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ארציתסימולטניתתחרותתחרות

לפניכם 40 הידיים
ששוחקו בתחרות סימולטנית ארצית בוקר

אוגוסט 2018

סימולטנית ארצית בוקר אוגוסט 2018
40 הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית אוגוסט  לפניכם 
2018. הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום 

התערבות. 

סט  בחר  לידור,  אורן  ההסברים  ומחבר  ידיים,  של  סטים   4 חולקו 
שלם, זה שנראה לו המעניין ביותר.

אורן לידור מנהל את מועדון האקדמיה לברידג' בתל אביב.
במסגרת עבודתו במועדון הוא מנהל תחרויות, מעביר קורסים )גם מחוץ למועדון(, ומוציא נופשונים.

עיקר פרסומו הוא בכתבות וספרי הברידג' שלו.
אורן הוציא 5 ספרי ברידג' )הידועים בהם הם שלושת ספרי "לראות מבעד לקלפים"(

הוא כותב את הטור השבועי בעיתון הארץ.
הוציא לאור במשך 11 שנים את הירחון "הלקיחה ה-14".
הוא גם כותב מעת לעת בירחון הברידג' של ההתאגדות.

 כמו כן אורן כותב באתר הברידג' BBO ויש לו בלוג עם מעל 500 מאמרים שכתב: 
lidororen.blogspot.com מאמריו מתורגמים לירחונים בעולם )כולל הירחון בטורקית(.



  2עמוד  24/8/2018  2018סימולטנית ארצית בוקר אוגוסט 

  

. הידיים 2018בבוקר אוגוסט הארצית  הידיים ששוחקו בתחרות סימולטית 40 לפיכם
  חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום התערבות. 

, בחר סט שלם, זה שראה לו אורן לידורומחבר ההסברים  סטים של ידיים 4חולקו 
  המעיין ביותר.

  
 ידג' בתל אביב.מהל את מועדון האקדמיה לבר לידוראורן 

במסגרת עבודתו במועדון הוא מהל תחרויות, מעביר קורסים (גם מחוץ למועדון), 
  ומוציא ופשוים.

  עיקר פרסומו הוא בכתבות וספרי הברידג' שלו.
  "לראות מבעד לקלפים")ספרי ברידג' (הידועים בהם הם שלושת ספרי  5אורן הוציא 

  הוא כותב את הטור השבועי בעיתון הארץ.
  ".14-"הלקיחה האת הירחון שים  11לאור במשך הוציא 

  בירחון הברידג' של ההתאגדות.מעת לעת הוא גם כותב 
מאמרים שכתב:  500ויש לו בלוג עם מעל  BBOכן אורן כותב באתר הברידג'  כמו

lidororen.blogspot.com ים בעולם (כולל הירחון  מאמריומתורגמים לירחו
  .בטורקית)

  

 להתאים את היתוחים וההסברים ליכולתם של רוב הקוראים.אורן  דלבהסברים השת
מייג'ור הפוצה ביותר אצלו. ישם כמה  5ההכרזות המומלצות הן בשיטה טבעית 

  יתוחים ברמה גבוהה יותר שאו מקווים שיתרמו להבתכם וסקרותכם.

, וכי 40-ידיים מתוך ה 24או מקוים כי היתם מן התחרות עצמה, בה שיחקתם 
  תפיקו תועלת גם מקריאת החוברת הזו, הכוללת גם את הידיים שלא שיחקתם.

  http://www.bridge.co.il איטרט:אתר ההתאגדות בתוצאות התחרות תתפרסמה ב

  
  
  
  
  
 

  

  
  

Dealer: N  
Vul: None  1   Board:  

 2 

 KT4 

 AKQ765 

 AQ8  

  

 KT93 

 J873 

 T32 

 94   

 AQ75 

 A965 

 84 

 T76  
 J864 

 Q2 

 J9 

 KJ532  

  

o 

West North East South 

--- 1♦ Pass 1♠ 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

    
  

 
  ניתוח ההכרזה

  
של צפון מראה יד חזקה עם סדרת דאימוד ארוכה (הכרזת  NT3-ההכרזת 

ן גם יכול "להירגע" בוגע אך איה מחייבת). צפו מזמיה,, 15-17מראה  3♦
  של שותפו.  1♠טון ספייד לאור הכרזת לסיגל

  
 

  ניתוח משחק היד

  
לקיחות  5אך האם ישכילו המגים לקחת . לקיחות מלמעלה 5להגה 

עליו . ♥A-במערב יזכה . ♥3-בבהובלת הארט או ספייד? מזרח כראה יוביל 
 –סימון משותפו וכאשר מזרח יעודד  כדי לראות ♠A-הכעת לשחק את 

בתקווה (הרוב כראה ימשיכו בעוד הארט  .ימשיך בספייד. אבל לא קל
יהיה כיסה להמשיך לתקוף הארטים)  ♠A-ה –שאם לדרום עוצר בהארט 

חשוב לשחק התקפי (הגה שימו לב!! . לקיחות מלמעלה 12והכרוז יבצע 
סדרות מלמעלה ע"י את הלקיחות אקטיבית) אם יש חשש שלכרוז יש 

  ארוכות וסגורות. 
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Dealer: E  
Vul: N-S  2   Board:  

 QT6 

 J32 

 A874 

 T74  

  

 3 

 Q9854 

 3 

 AQJ952    

 A9542 

 AK76 

 6 

 K83  
 KJ87 

 T 

 KQJT952 

 6  

  

 

West North East South 

--- --- 1♥ 2♦ 

4♦ Pass 4♥ Pass 

Pass Pass   

    

 
  רזהניתוח ההכ

  
אי מעריך שביד זו יהיו תוצאות 

ידו של מזרח שווה רבות ומגווות. 
) במיוחד 20- הפתיחה (לפי חוק 

אבל לבטח לא כולם לאור הפגיעות. 
 2( 2♥יהיו גם כאלה שיפתחו . יפתחו

חמישיות) אם זה אצלם בשיטה. 
היא ספליטר ומראה  4♦-ה הכרזת

תמיכה טובה בהארט וסיגלטון 
ב מזרח בהתלבטות ושובדאימוד. 

 4♥-באבל כראה שהרוב יסתפקו 
יהיו גם זוגות . לאור המיימום

למרות  5♦דרום שיסו -בצפון
   .בדרום) 3♦הפגיעות (חלק יכריז 

  
  

  ניתוח משחק היד

  
אם  13לקיחות ( 12-להיד תפורה 

(מוכפל)  5♦ לא מובילים בדאימוד).
 יסתבר כהקרבה טובה רק אם

וך ההגה לא תמצא את החית
תהיה תוצאה מעולה  -500בספייד. 

  דרום.-לצפון -200- ומערב -למזרח
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  3   Board:  

 A6 

 7642 

 Q953 

 QT4  

  

 QT73 

 K85 

 J6 

 A985    

 K85 

 QJT3 

 AT2 

 K73  
 J942 

 A9 

 K874 

 J62  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1♣ Pass 1♠ Pass 

1NT Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
יהיו כאלה במזרח שיזמיו אבל לא 

קודות  10כדאי להזמין עם 
של השותף,  12-14מאוזות מול 

  טום. וב-במיוחד בטופ
  
  

  ניתוח משחק היד

  
צפון כראה יוביל בדאימוד (או 

אי . )1♦בהארט אם מערב יפתח 
 8מעריך שרוב הזוגות יבצעו 

 2, בהארט 3בדאימוד,  2 : תלקיחו
בספייד לאחר שיסו  1-ובקלאב 

לבצע לקיחה וספת בספייד, ללא 
  הצלחה. 

  

  

Dealer: W  
Vul: Both  4   Board:  

 A97 

 QJ8 

 KJT73 

 J6  

  

 T2 

 KT74 

 A962 

 A85    

 KJ853 

 62 

 Q84 

 K94  
 Q64 

 A953 

 5 

 QT732  

  

 

West North East South 

Pass 1♦ Pass 1♥ 

1♠ Dbl* 1NT Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
גם כאן יהיו חוזים חלקיים רבים: 

NT1 ,♣2  1או מצפון דרום  2♥אוNT 
מערב. הדאבל של -ממזרח 2♠או 

קלפים בהארט (דאבל  3צפון מראה 
  תומך). 

  
  

  ניתוח משחק היד

  
דרום יכול להפתיע ולהוביל בקלאב. 

ויסה להריץ את  A♣ -בזרח יזכה מ
דרום חייב לכסות אחרת . ♠10-ה

לקיחות בספייד. אם  4הכרוז יבצע 
 2ההגה תבצע תמיד -הדרום מכס

מוגבה  ♠9-הלקיחות בספייד (
בצפון) ולכרוז לא יהיו כיסות 
לספיידים. בהגה סבירה הכרוז 
צפוי ליפול פעמיים או שלוש. גם 

פול בהובלה בהארט הכרוז צפוי לי
פעמיים לאחר שייקח הארט, 

  קלאבים.  2-דאימוד, ספייד ו
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Dealer: N  
Vul: N-S  5   Board:  

 AT3 

 J65 

 J96 

 KJ43  

  

 J5 

 AQT74 

 854 

 T96    

 Q9876 

 K93 

 QT7 

 AQ  
 K42 

 82 

 AK32 

 8752  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass Pass 

1♠ Pass 1NT Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
בדרום כיד  1♦יהיו כאלה שיפתחו 

, שלישית. לא מומלץ בפגיעות זו
  קודות.  10חלוקה זו ועם ב
  
  

  ניתוח משחק היד

  
הכרוז  –בהובלה של דאימוד מוך 

בתקווה  ♦10-הצפוי לסות את 
 2בדרום (סיכוי גבוה פי  ♦J-הש

ו בדרך ז. )♦AKמאשר למצוא אצלו 
 4-בההגה צריכה לזכות 

להמשיך , הדאימודים הראשוים
 2פל פעם אחת (והכרוז ו בבקלא

   .דאימוד וקלאב להגה) 4ספיידים, 
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  6   Board:  

 AQT32 

 AJ83 

 875 

 T  

  

  

 K952 

 KQJ9632 

 A2    

 94 

 Q764 

 A4 

 K9854  
 KJ8765 

 T 

 T 

 QJ763  

  

 

West North East South 

--- --- 1♦ 2♠ 

Dbl 4♠ 5♥ 5♠ 

Dbl Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
שייך ליריבים? לא בטוח. גם  5גובה 

ביד זו יקרו דברים: חלק ישחקו 
בדאימוד או הארט במזרח מערב 
וחלק לא יוותרו על הספייד בצפון 

(בהכרזה הראשוה חלק דרום. 
 1♠יכריזו  מהשחקים בדרום

אם משחקים , 2♦כאוברקול או 
גסטם, כדי להראות את הסדרות 

 6לא מומלץ עם  – השחורות
  ).ספיידים

  

  
  

  ניתוח משחק היד

  
מבוצע כאשר במהלך  5♠ חוזה של

החיתוך הצולב הכרוז מבצע עקיפת 
חיתוך על מערב ומפסיד רק קלאב 

או שמשחק רק סיבוב  ודאימוד
 4צולב שליטים אחד וחותך בחיתוך 

 2-הארטים ו 3-קלאבים בדומם ו
  דאימודים ביד.

  

Dealer: S  
Vul: Both  7   Board:  

 AQ652 

 Q7 

 A92 

 AQ9  

  

 JT7 

 AKT2 

 KQT 

 K32    

 93 

 J985 

 J853 

 J75  
 K84 

 643 

 764 

 T864  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

P 1♠ Dbl Pass 

2♥ Dbl Pass 2♠ 

Pass Pass 3♥ All Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

  
הקודות מתחלקות שווה בשווה 
ולכן גם כאן חלק מהשחקים 

מערב משחק חלקי  –יכריזו במזרח 
דרום משחק  –בהארט וחלק בצפון 

חלקי בספייד. הדאבל של צפון 
ממזרח  3♥- המראה יד חזקה וגם 

מבטיח אקסטרות. שווה להתחרות 
במיוחד בטופ , על חוזה חלקי

. לפי חוק 3♥ בוטום, עד לגובה של
סך הלקיחות לצפון לא כדאי 

יכול להתבצע  3♠כי אם  3♠להכריז 
 16צפוי ליפול פעמיים. ( 3♥אז  –

  לקיחות)  16שליטים = 
  
  

  ניתוח משחק היד

  
צריך להיות מבוצע  3♥חוזה של 

לאחר שהכרוז יפסיד דאימוד 
ספיידים (קלאב אחד  2-וקלאב 

מהדומם על הדאימוד  זרקיי
הקלפים לטובת הכרוז . הרביעי)

 - הדאימו ,ופלת ♥QK-הש לאחר
דרום - בצפון. צפון ♣A- הו  3-3דים

אם הכרוז יצל את  2♠יכולים לבצע 
הכיסה הבודדה לדומם לצורך 

(מה  ♣9-העקיפה בקלאב לעבר 
שכון לעשות כי הקודות במזרח). 

דאימודים  2הארטים,  2כך יפסיד 
  אב. וקל
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Dealer: W  
Vul: None  8   Board:  

 AKJ643 

 4 

 A74 

 K32  

  

 87 

 KJT82 

 Q9 

 QJ75    

 QT92 

 Q653 

 85 

 T96  
 5 

 A97 

 KJT632 

 A84  

  

 

West North East South 

Pass 1♠ Pass 2♦ 

Pass 3♠ Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
ברוב השולחות זו אי מעריך ש
זוגות שמשחקים . תהיה ההכרזה

הכרזות מדעיות יותר (במיוחד 
) יוכלו להכריז OVER 1 2בשיטת 

  את הסלאם ההדר בדאימוד. 
  
  

  ניתוח משחק היד

  
הכרוז לא , בהארט הבהובלה הצפוי

יכול להסתכן בעקיפות ולכן ישחק 
ופלת (אחרת  ♦Q-הכש. ♦AK-האת 

ת את לסו יםאין ברירה וחייב
 11העקיפה בספייד) יש לכרוז 

לקיחות מלמעלה. אלה שיכריזו את 
 13הסלאם בדאימוד צפויים לבצע 

חיתוכי הארט בדומם  2לקיחות: 
 K♠ :6-הוזריקת מפסיד בקלאב על 

 2חיתוכי הארט,  A♥, 2דאימודים, 
  לקיחות.  13ספיידים =  2-וקלאבים 

  

  

Dealer: N  
Vul: E-W  9   Board:  

 AQJ932 

 J8 

 Q9 

 KT7  

  

 K86 

 763 

 652 

 A852    

 T54 

 K92 

 AT84 

 Q94  
 7 

 AQT54 

 KJ73 

 J63  

  

  

West North East South 

--- 1♠ Pass 2♥ 

Pass 2♠ Pass 3♦ 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
 New( 3♦ההכרזה טבעית כאשר 

Minorמחייב הגעה למשחק מלא ( .
NT3  .מראה עוצר בקלאב  

  
  

  ניתוח משחק היד

  
מה שיבטיח , מזרח יוביל בקלאב

לקיחות בסדרה זו. אז מה  2לכרוז 
עכשיו? הארט או ספייד? המשחק 
הכון הוא לשחק את הספיידים: 

A♠  ייהובלקיחה הש-Q♠ 
בדרך זו פסיד רק  בשלישית.

לקיחה אחת בספייד אם הסדרה 
ריבים או אם לאחד הי 3-3מחולקת 

X10♠ יכול  ♠9-ה( דאבלטון
כיסה ליד . להסתבר כקלף חשוב)

או  ♦Q-הצפויה להגיע באמצעות 
אם  ♣K-ה(או  ♣10-האו  ♥J-ה

בלקיחה  ♣9-המערב ישחק את 
 5יביא  ♥J-ההראשוה). משחק של 

לקיחות בסדרה זו רק אם למזרח 
KXX♥ ,) גם  ).18%סיכוי לא גבוה

KX♥ יוגבה  ♥9-ה לא יעזור כי אז
ורך צלפיכך יהיה  רביעי במערב.

ויתכו בפיתוח לקיחות וספות 
  בעיות מעברים לדומם. 

  

Dealer: E  
Vul: Both  10   Board:  

 62 

 QJ754 

 J4 

 AK76  

  

 875 

 A986 

 AKQ8 

 Q5    

 AKQT 

 KT 

 763 

 JT84  
 J943 

 32 

 T952 

 932  

  

 

West North East South 

--- --- 1NT Pass 

2♣ Pass 2♥ Pass 

3NT Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
הכרזה זו תהיה סטדרטית ברוב 
השולחות. אם צפון יחפש 

הוא גם  – 2♥הרפתקאות ויכריז 
כראה ימצא אותן וישחק בחוזה 

  מוכפל. 2♥של 
  
  

  ניתוח משחק היד

  
 - אם דרום יוביל  בספייד מוך 

לקיחות:  11או  10הכרוז צפוי לבצע 
אם יברר לפשר ההובלה ויקבל מידע 

הוא יוכל  –שזה רביעי מלמעלה 
 ♠ AKלשחק במהלך המשחק

 כמו כן. ♠10- ללעקוף  ובהמשך
 לקיחות 2 מאפשרת ♣9-ה פילת

 3ספיידים,  4קלאבים,  2: זו בסדרה
 11הארטים =  2-דאימודים ו

לקיחות. כדאי לדרום לחפש הובלה 
על אחרת. הכרזת מערב מעידה 

קביעייה בספייד וכן אין כיסות 
לידו. בהובלה במייור הכרוז יבצע 

לקיחות, תלוי אם יחש  11או  10
 11את המצב בספייד (כראה 

לקיחות כי יש לחץ על דרום 
  בסדרות הספייד והדאימוד).



  6עמוד  24/8/2018  2018ט אוגוססימולטנית ארצית בוקר 

  
  

Dealer: S  
Vul: None  11   Board:  

 AQ84 

 AT6 

 T754 

 J7  

  

 J2 

 KJ93 

 QJ62 

 632    

 K965 

 Q542 

 9 

 AK85  
 T73 

 87 

 AK83 

 QT94  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1♣ Dbl 1♥ 2♦ 

2♥ Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
קודות  11לא כולם יכפילו עם 

בצפון. חלק מהשחקים במזרח 
כתשובה ואז  1♦יעדיפו הכרזה של 

 1♥חר שיכריז הכרוז יהיה מערב לא
מה שעלול להשפיע  –ומזרח יתמוך 

על קלף ההובלה ועל התוצאה 
  הסופית.

  
  

  ניתוח משחק היד

  
דרום יוביל בדאימוד גבוה ויחליף 
כראה להארט. דרך המשחק 
הכוה של הכרוז לאחר הזכייה ביד 

לעקיפת  ♦Q- ההיא לשחק את 
חותכים , החיתוך. אם דרום מכס
בדרך . ♠J-הומשחקים ספייד לעבר 

זו יתן יהיה להגביה לקיחה 
ובהמשך  ♠Q-בבספייד: צפון ייקח 

והכרוז  ♠A-העם  ♠J-הייקח את 
. ♠K-היוכל להשליך קלאב על 

בהחה שהמגים ישחקו הארט כל 
פעם שיקבלו את היד יהיו לבסוף 

+  3לקיחות בהארט ( 4לכרוז 
חיתוך) אחת בספייד, אחת 

לקיחות.  8בקלאב =  2- ובדאימוד 
בל בהובלה מצפון בקלאב או א

הארט (אם מערב הכרוז) הכרוז לא 
יצליח להגביה לקיחה בדאימוד 

לקיחות אם  2- וייפול בלקיחה (או ב 
  ). ♠K-הישחק ספייד אל 

  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  12   Board:  

 A842 

 T62 

 Q52 

 432  

  

 965 

 Q853 

 AKJT4 

 5    

 KQ 

 K94 

 9863 

 KT97  
 JT73 

 AJ7 

 7 

 AQJ86  

  

 

West North East South 

Pass Pass Pass 1♣ 

Pass 1♠ Dbl 2♠ 

3♦ Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
כיד  1♦בהחלט יהיו כאלה שיפתחו 

שלישית עם ידו של מזרח (הכרזה 
לגיטימית לחלוטין). במידה שהכריז 

מזרח יכס להכרזה בסיבוב , פאס
יוותר ויתחרה על  הבא. מערב לא

 11עם  3החוזה החלקי בגובה 
לאור הפגיעות הקודות שלו. 

דרום צריך  –וההתאמה המיימלית 
  לוותר ולהכריז פאס. 

  
  

  ניתוח משחק היד

  
אם הכרוז לא . ♠J- בדרום יוביל 

 9עם יחש את המצב בדאימוד (
שליטים כון ברוב המקרים לשחק 

AK( , ,2הוא צפוי להפסיד ספייד 
דאימוד וקלאב = פילה , הארטים

אחת. ההגה צריכה לשחק פאסיבי, 
לא ליזום שום דבר בסדרת ההארט 

לקיחות  2-בוכך תזכה תמיד 
בהארט (גם אם הכרוז יגביה את 

  זה יהיה ללא תועלת).  - ♣K-ה
  

  

Dealer: N  
Vul: Both  13   Board:  

 K4 

 T7 

 Q8753 

 AJ84  

  

 AJ2 

 Q432 

 A4 

 9753    

 Q9865 

 J985 

 JT 

 Q2  
 T73 

 AK6 

 K962 

 KT6  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1♦ 

Pass 1NT Dbl Pass 

2♠ 3♦ Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
עדיף להכריז , במיוחד בטופ בוטום

NT1  דעם ידו של צפון: דאימו
חלש, ללא מייג'ורים וההובלה 

 ,למשלפייד לעבר ידו. הצפויה בס
וגם יתן  NT1  +1אם יתן לבצע 

תהיה תוצאה  120 – 3♦לבצע 
גם , עדיפה. אבל, למרות הפגיעות

היריבים צפויים להתחרות על 
  החוזה החלקי כמתואר לעיל. 

  
  

  ניתוח משחק היד

  
לקיחות לאור  10הכרוז צפוי לבצע 

החלוקה הידידותית בדאימוד. 
לקיחות אם  9יתכן שחלק יבצעו רק 

יסו לעקוף את מזרח בקלאב 
(הגיוי אם מזרח הכריז דאבל) ע"י 

כך . ♣10-המשחק של קלאב לעבר 
 2- ודאימוד , יפסידו קלאב

ממערב  2♠ספיידים. משחק של 
יצליח אם ההגה לא תמצא את 
החיתוך בהארט והכרוז יחש את 

צפוי ליפול פעם  2♠המצב. אחרת 
 2-והארטים, דאימוד  3אחת (

  קלאבים). 
  



  7עמוד  24/8/2018  2018ט אוגוססימולטנית ארצית בוקר 

  
  

Dealer: E  
Vul: None  14   Board:  

 54 

 J7 

 KT97 

 QJT52  

  

 J873 

 T95 

 J6 

 A763    

 AKQ62 

 AQ3 

 AQ42 

 8  
 T9 

 K8642 

 853 

 K94  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1♠ Pass 2♠ Pass 

4♣ Pass 4♠ Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

  
יכריזו  BERGENאלה שמשחקים 

 4♣. הכרזת מזרחעם ידו של  3♠
) היא ספליטר ומראה יד 2♠(אחרי 

עם  2♣אדירה (יהיו כאלה שיפתחו 
, ידו של מערב) שמעויית בסלאם

ממזרח  4♠עם קוצר בקלאב. אבל 
  ".אותי "עזוב אומר:

  
  

  ניתוח משחק היד

  
הכרוז צפוי לבצע . ♣Q-בצפון יוביל 

 משחק שיבחר:כל דרך לקיחות ב 12
אם ימשוך שליטים וישחק דאימוד 

 12הוא יוכל לבצע  - ♦J-הלעבר 
 ♦K-בלקיחות: בהחה שצפון יזכה 

 3לכרוז  –(אחרת לא יראה אותו..) 
דאימודים גבוהים כעת והוא יוכל 

הארטים מהדומם  2להשליך 
גם אם צפון . ♦K-לולהפסיד רק 

הכרוז יוכל  –ישחק דאימוד מוך 
לעקוף בהארט ולהפסיד  ♦J-בות לזכ

כרוז יבחר הרק הארט בהמשך. אם 
צפון ייקח  –מהדומם  ♦Jלשחק 

אבל הכרוז ישליך בהמשך  ♦K-ב
יחתוך דאימוד , ♦Q-ההארט על 

   לקיחות. 12-לרביעי ויעקוף בהארט 
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  15   Board:  

 AT3 

 KT9 

 QT9842 

 4  

  

 62 

 AQJ653 

 A 

 T862    

 K9874 

 8 

 KJ53 

 AK5  
 QJ5 

 742 

 76 

 QJ973  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1♠ Pass 2♥ Pass 

2♠ Pass 3♥ Pass 

3NT Pass Pass Pass 

 

 
  ניתוח ההכרזה

  
אמורה  2♥ממערב אחרי  3♦הכרזת 
 NT2קודות והכרזת  15+ת להראו

 –זת מראה יד מאוזת (או חצי מאו
הארטים) ולכן מערב  2אבל עם 

כברירת מחדל. כך או  2♠מכריז 
מערב צפויים לחות  –מזרח , אחרת

. יהיו שחקים בצפון שיכריזו NT3-ב
, לא הסגון שלי .2♦אוברקול של 

מכובדים  2ללא , פגיע מול לא פגיע
 2קודות (לאוברקול בגובה  9ועם 

יהיו גם  קודות). 12-16דרושים 
 4♥מזרח שיתעקשו על שחקים ב

שמוצלח הרבה יותר בחלוקה 
  הוכחית. 

  
  

  ניתוח משחק היד

  
הובלה בדאימוד מצפון מפרקת את 

אין כעת כיסה לדומם כדי הכרוז. 
ליהות מההארטים. הכרוז יישאר 

 2הארטים,  2לקיחות:  6תקוע עם 
צפוי  4♥קלאבים.  2-ודאימודים 

להיות מבוצע במשחק מדויק: 
, אב: לוקחים בדומםהובלה בקל

והארט  ♦AQ♥ ,A –עוקפים בהארט 
שלישי. בהמשך מגביהים את 
הספיידים להשלכת קלאבים 

  ספיידים.  2-וומפסידים רק הארט 
  

  

Dealer: W  
Vul: E-W  16   Board:  

 AK742 

 AT9 

 J 

 AK72  

  

 QT96 

 Q 

 T8732 

 J43    

 853 

 7532 

 K54 

 Q85  
 J 

 KJ864 

 AQ96 

 T96  

  

 

West North East South 

Pass 1♠ Pass 2♥ 

Pass 4NT Pass 5♥ 

Pass 6♥ Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
דרכים רבות גיע לסלאם בהאפשר ל

 2ומגווות. שלאלה שמשחקים 
OVER 1  3♥יש הכרזה קלה של 

מצפון אשר מראה יד טובה 
שמעויית בסלאם ומבקשת 

, כך או אחרת .מהשותף קוטרול
 לידו של צפון מספיק טובה לשאול ע

קודות,  19אסים גם מול מיימום: 
קודות מרוכזות, וקוצר שמוסיף 

  כוח לאחר ההתאמה. 
  
  

  ניתוח משחק היד

  
מערב כראה יוביל בשליט. פילת 

מעודדת מאוד. דרך המשחק  ♥Q-ה
היא לשחק על והפרקטית הפשוטה 

ת ה : קודם משוך אחיתוך צולב
–AK♣ וה-AK♠  ה(על-K♠  שליך

וחתוך לסירוגין כאשר בסוף קלאב) 
ספיידים,  2מסור לקיחה בהארט: 

קלאבים +  2דאימוד, , הארטים 5
  לקיחות.  12חיתוכי דאימוד =  2



  8עמוד  24/8/2018  2018ט אוגוססימולטנית ארצית בוקר 

  
  

Dealer: N  
Vul: None  17   Board:  

 AJ 

 KJ9742 

 J64 

 KT  

  

 KQ5 

 Q6 

 AQT 

 J8763    

 876 

 85 

 K7532 

 A42  
 T9432 

 AT3 

 98 

 Q95  

  

  

West North East South 

--- 1♥ Dbl 2♥ 

Pass Pass Dbl Pass 

3♦ 3♥ Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
גם כאן מלחמה על החוזה החלקי. 

לא , שליטים 9צפון לא יוותר עם 
הדאבל השי של . 3♥פגיע ויכריז 

במטרה  Balancingמזרח הוא 
להתחרות על חוזה חלקי (לא כולם 

בוטום - במיוחד בטופ –יכריזו) 
  ולאור הפגיעות.

  
  

  ניתוח משחק היד

  
 ♥AKבהחה שהכרוז ישחק 

 4הוא צפוי להפסיד רק -המלמעל
דאימודים  2לקיחות: ספייד, 

יהיו כרוזים שיסו את  וקלאב. אבל
במחשבה שלמזרח  העקיפה

סיגלטון בהארט לאור הכרזות 
ממערב צפוי  3♦חוזה של הדאבל. 

הארטים  2ליפול פעם אחת (ספייד, 
קלאבים) ולתת תוצאה טובה  2-ו

דרום יש -מערב (שהרי לצפון-למזרח
  משחק חלקי בהארט). 

  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  18   Board:  

 AK 

 KQ94 

 984 

 6543  

  

 87 

 JT75 

 AQJ3 

 AKQ    

 T942 

 A632 

 KT62 

 9  
 QJ653 

 8 

 75 

 JT872  

  

 

West North East South 

--- --- 1NT Pass 

2♣ Pass 2♥ Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
. יהיו NT1- ביהיו כאלה שיסתפקו 

 3♥-בגם אחרים במערב שיזמיו 
ומזרח יקבל בשמחה את ההזמה 

 –עם ידו המקסימלית. אבל בטופ 
בוטום, כדאי להסתפק בחוזה חלקי 

צוין בהארט כאשר גם תוצאה של מ
צפויה להיב תוצאה טובה.  2+  2♥

בעוד שפילה תיתן בוודאות תוצאה 
, אולי בפגיעות אחרת רעה.
  דרום היו כסים להכרזה.-צפון

  
  

  ניתוח משחק היד

  
 2במשחק כון הכרוז צפוי להפסיד 

 9ספיידים ולעשות  2-והארטים 
לקיחות, תוצאה עדיפה על אלה 

וככל הראה יבצעו  NT1- בשיישארו 
 9לקיחות (יהיו כאלה שיבצעו  8רק 

לקיחות תוך יצול החסימה 
אבל הרוב ימהרו לקחת את  ,בספייד

הלקיחות כי לא ידוע על החסימה 
  . כיסות לידו של דרום)הוחוסר 

  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  19   Board:  

 KT 

 AQ8632 

 QJ3 

 Q2  

  

 J83 

 JT9 

 AK8 

 AKT3    

 AQ72 

 5 

 T652 

 J865  
 9654 

 K74 

 974 

 974  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1♥ Dbl Pass 

1♠ 2♥ Dbl Pass 

3♣ Pass Pass Pass 

 

 
  ניתוח ההכרזה

  
גם ביד זו יהיו חוזים מגווים. יהיו 

עם ידו של מזרח  2♠כאלה שיכריזו 
במקום הדאבל השי. יהיו אחרים 

במקום הדאבל  NT1שיכריזו 
. ויהיו גם כאלה שיוותרו הראשון

עם היד המאוזת ויעדיפו להגן גד 
♥2 .  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
מצפון יבוצע אם מזרח  2♥חוזה של 

. יוביל או ישחק דיאמוד גבוה
הכרוז יצל את הכיסה בהארט כדי 

 2למלך וכך יפסיד רק  לשחק ספייד
דאימודים וספייד. אם  2קלאבים, 

וימשיך בקלאב  ♣AK-במזרח יוביל 
 3הכרוז צפוי להפסיד , שלישי

 3♣דאימודים וליפול. משחק של 
יתן . בוצע עם לקיחה עודפתי

הארטים ביד ולהפסיד רק  2לחתוך 
הארט, ספייד ודאימוד. חוזה של 

לא יהיה מוצלח. ההגה תוביל  2♠
הארט והכרוז יתקצר ויאבד ב

  שליטה. 
  



  9עמוד  24/8/2018  2018ט אוגוססימולטנית ארצית בוקר 

  
  

Dealer: W  
Vul: Both  20   Board:  

 6 

 AT432 

 Q43 

 QJ96  

  

 J853 

 K 

 JT752 

 A52    

 KT92 

 J6 

 A9 

 KT873  
 AQ74 

 Q9875 

 K86 

 4  

  

 

West North East South 

1♣ 1♥ Dbl 4♣ 

Pass 4♥ Pass Pass 

Pass    

    

 
  כרזהניתוח הה

  
האם ידו של צפון ראויה לאוברקול 

קודות ותמוה  9עם , במצב פגיע
וחצי? אי סבור שכן (אבל בהחלט 

לא טעות להכריז מצב גבולי, כך שזו 
עם סדרה צדדית בקלאב , פאס)

 של 4♣הכרזת . ספיידוסיגלטון ב
 תמיכה ומראה ספליטר היא דרום
 עוצר צפון. בקלאב קוצר עם טובה

 והכוח המיימלית ויד עם 4♥-ב
  .בקלאב המבוזבז

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
מבוצע בקלות בחלוקה  4♥

הכרוז צריך להוריד את . הוכחית
וכך לא יפסיד אף הארט.  ♥A-ה

במשחק כון של סדרת הדאימוד 
 2להימע מהפסד של גם הוא יוכל 

דאימודים: דאימוד מוך לעבר 
 2 –ואז דאימוד מוך מ  ♦Q-ה

ברור -הזוכ ♦Q–רגע שה הידיים (ב
במערב ולכן יש לקוות  ♦A-הש

 11לפילתו). בדרך זו אפשר לבצע 
 לקיחות ולהפסיד רק קלאב

ספיידים  3ודאימוד (ולחתוך 
  .קלאבים ביד) 3-ובדומם 

  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  21   Board:  

 AJ 

 JT9863 

  

 JT943  

  

 Q9 

 KQ7 

 AJ8652 

 52    

 KT8754 

 52 

 K93 

 86  
 632 

 A4 

 QT74 

 AKQ7  

  

  

West North East South 

--- Pass 1♦ 1NT 

2♠ 4♥ Pass Pass 

Pass    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
גם ביד זו תתהל ההכרזה בדרכים 
רבות ומגווות: יהיו כאלה בצפון 

יהיו . 2♥שיפתחו את ההכרזה עם 
מערב שיקריבו  –גם כאלה במזרח 

פגיעות הוחה, ואולי לאור ה 4♠-ב
 –יהיו כאלה שישחקו בקלאב מצפון 

מערב.  –דרום או בדאימוד ממזרח 
ממערב, אחרי  2♠שימו לב שהכרזת 

NT1 מראה יד חלשה עם ספייד ,
  ארוך (עם יד טובה מכריזים דאבל). 

  
  

  ניתוח משחק היד

  
מבוצע עם לקיחה עודפת: הכרוז  4♥

מידו וכך  ♥J-הצריך לשחק את 
  ק הארט אחד וספייד אחד. יפסיד ר

  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  22   Board:  

 Q43 

 K83 

 K5 

 K8432  

  

 KT52 

 4 

 Q8732 

 QT7    

 87 

 AJT9762 

 6 

 A96  
 AJ96 

 Q5 

 AJT94 

 J5  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1♦ 

3♥ 3NT Pass Pass 

Pass    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
אי מעריך שברוב השולחות זו 
תהיה ההכרזה. קשה להכפיל כי 

ספיידים וגם קשה  4דאבל מראה 
. כון קודות 11להכריז פאס עם 

שבדרך כלל לא מומלץ להכריז 
אבל לאחר , אסים 2פריאמפטיב עם 

כדאי להפריע , שהשותף הכריז פאס
  . עם היד ה"ל ליריבים

  
  

  ניתוח משחק היד

  
החוזה  –ארט אם מזרח יוביל בה

ייפול. מערב יכסה את הקלף 
מהדומם וימשיך  שישוחק
יהיה כיסה ליתר  ♣A-ה ם.בהארטי

(לכרוז יש רק לקיחה  ההארטים
. למרות שכל אחת בהארט)

אין לו  –העקיפות יושבות לכרוז 
מספיק כיסות כדי לבצע אותן. אם 

הכרוז  –וביל בספייד מזרח יבחר לה
 יוכל לבצע את החוזה. שחקים
בצפון שיכריזו פאס ירוויחו כי חוזה 

ופל פעם או פעמיים (תלוי  3♥של 
  בהגה ובדרך המשחק של הכרוז). 

  



  10עמוד  24/8/2018  2018ט אוגוססימולטנית ארצית בוקר 

  
  

Dealer: S  
Vul: Both  23   Board:  

 AK7652 

 6 

 2 

 76542  

  

 QJ 

 KQ9842 

 Q9 

 QT3    

  

 AJT53 

 AT63 

 AK98  
 T9843 

 7 

 KJ8754 

 J  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1♥ 2♠ 3♠ 4♠ 

5♣ 5♠ Dbl Pass 

6♥ Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

  
מראה יד  3♠-היד מרתקת. הכרזת 

עם , טובה שמחייבת למשחק מלא
 5♣ הכרזת התאמה טובה בהארט.

מראה קוטרול והעיין בסלאם. 
דאבל ממזרח מראה הרבה כוח 

ים הגתי או לחילופין שולל קוטרול
בקיצור רצון לשחק בהגה, אם כי  –

שחקים אחרים יעדיפו להכריז 
אשר מעביר את ההחלטה , פאס

) ומראה יד Forcing Passלשותף (
טובה יותר (לאור האורך בהארט). 

לאור ההתאמה בהארט, , מערב אבל
החוסר בספייד וידו המשופעת 

צפוי להתעקש על  –קוטרולים 
 –יהיו אולי כאלה בצפון סלאם. 

מה שיתברר , 6♠-דרום שיקריבו ל
  כהקרבה משתלמת.

  
  

  ניתוח משחק היד

  
מבוצע בקלות לאחר שהכרוז  6♥

מוסר רק לקיחה בדאימוד. 
 10דרום מסוגלים לבצע -צפון

 3לקיחות בספייד ולהפסיד רק 
(לאחר משיכת השליטים  אסים

אפשר להגביה בקלות את סדרת 
 הדאימוד או הקלאב ע"י חיתוכים)

 - 500אמור הקרבה משתלמת (כ –
  דרום תוצאה מעולה).  –ייתן לצפון 

  

Dealer: W  
Vul: None  24   Board:  

 KQJ73 

 KQT4 

 K42 

 2  

  

 T64 

 73 

 T93 

 98654    

 A95 

 J9865 

 8 

 AKJ3  
 82 

 A2 

 AQJ765 

 QT7  

  

 

West North East South 

1♥ 1♠ Pass 2♦ 

Pass 2NT Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
קודות  14בוטום, עם  –בשיטת טופ 

, וחצי עוצרים בסדרת היריב 2-ו
 NT3או  NT2צפון צפוי להכריז 

החוזה האידיאלי . (תלוי בהסכמים)
מצד דרום (וזה יקרה אם  NT3הוא 

ודרום יכריז  3♦-בצפון יתמוך 
NT3.(  

  
  

  ניתוח משחק היד

  
NT3  יתן להפלה. מצד דרום ואי
NT3  ופל פעמיים  מידמצפון

ח צפוי בהובלה של קלאב אלא שמזר
להוביל בהארט (אלא אם מערב 
הכריז בדרך גם את סדרת הקלאב, 

והכרוז צפוי  ),2♦או אולי דאבל על 
 4-ודאימודים  6לקיחות:  10לבצע 

  הארטים. 
  

  

Dealer: N  
Vul: E-W  25   Board:  

 KJ92 

 KQT52 

 QJ 

 62  

  

 A85 

 9864 

 6 

 AKQJT    

 7643 

 3 

 KT87532 

 4  
 QT 

 AJ7 

 A94 

 98753  

  

  

West North East South 

--- 1♥ 2♣ 3♣ 

Pass 3♥ Pass Pass 

Pass    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
) limit or betterזה הכרזת הזמה ( 3♣

+ 10שמראה תמיכה בהארט עם 
תיחה מיימלית קודות. לצפון יש פ

ולדרום תשובה מיימלית ולכן הם 
  . 3♥-בעצרים 

  
  

  ניתוח משחק היד

  
 9במשחק כון הכרוז יבצע בדיוק 

ספיידים  3, הארטים 5לקיחות: 
מזרח יחליף שאם   ודאימוד. אלא

לדיאמוד בלקיחה השייה או 
, השלישית (או יוביל בדאימוד)

לכרוז תהיה החלטה קשה אם 
עקיפה בדאימוד, לסות את ה

שהרי לקיחה עודפת היא 
אחרי  -בוטום - משמעותית בטופ

רוב הקודות במזרח לאור , הכל
הכרזתו. אם יסה את 

יעיק , ♦K- במערב יזכה - ההעקיפ
חיתוך בדאימוד לשותפו, והכרוז 

  ייפול בלקיחה. 
  



  11עמוד  24/8/2018  2018ט אוגוססימולטנית ארצית בוקר 

  
  

Dealer: E  
Vul: Both  26   Board:  

 KQJ532 

 KT3 

 J2 

 86  

  

 9 

 A8654 

 KQT4 

 Q54    

 AT4 

 Q 

 987 

 AKJT72  
 876 

 J972 

 A653 

 93  

  

 

West North East South 

--- --- 1♥ Pass 

2♣ 2♠ 3♣ Pass 

3NT Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
בין אם מזרח יחליט להכריז פאס 

או אפילו יחליט  2♠-האחרי הכרזת 
ים מערב צפוי-מזרח, לפתוח בפאס

יהיו גם בודדים . NT3-בלחות 
  .5♣שיכריזו 

  
  

  ניתוח משחק היד

  
הכרוז צריך לעכב . ♠K-בצפון יוביל 

בסיבוב  ♠A-בלזכות , פעמיים
והצלחת החוזה מובטחת  –השלישי 

בדרום. כך יוכל  ♦A-הכי למזלו 
לפתח את הלקיחה התשיעית 
בדאימוד כאשר אין כיסה מיידית 

ספייד,  קלאבים, 6לידו של צפון: 
הארט ולפחות דאימוד אחד לכרוז. 

מבוצע ללא קושי לאחר  5♣גם 
ספיידים  2שהכרוז יכול יחתוך 

 12בדומם (ושוב, כראה יבצע 
  ). ♦J-הלקיחות לאחר פילת 

  

  

Dealer: S  
Vul: None  27   Board:  

 862 

 94 

 AJ52 

 K983  

  

 KT75 

 AQT72 

 976 

 5    

 A 

 653 

 T43 

 AJT642  
 QJ943 

 KJ8 

 KQ8 

 Q7  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1NT 

Pass 2NT Pass Pass 

Pass    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
אז  -  זה טרספר לדאימוד NT2אם 

(סטיימן לא  2♣צפון יכריז תחילה 
. יהיו שחקים NT2מחייב) וא"כ 

(וצפון יתמוך  1♠בדרום שיפתחו 
 - גם שחקים במזרח) ויהיו 2♠-ב

  מערב שיחליטו להיכס להכרזה. 
  
  

  ניתוח משחק היד

  
מערב , ללא התערבות מצד מזרח

תלוי , ♣J-ב(או  ♣10-ביוביל 
. דרך המשחק הכוה היא בהסכם)

 4לקחת את , ♣Q-בלזכות 
דרך . ♠8-ההדאימודים ולהריץ את 

משחק אחרת של סדרת הדאימוד 
י (למשל פעמיים להיכס לדומם כד

 4תמע מהכרוז  לשחק משם ספייד)
לקיחות בסדרה זו אם היא איה 

בדרך זו הכרוז יבצע . 3-3מחולקת 
גם ביד זו . לקיחות 8כראה בדיוק 

 :יהיה מבחר גדול של תוצאות
 2 ) ועדNT2-במשתי פילות לכרוז (

אם ההגה תסה  –לקיחות עודפות 
  ליזום את סדרות ההארט והקלאב. 

  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  28   Board:  

 KQ764 

 64 

 QJT7 

 93  

  

 T853 

 K532 

 A93 

 87    

 A9 

 AQT7 

 854 

 KJ42  
 J2 

 J98 

 K62 

 AQT65  

  

 

West North East South 

1♣ Pass 1♥ Pass 

2♥ Pass Pass Pass 

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
על מי  תתהללא בטוח שההכרזה 

לעיל. ייתכן כי מוחות כמתואר 
(לא  1♠צפון יכריז אוברקול של 

 8לטעמי, פגיע מול לא פגיע עם 
קודות), מזרח יכפיל (גטיב) ואז 
מערב יהיה זה שיכריז את ההארט 

  ויהפוך לכרוז. 
  
  

  ניתוח משחק היד

  
מדרום  ♠Jמצפון או  ♠K בהובלה של

, ♥Aישחק , ♠A-בהכרוז יזכה  –
וקלאב מהדומם לעבר  ♥K- להארט 

 2בדרך זו הכרוז צפוי לבצע . ♣J-ה
ישמש  ♦A-הלקיחות בקלאב (

כיסה למשחק של קלאב לעבר 
וחיתוך  ♦A♠ ,Aהארטים,  K♣( ,4-ה

  לקיחות.  9של קלאב = 
  



  12עמוד  24/8/2018  2018ט אוגוססימולטנית ארצית בוקר 

  
  

Dealer: N  
Vul: Both  29   Board:  

 J743 

 9532 

 Q2 

 KT8  

  

 K65 

 J 

 T974 

 Q9743    

 AT982 

 AT764 

 J8 

 6  
 Q 

 KQ8 

 AK653 

 AJ52  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1♦ 

2♦ Pass 2♠ Dbl 

Pass 2NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
 2של מערב מראה את  2♦-ההכרזת 

סדרות המייג'ור (מייקלס) ומזרח 
אחרי הדאבל מראה העדפה לספייד. 

צפון צריך להחליט מה , של דרום
ת הדאבל לעשות: להשאיר א

, כמעיש (הספיידים אמיים מדי)
. יתכן 3♦או  NT2 ,♣3להכריז 

ואז צפון  3♣שדרום יבחר להכריז 
מערב צפויים  –. מזרח יכריז פאס

היא הכרזה  NT2-לוותר. בהחה ש
 - שטבעית (יש כאלה שמשחקים 

NT2  מבקש מהשותף להכריז את
זה ש כראה המייור המועדף),

דרום  (אולי יישאר החוזה הסופי
הואיל וההארטים  )NT3-ליעלה 

אחרי דרום וגם המייורים צפויים 
  להתחלק רע. 

  
  

  ניתוח משחק היד

  
מזרח יוביל בספייד מוך. מערב 

הכרוז . ♠10- בוימשיך  ♠A-ייקח ב
צריך לשחק מוך בלקיחה השייה 

 ♠J-הו ♠K-במזרח ייקח . והשלישית
של הכרוז יוגבה (הגה יפה תהיה 

בלקיחה השייה  ♠K-הלקחת את 
בלקיחה  ולהמשיך בספייד

כדי למוע חסימה). כך או  השלישית
הכרוז יוכל לפתח מייד , אחרת

לקיחות:  8לקיחה בהארט ולבצע 
 3-ודאימודים  3ספייד, הארט, 

קלאבים (קל לחש את המצב 
ולעקוף  בקלאב לאור הכרזת מערב

   ).של מזרח ♣Q-האת 
  

  

Dealer: E  
Vul: None  30   Board:  

 AQJT43 

 KJ73 

 42 

 4  

  

 975 

 54 

 AKJ98 

 865    

 2 

 AT986 

 T6 

 AKJ72  
 K86 

 Q2 

 Q753 

 QT93  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1♥ 1♠ Pass 2♠ 

3♣ 3♠ Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
 ממערב 3♣- הכדאי לסכם שהכרזת 

ותית ועם ידיים במצב זה היא תחר
   .חזקות יותר מכריזים תחילה דאבל

  
  

  ניתוח משחק היד

  
 9כל שעל הכרוז לעשות כדי לבצע 

זה לחתוך הארט אחד , לקיחות
בדומם. לפיכך עליו לשחק מוקדם 

ך לשחק את ובהמש ♥Q-להארט 
אם . שי לחיתוךיוהארט של ♥K-ה

הוא  –ימשוך שליטים מוקדם 
יד את ההארט הרביעי. אם סיפ

בסיבוב הארט  ♥J-ה שחק אתי
מזרח יחתוך (ידוע  –השלישי 

מראש, לאור הפתיחה של מערב 
. אפשרות וספת אם מזרח )1♥-ב

להגביה יוביל בדאימוד גבוה היא 
לשחק דאימוד וסף אל : ♦Q-האת 

לחתוך דאימוד שלישי ביד , ♦Q-ה
למשוך שליטים ועל , (אם ישוחק)

  להשליך מפסיד.  ♦Q-ה
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  31   Board:  

 T96 

 T98752 

 KJ8 

 A  

  

 AK3 

 Q64 

 65 

 J9832    

 QJ74 

 KJ 

 T972 

 Q54  
 852 

 A3 

 AQ43 

 KT76  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♣ 

Pass 1♥ Pass 1NT 

Pass 2♥ Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
דאבל  יתכן שמערב יחליט להכריז

כדי  2♥או אחרי  NT1אחרי 
להתחרות על החוזה החלקי (אם 

בהחלט  –הקודות לא היו בהארט 
  זה מה שהייתי ממליץ לעשות) 

  
  

  ניתוח משחק היד

  
הכרוז , ♠Aבהובלה הצפויה של 

הארטים  2-וספיידים  3יפסיד 
אם ההגה . לקיחות 8ויבצע בדיוק 

 –לא תמהר לקחת את הספיידים 
השליך מפסיד בספייד הכרוז יוכל ל

  . ♣K-העל 
  



  13עמוד  24/8/2018  2018ט אוגוססימולטנית ארצית בוקר 

  
  

Dealer: W  
Vul: E-W  32   Board:  

 QJ7 

 Q942 

 K9874 

 9  

  

 95 

 75 

 AJT2 

 QJ753    

 A8432 

 T3 

 63 

 AT42  
 KT6 

 AKJ86 

 Q5 

 K86  

  

 

West North East South 

Pass Pass Pass 1NT 

Pass 2♣ Pass 3♥ 

Pass 4♥ Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
מראה יד  3♥כדאי לסכם שהכרזת 

מקסימלית עם חמישייה. בלי 
, ואם צפון 2♥סיכום זה, דרום יעה 

בגלל  )-♥4כון לסגור ל 3♥- ביזמין 
  . 4♥-לדרום יעלה , הסיגלטון)

  
  

  ניתוח משחק היד

  
לקיחות  10הכרוז צפוי לבצע בדיוק 

 2אסים ויחתוך  3לאחר שיפסיד 
  בקלאב בדומם. מפסידים 

  

  

Dealer: N  
Vul: None  33   Board:  

 T2 

 T7 

 K75 

 T86542  

  

 853 

 A83 

 QT64 

 KQJ    

 J74 

 J6542 

 AJ 

 A93  
 AKQ96 

 KQ9 

 9832 

 7  

  

  

West North East South 

--- Pass 1♦ 1♠ 

2♥ Pass 3♥ Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
מערב אין מספיק כדי  –למזרח 

ללכת למשחק מלא ויסתפקו 
  במשחק חלקי. 

  
  

  ניתוח משחק היד

  
צפון יוביל בספייד והכרוז ייפול 

ספיידים,  3פעמיים לאחר שיפסיד 
  הארטים.  2-ודאימוד 

  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  34   Board:  

 KQ 

 Q5 

 KJ75 

 K8743  

  

 JT753 

 T98 

 A94 

 QJ    

 862 

 A32 

 T862 

 AT5  
 A94 

 KJ764 

 Q3 

 962  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

Pass 1♣ Pass 1♥ 

Pass 1NT Pass 2♥ 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

  
בהחלט ייתכן שאם ההכרזה תתהל 
כמתואר לעיל, מזרח יחליט לפתוח 

, 2♠) עם Balancingאת ההכרזה (
בידיעה שלשותף ולאור הפגיעות 

חייב להיות משהו. יהיו גם כאלה 
. שימו NT1בדרום שיכריזו פאס על 

לב שלמרות שידו של צפון חצי 
כדאי לו להכריז (בוודאי , מאוזת
בהכרזתו  NT1בוטום)  –בטופ 

השייה, בפרט שהרבה מקודותיו 
  בסדרותיו הקצרות. 

  
  

  ניתוח משחק היד

  
אם מזרח מערב לא יפתחו את 

 10הכרוז יוכל לבצע , הקלאבסדרת 
לקיחות לאחר שיפסיד הארט, 
דאימוד וקלאב (מפסיד בקלאב 
ייזרק על הדאימוד השלישי). 
חלוקת הקלפים ידידותית לכרוז: 

במערב.  ♣A-וה 3-3ההארטים 
 3ממזרח מערב ייפול  2♠חוזה של 
 2הארטים,  2ספיידים,  3פעמים: 

  דאימודים וקלאב להגה. 
  



  14עמוד  24/8/2018  2018ט אוגוססימולטנית ארצית בוקר 

  
  

Dealer: S  
Vul: E-W  35   Board:  

 Q8654 

 64 

 K83 

 Q43  

  

 732 

 QJ982 

 Q62 

 T7    

 K 

 KT73 

 J5 

 AKJ986  
 AJT9 

 A5 

 AT974 

 52  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♦ 

2♣ Pass Pass Dbl 

2♥ 2♠ 3♥ Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

  
וח שההכרזה תתהל ושוב, לא בט

כך. ידו של דרום איה אידיאלית 
הארטים. ייתכן  3לדאבל כי אין 

 3♣ומערב יכריז  2♦שדרום יכריז 
וכלל לא תימצא ההתאמה ההדרת 

הצדדים). וגם אם  2במייג'ור (של 
ההכרזה תתהל כמתואר לעיל, 

דרום לא יוותרו -ייתכן שצפון
לאור הפגיעות. בכל  3♠ויכריזו 

ב לא צפוי לוותר מקרה, מער
  . 2ליריבים בגובה 

  
  

  ניתוח משחק היד

  
כשהכרוז . מבוצע 3♥חוזה של 

, ♥A- במשחק הארט ודרום זוכה 
עליו לתקוף מייד את סדרת 
הדאימוד לאור סדרת הקלאב 
בדומם (אחרת הכרוז יפתח את 
הקלאבים וישליך עליהם את כל 

 2מפסידיו). ההגה תיקח ספייד, 
 3♠וזה של דאימודים והארט. ח

דרום ייפול בלקיחה אם  –מצפון 
סיגלטון:  ♠Kהכרוז לא יחש 

קלאבים  2- וספייד, הארט, דאימוד 
  להגה. 

  

  

Dealer: W  
Vul: Both  36   Board:  

 T975 

 KJT95 

 93 

 T7  

  

 KJ4 

 Q732 

 Q 

 AQ863    

 A82 

 A64 

 AT542 

 52  
 Q63 

 8 

 KJ876 

 KJ94  

  

 

West North East South 

1♦ Pass 2♣ Pass 

2NT Pass 3♥ Pass 

3NT Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
עם יד טובה מזרח יכול להראות 
קודם את סדרת הקלאב ואחרי זה 

 עם יד חלשה יכריזאת ההארט (
. כך או אחרת, מזרח מערב יגיעו )1♥
  . NT3-ל
  
  

  ניתוח משחק היד

  
בחית מצב הקלפים לא טוב מ

שמתהג יפה,  ♥K-ההכרוז. למעט 
יתר הסדרות לא ידידותיות: 
העקיפה בספייד כשלת, העקיפה 

 4-2בקלאב לא יושבת, הקלאבים 
. הכרוז צפוי 5-1והדאימודים 

  ליפול פעמיים (או שלושה..). 
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  37   Board:  

 AK8 

 742 

 AJ63 

 943  

  

 QT6532 

 A95 

 2 

 J52    

 J974 

 K8 

 Q975 

 AKQ  
  

 QJT63 

 KT84 

 T876  

  

  

West North East South 

--- 1♦ 2♠ Pass 

4♠ Pass Pass Pass 

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
חלש עם ידו של  2♠לגיטימי להכריז 

  מזרח במצב לא פגיע מול פגיע. 
  
  

  ניתוח משחק היד

  
לקיחות קלות לכרוז לאחר  10

ספיידים ודאימוד (את  2 שיפסיד
  המפסיד בהארט יחתוך בדומם). 

  



  15עמוד  24/8/2018  2018ט אוגוססימולטנית ארצית בוקר 

  
  

Dealer: E  
Vul: E-W  38   Board:  

  

 KJ87 

 K9632 

 KJT9  

  

 543 

 932 

 T7 

 AQ843    

 KJ962 

 A6 

 AJ85 

 75  
 AQT87 

 QT54 

 Q4 

 62  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1♠ Dbl 2♠ Pass 

Pass Dbl Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
דרום התכוון להשאיר כבר את 
הדאבל הראשון כמעיש.. דאבל 

היה ו Responsive ואה 2♠מדרום על 
מראה מייורים (ובד"כ גם סבילות 
להארט). לפיכך דרום מכריז פאס 
בפעם השייה. הדאבל השי של 

שאותו , Re-Openingצפון הוא 
  חה.משאיר דרום בשמ

  
  

  ניתוח משחק היד

  
, ובמשחק מדויק, מכל הרעש הגדול

פעמיים:  הכרוז ייפול פעם או
ויסיון לחתוך את  ♣Q-לעקיפה 

הדאימודים בדומם. דרום יחתוך 
, ספיידים 4מעליו אבל ההגה תיקח 

דאימוד והארט. אם הכרוז יעדיף 
לשחק פעמיים ספייד מהדומם 

הוא יפסיד פחות , לעבר היד
   ויותר דאימודים. ספיידים

  

  

Dealer: S  
Vul: Both  39   Board:  

 QT72 

 AK86 

 KQ83 

 6  

  

 K 

 543 

 76542 

 J543    

 A93 

 72 

 AJT 

 QT872  
 J8654 

 QJT9 

 9 

 AK9  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1♦ Pass 1♠ 

2♣ 3♠ Pass 4♠ 

Pass Pass Pass  

 

 
  ניתוח ההכרזה

  
עם ידו של  1♠יהיו כאלה שיפתחו 
עם ידו של  1♣דרום. אחרים יפתחו 

מערב (אם דרום פאס). לפי חוק 
עם פחות , , היד ראויה לפתיחה20-ה

קודות, רק אם הקודות מרוכזות 
לפיכך, המלצתי  בסדרות הארוכות.

ביד ראשוה ושייה להכריז פאס 
(אבל לא טעות לפתוח, בוודאי לא 

ם ידו של מערב). בהכרזה לעיל, ע
קודות  14. 3♠-ב ןצפון מזמי

מצויות עם סיגלטון בסדרת 
  היריב.

  
  

  ניתוח משחק היד

  
ספיידים ודאימוד  2הכרוז יפסיד 

לקיחות (כ"ל בחוזה של  10ויבצע 
♥4 .(  
  

  

Dealer: W  
Vul: None  40   Board:  

 KJ54 

 KJT954 

 2 

 T9  

  

 Q8 

 8 

 KQJ7 

 KQJ873    

 A2 

 A32 

 98653 

 A64  
 T9763 

 Q76 

 AT4 

 52  

  

 

West North East South 

1♦ 1♥ 2♥ Dbl 

2NT Pass 3♣ Pass 

3♦ Pass 4♥ Pass 

6♦ Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

  
של מזרח מראה תמיכה  2♥

) והכרזת limit or betterבדאימוד (
 cue-(אחרי ה תטבעית ומחייב 3♣-ה

bid  .(טר: קוצר  4♥מקודםזה ספלי
בהארט והזמה לסלאם בדאימוד. 

אסים, שזה כל מה  3למערב 
  שהשותפות צריכה לסלאם.

הדאבל של דרום מראה תמוה 
בהארט ומראה לצפון שלא יחשוש 

. NTלהוביל בהארט, בעיקר גד 
למרות האמור לעיל, אי מעריך 

של  השחקים יגיעו לחוזהשרוב 
NT3 .  

  
  תוח משחק הידני

  
בכל הובלה , מבוצע תמיד 6♦

מצילה את  ♠Q- , ה(בהובלת ספייד
. לאחר משיכת השליטים הכרוז)

הכרוז יוכל להשליך את מפסידיו על 
יבוצע ברוב  NT3. הקלאבים

המקרים אם ההגה תשחק הארט 
והכרוז יעכב פעמיים. כך לא 
תתאפשר כיסה לידו של צפון 

דים והכרוז יוכל לפתח את הדאימו
לקיחות. אפשר להפיל  11ולבצע 

NT3  אם דרום יחליף לספייד לאחר
(לא  ♥Q-בשיתאפשר לו לזכות 

פשוט). כך ההגה תוכל לפתח את 
 8הספיידים ולכרוז יהיו רק 

  לקיחות. 
  



מתכננים חופשה משפחתית בלתי נשכחת
בחצי האי פיליון הקסום ביוון?

נשמח לארח אתכם ב-  – הפתיחה ביוני 2018!
ל-Moses Villa ארבע דירות נופש נפרדות ופרטיות, משקיפות לנוף פנורמי ייחודי ועוצר נשימה 

לים האגאי ולהרי פיליון. הדירות מצויידות לשהייה מושלמת הן למשפחות והן לזוגות.
 .Chorefto כ-600 מטר מחוף ,Pelion ממוקמת בצפון-מזרח חצי האי Moses Villa

חצי האי פיליון משלב חופים חבויים של חול זהוב ומי טורקיז צלולים ונקיים, שבילי הליכה 
מרהיבים בטבע פראי, כפרים מסורתיים ומגוון עשיר של אטרקציות ובילויים.

חופשה שלא תשכחו לעולם!

WWW.VILLAMOSES.COM – למידע, שאלות והזמנות

10% הנחה
לחברי ההתאגדות הישראלית לברידג’

moses20 :לפי קוד קופון
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ת


