
www.bridge.co.il :תוצאות התחרות תתפרסמנה באינטרנט באתר ההתאגדות

תחרות
ארציתסימולטניתתחרות

לפניכם 40 הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית מרץ 2019.
הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום התערבות. 

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

יוסי אנגל, רב אמן בינלאומי, נמצא בצמרת הברידג' הישראלי בשלושת העשורים האחרונים. שחקן 
נבחרת הסניורים ונבחרת הקבוצות המעורבות של ישראל.

יוסי זכה בתארים רבים לאורך התקופה, כולל פעמיים בתואר שחקן הפסטיבל הבינלאומי.
בנוסף שימש כקפטן נבחרות ישראל: נשים, פתוח וצעירים וכיהן כיו"ר ועדת סגל וועדת צעירים.

ההכרזות  הקוראים.  רוב  של  ליכולתם  וההסברים  הניתוחים  את  להתאים  יוסי  השתדל  בהסברים 
המומלצות הן בשיטה טבעית 5 מייג'ור הנפוצה ביותר אצלנו. ישנם כמה ניתוחים ברמה גבוהה יותר, 

שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם וסקרנותכם.

אנו מקוים כי נהניתם מן התחרות עצמה, בה שיחקתם 24 ידיים מתוך ה-40,
תוצאות התחרות תתפרסמנה באינטרנט באתר ההתאגדות: www.bridge.co.ilוכי תפיקו תועלת גם מקריאת החוברת הזו, הכוללת גם את הידיים שלא שיחקתם.

מרץ
2019

לפניכם 40 הידיים
ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית



  2עמוד  10/3/2019  2019 מרץסימולטנית ארצית 

  

  

  
  

Dealer: N  
Vul: None  1   Board:  

 QJ3 

 4 

 987652 

 853  

  

 872 

 AQ73 

 3 

 AKQJ9   

 K64 

 KT65 

 J4 

 7642  
 AT95 

 J982 

 AKQT 

 T  

  

o 

West North East South 

--- Pass 1♣ Dbl 

1♥ 2♦ 4♥ 5♦ 

Dbl Pass Pass Pass 

    
  

  ניתוח ההכרזה
  
  

קודות אך  3מערב מתעלם מהכפל של דרום ומכריז הארט. לצפון רק 
דיאמוד.   2ברשותו דיאמודים ארוכים וקוצר בהארט ולכן הוא מכריז 

  שמוכפל ע"י מערב שמעדיף להגן., מזרח ודרום תומכים למשחק מלא
  
 

  
  
  

הכרוז מזרח מוביל באס קלאב. הוא מחליף לאס הארט וממשיך בדיאמוד. 
שלת שליטים חותך הארט ביד ומסה את העקיפה בספייד. העקיפה כמושך 

  לקיחות. 3וההגה זוכה ב 
  

הארט שיבוצע  4אם צפון ימע מלהכריז דיאמוד, החוזה הסופי יהיה 
חיתוך דיאמוד ועקיפה של העשירית הארט, וחמישה ע"י , שליטים 5בקלות. 

  קלאבים. הכרוז יכול לזכות בלקיחה בספייד רק אם ההגה תשגה.
  
  

 ניתוח ההכרזה

 שחק הידמניתוח 



  3עמוד  10/3/2019  2019 מרץסימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: E  
Vul: N-S  2   Board:  

 K942 

 8 

 K9532 

 873  

  

 AJT863 

 K9432 

 Q 

 2    

 Q 

 Q75 

 T84 

 KQT964  
 75 

 AJT6 

 AJ76 

 AJ5  

  

 

West North East South 

--- --- 1♠ Dbl 

2♣ 2♦ 2♥ 3♦ 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
. בסבוב 20-מזרח פותח לפי חוק ה

השי הוא מציג את ההארט ההכרזה 
לאור החלוקה המיוחדת שלו 

צפון הופך לכרוז  והפגיעות הוחה.
  דיאמוד. 3בחוזה של 

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
מזרח מוביל בקלאב הבודד. הכרוז 
יודע את מצב הסדרה ועולה באס. 

לקיחות בשליט,  5בוסף, לרשותו 
 8חיתוך ספייד ואס הארט סה"כ 

ספיידים  2לקיחות. לא יתן לחתוך 
 כיוון שמערב יחתוך מעל הדומם.
תכית לחתוך את כל ההארטים 
בצפון לא תצלח כי אין חזרה לדומם 

  להמשיך בחיתוכים.
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  3   Board:  

 AKJ4 

 KQ7 

 T32 

 QJ6  

  

 82 

 A32 

 KJ76 

 T982    

 Q953 

 JT986 

 A94 

 4  
 T76 

 54 

 Q85 

 AK753  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1NT Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
טובה  הוחמישייקודות  9לדרום 

ולכן הוא איו מזמין אלא מכריז 
  .משחק מלא

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
לכרוז חמש לקיחות בקלאב, 

  לקיחות. 9בספייד ואחת בהארט, 3
  

אם מזרח יוביל בדיאמוד ומערב לא 
 יחליף להארט באפשרותו לזכות ב

לקיחות. שימו לב ללחץ בו תון  10
. אם םמערב בעת משיכת הקלאבי

שליך ספייד הכרוז יכול לזכות יהוא 
בלקיחה וספת. אי מיח שהממוצע 

  לצפון דרום. 430יהיה 
  
  

  

Dealer: W  
Vul: Both  4   Board:  

 63 

 JT 

 98 

 AKQJ984  

  

 K974 

 Q632 

 K7 

 752    

 QJ852 

 K84 

 JT4 

 T6  
 AT 

 A975 

 AQ6532 

 3  

  

 

West North East South 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
מרבית ב. Gambling 3NTצפון פותח 

המקרים זה יהיה החוזה הסופי. 
בחלק מהמקרים דרום יהמר ויכריז 

קלאב בתקווה להגביה את סדרת  6
  הדיאמוד.

  
  

  ניתוח משחק היד

  
ספייד. הכרוז זוכה  4מזרח מוביל ב 
ים. מערב צריך קלאבומושך את ה

להיזהר ולא להשליך אף דיאמוד. 
 11-הכרוז עוקף בדיאמוד וזוכה ב

  לקיחות.
  

מרים שהכריזו סלאם, זכו המה
בהימור לאור החלוקה הוחה 
בסדרת הדיאמוד. באפשרותם 

  ובטופ מוחלט. לזכות בכל הלקיחות
  
  
  
  



  4עמוד  10/3/2019  2019 מרץסימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: N  
Vul: N-S  5   Board:  

 83 

 9 

 KJ32 

 KQJ765  

  

 KJ965 

 642 

 765 

 A9    

 742 

 AK 

 AQT84 

 432  
 AQT 

 QJT8753 

 9 

 T8  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 3♥ 

Pass Pass Pass  

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
לדרום יש קלפים מתאימים להכרזת 

  והוא זוכה בחוזה. 3הפרעה בגובה 
יהיו שחקים במזרח שיכריזו 

ספייד ויקו  3בסיבוב ההכרזה השי 
  את החוזה.

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
מיקום הקלפים מאוד ח לצפון 
דרום ולא יתן להכשיל את החוזה 

  בהארט.
  

ספייד לא ייהו.  3אלו שיכריזו 
ספיידים,  3ההגה תזכה בלפחות 

וכראה   , קלאבשי דיאמודים
  .150בהארט אחד. + 

  
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  6   Board:  

 AJ9 

 AKJ43 

 T854 

 5  

  

 K632 

 QT97 

 A7 

 A87    

 754 

 8 

 QJ963 

 KT63  
 QT8 

 652 

 K2 

 QJ942  

  

 

West North East South 

--- --- 1♣ Pass 

1♦ 1♥ 1NT 2♥ 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
ללא  1מזרח מכריז בסיבוב השי 

  שליט לאור העוצר הטוב בהארט.
  

ומסיים את  2דרום תומך בגובה 
אם מערב יתחצף ויתמוך  ההכרזה.

בשותפו בקלאב הוא יזכה בבוטום 
  מוצדק.

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
מזרח יוביל בספייד או באס 

 2-דיאמוד. הכרוז יספיק לזכות ב
ספייד, דיאמוד ובשי חיתוכים 
בדומם. אם מזרח חותך דיאמוד 
הוא מפסיד לקיחה בשליט. ההגה 

 8אסים.  2-הארט, ספייד ו 2תזכה ב 
  חות לכרוז.לקי

  
  

  

Dealer: S  
Vul: Both  7   Board:  

 AT52 

 K65 

 K843 

 82  

  

 J7 

 T874 

 AT62 

 J65    

 KQ8 

 J92 

 Q97 

 K973  
 9643 

 AQ3 

 J5 

 AQT4  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♣ 

Pass 1♠ Pass 2♠ 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
ידו של צפון איה חזקה ולכן כון 

יהיה להכריז את סדרת  ומצייד
הספייד ולא דיאמוד. במידה ויכריז 
דיאמוד החוזה יהיה זהה, אך 

  ישוחק ע"י דרום.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
ההגה זוכה בשי שליטים, קלאב 
אחד ודיאמוד אחד או שים. הצד 

לראשוה  שישחק את הדיאמוד
  יפסיד לקיחה בסדרה.

  
  



  5עמוד  10/3/2019  2019 מרץסימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: W  
Vul: None  8   Board:  

 9 

 J94 

 Q54 

 AQ7643  

  

 AQ762 

 Q852 

 A8 

 KT    

 T 

 763 

 KJT9762 

 95  
 KJ8543 

 AKT 

 3 

 J82  

  

 

West North East South 

3♦ Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
הכרזה אגרסיבית של מזרח מערב 
תכשל עקב החלוקה הגרועה 
בדיאמוד. צפון דרום יכולים לבצע 

ללא  3חוזה חלקי בקלאב או אפילו 
  שליט!!

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
דרום מוביל בספייד הכרוז זוכה 
ובודק את הדיאמוד. לאחר הזכיה 

ישחק קלאב לכיוון  במלך דיאמוד
לקיחות סך  5-ידו ויזכה כראה ב

  הכל.
  
  

  

Dealer: N  
Vul: E-W  9   Board:  

 84 

 2 

 J943 

 KJ8765  

  

 T73 

 AQ9854 

 T5 

 T2    

 AKJ92 

 KJ7 

 K76 

 AQ  
 Q65 

 T63 

 AQ82 

 943  

  

  

West North East South 

--- Pass 2♥ Pass 

2NT Pass 3♣ Pass 

4NT Pass 5♦ Dbl 

6NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

  
חלש. ידו היא  הארט 2מזרח פותח 

המיימאלית האפשרית, אפשר 
שחלק מהשחקים לא יפתחו. מערב 
מתעיין ומגלה שלשותפו פתיחה 
חלשה. חלק מהשחקים יבחרו 
במשחק מלא בלבד, האגרסיביים 
יבחרו בסלאם לאור הפוטציאל 

דיאמוד אך  5בספייד. דרום יכפיל 
  זה לא ירתיע את מערב.

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
ת הספייד אופטימאלי מצב סידר

 12-לזוגות שדחפו והכרןז זוכה ב
  לקיחות.

  
  

  

Dealer: E  
Vul: Both  10   Board:  

 JT985 

 852 

 KQ84 

 3  

  

 Q43 

 4 

 AT92 

 T8742    

 AK 

 T3 

 765 

 AKQJ65  
 762 

 AKQJ976 

 J3 

 9  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 4♥ 

5♣ Pass Pass Pass 

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
 1מה צריך לפתוח דרום? אם יפתח 

הארט הוא מאפשר למתגדים מרחב 
הארט מסוכת כי  4מחיה. הכרזת 

לקיחות בלבד. בכל אופן  7לרשותו 
  .4עדיף לדעתי לפתוח בגובה 

  
למערב יש יד מצוית אך שותפו פתח 
בפאס. מבחיתו היריבים יכולים 

לקיחות ולכן הוא  10-לזכות ב
קלאב. לצפון הרבה  5מסתכן ומכריז 

מפסידים למרות הקוצר בקלאב 
ולכן יכריז פאס. מזרח מביא דומם 
אופטימאלי אך איו יכול להוסיף 

  לסלאם.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
קלאב מבוצע בקלות הכרוז  5חוזה 

מוסר לקיחה אחת בהארט 
ובדיאמוד. הוא משליך מפסיד 

  מלכה ספייד.בדיאמוד על ה
  

-בחוזה בהארט ההגה יכולה לזכות 
לקיחות בספייד, בדיאמוד  3

  לקיחות להגה. 5ובקלאב סה"כ 
  
  



  6עמוד  10/3/2019  2019 מרץסימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: S  
Vul: None  11   Board:  

 43 

 KQ97542 

 A 

 A74  

  

 AQ92 

 AT 

 KJ83 

 962    

 JT5 

 J63 

 QT76 

 KJ3  
 K876 

 8 

 9542 

 QT85  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1♥ Dbl Pass 

2♦ 2♥ 3♦ Pass 

Pass 3♥ Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
לצפון יש יד עם פוטציאל לקיחות 
רב. הוא זקוק לעזרה מיימאלית 

  לקיחות. 9כדי לזכות ב 
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
. הכרוז ההגה תתקוף בדיאמוד

שליטים, ספייד אחד ושי  2ימסור 
  קלאבים, אלא אם ההגה תשגה.

  
האפשרות שהוא ישחק משחק סופי 

(לאחר משיכת הרבה בקלאב 
ה ריאלית היות ומזרח אישליטים) 

לקיחות  5 הוא המתגד החזק.
להגה. בחלק קטן מהשולחות אי 

  צופה שמזרח יכפיל את החוזה.
  
  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  12   Board:  

 64 

 QT764 

 AK 

 9652  

  

 QJT872 

 AJ3 

 T92 

 3    

 A5 

 K9 

 J8753 

 AKQ7  
 K93 

 852 

 Q64 

 JT84  

  

 

West North East South 

1NT Pass 4♥ Pass 

4♠ Pass Pass Pass 

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
חוזה זהה בכל השולחות. אם מערב 
יפתח בדיאמוד (לא כון לדעתי ליד 
שברשותו), החוזה ישוחק על ידי 

  מזרת.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
צפון מוביל במלך דיאמוד ואח"כ 
באס. זהו סימון שברשותו דאבלטון 
בסדרה. דרום צריך לסמן היכן 
הכיסה שלו ליד, אך במקרה הוכחי 

  ן מסה קלאב. צפו אין לו כיסה.
  

קלאב גבוה וסף הכרוז זוכה, מושך 
ומשליך דיאמוד, חותך דיאמוד 
בדומם ומריץ מלכה ספייד. הוא 

דיאמודים וספייד אחד  2מוסר 
ומבצע בדיוק את החוזה. אל תגידו 
לי שהיו שחקים בדרום שכיסו את 

  המלכה ספייד במלך.
  
  

  

Dealer: N  
Vul: Both  13   Board:  

 Q42 

 54 

 9754 

 AJ95  

  

 J 

 873 

 QJ632 

 KT83    

 K73 

 JT92 

 AKT 

 Q76  
 AT9865 

 AKQ6 

 8 

 42  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1♠ 

Dbl 2♠ 3♦ 4♠ 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
מערב מכפיל בסיבוב הראשון עם יד 
גבולית, אך צפון דרום מגיעים 
למשחק מלא בספייד. יתכן ובחלק 
מהשולחות יוכרז משחק חלקי 

  בספייד על ידי דרום מאד שמרן.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
ההגה מתקיפה בדיאמוד. הכרוז 

 משחק. החותך את הסיבוב השי
הכון עתה הוא ספייד קטן מהיד 

מלכה. משחק כזה יכול לכיוון ה
אם בידי מזרח מלך רק להיכשל 

בודד. בצורה כזו הכרוז יכול לחתוך 
  הארט בדומם ולמסור שליט אחד.

  
(בגלל שהסיך בחלוקה הוכחית 

הוא יכול להצליח גם אם בודד) 
ישחק אלוף ספייד, אח"כ ימשוך 
הארטים ויחתוך הארט בדומם 

  וימסור שליט אחד וקלאב אחד.
  
  



  7עמוד  10/3/2019  2019 מרץסימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: E  
Vul: None  14   Board:  

 54 

 KJ543 

 73 

 KQ43  

  

 73 

 8 

 QJT8 

 AJT762    

 AJT962 

 962 

 95 

 85  
 KQ8 

 AQT7 

 AK642 

 9  

  

 

West North East South 

--- --- 3♣ Dbl 

Pass 3♥ Pass 4h 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
קלפים במייור  10מזרח שרשותו 

קלאב  3וסדרת קלאב יפה פותח 
  רשותו שישה קלפים.ללמרות ש

  
דרום מכפיל ולצפון יש התלבטות בין 

הארט. כל ההכרזות  4או  3פאס, 
 3אם יכריז  קרובות ואפשריות.

  דרום מוסיף למשחק מלא. ,הארט
  

 1אילו מזרח עובר דרום פותח 
ספייד.  2-דיאמוד ןמערב קופץ ל

צפון מכפיל גטיבית ודרום מכריז 
  משחק מלא בהארט.

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
מזרח מוביל מלכה דיאמוד. הכרוז 

פעמים  3מושך שליטים משחק 
דיאמוד, חותך ביד וספייד. הוא 
מספיק להגביה דיאמוד כדי 
להשליך קלאב. הכרוז מוסר ספייד 

  .קלאבו
  
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  15   Board:  

 A852 

 K874 

 92 

 K86  

  

 KJ 

 J5 

 AJ43 

 QT953    

 9764 

 Q9 

 T75 

 AJ42  
 QT3 

 AT632 

 KQ86 

 7  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♥ 

Pass 3♦ Pass 3♥ 

Pass Pass Pass  

    

 

 
  ניתוח ההכרזה

  
קודות אך חלוקה אה  11לדרום 

דיאמוד  3ועליו לפתוח. צפון מכריז 
 4בשיטת ברגן ומראה תמיכה של 

קודות. דרום לא  10-11קלפים 
  מקבל את ההזמה.

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
כל הקלפים המרכזיים יושבים ח 
  עבור הכרוז וסדרת השליט מחולקת.

לקיחות. ההגה  10-לכן יתן לזכות ב
ולא לאפשר  עריתצריכה להיות 

לכרוז להשליך מידו את הקלאב על 
  הספייד המוגבה.

  
  

  

Dealer: W  
Vul: E-W  16   Board:  

 Q83 

 K64 

 T963 

 KQ7  

  

 2 

 AQ87 

 KQ852 

 T83    

 A4 

 T9532 

 A74 

 954  
 KJT9765 

 J 

 J 

 AJ62  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1♦ 1♠ 

Dbl RDbl Pass 4♠ 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
ידו של דרום חזקה מדי ולכן איו 

ספייד פריאמפטיבי. מערב  3מכריז 
מכפיל גטיבית וצפון מראה את ידו 
המכסימאלית (אחרי פאס). זה 

משחק יקפוץ לשדרום מספיק כדי 
  מלא.

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
 3-ביצוע המשחק קל ההגה זוכה ב

  אסים בלבד
  
  



  8עמוד  10/3/2019  2019 מרץסימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: N  
Vul: None  17   Board:  

 QJT7 

 972 

 K764 

 85  

  

 AK64 

 JT853 

 3 

 J64    

 3 

 AKQ6 

 AJ98 

 AQ73  
 9852 

 4 

 QT52 

 KT92  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass Pass 

1♦ Pass 1♥ Pass 

3♠ Pass 4♦ Pass 

6♥ Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

  
אי מכיר כמה שחקים שיפתחו את 

ללא שליט, לא  2-ידו של מערב ב
במקרה חריג זה מערב  בבית ספרי.

פותח בדיאמוד כדי שתהיה לו 
  הכרזה וחה על תשובה בספייד.

  
 ספייד של מערב הוא ספליטר 3

שמחייב כבר משחק מלא. למזרח יש 
לכאורה בזבוז בספייד אבל ברשותו 

קלפים בהארט וגם מלך ספייד  5
  להשליך מפסיד+ קוצר בדיאמוד.

הוא חייב להזמין ומערב עם ידו 
  העקית שמח לקבל.

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
 2מזרח חותך  משחק היד הוא קל.

ספיידים בדומם, מושך שליטים 
שי בקלאב בידי  ומסה למצוא מלך

  לקיחות. 12-דרום. הוא מסתפק ב
  
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  18   Board:  

 J652 

 AQ9543 

 J 

 AK  

  

 74 

 872 

 Q74 

 T8542    

 KQ 

 T6 

 AT8652 

 Q93  
 AT983 

 KJ 

 K93 

 J76  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1♠ 

2♦ 4♦ Pass 4♠ 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
לאור  2מערב כס להכרזה בגובה 

מצב הפגיעות. צפון מכריז ספליטר 
בדיאמוד אך דרום עם ידו החלשה 
והמלך המבוזבז בדיאמוד מסתפק 

  במשחק מלא בלבד.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
 הכרוז צריך להוריד את האס ספייד
בסיבוב השליט הראשון לאור 

לקיחות  11ההתערבות של מערב. 
קלות. זוגות שיאפשרו לכרוז 
להשליך את המפסיד בדיאמוד על 

  ההארטים יזכו לבוטום מוצדק.
  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  19   Board:  

 8 

 Q9762 

 K852 

 T82  

  

 97 

 A 

 QJ64 

 Q76543    

 Q643 

 KT854 

 9 

 AJ9  
 AKJT52 

 J3 

 AT73 

 K  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♠ 

Pass 1NT Pass 3♠ 

Pass Pass Pass  

    

 

 
  ניתוח ההכרזה

  
 1האם צפון צריך להכריז פאס או 

קודות עם  5ללא שליט? יש לו 
חמישה הארטים ולכן לדעתי עליו 

  לסות להכריז.
  

מה צריך להכריז דרום בסיבוב 
השי? לאור השישיה הטובה בספייד 

 3או  2ספייד על פי  3אי מעדיף 
  דיאמוד.

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
דרום ימסור שתי לקיחות בהארט, 
אחת בשליט, אחת בקלאב ואחת 

לקיחות.  8-בדיאמוד  ויזכה ב
הכרוז זוכה  בהובלה של דיאמוד

בידו ומשחק אס מלך וסיך ספייד. 
מערב זוכה, משחק הארט לאס של 
מזרח ומקבל חיתוך דיאמוד. עתה 
הכרוז יכול להגביה הארט ויש לו 
כיסה במלך דיאמוד להשליך את 

  לקיחות. 8אותן  המפסיד בסדרה זו.
  
  



  9עמוד  10/3/2019  2019 מרץסימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: W  
Vul: Both  20   Board:  

 J86 

 A7 

 AQJT 

 K976  

  

 542 

 843 

 K8542 

 T2    

 AKT93 

 T96 

 76 

 AJ8  
 Q7 

 KQJ52 

 93 

 Q543  

  

 

West North East South 

1♠ Pass Pass 2♥ 

Pass 2♠ Pass 3♣  

  Pass 3♠ Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

  
בסיבוב הראשון של ההכרזה מע 
צפון מלהכריז היות ואיו יכול 

-להכפיל ספייד עם דבלטון הארט ו

קודות. לאחר שדרום מכריז  15
הארט צפון מכריז את סדרת היריב 
כדי להראות שהוא חזק. דרום מציג 
את הקלאבים וצפון מבקש חצי 
סטופר בספייד. דרום מחזיק מלכה 

  שייה ומכריז ללא שליט. 
  
  

  ניתוח משחק היד

  
מערב מוביל באס ספייד, מלך 
ושלישית ספייד כדי לציין את 

  הכיסה לידו בקלאב.
  

הכרוז זוכה בסיך ומושך חמישה 
הארטים. מערב משליך קלאב 
ודיאמוד. הכרוז מסה לעקוף 
בדיאמוד ולהפתעתו מזרח זוכה 

לקיחות בלבד  7במלך, חוזר בקלאב 
  לכרוז.

  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  21   Board:  

 J87 

 853 

 J7 

 KJT64  

  

 A62 

 4 

 T8543 

 Q872    

 QT95 

 KJ96 

 AKQ6 

 5  
 K43 

 AQT72 

 92 

 A93  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1♥ 

1♠ 2♥ 2♠ Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
להכרזה בסיבוב אופציות  3למערב 
ללא שליט או  1ספייד,  1: הראשון

פאס. איי רואה אפשרות לפאס עם 
כזו יד. צפון ומזרח תומכים 
בשותפים. אם דרום יתפתה להכריז 

  הארט מערב יכפיל ויזכה בטופ. 3
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
צפון יוביל בהארט לאס של דרום. 
דרום מחליף לדיאמוד. הכרוז זוכה 

לאב. צפון זוכה ק באלוף ומשחק
במלך וממשיך בדיאמוד. הכרוז 

מלך הארט זוכה במלך. הוא ממשיך 
 וחיתוך, חיתוך קלאב בידו הארט
אחרון צפון חותך בשביעית והכרוז 
חותך עם האס. חיתוך קלאב וסף 

 8ביד ולבסוף יזכה במלכה ספייד וב 
לקיחות. אם ההגה תשחק שליט 
כדי להפחית בכח החיתוך הכרוז 
יוכל להוציא שליטים ולזכות ביותר 

  לקיחות.
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  22   Board:  

 9 

 AJ3 

 AQT8 

 AJT64  

  

 652 

 9752 

 K63 

 752    

 AKQJ3 

 T84 

 75 

 Q83  
 T874 

 KQ6 

 J942 

 K9  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1♠ Dbl Pass 2♦ 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
קודות אך הפאס הראשוי  16לצפון 

איו מעודד אותו לחפש  ףתשל השו
משחק מלא במייור. אפשר שדרום 

ללא שליט היות ויש  1ייבחר להכריז 
קודות עם עשירית רביעית  9לו 

ללא  2בספייד. דרום יזמין  ויכריז 
  שליט ודרום יעבור בפאס. 

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
דיאמוד מבוצע בקלות  3חוזה של 

עם שתי לקיחות עודפות הכרוז 
(היות והעקיפה וד מוסר דיאמ

  וספייד.בסדרה כשלת)  
  

ללא שליט יתן לביצוע  2חוזה של 
ספיידים  5אחרי שמערב מושך 

  הכרוז יכול לעקוף את מערב בקלאב
  .יכשל בחוזה בדיאמודאם יעקוף  

  
  



  10עמוד  10/3/2019  2019 מרץסימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: S  
Vul: Both  23   Board:  

 3 

 AK9654 

 J7654 

 4  

  

 K752 

 Q87 

 Q2 

 9763    

 A94 

 JT3 

 AT 

 KQJ52  
 QJT86 

 2 

 K983 

 AT8  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1NT 2♥ Pass 2♠ 

Pass 3♦ Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
הארט של צפון הבטיח הארט  2

ספייד בדרך  2ומייור. דרום מציע 
. צפון מכריז את לחוזה במייור

  המייור וסוגר את ההכרזה.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
ההגה זוכה בספייד ובשי 

לצפון דרום. חוזה  130דיאמודים 
 9הארט ייב לצפון  2חות יותר 

מי אמר  140לקיחות ותוצאה של 
  ?שיש צדק בברידג'

  
  

  

Dealer: W  
Vul: None  24   Board:  

 9 

 K43 

 AQ863 

 9753  

  

 864 

 A8 

 T52 

 AQJ64    

 AQ7532 

 J95 

 J74 

 8  
 KJT 

 QT762 

 K9 

 KT2  

  

 

West North East South 

    

2♠ Pass 3♠ Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
. למזרח חלש בספייד 2מערב פותח 
קלפים, אך אין מספיק  3התאמה של 

 3-כוח למשחק מלא. הוא תומך ל
ספייד (לא מזמין) על מת להקשות 

דרום להתחרות בהארט, -על צפון
  מערב זוכים בחוזה.-ואכן מזרח

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
קלאב (שי  7-אם צפון מוביל ב

בדומם,  A-מלמעלה) הכרוז יזכה ב
יחזור יבצע עקיפת חיתוך בקלאב, 

לדומם עם אס הארט, ישליך 
דיאמוד על קלאב וימשיך בהארט. 

 Kחיתוך הארט ועקיפה מוצלחת גד 
  לקיחות. 9ספייד ישלימו ביצוע של 

  
הובלה קטלית בדיאמוד מוך איה 
אפשרית מידו של צפון, אבל הובלה 
בהארט גם תספיק כדי להפיל את 
החוזה, זאת בתאי שאחרי שהכרוז 

הארט, דרום  Q-זוכה במעכב ודרום 
דיאמוד,  K-מחליף ללא דיחוי ל

אחרת הכרוז יספיק לבצע עקיפת 
חיתוך בקלאב ויבצע את החוזה כפי 

  שתואר לעיל.
  
  

  

Dealer: N  
Vul: E-W  25   Board:  

 Q75 

 73 

 AT5432 

 Q6  

  

 8 

 KT952 

 986 

 AJ54    

 K9643 

 6 

 J7 

 KT872  
 AJT2 

 AQJ84 

 KQ 

 93  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1♥ 

Pass 1NT Pass 2NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
הכרזה בעייתית לצפון דרום. יתכן 

 2שבסיבוב השי דרום יכריז רברס 
 הרביעייספייד (למרות שצפון שלל 

בסדרה). בסיבוב השי של צפון יתכן 
ללא  3דיאמוד במקום  3והוא יכריז 

  שליט.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
ללא שליט יוביל מזרח בקלאב  3כגד 

הלקיחות  5-וההגה תזכה ב
הראשוות. היות והסיך דיאמוד 

  ופל הכרוז יזכה בשאר הלקיחות.
  
  



  11עמוד  10/3/2019  2019 מרץסימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: E  
Vul: Both  26   Board:  

 QT7 

 KJ98 

 AKT8 

 AJ  

  

 J94 

 Q5 

 963 

 KT753    

 A8652 

 AT643 

 4 

 Q8  
 K3 

 72 

 QJ752 

 9642  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1♠ 1NT 2♠ 2NT 

Pass 3♣ Pass 3♦ 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

  
-מערב פותח ביד שלישית לפי חוק ה

ללא שליט של דרום מחייב לפי  2. 20
קלאב  3שיטת לבסול מבקש 

דיאמוד של דרום איו  3מהשותף. 
  מחייב.

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
לצפון יש יד טובה מאד. הכרוז יפסיד 
ספייד, הארט אחד בהחה שיחש 
כון בסדרה וקלאב אחד. הכרוז 
צריך לחתוך שי קלאבים בדומם 

  בטרם ימשוך שליטים.
  
  

  

Dealer: S  
Vul: None  27   Board:  

 A986 

 A64 

 Q7652 

 7  

  

 KJT 

 9872 

 AJ 

 JT84    

 52 

 KQJT 

 94 

 K9632  
 Q743 

 53 

 KT83 

 AQ5  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♦ 

Pass 1♠ Pass 2♠ 

Pass 2NT  Pass 3♣ 

Pass 3♠ Pass Pass 

Pass    

 
  ההכרזהניתוח 

  
אי מיח שבהרבה שולחות היד 
תעבור בכולם פאס. אם מישהו 

ללא  2ייפתח יהיה זה כראה דרום. 
מהלך להצגת  ואשליט של צפון ה

, דרום מחויב כלשהי קוצר בסדרה
קלאב וצפון מציג קוצר  3להכריז 

ספייד. דרום  3בקלאב בהכרזת 
  כמובן שאיו מקבל את ההזמה.

  
  
  

  הידניתוח משחק 

  
 10משחק היד פשוט והכרוז יזכה ב 

לקיחות לאור החלוקה הוחה 
בספייד ובדיאמוד. הכרוז מפסיד 

  לקיחה בכל סדרה למעט קלאב.
  
  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  28   Board:  

 K98 

 AJ7 

 54 

 KT853  

  

 T6532 

 6 

 AQJT72 

 2    

 A74 

 K98 

 983 

 AQ96  
 QJ 

 QT5432 

 K6 

 J74  

  

 

West North East South 

1♣ Pass 1♠ Pass 

1NT Pass 2♦ 2♥ 

2♠ 3♥ 3♠ Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

  
למזרח סדרת דיאמוד ארוכה 
וחזקה מהספייד. בכל אופן אי 
ממליץ להכריז ספייד. מדוע? אם 

והשותף יכריז  הוא יכריז דיאמוד
ללא שליט, אין לו מספיק כח להציג 
את הספייד. בוסף, הכרזת ספייד 
מקשה על דרום להכריז הארט, כפי 
שאכן קורה. בסיבוב ההכרזה השי 
דרום סבור שהוא יכול להציג את 

    3ההארט והחוזה הסופי הוא 
  ספייד.

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
, צפון זוכה דרום מוביל בהארט

בסיך ומחליף לדיאמוד. מזרח 
חושש מחיתוך, זוכה באלוף ומשחק 

סיבובי ספייד. צפון צריך להימע  2
מלקפוץ עם המלך וההגה זוכה בשי 

  שליטים, הארט ודיאמוד.
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Dealer: N  
Vul: Both  29   Board:  

 653 

 64 

 AQT975 

 A7  

  

 QJ7 

 J93 

 J62 

 J965    

 AT982 

 T52 

 K4 

 KQ3  
 K4 

 AKQ87 

 83 

 T842  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1♥ 

1♠ 2♦ Pass Pass 

Pass    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
למזרח יד "מגעילה". אמם יש לו 
תמיכה בספייד, אך היא איה 
מתאימה לתמיכה על הכרזת 

  .במצב פגיע התערבות
  
  
  

  הידניתוח משחק 

  
מזרח מוביל במלכה ספייד הכרוז לא 
מכסה. מזרח מחליף לדיאמוד 
והכרוז לוקח את המלך של מערב. 

דיאמוד הכרוז ממשיך ספייד, 
ממערב הכרוז עוקף ומזרח זוכה. 
המשך בספייד שזוכה מסיים את 
המשחק. ההגה זוכה בשלושה 
ספייד ובדיאמוד אחד. הכרוז 
משליך את המפסיד בקלאב על 

  רט.ההא
  
  

  

Dealer: E  
Vul: None  30   Board:  

 A862 

 AK9 

 J854 

 43  

  

 K53 

 T852 

 Q32 

 K62    

 QJ 

 Q76 

 AT9 

 Q9875  
 T974 

 J43 

 K76 

 AJT  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1♣ Dbl 1NT Dbl 

2♣ Pass Pass 2♠ 

Pass Pass Pass  

 
  ההכרזהניתוח 

  
מערב פותח ביד שלישית עם יד 
גרועה. צפון מכפיל ומזרח מסה 

 1 להקשות על המתגדים בהכרזת
דרום מכפיל להציג יקוד  ללא שליט.

גבוה יחסית ומערב בורח לקלאב. 
צפון עובר ודרום מסיים את ההכרזה 

  ספייד. 2עם 
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
מערב יוביל בקלאב. דרום זוכה 
ומחזיר קלאב. מערב זוכה ומחליף 
למלכה ספייד. הכרוז זוכה ומחזיר 
את הסדרה. שוב מערב בבעיה והוא 

יץ רוז ממסה שישית הארט. הכר
לסיך מושך קלאב גבוה ואת 
ההארטים ומכיס את מזרח ליד 
בשליט. הוא אלץ לפתוח דיאמוד 
או לתת חיתוך וזריקה. בצורה כזו 
הכרוז מפסיד שתי לקיחות בשליט 

  שתים בדיאמוד ואחת בקלאב.
  

כרןזים שיכשלו כמה אי מיח שיהיו 
  בחוזה.

  
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  31   Board:  

 KT 

 K76 

 Q9842 

 AT2  

  

 9654 

 QT4 

 A53 

 654    

 QJ72 

 9853 

 76 

 KQ8  
 A83 

 AJ2 

 KJT 

 J973  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♣ 

Pass 2NT Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
לצפון חשוב שהוא יהיה המבצע כדי 
להגן על המלכים שבידו. לכן הוא 
מתעלם מסדרת הדיאמוד. דרום 

ללא שליט (יהיו  3כמובן מוסיף ל 
ללא  3שחקים בצפון שיכריזו מיד 

  שליט).
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
מזרח מוביל בספייד. צפון זוכה 
ומשחק דיאמוד. מזרח מעכב 

ך . המשוזוכה בשלישית פעמיים
והכרוז זוכה בשי ספייד,  בספייד

שלושה הארט לאחר עקיפה, ארבעה 
 10דיאמוד וקלאב אחד סה"כ 

  לקיחות.
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Dealer: W  
Vul: E-W  32   Board:  

 964 

 A6 

 AQ87 

 AJ84  

  

 KQ852 

 T9854 

  

 KT7    

 AT73 

 K2 

 K9652 

 93  
 J 

 QJ73 

 JT43 

 Q652  

  

 

West North East South 

Pass 1NT 2♣ Dbl 

4♠ Pass Pass Pass 

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
סדרות  2קלאב של מזרח הבטיח  2

מייג'ור. הדאבל של דרום הבטיח 
דרה סקודות ואפשרות העשה ב

אחת. יש זוגות שהדאבל מבטיח 
 קלאב לאפשר להתחרות בסדרה זו.
בכל מקרה מערב סוגר אה ההכרזה 

  .4בגובה 
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
צפון מוביל בשליט. מערב זוכה 
ומשחק קלאב. צפון זוכה באלוף 
וממשיך שליט שוב מערב זוכה (עם 
השביעית), משחק קלאב למלך 
ומריץ עשירית הארט, סיך מלך 
ואלוף. ספייד שלישי מבטיח את 
הכשלת החוזה. הכרוז צריך שליט 

הגבהת ההארט ושליט לקלאב ל
השלישי ובידו ותר שליט אחד 

  בלבד.
  
  

  

Dealer: N  
Vul: None  33   Board:  

 A7 

 Q6 

 KT842 

 QT93  

  

 T64 

 K9532 

 A 

 K752    

 K9852 

 4 

 QJ73 

 A86  
 QJ3 

 AJT87 

 965 

 J4  

  

  

West North East South 

--- 1♦ 1♥ Pass 

1♠ Pass 2♠ Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
יד וספת שבחלק מהשולחות 

פאסים. במידה וצפון  4-תעבור ב
פותח מזרח מתערב בהארט. דרום 
ממתין כדי להעישו ומערב משבש 

  את התכית עם הספייד.
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
צפון יוביל בעשירית קלאב. הכרוז 
זוכה בידו ומשחק הארט למלך 
ולאלוף של דרום. מלכה ספייד 
מדרום . אם מערב מכסה החוזה 

 3יכשל בלקיחה כי ההגה תשחק 
סיבובי שליט. (אח"כ תשבור לו את 
משחק הלחץ במייור). אם הכרוז 
יחש את מצב השליטים הוא יספיק 

סור לחתוך דיאמוד אחד בדומם וימ
שי שליטים, הארט, דיאמוד 

  וקלאב
  
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  34   Board:  

 AJT94 

 K72 

 AQJ7 

 8  

  

 876532 

 3 

 K43 

 764    

 KQ 

 QT986 

 985 

 Q53  
  

 AJ54 

 T62 

 AKJT92  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1♣ 

1♥ 1♠ Pass 2♣ 

Pass 2♥ Pass 2NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  
קלפים  5ספייד של צפון הראה  1

הארט הראה יד חזקה  2בסדרה. 
 לדרום .וביקש המשך תיאור היד

עוצרים טובים בהארט והוא מכריז 
  ללא שליט למרות החוסר בספייד. 2
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
(למרות  מערב מוביל עשירית הארט

הארט).  2-ששותפו לא הכפיל את ה
הכרוז זוכה בסיך ועוקף בדיאמוד. 
אם מזרח ימשיך בספייד הכרוז יזכה 
וימשיך בסדרה. אם מזרח ימשיך 
בקלאב הכרוז יעקוף. בכל מקרה 

  לקיחות. 11-הוא יזכה ב
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Dealer: S  
Vul: E-W  35   Board:  

 A53 

 AT43 

 KQT 

 864  

  

 K842 

 KQ2 

 9876 

 J3    

 QJ6 

 986 

 J542 

 AQ9  
 T97 

 J75 

 A3 

 KT752  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1♣ Pass 1NT 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
קלאב את כל  1היום הוג לפתוח 

קודות, בטח כשאורך  14הידיים עד 
סדרות המייור זהה למרות ההבדל 
בכוחן. דרום מעויין במשחק ללא 

  קלאב. 1שליט גם מול פתיחת 
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
מערב מוביל מלכה ספייד. הכרוז 

 זרחמעכב פעמיים וזוכה בשלישי. מ
 8מסמן העדפה להארט בהשלכת 

. צפון מסה מזלו 2-ו 4"כ ואח
בקלאב, מוך לעשירית. מערב זוכה 
ומחליף להארט. מזרח זוכה במלכה, 
מושך ספייד אחרון (דרום משליך 
קלאב) וממשיך בדיאמוד. הכרוז 
זוכה בדומם ומשחק קלאב, סיך 

 9-מושך את המערב  מלך ואלוף.
. ההגה זוכה ממשיך בהארטקלאב ו

 2-ובקלאב ו לקיחות בספייד 3-ב
לקיחות בהארט ומכשילה את 

גם חוזה בקלאב  לקיחות. 2-החוזה ב
ייכשל. הכרוז ישליך ספייד על 

 2קלאבים,  3הדיאמוד וימסור 
  לקיחות לכרוז. 7הארטים וספייד. 

  
  

  

Dealer: W  
Vul: Both  36   Board:  

 AT54 

 Q93 

 Q6 

 KQ85  

  

 QJ763 

 T54 

 J2 

 AJ9    

 82 

 762 

 KT95 

 T732  
 K9 

 AKJ8 

 A8743 

 64  

  

 

West North East South 

Pass 1♣ 1♠ Dbl 

Pass 1NT Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
קודות  9עם  1מזרח כס בגובה 

הכרזה מסוכת היות והוא פגיע. 
  רבים יכריזו פאס.

  
לדרום הרבה קודות ולכן בכל 

  השולחות החוזה הסופי יהיה זהה.
השאלה היחידה היא מי ישחק את 

  היד?
  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
מזרח מוביל ספייד. אם צפון משחק 

ומשחק  ספייד 9-זוכה ב דרום
א יכול להיח שהאס דיאמוד (הו

קלאב במזרח ולכן יתחיל 
בדיאמוד). מערב יזכה ימשיך 

  לקיחות. 10-בספייד. הכרוז זוכה ב
אם דרום משחק הכרוז יזכה באותן 
לקיחות. במידה ויסה קלאב ולא 
דיאמוד (בהחה שמזרח עבר בפאס) 

  לקיחות. 4-ההגה יכולה לזכות ב
  
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  37   Board:  

 62 

 9872 

 J8 

 A7654  

  

 74 

 KQT5 

 A653 

 K82    

 QJT853 

 43 

 K92 

 J3  
 AK9 

 AJ6 

 QT74 

 QT9  

  

  

West North East South 

--- Pass 1♦ 1NT 

2♠ Pass Pass Pass 

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
קלאב אבל  3צפון דרום יכולים לבצע 

יכול להכריז את אף אחד מהם איו 
  מצב הפגיעות לרעתם. החוזה.

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
ספייד מבוצע. הכרוז  2חוזה של 

שליטים ולקיחה וספת  2מפסיד 
  בכל סדרה.
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Dealer: E  
Vul: E-W  38   Board:  

 T 

 AQ92 

 Q9642 

 T42  

  

 5 

 87 

 AJT53 

 KJ985    

 

KQJ9432 

 K6 

 7 

 A73  
 A876 

 JT543 

 K8 

 Q6  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1♠ Pass 1NT 2♥ 

3♠ 4♥ Dbl  Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

  
דרום כס להכרזה בסיבוב השי, 
היות ויש לו ספיידים קיים סיכוי 
שלשותפו יהיה התאמה בהארט. 
מזרח מכפיל למרות שאין לו 

במייור וסיגלטון ח ועם כ ,שליטים
  ספייד. 

  
  

  ניתוח משחק היד

  
דיאמוד. מזרח זוכה  7מערב מוביל 
דיאמוד, העדפה  3וחוזר עם 

לקלאב. מערב מושך אס קלאב, 
קלאב למלך של מזרח וחיתוך וסף 

למזרח מערב  300עם המלך הארט. 
  ותוצאה גרועה לצפון דרום.

  
אם החוזה לא יוכפל התוצאה תהיה 

  מעולה עבורם.
  

מבוצע  ספייד ע"י מערב 3חוזה של 
בדיוק או עם לקיחות עודפות, תלוי 
ביחוש בקלאב או אם צפון יוביל 

 באס הארט
  
  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: Both  39   Board:  

 QJ54 

 T2 

 A532 

 QJ2  

  

 T976 

 Q8653 

  

 AK64    

 A8 

 AJ4 

 KT98 

 T975  
 K32 

 K97 

 QJ764 

 83  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1♣ Pass 1♥ Pass 

1NT Pass 2♥ Pass 

Pass Pass   

 

 
  ניתוח ההכרזה

  
יד מוזרה להכרזה. מערב פותח 

). בסיבוב 35בקלאב (ראה יד מספר 
קלאב  2ההכרזה השי הכרזה של 

ממזרח היא מלאכותית ולכן הזוג 
  קלאב. 2איו יכול לשחק בחוזה של 

מזרח יחזור על ההארט ויזכה 
  בחוזה.

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
מזרח מקבל דומם מעולה. דרום 
מוביל במלכה דיאמוד, מלך אס 
וחיתוך. עקיפה לסיך הארט 
ועשירית דיאמוד עליה מושלך 

דרום (צפון מאותת לספייד). ספייד. 
. הכרוז זוכה ומשחק ספיידזוכה 

ומשליך את הספיידים על 
הדיאמודים הגבוהים. אם יחש את 

מלמסור  עלהימהקלפים יוכל 
קלאב. אבל אי מיח שהוא ימסור 
להגה קלאב, דיאמוד והארט ויזכה 

  לקיחות. 10-ב
  
  

  

Dealer: W  
Vul: None  40   Board:  

 Q976 

 Q72 

 43 

 Q987  

  

 52 

 963 

 QJ876 

 JT2    

 AK43 

 AK8 

 AK5 

 AK6  
 JT8 

 JT54 

 T92 

 543  

  

 

West North East South 

2♣ Pass 2♦ Pass 

4NT Pass 6NT Pass 

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

  
למערב יש יד עקית עם כל 

. אי מיח שמרבית הקוטרולים
השחקים אים מכירים את 

ליד כזו ולכן  קוקישהקובציה של 
ללא שליט. למזרח יש  4-הם יבחרו ב

יד גבולית עם פוטציאל והוא יקבל 
  .את ההזמה

  
  
  

  ניתוח משחק היד

  
 11צפון יוביל בדיאמוד. לכרוז יש 

לקיחות גבוהות והוא יסה לזכות 
ה בלקיחה וספת באמצעות עקיפ

והוא ייכשל  בקלאב שאיה צולחת
  בלקיחה אחת.
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www.rotemltd.co.il | ravit@rotemltd.co.il :טל': 077-5401053 | דוא"ל

חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי? 
בחברתנו עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים 

ושולחים אליך עד הבית

ספרים שנשארים במשפחה

ביוגרפיה משפחתית 
סיפור המשפחה וחיי הנפשות בה, תמונות, 

אילן יוחסין מעוצב ועוד

ספר זיכרון
תיעוד חיי יקירכם, ראיונות אישיים עם בני המשפחה 

והמקורבים, תמונות, שירים ועוד

ספר מתכונים משפחתי
מתנה מתוקה לסבתא, אמא ולכל בני המשפחה, 

עריכת המתכונים העוברים במשפחה, 
מלווה בסיפורים, בתמונות ועוד 

וכל רעיון שיעלה על דעתכם...


