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סימולטנית אונליין סימולטנית אונליין 
ינואר ינואר 20212021

לפניכם תחרות סימולטנית ינואר 2021 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  15/1/2021  2021 ינוארסימולטנית ארצית 

  

  2021 ינואר אונליין סימולטנית 
 

 אונליין הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית    24לפניכם   
  . 2021ינואר 

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

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

להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של    רםבהסברים השתדל  
  רוב הקוראים.   

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

  וסקרנותכם.

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

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

  
  

Dealer: N 
Vul: None 1 Board:

 K753
 JT864
 JT5
 2

 AQ92
 Q5
 Q93
 AJ86

 6
 AK32
 AK742
 Q93

 JT84
 97
 86
 KT754

o 

West North East South 

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

4NT * Pass 6 Pass 
Pass Pass   

  

  

  

יד מזמינה לסלם.    –   5431נקודות עם חלוקה    16). למערב  NT1  )15-17מזרח פותח  
מתאר    . רצף הכרזות זה 3♦מכריז    2♠(סטיימן) ולאחר התשובה    2♣מערב מתחיל  

וכוח למשחק מלא לפחות. בשלב זה מזרח    קלפים בהארט  4+ קלפים בדיאמונד,  5
עם עוצרים טובים בסדרות הקצרות של השותף (ספייד    NT3לא רואה סלם ומכריז  

על ידי מערב הינה הכרזה מזמינה, אך לא מחייבת.    NT4- ל   NT3וקלאב). העלאת  
  עם יד מינימלית ו/או לא מתאימה.   NT4-השותף רשאי לעצור ב 

(לפחות) בדיאמונד. יש לו שני    5-3דע על התאמה  מזרח בוחן את ידו שוב. הוא יו
מועילים בסדרות האדומות ושני אסים מול הסדרות הקצרות של השותף.    Qקלפי  

המינימלי (  הניקוד  ולמרות  מאוד,  טובה  יד  הכול  מכריז  15בסך  הוא  מספר    –   6♦ ) 
  . NT6על פני  עדיף  , ולכן סלם בסדרה  33- הנקודות הגבוהות כנראה פחות מ 

בדרך    NT3או    NT1  ,NT2מיד לאחר שהשותף הכריז    NT4הכרזה של    ת:כדאי לדע 
  כלל אינה שאלה למספר האסים/קלפי המפתח. 

  

  

). רגע האמת של הכרוז מגיע כבר בלקיחה הראשונה.  סינגלטון(  ♣2  קלף ההובלה:
ניסיון עקיפה, אולי במטרה להשיג לקיחה עודפת, יוביל לכישלון. ישנן כמה סיבות לא  
לעקוף: ביצוע הסלם דורש רק חלוקות נורמליות בסדרות האדומות; לקיחה עודפת  

לכל   ומעל  לסלם;  יגיע  לא  מהשדה  גדול  שחלק  היות  קריטית  מ  – אינה  אוד  מעט 
בלקיחה הראשונה. כעת הכרוז    ♣ Aנגד סלם. אז    K- שחקנים מעזים להוביל מתחת ל 

ועדיין צריך להיפטר מההארט הרביעי שלו. לא רצוי לסמוך    3-2תלוי בחלוקת שליט  
בלבד). אפשר למשוך שליטים ולנסות לפתח את    50%(סיכוי של    על עקיפה בספייד 

, להשאיר  ♦KQסדרת הקלאב (שבה לא ברור מה המצב), אך לי נראה נכון לשחק  
כך יש לכרוז סיכוי נוסף:  .  ♦9וחיתוך הארט עם    ♥Q ♥  ,Aשליט אחד בחוץ ולהמשיך  

בהאר  4-3חלוקה   גם  קצר  מגן  אותו  כאשר  יותר  גרועה  חלוקה  וגם  וגם  בהארט  ט 
וזה בדיוק מה שקורה. לדרום אין הארטים, אך אינו יכול לחתוך. מערב    – בדיאמונד  

מוסר  ♠Aממשיך   צפון,  של  האחרון  השליט  את  מושך  ספייד,  בחיתוך  לידו  חוזר   ,
  להגנה קלאב ומשלים את ביצוע הסלם. 

   

ההכרזה ניתוח   

 ניתוח משחק היד 
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האתר המוביל בעולם לשיפור מיומנויות הברידג'
הדרך הקלה והמהירה ללמוד ולתרגל

רק 59 ₪ לחודש 
ברכישת מנוי שנתי

בבית שלך,  בזמן שלך,  בקצב שלך,  בכיף שלך 

מתאים לכל הרמות

BEB מאחלת לכל שחקני הברידג' בישראל
 שנה טובה ובריאה

תרגול משחק היד תרגול הכרזות תרגול הגנהשיעורי וידאו
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Dealer: E 
Vul: N-S 2 Board:

 763
 A52
 A76
 QT82

 AKJT4
 KJ93
 QJ4
 A

 Q5
 T8
 9832
 J9763

 982
 Q764
 KT5
 K54

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 
Pass Pass   

    
 

  ההכרזה ניתוח 

פותח   יד    19עם    1♠ מזרח  עם  נקודות. 
כמו זו של מערב אין סיבה להשיב. צפון  

התערבות,    10מחזיק   ושוקל  נקודות 
ל  היחידה (פרט  היא  Pass- האפשרות   (

אינה   זו  יד  לדעתי  אבל  מוציא,  כפל 
מסוג   חלוקה  אין  4333מתאימה:   ,

רביעייה במייג'ור השני. בקיצור, פתיחת  
המכרז מחדש עלולה לגרור את השותף  
להכריז גבוה מדי במצב פגיע. במציאות,  

יכפיל   צפון  ,  2♥ יכריז  אולי  מזרח    – אם 
ב יסתיים  מזרח  2♠ -והמכרז  אם  אבל   ,

ב  מצב RDbl-יבחר  צפון,  של  דרום  - ם 
  יהיה פחות משמח. 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  בהיעדר    קלף  אפשרי,  הכול 
נוטה   אני  זאת,  בכל  מהמכרז.  מידע 
בשליט.   זהירה  הובלה  להעדיף 
הסדרות   באחת  הובלה  במציאות, 
הובלה   לאחר  לכרוז.  תסייע  האדומות 
בשליט הוא ינצל את הכניסה לדומם עם  

Q♠    להריץ הצלחה.   -  ♥Tכדי  ללא    אך 
למניעת   נוסף  בשליט  תמשיך  ההגנה 

ב יזכה  שצפון  ולאחר  עליו    ♥A- חיתוך, 
סדר  לפתוח  ולא  בהארט  ת  ו להמשיך 

מה   כל  תעשה  ההגנה  אם  חדשות. 
לקיחות   שתי  יפסיד  הכרוז  שצריך, 
ויסתפק   בדיאמונד  ושלוש  בהארט 

של   לא  110+בתוצאה  שזו  חושש  אני   .
  מערב. - תהיה תוצאה טובה למזרח

לדעת: ללא    כאשר   כדאי  חלש,  הדומם 
פסיבית   הגנה  מאיימת,  צדדית  סדרה 

  היא לרוב הדרך להצלחה. 
  
  

  

Dealer: S 
Vul: E-W 3 Board:

 KQ92
 KT43
 J52
 A7

 A6
 9652
 T
 QT9853

 
 AQJ
 A87643
 KJ62

 JT87543
 87
 KQ9
 4

  

West North East South 

--- --- --- 3 
Dbl 4 5 Pass 
Pass 5 Dbl Pass 
Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

לפתוח   דרום  את  מעודד  הפגיעות  מצב 
על אף סדרתו החלשה. מערב מכפיל    3♠

. ידו  4♠ - עם קוצר בספייד, וצפון תומך ל 
לדעתי   מצדיקה  מזרח  של  החלוקתית 

בגובה   ודאות  5הכרזה  שום  אין  לצפון   .
להכריז  5♣ שיכשיל   ועליו  כעת  5♠ ,   .

משום   לעונשין  להכפיל  צריך  מזרח 
עם יד חלשה יחסית ואין לו    5♣שהכריז  

לגובה   יילך  ששותפו  עניין  עם  6שום   .
זאת, ישנם שחקנים אופטימיים במערב  

ב הקודם. הכרזה  כבר בסיבו  6♣שיכריזו  
שהוא   להיות  ויכול  צפון,  את  תלחיץ  כזו 

  . 6♠- יקריב ל 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  מלמעלה  (  ♣6  קלף  שלישי 
השותף קלף  )בסדרת  זו  בחלוקה   .

מזרח   הרבה.  לשנות  לא אמור  ההובלה 
הדיאמונד את  ויקבל    יוביל  שלו  הבודד 

ב . ההגנה  ♠ A- חיתוך מיד לאחר שיזכה 
תזכה בארבע לקיחות נגד חוזה בספייד:  

  6♠ נגד    500+מוכפל, או    5♠ נגד    300+
  מוכפל. 

בחוזה   המצב    6♣מנגד,  מזרח  מצד 
מעניין מאוד. רק הובלה בהארט תבטיח  
הובלה   כל  לאחר  החוזה.  כישלון  את 
שליטים   להוציא  יספיק  הכרוז  אחרת 

יה את סדרת הדיאמונד באמצעות  ולהגב 
יבצע   הוא  כך  ישחק  ואם    12חיתוכים, 

  לקיחות מבלי להזדקק לעקיפה בהארט. 
  
  
  

  

Dealer: W 
Vul: Both 4 Board:

 Q72
 K75
 KQ863
 J5

 T85
 932
 75
 KQ643

 AJ4
 AQJ84
 J42
 97

 K963
 T6
 AT9
 AT82

 

West North East South 

1 Pass 2 Dbl 
Pass 3 Pass Pass 
Pass    

    
 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   קרוב  1♥מערב  אינו  צפון   ,
בגובה   פגיע  משיב  2לאוברקול  ומזרח   ,

  נקודות גבוהות + דאבלטון.   5עם    2♥
ב להתערב  לדרום  המלצתי    Dbl- כעת 

גבוהות בלבד.    11עם    2בגובה   נקודות 
(קוצר   מתאימה  חלוקה  לדרום  מדוע? 
ביניים   וקלפי  בספייד)  רביעייה  בהארט, 

) ההתערבות  T9מצוינים  מזה  חוץ   .(
משום    2בגובה   יותר  בטוחה  דווקא 

שהיריבים כבר הראו התאמה, ולכן סיכוי  
  דרום התאמה. -טוב שגם לצפון 

שמזרח  להניח  ימשיכו -סביר  לא    מערב 
המאוזנות   ידיהם  עם  להכריז 
אם   בדילמה:  צפון  אך  והמינימליות. 
שהכרזה   ייתכן  יותר,  חזקה  יד  לשותף 

של   משחק    3♦ זהירה  להחמצת  תגרום 
. עם זאת, שני היריבים הכריזו  NT3מלא  

במצב פגיע, ולכן מוטב לצפון להניח שיש  
) המובטחות  הנקודות  את  ),  12+6להם 

כלומר  נקודות,    11ואז נותרו לשותף רק  
  מספיקה בהחלט.   3♦ הכרזה של  

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  השותף(   ♥9  קלף  או    )סדרת 
K♣    בקלאב ההובלה  רצף).  (ראש 

שנייה   לקיחה  להגביה  לכרוז  מסייעת 
בספייד,   מפסיד  השלכת  לצורך  בסדרה 

ל  יגיע  הוא  (חמש    10- וכך  לקיחות 
בהארט אחת  הארט  בדיאמונד,  חיתוך   ,

ושתיים   בספייד  אחת  בדומם,  אחד 
בקלאב). גם לאחר הובלה בהארט ניתן  

אותן   הכרוז    10להשיג  על  אך  לקיחות, 
לשחק קלאב לפני ספייד. לרוע מזלה של  
"קפואה"   הספייד  סדרת  ההגנה 

)frozen  ,זו סדרה  תפתח  ההגנה  אם   .(
  היא תאבד לקיחה. 

,  130+יניב    3♦-משחק טוב של הכרוז ב
שליט   ללא  בחוזה   בעוד 

  .120+דרום יכולים להשיג רק  - צפון
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Dealer: N 
Vul: N-S 5 Board:

 T42
 T842
 63
 QT32

 KJ
 QJ93
 K982
 A74

 AQ763
 6
 AQ54
 KJ9

 985
 AK75
 JT7
 865

  

West North East South 

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

4NT Pass 5 Pass 
6 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

השנייה   בהכרזתו  מתאר    12-14מזרח 
נקודות עם חלוקה מאוזנת. כעת מומלץ  

במוסכמה    Checkbackלהשתמש 
Stayman    הכרזת של    2♣שלפיה 

המשיב מהווה שאלה על מספר הקלפים  
וכמו  המייג'ור  על  -בסדרות  כן 

מזרח   הכרזת    3♥ מינימום/מקסימום. 
 ) מקסימום  עם    14מראה  נקודות) 
כן ברור שלמזרח  - רביעייה בהארט. כמו

על   המידע  ולנוכח  בדיאמונד,  רביעייה 
בסדרה   לסלם  שואף  מערב  מקסימום, 

. לפיכך הוא מכריז  4-4שבה יש התאמה  
ומבקש    –   4♦ השליט  סדרת  את  קובע 
מזרח  - קיו הכרזת    ♠ Kמראה    4♠ ביד. 

בהארט   קונטרול  חדשות    –ושוללת 
למ מערב    NT4באמצעות    ! ערבטובות 

מפתח:   קלפי  שני  לשותפו  כי    ♦ Kמוודא 
  +A♣  6♦ , וזה מספיק להכרזת סלם .  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  רצף)  ♥A  קלף  זו  (ראש   .
של   והאחרונה  הראשונה  הלקיחה 
ההגנה. הכרוז יזכה בכל המשך, ימשוך  
מכן   ולאחר  סיבובים  בשלושה  שליטים 
ייפטר   שעליהם  ספייד  סיבובי  חמישה 
נוסף ייחתך   מפסיד  מפסידים.  משלושה 
צורך   ללא  מבוצע  והסלם  בדומם, 
חיתוך   בעקיפת  או  בקלאב  בעקיפה 

  בהארט. 

לב: של  שימו  למזרח  היו  אילו  ושה  גם 
קלפי ספייד, היה צריך לשחק את הסלם  

  בדיאמונד ולא בספייד! 
  
  

  

Dealer: E 
Vul: E-W 6 Board:

 K8
 QJ72
 2
 T98542

 AJT64
 K63
 Q853
 A

 Q72
 AT9
 AKJ974
 J

 953
 854
 T6
 KQ763

 

West North East South 

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

4NT Pass 5 Pass 
6 Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה 
 NT4  )Romanכיצד להשתמש במוסכמה  

Keycard  כפולה התאמה  יש  כאשר   (
על   לענות  יש  ובמיינור?    שישה במייג'ור 

קלפי מפתח (במקרה שלנו, ארבעה אסים,  
K♠  ,K♦כאשר ה (-Q    בשליט נחשבתQ ♠  

אפשר להראות בתשובה לשאלה    ♦Qואת  
על מלכים צדדיים. במערך קלפים זה מזרח  
למערב   בלבד.  מפתח  קלפי  שני  מראה 
בסלם   עוצר  והוא  אחד  מפתח  קלף  חסר 

חסרה, רב הסיכוי שהיא    ♦ Qקטן. גם אם  
  תיפול.

גם   המכרז:  תחילת  לגבי  חשובה  הערה 
משחקים   לא  למשחק    2/1אם  מחייב 

שהכרזת   היגיון  אין  תהיה    3♠ מלא, 
לפחות   ולמשיב  לפותח  כאשר  מזמינה. 

כפולה    12+10 התאמה  עם  נקודות 
משחק   להיות  חייב  ובמיינור,  במייג'ור 

.  4♠ -הינה הכרזה חזקה מ   3♠ מלא, ולכן  
ומבקש   בסלם  עניין  מביע  המשיב 

  ביד.  -הכרזת קיו   מהפותח
  

  ניתוח משחק היד 
ההובלה:  רצף)  ♣K  קלף  מזרח  (ראש   .

ועוקף   בהארט  לדומם  עובר  בידו,  זוכה 
  ♠ Q- בספייד. נראה לי שעדיף להתחיל ב 

כדי לא להסתכן בחיתוך דיאמונד בניסיון  
הובלת   זאת,  עם  חוזרת.    Qלעקיפה 

כאשר לצפון   לקיחה עודפת  מוותרת על 
K    קו כל  הנתון  הקלפים  במערך  בודד. 

של   טובה  לתוצאה  יוביל  הגיוני  משחק 
+1460  .  

לצפון הקרבה  - כן,  אפשרות  דרום 
ל  הבודדים  1400-(  7♣ -מוצלחת  אך   (

ל יריביהם  את  לדחוף  עלולים  - שיקריבו 
  מוחלט.   bottomמבוצע ולקבל    7♠
  
  

  

Dealer: S 
Vul: Both 7 Board:

 853
 AK73
 976
 K95

 J642
 J82
 QT2
 AJ8

 AKT
 QT
 J543
 Q742

 Q97
 9654
 AK8
 T63

  

West North East South 

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

1NT Pass Pass Pass 
    

 
  ניתוח ההכרזה 

חלק   והגיוני.  פשוט  קצר,  הכרזה  מהלך 
חלק  1♣ יפתחו   התוצאה    –   1♦,  אך 

מתאר הפותח  זהה.  תהיה    הסופית 
- מאוזנת, והמשיב עוצר בנקודות    12-14

NT1    מאוזנות. צפון ודרום  נקודות    9עם
  אינם קרובים להתערבות. 

  
  ניתוח משחק היד 

. מקובל  (ראש רצף)   ♥A  קלף ההובלה:
בראשות   מרביעייה  גבוה    AKלהוביל 

דאבלטון. כאן בדומם    Qבתקווה להפיל  
Jxx  אינה ההובלה  קלף  שבחירת  כך   ,

רביעייה.   עם  מעודד  דרום  דבר.  משנה 
זוכה   והדומם  בהארט,  ממשיך  צפון 
מוצלחת   עקיפה  כעת  השלישי.  בסיבוב 

  AK♠   )Q. מערב מושך  T- בספייד אל ה 
נופלת). כעת מפתה לעקוף בקלאב, אך  

ביותר   החזק  לכרוז  ההמשך  שיבטיח 
לקיחות   בדיאמונדשמונה  עקיפה  הוא   .

להגנה   תאפשר  בקלאב  מדי  מוקדמת 
שהכרוז   לפני  בקלאב  לקיחה  לפתח 
יפתח לקיחה בדיאמונד, ואז יבצע הכרוז  

  שבע לקיחות בלבד. 

ידיים "משעממות" כגון זו עדיין    שימו לב:
רי בטופ דורשות  רב  שכן  -כוז  בוטום, 
הינו משמעותי    120+  -ל   90+ההבדל בין  

  בהחלט. 
  
  
  



  6עמוד  15/1/2021  2021 ינוארסימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: W 
Vul: None 8 Board:

 QT73
 QT753
 K72
 K

 J984
 AK9
 Q983
 A7

 K52
 42
 54
 Q98632

 A6
 J86
 AJT6
 JT54

 

West North East South 

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

Pass    
 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   נשיב  1♦מזרח  כלל  בדרך   .
נקודות גבוהות,    5- לפתיחה עם שישייה ו 

של   הכרזה  זה  במקרה  כלל    NT1אך 
לקרוא   למערב  עדיף  אטרקטיבית.  אינה 

Pass    ולהתערב הראשון  בסיבוב 
בהמשך בקלאב במידת האפשר (אם זה  
מדויקת).   תמונה  יקבל  השותף  יקרה, 

היה   היה    Passed Handאילו צפון לא 
להתערב   ,  Balancingבמצב    1♥עליו 

שיכניס את סדרת    Dblאבל כעת אפשרי  
להכריז   ובהמשך  לתמונה    2♥ הספייד 

שהשותף   מבלי  חמישייה  ולהראות 
יד חזקה. דרום מכריז  יחשוב שמדובר ב

NT1    שהשותף משום   Passedבלבד 
Hand  כעת מערב מראה את הקלאבים .

בהארט,   החמישייה  את  צפון  שלו, 
הראו   כבר   שכולם  משום  גווע  והמכרז 
זוגות   זאת,  למרות  להם.  שיש  מה  את 

במזרח עשויים  - אגרסיביים  מערב 
  . 3♣ -להתחרות ל

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  השותף   ♣A  קלף  .  )(סדרת 
בודד מצפון, מזרח מבין    Kלאחר נפילת  

חמישייה   עם  יד  שלצפון  מהמכרז 
ב וממשיך  בספייד  ורביעייה  - בהארט 

AK♥    למניעת בשליט  שלישי  ובסיבוב 
מי   מהמכרז  מבין  צפון  גם  חיתוכים. 
נגד   בדיאמונד  יעקוף  הוא  מה.  מחזיק 
נגד   בקלאב  חיתוך  עקיפת  יבצע  מזרח, 

להשל  יוכל  וכך  ספיידים  מערב,  שני  יך 
וקלאב   דיאמונד  על  מידו  מפסידים 
מהדומם. לבסוף, מערב יקבל לקיחה עם  

K♠  .♥2   .מבוצע עם לקיחה עודפת  
  
  
  

  

Dealer: N 
Vul: E-W 9 Board:

 KQJ73
 Q2
 K42
 AK2

 65
 K65
 Q9
 987643

 AT82
 JT73
 AJT6
 T

 94
 A984
 8753
 QJ5

  

West North East South 

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

    
 

  ניתוח ההכרזה 

עם  במייג'ור  חמישייה  לפותח    כאשר 
להעלות    18-19 עליו  מאוזנות,  נקודות 

השותף   תשובת    3לגובה    NT1את 
ל   16-17מתארת    NT2-(העלאה 

מחזיק   המשיב  כאן  נקודות    7נקודות). 
גבוהות בלבד, ולא יקבל הכרזת הזמנה  

  .  NT2של  

עם   מלא  למשחק  להגיע  צריך  עקרונית, 
לעתים  אף על פי ש נקודות גבוהות,    25

  יהיו קשיים בביצוע. 
  

  ניתוח משחק היד 

או    )רביעי מלמעלה (  ♥3  קלף ההובלה:
J♦    גורל כי  נראה  פנימי).  רצף  (ראש 

ההובלה.   סדרת  בבחירת  תלוי  החוזה 
להגנה   תבטיח  בדיאמונד    3הובלה 

אפילו   (ואולי  בסדרה  אם    4לקיחות 
שימצא   יאמין  דאבלטון    Aהכרוז 

הכרוז   טובה  הגנה  מול  וכעת  במזרח), 
אין    9לקיחות (על    8יתקשה לבצע אפילו  

  בכלל מה לדבר). 

ב הובלה  לאחר  זאת,  הארט  לעומת 
הכרוז ישחק נמוך מהדומם (כדי להבטיח  
מיד   ויקבל  בסדרה)  שני  עוצר  לעצמו 
ברגע   בהמשך,  בהארט.  שנייה  לקיחה 
יילחץ   מערב  קלאב,  ישחק  שדרום 
הסדרות.   כל  על  הגנה  לשמור  ויתקשה 
אני   אבל  במשחק,  אפשרויות  הרבה  יש 

ביצוע   הובלה    9צופה  לאחר  לקיחות 
  בהארט. 

אוהבים  אינם  רבים  בהובלה    שחקנים 
כגון   להעניק    AJTxברביעייה  שעלולה 

עם   לקיחות  לפתח    K/Qלכרוז  מבלי 
סדרה ארוכה, אבל במערך הקלפים הזה  
היא   ביותר  הטובה  בסדרה  הובלה 

  המפתח להצלחה. 

  

Dealer: E 
Vul: Both 10 Board:

 AK65
 KQ
 A8
 AQJ32

 QT84
 A9432
 QJ6
 4

 73
 JT6
 K9743
 T86

 J92
 875
 T52
 K975

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 
Pass 2 Pass 2 
Pass 2NT Pass 3NT 
Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

חלוקה    23לצפון   עם  גבוהות  נקודות 
ארוכה  5422מסוג   סדרה  בהיעדר   .

מרשימה, ועם כוח רב בדאבלטונים, אני  
חלוקה   כאל  זו  ליד  להתייחס  מציע 

ולהכריז   מכן    2♣מאוזנת  .  NT2ולאחר 
זה   הכרזות  רצף  סטנדרטית  בשיטה 

את    23-24מראה   מחייב  ואינו  נקודות 
נקודות    4השותף להמשיך. דרום מחזיק  

מסוג   חלוקה  למשחק    4333עם  ומעלה 
  . NT3מלא  

להתערב   כדי  אך  מעניינת,  יד  למזרח 
פתיחה   נגד  פגיע  נדרשות    2♣ במצב 

  סדרות טובות יותר. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  מלמעלהרביע(   ♥ 3  קלף  .  )י 
משחק   בTמערב  זוכה  וצפון   , -Q♥  .  על

שלו,   התורפה  בנקודת  שהותקף  אף 
יש לו תשע לקיחות    – הכרוז אינו מודאג  

אותן.   לגבות  ועליו  מלמעלה  גבוהות 
הקלאב,   סדרת  את  צפון  ישחק  כאשר 
תהיה למזרח בעיית השלכות. על מערב  
בדיאמונד.   כוח  על  ולאותת  לו  לעזור 
קלפים   שלושה  לשמור  צריך  מזרח 
עליו   ולכן  בספייד,  ושלושה  בהארט 
כרוז   בדיאמונד.  קלפים  משני  להיפטר 

ההגנה (בעזרת  לקיחות  שיגיע  לעשר   (
  יקבל תוצאת שיא.  

ב  אך    ♦Q- הובלה  החוזה,  את  תכשיל 
יעז   מערב  אם  רק  אותה  למצוא  אפשר 

  –   2♦ להכפיל את ההכרזה המלאכותית  
אפשר   רבים  במקרים  שכן  מסוכן,  כפל 

  דאבל. -עם רי   2♦ לבצע  
של   חלופי  לאחר    5♣ חוזה  יצלח:  לא 

בדיאמונד  טבעית  תזכה    הובלה  ההגנה 
  בלקיחה אחת בכל סדרה פרט לשליט. 
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Dealer: S 
Vul: None 11 Board:

 52
 653
 AQT52
 KQ8

 J43
 QJT9842
 J8
 4

 AQ7
 A
 973
 AJT932

 KT986
 K7
 K64
 765

  

West North East South 

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

Pass Pass   
 

  ניתוח ההכרזה 

, מזרח  1♦והתערבות    1♣לאחר פתיחה  
הכרזות  2♥ מכריז   המודרני  בברידג'   .

כלל   בדרך  הן  התערבות  לאחר  קפיצה 
מראה   מזרח  כאן  נקודות    3-6חלשות. 

ויש   בהארט,  (לפחות)  שישייה  עם 
להכריז   מחזיק  3♥שיעדיפו  דרום   .

תמיכה באוברקול של שותפו, אך חשוב  
במייג'ור   חמישייה  להראות  .  2♠יותר 

עצמאית   סדרה  עם  שוב  מכריז  מערב 
ש  משום  הכרזת  טובה,  לסבול  יכולה  ידו 

כעת    3♥ יקרה).  שאכן  (מה  מהשותף 
הכול   בסך  השותף  לוותר.  צריך  דרום 
הצדקה   ואין  פגיע  לא  אוברקול  הכריז 

לגובה   של    4להכריז  התאמה    8עם 
מוותר   מערב  גם  לו    –קלפים.  ברור 

  ששותפו די חלש ושאין ביניהם התאמה. 
  

  ניתוח משחק היד 

צפון    . )סדרת השותף (  ♦4  קלף ההובלה:
ב  זוכה    A- זוכה  דרום  בסדרה.  וממשיך 

המשך    ♦K- ב להמשיך.  במה  ומתלבט 
קצר   צפון  אם  להצליח  יכול  בקלאב 
הכרוז   אצל  הקוצר  אם  אבל  זו,  בסדרה 
להוציא   כדי  בהארט  להמשיך  כדאי 

את  ל  לפתח  לו  ולהפריע  כניסה  דומם 
זוכה   שהדומם  נניח  הקלאב.  סדרת 

עם   השלישית  ימשיך  ♥Aבלקיחה  הוא   .
A♣  חיתוך קלאב (חיתוך דיאמונד פחות ,

,  ♥ J, חיתוך חזרה בדיאמונד,  ♥Qטוב),  
יגביה  נוסף  וחיתוך קלאב    Q- ספייד אל ה 

המפסיד   השלכת  לצורך  הסדרה  את 
בדיעבד  שהדרך    בספייד.  מתברר 

היחידה לשבש את המעברים של הכרוז  
היא החלפה של צפון    לקיחות 10ולמנוע 

הש בלקיחה  מאוד  לספייד  (מעטים  נייה 
האופטימיים שיכריזו  יגנו כך, אם בכלל). 

  תוצאת שיא.   עשויים לקבל   4♥
  

  

Dealer: W 
Vul: N-S 12 Board:

 J4
 72
 T742
 Q8654

 Q632
 A6
 KJ53
 JT2

 AT
 KJT983
 AQ8
 K7

 K9875
 Q54
 96
 A93

 

West North East South 

1 Pass 1 Pass 
3 Pass 4 Pass 
Pass Pass   

    
 

  ניתוח ההכרזה 

ובסיבוב השני חוזר על    1♥ מערב פותח  
לגובה   בקפיצה  שישייה    3סדרתו  עם 

ו  מחזיק    17- טובה  צפון    11נקודות. 
ומול   שהבטיח    15-17נקודות,  נקודות 

לא   אך  מלא,  משחק  רואה  הוא  השותף 
ברוב   הסופי  החוזה  מכך.  יותר 

. מעטים ינסו לשחק  4♥השולחנות יהיה  
NT3   טופ בתקווה  -משיקולי  בוטום 

מספר   אותו  כמו  להשיג  לקיחות  של 
  בחוזה בהארט. 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  מדאבלטון(   ♠J  קלף  ,  )גבוה 
או    ♦7 מלמעלה)  (רביעי    ♣5(שני 

ההובלה   סדרת  בחירת  מלמעלה). 
להוביל   האם  ברורה.  מלהיות  רחוקה 
בסדרה הארוכה בתקווה לפתח לקיחה,  
או שמא עם יד חלשה מאוד עדיף להוביל  
בסדרה קצרה בתקווה לקבל חיתוך? גם  

בחשבון   באה  בשליט  אולי    – הובלה 
  בדומם יש כוח חיתוך. 

במציאות ההובלה המוצלחת ביותר היא  
ד הובלה  דווקא  פסיבי.  תמונה  מ יאמונד 

זה   ובמקרה  תמיד,  מסוכנת  דאבלטון 
של   בספייד  המפסיד  את  תעלים  היא 

הכרוז    מערב.  בדיאמונד  הובלה  לאחר 
לשחק   דרכים  שתי  יש  שליטים.  ימשוך 
שהרוב   מניח  אני  אך  הסדרה,  את 

ב יתחילו  ה A- המכריע  אל  יעקפו   , -J  
ויצליחו. לאחר משיכת השליטים תשוחק  

הדיאמ  המפסיד  סדרת  השלכת  עם  ונד 
  ♣ Jלבסוף הכרוז יצטרך להוביל  .  בספייד 

עוד   כל  לעשות.  מה  ולנחש  מהדומם 
בטרם עת ולא יהסס,    ♣Aדרום לא ישחק  

אני   זאת,  למרות  בעיה.  תהיה  לכרוז 
  לקיחות ברוב השולחנות.    12צופה ביצוע  

  
  

  

Dealer: N 
Vul: Both 13 Board:

 QJ542
 AJT6
 876
 2

 73
 2
 T5432
 AT543

 A986
 KQ9853
 K
 98

 KT
 74
 AQJ9
 KQJ76

  

West North East South 

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

Pass    
 

  ניתוח ההכרזה 

ידו של דרום אינה פשוטה להכרזה. עליו  
  1♣ להחליט אם להרשות לעצמו לפתוח  

תשובה   לאחר    1♠ או    1♥ ובהמשך 
עם  Reverse(  2♦ להכריז   נקודות    16) 

הכרזת   הכללים,  לפי  בלבד.  גבוהות 
Reverse    מי  17מבטיחה נקודות.   +

טובה   יד  עם  נקודה  "לגנוב"  מוכן  שלא 
לפתוח   של  NT1צריך  טיבה  גם  אך   ,

שני   עם  בספק  מוטל  זו  הכרזה 
ללא   מהם  אחד  במייג'ור,  דאבלטונים 
לאחר   יתערב  מערב  מקרה,  בכל  עוצר. 

פותח   דרום  אם  דרום.    NT1פתיחת 
(טבעי), כפל מעניש    2♥ומערב מתערב  

  . מצפון נראה הגיוני

פתיחה   צפון  1♥והתערבות    1♣לאחר   ,
- , וכעת תגיע הכרזת ה1♠   יכריז תחילה 

Reverse  ♦2  לכאורה, לאור מפגן הכוח .
אך   כעת,  לוותר  למערב  עדיף  דרום  של 
לדעתי רוב השחקנים יתעקשו לחזור על  

. כעת צפון יכפיל בתקווה  סדרת ההארט
אם   מעניש.  ככפל  זאת  יפרש  ששותפו 
דרום ימשיך להכריז, צפוי חוזה סופי של  

NT3 .  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  בסדרה  (  ♣ 2  קלף  סינגלטון 
השותף של  ינסה  )הראשונה  מערב   .

וחשוב   בדומם,  ספייד  לחתוך  כנראה 
בהזדמנות   שליט  ישחק  שדרום  מאוד 

ה את  יקבל  שבה  הובלה.  הראשונה 
לאחר מכן אין לכרוז הרבה מה לעשות.  
הוא יפסיד שלוש לקיחות בהארט, שלוש  
בקלאב.   ואחת  בדיאמונד  אחת  בספייד, 
של   תוצאה  נפילות.  שלוש  הכול  בסך 

דרום על פני  - עדיפה כמובן לצפון  800+
  . NT3שניתן להשיג בחוזה    630+
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Dealer: E 
Vul: None 14 Board:

 82
 532
 KQT982
 A6

 964
 T876
 AJ3
 973

 AKJ73
 AK9
 76
 KQJ

 QT5
 QJ4
 54
 T8542

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 
2NT Pass 3NT Pass 
Pass Pass   

    
 

  ניתוח ההכרזה 

עם חמישייה במייג'ור.    NT2מערב פותח  
נגד   להתערבות  מתאימה  צפון  של  ידו 

NT1  נגד לא  אך   ,NT2    אני  3בגובה  .
להכריז   למזרח  חלוקה  NT3מציע    עם 

, אך יש שישתמשו בסטיימן או  3-4-3-3
Puppet Stayman  המשתמשים  .

החמישייה   את  יגלו  השנייה  במוסכמה 
  . NT3-במקום ל   4♠- בספייד ויגיעו ל 

  
  היד ניתוח משחק  

ההובלה:  רצף  ♦K  קלף  .  ) שבור   (ראש 
הראשונה   הלקיחה  את  יעכב  הכרוז 

עם   נמוך  בדיאמונד  בהמשך  . ♦Jויזכה 
למשוך   ניתן  לא  את    ♦Aכעת  ולחשוף 

היחיד    הסדרה.  הביקור  את  לנצל  יש 
(מוצלחת)   עקיפה  לביצוע  בדומם 
בספייד. כעת מערב ימשוך את כל סדרת  

. צפון שם לב שלכרוז  ♣Kהספייד וישחק  
מנותק מהדומם.  והוא    ♦לא נותרו קלפי  

יחזור   אלא  בדיאמונד,  ימשיך  לא  כן  על 
בקלאב או יחליף להארט. בשני המקרים  
אחת   לקיחה  עוד  בסוף  תקבל  ההגנה 
לקיחות:   עשר  תהיה  והתוצאה  בהארט, 

+430 .  
המשחק יתחיל בצורה דומה,    4♠ בחוזה  

ינסה   הכרוז  השלישית  בלקיחה  אך 
על   מפסיד  הארט  דרום  ♦Aלהשליך   .

כעת   חיתוך.  באמצעות  זו  תכנית  יסכל 
הכרוז   יעשה  מה  משנה  זה  הוא    – אין 

ישיג רק עשר לקיחות, אותו מספר כמו  
השימוש בסטיימן  - בחוזה ללא שליט. אי 

מסוג    Puppetאו   חלוקה    4333עם 
  ון מוצלח. מתברר כרעי 

  
  
  

  

Dealer: S 
Vul: N-S 15 Board:

 KT876
 KQ
 3
 AJT73

 J43
 9865
 KT87
 64

 Q95
 T2
 QJ964
 KQ8

 A2
 AJ743
 A52
 952

  

West North East South 

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

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   משיב  1♥ דרום  צפון  דרום  1♠ .   .
ומתאר חלוקה מאוזנת עם    NT1ממשיך  
תלוי    נקודות.   12-14 ההכרזה  המשך 

קונבנציות   ללא  השותפים.  בין  בהסכם 
שיוביל לחוזה סופי    3♣ צפון יכריז כנראה  

NT3 .  
צפון   מדעית.  יותר  מציע  שאני  ההכרזה 

ב   Checkback Stayman- משתמש 
מראה מקסימום    NT2. הכרזת דרום  2♣
טובות) ללא שלושה    13נקודות או    14(

אסים   שלושה  עם  (יד  בספייד  קלפים 
כעת   מקסימלית).  הינה    3♣תיחשב 

כוח   עם  מלא  למשחק  מחייבת  הכרזה 
בקלאב. דרום, עם עוצר בודד בדיאמונד,  

ש בטוח  מוצלח.    NT3- אינו  חוזה  יהיה 
מ כדי    3♦ כריז  הוא  רביעית)  (סדרה 

לבקש עוצר מהשותף. כעת ברור לצפון  
אינו    NT3- ש והוא  מתאים,  חוזה  אינו 

דאבלטון מול    KQעם   4♥מהסס להכריז 
  החמישייה של השותף. 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  רצף  ♦Q  קלף  בסדרה    (ראש 
הוכרזה משחק,  )שלא  קווי  כמה  לכרוז   .

להתחיל   היא  ביותר  המוצלחת  הדרך 
בלקיחה   כבר  בקלאב  כפולה  עקיפה 

קבל חיתוך קלאב, אך  אולי י השנייה. מזרח  
יהיו  ניסיון    11  תמיד  לכרוז  גם  לקיחות. 

משיכת  לאחר  הספייד  סדרת  את  להגביה 
לעומת  לקיחות. 11- שליטים יצליח ויוביל ל

- הסתפק בהכרוז חייב ל   NT3זאת, בחוזה  
לקיחות מהירות לאחר הובלה בדיאמונד.   9

שתי החלוקות האחרונות מראות כי מספר 
אם   הקובע  היחיד  הגורם  אינו  השליטים 
עדיף להכריז משחק מלא במייג'ור או ללא 

  שליט. 
  

  

Dealer: W 
Vul: E-W 16 Board:

 A865
 QJ873
 A5
 J3

 T9742
 AT4
 T76
 AT

 QJ
 92
 842
 KQ9872

 K3
 K65
 KQJ93
 654

 

West North East South 

Pass 1 Pass 2 
Pass 2 Pass 4 
Pass Pass Pass  

    
 

  ניתוח ההכרזה 

של   ידו  הנחות,  הפגיעות  מצב  אלמלא 
ל  ראויה  הייתה  של    Preempt- מערב 

של  3♣ מינימלית  פתיחה  לצפון   . ♥1  .
לדרום התאמה עם כוח מספיק למשחק  
בהכרזת   לבחור  יש  אלה  במצבים  מלא. 
אם   לבדוק  כדי  מחייבת  חדשה  סדרה 
לשותף יד חזקה שתאפשר סלם. לפיכך,  

מכריז   צפון    2♦ דרום  הכרזת  ולאחר 
ל   2♥ המינימלית   סוגר  חשוב  4♥ -הוא   .

מדי   חלשה  צפון  של  שידו  להדגיש 
  . Reverse   ♠2  להכרזת

פותח   זאת  בכל  מערב  ייתכן  ,  3♣ אם 
חוזה  -צפון ש לאותה  יגיעו  עדיין  דרום 

  3♥ מדרום והמשך    3♦לאחר התערבות  
מדי   חלשה  הייתה  (שידו  מצפון 

  ). 3לאוברקול מיידי בגובה  
  

  ניתוח משחק היד 
ההובלה: מלמעלה(   ♠9  קלף  .  )שני 

של   שלא    דאבלטון  Aהחלופה  בסדרה 
הארוך.   בטווח  מוצלחת  פחות  הוכרזה 

ב  זוכה  את    ♠A-צפון  לנצל  ועליו 
לשחק   השלכת    ♦AKQההזדמנות  עם 

בשליט   הוא  הנכון  ההמשך  כעת  קלאב. 
ב רק  לזכות  תוכל  ההגנה  - ו   ♥A- נמוך. 

A♣ש לב  שימו   . -K♠    כניסה משמש 
שני   להשליך  כדי  לדומם  מאוחרת 
סדרת   יתרת  על  מפסידים  ספיידים 

  לקיחות.   11הדיאמונד. תוצאה סופית:  
, מזרח  3♣ם מערב פותח  לעומת זאת, א 

שני.   ♣A- ב  יובילודאי   בקלאב   וימשיך 
ייצור   ממזרח  קלאב  של  שלישי  סיבוב 

Promotion  השליט מזרח    בסדרת  (על 
של    ♥Qאו    ♥Jלהקפיד לא לחתוך מעל  

  .  ויכשיל את החוזה   צפון)
לפתוח  מסקנה:   לא  שלי    3♣ ההמלצה 

  שמרנית מדי. אולי  הייתה  
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Dealer: N 
Vul: None 17 Board:

 K52
 AT8
 Q2
 AKT97

 JT97
 9
 KJT974
 J3

 A643
 Q763
 8
 Q864

 Q8
 KJ542
 A653
 52

  

West North East South 

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

 
  ניתוח ההכרזה 

. למזרח יד מעניינת, אך  NT1צפון פותח  
עם   הרפתקאות  לחפש  נקודות    6מסוכן 

להארט   בטרנספר  משיב  דרום  גבוהות. 
הסדרה    2♥ ולאחר   את  מכריז  מצפון 

  3♥ השנייה שלו בדיאמונד. הכרזת צפון  
תמיכה   סטנדרטית)  (בשיטה  מראה 
בהארט עם יד טובה. לדרום אין יומרות  

  . 4♥- מעבר למשחק מלא והוא סוגר ל 
  

  חק היד ניתוח מש

ההובלה:  רצף)  ♠J  קלף  קלף  (ראש   .
  Aנמוך מהדומם. כעת אם מערב משחק  

הוא מגביה לכרוז שתי לקיחות בספייד,  
להשלכת   לשמש  עלולה  מהן  שאחת 
הוביל   מזרח  אם  שני,  מצד  מפסיד. 

לשחק   יש  בודד.    Kולהפיל    Aמשישייה 
לא אמור להיות    NT1היות שצפון פתח  

לאחר    ומערב בודד,    Kלו   נמוך.  משחק 
, צפון כנראה ינסה לחתוך  ♠K- הזכייה ב

  K- וייתן ל  ♦Qדיאמונדים בידו. אם ישחק  
של מזרח לזכות, צפויה לו הפתעה בלתי  
נעימה בלקיחה הבאה. המשחק המצליח  

ולהמשיך בסדרה. כעת    ♦A- הוא לזכות ב
המיינור.   בסדרות  צולב  חיתוך  יתרחש 
בספייד   אחת  לקיחה  רק  יפסיד  הכרוז 

  שתיים בשליט, ויבצע בדיוק את החוזה. ו

נוספות    כמובן רבות  אפשרויות  שישנן 
עודפת   ללקיחה  יובילו  חלקן  במשחק. 
שהחוזה   אפשרות  יש  שני  ומצד  לכרוז 

  ייכשל. צפוי לנו מגוון תוצאות. 
  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: N-S 18 Board:

 JT543
 KT
 A9
 T983

 Q876
 32
 J82
 KQ64

 AK9
 Q98765
 Q3
 A2

 2
 AJ4
 KT7654
 J75

 

West North East South 

--- --- Pass 2 
2 Pass Pass Pass 

    
    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   ו  2♦ דרום  שישייה  עם    9- חלש 
מתערב   מערב  גבוהות.      2♥ נקודות 

לפחות),    12-17( חמישייה  עם  נקודות 
הסופי.   החוזה  להיות  צריך  זה  ולדעתי 
יכריזו   אולי  בצפון  אגרסיביים  שחקנים 

רבה.  3♦ , אך במצב פגיעות זה הסכנה 
 Responsive-מזרח עלול להשתמש ב

Double    וכעתPass    יוביל ממערב 
  : "נשיקת המוות". 200-לתוצאה של  

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  השותף (  ♦A  קלף  .  )סדרת 
, והוא  ♦Kדרום זוכה בלקיחה השנייה עם  

ממשיך בסיבוב שלישי בסדרה כדי לסדר  
" בשליט. על דרום  Promotionלשותפו " 

לשחק   השלישית    ♦Tלהקפיד  בלקיחה 
כדי ששותפו יחזור בספייד לאחר חיתוך  

כך בארבע  ♥Tעם   ההגנה  . אם תתנהל 
הלקיחות הראשונות, החוזה חסר סיכוי.  
אם מערב ימשיך בשליט, צפון יזכה עם  

K♥    ודרום יחתוך ספייד עםJ ♥  במקום .
סיבובי   שלושה  לשחק  יכול  מערב  זה 

, אך כעת ייאלץ  ♠Aקלאב ולהשליך מידו  
בשליט.   נוספות  לקיחות  שלוש  להפסיד 

של    הגנה חלופית שתצליח היא החלפה 
שימו   השלישית.  בלקיחה  לספייד  דרום 

  2♦ לב שאם דרום נמנע מהכרזת פתיחה  
(אולי הזוג אינו משתמש בפתיחה חלשה  

בגובה   יוביל  2בדיאמונד  לא  צפון  אז   ,(
A♦   לקיחות  מערב  ו שמונה  לבצע  יוכל 

  )! 16(השווה עם בורד מספר  
  
  
  

  

Dealer: S 
Vul: E-W 19 Board:

 AQJ
 5
 AJ75
 AT985

 K75
 KQ3
 T63
 K763

 9863
 J9642
 942
 J

 T42
 AT87
 KQ8
 Q42

  

West North East South 

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

 
  ניתוח ההכרזה 

על   ממליץ  שאני  הזה  בסט  שנייה  פעם 
נקודות    16עם    Reverseהכרזת  

מספר   בלוח  דרום  של  ידו  עם  (השווה 
אחר    – )  13 הגיוני  משהו  אין  פשוט 

לפתוח   צפון.  של  היד  עם    1♦לעשות 
נראה לי עיוות יותר גדול.    2♣ולהמשיך  

מחזיק   לו    11המשיב  ברור  נקודות. 
ה  הכרזת  כוח    Reverse- לאחר  שיש 

ל עוצר  מספיק  לו  אין  אבל  מלא,  משחק 
בספייד. חוץ מזה מול יד מקסימלית של  

(כ  צפון    20- צפון  סלם.  ייתכן  נקודות) 
עם   בספייד  טובים  עוצרים  מחזיק 

  . NT3- מינימום ומסתפק ב
  

  ניתוח משחק היד 

  או ספייד  (ראש רצף)   ♥K  קלף ההובלה:
נמוך. ההבדל יהיה דרמטי. לאחר הובלה  
לדומם   יעבור  בידו,  יזכה  צפון  בספייד, 

ויריץ   קלאב    ♣Qבדיאמונד  הובלת  (גם 
לאחר   תוצאה).  לאותה  תוביל  נמוך 

ב  יזכה  לכרוז    ♣K-שמזרח    11תהיינה 
לקיחה   (ואולי  גבוהות  אם    12לקיחות 

  מזרח ישגה וימשיך בספייד). 

ם  לעומת זאת, לאחר הובלה בהארט עצ 
צפון   אם  בסכנה.  החוזה    יזכהביצוע 

השנייה,   או  הראשונה  בלקיחה  בדומם 
זכייה   לאחר  בהארט  ימשיך  מזרח  אז 
ולהגנה   בקלאב,  או  בספייד  בלקיחה 
תהיינה חמש לקיחות. על מנת לבצע את  

פעמיים לעכב  צריך  זכייה    . החוזה 
עם   השלישית  אם    ♥Aבלקיחה  תיכשל 

  Kכאשר יש לו    KQJxx  - מזרח הוביל מ
היה   מזרח  כזאת  יד  עם  אבל  צדדי, 

. עיכוב כפול וזכייה בלקיחה  1♥ מתערב  
לבצע   לכרוז  מאפשר  עדיין  השלישית 
הזוכה   שהמשחק  היות  עודפת.  לקיחה 
אינו אינטואיטיבי כלל, אני מאמין שרבים  

  ייכשלו לאחר הובלה בהארט. 
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Dealer: W 
Vul: Both 20 Board:

 QJ72
 K8
 QT83
 T84

 AK864
 7
 K9
 K9653

 53
 AT96432
 A4
 AQ

 T9
 QJ5
 J7652
 J72

 

West North East South 

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

    
 

  ניתוח ההכרזה 

"שווה"    הקלף השביעי של מערב בהארט 
  3♥ נקודה, ולכן הוא מכריז בסיבוב השני  

נקודות גבוהות. למשיב    14) עם  2♥ (ולא  
נקודות, אבל למרות מספר הנקודות    13

האם   מדאיג.  התאמה  חוסר  יש  הגבוה 
? תלוי בהסכם בין  4♣על מזרח להכריז  

בני הזוג. אצל זוגות רבים זו אינה הכרזה  
ביד המראה על תמיכה  -טבעית אלא קיו 

זהירה    NT3בהארט. הכרזה שנייה של  
התאמה   להחמיץ  עלולה  כי  אם  יותר, 
לאור   השחורות.  הסדרות  באחת 
שליט   עם  חוזה  מעדיף  מערב  חלוקתו, 

  . למזרח אין מה להוסיף. 4♥ ומכריז  
  

  ניתוח משחק היד 

או    )רביעי מלמעלה (   ♦3  קלף ההובלה:
על    ♣8 ממליץ  איני  מלמעלה).  (שני 

של   מסדרה  חד  שא  QJxxהובלה 
  היריבים הכריז אותה. 

דבר    במציאות  ישנה  לא  ההובלה  קלף 
הכרוז   של  היחידים  שהמפסידים  משום 
אמור   המשחק  השליט.  בסדרת  הם 
להיות קצר: מערב זוכה בהובלה, משחק  

A♥   גילוי  וממשי לאחר  בהארט.  ך 
את  3-2החלוקה   לחשוף  אפשר   ,

  לקיחות.   11הקלפים ולתבוע  

של   חלופי  להצלחה    NT3חוזה  יזכה 
ד:  פחותה בהרבה לאחר הובלה בדיאמונ 

ועוד   מלמעלה  לקיחות  שבע  לכרוז 
החלוקה   בזכות  בקלאב  .  3-3שתיים 

לקיחה עשירית כבר קשה לפתח. לעומת  
ניתן לביצוע באמצעות הגבהת    6♣ זאת,  

מאמין   איני  אך  בדומם,  ההארט  סדרת 
פלוס   הזה.  לסלם  יגיע    650שמישהו 

  מערב. - תהיה תוצאה טובה למזרח
  
  

  

Dealer: N 
Vul: N-S 21 Board:

 AKT4
 KJT8
 QJT
 73

 75
 9753
 K543
 K84

 J9632
 Q42
 A92
 JT

 Q8
 A6
 876
 AQ9652

  

West North East South 

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

    
 

  ניתוח ההכרזה 

פתיחה   של  יחסית  נדיר  עם    1♦מצב 
שלושה קלפים (כאשר יש שתי רביעיות  

- עם שישייה ו   2♣ במייג'ור). דרום משיב  
נקודות. ההכרזה השנייה הנכונה של    12

הכרזות    –  2♥ או    2♠, ולא  NT2צפון היא  
Reverse    מאוזנת בלתי  יד  המתארות 

הכרזת  15עם   נקודות.   +NT    בסיבוב
מתארת   קפיצה  ללא    12-14השני 

לא   לדרום  מאוזנת.  חלוקה  עם  נקודות 
מלא   למשחק  להעלות  אלא    NT3נותר 

  עם פתיחה מול פתיחה. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  מלמעלה(   ♥7  קלף  .  )שני 
מבין   הארוכה  בסדרה  מוביל  מזרח 

הוכרז  שלא  מקבל  השתיים  צפון  ו. 
נמוך   לשחק  עליו  חופשית".  "עקיפה 

של מערב. עם   Q- מהדומם וללכוד את ה 
לקיחות בטוחות בסדרות המייג'ור, זה    7

הקלאב.  סדרת  לפיתוח  שתי    הזמן  יש 
הקלאב:   סדרת  את  לשחק  אפשרויות 

, או לשחק תחילה  Q- להתחיל בעקיפה ל 
ה  של    9- אל  מצב  על  להתגבר    JT(כדי 

צפון   של  לידו  שוב  להיכנס  ואז  במזרח) 
. בחלוקה זו המעברים לידו  Q- ולעקוף ל 

בוחר   הייתי  ולכן  בעייתיים,  צפון  של 
ב זכייה  לאחר  הראשונה.    ♣ Q- בדרך 

יהיה זה רעיון מעניין לשחק קלאב נמוך  
אם   לאותת.  ההגנה  על  להקשות  כדי 

זו ב הכרוז  בקלאב    ♣AQ-כה  וממשיך 
העדפת   על  לאותת  חייב  מערב  נמוך, 
באמצעות   (למשל  לדיאמונד  סדרה 

להחליף  ♠2השלכת   חייב  מזרח   .(
לקיחות   שתי  לאבד  לא  כדי  לדיאמונד 
בסדרה זו, אם ימשיך אוטומטית בהארט  

  לקיחות.   12נוסף, הכרוז יבצע  
  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: E-W 22 Board:

 KJ7
 QT
 A872
 AT64

 T96
 K85432
 J4
 K3

 AQ42
 J7
 KQT5
 975

 853
 A96
 963
 QJ82

 

West North East South 

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

 
  ניתוח ההכרזה 

במזרח   יפתחו  לדעתי  2♥ רבים  אך   ,
על   להקפיד  יש  נחות  פגיעות  במצב 

של   הסדרה  (בעוד    Preemptאיכות 
הולך").   "הכול  ההפוך  הפגיעות  במצב 
אם מזרח יפעל על פי ההמלצה, הפותח  
התערבות   אין  לצפון  כעת  מערב.  יהיה 

בשל    14עם   פסול  מוציא  כפל  נקודות. 
בהארט.   נקודה    NT1גם  הקוצר  עם 

השותף   Passחסרה (לאחר   הינה  של   (
מסוכנת).   (וגם  מומלצת  בלתי  הכרזה 

ובסיבוב השני חוזר על    1♥ מזרח משיב  
ללא   סדרתו  על  המשיב  חזרת  סדרתו. 

נקודות עם שישייה    6-9קפיצה מתארת  
(או חמישייה טובה). מערב שפתח עם יד  
בחר   ששותפו  מכך  מרוצה  מינימלית 
לסיים   לו  ואפשר  מחייבת  לא  בהכרזה 

ה  נמוך.  בגובה  המכרז  הסופי  את  חוזה 
  . 2♥הוא  

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה: רצף   ♣Q  קלף  בסדרה    (ראש 
הוכרזה ב)שלא  זוכה  צפון   . -A    וממשיך

בקלאב בהיעדר חלופה טובה יותר. מזרח  
עם   השנייה  בלקיחה  יש    ♣Kזוכה  וכעת 

הארט   משחק  הכרוז  (א)  אפשרויות:  שתי 
למצוא   בתקווה  מידו  בדרום.    ♥Qנמוך 

ל  ♥Jבמציאות   יפסיד  הדומם  של    Q-של 
שלוש   הפסד  למנוע  דרך  אין  ולכרוז  צפון 

ממשיך   הכרוז  (ב)  בהארט;    ♦ Jלקיחות 
שני   ולזרוק  הסדרה  את  להגביה  במטרה 
מפסידים בספייד. זהו קו המשחק הזוכה.  

יוכל הרביעי    דרום  הסיבוב  את  לחתוך 
לקיחה   חשבון  על  יבוא  זה  אך  בדיאמונד, 
שמונה   ישלים  והכרוז  בשליט,  "טבעית" 
לקיחות. על מנת להכשיל את החוזה, דרום  
במציאות  אך  בספייד,  הובלה  למצוא  חייב 
תיחשב   כזו  הובלה  אונליין  משחק  של 
מאחוריה   לראות  שקשה  היות  "חשודה", 

  היגיון ברידג'יסטי.



  11עמוד  15/1/2021  2021 ינוארסימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: S 
Vul: Both 23 Board:

 
 9864
 KQ75
 AKT64

 K8754
 K73
 A96
 52

 2
 A52
 J8432
 J973

 AQJT963
 QJT
 T
 Q8

  

West North East South 

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

    
 

  ניתוח ההכרזה 

מצוינת    12לדרום   שביעייה  עם  נקודות 
מדי   טובה  זו  יד  בצד.  מעט  ודי  בספייד 

, ולכן הדרך הנכונה  4♠להכרזת פתיחה  
, ולאחר תשובה בסדרה  1♠ היא לפתוח  

+ נקודות  10(המבטיחה    2חדשה בגובה  
ל לקפוץ  כי  4♠ -גבוהות)  לב  שימו   .

פחות    4♠ ההכרזה "הסוגרת"   יד  מראה 
קפיצה   מאשר    טובה 

ון לא אוהב את הכרזת שותפו,  . צפ 3♠ - ל 
ובנוסף   ללכת,  לאן  אין  אכן    –אבל  אם 

כפי   מאוד  חזקה  סדרה  מחזיק  דרום 
אינו   בספייד  החוסר  לו,  להיות  שצריכה 

  אמור להדאיג. 
מזרח קצת מתפלא שהיריבים ממהרים  
החזקה   בסדרה  מלא  משחק  להכריז 
שלו, אבל אין לו מספיק לקיחות בשליט  

  על מנת להכפיל. 
  

  שחק היד ניתוח מ
ההובלה:  מלמעלה  (   ♦3  קלף  רביעי 

מהדומם נלקח    K.  )בסדרה שלא הוכרזה 
של מזרח (כרוז ערמומי יותר    A- על ידי ה

לא   זה  אך  מהדומם,  נמוך  לשחק  עשוי 
למראה   התוצאה).  את  לשנות  אמור 
לאחר   שמזרח,  ספק  של  צל  אין  הדומם 
הזכייה בלקיחה הראשונה, חייב לתקוף  

הארט. אם אכן    – לעבר "חולשת הדומם"  
להוביל   היא  הנכונה  זאת (והדרך  יעשה 
המבקש   ביותר  הנמוך  ההארט  את 

תזכה  ששותפו   ההגנה  בסדרה),  יחזור 
מיד בשתי לקיחות בהארט בטרם יספיק  
הכרוז להשליך מפסידים. בהמשך הכרוז  
שליטים   וישחק  ההובלה  את  יקבל 

יהיה הלקיחה היחידה של    ♠ Kמלמעלה. 
ההגנה בשליט, אך לקיחה זו תכשיל את  
"אילו   לעצמו:  יאמר  אולי  מזרח  החוזה. 

מחזיק   ששותפי  הייתי  ♥ Aידעתי   ,
  ". מכפיל 

  
  

  

Dealer: W 
Vul: None 24 Board:

 KJ2
 Q9863
 K532
 8

 976
 AJ72
 QT76
 93

 QT854
 T
 A4
 AKT52

 A3
 K54
 J98
 QJ764

 

West North East South 

1 Pass 2 Pass 
3 Pass 3 Pass 
Pass Pass   

    
 

  ניתוח ההכרזה 

.  Long Trial Bidדוגמה יפה למוסכמה  
חמישיות    13לפותח   שתי  עם  נקודות 

תומך   המשיב  השחורות.  בסדרות 
לגובה   המייג'ור  וכעת  2בסדרת   ,

אולי כדאי להעז ולהכריז    IMPבתחרות  
בטופ 4♠ אבל  לעצור  -,  נורא  לא  בוטום 

גבולית.   יד  עם  חלקי  הינה    3♣בחוזה 
הכרזת הזמנה המתארת אורך בקלאב.  

נתו של הפותח, נקודות של שותפו  מבחי
יותר   הרבה  שוות  השחורות  בסדרות 
המשיב   האדומות.  בסדרות  מנקודות 

 ) מינימום  רק  לא  ורואה  בידו    7מתבונן 
), אלא גם אפס  6-9נקודות בתוך הטווח  

השותף.   של  הארוכות  בסדרות  נקודות 
, אך במציאות  2♠ - הוא היה רוצה לחזור ל 

  , וזהו החוזה הסופי. 3♠יכריז  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  מלמעלה(   ♥ 6  קלף  .  )רביעי 
של   הצדדית  בסדרה  בסינגלטון  הובלה 
הכרוז עם לקיחות טבעיות בשליט אינה  
יזכה   ודאי  מערב  נכונה.    נראית 

בתקווה להגביה את    ♣AKוימשיך    ♥A- ב
הסדרה הצדדית באמצעות חיתוך בטרם  
יספוג   הוא  בדומם.  השליטים  יאזלו 

יחתוך  צפון  כאשר  קרה"  ועד  "מקלחת   ,
.  3♠ מהרה יגלה כי לא ניתן לבצע אפילו  

  .  2♠ -מזרח אכן צדק כשרצה לחזור ל

יהיו   זו  בחלוקה  הגדולים  המרוויחים 
אותם שחקנים שאינם נוהגים להתחשב  

עם    2♠ -בנקודות חלוקה ומוכנים לעצור ב
בחלוקות   דאגה:  אל  אך  מערב,  של  ידו 
משחקים   הרבה  יחמיצו  הם  אחרות 

  מלאים טובים. 
  
  
  
  

  

  
  
  



אלדד )גינו( גינוסר

הספר השלם 

2/1
מחייב למשחק מלא

דרור פדון על הספר 2/1 מחייב למשחק מלא: 
”שחקנים מנוסים ימצאו בספר אלמנטים רבים 

שיעשירו את עולמם ויעמיקו את הבנתם לגבי איך 
עובד מכרז ברידג׳ מודרני בין שותפים.”
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2/1 מחייב למשחק מלא
הספר השלם

ספר קלאסי על שיטת 2/1 המודרנית בישראל. 
הספר כולל מוסכמות פופולאריות, 

דוגמאות ותרגילים

Power Up Your Bridge Game
הספר החדש נכתב באנגלית  

וכולל 30 שיעורים לשחקן המתקדם 
בכל התחומים: 

משחק היד, הגנה, מוסכמות 

מחיר 

 ₪ 70
+ דמי משלוח

מבצע מיוחד 
2 הספרים במחיר של

 ₪ 155 
)+ דמי משלוח(

מחיר 
+ דמי משלוח100 ₪ 

ספרי הברידג' של אלדד גינוסר

Fred Gitelman
on Power Up Your Bridge Game:
“This book will make you a better bridge 

player and, if you are lucky, perhaps a little 

bit of Gino’s passion for our game will rub 

off on you as well.”

dvora@rotemltd.co.il | 4 להזמנות ופרטים נוספים: דבורה 077-3330775, שלוחה




