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סימולטנית אונליין סימולטנית אונליין 
פברואר פברואר 20212021

לפניכם תחרות סימולטנית פברואר 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  12/2/2021  2021 פברוארסימולטנית ארצית 
  

  2021 פברואראונליין סימולטנית 
 

 אונליין הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית    24  לפניכם
  .  2021פברואר 

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

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

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. 

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

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

Dealer: N 
Vul: None1Board:

 742
 QJ62
 K97
 A95

 A6
 AT8
 QJ842
 Q73

 Q8
 K9743
 A63
 JT4

 KJT953
 5
 T5
 K862

 

West North East South 

--- Pass 1 2 
Dbl 3 Pass Pass 
Pass    

    
  

 
 

  ניתוח ההכרזה 

מתערב   מזרח    2♠דרום  פתיחת  לאחר  מפתיחה)  פחות  טובה,  (שישייה  .  1♦חלש 
+ נקודות. ידו של מערב  8הכפל של מערב מתאר ארבעה קלפי הארט (לפחות) עם  

חדשה   של סדרה  מחייבת  להכרזה  טובה  את    3♥ אינה מספיק  להוביל  עלולה  אשר 
ומכריז   תמיכה  עם  תומך  צפון  מוגזם.  לחוזה  סך  3♠השותפות  "חוק  פי  על   .

לגובה  הלקי  להתחרות  כדאי  להמשיך    3חות"  יכול  אינו  מזרח  שליטים.  תשעה  עם 
בגובה   ש  4להכריז  מכיוון  להכריז  ממשיך  אינו  דרום  מינימלי.  ניקוד  אינה    3♠ -עם 

  . 3♠ ומעדיף לנסות להפיל    4♥הכרזה מזמינה. מערב נמנע מהימור מסוכן על   
 

  ניתוח משחק היד 

ללא    A- הכרזת השותף לא מומלץ להוביל ב. על אף  (ראש רצף)   ♣J  קלף ההובלה:
K    3באותה סדרה נגד חוזה בגובה .  

קלף   עם  משרת  מזרח  ספייד.  מיד  ומשחק  בדומם  הראשונה  בלקיחה  זוכה  דרום 
נותנת    9- על פי תורת הסיכויים עקיפה עמוקה ל   נמוך, ועל הכרוז לנחש מה לעשות. 

במזרח, אלא    Qxxו  א  Qxאת הסיכוי הטוב ביותר משום שהיא עובדת לא רק נגד  
נגד   מזרח    AQxגם  בהכרזה  שני,  מצד  לדומם).  נוספת  כניסה  שתימצא  (בתנאי 

של   משחק  לטובת  הסיכויים  את  מטה  וזה  ממערב,  נקודות  יותר  מהיד.    Kהראה 
מאוד  צמודה  ההחלטה  הכול  בכל    בסך  אחד  מפסיד  לכרוז  הקלפים,  שיושבים  כפי 

בשליט. אלו שיהמרו על ספייד נמוך    סדרה צדדית והחוזה יבוצע בתנאי שינחש נכון
  יזכו בכל הקופה.   K- אל ה 

יבצע   הוא  בספייד,  תהיה  וההובלה  בהארט  חוזה  ישחק  מערב  לקיחות,    7-8אם 
תלוי איך ישחק את סדרת השליט. על אף ריבוי הנקודות הגבוהות שלהם, נראה כי  

ניחוש לא  בעזרת    3♠מערב לתוצאה חיובית היא להכשיל  -הדרך היחידה של מזרח
  מוצלח של הכרוז.
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Dealer: E 
Vul: N-S2Board:

 JT54
 J643
 T987
 8

 K97
 T9
 AQ652
 975

 863
 A75
 KJ43
 KJ2

 AQ2
 KQ82
 
 AQT643

 

West North East South 

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

Pass Pass Pass  
 

  ניתוח ההכרזה 

מסוג    12עם   וחלוקה  לא    4333נקודות 
להכפיל   פגיעות  1♣חובה  במצב  אך   ,

מעורב   להיות  יזיק  לא  לרוב  נוח 
בקפיצה   משיב  מזרח    2♦ בהכרזה. 

מכריז    9-11ומתאר   דרום    2♥ נקודות. 
תומך   ומערב  המעולה,  ידו  עם  (רוורס) 
זמנו   הגיע  כעת  רביעייה.  עם  בשותפו 

התאמה   עם  להתעורר  צפון    4-4של 
השותף.   של  חזקה  יד  מול  במייג'ור 

ע מלא  למשחק  מעלה  סמך  דרום  ל 
  הכוח החלוקתי הרב שלו. 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  השותף(  ♦4  קלף  .  )סדרת 
מאוד   משמעותית  ההובלה  בחירת 
בסדרה   הובלה  לאחר  זו.  בחלוקה 
למשוך   יתקשה  לא  הכרוז  אחרת 
הקלאב   סדרת  את  להגביה  שליטים, 
בספייד   לעקוף  חיתוכים,  באמצעות 

לקיחות. לעומת זאת, הובלה    12ולבצע  
של   השליטים  את  מקצרת  בדיאמונד 
בסוף   ליהנות  ממנו  ומונעת  דרום 

ה  כעת  הקלאב.  מסדרת  דרך  המשחק 
לקיחות   החוזה (ללא  את  לבצע  היחידה 
לנצל   אחר)  או  זה  (בסדר  היא  עודפות) 
למשיכת   הנוחה  הספייד  חלוקת  את 
חיתוך   ולבצע  בסדרה  לקיחות  שלוש 
קווי   ודיאמונדים.  קלאבים  של  צולב 
להביא   עלולים  אף  אחרים  משחק 
ההגנה   אם  המלא  המשחק  לכישלון 

  תתמיד בדיאמונד. 

לצפון  3♦או    2♦ הכפלת   דרום  - תעניק 
מלא   ממשחק  טובה  פחות  תוצאה 

 מבוצע. 
  

  

Dealer: S 
Vul: E-W3Board:

 QT52
 T543
 2
 KT62

 AJ93
 A
 JT86
 QJ97

 8
 K872
 AQ753
 843

 K764
 QJ96
 K94
 A5

  

West North East South 

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

    
 

  ניתוח ההכרזה 

במייג'ור    5עם   רביעיות  ושתי  נקודות 
לקרוא   ולא  להכריז  צריך    Passהמשיב 

עם    1♦על   מכפיל  מזרח  סינגלטון.  עם 
של   וכוח  הוכרזו  שלא  בסדרות  רביעיות 

ל  בשותפו  תומך  דרום  ,  2♥- פתיחה. 
בבעיה   מערב  אין    –וכעת  אך  טובה  ידו 

לדעתי,   השותף.  בסדרות    2♥התאמה 
הצלחה  וזו  הסופי,  החוזה  גדולה    יישאר 

הפתיחה   עם    1♦להכרזת  דרום  של 
מהיריבים   שמנעה  קלפים,  שלושה 

של   חלקי    130+תוצאה  בחוזה 
כל   של  ליבם  (לתשומת  בדיאמונד 

  עם יד כזו).    1♣המעדיפים לפתוח  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: רצף)  ♣Q  קלף  .  (ראש 
ב זוכה  משרת    ♣A- הדומם  מערב  בעוד 

בהמשך   זוכה  מזרח  מעודד.  לא  בקלף 
עם   מהמשך    ♥Aבשליט  נמנע  וכמובן 

. הכרוז  ♦Jבקלאב. ההמשך הסביר הוא  
ההמשך   את  וחותך  לזכות  לו  נותן 

ה  אל  ספייד  כעת  ועוד    K- בדיאמונד. 
דיאמונד  בשתי  חיתוך  זוכה  הכרוז   .

בשליט,   לקיחות  שתי  בקלאב,  לקיחות 
בספייד   ולקיחה  דיאמונד  חיתוכי  שני 

  ונכשל בחוזה פעם אחת בלבד. 

נמוך   (דיאמונד  ההגנה  את  לשפר  ניתן 
ב♦Jבמקום   זוכה  מערב  ואז   , -Q  

גם   אך  הארט),  סיבובי  בשני  וממשיך 
למזרח  100+ זעום  פיצוי  מערב  -יהווה 

לבצע   ניתן  בחוזה  לקי  10כאשר  חות 
  9ללא הובלת קלאב) או    11בדיאמונד (

זאת   בכל  אולי  שליט.  ללא  לקיחות 
להכריז   צריך  היה  מול    NT2מערב 

נקודות    9הכפל המוציא של השותף עם  
    ואורך בסדרות היריבים?! 

  

  

Dealer: W 
Vul: Both4Board:

 QJT853
 
 K874
 K76

 K
 AQJT
 QJ962
 983

 A92
 987532
 T5
 54

 764
 K64
 A3
 AQJT2

 

West North East South 

Pass 2 Dbl 4 
Pass Pass Pass  

    
 

  ניתוח ההכרזה 

של   פגיע    Weak Twoפתיחה  במצב 
יש   לצפון  וכאן  יחסית,  טובה  יד  דורשת 
הארוכה,   בסדרה  מכובדים  רצף  הכול: 

) מקסימלי  מעניינת  9ניקוד  וחלוקה   (
עם   מכפיל  מזרח  בהארט).  (חוסר 

 ) בספייד  וסינגלטון  אינו    Kפתיחה  בודד 
שווה הרבה אך ההארטים יפים). לדרום  
לאור   בספייד.  תמיכה  עם  טובה  יד 

ס  יש  מזרח  של  טוב  הכפל  יכוי 
ולכן   יצליחו,  הנדרשות  שהעקיפות 

על   להמר  שווה  ללא    4♠לדעתי  גם 
מערב   יתבצע.  שהחוזה  מלאה  ודאות 
יודע שיש לשותפות שלו התאמה גדולה  
להכריז   בצדק  חושש  אך  בהארט, 

(וללא    4עם    5בגובה   גבוהות  נקודות 
קשה  סינגלטון מערב  של  היד  לפי   .(

אם   כמו  4♠לדעת  ייתכן  - יתבצע.  כן 
על   ממשחק    5♥שהעונש  גבוה  יהיה 

  מלא במצב פגיעות שווה. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: רצף)  ♦Q  קלף  הכרוז  (ראש   .
בספייד.   מיד  וממשיך  בדומם  זוכה 

ב  זוכה  כיצד  ♠K- מזרח  משנה  זה  ואין   ,
את   ויזרוק  שליטים  ימשוך  צפון  ימשיך. 
סדרת   על  בדיאמונד  המפסידים 

סופית:   תוצאה  לקיחות.    11הקלאב. 
סיבה)   שום  (בלי  שימהר  במערב  מגן 

עם   ספייד    ♠ Aלקפוץ  הובלת  לאחר 
  . Topמהדומם יעניק ליריביו  

שני    5♥ -ל   הקרבה  מאוד:  רעה  תהיה 
סדר בכל  נמנעים  בלתי  ת  מפסידים 

  .800-עם עונש כבד של    ♥Kמיינור +  
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Dealer: N 
Vul: N-S5Board:

 J97
 Q85
 J952
 A74

 T
 92
 AKQT83
 Q982

 Q643
 AT43
 76
 KT3

 AK852
 KJ76
 4
 J65

  

West North East South 

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

    
 

  ניתוח ההכרזה 

פתיחה   ואוברקול    1♦לאחר    1♠ממזרח 
עם   שלילי  כפל  מכריז  מערב  מדרום, 

נקודות. צפון תומך    9- רביעייה בהארט ו
פגיעות  2♠ -ל  שבמצב  ספק  אין  וכעת   ,

להכריז, אך הייתי שמח   זה מזרח צריך 
יותר לו הייתי יכול להשתמש במוסכמה  

Good-Bad 2NT    ולהכריזNT2    בדרך
לחשוב  3♦-ל  עלול  מערב  אחרת   ,

.  NT3נקודות ולהכריז    15-17שלשותפו  
הזוגות   של  המכריע  הרוב  במציאות 

מזרח    יםמשתמש  אינם זו.  במוסכמה 
להישאר  ו   3♦יכריז   לזה  ייתן  מערב 

הסופי.   יחליט  החוזה  שדרום  ייתכן 
ל במצב    3♠ -להתחרות  מסתכן  (צעד 

טופ בתחרות  ואז  נחות),  בוטום  -פגיעות 
ולהשתמש   אומץ  להראות  מערב  על 

  בכפל מעניש. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  רצף)  ♠A  קלף  פי  (ראש  על   .
ב שהמשך  יודע  דרום    ♠ K- ההכרזה 

סדרה   לאיזו  להחליט  ועליו  ייחתך, 
המשך   רק  כי  לראות  ניתן  להחליף. 
בשליט   המשך  בטוח.  יהיה  בהארט 
אמור   שאינו  עקיפה  הכרוז  עבור  מבצע 
בקלאב   המשך  בעוד  בעצמו,  לבצע 
בסדרה.   הבעיות  כל  את  לכרוז  יפתור 
המשך   על  להחליט  קשה  זאת,  עם 
בהארט מנקודת מבטו של דרום. לכרוז  

בס  מפסיד  בהארט  תמיד  ומפסיד  פייד 
את   תגביה  ההגנה  אם  )  ♠Q(אלא 

ישחק   אם  אחד  מפסיד  לו  יהיו  בשליט 
לנחש   עליו  ובקלאב  מידו,  הסדרה  את 

ה  של  מיקומו  ההגנה  J-את  אם  אלא   ,
יכול   החוזה  תיאורטית  לו.  תעזור 
בכל   שכמעט  מאמין  אני  אך  להיכשל, 
השולחנות יבוצעו תשע לקיחות, ובחלק  

  מהם יבוצעו עשר. 
  

  

Dealer: E 
Vul: E-W6Board:

 KQ853
 T952
 A
 AQ8

 AJ6
 Q8763
 QT95
 J

 T9
 AJ
 64
 
KT97543

 742
 K4
 KJ8732
 62

 

West North East South 

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

    
 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   דרום  לפתיחה.  מדי  חלש  מזרח 
חלש    2♦ ומערב  פגיע,  לא  במצב  חלש 

להתערבות   מחזיק  3♣מדי  צפון   .15  
נקודות ורואה סיכוי למשחק מלא מול יד  

בספייד  תמיכה  עם  (אם    מקסימלית 
מיד   לתמוך  עליו  כזו  יד  מחזיק  דרום 
דרום   במציאות  מלא).  משחק  לגובה 

לגובה   יודע    3♠תומך  צפון  בלבד. 
מאולצת   הייתה  השותף  שהכרזת 
ליד   הסיכוי  הפגיעות  מצב  ושלאור 
היות   גבוה.  השותף  אצל  מאוד  חלשה 
הייתי   גבולית,  יד  מחזיק  בעצמו  שהוא 
בתחרות   מלא  משחק  על  לוותר  ממליץ 

  . 3♠ -טום ולהסתפק ב בו - טופ
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  לכרוז    . )סינגלטון (  ♣J  קלף 
סביר   בקלאב.  המצב  מה  מושג  אין 

ב שיזכה  ב ♣Q- להניח  ימשיך   , -A ♦  
הארט   ולהשליך  קלאב  לחתוך  וינסה 

על   במציאות  ♦ Kמפסיד   .A♣    .ייחתך
ה  אל  בהארט  ימשיך  של    J-מזרח 

גם   לגבות  ייטיב  אשר    ♥ Aמערב, 
שלישי שמזרח יחתוך   בקלאב  ולהמשיך 

על  ♠Jעם   ייחתך  שלישי  הארט  כעת   .
ישלים שש    ♠A- ידי מערב מעל הדומם ו

לכרוז:   מזל  חוסר  להגנה.  לקיחות 
של   מתחת    100-תוצאה  כנראה  תהיה 

לבצע   יכול  שמערב  פי  על  אף  לממוצע, 
  . יהיו גם זוגות שייפלו שלוש פעמים 3♣
ב4♠ -ב לעצור  שישכילו  זוגות  אותם   . -
  יקבלו בחלוקה זו תוצאה טובה.   2♠
  
  
  

  

Dealer: S 
Vul: Both7Board:

 QT985
 Q942
 J
 J94

 
 AJ5
 AKT9743
 AT2

 762
 KT3
 865
 Q873

 AKJ43
 876
 Q2
 K65

  

West North East South 

--- --- --- 1 
Pass 4 5 Pass 
Pass Pass   

    
 

  ניתוח ההכרזה 

רגילה   תמיכה  מדרום  1♠פתיחה  עם   .
קלפים וסינגלטון צדדי, צפון צריך    5של  

פגיעות    4♠להכריז   מצב  בכל    –מידי 
זוהי הכרזה חלשה! עם ניקוד גבוה יותר  

  צפון היה יכול להשתמש בספלינטר. 
לא   צפון  של  ההפרעה  שהכרזת  כמובן 
ידו   עם  למכרז  כניסה  ממזרח  תמנע 

היא   הטבעית  ההכרזה  .  5♦ האדירה. 
יביא לרוב להגנה    Dbl-ניסיון להתחיל ב

בינינו    4♠נגד   האופטימיים  מוכפל. 
מיד   להצלחה    6♦ יכריזו  יוביל  (אשר 

  במערך הקלפים הנתון). 
לדרום)    5♦ לאחר   שכן  (כל  לצפון  אסור 

הכרזה של   הוא   –  5♠ אפילו לחשוב על 
הפרעה   בהכרזת  שלו  את  עשה  כבר 

  אחת ואילץ את היריב לנחש. 
  

  ניתוח משחק היד 

  . (ראש רצף)   ♠A  קלף ההובלה:
עם   שליטים  מושך  חותך,    ♦ AKמזרח 

ה   ומשחק  לעבר  מידו  נמוך  .  Q- קלאב 
סיכוי   יש  תיכשל,  זו  שעקיפה  במקרה 

. במציאות  Jעקיפה נגד    –נוסף בסדרה  
מתחל  ♣Kמתגלה   והסדרה  ת  ק בדרום 

מספר  3-3 את  מצמצם  שהכרוז  כך   ,
משיג   וגם  לאחד  בקלאב  המפסידים 
כך   הרביעי.  הקלאב  על  הארט  השלכת 

היכן  לק   12יושגו   לנחש  צורך  ללא  יחות 
Q♥  .  

להכריז   ההחלטה  כי  הייתה    5♦מתברר 
האופציות   שלוש  מבין  מוצלחת  הפחות 
לתוצאה   מובילה  היא  לעיל.  שהוצגו 

ב  1370+לעומת    620+ או    6♦-אפשרי 
שההגנה    4♠נגד    800+ (בתנאי  מוכפל 

תשגה).  הכרזת    לא  של  כוחן  זהו 
Preempt  –    ליריבים יגרמו  תמיד  הן 

 לנחש לא נכון. 
  
  
  



  5עמוד  12/2/2021  2021 פברוארסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: W 
Vul: None8Board:

 AT65
 A2
 AK8532
 8

 72
 KT74
 JT7
 QT53

 J943
 J863
 Q96
 J6

 KQ8
 Q95
 4
 AK9742

 

West North East South 

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

 
  ניתוח ההכרזה 

  2♣ , ולאחר תשובת דרום  1♦ צפון פותח  
ממשיך   רוורס  2♠הוא  הכרזת  זוהי   .

גבוהות,  15המבטיחה   נקודות   +5  +
ו בדיאמונד  בספייד   4-קלפים  .  קלפים 

למשחק   מחויבת  השותפות  זה  בשלב 
מלא, ולכן דרום יכול לתאר את חלוקתו  

שהמכרז    3♣ בהכרזת   לחשוש  מבלי 
ייעצר. צפון ממשיך בהכרזה טבעית של  

כאן  3♦ שיש  מבין  דרום  זה  בשלב   .
misfit  כלל בדרך   .NT3    הפתרון הוא 

(כ  זה  מסוג  לידיים  נקודות    30- הנכון 
התאמה) אי  עם  במשותף  ולא    גבוהות 

על  כ  לפסוח  טופ   NT3דאי  - בתחרות 
גם   יש  הזאת  הספציפית  ביד  בוטום. 

לשחק     4-3בהתאמה    4♠אופציה 
בחירה   דיאמונד.  חיתוכי  על  ולהסתמך 
השותף,   של  היד  משחק  את  תאתגר  זו 

  . NT3ואני מעדיף חוזה שמרני של  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  מלמעלה  (   ♥3  קלף  רביעי 
הוכרזה שלא  הכרוז  )בסדרה  ל.  - נותן 

K♥    של מזרח לזכות וזוכה בהמשך עם
A♥  כעת יש להחליט איזו סדרת מיינור .

לחלוקה   בתקווה  לפתח  מי  3-3לנסות   .
העבודה"   ל"סדרת  בדיאמונד  שיבחר 

מהרה   עד  לעומת    11ישיג  לקיחות. 
של   סיבובים  שלושה  שינסה  מי  זאת, 

בביצוע   להסתפק  ייאלץ    NT3קלאב 
ינח אם  (אלא  עודפות  לקיחות  ש  ללא 

  ). ♠Jלעקוף נגד  

רבה    4♠   בחוזה  להצלחה  יזכה  צפון 
ישחק   הוא  את  ♦ AKיותר.  ישלים   ,

חיתוך   באמצעות  הסדרה  הגבהת 
ימשוך   בדומם,    ♣KQ ♠  ,AKדיאמונד 

עם   לידו  יחזור  הארט,  השלכת  ,  ♥Aעם 
בדיאמונדים   ♠ Aישחק     וימשיך 

בלקיחה   רק  תזכה  ההגנה  שהוגבהו. 
  .  ♠Jאחת עם  

  

Dealer: N 
Vul: E-W9Board:

 A72
 KJ
 Q9876
 AQ2

 JT
 AQ987
 32
 K975

 84
 643
 AK5
 J8643

 KQ9653
 T52
 JT4
 T

  

West North East South 

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

    
 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   נקודות    16עם    NT1צפון 
מאוזנות. מזרח שוקל להתערב, אך אני 
הפגיעות   מצב  בשל  זהירות  על  ממליץ 

מכריז   דרום  טרנספר    –  2♥הנחות. 
הטרנספר.  לספייד  את  משלים  וצפון   ,

ולהזמין   הלאה  ללכת  צריך  דרום  האם 
עם   מלא    6להערכתי    –  3♠למשחק 

עם   גם  מדי  מעט  הן  גבוהות  נקודות 
  . 2♠ -שישייה, והמכרז ייעצר ב 

להכריז   זאת  בכל  יבחר  מזרח    2♥אם 
יכריז  NT1לאחר   דרום  ולא    2♠,  (טבעי 

יכריז   ומערב  זה  3♥מזמין)  במקרה   .
  . 3♠- דרום צפויים להתחרות ל -צפון 

  
  ניתוח משחק היד 

או    )גבוה מדאבלטון (  ♦3  קלף ההובלה:
J♠ל מתחת  מוביל  הייתי  לא   .-K    לעבר

שפתח   בסדרה    –  NT1כרוז  שלא  ודאי 
בדיאמונדKללא    Aבראשות   הובלה   .  

לקיחות   לחמש  הזדמנות  להגנה  נותנת 
ב יזכה  מערב  לו  ♦K- מהירות.  קשה   .

סיכוי   ולכן  מדאבלטון  שההובלה  לזהות 
חולשת   לעבר  בהארט  שיחזור  טוב 

ב יזכה  מזרח  וימשיך    ♥Q♥  ,A- הדומם. 
מה   יבין  ודאי  מערב  כעת  בדיאמונד. 
דיאמונד חיתוך  לשותפו  ויעניק    קורה 

על   הכרוז  את  אפילו    110+שיחזיק  או 
  . 3♠- יכשיל אותו אם עלה במכרז ל 

קשה    אם ההגנה  הכרוז,  יהיה  דרום 
להחליף   חייב  שמערב  היות  יותר 
גבוה,   בדיאמונד  הובלה  לאחר  להארט 
נגד   לקיחות.  תשע  לכרוז  יהיו  אחרת 
חמש   להגנה  בהארט  מזרח  של  חוזה 
קלאב   בסינגלטון  הובלה  לאחר  לקיחות 

  ושני חיתוכים בסדרה זו. 
  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: Both10Board:

 K643
 A4
 AT73
 A43

 JT87
 T2
 J84
 T976

 AQ9
 87
 KQ96
 KQ85

 52
 KQJ9653
 52
 J2

 

West North East South 

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

 
  ניתוח ההכרזה 

של   סטנדרטית  פתיחה  .  3♥לדרום 
עם   מכפיל  וקוצר    16מערב  נקודות 

בהארט. צפון מחזיק בידו שלוש לקיחות  
גם   וכנראה  בלקיחה    ♠Kבטוחות  יזכה 

הכרזת   מול  ממערב.  הכפל  לאור 
של   אומר    3♥פתיחה  זה  פגיע  במצב 

מתוך   מלא  למשחק  להעלות  שעליו 
לביצוע   ניסיון    10ציפייה  לקיחות. 
הירי את  בלהכפיל  ישתלם    3♠- בים  לא 

  ויעניק ניקוד נמוך ממשחק מלא מבוצע. 
  

  ניתוח משחק היד 

.  (ראש רצף)  ♣Kאו    ♦K  קלף ההובלה:
דרום   דבר.  תשנה  לא  ההובלה  בחירת 
בשני   שליטים  ימשוך  בדומם,  יזכה 
לעבר   נמוך  ספייד  וישחק  סיבובים 

ב מיד  יזכה  מערב  מחשש    ♠A- הדומם. 
סינגלטון כעת  שלכרוז  יוכל  ודרום   ,

ולתבוע   קלפיו  את  לקיחות    10לחשוף 
התוצאה   ברוב    620+בדיוק.  תושג 

השולחנות, אך שחקן יצירתי בצפון עשוי  
יכריז    Topלקבל   .  4♥במקום    NT3אם 

בספייד,   הצפויה  ההובלה  לאחר 
תהיה   שלו  (הובלה    630+התוצאה 

ל  תגביל  ימצא  600+- בקלאב  מי  אך   ,
  אותה?). 
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Dealer: S 
Vul: None11Board:

 J
 Q82
 KQ4
 AQ9876

 Q843
 J74
 T9863
 J

 K975
 AKT93
 A752
 

 AT62
 65
 J
 KT5432

  

West North East South 

--- --- --- Pass 
1 2 2 5 

Pass Pass Pass  
 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   מתערב  1♥מערב  וצפון   ,♣2  .
מכריז   מומלץ    2♥מזרח  אך  (בדוחק, 

הכרזה   ולדרום  תמיכה)  עם  לתמוך 
קלפים    6עם תמיכה של    5♣ ברורה של  

בגובה   צדדי.    2באוברקול  וסינגלטון 
למצוא   בתקווה  כפל  של  האופציה 
מתוחכמת   לי  נראית  בספייד  התאמה 

  מדי ולא מתאימה ליד כזו. 

מה    5♣לאחר   להחליט  צריך  מערב 
שנראה   מה  עם  להכפיל  האם  לעשות. 
האם   מלמעלה?  לקיחות  שלוש  כמו 

בקלאב?    5♥להכריז   חוסר  סמך  על 
שיש   נראה  נכון.  מה  לדעת  מאוד  קשה 

בלקיחה אחת, אך    5♣סיכוי טוב להפיל  
המומלץ   ההכרזה  במהלך  ודאות.  ללא 
בשקט   להגנה"  "לרדת  מחליט  מערב 

להמר  ישיג  ולא  לא  כך   .Top  מצד אך   ,
  . Bottom- שני יתחמק מ

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  השותף(  ♥4  קלף  .  )סדרת 
ימשוך   ודאי  מערב  הדומם,  למראה 
שלוש לקיחות מידיות ויכשיל את החוזה  
בלקיחה אחת. עיכוב במשיכת הלקיחות  
השלכת   לכרוז  לאפשר  עלול  האלה 
זה   שתרחיש  מאמין  אני  אך  מפסיד, 

רק בשולחנות בודדים , אם בכלל.  יקרה 
תהיה   או  - למזרח   50+התוצאה  מערב 

להכפיל    100+ בחר  מערב  .  5♣אם 
בחוזה   ישחק  מערב  מהשולחנות  בחלק 

ב .  5♥או    4♥ הובלה  ניתן    ♦K-לאחר 
הובלה    10לבצע   זאת,  לעומת  לקיחות. 

  8- נמוך תגביל ל   בלתי סבירה בדיאמונד 
שחורה   בסדרה  הובלה  לאחר  לקיחות. 

  לקיחות.   9יהיו לכרוז  
  
  
  

  

Dealer: W 
Vul: N-S12Board:

 QJ72
 A97
 KQT5
 A4

 A43
 KQJ65
 
 QT876

 K985
 T4
 762
 KJ52

 T6
 832
 AJ9843
 93

 

West North East South 

Pass 1NT 2 2NT* 
Pass 3* Dbl 3 
4 4 Pass Pass 

Pass    
 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   נקודות    16עם    NT1צפון 
מאוזנות, והפעם (השווה עם לוח מספר  

של  9 ברורה  התערבות  למזרח   (♥2  
אצל  5-5(חלוקה   נוח).  פגיעות  מצב   ,

גם   מתארת  זו  הכרזה  רבים  זוגות 
שיטת   (לפי  צדדית  מיינור  סדרת 

Cappelletti    אוLandy+Multi  ואנו  (
משתמש   דרום  המצב.  שזה  נניח 

  3♦ -כדי להגיע ל   Lebensohlבמוסכמת  
מלא למשחק  השותף  את  לחייב  .  מבלי 

מכריז   צפון    NT2הוא  את  ומחייב 
הכרזתו  3♣להכריז   את  מנצל  מזרח   .

כדי   ומכפיל  צפון  של  המלאכותית 
דרום   בקלאב.  טובה  סדרה  להראות 

(לא מחייב ולא מזמין). מערב    3♦מכריז  
ל  ומתחרה  שותפו  של  הכפל  על  - סומך 

לתמוך  4♣ מחליט  אך  מתלבט,  צפון   .
בדיאמונד.   טובה  רביעייה  עם  בשותפו 

מצד  מתלבט.  מזרח  לא    כעת  אחד, 
ל  להקריב  חלקי.    5♣ -כדאי  חוזה  נגד 

לבצע   אפשר  אולי  שני,  ?  5♣מצד 
בדומה ליד הקודמת, המלצתי לא להמר  

לשחק   ליריבים  חוזה    –  4♦ולאפשר 
  שספק אם יוביל אותם לתוצאה טובה. 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  השותף(  ♥T  קלף  .  )סדרת 
הוא   סיכוי.  לכרוז  אין  זו  הובלה  לאחר 
לקיחה   להגביה  וינסה  שליטים  ימשוך 
נכונה   הגנה  אך  השלכה,  לצורך  בספייד 
והחוזה   בקלאב  לקיחה  לפתח  תספיק 

עם    4♦ פגיע  במצב  פעמיים  ייכשל 
למזרח מאוד  טובה  מערב.  -תוצאה 

למזרח בקלאב    10מערב  - בחוזה 
ו בספייד  הובלה  לאחר    11- לקיחות 

  לקיחות לאחר כל הובלה אחרת. 
  
  
  

  

Dealer: N 
Vul: Both13Board:

 AJ76
 A862
 J9
 J92

 8
 QJ9743
 QT5
 K63

 KQT43
 T
 K6432
 Q5

 952
 K5
 A87
 AT874

  

West North East South 

--- Pass 2 Pass 
Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   ולדרום  2♥מזרח  לצפון   .11  
מאוזנת   חלוקה  עם  אחד  כל  נקודות 
יתערבו.   לא  הם  ולכן  פגיע,  במצב 

טובה    10למערב   חמישייה  עם  נקודות 
ההתאמה   חוסר  לנוכח  אבל  בספייד, 
ניסיון   זהירות.  להפגין  עליו  חובה 
הכרזת   באמצעות  החוזה  את  "לשפר" 

עדיף    2♠ המצב.  את  להרע  עלול 
ב השותף  את  וזה  2♥ -להשאיר  אמור  , 

  להיות החוזה הסופי. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: מלמעלה  (   ♠5  קלף  שני 
גרועה  את  )מסדרה  פוסל  דרום   .

יכול   ואינו  "הריקים"  באסים  ההובלות 
מ נותרה    K- להוביל  בשליט.  דאבלטון 

בספייד.   הפסיבית  ההובלה    ♠ Kרק 
ב  –מהדומם   זוכה  ולמראה    ♠ A- צפון 

נמוך.   לשליט  כנראה  יחליף  הדומם 
ב זוכה  ברור    ♥K- דרום  לא  מה  וכעת 

לעשות. ההמשך הטוב ביותר בדיאמונד  
חיתוך   לקבל  לצפון  יאפשר  נמוך 
דיאמונד שיכשיל את החוזה. גם המשך  
דבר   של  בסופו  יוביל  נמוך  בקלאב 
המשך   זאת,  לעומת  תוצאה.  לאותה 
למשוך   לכרוז  יאפשר  בספייד  פסיבי 

ולבצע  שלי  מפסיד    2♥טים  הוא  כאשר 
המובנות   הלקיחות  חמש  את  רק 

  מאליהן. 

נמוך)    הובלה  בהארט  (או  נמוך  בקלאב 
פעמיים,   החוזה  את  להפיל  מאפשרת 

  אך אין בה היגיון ברידג'יסטי. 
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Dealer: E 
Vul: None14Board:

 AK
 AJ752
 3
 J9764

 QJT8632
 
 AK9652
 

 74
 96
 QT84
 KT532

 95
 KQT843
 J7
 AQ8

 

West North East South 

--- --- 4 5 
Pass 5 6 6 
6 Dbl Pass Pass 
Pass    

  או

West North East South 

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

 
  ניתוח ההכרזה 

החלוקה   לכאורה,  מזרח?  יפתח  כיצד 
"   7-6המטורפת   ".  Preemptזועקת 

פתיחה   הכרזת  היריבים    4♠לאחר 
ל  ויגיעו  יתערבו  במהלך    6♥ -כנראה 

ל  להוביל  מדעי, מה שעלול  - הכרזה לא 
Phantom Sacrifice   צפון יכפיל  6♠- ל .

  כמובן עם שתי לקיחות ודאיות בשליט. 
בהכרזה   יבחר  מזרח  אם  זאת,  לעומת 

של   לצפון1♠ "איטית"  יתאפשר  דרום  - , 
ידיהם.   את  ולהעריך  מידע  להחליף 

. צפון יפגין עניין בסלם  2♥ דרום יתערב  
ספלינטר   הכרזת  ולבסוף    4♦באמצעות 

ב יתעקש  4♠מעל    5♥ -יסתפק  מזרח   .
אך  5♠ על   רב,  שלל  כמוצא  יכפיל  צפון   .

  צפויה לו הפתעה בלתי נעימה... 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  רצף)  ♥K  קלף  נגד    (ראש 
או   בספייד  השותף)    ♠7חוזה  (סדרת 
בהארט חוזה  מעניין  נגד  דבר  שום  אין   .

לבצע   יכולים  הזוגות  שני  היד.  במשחק 
בסדרותיהם    11 בדיוק  לקיחות 

נגד   ב  5♠הארוכות.  רק  תזכה  - ההגנה 
AK    נגד לקיחה    5♥בשליט.  להגנה 

בדיאמונד ולקיחה בקלאב. כוח החלוקה  
על   כאן  גובר  מזרח  הנקודות    25של 

צפון של  בדיעבד  - הגבוהות  דרום. 
כי   בסך    6♥ מתברר  הכרזת  היא  הכול 

  הקרבה מוצלחת. 
  
  
  

  

Dealer: S 
Vul: N-S15Board:

 J94
 AKJ4
 AQ
 A832

 Q7
 QT95
 J854
 Q96

 AT632
 863
 762
 J5

 K85
 72
 KT93
 KT74

  

West North East South 

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

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מאוזנות    19עם    1♣צפון  נקודות 
השותף   תשובת  את    1♦ולאחר  מתאר 
ל  קפיצה  באמצעות  הכרזה  NT2- כוחו   .

תטעה את השותף היות    1♥חלופית של  
מתארת   בלבד,    12-17שהיא  נקודות 

ל  קפיצה  לא    2♥ -והכרזת  יד  תתאר 
החמצת   לגבי  לדאוג  לצפון  אל  מאוזנת. 

עדיין ניתן    NT2התאמה בהארט. לאחר  
בגובה   מייג'ור  סדרות  .  3להציג 

והוא   מייג'ורים  למשיב  אין  במציאות 
  . NT3- סוגר ל 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  רצף  ♥T  קלף  .  )פנימי  (ראש 
ביותר   הטובה  מסדרתו  מוביל  מזרח 

הוכרזה),   שלא  (שלא  מכך  מרוויח  וצפון 
ב  שיזכה  לאחר  הארט.  הוא    ♥J-הכריז 

ויפתח   גבוהים  דיאמונדים  שני  ימשוך 
ימשיך   מזרח  הקלאב.  סדרת  את 

. צפון יזכה  ♣Q- בהארט לאחר שיזכה ב
  בדומם.    K- וינסה ספייד אל ה 

ב יזכה  ב   ♠A- מערב  שיגביה    ♥8-ויחזור 
כי   נדמה  כעת  בסדרה.  לקיחה  לשותפו 
למעשה   אך  בלבד,  לקיחות  תשע  לכרוז 
קלאב   של  משחק  ללחץ.  נתון  מזרח 
את   יאלץ  הבאה  בלקיחה  הדומם  לעבר 
מזרח להשליך את ההארט הזוכה שלו,  
להצטיין.   הזדמנות  לכרוז  תהיה  וכעת 
מזרח   מהדומם,  נמוך  ספייד  יוביל  אם 

ב ויצטר  Q- יזכה  בודדת  ך  שנותרה 
ל  מתחת  דיאמונד  כעת  J- לשחק   .

לקיחה   לכרוז  תעניק  בדיאמונד  עקיפה 
יעדיף   שהכרוז  יותר  סביר  עודפת. 

לעצמו   את    9להבטיח  ויחמיץ  לקיחות 
  ההזדמנות. 

  
  
  

  

Dealer: W 
Vul: E-W16Board:

 QJT85
 63
 T82
 AT7

 764
 AKJT95
 96
 96

 AK93
 872
 AQ4
 Q52

 2
 Q4
 KJ753
 KJ843

 

West North East South 

1NT Pass 4* Pass 
4 Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   נקודות    15עם    NT1מערב 
הסופי   החוזה  כי  ברור  למזרח  מאוזנות. 

, והדרך הפשוטה להגיע  4♥ צריך להיות  
.  Texas Transferלשם היא באמצעות  

הוא יאפשר    2♦ אם מזרח יבחר להשיב  
באמצעות   העניינים  את  לסבך  לדרום 

גם    NT2הכרזת   אמנם  (מיינורים). 
בגובה   טרנספר  להכריז    4לאחר  ניתן 

תהווה  NT4בדרום   זו  פעולה  אך   ,
ש  ודאות  שום  שאין  היות  פרוע,  - הימור 

שחוזה    4♥ ודאות  אין  ובנוסף  יבוצע, 
לצפון  5בגובה   יעלה  דרום  - במיינור 

  . 800-חות מ פ
  

  ניתוח משחק היד 

. החוזה  (ראש רצף)   ♠Q  קלף ההובלה:
לכלל    4♥ ייצמד  הכרוז  עוד  כל  יתבצע 

Eight Ever Nine Never    וישחק
מוצלחת  ♥AKמלמעלה   עקיפה   .

הכרוז   המלאכה.  את  תשלים  בדיאמונד 
ושתיים   בספייד  אחת  לקיחה  רק  יפסיד 

  בקלאב. 

ל ניסיון   אם    5♣ -הקרבה  ביוקר  יעלה 
לדיאמונד.    מזרח  ♥AKלאחר   יחליף 

AQ♦    וחיתוך דיאמונד יובילו את ההגנה
. לעומת זאת, בחוזה  800+לתוצאה של  
של   את    5♦מוכפל  לצמצם  עשוי  הכרוז 

למינוס   אם    500הנזק  מעולה)  (תוצאה 
  . ♣Qילכוד את  

של   תוצאה  צופה  ברוב    620+אני 
או   זו  בדרך  שיגיעו  זוגות  השולחנות. 

ל  לתוצאה    NT3- אחרת  להגיע  עשויים 
  .630+מצוינת של  
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Dealer: N 
Vul: None17Board:

 AQT
 JT865
 J63
 J6

 953
 AK943
 KQ5
 K4

 876
 Q
 9872
 AQT32

 KJ42
 72
 AT4
 9875

  

West North East South 

--- Pass 1NT Pass 
Pass Pass   

    
 

  ניתוח ההכרזה 

לפתוח   מקובל  כמו    NT1כיום  ידיים  עם 
פתיחה   שלאחר  היות  מזרח,  של    1♥זו 

הכרזה    1♠ ותשובה   למזרח  תהיה  לא 
למערב   למעשה    8שנייה טובה.  נקודות 

ה  7שוות   בגלל  הבודדת    Q- בלבד 
העדפתי   לפיכך  על    Passבהארט. 

NT1    .מלא למשחק  הזמנה  פני  על 
מזרח   להזמין,  יבחר  שמערב  במקרה 
מינימלי   ניקוד  עם  ההזמנה  את  ידחה 

  . NT2והחוזה הסופי יהיה  
פתיחה   ישיב    1♥לאחר  מערב  ממזרח, 

NT1    יקרא בהיעדר    Passומזרח 
הזוג   אם  אלא  יותר,  טובה  חלופה 

מחייב לסיבוב אחד (כחלק    NT1משחק  
מזרח  over 1 2משיטת   זה  במקרה   .(

להכריז   הזוג    2♦ייאלץ  את  שיוביל 
  לתוצאה גרועה. 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  מלמעלה (  ♠2  קלף  .  )רביעי 
ביותר.   הטובה  מסדרתו  מוביל  דרום 

ב זוכה  ב ♠A- צפון  ממשיך   ,-Q♠    ועד
בסדרה.   לקיחות  ארבע  להגנה  מהרה 
תושג   להגנה  ואחרונה  חמישית  לקיחה 

, אלא אם דרום יחליט משום מה  ♦Aעם  
ולהעניק לכרוז  להוביל מתחת לקלף זה  

של   שיא  תוצאת  לכרוז  150+במתנה   .
שמונה לקיחות מלמעלה: שלוש בהארט  

  ). Jוחמש בקלאב (עקב נפילת  
  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: N-S18Board:

 AT3
 K9
 QT95
 KJT3

 K2
 AQJ64
 K742
 Q2

 965
 8753
 863
 974

 QJ874
 T2
 AJ
 A865

 

West North East South 

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

Pass    
    

 
  ניתוח ההכרזה 

נקודות וחלוקה    15עם    1♥ מזרח פותח  
מתערב   ודרום  מאוזנת,  במצב  1♠ לא   .

להכריז   מוכן  אני  זה    3♥ פגיעות 
)Preempt  אפס עם  גם  במערב   (

הייתי   אחר  פגיעות  מצב  בכל  נקודות. 
וPassקורא   בספייד  התאמה  לצפון   . -

האוברקול   13 מול  של    נקודות  הפגיע 
של   ההפרעה  הכרזת  לאחר  שותפו. 
מערב אין אפשרות לבצע בירור כלשהו,  

מלא   משחק  להכריז  רק    4♠ ונותר 
אם   מדי.  חלש  לא  שהשותף  בתקווה 

יקרא   צפון  1♠לאחר    Passמערב   ,
לברר    2♥ביד  - ישתמש בהכרזת קיו כדי 

בטרם יחליט   מלאה  פתיחה  לשותף  אם 
  להכריז משחק מלא. 

  
  היד ניתוח משחק  

ההובלה:  השותף(  ♥8  קלף  .  )סדרת 
במהלך   בשותפו  תמך  שמערב  לאחר 

להוביל   אפשר   Top ofהמכרז 
Nothing  מזרח פשוט:  המשחק  מהלך   .

הראשונות   הלקיחות  בשתי  יזכה 
קלף    בהארט באיזה  להחליט  ויצטרך 

הוא   הבאה  שבלקיחה  ייתכן  להמשיך. 
מקרה   בכל  אבל  לקיחה,  "ימכור"  כבר 
על   המיינור  בסדרות  דרכו  יעקוף  הכרוז 
לקיחות   לעשר  ויגיע  ההכרזה  סמך 
כשהוא מפסיד רק שתי לקיחות בהארט  

  . ♠K- ו

בהארט,  אם   להוביל  לא  יבחר  מערב 
לארגן   מדויק  במשחק  יצליח  הכרוז 

(בעקבות  השלכת   דיאמונד  על  הארט 
עקיפה רגילה ועקיפת חיתוך בדיאמונד)  

  לקיחות.   11וישיג  
  
  
  

  

Dealer: S 
Vul: E-W19Board:

 K5
 T7
 Q97543
 J94

 J874
 KQ982
 6
 K62

 AT9
 J4
 AT8
 AQT53

 Q632
 A653
 KJ2
 87

  

West North East South 

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

3NT Pass Pass Pass 
    

 
  ניתוח ההכרזה 

פתיחה   שמצב    NT1עוד  ממערב. ייתכן 
"להשתולל"   צפון  את  ישכנע  הפגיעות 
עם סדרת הדיאמונד שלו, אך איני תומך  

כזו.  יד  עם    9למזרח    בהתערבות 
ורביעייה   בהארט  חמישייה  עם  נקודות 
להכריז   היא  אחרת  אפשרות  בספייד. 

מכן   ולאחר  להארט    –  2♠טרנספר 
המכרז   זה  במקרה  מזמינה.  הכרזה 

ב להיעצר  של  2♠ -עלול  ידו  לדעתי   .
להתחיל   מציע  אני  יותר.  שווה  מזרח 

  2♦ , ולאחר תשובה  2♣בהכרזת סטיימן  
למשחק    –  3♥להכריז   ומחייב  טבעי 

מערב   בהארט,  התאמה  בהיעדר  מלא. 
  , וזה יהיה החוזה הסופי. NT3יכריז  

מזרח במוסכמה  - אם  משתמשים  מערב 
Smolen  יכריז מזרח    3♥במקום    3♠, 

ב לכרוז  שותפו  את  להפוך    4♥ -במטרה 
גם   בהארט).  תמיכה  לו  שיש  (בתנאי 

  . NT3במקרה זה החוזה הסופי יהיה  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  מלמעלה (  ♦5  קלף  .  )רביעי 
ישחק   הראשונה,    ♦Kדרום  בלקיחה 

ומערב יעכב. גם בלקיחה השנייה דרום  
המשך    ♦Jישחק   כעת  יעכב.  ומערב 

טוב   יהיה  לא  בדיאמונד  אוטומטי 
ב יזכה  מערב  .  ♥Jוימשיך    ♦A- להגנה. 

ב יזכה  דיאמונד  ♥A- דרום  לו  יהיה    ולא 
ב מערב  יזכה  כך  לשותפו.    10- לחזור 

להחליף   היא  המנצחת  ההגנה  לקיחות. 
יפתח   כך  השלישית.  בלקיחה  לספייד 
שתזכה   להגנה  רביעית  לקיחה  דרום 
יחסית.   טובה  בתוצאה  השותפות  את 

לצפון יותר  טובות  יושגו  - תוצאות  דרום 
מערב לא יגיעו  -בשולחנות שבהם מזרח

למשחק מלא (שלא לדבר על האפשרות  
בש וייכשל  בדיאמונד  יעכב  לא  - מערב 

NT3 .(  
  



  10עמוד  12/2/2021  2021 פברוארסימולטנית ארצית 
  

  

West North East South 

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

Pass 3 Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

(חזק    1♦ומזרח מתערב    1♣צפון פותח  
ל ל3♦-מדי  מדי  חלש   ,-Dbl  חמש  .(

חופשית   להכרזה  מספיקות  אינן  נקודות 
לאוברקול  1♥ לתשובה  לא  וגם    בדרום 

המכרז   את  מחדש  פותח  צפון  במערב. 
אולי    –בכפל מוציא עם קוצר בדיאמונד  
וה  חזקים  דיאמונדים    Pass- לשותפו 

היה   אינו    Passשלו  מזרח  מלכודת?! 
ומכריז   כך  בסיבוב  2♦סבור  כעת,   .

דרום   של  הנקודות  חמש  השני, 
להכרזת   שותף    2♥ מספיקות  מול 

בהארט.   התאמה  על  רמז  שלו  שהכפל 
מספ למערב  כדי  גם  נקודות  יק 

ל  מציג  3♦ -להתחרות  הוא  תחילה  אך   ,
סדרתו   על  חוזר  צפון  בספייד.  חמישייה 

ומראה    3♣ תמך  שהשותף  מבלי 
בפעם   סדרתו  על  חוזר  מזרח  שישייה. 
יזכה   האם  שביעייה.  עם  השלישית 

הכרזת   את  זוכר  צפון  לא.    2♥ במכרז? 
  .  3♥ -של שותפו ומתחרה ל 

של   אפשרית  הכרזה  ממזרח    4♦כעת 
צפון  המידה.  על  יתר  דרום  -מסתכנת 

ולאסוף   רחם  ללא  להכפיל  עלולים 
לשחק  200+ לתת  מוטב  . 4♣או    3♥. 

ידו   עם  מלא  למשחק  מוסיף  לא  דרום 
  . 3♥העלובה, והחוזה הסופי הוא  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  .  )השותףסדרת  (  ♦3  קלף 
מזרח   הראשונה  בלקיחה  זכייתו  לאחר 
חייב להחליף לספייד כדי להציל לקיחה  
על   מפסידים  ייעלמו  בטרם  זו  בסדרה 

הקלאב.  לזכות    סדרת  שגיאה  זו  תהיה 
בהמשך    ♥AKולהמשיך    ♠A- ב שכן 

השליט   את  לדומם  להוציא  עלול  מערב 
נוספת   לקיחה  תשיג  וההגנה  האחרון 

  בדיאמונד. 

- לאחר זכיית מזרח ב  3♥לבצע    על מנת
K♦  לוהח לתת  ♠Q-לפה  חייב  דרום   ,

ולאחר   השנייה,  בלקיחה  לזכות  למזרח 
לשחק   בספייד  הבאה  בלקיחה  שיזכה 
להיכנס   במטרה  מהדומם  נמוך  קלאב 
קשה   משחק  זהו  דיאמונד.  ולחתוך  ליד 
אחרת   אפשרות  סגורים.  בקלפים  מאוד 
לזכות   אחת,  פעם  ספייד  לעכב  היא 

השני למשוך  בספייד   ,AK♥    לאחר ורק 
יצליח   זה  משחק  קו  קלאב.  לשחק  מכן 

  אינם באותה יד.   ♥Q- ו  ♣Aכאשר  

עלול להיכשל, אלא    4♣חוזה חלופי של  
(או    ♥Jאם הכרוז ישכיל להריץ מהדומם  

ותאפשר   בספייד  תיגע  לא  שההגנה 
סדרת   על  מפסידים  שני  השלכת 

חוזה  ההארט) ישחק  שמזרח  במקרה   .
יושגו   מול  לקי  9בדיאמונד,  בדיוק  חות 

  הגנה נאותה. 
  
  
  

  

Dealer: N 
Vul: N-S21Board:

 984
 KT7
 JT974
 A3

 K73
 9
 AK5
 QJT764

 AQJT2
 Q86543
 Q
 5

 65
 AJ2
 8632
 K982

  

West North East South 

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

Pass Pass   
 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   עם    1♣מזרח  סדרתו  על  וחוזר 
ו שישייה    13- שישייה  למערב  נקודות. 

מתאר   הוא  בספייד.  וחמישייה  בהארט 
רוורס   הכרזת  באמצעות    2♠ זאת 

סדרת   על  נוספת  וחזרה  השני  בסיבוב 
שמזרח    הספייד  לאחר  השלישי  בסיבוב 
לאחר    NT2הכריז   בדיאמונד.  עוצר  עם 

התאמה  3♠ הכרזת   שיש  מבין  מזרח   ,
  . 4♠ בסדרה זו ומעלה למשחק מלא    5-3

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  רצף  ♦J  קלף  בסדרה    (ראש 
הוכרזה המזל  )שלא  חסרת  ההובלה   .

מיד   לשחק  לכרוז  ,  ♦AKמאפשרת 
מיד   ולעבור  מפסיד  קלאב  להשליך 

  ♥ T-לפיתוח סדרת ההארט. צפון זוכה ב
מאוחר   כבר  זה  אך  בשליט,  וממשיך 
הארט,   חותך  בידו,  זוכה  מערב  מדי. 
וחותך   דיאמונד  בחיתוך  לידו  חוזר 
ההארט   סדרת  כעת  נוסף.  הארט 

בחיתו  לידו  חוזר  מערב  ך  הוגבהה. 
ותובע  קלאב שליטים  משיכת  מסיים   ,

המומלץ    12 המשחק  קו  לקיחות. 
נוחות  חלוקות  על    הסתמך 

בהארט. ניתן לשחק    3-3  -בשליט ו  3-2
לקיחות   חשבון  על  יותר  זהירה  בצורה 

טופ בתחרות  אך  בוטום  - עודפות, 
הלקיחות   למספר  תמיד  היא  השאיפה 

  הרב ביותר האפשרי. 
  
  
  

Dealer: W 
Vul: Both20Board:

 AT3
 AK2
 5
 KQ9642

 Q9
 T6
 AKJ9762
 A5

 K8642
 Q84
 T83
 87

 J75
 J9753
 Q4
 JT3
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Dealer: E 
Vul: E-W22Board:

 KJ8542
 75
 J82
 A7

 3
 QJT8
 T9
 KJ6432

 Q
 A62
 
AKQ753
 Q98

 AT976
 K943
 64
 T5

 

West North East South 

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

 
  ניתוח ההכרזה 

פתיחה   מהכרזת  נמנע  בגלל    3♣מזרח 
יהיה   מערב  כך  בהארט.  הרביעייה 

צפון  1♦הפותח   התערבות  לאחר   . ♠2  
ואת   חוזקו  את  מתאר  מזרח  (חלש) 
כפל   באמצעות  בהארט  הרביעייה 

ל  כמובן  תומך  דרום  ומערב    4♠ - שלילי. 
פגיע   מלא  משחק  סמך    5♦מכריז  על 

הנקודות שהשותף הראה. דרום שם לב  
הפגיעות,  רב    למצב  סיכוי  רואה  אינו 

ל   5♦להפיל   הערכה    5♠- ומקריב  מתוך 
להשיג   צפוי  לקיחות    8-9ששותפו 

יהיה   בלבד.    500או    300והעונש 
את   להכפיל  אלא  נותר  לא  למערב 

  היריבים ולקחת כמה שאפשר. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  רצף)  ♥Q  קלף  וזאת    (ראש 
רק   הכריז  שהשותף  העובדה  אף  על 

של    דיאמונד.  הובלה    QJTרצף  מהווה 
שהכריז   לשותף  הכול,  אחרי  אידיאלית. 
משחק מלא פגיע צריכות להיות נקודות  
מזרח   שלו.  הארוכה  בסדרה  רק  לא 
שותפו   בעוד  הראשונה  בלקיחה  זוכה 

אי מספר  על  קלפים.  -מאותת  של  זוגי 
בהארט דאבלטון  שלצפון  מסיק  ,  הוא 

ולא כדאי להמשיך בסדרה ולהגביה את  
K♥  לדיאמונד.  שבדומם מחליף  מזרח   .

זו   בסדרה  לקיחות  בשתי  זוכה  מערב 
בחמש   זוכה  ההגנה  לקלאב.  ומחליף 

.  500+לקיחות ובעונש המרבי האפשרי  
דרום לא יקריבו,  -בשולחנות שבהם צפון

קושי   ללא  יבצע  באמצעות    5♦מערב 
הקלאב.  סדרת  חוזה    הגבהת    5♣ גם 

  יבוצע על ידי מזרח. 
  
  
  

  

Dealer: S 
Vul: Both23Board:

 QJ73
 T7
 QJ8
 J863

 A9
 A9643
 T96
 K94

 62
 KQJ85
 AK53
 T5

 KT854
 2
 742
 AQ72

  

West North East South 

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

    
 

  ניתוח ההכרזה 

. למזרח אין ספק שהוא  1♥מערב פותח  
  4♥הולך למשחק מלא, אבל הכרזה של  

תטעה את השותף ותראה לו יד חלשה.  
(אם   ביותר  הפרקטית  האפשרות 

היא  Bergen Raisesמשחקים    (
נקודות עם רביעייה    10-11(  3♦להכריז  

להעלות   מכן  ולאחר    4♥ -ל   3♥בהארט) 
בשליט).  החמישי  הקלף  אפשר    (בזכות 

ב  להתחיל  אפילו    Jacoby 2NT- גם  או 
ביניים   בהכרזת  מקרה  2♣לבחור  בכל   .

  . 4♥החוזה הסופי צריך להיות  
ייתכן  - לצפון בספייד.  התאמה  דרום 

מצדם    4♠שהם יהיו במכרז, אך הכרזת  
כ להתברר  ועלולה  מוגזמת  - תהא 

Phantom Sacrifice .  
  

  ניתוח משחק היד 

.  רצף)ראש  (   ♠Qאו    ♦Q  קלף ההובלה:
גדול   הבדל  יש  ההובלות  שתי  בין 
תבטיח   בספייד  ההובלה  בתוצאה. 
בספייד,   (אחת  לקיחות  ארבע  להגנה 
בעוד   בקלאב),  ושתיים  בדיאמונד  אחת 
הובלה בדיאמונד תאפשר לכרוז למשוך  
כדי   בדיאמונד  ולהמשיך  שליטים 
בידו של   הדיאמונד הרביעי  להגביה את 
מפסיד   ספייד  עליו  ולזרוק  מערב 

  ם עם ביצוע החוזה. מהדומ 

כזה  מכרז  למעשה    לאחר  הוכרזה  שבו 
להוביל   כנראה  עדיף  אחת,  סדרה  רק 
יותר,   הארוכה  מהסדרה  הרצף  בראש 
בסדרה   "לפגוע"  הסיכוי  גדל  אחרת 
של   או  הכרוז  של  הארוכה  הצדדית 
לפתח   לכרוז  שתסייע  בצורה  הדומם 
לבחור   ניתן  זה  היגיון  פי  על  לקיחות. 

  ליח. בהובלה בספייד, שאכן תצ 
  
  
  

  

Dealer: W 
Vul: None24Board:

 AJ84
 
 AK76
 AKJT3

 Q97
 A972
 T54
 986

 T5
 QJT83
 J92
 Q54

 K632
 K654
 Q83
 72

 

West North East South 

Pass 1 Pass 1 
Pass 2 Pass 3 
Pass 5NT * Pass 6* 
Pass 6 Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

ראשון   בשלב  אך  מאוד,  חזקה  יד  לצפון 
ב מסתפק  תשובת  1♣-הוא  לאחר   .

בקפיצה    1♥ דרום   מכריז    2♠הוא 
חמישייה  18ומתאר   עם  נקודות   +

  (לפחות) בקלאב ורביעייה בספייד.  
,  3♠ בהכרזת    4-4דרום מראה התאמה  

סלם. יד זו בעייתית משום  שואף ל וצפון  
לא   המפתח  קלפי  למספר  ששאלה 

אינו קלף רלוונטי עבור צפון.    ♥Aתעזור.  
לשותף   לסלם  ♠KQאם  טוב  סיכוי  יש   ,

מכובדים   בכלל  אין  לשותף  אם  גדול; 
בספייד, גם סלם קטן עלול להיכשל. יש  
ביד   לעזור  שיכולות  קונבנציות  מספר 
הכרזת   היא  ביניהן  המקובלת  כזו. 

ל על    NT5-קפיצה  שאלה  שמהווה 
בשליט   הבכירים  המכובדים  מספר 

מכובד  A/K/Q(מתוך   מראה  דרום   .(
  . 6♠ -בכיר אחד בשליט, וצפון מסתפק ב

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה: מלמעלה  (   ♦5  קלף  שני 
הוכרזה  שלא  בידו,  )בסדרה  זוכה  צפון   .

ה  אל  נמוך  ספייד  אל    K- משחק  ועוקף 
ב J-ה  זוכה  מזרח   . -Q♠    בשליט וחוזר 

היא:   הבעיה  כעת  חיתוכים.  לצמצם  כדי 
ישנן   הקלאב?  סדרת  את  לשחק  איך 
לעבר   רגילה  עקיפה  אפשרויות:  שלוש 

של  Q- ה  משחק   ,AK    בתקווה וחיתוך 
ה   Q- שה  נגד  חיתוך  ועקיפת  .  Q- תיפול 

מצליחות   הראשונות  האפשרויות  שתי 
הסלם.   לביצוע  ומביאות  זו  בחלוקה 

מובילה   השלישית  לכישלון,  האפשרות 
היא   הסיכויים  תורת  מבחינת  אך 
התגלה   שמזרח  לאחר  ביותר.  הגרועה 
הסיכוי   בספייד,  קלפים  שלושה  עם 
בקלאב   קלפים  ארבעה  גם  לו  שיהיו 
נמוך יחסית. אני הייתי בוחר באפשרות  

ולאחר מכן חותך    ♣AKהשנייה, משחק  
  קלאב ללא עקיפה. 



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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Eldad GinossarEldad Ginossar  
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The 30 lessons in this book cover different aspects in bridge, including card 
play, partnership bidding, useful conventions, hand evaluation, competitive 
auction tactics, and matchpoint considerations. Many of the lessons discuss 
basic topics, but the content is not at a basic level.  
 
The emphasis throughout is on thinking bridge rather than memorizing. The 
author’s teaching philosophy and his love for the game mandate this ap-
proach. He also believes in the importance of learning through examples, 
which you will find throughout this book. A careful study of these examples 
is crucial to the process of improving your bridge. Learning how to think 
bridge is not easy, but it is essential. If you are an intermediate or advanced 
player who wishes to play better bridge and learn how bridge experts think, 
this book is for you. Onward now to better bridge! 
 
“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.” 

—Fred Gitelman, Grand Life Master, world champion, and NABC winner   
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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




