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סימולטנית אונליין סימולטנית אונליין 
יוני יוני 20202020

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

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

  

  2020אונליין יוני סימולטנית 

  
 

  אונליין הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית    24לפניכם   
  .  2020 יוני

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

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

להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של  רם בהסברים השתדל 
  רוב הקוראים.   

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

  וסקרנותכם. 

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

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

  

  
  

Dealer: N  
Vul: None  1   Board:  

 T5 

 QJT73 

 J 
 K8753  

  

 K82 

 862 

 KQ9752 

 A   

 73 

 4 

 T8643 

 JT964  

 AQJ964 

 AK95 

 A 
 Q2  

  

o 

West North East South 

--- Pass 1♦ DBL 

4♦ 4♥ 5♦ 6♥ 

Pass Pass DBL* Pass 

7♦ DBL Pass Pass 

Pass    

  

 

  ניתוח ההכרזה

סדרתיות -דרום המשחקים פתיחות חלשות דו-התחלה סוערת לתחרות! זוגות צפון
יוכלו להראות חמישייה בהארט כבר בהכרזה הראשונה של צפון. אחרת  2בגובה 

נקודות גבוהות. ידו  20עם   Dbl-, ולדרום אין אפשרות אחרת פרט ל1♦מזרח יפתח 
. 4♦לכן בחרתי להכריז של מערב אידיאלית להכרזת הפרעה של תמיכה בקפיצה, ו

מול כפל מוציא של השותף סיכויי הביצוע גבוהים למדי.   –  4♥צפון מכריז תחת לחץ  
עם שישייה. לדרום הרבה יותר מכפל מוציא רגיל, ולדעתי   5♦-מזרח ממשיך הלאה ל

  . 6♥ההכרזה הפרקטית היא 

ת המשך המכרז מדגים מוסכמה מועילה: מה לעשות כשיש לנו הקרבה פוטנציאלי
לקיחות ויקרא  2נגד סלם? השותף שתורו להכריז ראשון (כאן מערב) יכפיל עם 

Pass  לקיחות, יכפיל עם לקיחה אחת  0לקיחות. השותף השני יקריב עם  0-1עם
לקיחות. הקלף היחיד בידו של מזרח שצפוי לזכות בלקיחה הוא  2עם  Passויקרא 

A♣ לפיכך, מזרח מכפיל. מערב יודע ששותפו מחזיק לקיחה אחת בלבד ומקריב .
מוכפל  7♦מול סלם שצפוי להתבצע. החוזה הסופי על פי מהלך ההכרזה המוצע: 

  מצד מזרח.
 

  ניתוח משחק היד

 12דרום מבצעים בקלות -(ראש רצף). ראשית כל נציין שצפון ♥A קלף ההובלה: 
  שליטים ועקיפה בספייד.לאחר משיכת  6♥לקיחות בחוזה 

, אך ורק לאחר הובלה של דרום בהארט נמוך. Dblחמש פעמים עם    7♦ניתן להכשיל  
וקיבל תשובה   ♥Qמעשית, הובלה כזו אפשרית רק אם במהלך המכרז דרום שאל על  

הוא ישחק ספייד לעקיפה. דרום יזכה בשתי לקיחות   ♥T-חיובית. לאחר זכיית צפון ב
  .♦Jשלישי שצפון יחתוך מעל הדומם עם  בספייד וימשיך בספייד

ומוציא   ♣Aוהמשך בהארט שנחתך בדומם, הכרוז גובה    ♥A-לאחר הובלה נורמלית ב
, משום שליטים בסיבוב אחד.  כעת ההגנה עלולה לזכות רק בלקיחה אחת בספייד

 ♣K, לבצע עקיפת חיתוך נגד ♣Qשלכרוז מספיק כניסות לדומם כדי לחתוך את 
ולהשליך שני ספיידים על קלאבים שהוגבהו. אם הכרוז יקרא את מצב הקלפים נכון 

). אם ישחק את סדרת הקלאב 500-וישחק כך, הוא ייכשל שלוש פעמים בלבד (
  ההקרבה תשתלם.), וגם במקרה זה 800-אחרת, ייפול ארבע פעמים (
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Dealer: E  
Vul: N-S  2   Board:  

 76 

 95 

 KJ63 

 J8532  

  

 QJT 

 KT843 

 QT4 

 K6    

 A98532 

 AJ72 

 8 

 A4  

 K4 
 Q6 

 A9752 

 QT97  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

1 Pass 1NT Pass 

4 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה

נקודות טובות  11עם  1♥מזרח פותח 
במצב פגיעות נוח. מערב מוביל לקראת 

 4♦סלם באמצעות הכרזת ספלינטר 
בסיבוב השני המתארת קוצר בדיאמונד 
עם התאמה בהארט וסדרה צדדית 
בספייד. ידו של מזרח מינימלית לחלוטין. 

. לדעתי, 4♥הוא מסרב להזמנה ומכריז 
מערב צריך לוותר בשלב זה היות שידו 

גורה". חלק מהשחקנים במערב אינה "ס
ישאלו לקלפי מפתח, ואם יקבלו תשובה 

(קלף מפתח אחד) לא יוכלו לברר  5♦
  בשליט. Q-לגבי ה

המכרז  ,1♥אם מזרח יבחר לא לפתוח 
  .4♠או   4♥ –יגיע למשחק מלא בלבד 

  

  ניתוח משחק היד

   (רביעי מלמעלה). ♣7 קלף ההובלה:

החלוקות נוחות מאוד לכרוז. בהיעדר 
התערבות הכרוז יזכה בהובלת הפתיחה 

 Eight Ever Nineבידו, יפעל לפי הכלל  
Never  וישחק מלמעלה את סדרת

תתבצע  ♥Qהשליט. לאחר נפילת 
עקיפה בספייד וגם זו תצליח. בהמשך 
ייעלמו שלושת הדיאמונדים של הכרוז 
על סדרת הספייד של הדומם עם ביצוע 

  .510+הלקיחות:  13ל כל ש

הובלה בדיאמונד תציל לקיחה אחת 
. האם זו הוכחה 480+עבור ההגנה: 

מערב היו צריכים להכריז סלם? -שמזרח
 ♥Qלא בדיוק. ביצוע הסלם דרש נפילת 

בשני סיבובים ועקיפה מוצלחת בספייד. 
, כלומר 30%-הסיכוי שזה יקרה נמוך מ

הכרזת סלם תביא להפסד בטווח 
  הארוך.

  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  3   Board:  

 9 

 J743 

 T83 

 AKQT6  

  

 74 

 Q6 

 AKJ 

 J87542    

 KQT82 

 K92 

 9754 

 9  

 AJ653 
 AT85 

 Q62 

 3  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 2 Pass 2 

Pass 3 Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

עם שתי  20-לפי חוק ה 1♠דרום פותח 
 10עם  2♣סדרות מייג'ור. צפון משיב 

נקודות וחמישייה טובה (אם משחקים 
, צפון יכריז Two Over Oneשיטת 

NT1 צפון 2♥). דרום ממשיך בהכרזת .
(הזמנה למשחק מלא).  3♥-תומך ל

דרום דוחה את ההזמנה עם ניקוד 
מינימלי וסינגלטון בסדרה הארוכה של 

  .3♥תפו. החוזה הסופי הוא שו
מזרח ומערב המחזיקים את הסדרות 
של יריביהם צריכים כמובן לשתוק לאורך 

  כל הדרך.
  

  ניתוח משחק היד

כדי   ♥2(סינגלטון) או    ♣9  קלף ההובלה: 
  להגן על סדרת הספייד.

לכאורה יש ביד הזו כל הסממנים 
הכרוז  –המובהקים להובלה בשליט 

והדומם הכריזו שתי סדרות ובחרו 
חזק לשחק בסדרה שלישית, ומערב 

בסדרה הצדדית של הכרוז. למרות זאת, 
הכרוז הובלה בשליט לא תהיה מוצלחת.  
תשע  ימשוך שליטים ויבצע לבסוף

  .♦AKבסיוע מיקומם הנוח של  לקיחות
לעומת זאת, לאחר הובלה בקלאב צפוי 

ינסה  ♣A-דומם בהכי לאחר זכיית 
, ♣KQהכרוז להשליך דיאמונדים על 

יחתוך בלקיחה השנייה  ערבאבל מ
יזכה  זרחשותפו בדיאמונד. מאל ויחזור 

וימשיך בסיבוב שלישי של קלאב   ♦AK-ב
שיעניק להגנה לקיחה נוספת בשליט. 
לכרוז אין משהו יותר טוב מהשלכת 

של  ♥Q-, ו♥9יחתוך עם  ערבספייד. מ
. תעניק לקיחה חמישית להגנה זרחמ

  ייכשל בלקיחה אחת.  3♥החוזה 
  

  

  

Dealer: W  
Vul: Both  4   Board:  

 63 

 KT93 

 Q8732 

 72  

  

 KQ875 

 AQ2 

 AT 

 A95    

 J9 

 J864 

 KJ4 

 J864  

 AT42 
 75 

 965 

 KQT3  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1 Pass 

1NT Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה

נקודות וחלוקה  19עם  1♠פותח  מזרח
מאוזנת. עם יד כזאת, ההכרזה השנייה 

היא קפיצה  NT1הנכונה לאחר תשובה 
נקודות  18-19המתארת  NT3-ל

  מאוזנות.
למהלך ההכרזה המומלץ יש חיסרון, 

בהארט עלולה ללכת  5-3שהתאמה 
לאיבוד. על כן חלק מהזוגות יעדיפו 

-18כדי לתאר    NT2להשתמש בהכרזה  
נקודות או לאמץ מוסכמה אחרת כגון   19

Gazzilli  שתאפשר מהלך הכרזה איטי
  .יותר

  

  ניתוח משחק היד

(רביעי מלמעלה  ♦3 קלף ההובלה:
זוכה בלקיחה,  ♦Tמהסדרה הארוכה). 

מהדומם. כעת אם  ♠5והכרוז מוביל 
, הוא ♠9וישחק מידו    דרוםב  ♠T-יהמר ש

יגיע לארבע לקיחות בסדרה. אם גם 
לסיבוב הספייד הראשון  ♦Aיקדים 

 10(שחרור חסימה), הוא יוכל לבצע 
לקיחות (ארבע בספייד, שתיים בהארט, 

  חת בקלאב).שלוש בדיאמונד וא
, ואז ♠Jסביר יותר שהכרוז ישחק מידו   

שני עוצרים בספייד. למרות  דרוםיהיו ל
זאת, אם ימשיך הכרוז לפתח את סדרת 
הספייד, הוא כנראה יגיע בסופו של דבר 

  לתשע לקיחות.
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Dealer: N  
Vul: N-S  5   Board:  

 8 

 AK762 

 975 

 T943  

  

 Q73 

 T98 

 KQ83 

 QJ6    

 AKJT42 

 QJ 

 AJT4 

 A  

 965 
 543 

 62 

 K8752  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass Pass 

1 Pass 2 Pass 

3 Pass 4 Pass 

5 Pass 5 Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה

במושב השלישי עם יד  1♠מערב פותח 
חזקה מאוד, כאשר נקודת התורפה 
היחידה היא בסדרת ההארט. מזרח 

בסיבוב הראשון משתמש  Passשקרא 
מתארת  2♣. הכרזת Druryבמוסכמה 

נקודות עם התאמה בספייד.  9-11
מערב מראה יד חזקה בהכרזה טבעית 

, ומזרח מראה תמיכה טובה 3♦של 
. כעת מערב חותר לחוזה סופי בדיאמונד

, אך תהיה זו שגיאה 6♦או אפילו  6♠
לשאול על אסים עם שני מפסידים 
בהארט. במקום זה עדיף להשתמש 

כדי לתאר שליטה  5♣ביד -בהכרזת קיו
בסדרה המוכרזת ולהראות לשותף 

 ♥Kאיפה הבעיה. לו החזיק מזרח 
ביצוע סלם היה קל. לצערו   ,♣QJבמקום  

ו קונטרול בהארט ועליו של מזרח, אין ל
. כך דועכת 5♠לבחור בהכרזה שלילית 

  , צעד אחד לפני סלם.5ההכרזה בגובה 
  

  ניתוח משחק היד

. ההובלה הטבעית ♥A קלף ההובלה:
של צפון מתלכדת עם ההובלה 
המתבקשת מההכרזה (היריבים נמנעו 

  מסלם רק בגלל חולשה בהארט).

. לאחר מכן הכרוז ♥AK-צפון זוכה מיד ב
זוכה בלקיחה הבאה, מושך שליטים 

מבוצע  5♠ותובע את שאר הלקיחות. 
  .בדיוק 

  

  

  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  6   Board:  

 AJ85 

 K762 

 QJ 

 KJ9  

  

 74 

 J 

 AK943 

 A8753    

 Q2 

 AQT95 

 8765 

 42  

 KT963 
 843 

 T2 

 QT6  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

1 DBL 2 2 

3 3 Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

-לאחר שתי הכרזות טבעיות של מזרח
 15מערב מגיע תורו של צפון המחזיק 

נקודות מאוזנות. בהיעדר עוצר 
. NT1בדיאמונד איני ממליץ על הכרזת 

עם רביעייה בספייד.  Dblאני מעדיף 
 2♣מזרח ממשיך בהכרזה טבעית של 

עם חמישייה מול  2♠-ודרום מתחרה ל
הכפל של השותף. מערב תומך בסדרה 

. צפון 3♦הראשונה של שותפו ומכריז 
במצב פגיעות נוח, ושם  3♠-מתחרה ל

המכרז אמור להסתיים. יהיו גם שולחנות 
-מערב ימשיכו להתחרות ל-שבם מזרח

  .3♦-דרום יוותרו ל-, או צפון4♦

  
  ניתוח משחק היד

(סדרת השותף) או  ♦6 קלף ההובלה:
  (גבוה מדאבלטון). ♣4

לאחר גביית הלקיחות בסדרות המיינור, 
 ♥A-. מערב יזכה ב♥Jמזרח ישחק 

לעקיפת חיתוך. בסופו של   ♥Q-וימשיך ב
דבר הכרוז יפסיד שלוש לקיחות בהארט 

  (כולל החיתוך) ושש בסך הכול. 

מערב ישיגו תוצאה טובה יותר -מזרח
-10לבצע בחוזה בדיאמונד, שבו ניתן 

 לקיחות, תלוי בקלף ההובלה.  11
ניתנת להשגה  300+תוצאת שיא של 

, אבל איני רואה 3♠באמצעות הכפלת 
מערב מצדיקים כפל -כיצד קלפי מזרח

  מעניש.

  
  

  

  

Dealer: S  
Vul: Both  7   Board:  

 KQ2 

 AJ9 

 AK942 

 62  

  

 63 

 QT32 

 J875 

 T98    

 AJ854 

 86 

 Q6 

 QJ53  

 T97 
 K754 

 T3 

 AK74  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1NT Pass 2 

Pass 2 Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

 

  ניתוח ההכרזה

עם ניקוד מקסימלי  NT1פותח  צפון
וחמישייה טובה. חלק מהשחקנים 

. 1♦נקודות ויפתחו  18-ישדרגו יד זו ל
והתערבות  1♥לאחר תשובת השותף 

, אך גם Support Doubleהם יכריזו    1♠
במקרה זה החוזה הסופי יהיה ככל 

  .NT3הנראה 

מהלך ההכרזה  NT1לאחר פתיחה 
משתמש בסטיימן,  דרוםפשוט יותר: 

אין  צפוןיכול להתערב, לאינו  ערבמ
  .NT3-סוגר ל  דרוםרביעיות במייג'ורים, ו

  

  ניתוח משחק היד

(רביעי מלמעלה),  ♥2 קלף ההובלה:
אלא אם השותף התערב בסדרת 

  הספייד.

, ניגש לסדרת העבודה ♥9-זוכה ב צפון
 זרח. כעת אם מ♦2שלו ומוביל מידו 

, תהיינה לכרוז ארבע ♦J-טועה וזוכה ב
 11לקיחות בדיאמונד, ובסך הכול ישיג 

נמוך   ♦לקיחות. לאחר הגנה טובה יותר (
וצריך  ♦Q-זוכה ב ערב), ממזרחמ

להחליט על ההמשך. כעת ניסיון לתקוף 
 10-בספייד דווקא יעזור לכרוז להגיע ל

לקיחות. לעומת זאת, החלפה לקלאב 
תהיה מועילה מאוד להגנה, והכרוז אף 

, ♣A-לול להיכשל בחוזה אם יזכה בע
לקיחה  זרחוימסור למ ♦AKישחק 

  בדיאמונד.

, NT3לסיכום, מגוון תוצאות בחוזה 
מנפילה ועד לשתי לקיחות עודפות, 
אפשרי בהתאם להחלטות שונות של 

  הכרוז ושל ההגנה.

  

  

  



 

מלווה אותך
גם בתקופות קשות

קורונה? 
לא אצלנו!

כשתוכלו סוף סוף 
לחזור למועדונים 

כולם ירגישו בהבדל!

בבית שלך

בזמן שלך

בקצב שלך

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

 מתאים לכל הרמות

 ידידותי למשתמש

 קל ופשוט להבנה

 רמזור הכוונה אישי 

 פתרון כתוב לכל תרגיל

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

www.bestbridge.co.il

נצלו את התקופה להתפתחות 
אישית ושפרו את כישורי 

הברידג' שלכם 
במשחק היד, בהכרזות ובהגנה.

רק

& 7979
לחודש

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


  6עמוד    2020 אונליין יוני סימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: W  
Vul: None  8   Board:  

 98 

 K874 

 Q85 

 Q753  

  

 KT76 

 QJ6 

 AKJ 
 KT9    

 AJ4 

 AT92 

 T732 
 86  

 Q532 

 53 

 964 

 AJ42  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1NT Pass 

2 Pass 2 Pass 

3NT Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה

, הפעם ללא חלופה NT1עוד פתיחה 
סטיימן ומקבל  2♣משיב  מערבאחרת. 
יש רביעייה בספייד, אין  – 2♠תשובה 

  רביעייה בהארט.
. על NT3-ל  NT2כעת יש התלבטות בין  

מפצות שתי  10-הנקודה החסרה ל
עשיריות בסדרות הארוכות. בסופו של 

לא תשנה דבר   מערבדבר, החלטתו של  
 17משום ששותפו מחזיק מקסימום (

לאחר  NT3-נקודות) וממילא ימשיך ל
  .NT2הכרזת הזמנה 

  

  ניתוח משחק היד

(כמעט) הכול אפשרי. אין   קלף ההובלה:
ד לתוך להוביל מרביעייה חלשה בספיי

רביעייה של הכרוז; גם סדרת הקלאב 
אינה אטרקטיבית; בחירה בדיאמונד 
נראית לי סבירה, אך יש היגיון גם 
בהובלה מדאבלטון הארט דרך 

  הרביעייה של הדומם.
 במציאות הובלות בספייד או בדיאמונד

יסייעו לכרוז, בעוד הובלה בקלאב תהיה 
החזקה ביותר: עקיפה בהארט תפסיד 

, ולאחר גביית שלוש צפוןשל  K-ל
לקיחות בקלאב הכרוז יצטרך לנחש כיצד 
לעקוף על מנת להגיע ללקיחה התשיעית 

  שלו.
מזרח לאחר הובלה והמשך בהארט, 

לקיחות אם ינחש נכון  10-יוכל להגיע ל
  מה לעשות.

  

  

  

Dealer: N  
Vul: E-W  9   Board:  

 T7 

 Q73 

 8753 

 J432  

  

 AJ5 

 K98 

 96 

 AK875    

 843 

 T65 

 KQJ42 

 T9  

 KQ962 
 AJ42 

 AT 

 Q6  

  

  

West North East South 

--- Pass 1NT 2(*) 

2 Pass Pass DBL 

Pass 2 Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

לאחר הכרזת   תהיה התערבות הפעם 
. דרום משתמש NT1הפתיחה 
(שלאחרונה מרבים  Landyבמוסכמה 

נגד  Multiלהשתמש בה בשילוב עם 
) ומתאר חלוקה של NT1הכרזת פתיחה  

בסדרות המייג'ור. כעת  5-4לפחות 
של המשיב לפותח הינה  2♦הכרזת 

טבעית וחלשה. צפון חלש מדי להכרזה 
. מזרח מציית להכרזת 2♥"חופשית" של  

sign-off  של שותפו וקוראPass כעת .
 Dbl-דרום יפתח מחדש את ההכרזה ב

. 2♥כדי להראות יד טובה ושותפו יכריז 
אין ספק כי ידו של צפון חלשה מאוד, ולכן 

ו. גם הבא של דרום מובן מאלי Pass-ה
מערב אין הכרזה נוספת, -למזרח

  בהיעדר התאמה ביניהם.
  

  ניתוח משחק היד

, ומערב משחק גבוה ♣A  קלף ההובלה:
 ♣K-מדאבלטון. אם מזרח ממשיך ב

ובקלאב שלישי, צפון ישליך מהדומם 
-דיאמונד ומערב יחתוך. מערב ימשיך ב

נמוך כדי לתקוע את הכרוז בדומם.  ♦
כעת אין לכרוז משהו יותר טוב מלהוביל 

K♠מזרח יזכה ב .-A♠  וישחק קלאב
רביעי, אשר יעניק להגנה שתי לקיחות 

נכשל  2♥החוזה  –נוספות בשליט 
  בלקיחה אחת.

והחלפה  ♣A-גם לאחר הובלה ב
לדיאמונד, מצבו של הכרוז אינו טוב 

במקרה זה גם  –יותר, והחוזה ייכשל 
חובה על הכרוז להמשיך בספייד כדי 

  לצמצם את הנזק.
מוכפל,  2♦דרום מסוגלים להפיל -צפון

אך ורק לאחר הובלה בספייד שתוביל 
 Trump-בהמשך המשחק ל

Promotion קשה לי להאמין שזה יקרה .
  בשולחן.

  

Dealer: E  
Vul: Both  10   Board:  

 KJ4 

 5 

 Q432 

 KQ763  

  

 Q8 

 KQJ87 

 AKT85 
 8    

 9763 

 AT42 

 76 
 A52  

 AT52 

 963 

 J9 

 JT94  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

3(*) Pass 4 Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה

ומערב תומך בו לפי  1♥מזרח פותח 
הפופולרית. ההכרזה  Bergenשיטת 

עם   נקודות גבוהות  7-9מתארת  3♣
  תמיכה של ארבעה קלפים בהארט.

שתי חמישיות נקודות עם  15 למזרח
גם מול תמיכה  4♥. יד זו תכריז טובות

, כל שכן לאחר שהשותף 2♥רגילה 
  הבטיח קלף רביעי בשליט. 

  

  ניתוח משחק היד

(ראש רצף) שנלקח  ♣J קלף ההובלה:
להימנע  הכרוזעל  .♣Aבדומם עם 

ממשיכת שליטים מוקדמת מדי. המשחק 
(במידת   דרוםמעל    ♦, חיתוך  ♦AKהנכון:  

רביעי  ♦, חיתוך K-הצורך), הארט אל ה
וסיום משיכת השליטים. כעת  ♥Aעם 

מוגבה,  מזרחהדיאמונד החמישי של 
לקיחות: חמש בשליט,  11והוא משלים 

-בדומם, שלוש בדיאמונד ו  ♦שני חיתוכי  
A♣.  

(שתושג  4♥-לקיחות ב 10תוצאה של 
יתחיל בשלושה סיבובי  מזרחאם 

  שליטים) תהיה פחות טובה.



  7עמוד    2020 אונליין יוני סימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: S  
Vul: None  11   Board:  

 9874 

 T975 

 K5 

 A83  

  

 K3 

 J82 

 AQ876 

 Q64    

 T6 

 AKQ43 

 JT32 

 T5  

 AQJ52 
 6 

 94 

 KJ972  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1 

2 2 4 * 4 

5 DBL Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

שלוש ההכרזות הראשונות טבעיות 
לגמרי, ומגיע תורו של מזרח. הוא מחזיק 
פתיחה והתאמה בסדרת השותף מול 

, ואי אפשר להכריז 2אוברקול בגובה 
 4♥פחות ממשחק מלא. הכרזה של 

סבירה בהחלט, אבל החלטתי להדגים 
כאן מוסכמה שמומחים רבים משתמשים 

. הרעיון הוא fit jumpבה. היא נקראת 
, מזרח 4♥-שבמקום תמיכה סתמית ל

יראה גם את הסדרה הצדדית הטובה 
שלו (דיאמונד) ויעזור לשותף להחליט 
מה לעשות לאחר שהיריבים יתחרו 

  .4♠-(כצפוי) ל
וכעת הכרזת  4♠-ואכן, דרום מתחרה ל

מאפשרת לשותפות למצוא  4♦מזרח 
. לאחר כפל 5♦-הכרזת הקרבה מצוינת ל

מערב אינם צריכים לברוח -מצפון, מזרח
. במצב של הקרבה עדיף לשחק 5♥-ל

בהתאמה הטובה ביותר ולאו דווקא 
  בסדרת מייג'ור.

  

  ניתוח משחק היד

(הסדרה המוסכמת  ♠A קלף ההובלה: 
של השותפות). ההחלטה מה להוביל 
קשה. הובלה בסינגלטון הארט מסוכנת 
מאוד (ובמקרה זה תמכור את החוזה). 
לאור ההתאמה הכפולה של היריבים 

  חשוב לזכות בלקיחות מידיות.
האיתות של צפון חשוב מאוד. כל עוד 
דרום מבין ששותפו שיחק קלף לא 

. החלופה מעודד, הוא לא ימשיך בספייד
הסבירה היחידה היא קלאב, אשר יוביל 
להכשלת החוזה המוכפל בלקיחה אחת. 
כמובן שהובלה בקלאב חזקה יותר 

  .300+ומובילה לתוצאה של 
מצדו של דרום יתבצע לאחר  4♠חוזה 

  הצלחת כל העקיפות.
  
  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  12   Board:  

 43 

 A7 

 KQT86 

 AQ95  

  

 KT98 

 K6 

 J973 

 874    

 76 

 

QT98532 

 54 

 K6  

 AQJ52 

 J4 

 A2 
 JT32  

  

 

West North East South 

3 DBL Pass 4 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה

מערב מנצל את מצב הפגיעות להכרזת 
, וצפון ניצב בפני בעיה קשה 3♥הפרעה 

מאוד שאין לה פתרון מושלם. האופציות 
נראות רע, ולדעתי  4♦או  Passשל 

נקודות  15עם  NT3הבחירה תהיה בין 
בלבד ובין כפל עם דאבלטון בספייד, עם 

  .NT3-ל 3♠כוונה לתקן תשובה 
. הכרזה זו 4♠במציאות דרום משיב 

מראה לרוב חמישייה, ולכן צפון יכול 
. 4♠-חת סיכון ולהשאיר את החוזה בלק

  אמרנו.  –לא מושלם 
  

  ניתוח משחק היד

ראש רצף פנימי). ( ♥T קלף ההובלה: 
הכרוז יזכה בידו ויתחיל לעקוף בסדרות 
השחורות. מסוכן להתחיל עם שלושה 

  סיבובי דיאמונד, כי מערב עלול לחתוך.
כל העקיפות מצליחות, ולאחר משיכת 
שלושה סיבובי ספייד, הכרוז יעזוב את 
סדרת השליט וישחק שלושה סיבובי 
דיאמונד עם השלכת הארט. לבסוף הוא 

 12ל העקיפה בקלאב וישלים יחזור ע
לקיחות כאשר המפסיד היחיד הוא 

  בסדרת השליט.
 –בסופו של דבר "מעז יצא מתוק" 

מוביל  5-2החוזה המוזר בהתאמה 
ניתן   NT3לתוצאה טובה. בחוזה החלופי  

לקיחות באמצעות עיכוב   12גם כן לבצע  
לקיחה בהארט ומשחק לחץ נגד מזרח 

ספק בסדרות הספייד והדיאמונד, אבל 
  .אם המשחק הזוכה יימצא בשולחן

  

Dealer: N  
Vul: Both  13   Board:  

 AQ5 

 AKQT 

 T74 

 Q95  

  

 K4 

 J8642 

 AQ86 
 J4    

 8763 

 73 

 J93 
 K763  

 JT92 

 95 

 K52 

 AT82  

  

  

West North East South 

--- 1NT Pass 2 

Pass 2 Pass 2 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

 2♥לאחר    2♠והמשך    2♣הכרזת סטיימן  
של הפותח פירושה שהמשיב מתאר יד 
מזמינה עם רביעייה בספייד (בעוד 

מתארת במצב זה  NT2הכרזת המשך 
שאינה  NT2תשובה "טבעית" של 

משוחקת כיום אצל זוגות רבים בגלל 
  השימוש בטרנספר לדיאמונד).

ייד, אבל יש לו פלפותח אין רביעייה בס
), והוא מכריז משחק 17ניקוד מקסימלי (

  .NT3מלא 
  

  ניתוח משחק היד

  .♦6 קלף ההובלה:
בחירת קלף ההובלה אינה קלה. לא 
נראה שיש טעם להוביל מחמישייה 
חלשה בהארט לתוך רביעייה ידועה של 

קלאב גם היא  ♣J-בהכרוז. הובלה 
מפוקפקת ביותר לאחר שהשותף לא 

.  על דרך השלילה אנו מגיעים 2♣הכפיל  
להובלה בדיאמונד נמוך, שהיא החזקה 

 NT3ביותר בחלוקה זו. כעת החוזה 
  רצינית. בסכנה

סביר להניח שמערב יזכה בלקיחה 
. מזרח זוכה ♦-ויחזור ב  ♦Jהראשונה עם  

. כעת ♦Kומוציא לדומם את  ♦A-ב
עקיפה בספייד תוביל לכישלון בלקיחה 
אחת. הדרך היחידה לבצע את החוזה 

 ♠A-, לעלות בK-היא למסור לקיחה ל
אם מזרח ישחק ספייד ולבצע עליו 

Strip-Squeeze ור בסדרות המייג'– 
משחק שקשה לראות אותו גם בקלפים 
פתוחים, ובקלפים סגורים הוא נגד כל 

  הסיכויים.
צפוי להתבצע בקלות  NT3לסיכום, 

לאחר הובלה בהארט, ולהיכשל ככל 
  הנראה לאחר הובלה בדיאמונד.

  



  8עמוד    2020 אונליין יוני סימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: E  
Vul: None  14   Board:  

 KQ876 

 84 

 42 

 Q973  

  

 T532 

 K62 

 JT863 

 6    

 A9 

 A3 

 K975 

 KJ852  

 J4 
 QJT975 

 AQ 

 AT4  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

2 DBL Pass 2 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה

שתי אפשרויות  מערבול 1♥פותח  דרום
עם  NT1להתערב שאינן מושלמות: 

חלוקה "חצי מאוזנת" ועוצר חלש 
עם חמישייה לא איכותית.   2♣בהארט או  

הכרזת האוברקול נראית לי בטוחה 
 2♠חלש מדי להכרזת  צפוןיותר. 

 דרוםמחייבת ומשתמש בכפל שלילי. 
 6חוזר על סדרת ההארט שלו עם 

מרוצה מהחוזה הסופי עם  צפוןקלפים, ו
  דאבלטון הארט, ולכן מוותר על סדרתו.

, ייתכן NT1-היה בוחר ב מערבאילו 
(בלתי מחייב) וזה  2♠היה מכריז  צפוןש

  היה החוזה הסופי.
  

  ניתוח משחק היד

(רביעי מלמעלה).  ♣5 קלף ההובלה:
אף הובלה אינה מושכת ואף לא בטוחה, 

מנסה את סדרתו הארוכה  מערבאז 
בתקווה למצוא מכובד אצל השותף. 

ומוביל שליט.  ♣Tהכרוז זוכה בידו עם 
וחוזר בדיאמונד. כעת  ♥K-זוכה במזרח 

, וכאשר ♦Kלקיחה עם  מערבמובטחת ל
חיתוך  מזרחיוכל לתת ל ♥A-יזכה ב

קלאב. בסך הכול ההגנה תזכה בחמש 
  לקיחות,  והחוזה יתבצע בדיוק.

כנה מראה כי ההובלה ניתוח של תו
(נכנס ליד השותף   ♥3החזקה ביותר היא  

כדי שזה יוביל קלאב). רק שני קלפי 
יכולים להוביל לכישלון   ,♠9-ו  ♥3הובלה:  

כנראה לא נראה אותם  החוזה, אך
  במציאות.

  
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  15   Board:  

 873 

 T94 

 KT2 

 QT62  

  

 Q92 

 Q6 

 6543 

 K983    

 AT6 

 J 

 AJ987 

 AJ54  

 KJ54 
 AK87532 

 Q 

 7  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1 

DBL Pass 2 2 

3 3 Pass Pass 

4 DBL Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

מכפיל (הכרזה  ערב, ומ1♥פותח  דרום
 צפון). 2♦גמישה ונכונה יותר מאשר 

חלש מדי לתמיכה ישירה בשותף במצב 
 זרחפגיע, ומעדיף בשלב זה לשתוק. מ
. 2♣משיב לכפל ברביעייה הטובה יותר 

תומך   ערבחוזר על סדרתו, מ  דרוםכעת  
תומך באיחור   צפוןעם ידו הטובה ו  3♣-ל
(הכרזה תחרותית בלבד). לו היה  3♥-ל

, קרוב לוודאי 2♥-ומך מיד לת  צפון
  . 4♥היה מכריז  דרוםש

, 3♥-דרום עוצרים יפה ב-כעת צפון
: האם ערבוהשאלה היא מה יעשה מ
במצב  4♣-יתאפק או ימתח את החבל ל

לא פגיע. אם יבחר באפשרות השנייה, 
יכפיל אותו לעונשין עם ארבעה  צפון

חייב להיות  דרוםקלאבים טובים. 
ל של ממושמע ולהשאיר את הכפ

  השותף.
  

  ניתוח משחק היד

 צפון(ראש רצף).  ♥A קלף ההובלה:
מאותת העדפת סדרה לדיאמונד עם 

. לאור ההכרזה ♦Q-ממשיך ב דרום .♥4
כנראה ישחק נכון את סדרת  זרחמ

ועקיפה שגרתית  ♣Kבמקום  –הקלאב 
 ♣Jולאחר מכן  ♣Aיוביל הוא , AJלכיוון 

מהדומם. למרות צמצום מספר 
המפסידים בקלאב, עדיין יהיו לכרוז 
בהכרח שני מפסידים בדיאמונד ואחד 
בכל סדרה אחרת. בסופו של דבר 
התחרות האגרסיבית על החוזה אינה 

דרום -משתלמת. עדיף היה לתת לצפון
  .140+לרשום 

  

  

  

Dealer: W  
Vul: E-W  16   Board:  

 K4 

 JT7 

 J62 

 87643  

  

 J95 

 A5 

 QT 

 AKQJ52    

 AT8632 

 83 

 AK4 

 T9  

 Q7 
 KQ9642 

 98753 

   

  

 

West North East South 

1 Pass 2 3 

3 4 4NT Pass 

5 Pass 6 Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה

נקודות   11-עם שישייה ו  1♠מערב פותח  
נקודות עם תמיכה  17טובות. למזרח 

בשותף וסדרה צדדית סגורה בקלאב. 
אין ספק שזוהי יד באזור הסלם. בשלב 

. דרום מתערב 2♣ראשון מזרח מכריז 
, ומערב חוזר 3♥בהכרזת הפרעה של 

קלפים. צפון  6על סדרתו כדי להראות 
ממשיך את ההפרעה במצב פגיעות נוח 

  .4♥-ת שותפו לומעלה א
מזרח שאינו מודאג מסדרת ההארט 
שואל על מספר קלפי המפתח. 

בשליט.   Qקלפי מפתח ללא    2התשובה:  
כעת ברור כי הכרזת סלם תהיה גבולית, 
אך לא חסרת סיכוי משום שעם תשעה 
קלפי ספייד במשותף יש סיכוי גבוה 

מזרח . לאור המצב הגבולי  Q♠ללכוד את  
רת השליט מחליט לשחק את הסלם בסד

קלאב. אף על פי  –החזקה ביותר 
בוטום, מערב צריך -שמשחקים טופ

 Passלכבד את החלטת שותפו ולקרוא 
  .6♣על  

, דרום 6♠מערב יכריזו -אם מזרח
כדי  Lightner Double-ישתמש ב

לבקש הובלה בסדרה הראשונה 
   .♣שהדומם הכריז ולקבל חיתוך 

  

  ניתוח משחק היד

  (ראש רצף). ♥K קלף ההובלה:
מזרח זוכה בלקיחה הראשונה בידו, 

, מסיים T-משחק קלאב נמוך אל ה
משיכת שליטים בחמישה סיבובים, 
משחק שלושה סיבובי דיאמונד עם 
השלכת המפסיד בהארט ולבסוף תוקף 

וספייד נמוך  ♠Aאת סדרת הספייד עם 
נופלים זה על זה,  ♠KQמהדומם. 

  והסלם מבוצע.
ניתן להכשיל  6♠את החוזה החלופי 

  באמצעות הובלה בקלאב.



  9עמוד    2020 אונליין יוני סימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: N  
Vul: None  17   Board:  

 6 

 Q6542 

 KT87 

 QT4  

  

 A843 

 AT97 

 9 
 K976    

 Q972 

 J83 

 53 
 A853  

 KJT5 

 K 

 AQJ642 

 J2  

  

  

West North East South 

--- Pass 1 1 

1 3 3 Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה

 11ידו של מזרח שווה לדעתי פתיחה עם  
נקודות ושתי רביעיות במייג'ור. דרום 

  . כעת הכרזות1♦מתערב 
קלפים  4של המשיב מבטיחות  1♠ ♥1 /

, וצפון תומך 1♠לפחות. מערב מכריז 
(הכרזת הפרעה).  3♦בשותפו בקפיצה 

. דרום שוקל 3♠מזרח מכריז תחת לחץ 
להכפיל, אבל שותפו לא הבטיח הרבה. 
הוא מעדיף לחכות שהיריבים יעלו גבוה 

  .3♠יותר, אך החוזה הסופי נשאר 
  

  ניתוח משחק היד

(סדרת השותף).  ♦8 קלף ההובלה:
 ♦דרום זוכה, וההמשך הטוב ביותר הוא  

נוסף שנחתך בדומם. ביד זו על הכרוז 
להיות זהיר מאוד במשיכת השליטים 
ולא לאבד שליטה. יש לפתח קודם כל 
את סדרות ההארט (עקיפה כפולה) 
והקלאב (מסירת לקיחה ליריבים בסיבוב 
השלישי). כרוז שיפעל בצורה מוצלחת 
יפסיד רק שתי לקיחות בשליט ואחת 

 ייכשל 3♠בכל סדרה אחרת, והחוזה 
פעם אחת. כרוז שיאפשר למגן בדרום 
להוציא לו את השליטים ייכשל בלקיחות 

  רבות.
דרום מבצעים ללא קושי -מנגד, צפון

כאשר ההגנה יכולה לזכות  3♦חוזה של 
רק בארבע הלקיחות הבטוחות שלה 

  מלמעלה.
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  18   Board:  

 KJ3 

 AJT5 

 82 

 K653  

  

 T754 

 9432 

 K3 

 AJ4    

 A962 

 Q 

 AQ654 

 872  

 Q8 
 K876 

 JT97 

 QT9  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1 DBL 1  DBL 

1 Pass 2 Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה

וצפון מכפיל. עם יד של  1♦מערב פותח 
נקודות מומלץ להתעלם מהכפל של  8

רגיל. מזרח מכריז את כהיריב ולענות 
הנמוכה מבין שתי הרביעיות שלו. דרום 

אבל  –זה מראה הארטים  –מכפיל 
. 1♠מערב ממשיך בהכרזה טבעית של 

וזוכים   2♠-מערב עוצרים ב-לבסוף מזרח
  בחוזה.

 במקום NT1דרום היה מיטיב להכריז 
Dbl הכרזה זו הייתה מקשה על .

היריבים למצוא את ההתאמה בספייד, 
-וייתכן אף שדרום היה זוכה במכרז ב

NT1  .ומבצע את החוזה  
  

  ניתוח משחק היד

(השותף הראה  ♥A קלף ההובלה:
  הארטים, ולכרוז כנראה קלף בודד). 

סיבוב שני של הארט נחתך ביד הכרוז. 
, חותך הארט ♦Kמערב עובר לדומם עם  

 ♣A, עובר לדומם עם ♠A, גובה נוסף
 ♦AQוחותך את ההארט האחרון. כעת 

עם השלכת קלאב. צפון חותך את 
. ♠Jהסיבוב השלישי של הדיאמונד עם 
 ♣Kכעת עליו לדייק בהגנה. אם ישחק 

וקלאב נוסף, הדומם יחתוך וימשיך 
בספייד נוסף שיבטיח ביצוע תשע 

נמוך אל  ♣לקיחות. ההמשך הנכון הוא 
של השותף. דרום יחזור בדיאמונד,   Q-ה

 ♠K-וב ♠Q-שיאפשר להגנה לזכות ב
בנפרד. כך יוגבל הכרוז לשמונה 

  לקיחות.
  

  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  19   Board:  

 9 

 AQ765 

 AJ82 

 QJ3  

  

 Q7 

 K92 

 KT6543 

 76    

 JT5 

 JT8 

 97 

 AT842  

 AK86432 
 43 

 Q 

 K95  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 2 Pass 4 

Pass Pass Pass  

 

 

  ניתוח ההכרזה

ידו של דרום חזקה מדי להכרזת פתיחה 
הדרך הנכונה להכריז יד זו היא . 4♠

 2♥, ולאחר תשובת השותף 1♠לפתוח 
. 4♠-+ נקודות לקפוץ ל10המתארת 

רצף ההכרזות של דרום מתאר פתיחה 
. עם זאת, ♠קלפי  7-8מינימלית עם 

סדרת הספייד לא תהיה "סגורה" 
  ).3♠(אחרת דרום היה מכריז 

 2♠אפשר גם להכריז יד זו לאט עם 
, ובסופו 3♦ן ימשיך  בהכרזה השנייה. צפו

של דבר "כל הדרכים יובילו לרומא" 
  .4♠-והמכרז יסתיים ב

  

  ניתוח משחק היד

נראה לי עדיף על  – ♦9 קלף ההובלה: 
. מההובלה די ברור שעקיפה ♣Aפני 

בדיאמונד לא תצלח, ולכן הכרוז צריך 
ולעקוף  ♠AK, להמשיך ♦Aלשחק 
-2כשהוא מקווה לחלוקת ספייד    בהארט

או לעקיפה מוצלחת. התקווה  3
הראשונה מתגשמת, אך לא השנייה, כך 
שביצוע החוזה מובטח. מצד שני, להגנה 

. התוצאה ♣J♠ ,K♥ ,Aשלוש לקיחות: 
דרום תהיה שכיחה מאוד -לצפון 420+

עלולים   NT3-ל שיגיעובחלוקה זו. זוגות 
בגלל המחסור בכניסות  bottomלקבל 

  .דרוםלסדרת הספייד של 
  



  10עמוד    2020 אונליין יוני סימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: W  
Vul: Both  20   Board:  

 AJT732 

 KQ 

 Q7 

 732  

  

 6 

 T542 

 J85 

 AQ985    

 K94 

 98 

 KT932 

 KT4  

 Q85 
 AJ763 

 A64 

 J6  

  

 

West North East South 

Pass 1 Pass 2 

Pass 2 Pass 4 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה

 דרוםנקודות והתאמה במייג'ור,  12עם 
 2מכריז את החמישייה שלו בגובה 

 צפון. הכרזתו השנייה של 4♠-בדרך ל
אינה מבטיחה בהכרח שישייה  2♠

 אין זה דרוםבספייד, אך מבחינתו של 
משנה הרבה. על אף סדרות המייג'ור 
הטובות, אין הצדקה לחפש סלם כאשר 
לשני השותפים כוח של פתיחה 

  בלבד. מינימלית
  

  ניתוח משחק היד

. אין סיבה להוביל ♦5 קלף ההובלה:
בסדרות היריבים וגם לא מצירוף של 

AQ הובלה בסינגלטון בשליט תהיה .
 12הגרועה מכולן ותאפשר לכרוז לבצע 

  ות.לקיח
יש שתי אפשרויות:  ♦-לאחר ההובלה ב

מהדומם, עוקף  A(א) הכרוז מבקש 
!), Qבהצלחה בספייד, (תחילה עם 

מסיים משיכת שליטים ומשחק הארט 
כאשר בסיבוב השני הוא נאלץ לעשות 

Overtake  .בגלל מחסור במעברים
, 3-3אינה מתחלקת  סדרת ההארט

  לקיחות. 10-והכרוז מסתפק ב
מריץ את הלקיחה הראשונה אל   צפון(ב)  

. כעת ♦K-זוכה ב מערבשלו, אך  Q-ה
לקלאב  מערב מחליףאין זה משנה אם 

או ממשיך בדיאמונד, הכרוז יכול תמיד 
לקיחות, ובלבד שיבצע  10-לזכות ב

ולאחר  Qעקיפה חוזרת בספייד (יריץ 
של  K-נמוך ללכידת ה ♠-מכן ימשיך ב

 דרום-לצפון 620+דרום). התוצאה 
  תהיה שכיחה וקרובה לממוצע.

  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  21   Board:  

 J9 

 Q84 

 AQJ843 

 43  

  

 A532 

 AK73 

 T 

 T982    

 KQT7 

 JT96 

 K52 

 65  

 864 
 52 

 976 

 AKQJ7  

  

  

West North East South 

--- 2 DBL 3 

3 Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה

לצפון יד מקסימלית לפתיחה חלשה של 
החלוקה   –במצב פגיע. מזרח מכפיל    2♦

עם קוצר בסדרת  4441האידיאלית 
הפותח מפצה על נקודה גבוהה אחת 

הכרזה כזו  – 3♣חסרה. דרום מכריז 
מעידה בדרך כלל על תמיכה  Dblלאחר 

או עזרה בדיאמונד, ודרום גם מציע 
סדרה משלו ובעיקר נותן לשותף הובלה 
טובה במקרה הסביר שמערב יהיה 

  בחוזה במייג'ור.הכרוז  
הרביעייה הטובה  – 3♠מערב מכריז 

יותר במייג'ור. מזרח שהכפיל עם יד 
מינימלית אינו מעלה למשחק מלא, ולאף 

הוא החוזה  3♠אחד אין מה להוסיף. 
  הסופי.

  

  ניתוח משחק היד

(תודה לשותף על  ♣4 קלף ההובלה:
והמשך  ♦A-!). הובלה ב3♣ההכרזה 
יאפשרו לכרוז לבצע ללא קושי   בדיאמונד

  לקיחות.  10
דרום מתחיל בשלושה קלאבים גבוהים, 
ולכרוז יש בעיה בסיבוב השלישי: האם 

בדרום או  ♠J-ולקוות ש ♠Tלחתוך עם 
ייפול בשני  ♠J-לחתוך גבוה ולקוות ש

סיבובים או שעקיפה נגד דרום תצליח? 
המשחק המנצח הוא לחתוך גבוה, 

זה יביא את  .♠Jלעקוף בהארט ולהפיל 
לקיחות (חמש בספייד, כולל  9-הכרוז ל

  חיתוכים, וארבע בהארט).
, ♠J-ויפסיד ל ♠T-גם אם מערב יחתוך ב

עדיין יוכל בהמשך לפצות את עצמו 
באמצעות חיתוך הקלאב הרביעי לאחר 
שלצפון כבר לא יהיו שליטים ולהגיע 

  לקיחות. 9לאותן 
(מצד מערב) או  3♥חוזים אפשריים של 

(מצד צפון) יניבו גם הם תשע  3♦
  לקיחות.

  

Dealer: E  
Vul: E-W  22   Board:  

 A9 

 KQJ2 

 T82 

 QJ96  

  

 JT76 

 86 

 Q75 

 AK52    

 8532 

 T754 

 K93 

 T8  

 KQ4 
 A93 

 AJ64 

 743  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

Pass 1 Pass 1NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

ובסיבוב השני מכריז  1♦דרום פותח 
NT1  כדי להראות חלוקה מאוזנת עם

נקודות ללא התאמה בהארט  12-14
וללא רביעייה בספייד. צפון מחזיק 
פתיחה מול פתיחה, ולאחר שלא נמצאה 
התאמה במייג'ור, לא נותר לו אלא 

  .NT3-להעלות את השותף ל
  

  הידניתוח משחק 

(שני מלמעלה  ♠5 קלף ההובלה:
בסדרה הארוכה יותר מבין הסדרות 

  שלא הוכרזו על ידי היריבים).
לקיחות מלמעלה. היות שמונה  לכרוז 

שאין מצב לעקיפה כפולה בדיאמונד 
), עדיף לתקוף את ♦9(בשל חסרונו של 

סדרת הקלאב. לאחר זכייה בלקיחה 
ישוחק קלאב לעבר  ♠Kהראשונה עם 

  הדומם:
 3-8-J-K . חוזר בספייד  שמזרחנניח

(אם יחזור בדיאמונד יש לשחק נמוך). 
 Tשמפיל  ♣Qומוביל  ♠A-בהכרוז זוכה 

כעת הוגבהו שתי לקיחות מערב. מ
ולכרוז המעברים הדרושים כדי  ,בקלאב
 430+לקיחות. תוצאה של  10לגבות 

 NT3. ביצוע דרום-לצפוןתהיה טובה 
ללא לקיחה עודפת אמור להיות מתחת 

  לממוצע.
  



  11עמוד    2020 אונליין יוני סימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: S  
Vul: Both  23   Board:  

 8 

 AKJ532 

 JT 

 A743  

  

 AT9 

 Q964 

 Q6 

 8652    

 Q72 

 T 

 A95432 

 KJT  

 KJ6543 
 87 

 K87 

 Q9  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1 Pass 1 

2 2 Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

בדרום, אבל איכותה  2♠רבים יפתחו 
העלובה של הסדרה אינה מצדיקה 

Preempt  פגיע. מאותה סיבה מערב
 1♥פותח  . לבסוף צפון2♦אינו פותח 

 צפוןו  2♦מתערב    ערב. מ1♠משיב    דרוםו
 12-14(מתאר שישייה עם  2♥מכריז 

אינו צריך להמשיך  דרוםנקודות). כעת 
הנקודות הגבוהות שלו אינן  9: במכרז

 ♦K. בנוסף, מספיקות למשחק מלא
מאבד מערכו לאחר שהיריב משמאל 

יש התאמה ידועה . מעל לכל, 2♦הכריז 
, בעוד השותף לא קלפים בהארט 8של 

  הבטיח אפילו קלף אחד בספייד.
מערב חלשים מדי כדי להתחרות. -מזרח

  .יהיה החוזה הסופי  2♥

  

  ניתוח משחק היד

(סדרת השותף).  ♦Q קלף ההובלה: 
 A-זוכה ב ערב, מK-מכסה ב דרום

-ימשיך כנראה ב ערב. מJנופל  צפוןומ
בתקווה ששותפו חיתוך ויחזור  ♦2

. כעת ♦T-זוכה בצפון בקלאב. במציאות 
נלקחת  ♣Qינסה להגיע לדומם בקלאב. 

 ♥צריך להוביל    ערב. בשלב זה מ♣Kעם  
, אך ככל הנראה ♣כדי לצמצם חיתוכי 

כדי להגביה לשותפו לקיחה  ♦9ינסה 
בשליט. כעת הכרוז יכול לבצע את 
 החוזה באמצעות השלכת ספייד מפסיד

וגם בדרכים אחרות. לפי ניתוח של 
תוכנת מחשב, הדרך היחידה להבטיח 

-יוביל ב זרחאת הפלת החוזה היא שמ
Q♦לאחר זכייתו   ♥ ישחק מיד ערב, ומ
לאחר  ♥9יוביל  זרח. בהמשך מ♦A-ב

, והכרוז נשאר עם שלושה ♠A-הזכייה ב
מפסידים בקלאב ללא יכולת להגיע 

  לדומם.
  

  

Dealer: W  
Vul: None  24   Board:  

 987 

 AKT7 

 KQ6 

 KQ5  

  

 6 

 QJ532 

 J983 

 A42    

 KQJT54 

 4 

 T52 

 T63  

 A32 
 986 

 A74 

 J987  

  

 

West North East South 

2 DBL Pass 3 

Pass 3 Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה

למערב יד קלאסית לפתיחה חלשה של 
נקודות מאוזנות, אך אינו  17. לצפון 2♠

ללא עוצר בספייד.  NT2יכול להכריז 
-לפיכך הוא מכפיל. אני מניח כי צפון

דרום משתמשים במוסכמה החשובה 
Lebensohl בתגובה ל-Dbl  על פתיחה

  .2חלשה של אחד היריבים בגובה 
לפי מוסכמה זו, תשובה בסדרה חדשה 

+ נקודות, בעוד עם 8מבטיחה  3בגובה 
 NT2יכריז  Dbl-יד חלשה המשיב ל

  .3♣המבקש מהשותף להכריז 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

+ 8המבטיחה  3♣לאחר ההכרזה 
נקודות צפון יודע שלשותפות כוח מספיק 

על מנת  3♠למשחק מלא. הוא מכריז 
דרום לברר אם לשותף עוצר בספייד. 

שמח לענות בחיוב על השאלה של 
  .NT3שותפו ולהפוך לכרוז בחוזה 

  

  ניתוח משחק היד

  ). ראש רצף( ♠K קלף ההובלה:
(שמא מערב  הכרוז יעכב פעם אחת

 ♠A-יזכה ב  התחכם ופתח עם חמישייה),
בסיבוב השני וינסה לפתח לקיחות 
בסדרת הקלאב (שבה החלוקה נוחה 
וניתן לפתח בקלות שלוש לקיחות) ו/או 
לבצע עקיפה כפולה בהארט (שלא 

  תצלח). 
לקיחות,  10-הדרך היחידה להגיע ל

שתצליח נגד כל הגנה, היא "לנקות" 
הסדרות פרט  מכל מזרחבהדרגה את 

להארט ולבסוף להשאיר אותו עם 
QJxx♥  ולהכניס אותו למשחק סופי עם

הארט נמוך. רוב הסיכויים שהכרוז לא 
ויסתפק  ימצא את קו המשחק המנצח

  ללא לקיחות עודפות. NT3בביצוע 
  

  



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

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

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

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

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

לוי שטרן

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

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

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

10% הנחה
לחברי ההתאגדות הישראלית לברידג’

moses20 :קוד קופון

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

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

מתילדה ולילו פופילוב

חופשת “אחרי קורונה“ מושלמת 
בחצי האי פיליון הקסום שביוון

נשמח לארח אתכם  

הפתיחה ב-15.6.2020!

http://WWW.VILLAMOSES.COM



