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סימולטנית אונליין סימולטנית אונליין 
יולי יולי 20202020

לפניכם תחרות סימולטנית יולי 2020 אונליין.
24 הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום התערבות.

ניתוח הידיים בוצע על ידי רם סופר, רב אמן כסף.
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  2עמוד    2020 יולי -אונליין סימולטנית ארצית 
  

  2020 יולי אונליין סימולטנית 
  
 

הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית  24לפניכם  
  . 2020 יולי אונליין

הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא 
סטים של ידיים  ומחבר  4שום התערבות. חולקו 

  , בחר סט שלם, זה שנראה לו המעניין ביותר.רם סופרההסברים 

להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של  רםבהסברים השתדל 
  רוב הקוראים.  

ג'ור הנפוצה ביותר אצלנו. מיי 5ההכרזות המומלצות הן בשיטה טבעית 
ישנם כמה ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם 

  וסקרנותכם.

וכי תפיקו תועלת גם  אנו מקוים כי נהניתם מן התחרות עצמה
  מקריאת החוברת הזו.

  http://www.bridge.co.ilתוצאות התחרות תתפרסמנה  באתר ההתאגדות:  
 
  

  
  

Dealer: N 
Vul: None 1 Board:

 KT86
 J
 32
 965432

 Q2
 AQ9
 Q874
 KJ87

 A953
 643
 AKJT65
 

 J74
 KT8752
 9
 AQT

o 

West North East South 

--- Pass 1 ♣ 2♥ 
3 Pass 3NT Pass 

Pass Pass   
    

  

 
  ניתוח ההכרזה 

כאשר ההכרזה השנייה המתוכננת  1♣עם רביעיות קלאב ודיאמונד מקובל לפתוח 
ההתחלתי של השותף  Pass- . לאור ה 2♥- ל  1♥. דרום יכול לבחור בין NT1היא 

  הסיכוי למשחק מלא נמוך, ואני מעדיף להפריע לפותח ולמשיב.

 3♦-כדי להראות רביעייה בספייד ו Dbl –גם למערב בחירה בין שתי אפשרויות 
טבעי ומחייב למשחק מלא. האפשרות השנייה נראית לי הגיונית יותר, אך לאחר 

פיק להראות רביעייה יש למערב בעיה כי עדיין לא הס NT3שהשותף מכריז 
. NT3-בוטום אין לוותר על אפשרות לשחק ב-בספייד. בכל זאת, בתחרות טופ

  מהחוסר בסדרה זו. אין לחשושו 1♣ר פתיחת השותף  ולא

  .5♦, החוזה הסופי יהיה כנראה NT3לאחר  4♠-לאם מערב יחליט להמשיך 
 

  ניתוח משחק היד 

הגיוני להוביל בסדרה הארוכה על אף . עם כניסות צדדיות ♥7 קלף ההובלה:
  של מזרח. NT-הכרזת ה

, ולכרוז תשע לקיחות בטוחות לפני שהתחיל ♥Q-, מזרח זוכה ב♥Jצפון משחק 
בצפון  ♠K- אין תקווה רבה לפתח לקיחות נוספות בקלאב, ולכן יש לקוות ש לשחק.

(הגיוני על פי הכרזתו החלשה של דרום). בלקיחה השנייה מזרח מוביל דיאמונד 
בלקיחה זו  ♠K- נמוך וזוכה בדומם, וכעת ספייד נמוך מהדומם. בין שצפון יזכה ב

ובין שלא, לכרוז יהיו שתי לקיחות בספייד וביחד עם שתיים בהארט ושש בדיאמונד 
  .♣AQ-ו ♠Kה רק שלוש לקיחות מידיות: לקיחות. להגנ 10התוצאה הסופית תהיה 

לקיחות נדרשת הובלה לא טבעית בדיאמונד או  9על מנת להחזיק את הכרוז על 
 - לקיחות בדיוק, בתנאי שלאחר הובלה ב 11ניתן לבצע  5♦בספייד. בחוזה החלופי 

J♥ הכרוז יזכה ב -A .בדומם ולא ינסה לעקוף  
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Dealer: E 
Vul: N-S 2 Board:

 KQ3
 KJ83
 QJT
 Q87

 T6
 T42
 6532
 K965

 A975
 Q6
 AK7
 AJ42

 J842
 A975
 984
 T3

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 
1 Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה 

נקודות  18עם  1♣מערב פותח 
מאוזנות. וצפון צריך לקבל החלטה עם 

הנקודות שלו. בדרך כלל אני בעד  14
Dbl  נקודות וחלוקה מסוג  12-14עם

, אך כאן יש בוטום-, ביחוד בטופ4333
  שני נימוקים משכנעים נגד התערבות: 

הנקודות "רכות" וכוללות בעיקר   )א(
 בלי אסים. Q/Jקלפי 

מצב פגיעות נחות, ועוד אחרי    )ב(
Pass  של השותף. קיימת סכנה

גדולה ליפול בחוזה מוכפל כלשהו 
  .bottomולקבל 

למזרח אין סיבה להשיב עם ארבעה 
, וגם 1♣טוב לו בחוזה  .קלפי קלאב

 5עם  Balancingדרום אינו יכול לבצע 
הופך לחוזה סופי. אולי  1♣נקודות. 

מערב מאוכזב, אך כשיתגלה הדומם 
  יהיה מרוצה.

  
  ניתוח משחק היד 

(ראש הרצף  ♦Q קלף ההובלה:
הארוך ביותר). מערב זוכה ומשחק 

נמוך משתי הידיים כדי להכין  ספייד 
חיתוך בדומם. צפון זוכה וממשיך 
בדיאמונד. מערב זוכה שוב, משחק 

A♠  וחותך ספייד. כעת ימשיך אולי
בדיאמונד שלישי. בשלב זה על ההגנה 

בסך לזכות בלקיחות שלה בהארט. 
הכול תהיינה להגנה ארבע לקיחות 
בסדרות הצדדיות, ולבסוף תהיה לצפון 

 8. מערב יבצע ♣Q גם לקיחה עם
. בקלפים פתוחים 1♣לקיחות בחוזה 
לקיחות באמצעות  9אפשר לבצע 

, וזה יכול לקרות רק אם צפון ♣Jהרצת 
  .NT1יבחר להתערב 

דרום מסוגלים לבצע ללא - מנגד, צפון
שחקנים בצפון  . 2♥קושי חוזה של 

   ירוויחו. Dbl- שיבחרו להתערב ב
  

  

Dealer: S 
Vul: E-W 3 Board:

 KQ9
 KJ532
 A4
 QJ8

 852
 A4
 JT86
 K763

 763
 Q8
 97532
 AT9

 AJT4
 T976
 KQ
 542

  

West North East South 

--- --- --- Pass 
Pass 1NT Pass 2 
Pass 3 Pass 4 
Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

. אם יבחר NT1צפון צריך לפתוח 
, לא תהיה לו הכרזה שנייה 1♥-ב

  .1♠סבירה לאחר תשובת השותף 
 2♣לדרום תשובה קלאסית של 
 2♥(סטיימן). כעת אפשר להשיב בצפון 

 3פשוט, אך לדעתי קפיצה לגובה 
המראה חמישייה עם מקסימום יעילה 

נקודות, צפון רוצה  8-9יותר. אם לדרום 
; אם 4♥או  NT3להיות במשחק מלא 

לדרום יד חלשה עם קוצר בקלאב או 
עם אורך בשתי סדרות המייג'ור, צפון 

אם  3ממילא מוכן להתחרות לגובה 
  היריבים יתערבו.

 –מבחינת דרום אין זה משנה 
ברגע שצפון מראה רביעייה  

  .4♥-(לפחות) בהארט, הוא סוגר ל
  

  ניתוח משחק היד 

(ראש רצף שבור).  ♦J קלף ההובלה:
לכרוז שני מפסידים בקלאב שאין 
להימנע מהם, ואין לו מפסידים 
בדיאמונד ובספייד.  תוצאת המשחק 
תלויה בצורה שבה יטפל בסדרת 
השליט. ביד זו יש לשחק שליטים מיד 
בהתחלה כדי למנוע מההגנה אפשרות 

  כלשהי לחיתוך. 

יש שתי אופציות: לזכות בדומם ולשחק 
או לזכות בדומם  ♥K קלף נמוך אל

. האופציה השנייה מרוויחה ♥Tולהריץ 
נגד יותר חלוקות אפשריות (בפרט נגד 
חוסר או בודד נמוך במזרח). בהיעדר 
מידע מההכרזה חובה לבחור בה לפי 

  תורת הסיכויים.

יזכו  4♥- הכרוזים שישחקו נכון ב
. כרוזים 420+בתוצאה טובה של 

שיבחרו באופציה הנחותה ייכשלו. 
ניתן להגיע לתוצאה של  NT3- ב, באג 

  לאחר הובלה טבעית בדיאמונד. 430+
  

  

Dealer: W 
Vul: Both 4 Board:

 AK9
 6
 JT963
 Q984

 
 AQJ9742
 Q52
 AKJ

 QJT76
 T5
 A8
 T753

 85432
 K83
 K74
 62

 

West North East South 

Pass Pass 1 Pass 
1 Dbl 4 Pass 
Pass Pass   

    
 

  ניתוח ההכרזה 

צפון לא רחוק מפתיחה, אך עדיין 
התחלתי. למזרח  Passבגבולות 

חזקה. כיום  2♣אין מספיק לפתיחת 
 2♦כבר לא נהוג להשתמש בפתיחה 

  . 1♥לכן  –לתיאור ידיים חזקות 
, וכעת צפון יכול 1♠מערב משיב 

המבטיח  Dblלתאר את ידו הטובה עם 
כוח קרוב לפתיחה עם לפחות שתי 

  רביעיות בסדרות המיינור.
את מזרח זה לא מעניין, לאחר 
תשובה כלשהי מהשותף הוא לא 
יחמיץ משחק מלא. העובדה  
שמערב הכריז סדרה שבה יש לו 
חוסר אינה מעודדת, אבל עדיין יש 

הסוגרת את  4♥ לו די והותר להכרזת
  המכרז.

  
  ניתוח משחק היד 

  
(גבוה מדאבלטון).  ♣6 קלף ההובלה:

היות שדרום מחזיק עוצר בסדרת 
השליט, יש סיכוי גבוה יחסית שיספיק 

  לקבל חיתוך בקלאב.
על  שנלקח ביד הכרוז. ♣Qצפון משחק 

לפני  מזרח לארגן חיתוך דיאמונד
משיכת השליטים. הוא משחק בלקיחה 

נמוך  ♦-וחוזר ב A- נמוך אל ה  ♦שנייה 
, ודרום ♦K- מפסידה ל  ♦Q מהדומם.

מזרח זוכה בלקיחה,  ממשיך בקלאב.
ומשחק  ♥Tחותך דיאמונד בדומם עם 

  לעקיפה. J-הארט אל ה 
דרום, שבידו לא נותרו קלפי קלאב, 

ומשחק ספייד, בתקווה  ♥K- זוכה ב
וייתן לו חיתוך  ♠A-ששותפו יזכה ב

שיפיל את החוזה. לרוע מזלו, למזרח 
חוסר בספייד. הכרוז חותך, מסיים 

 11- משיכת שליטים ולבסוף זוכה ב
  עם לקיחה עודפת. 4♥לקיחות ומבצע 

הובלה בשליט תקשה יותר על הכרוז 
  לקיחות. 10- ואולי תגביל אותו ל 
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Dealer: N 
Vul: N-S 5 Board:

 AT65
 J743
 J872
 9

 J32
 A
 AK65
 JT732

 Q9
 KQT852
 QT
 Q85

 K874
 96
 943
 AK64

  

West North East South 

--- Pass 1 Pass 
1 Pass 1NT Pass 
3 Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה 

עם חלוקה כמו זו של מזרח תמיד יש 
בעיה בהכרזה השנייה. יש שיעדיפו 

, מה 2♣ולאחר מכן להכריז  1♦לפתוח 
שייצור אצל השותף בלבול בקשר 
לאורכי הסדרות. לדעתי, עם יד 

עם  1♣ספציפית זו אין בעיה לפתוח 
 1♥לאחר תשובה  NT1הכרזה שנייה 

. בדרך כלל 1♠לאחר תשובה  2♠או 
עם סינגלטון  NT1יז רצוי לא להכר

סינגלטון הוא  Aבסדרת השותף, אבל 
  מקרה מיוחד.

נקודות עם שישייה  11למערב 
טובה בהארט, והכרזה שנייה 

מייצגת היטב את ערך  3♥מזמינה 
 3- היד, אף כי אני רחוק מלהתלהב מ

מפוזרים. לדעתי, מזרח צריך  Qקלפי 
לדחות את ההזמנה עם שליט בודד 

אינה נראית  NT3בידו. גם הכרזה של 
  מבטיחה בהיעדר עוצר בספייד.

  
  ניתוח משחק היד 

(סינגלטון). יש  ♣9: קלף ההובלה
המסתייגים מהובלה בקלף בודד עם 
אורך ולקיחה פוטנציאלית בשליט, אך 
ההובלות האחרות כלל אינן 

ביות. ביד זו הובלה בדיאמונד אטרקטי
נמוך תגרום נזק רב ותאפשר לכרוז 

  להיפטר מקלפי הספייד שלו.
. צפון ♣A-וממשיך ב ♣K- דרום זוכה ב

 ♠5יאותת על העדפה לספייד (למשל 
). Italian Discardsלפי שיטת איתות 
גם כן  –לחיתוך  ♣6- דרום ממשיך ב

. ההמשך הנכון מאותת העדפה לספייד 
וקלאב  ♠K,נמוך אל ♠Aשל ההגנה הוא 

- ל Promotionרביעי מדרום שמבצע 
J♥  של צפון (שנותר ללא הגנה לאחר

  החיתוך הקודם).
נכשל פעמיים מול הגנה  3♥החוזה 

עדיין זו תוצאה טובה יותר  –מושלמת 
 NT3. מי שניסה 4♥-משלוש נפילות ב

  ייפול פעם אחת בלבד.

  

Dealer: E 
Vul: E-W 6 Board:

 K97
 A8
 Q87
 J8432

 84
 9753
 K42
 AK75

 AT3
 2
 JT965
 QT96

 QJ652
 KQJT64
 A3
 

 

West North East South 

--- --- Pass 1 
Pass 3 Pass 4 
Pass Pass Pass  

    
 

  ניתוח ההכרזה 

לדרום התלבטות קשה בהכרזה 
הפתיחה. סדרת ההארט ארוכה יותר 
ואיכותית הרבה יותר מסדרת הספייד, 

, Reverseאך יד זו אינה שווה הכרזת 
עם  1♠ולכן בכל זאת פתחתי בדרום 

בכל הזדמנות  ♥כוונה להכריז בהמשך 
 במידה שהשותף לא יתמוך בספייד.

 3♠לאחר תשובתו הטבעית של צפון 
נקודות עם התאמה בספייד),  10-11(

. אצל זוגות 4♠- לא נותר אלא לסגור ל 
, two over oneשמשחקים בשיטת 

. 3♠יכריז  2♥ולאחר  NT1צפון ישיב 
כעת דרום יכול לתאר את ידו במדויק 

, והחוזה הסופי יהיה 4♥באמצעות 
  באחת מסדרות המייג'ור.משחק מלא 

  
  ניתוח משחק היד 

 ♥)♠4 :(2גד  קלף ההובלה
 Aהכרוז זוכה בדומם עם  (סינגלטון).

. מערב זוכה J-ומשחק ספייד אל ה
בלקיחה ומקווה להגיע ליד שותפו כדי 
לקבל חיתוך הארט, אך במציאות אין 
כניסה לידו של מזרח, ואין זה משנה 
באיזו סדרת מיינור מערב ימשיך. דרום 
יקבל את ההובלה, יסיים משיכת 
שליטים ויגבה את כל סדרת ההארט. 

לקיחות  11- כדי להגביל את דרום ל
כל הקלאבים מזרח יצטרך לזרוק את 

מוגן בדיאמונד. אם  Kשלו ולשמור 
מערב יוביל קלאב בלקיחה השלישית, 
מזרח יראה שלכרוז אין קלאבים ויהיה 
לו קל בסוף המשחק. אם מערב ישחק 

J♦  והדומם לא יכסה, יהיה למזרח יותר
מערב יוכל לעזור לו באמצעות  קשה.

  השלכת כל קלפי הקלאב שלו.
 - יוביל במערב  4♥נגד החוזה החלופי 

J♦ זה יגביה לקיחה מיידית בדיאמונד .
שההגנה תוכל לזכות בה מיד לאחר 

A♠ במקרה זה הסיכוי של הכרוז לבצע .
  לקיחות קלוש. 12

  

Dealer: S 
Vul: Both 7 Board:

 9
 Q9532
 64
 T9753

 Q874
 KJT6
 KJT7
 8

 T532
 A4
 AQ95
 A62

 AKJ6
 87
 832
 KQJ4

  

West North East South 

--- --- --- 1 
1 3 3 Pass 

Pass Pass   
    

 
  ניתוח ההכרזה 

נקודות יפות שאינן  14 למערב
מתאימות לכפל מוציא בגלל הקוצר 
בהארט. במקרה זה אני ממליץ על 

קלפים  4עם  1הכרזת אוברקול בגובה 
. לצפון יד חלשה מאוד טובים בדיאמונד 

 5נקודות) עם התאמה מצוינת ( 2(
קלפים) בקלאב. למרות מצב הפגיעות 

. כעת 3♣מתבקשת הכרזת הפרעה של 
 3♦-מזרח מתלבט בין תמיכה פשוטה ל

התואמת, פחות או יותר, את כוח ידו 
במטרה למצוא התאמה באחת  Dblובין 

  מסדרות המייג'ור. 
הכריז דרום לא ימשיכו ל- לדעתי, צפון

(מסוכן מדי במצב פגיע). אם  3♣לאחר 
, זה יהיה החוזה הסופי; 3♦מזרח יכריז 

, השותפות תגיע Dbl- אם יבחר ב
  , ודרום אולי יכפיל לעונשין.4♠-כנראה ל 

  
  ניתוח משחק היד 

 ♠)♦3 :(9גד  קלף ההובלה
 ♠AKJ- (סינגלטון). דרום זוכה מיד ב

ונותן לשותפו חיתוך. לאחר מכן הכרוז 
מקבל את ההובלה, חותך פעמיים 
קלאב בדומם, מושך שליטים וזוכה בכל 

 החוזה מבוצע בדיוק. –שאר הלקיחות 
  

קלאב (סדרת  ):)♠4גד  קלף ההובלה
. אם ישחק ♣A- השותף). מערב  זוכה ב

כעת שליט, דרום יזכה וישחק ארבעה 
סיבובי שליט. בהיעדר אפשרות לחתוך 
קלאב, החוזה ייכשל. גם אם יחתוך 

ויחתוך קלאב  ♥Aקלאב, יחזור ליד עם 
לא תהיה לכרוז שליטה במשחק  נוסף,

בסופו של דבר ההגנה תוציא לו את  –
השליטים והחוזה ייכשל לפחות פעם 

א תפסת". עם ל  –אחת. "תפסת מרובה 
זאת, מול חלוקת שליטים ידידותית 

  היה עשוי להתבצע. 4♠יותר 
  



  5עמוד    2020 יולי -אונליין  סימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: W 
Vul: None 8 Board:

 Q6
 K863
 T63
 T643

 A8742
 42
 KJ987
 7

 T
 AQT9
 AQ42
 J982

 KJ953
 J75
 5
 AKQ5

 

West North East South 

1 Pass 1 Pass 
2 Pass 3 Pass 

3NT Pass Pass Dbl 
Pass Pass 4 Pass 
Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

יש התלבטות  5בדומה ללוח מס' 
בהכרזת הפתיחה בין סדרות המיינור. 

ולהמשיך  1♣הפעם לא רצוי לפתוח 
NT1  עם סינגלטון 1♠תשובה לאחר 

נמוך בסדרת השותף, ולכן המלצתי על 
. 2♣המאפשר הכרזה שנייה של  1♦

מערב "מבטיח" לשותפו קלף חמישי 
בדיאמונד שאינו קיים, אך זה הרע 

  במיעוטו.
מנגד, למזרח תמיכה מצוינת בדיאמונד 

 8והיד שווה יותר מהערך הנומינלי של 
על כן הוא בוחר בהכרזה  –נקודות 

מערב בסיבוב השני.  3♦מזמינה של 
מחזיק עוצרים מצוינים בהארט 
(הסדרה שלא הוכרזה) ומחליט לנסות 

NT3 כעת נכנס לפעולה דרום שלא .
היה יכול להכריז עם ידו המצוינת לאחר 

  שמזרח הכריז את סדרתו.
חשוב לדעת: כאשר השותף 
בהובלה ולא הכרזנו קודם לכן, כפל  

מבקש הובלה   NT3ל חוזה של ע
  בסדרה הראשונה שהדומם הכריז!

במקרה שלנו הובלה בספייד תהיה  
טובה לאין ערוך עבור ההגנה  

  בהארט. לעומת הובלה סטנדרטית 
למזרח  –אבל המכרז טרם הסתיים 

יד מצוינת לחוזה עם שליט ופחות 
לאור הכפל של  .NT3-מתאימה ל

  NT3-דרום הוא צופה בעיות ב
 .4♦-ומחליט לברוח ל

כעת מערב צריך להחליט אם 
  להמשיך הלאה. האופטימיים יכריזו 

אין חובה  בוטום- , אבל בתחרות טופ5♦
לדחוף בכוח למשחקים מלאים. לדעתי 
מערב כבר עשה מספיק כשהכריז 

NT3 וכעת עדיף לכבד את החלטת ,
  השותף לברוח לחוזה חלקי בדיאמונד.

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ניתוח משחק היד 

שליט (לאחר מהלך  קלף ההובלה: 
ההכרזה המוצע). מערב הודיע שיש 
לו עוצרים בהארט. מזרח הודיע 
שיש לו יד חלוקתית עם התאמה  
חזקה בדיאמונד. על כן ברור  
שמשחקו של הכרוז יתבסס על 
חיתוכים ושהובלה בסדרה שלא  
הוכרזה (הארט) רק תמכור 

  לקיחות.
הובלה בשליט נראית היעילה  
ביותר. החלופה היא הובלה בספייד 

,  NT3דרום ביקש הובלה כזו נגד  –
אך אין זה אומר שזו תהיה ההובלה  

  הטובה ביותר נגד חוזה בדיאמונד.
מערב זוכה בדומם עם שליט נמוך 
ומשחק קלאב כדי להכין חיתוך 
צולב. דרום זוכה בלקיחה וממשיך 

הצלחה  בהארט. מערב עוקף ללא 
. צפון זוכה K-שמפסיד ל Qעם 

בלקיחה וממשיך בשליט. מערב 
, חותך ספייד, חותך ♠A-ממשיך ב

קלאב בדומם, חותך ספייד עם השליט 
האחרון שבידו, חותך קלאב נוסף 
ומוציא לצפון את השליט האחרון. 
בשלב זה דרום נלחץ בין שלוש סדרות, 
והכרוז יזכה בכל שאר הלקיחות, כלומר 

היו מסוגלים י 5♦ים שהכריזו האופטימי
בהנחה שמשחק היד את החוזה  לבצע

  שלהם יהיה מדויק.
התוצאה תלויה  NT3בחוזה החלופי 

לחלוטין בקלף ההובלה. אם צפון יבחר 
 ♥Jלהוביל בהארט (טבעי) ודרום ישחק 

בלקיחה הראשונה, מערב לא יתקשה 
- לפתח שלוש לקיחות בהארט ולהגיע ל 

  לקיחות לפני שההגנה תגיע לחמש. 9
 ♠Q- לעומת זאת, לאחר הובלה ב

(שתתבצע אך ורק בעקבות כפל 
מדרום) צפוי למערב כישלון צורב 

 NT3. כלומר: הכרזת NT3בחוזה 
גם ההחלטה - הייתה מוצדקת, כמו

  בעקבות הכפל! NT3-לברוח מ

  

Dealer: N 
Vul: E-W 9 Board:

 K843
 Q3
 T84
 JT92

 A972
 A96
 5
 AK854

 QJ6
 KJT8
 KQ963
 6

 T5
 7542
 AJ72
 Q73

  

West North East South 

--- Pass 1 Pass 
1 Pass 1 Pass 

3NT Pass Pass Pass 
    

 
  ההכרזה ניתוח 

. עם כוח של פתיחה 1♣מזרח פותח 
מול פתיחה, המשיב אינו צריך לדלג 
על חמישייה בדיאמונד. יהיה זמן 
למצוא התאמה בהארט מאוחר יותר. 

שוללת  1♠הכרזתו השנייה של מזרח 
רביעייה בהארט ומגבילה את ידו 

. מערב נקודות 12-17לטווח של 
נקודות ללא התאמה עם  12מחזיק 

השותף, ולכן לדעתי אין מה לחפש 
. אני מציע לסגור מיד NT3- מעבר ל 

למשחק מלא. אפשר להשתמש 
, אך זה 2♥בהכרזת "צבע רביעי" 

מדוע למסור להגנה  –נראה מיותר 
מידע נוסף כאשר אנחנו כבר יודעים 

  מה יהיה החוזה הסופי?
  

  ניתוח משחק היד 

(ראש רצף). לפי  ♣Jקלף ההובלה: 
ההכרזה למערב הארטים טובים, 

דאבלטון בסדרה שלא  Q- והובלה מ
  הוכרזה תהיה מסוכנת ביותר.

מערב זוכה בדומם וכעת סביר שלא 
יחש את המצב בהארט ויפסיד  

בקלאב המשך  לכאורה, .♥Q-עקיפה ל
מעמיד את החוזה בסכנה, אבל הכרוז 
יכול להתאושש אם ינצל את החלוקה 

מידו  ♠Qאם יריץ  ותית בספייד.ד הידי
לעקיפה, הוא יהיה מסוגל (להפתעתו 
הנעימה) לזכות בארבע לקיחות בסדרה 

מדרום בסיבוב השני.  T- לאחר נפילת ה 
ביחד עם שלוש לקיחות בהארט, שתיים 
בקלאב ואחת בדיאמונד, הכרוז עשוי 

אם  NT3לקיחות בחוזה  10- להגיע ל
ידייק במשחקו. אם ינחש נכון את 

  לקיחות. 11ארט, ניתן גם לבצע הה 
  
  



 

מלווה אותך
גם בתקופות קשות

קורונה? 
לא אצלנו!

כשתוכלו סוף סוף 
לחזור למועדונים 

כולם ירגישו בהבדל!

בבית שלך

בזמן שלך

בקצב שלך

נסו את המסלול נסו את המסלול 
החינמי כדי להתרשם החינמי כדי להתרשם 
משפע של דוגמאותמשפע של דוגמאות

 מתאים לכל הרמות

 ידידותי למשתמש

 קל ופשוט להבנה

 רמזור הכוונה אישי 

 פתרון כתוב לכל תרגיל

info@bestbridge.co.il | 053-7517570  | 052-3292290 :לסיוע ופרטים נוספים

www.bestbridge.co.il

נצלו את התקופה להתפתחות 
אישית ושפרו את כישורי 

הברידג' שלכם 
במשחק היד, בהכרזות ובהגנה.

רק

& 7979
לחודש

https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
https://bestbridge.co.il/?lps=61238564


  6עמוד    2020 יולי -אונליין  סימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: E 
Vul: Both 10 Board:

 Q42
 AK632
 873
 97

 AKT
 JT
 T65
 AQT65

 8753
 7
 AKJ92
 J43

 J96
 Q9854
 Q4
 K82

 

West North East South 

--- --- 1NT Pass 
2 Pass 2 Pass 
3 Pass 3 Pass 
5 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

הנקודות של מזרח מכילות  14
חמישייה טובה בקלאב וארבע 
עשיריות בכל הסדרות! יש לשדרג יד 

  .NT1נקודות ולפתוח  15- זו ל 

נקודות עם חמישייה טובה  9למערב 
בדיאמונד ורביעייה בספייד. הוא יתחיל 

 2♦(סטיימן). מזרח משיב  2♣בהכרזת 
רביעיות במייג'ור) וכעת אפשריות (אין 

  כמה גישות עם ידו של מערב:
NT3 )מאמין  –) אופטימיסט מושבע

בסדרת הדיאמונד הטובה ומשדרג את 
  נקודות. 10- היד ל 
Pass  (רואה שחורות)–  חושש מאוד

שבה לשותף לכל  מסדרת ההארט
קלפים, ומעדיף לעצור נמוך  3היותר 

  ככל האפשר.

שחקן מתקדם הדוגל בהכרזה ( 3♦
מערב אכן חושש מסדרת  –) מדעית

ההארט, אך לא מוכן לוותר על 
. במצבים כאלה מקובל המשחק המלא

מראה עוצר  3♠או  3♥כי הכרזת 
בסדרה ומעידה על בעיה בסדרת 

מזרח  המייג'ור השנייה. לאחר הכרזת 
, מערב מבין שאין עוצר בהארט 3♠

  .5♦וסוגר למשחק המלא הנכון 
  

  ניתוח משחק היד 

(רביעי מלמעלה  ♥5קלף ההובלה: 
מה עוד שברור  –בסדרה שלא הוכרזה 

 NT3-מהכרזת היריבים שהם נמנעו מ
  בגלל בעיה בהארט).

שני  צפון זוכה בלקיחה, והארט
(כדי  ♦Aנחתך בדומם. הכרוז גובה 

, עובר לידו בודדת בצפון) Q- לטפל ב
של  Q- לעקיפה, וה ♦T בספייד, מוביל
מזרח משלים משיכת  דרום צונחת.

זו לעקיפה. עקיפה  ♣Jשליטים ומריץ 
נכשלת, אך שאר הלקיחות הן שלו, 

  מבוצע בדיוק. 5♦והחוזה 

  

Dealer: S 
Vul: None 11 Board:

 J6
 KJ94
 A754
 Q65

 T85
 853
 KQT2
 T92

 A43
 A6
 J963
 K843

 KQ972
 QT72
 8
 AJ7

  

West North East South 

--- --- --- 1 
Pass 2 Pass 2 
Pass 3 Pass 4 
Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

לפי השיטה הטבעית צפון צריך להשיב 
NT2  11-12ולתאר  1♠לפתיחה 

נקודות ללא התאמה בספייד וללא 
  חמישייה בסדרה אחרת.

למרות זאת, דומני שבברידג' המודרני 
פינתה את  NT2ההכרזה הטבעית 

 Jacobyמקומה סופית למוסכמה 
2NT ניתן להתגבר על כך באמצעות .

סיכום בין השותפים שהכרזת תשובה 
במייג'ור אינה  1להכרזת פתיחה  2♣

  מבטיחה בהכרח אורך בקלאב.
 Twoיודגש כי אם שיטת ההכרזה היא  

Over One ההכרזה הראשונה ,
  .2♣ולא  NT1הנכונה של צפון היא 

בכל מקרה, דרום מציג בסיבוב השני 
התאמה  רביעייה בהארט ומתגלה 

במייג'ור. צפון מזמין למשחק מלא 
. דרום מקבל את ההזמנה 3♥בהכרזת 

בזכות הסינגלטון בדיאמונד והעזרה 
  בסדרת הקלאב שהשותף הכריז.

  
  ניתוח משחק היד 

(רביעי מלמעלה  ♦3קלף ההובלה: 
 ניתן לבצעכעת  .)בסדרה שלא הוכרזה

- ספייד אל ה ,♦ חיתוך  ,♦Aלקיחות:  11
J ו נוסף ♦, חיתוך -K♠  מהיד. מערב

, אבל אין לו מה לעשות: אם ♠A- זוכה ב
ימשיך בשני סיבובי שליט, כל 
המפסידים של הכרוז יושלכו על סדרת 
הספייד שבדומם; אם ימשיך בדיאמונד 
רביעי, הדומם יחתוך והכרוז יתחיל 

   במשיכת שליטים.
הייתה מגבילה  ♥A-הובלה חלופית ב

לקיחות, ואולי זו  10- את הכרוז ל
ההובלה הנכונה כאשר למוביל פתיחה 
נגד משחק מלא של היריבים, כלומר 
ידוע לו ששותפו חלש מאוד והוא מעוניין 
להגן על קלפים בכירים בסדרות 

  הצדדיות.

  

Dealer: W 
Vul: N-S 12 Board:

 QJ72
 632
 3
 KJ843

 T9
 KT87
 J754
 A75

 A864
 A9
 AQT962
 Q

 K53
 QJ54
 K8
 T962

 

West North East South 

1 Pass 1 Pass 
1 Pass 1NT Pass 
3 Pass 3NT Pass 

Pass Pass   
 

  ניתוח ההכרזה 

נקודות עם שישייה  16למערב 
, והוא מציג בדיאמונד ורביעייה בספייד 

, 1♦יד זו בשלושה שלבים: פתיחה 
המתארת רביעייה  1♠הכרזה שנייה 
  נקודות, וקפיצה  12-17במייג'ור עם 

בהכרזה השלישית המתארת  3♦-ל 
  במדויק את כוחו ואת חלוקתו.

 NT1מזרח העדיף בהכרזתו השנייה 
עם יד מאוזנת ועוצר בקלאב על פני 
תמיכה בדיאמונד, וגם בהכרזה 

- הוא זוכר שהוא משחק טופ השלישית
על  NT3בוטום ומעדיף חוזה סופי של 

  .5♦פני 
  

  ניתוח משחק היד 

מלמעלה  שני( ♣9קלף ההובלה: 
זכרו כי הובלה  .)בסדרה שלא הוכרזה

בקלף הרביעי מלמעלה מבטיחה מכובד 
בדומם  Q- ). הכרוז מקווה שה J(לפחות 

. כעת ♣Kתחזיק, אך צפון מכסה עם 
(זה עשוי  ♣Aעל הכרוז לעכב פעמיים 

 6לעזור לו להתגבר על חלוקה של 
  קלאבים בדרום).

בלקיחה  ♣A- לאחר הזכייה ב
לעקיפה  ♦Jהשלישית, הכרוז מריץ 

לאחר הצלחת העקיפה הוא  ומתפלל.
לקיחות מלמעלה ומקווה  10מושך 

דה לזכות גם בלקיחה האחרונה במי
שדרום יתרשל בהשלכות. צפון צריך 
לאותת על כוח בספייד, מה שישכנע 

בודד בסוף  ♠Kאת דרום להשאיר 
המשחק ולשמור על שלושה קלפים 

  בהארט.
- לקיחות ב 10שימו לב שתוצאה של 

NT3  עבור מזרח 430+תהיה שווה -
לקיחות הניתנות  12מערב, בעוד 

בלבד.  420+יעניקו להם  5♦-לביצוע ב
ם בדיאמונד ניתן לביצוע, אך אכן סל 

  איני רואה דרך להכריזו.
  



  8עמוד    2020 יולי -אונליין  סימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: N 
Vul: Both 13 Board:

 KT98
 KT87
 4
 QJ62

 732
 Q95
 AQ8653
 A

 QJ5
 J
 JT72
 KT875

 A64
 A6432
 K9
 943

  

West North East South 

--- Pass 1 1 
2 2NT* 3 3 

Pass Pass Pass  
    

 
  ניתוח ההכרזה 

. 1♥ודרום מתערב  1♦מזרח פותח 
נקודות עם  9. לצפון 2♦- מערב תומך ל 

קלפים בהארט  4התאמה של 
וסינגלטון. עליו לבצע הכרזת הזמנה 
למשחק מלא. מקובל כי במצב 

בתשובה  NT2תחרותי, הכרזת 
) מתארת יד 1♠(או  1♥לאוברקול 

  קלפים.+ 4מזמינה עם התאמה של 

על סמך  3♦-מזרח (הפותח) מתחרה ל 
השישייה שלו (זוהי אינה הכרזה 
מזמינה). לדרום יד גרועה, והוא אינו 

. הדרך 4♥רוצה להגיע למשחק מלא 
להראות זאת היא להכריז את סדרת 
השליט בגובה שהשותף כבר הכריח 

. במקום 3♥כלומר  –אותו להכריז אליו 
יראה יד טובה יותר. צפון  Passזה, 

מבין שהכרזת השותף מראה חולשה 
  . 4♥-ונמנע מהעלאה ל 

. אם 3♥- מזרח ומערב צריכים לוותר ל 
, כדאי 4♦אחד מהם יחליט להכריז 

- לדרום להכפיל אותם בתחרות טופ
  .200+בוטום בתקווה לקבל 

  
  ניתוח משחק היד 

(ראש רצף בסדרה  ♦J: קלף ההובלה 
 ♠Q- הכריז). הובלה חלופית בשהשותף 

(ראש רצף בסדרה שלא הוכרזה) 
  תעלה ביד זו בלקיחה.

יתפתה  אם. ♦A-מזרח זוכה ב
בתקווה להיכנס לידו של  ♣A המשיך ל

, זה יאפשר לכרוז השותף ולקבל חיתוך 
על  להשליך לקראת סוף המשחק ספייד 

  קלאב גבוה בדומם ולבצע את החוזה. 
ההגנה המנצחת: החלפה לספייד 
בלקיחה השנייה, והמשך בספייד לאחר 

. זה יפתח עבור מערב ♣A- זכייה ב
, ♦Aלקיחה בספייד אשר ביחד עם 

AK♣  ולקיחה בשליט תגרום להכשלת
  בלקיחה אחת. 3♥החוזה 

  
Dealer: E 
Vul: None 14 Board:

 K6
 54
 AKQJT52
 A8

 J875
 832
 973
 KT5

 Q9432
 QJ76
 86
 73

 AT
 AKT9
 4
 QJ9642

 

West North East South 

--- --- Pass 1 
Pass 1 Pass 1 
Pass 4 Pass 4 
Pass 4NT Pass 5 
Pass 5NT* Pass 6* 
Pass 6NT Pass Pass 
Pass    

 
  ההכרזה ניתוח 

נקודות מעולות עם שביעייה  17לצפון 
מול פתיחת השותף.  סגורה בדיאמונד 

נקודות, ולכן  20- יד זו שווה למעשה כ 
על צפון להוביל לסלם. ניתן כמובן 
להשתמש ב"צבע רביעי מחייב", אבל 
הדרך הפשוטה ביותר היא חזרה על 

 4סדרת מיינור בקפיצה לגובה 
קובעת את סדרת  –בהכרזה השנייה 

  ביד.- השליט ומבקשת הכרזות קיו
 4♥ביד - , דרום מכריז קיו4♦לאחר 

ומראה קונטרול בסדרה הבעייתית של 
שותפו. צפון עובר לשאול על מספר 
האסים. לאחר שהוא יודע שכל האסים 
בידי השותפות, הוא שואל על מלך 

מראה  6♥). התשובה 5NTספציפי (
K♥  ושוללתK♣.  צפון יכול כעת לספור

לקיחות מלמעלה ללא שליט  12
בוודאות מלאה שהחוזה  NT6ולהכריז 

יתבצע. הכרזת סלם גדול תהיה הימור 
  שעדיף לא לקחת במצב כזה.

  
  ניתוח משחק היד 

סדרה שלא ( ♠5: קלף ההובלה
  הוכרזה) או אולי דיאמונד פסיבי.

לקיחות מלמעלה,  12לצפון 
והאפשרויות לנסות להשיג לקיחה 
עודפת הן עקיפה בקלאב או משיכת כל 
הזוכים שאולי תוביל למשחק לחץ 

  בסדרות הקלאב וההארט.
 . מומלץניתן לדחות את ההחלטה 

לזכות בלקיחה הראשונה בדומם, 
למשוך את כל הזוכים בדיאמונד, ואם 
לא קרה שום דבר מרעיש, לעבור 

כפי לדומם בהארט ולעקוף בקלאב. 
שיושבים הקלפים ביד הזאת לא נראה 

לקיחות.  13לי שמישהו מהכרוזים ישיג 
  משותף. Topיהיה  990+

  

Dealer: S 
Vul: N-S 15 Board:

 T65
 J873
 842
 A73

 A832
 Q942
 75
 K54

 KJ97
 KT
 AKQT3
 JT

 Q4
 A65
 J96
 Q9862

  

West North East South 

--- --- --- Pass 
1 Pass 1 Pass 
1 Pass 2 Pass 
3 Pass 4 Pass 

Pass Pass   
 

  ניתוח ההכרזה 

מזרח ומערב מראים רביעיות במייג'ור 
ומוצאים לבסוף  1לפי הסדר בגובה 
הנקודות של  17התאמה בספייד. 

מערב אינן טובות במיוחד, ולכן הייתי 
מסתפק בסיבוב השלישי בהכרזת 

. שחקנים 3♦הזמנה טבעית 
  .4♠אופטימיים אולי יכריזו מיד 

הואיל והכרזתו הקודמת של מזרח 
 9הוא מחזיק נקודות, ו 6-9הראתה 

נקודות (מקסימום), אין ספק שמזרח 
  .4♠יקבל את ההזמנה ויכריז 

  
  ניתוח משחק היד 

הכריזו  . היריבים♠5: קלף ההובלה
שתי סדרות בטרם הסכימו על סדרה 

. זהו סימן מובהק להובלה שלישית
בשליט, משום שכל יריב קצר בסדרת 
שותפו והמשחק צפוי להתבסס על 
חיתוכים. בנוסף ההובלה החלופית 
בסדרה שלא הוכרזה (קלאב) נפסלת 

  .Kללא  Aבגלל הרכב הקלפים: 
ההובלה מבצעת עבור הכרוז עקיפה 
(שהייתה מצליחה ממילא). מערב 
מסיים משיכת שליטים בשלושה 

החלוקה הנוחה . ♦AKQבובים וגובה סי
מאפשרת לו להשליך את כל  3-3

הקלאבים מהדומם, אך עדיין יהיה 
היות  )♥A-מפסיד בקלאב (בנוסף ל

התוצאה  שבדומם נותר רק שליט אחד.
  לקיחות. 11הסופית תהיה 

ההובלה המצליחה ביותר ביד זו תהיה 
 A- ללא ספק קלאב נמוך מתחת ל 

שיטעה את הכרוז ויגרום לו להפסיד 
 10שתי לקיחות בסדרה ולסיים עם 

  עבורו).  Bottomלקיחות בלבד (
עם זאת, איני יכול להמליץ על הובלות 
כאלה שבסבירות גבוהה יגרמו להגנה 

  נזק כבד.



  9עמוד    2020 יולי -אונליין  סימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: W 
Vul: E-W 16 Board:

 Q874
 T743
 987
 A6

 J93
 AK8
 KQT53
 JT

 AT65
 Q2
 A64
 KQ93

 K2
 J965
 J2
 87542

 

West North East South 

1NT Pass 3NT Pass 
Pass Pass   

    
 

  ניתוח ההכרזה 
  

 15מהלך הכרזה קצר ופשוט. למערב 
פתיחה רגילה של  –נקודות מאוזנות 

NT1 נקודות מאוזנות עם  14. למזרח
חמישייה בדיאמונד. לדעתי, חסרה לו 
נקודה אחת בשביל הכרזה מזמינה 
לסלם, והוא יכול במצפון שקט לסגור 

ולפרוש עבור  NT3-את המכרז מיד ל
  השותף דומם מקסימלי.

גם אם מזרח אופטימי ומכריז, נניח, 
NT4  בסיבוב הראשון, מערב ידחה את

  .4NT- מינימום ויעצור בההזמנה עם 
  

  ניתוח משחק היד 

רביעי מלמעלה ( ♠4: קלף ההובלה
בסדרת המייג'ור הטובה יותר). במצבים 
כאלה רצוי לא להתחכם ולהוביל לפי 

  הכללים הידועים.
 A- מדרום ו Kקלף נמוך מהדומם, 

 –ממערב. כעת לכרוז עוצר שני בספייד 
ההגנה פיתחה בסדרה לקיחה אחת 

. J-בדיוק. מערב משחק קלאב אל ה
וגובה  ♣A- בסיבוב השני צפון זוכה ב

. כעת הכרוז ♠Q -את הלקיחה שהגביה 
  לקיחות. 11חושף את קלפיו ותובע 

 –הובלה בהארט תעלה להגנה ביוקר 
הכרוז יזכה, יגביה את סדרת הקלאב 

): Topוישיג שתים עשרה לקיחות (
ייד, שלוש בהארט, חמש אחת בספ

  בדיאמונד ושלוש בקלאב.
  
  

  

Dealer: N 
Vul: None 17 Board:

 AQJ3
 K2
 AQT4
 A62

 K85
 AQ843
 3
 QT75

 942
 J7
 J9865
 J43

 T76
 T965
 K72
 K98

  

West North East South 

--- 2NT Pass 3NT 
Pass Pass Pass  

    
    

 
  ניתוח ההכרזה 

  
עוד הכרזה פשוטה. לצפון פתיחה 

נקודות  20עם  NT2סטנדרטית של 
מאוזנות. למזרח יד נחמדה שהייתה 

, אבל לפתיחה של NT1מתערבת נגד 
NT2 .נותנים יותר כבוד  

נקודות מאוזנות יכול  6דרום המחזיק 
(סטיימן או  3♣ובין  NT3לבחור בין 

בהתאם להסכם  סטיימן-פאפט
השותפות). החלטתי ללכת בעקבות 
המלצת רוב המומחים להכריז מיד 

NT3  במצבים כאלה עם חלוקות מסוג
. היעדר המכובדים בסדרות 4333

המייג'ור מהווה סיבה נוספת לא לטרוח 
 4-4למצוא בסדרות אלה התאמה של 

 NT3. כאשר אנחנו משחקים 5-3או 
ומשיגים אותו מספר לקיחות שזוג 

, 4♠או  4♥שולחן אחר השיג בחוזה ב
מדובר ברווח משמעותי בתחרות 

  בוטום.-בשיטת חישוב טופ
- במציאות אין התאמה במייג'ור וצפון

דרום צפויים להגיע בדרך זו או אחרת 
  בכל השולחנות. NT3- ל 
  

  ניתוח משחק היד 

רביעי מלמעלה ( ♥4: קלף ההובלה
של מערב  J-ה  בסדרה הארוכה ביותר).

של צפון, ורביעיית  K- נלקח עם ה 
ההארט בדומם מולידה עוצר שני 
בסדרה. הכרוז עובר לדומם בדיאמונד 

 ♠K- לעקיפה. מזרח זוכה ב ♠Tומריץ 
אך אלה שתי הלקיחות , ♥AQומשחק 

האחרונות של ההגנה. גם אם מזרח לא 
גובה את הלקיחות בהארט, לכרוז 
לקיחה עשירית באמצעות עקיפה נגד 

J♦  לאחר שמזרח אינו משרת בסיבוב
   השני של הסדרה.

כן, הובלה בקלאב מחזיקה את הכרוז 
  לקיחות, אבל איש לא יוביל כך. 9על 

  
  

  

Dealer: E 
Vul: N-S 18 Board:

 AKT8
 64
 A2
 98753

 Q
 KQJ87
 9543
 AT6

 J97532
 A532
 6
 42

 64
 T9
 KQJT87
 KQJ

 

West North East South 

--- --- 1 2 
4 Dbl Pass 5 

Pass Pass Pass  
    

 
  ניתוח ההכרזה 

, ולדרום הכרזת 1♥מזרח פותח 
ברורה (גם במצב פגיע) של  אוברקול 

  עם שבע לקיחות בטוחות. 2♦

לדעתי, ההכרזה ההולמת ביותר של 
 4♥-מערב כעת היא קפיצה מידית ל

עם התאמה של ארבעה שליטים, יד 
חלוקתית מאוד ומצב פגיעות נוח. זו 
הכרזת הפרעה המציבה קשיים בפני 

לצפון יד טובה מאוד, והוא הזוג השני. 
חר ששותפו הכריז אינו יכול לשתוק לא

. במצב זה שבו 2אוברקול פגיע בגובה 
היריבים תמכו זה בזה, כפל אינו 

. צפון יחזיק לרוב 4מעניש גם בגובה 
רביעייה בספייד, ודרום צריך להחליט 
לפי אופי היד שלו (הגנתי או התקפי) 
אם להמשיך להכריז או לנסות להעניש 

  מוכפל. 4♥- את היריבים ב

, אבל לאור ריבוי ידו של דרום גבולית
הלקיחות הבטוחות והיעדר לקיחות 

  .5♦מידיות בהגנה, נטייתי היא להכריז 
  

  ניתוח משחק היד 

סדרת השותף). ( ♥A: קלף ההובלה 
ומעלה זה בסדר  5נגד חוזים בגובה 

. Kללא  Aלהוביל מסדרה בראשות 
. ♥Kמזרח מאותת בהתלהבות עם 

, וההגנה משיגה מערב ממשיך בהארט
מתברר  –שלוש לקיחות מלמעלה 
הייתה  5♦שההחלטה שלי להכריז 

מוטעית, אך גם לאלופים קשה מאוד 
  להחליט נכון בגבהים האלה.

אם מערב  –בחירת ההובלה קריטית 
הדומם יזכה, מתחכם ומוביל בספייד, 

ממזרח, הכרוז קרוב  ♠Qולאחר נפילת 
  ויבצע את החוזה. ♠Jלוודאי יעקוף נגד 

נגד חוזה בהארט, ההובלה הטובה 
ביותר של דרום היא בשליט, והכרוז 

  יוגבל לשמונה לקיחות.
  



  10עמוד    2020 יולי -אונליין  סימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: S 
Vul: E-W 19 Board:

 65
 A874
 Q8543
 T3

 QT
 KQJ932
 AT6
 Q5

 AK872
 T
 KJ9
 J876

 J943
 65
 72
 AK942

  

West North East South 

--- --- --- Pass 
1 Pass 2 Pass 
2 Pass 3 Pass 

3NT Pass 4 Pass 
Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

 1♠חשוב לדעת שלאחר פתיחה 
 2♠, הכרזה שנייה של 2♥ותשובה 

אינה מבטיחה בהכרח שישה קלפים 
בסדרה. הדברים אמורים לא רק לגבי 

, אלא גם Two Over Oneשיטת 
בשיטה טבעית. ידו של מערב רחוקה 

, וגם Reverse ♣3מלהצדיק הכרזת 
NT2  אינה הכרזה מתאימה עם חלוקה

  בלתי מאוזנת.
על כן הכרזתו השנייה של מזרח 
מהווה בעיה. מצד אחד הוא מוכן 

מול סדרה בת שישה  4♠לשחק 
קלפים, ומצד שני יש לו שישייה טובה 

 Two Over Oneבהארט. בשיטת 
הבעיה נפתרת באמצעות הכרזה 

, אך לפי השיטה 3♥שנייה מחייבת של 
הטבעית (ברירת המחדל שלי בניתוח 
  הסימולטנית) הכרזה זו מתארת

  נקודות בלבד. 10-11

הפתרון שלי הוא הכרזה מחייבת 
שתיתן לשותף  3♦בסדרה אחרת 

הזדמנות לחזור שוב על הספייד 
. 4♥ולהראות שישייה, אחרת נשחק 
 NT3חלופה אחרת לחוזה הסופי היא 

  להערכתי כך יוכרז בשולחנות רבים.  –
  

  ניתוח משחק היד 

ראש רצף). ( ♣A: קלף ההובלה
להגנה שתי לקיחות מהירות בקלאב. 

 ,♥Aלאחר מכן הכרוז מוסר להגנה 
ומשליך את המפסיד  מושך שליטים

שלו בדיאמונד על אחת הסדרות 
השחורות ללא צורך בניחוש המצב 

  בדיאמונד.
 –לקיחות  10התוצאה הסופית תהיה 

 10תוצאה ממוצעת לערך. אותן 
 NT3לקיחות ניתנות לביצוע גם בחוזה 

. לעומת 630+מעולה של  עם תוצאה 
  ייכשל בלקיחה אחת. 4♠זאת, 

  

Dealer: W 
Vul: Both 20 Board:

 3
 AQ98653
 83
 K95

 KT952
 KT2
 Q97
 J8

 J
 4
 AKJT54
 AT642

 AQ8764
 J7
 62
 Q73

 

West North East South 

1 3 Pass Pass 
4 Pass 4 Pass 
Pass Pass   

    
 

  ניתוח ההכרזה 

, ולצפון התערבות 1♦מערב פותח 
) במצב Preempt( 3♥רגילה של 

 NT3או  3♠פגיע. כעת להכריז במזרח 
נקודות בלבד יהיה ללא ספק  9עם 

Overbid חלק מהשחקנים יעשו זאת .
למרות הכול, והשותפות שלהם עלולה 

  להסתבך בגבהים.

, 3♥זהיר על  Pass- אם מזרח יבחר ב
 4♣מערב יפתח את המכרז מחדש עם 

). כעת 4♦(אפשרות אחרת היא 
השאלה היא אם מזרח צריך להעלות 

הייתי  IMP. בתחרות 5♦למשחק מלא 
בוטום יש להתחשב -מנסה, אבל בטופ
. אם 4♦-ולהסתפק ב בהיעדר האסים

לשותף יד חזקה מאוד, הוא אולי יכריז 
. במקרה זה אין למערב 5♦בעצמו 

רכים נוספים מעבר למה שכבר הציג, ע
  .4והוא מוכן לעצור בגובה 

  
  ניתוח משחק היד 

סינגלטון). נמוך ( ♠3: קלף ההובלה 
ויודע את  ♠Qמהדומם. דרום זוכה עם 

נמוך  המצב בסדרה. המשך בספייד 
יאפשר לכרוז לחתוך גבוה, להוציא 
שליטים בשני סיבובים ולבצע בבטחה 
עקיפת חיתוך בספייד. על כן, הגנה 
בטוחה יותר היא לשחק הארט 

). על Jולא  7בלקיחה השנייה (עדיף 
אף השלכות הקלאב הפוטנציאליות על 
סדרות המייג'ור, אין לכרוז אפשרות 
להימנע ממפסיד בקלאב, והוא יבצע 

שר לקיחות בדיוק. המכריזים ע
  הזהירים יבואו על שכרם.

  

Dealer: N 
Vul: N-S 21 Board:

 53
 AQJ43
 AK83
 A9

 AKQ7
 T95
 J42
 T42

 J84
 862
 T96
 J876

 T962
 K7
 Q75
 KQ53

  

West North East South 

--- 1 1 Dbl 
Pass 2 Pass 3 
Pass 4 Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

במצב פגיעות נוח אני בעד אוברקול 
עם ארבעה קלפים עם ידו של  1♠

מזרח. לעתים הכרזה כזו תגרום 
ליריבים להימנע מחוזה מוצלח של 

NT3  מחשש שליריבים יהיו חמש
  לקיחות בספייד.

נקודות ללא התאמה  10לדרום 
כפל  –בהארט וללא עוצר בספייד 

שלילי קלאסי. כעת צפון חייב להראות 
את כוחו הרב והוא יעשה זאת 

 2♠באמצעות הכרזת סדרת היריב 
המחייבת את השותפות למשחק מלא 

תהא  3♦לפחות (הכרזה חלופית של 
  מזמינה בלבד במצב זה).

זה הזמן שדרום יראה את העזרה שלו 
בהארט (תמונה דאבלטון). ההכרזה 

- את צפון: ה אינה אמורה לבלבל  3♥
Dbl  בסיבוב הקודם שלל תמיכה בת

  שלושה קלפים בהארט.
כעת צפון יודע ש"ההתאמה" בהארט 

בלבד, אבל בהיעדר עוצר  5-2היא 
בספייד הוא בוחר בכל זאת בחוזה 

  , והמכרז מסתיים.4♥
  

  ניתוח משחק היד 

ראש רצף). ( ♠A: קלף ההובלה
ההגנה זוכה בשתי לקיחות בספייד, 
ולאחר מכן הכרוז זוכה בהובלה, מושך 
שליטים ותובע את יתרת הלקיחות 

  דרום. -לצפון 650+מלמעלה. 
ומה יקרה בשולחנות שבהם מזרח 

  ישתוק ומהלך ההכרזה הצפוי יהיה:
1♥ - 1♠ - 3♦ - 3NT 

מצד  (ללא התערבות)? הובלה בספייד 
 9-10מערב תחזיק את הכרוז על 

לקיחות בלבד, אבל ההובלה הסבירה 
יותר בקלאב תאפשר לדרום לחגוג עם 

לקיחות. לדעתי, ההחלטה להתערב  12
  תשתלם לבסוף. 1♠
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Dealer: E 
Vul: E-W 22 Board:

 Q74
 T64
 T542
 AT2

 AJ832
 952
 AQ3
 87

 KT9
 QJ83
 KJ98
 J9

 65
 AK7
 76
 KQ6543

 

West North East South 

--- --- 1 2 
3 Dbl 3 Pass 

Pass Pass   
    

 
  ניתוח ההכרזה 

נקודות מאוזנות עם חמישייה  11
שנה  50במייג'ור ושני אסים. לפני 

במזרח הייתה נחשבת  1♠פתיחה של 
Overbid  גס, אך כיום זו הכרזה

  מקובלת בקרב מומחים.

 ומערב, 2♣דרום מתערב באוברקול 
+ נקודות עם 10מראה לשותפו 

התאמה בספייד באמצעות הכרזת 
. כעת הכפל של צפון 3♣סדרת היריב 

) בקלאב Kאו  Aבטיח מכובד בכיר (מ
  ושום דבר מעבר לכך.

מזרח מתאר יד מינימלית לחלוטין 
היה  Pass. במקום זה 3♠בהכרזת 

מראה יד חיובית יותר (השווה עם לוח 
היות שידו של מערב אינה ). 13מס' 

מחייבת למשחק מלא מול פתיחת 
נקודות בלבד), עליו לקבל  11השותף (

  .3♠- ולעצור באת הכרעת שותפו 
  

  ניתוח משחק היד 

- ראש רצף). צפון( ♥A: קלף ההובלה 
דרום יזכו בארבע הלקיחות הראשונות. 
מכאן ואילך כל הסיפור של היד הוא 

(בהנחה שדרום  ♠Qניחוש מיקומה של 
לא ימכור את החוזה באמצעות הובלת 

בלקיחה החמישית). לפי המכרז  ספייד 
והנקודות שהתגלו עד כה, קלף המפתח 
יכול להיות אצל דרום ואצל צפון באותה 

 4-1מידה. במקרה של חלוקת שליטים 
יש יתרון לעקיפה נגד צפון, וזה כנראה 
המשחק המועדף. עם זאת, רבים 
יהמרו על כך שמכריז האוברקול מחזיק 

  החסרה וייכשלו בחוזה. Q- ב
מערב - מוצלח יעניק למזרח ניחוש

  .140+תוצאה מצוינת של 
  
  

  

Dealer: S 
Vul: Both 23 Board:

 KJ83
 94
 Q62
 AQ76

 AT97
 QJT5
 AKT4
 4

 652
 873
 J953
 T53

 Q4
 AK62
 87
 KJ982

  

West North East South 

--- --- --- 1 
Pass 1 Dbl Pass 
2 3 Dbl 3 

Pass 3NT Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

לאחר שתי הכרזות טבעיות של 
 Dbl- הפותח והמשיב, מזרח מתערב ב

עם פתיחה משלו ושתי רביעיות 
בסדרות שלא הוכרזו. כעת לדרום אין 

יתאר שלושה קלפים  RDblמה לומר: 
, וסדרת הקלאב אינה ראויה בספייד 

. למותר 2♣להכרזה "חופשית" של  
לציין שידו של דרום רחוקה מהנדרש 

  .Reverse ♥2להכרזת 

, 2♦מערב עונה לכפל בלית ברירה 
וצפון מכריז את סדרת היריב כדי 
להראות יד מחייבת למשחק מלא 
לפחות. כעת דרום יכול להראות את 
סדרת ההארט, ובהיעדר חלופה 

 NT3צפון מחליט לנסות מושכת 
  למרות העוצר השברירי בדיאמונד.

  
  ניתוח משחק היד 

ראש רצף ( ♥Q: קלף ההובלה
קלפים). צפון זוכה  3מכובדים בן 

בדומם, עובר לידו בקלאב ומשחק 
. ההגנה Q- לעבר ה ספייד נמוך 

 ♠Qהסבירה היא קלף נמוך ממזרח. 
זוכה בלקיחה, והכרוז ממשיך בסדרה. 
כעת הוא כבר הגביה תשע לקיחות 
(שתיים בספייד, שתיים בהארט וחמש 
בקלאב). הטוב ביותר שההגנה יכולה 
לעשות הוא להמשיך בהארט ולהחזיק 

  מבוצע בדיוק.  NT3את הכרוז על 
על מזרח להימנע ממספר שגיאות 

 ♦AKאפשריות: משיכה מוקדמת של 
גם משחק - , כמובהארטלאחר הובלה 

בסיבוב הראשון של הסדרה,  ♠Aשל 
לאפשר לכרוז להשיג תוצאת  יםעלול

  שיא של עשר לקיחות.
  

  

Dealer: W 
Vul: None 24 Board:

 J872
 J842
 KJ
 K87

 963
 AQ7
 AT987
 62

 AQ54
 T3
 652
 AQJ3

 KT
 K965
 Q43
 T954

 

West North East South 

1 Pass 1 Pass 
1 Pass 2NT Pass 
Pass Pass Pass  

    
 

  ניתוח ההכרזה 

טבעי ופשוט,  1מהלך ההכרזה בגובה 
אך לאחר מכן מתחילות הבעיות. 

- ל  NT1ראשית, למזרח יד גבולית בין 
NT2 . "לפי הספר"NT1  6-10זה 

נקודות, אך במקרה זה יש לנו 
חמישייה עם ספוטים טובים בדיאמונד, 
שני אסים, עוצר כפול בהארט וניקוד 
מקסימלי. אני מאמין שכל זה ביחד 

, אך לא NT2-של היד ל שווה שדרוג 
, NT1אפסול הכרזה חלופית של 

  בוטום.-ביחוד בתחרות טופ

, למערב NT1במקרה שמזרח יכריז 
ברור והמכרז יסתיים על מי  Passיש 

 NT2מנוחות. לעומת זאת, לאחר 
מערב הוא זה שצריך לקבל  ,ממזרח

 13החלטה קשה עם יד גבולית של 
נקודות. האם ריכוז כל הנקודות 

הארוכות הוא יתרון כאשר  בסדרות
קרוב לוודאי שנקודותיו של השותף הן 
- בסדרות האחרות? קשה להחליט, וה

Pass  שלי עלול להיות מושפע מראיית
  הקלפים. 52כל 

  
  ניתוח משחק היד 

רביעי מלמעלה ( ♥5: קלף ההובלה
מצפון, ומזרח  Jבסדרה שלא הוכרזה). 

  . Q- זוכה ב
כעת על הכרוז לשחק דיאמונד נמוך 

ככניסה  ♦Aמשתי הידיים, ולשמור על 
ההגנה זוכה וממשיכה  מאוחרת.
שוב ומשחק  ♥A- מזרח זוכה בבהארט. 

דיאמונד נמוך משתי הידיים. כעת דרום 
וממשיך  זוכה בשתי לקיחות בהארט

בקלאב, העקיפה נכשלת, אבל הכרוז 
פיתח שמונה לקיחות: אחת בספייד, 
שתיים בהארט, שלוש בדיאמונד 
ושתיים בקלאב. להגנה חמש לקיחות 
בלבד: אחת בקלאב, שתיים בהארט 
ושתיים בדיאמונד. מי שהגזים בהכרזה 

  ייכשל. NT3- ל 



“אם חלמתם פעם על חופשה מושלמת שמשלבת, חופים 
תאילנדים, הרים, יערות, נחלים בסגנון אירופה, אנשים 
חמים, ואוכל ים תיכוני מעולה - פיליון ביוון זה המקום! 

אחרי שעה ביער סבוך, מגיעים לוילה מעוצבת, מאובזרת, 
מרווחת ברמות הגבוהות ביותר, עם נוף המשקיף מהצוק 

לים. יחד עם זריחות מדהימות מהים )האגאי(, שירות 
מעולה מהבעלים / מארחים, וכמה דקות נסיעה למגוון 

מקומות חלומיים. וכל זה בשעתיים טיסה. מושלם!”
רן אשל

“נהננו מאד מאד תודה רבה! היה ממש מקסים! 
נחזור שוב בשנה הבאה.”

לוי שטרן

למוזס וילה 4 דירות נופש נפרדות ופרטיות, בסטנדרטים היגייניים גבוהים, מבודדות ובטוחות, 
משקיפות לנוף פנורמי ייחודי ועוצר נשימה לים האגאי ולהרי פיליון. 

הדירות מצויידות לשהייה מושלמת למשפחות ולזוגות.
choreftochorefto בו לא נמצא אף מקרה של קורונה, מעל חוף ,pelionpelion הוילה ממוקמת בצפון-מזרח חצי האי

מידע, עזרה בתכנון הטיול והזמנות 
WWW.VILLAMOSES.COMWWW.VILLAMOSES.COM  | 050-9430111 רוית

10% הנחה
לחברי ההתאגדות הישראלית לברידג’

moses20 :קוד קופון

 Amazing Vacation! Villa Moses isחברי הברידג’ שהיו ונהנו מספרים:
new boutique villa, well designed, 
modern, comfortable and very 
well equipped with everything 
you might need. We stayed at 
beautiful spacy apartment, fully 
furnished with two cozy bedroom 
and living room. It had 2 terraces, 
one extremely large with stunning 
views. It’s a perfect place for 
families and for group of friends 

who love to spend their holiday 
together. The area is great for 
relaxing, hiking, beach walk and 
great food. Wonderful beaches (less 
crowded), lot of blue sea around, 
lovely villages and local taverns 
with famous greek cuisine in 
short distance. Fantastic vacation 
at villa Moses - thank you for the 
hospitality! Warmly recommended, 
will visit again!

מתילדה ולילו פופילוב

חופשת “אחרי קורונה“ מושלמת 
בחצי האי פיליון הקסום שביוון

נשמח לארח אתכם  

הפתיחה ב-15.6.2020!

http://WWW.VILLAMOSES.COM



