
 עיצוב: לילו פופלילוב
הפקה: רותם פרסום והפקות בע"מ

♣♦♥♠ לפניכם 40 הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית השנייה 
שום  וללא  לחלוטין  אקראי  באופן  ידי מחשב  על  חולקו  הידיים   .2015 לשנת 
התערבות. חולקו 4 סטים של ידיים ומחבר ההסברים יובל לובינסקי, בחר סט 

שלם, זה שנראה לו המעניין ביותר.
יובל לובינסקי נחשב בעיני רבים כבכיר המורים בארץ לברידג', מלמד ברידג' 

בכל הרמות מזה 30 שנה.  
מאות מתלמידיו חברים בהתאגדות הישראלית לברידג' ולוקחים חלק בפעילויות 

היום יומיות  במועדונים ברחבי הארץ. 
המדינה,  בגביעי  הארץ,  באליפויות  פעמיים  מספר  יובל  זכה  כשחקן  

ובפסטיבלים בינלאומיים רבים.  
בהסברים השתדל יובל להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של רוב 
הקוראים. ההכרזות המומלצות הן בשיטה טבעית 5 מייג'ור הנפוצה ביותר 
אצלנו. ישנם כמה ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם 

וסקרנותכם.
אנו מקוים כי נהניתם מן התחרות עצמה, בה שיחקתם 24 ידיים מתוך ה-40, 
שלא  הידיים  את  גם  הכוללת  הזו,  החוברת  מקריאת  גם  תועלת  תפיקו  וכי 

שיחקתם.
תתפרסמנה  וכן  לסניפים,  האפשרי  בהקדם  תופצנה  התחרות  תוצאות 

באינטרנט: 
http://www.bridge.co.il • באתר ההתאגדות	

תחרות סימולטנית ארצית 
ניקוד טופ בוטום  )מחושב בפועל(מרץ - 2015
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 Dealer: N
Vul: None 1 Board:

♠ Q9
♥ AQ87
♦ KQT2
♣ 843

♠ AJ83
♥ T942
♦ 5
♣ KJT7

♠ T75
♥ KJ5
♦ AJ943
♣ 62

♠ K642
♥ 63
♦ 876
♣ AQ95

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♦Pass1♠Pass

1NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

הכרזה רגילה של צפון דרום.

ניתוח משחק היד

במשחק  וצפון  קלאב  בנסיך  מוביל  מזרח 
בתוספת  החוזה  את  קושי  ללא  יבצע  נכון 
לקיחות   9 ביצוע  על  לפחות.  אחת  לקיחה 

יקבל צפון תוצאה טובה מאד.

 Dealer: E
Vul: N-S 2 Board:

♠ KJ
♥ T43
♦ AJT5
♣ KJ96

♠ A942
♥ A987
♦ 932
♣ 52

♠ QT6
♥ KJ62
♦ K8
♣ Q873

♠ 8753
♥ Q5
♦ Q764
♣ AT4

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---
1♣

Pass
Pass

Pass
1♦

Pass
Pass

2♦PassPassDbl
Pass2♥PassPass
3♦PassPassPass

ניתוח ההכרזה

בסופו  חלקי  משחק  על  לגיטימי  מאבק 
ישחקו צפון דרום בגובה 3.

ניתוח משחק היד

עם  לוקח  מזרח  הארט.  ב-2  מוביל  מערב 
האס וממשיך בהארט.

השלישי  הארט  את  חותך  בדרום  הכרוז 
עם  לוקח  מזרח  הנסיך,  אל  ספייד  ומשחק 
צריך  כבר  עכשיו  בספייד.  וממשיך  האס 
דרום לדעת היכן יתרת התמונות החסרות 
בדיאמונד וקלאב )לפי ההכרזה(, ועקיפות 
 10 למבצע  יעניקו  הסדרות  בשתי  נכונות 

לקיחות.

 Dealer: S
Vul: E-W 3 Board:

♠ 973
♥ AT2
♦ K75
♣ AKJ8

♠ AQ
♥ KQJ9
♦ Q6
♣ Q7642

♠ KT54
♥ 843
♦ JT943
♣ 3

♠ J862
♥ 765
♦ A82
♣ T95

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass

 1NTDblPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

מוכפל   1NT של  חוזה  בשולחן,  מלחמה 
על  למבצע  או  טובה  תוצאה  יעניק  תמיד 
שמצליחה  טובה  להגנה  או  מוצלח,  ביצוע 

להפיל את המבצע.

ניתוח משחק היד

בצפון  לכרוז  הארט.  במלך  מוביל  מזרח 
יש 6 לקיחות בטוחות ואת השביעית יוכל 
תצליח.  בקלאב  העקיפה  עם  רק  להשיג 
נופל  והוא  מצליחה  לא  זו  עקיפה  לצערו 

פעם אחת.

גדי בן בסט

עם

גדי בן בסט – bnbg.ben@gmail.com 050-5364604 | פקס: 03-6040940
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 Dealer: W
Vul: Both 4 Board:

♠ Q92
♥ Q
♦ KQJ6543
♣ 83

♠ J75
♥ T842
♦ 87
♣ AKJT

♠ A843
♥ KJ76
♦ AT
♣ 642

♠ KT6
♥ A953
♦ 92
♣ Q975

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♣
1♦1♥1NT2♥
3♦PassPassPass

ניתוח ההכרזה

רביעיות  ושתי  נקודות   12 עם  מערב 
במיגור צריך לפתוח אבל לוותר כשהיריב 

מגיע לגובה 3.

ניתוח משחק היד

מזרח מוביל באס קלאב רואה את השתיים 
חייב  הכרוז  להארט.  ועובר  שותפו  של 
להוצאת  דיאמונד  ולשחק  האס  עם  לקחת 
לקיחה  לפתח  ינסה  הכרוז  השליטים. 
להגיע  ממנו  למנוע  ההגנה  על  אך  בקלאב 
המשחק  את  לבצע  מנת  על  ולכן  לשולחן 
יהיה חייב הכרוז בצפון למצוא את הנסיך 
ספייד. למזלו ועקב חוסר הכניסות לשולחן 
ספייד  העשירית  אל  שלו  מהיד  ישחק 

ויצליח בביצוע.

 Dealer: N
Vul: N-S 5 Board:

♠ AJ983
♥ T3
♦ K753
♣ J2

♠ KT75
♥ J54
♦ T
♣ KT864

♠ Q
♥ A9
♦ AQJ986
♣ AQ53

♠ 642
♥ KQ8762
♦ 42
♣ 97

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass2♥Dbl
Pass2♠Pass3♦
Pass4♣Pass4NT
Pass
Pass

5♦
Pass

Pass
Pass

6♣

ניתוח ההכרזה

על  גבה  שירימו  כאלה  שיהיו  ספק  לי  אין 
פתיחת ה-2 הארט, אבל ביד שלישית אני 
ללא  קצת.  חסר  אם  גם  להפריע  ממליץ 
ההפרעה יגיעו מזרח מערב מהר מאד ל-6 

קלאב. 
רב  ספק   – ההפרעה  שתהיה  בשולחנות 
 3NT לאן יגיעו הזוגות. לדעתי תוצאה של

פלוס 1 תהיה פופולארית.

ניתוח משחק היד

חייב  הכרוז  הארט.  במלך  מוביל  דרום 
נמצא  שהפתרון  ולהבין  האס  את  לקחת 
בדיאמונדים. מושך אס קלאב ומלך קלאב, 
בכל  בשולחן.  קלאב  המלכה  את  שומר 
מקרה על האס קלאב זורק את ה-6 קלאב 
אל  ככניסה  ביד  קלאב  ה-4  את  ושומר 
ה-5 קלאב בשולחן אם הקלאב 3-1. כעת 
דיאמונד אל האס בשולחן, ממשיך במלכה 
דיאמונד ומבצע "עקיפת חיתוך" היה וצפון 
משחק דיאמונד קטן, זורק לוזר הארט, היה 
וצפון מכסה עם המלך, חותך, וכך פיתח את 

הדמונדים וביצע את החוזה.
תוצאה של 920 בבורד זה, או אולי 1090 
מוחלט  טופ  תעניק  דאבל(  עם  קלאב   6(

למבצע.

 Dealer: E
Vul: E-W 6 Board:

♠ KT964
♥ 964
♦ 87
♣ A52

♠ AQ2
♥ KJ3
♦ AT43
♣ T64

♠ J87
♥ AQ2
♦ KQJ9
♣ 873

♠ 53
♥ T875
♦ 652
♣ KQJ9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♦Pass3NT

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

הכרזה רגילה של מזרח מערב.
למתחכמים למיניהם תצפה אכזבה.

ניתוח משחק היד

צפון מוביל בעשירית ספייד ומוכר למבצע 
את הלקיחה העשירית במשחק. בכל יציאה 
אחרת יש רק 9 לקיחות, אבל מה לעשות, 
מה  זה  אומרים:  ואיך  לפעמים  קורה  זה 
לבורד  ועוברים  תוצאה  רושמים  שיש, 

הבא.
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 Dealer: S
Vul: Both 7 Board:

♠ K86
♥ 63
♦ KQT32
♣ 652

♠ AT97
♥ 875
♦ J4
♣ KJT9

♠ QJ432
♥ J
♦ 987
♣ 8743

♠ 5
♥ AKQT942
♦ A65
♣ AQ

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------2♣Pass
3♦Pass3♥Pass

3NTPass4♥Pass
4NTPass5♦Pass
6NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

פתיחת 2 קלאב ביד זו הגיונית היות
הרבה  צריך  ולא  בטוחות  לקיחות   9 ויש 
מלא.  במשחק  להיות  מנת  על  מהשותף 
ולא  שליט  ללא  לשחק  צפון  של  ההחלטה 
בוטום,  טופ  משיקולי  נובעת  בהארט 
בתקווה  ספייד,  המלך  על  להגן  וממחשבה 

שהצרות לא יגיעו מהקלאבים.

ניתוח משחק היד

מזרח שצריך להוביל חייב לקחת בחשבון 
ארוכות  אדומות  סדרות  יש  שליריבים 
שיכולות להספיק ל-13 לקיחות ולכן עליו 
ולעצור את הכרוז על  להוביל באס ספייד 
12 לקיחות בלבד. כל הובלה אחרת תעניק 

ליריב 13 לקיחות.
תוצאות  הרבה  יהיו  זה  שבבורד  ספק  אין 

שונות.

 Dealer: W
Vul: None 8 Board:

♠ T632
♥ Q5
♦ 942
♣ Q972

♠ KQ
♥ AJ72
♦ AKQ65
♣ JT

♠ A987
♥ T8
♦ JT3
♣ AK64

♠ J54
♥ K9643
♦ 87
♣ 853

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♣

Pass1♦Pass1♠
Pass2♥Pass3♦
Pass4NTPass5♥
Pass6NTAll Pass

ניתוח ההכרזה

 20 עם  שיושב  מזרח  של  רגילה  הכרזה 
נקודות מול פתיחת שותפו.

6NT שוב משיקולי טופ בוטום עדיף
ולא 6 דיאמונד.

ניתוח משחק היד

דרום מוביל ב-8 דיאמונד. נגד סלמים
או  רצף(  )ראש  אגרסיבי  להוביל  עדיף 
פסיבי )סדרה שאין בה כלום( ולתת לשחקן 
לו.  שחסרות  התמונות  את  לבד  לחפש 
יציאה בהארט למשל תעניק מיד ליריב את 

הלקיחה ה-12. 
לכרוז יש 11 לקיחות בטוחות ועליו להחליט 
לא  הקלאבים,  על  כמובן  לשחק,  מה  על 
משנה עם העקיפה מצליחה או לא מצליחה, 
תמיד יהיו לו 3 לקיחות בקלאב ולכן עליו 
לקחת ביד את ההובלה ולהריץ נסיך קלאב. 
צפון לוקח את המלכה, אך כל המשך שלו 
כבר לא משנה. כרוז שישחק קודם את כל 
כניסות  ללא  עצמו  את  ימצא  הדיאמונדים 

לדומם
וייפול במשחק.

 Dealer: N
Vul: E-W 9 Board:

♠ QT97
♥ Q5
♦ AQJ3
♣ KJ3

♠ J642
♥ 73
♦ 752
♣ 9652

♠ K
♥ J864
♦ K986
♣ AT74

♠ A853
♥ AKT92
♦ T4
♣ Q8

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1NTPass2♦Pass
2♥Pass2♠Pass
3♠Pass4♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

וארבעה  הארטים  חמישה  על  מספר  דרום 
ספיידים, צפון תומך בספייד ודרום במשחק 

מלא.

ניתוח משחק היד

רואה  הכרוז  דיאמונד.  ב-6  מוביל  מערב 
מפסיד בקלאב, מפסיד בדיאמונד, ואולי 2 
מפסידים בשליט.  עקיפה בדיאמונד תפתור 
לטפל  נשאר  עכשיו  הדיאמונד.  בעיית  את 

בשליט.
חסר  כאשר  כזה  במצב  לשחק  נכון  איך 
של  בעיות  היו  אם  הנסיך?  וגם  המלך  גם 

כניסות לדומם הנכון הוא
המלכה,  אל  קטן  וספייד  ספייד  אס  לשחק 
במקרה הנ"ל יש מספיק כניסות אל הדומם 
ולכן הנכון הוא לבצע עקיפה כפולה. להריץ 
ייקח אך  פעם ראשונה את המלכה, המלך 
בפעם השנייה שנריץ את העשירית נתפוס 

את הנסיך ונבצע 11 לקיחות.
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 Dealer: E
Vul: Both 10 Board:

♠ AT85
♥ 72
♦ AJ93
♣ 863

♠ KJ73
♥ K853
♦ T64
♣ QT

♠ Q2
♥ A964
♦ Q872
♣ J74

♠ 964
♥ QJT
♦ K5
♣ AK952

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♣Pass
1♦Pass1NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

עוד בורד שיגרתי בדרך למשחק חלקי.

ניתוח משחק היד

מערב מוביל ב4- הארט. מזרח לוקח
עם המלך וממשיך ב הארט קטן. 

הכרוז  בהארט.  וממשיך  אס  לוקח  מזרח 
בדרום לוקח את הארט שלישי ועליו לפתח 
קלאב  אס  משחק  הקלאבים.  את  כמובן 

וממשיך בקלאב קטן משתי הידיים.
מזרח לוקח את המלכה ומשחק את ההארט 
הרביעי, מערב לוקח וכאן נגמרו הלקיחות 
יבצע עקיפה בדיאמונד  של ההגנה. הכרוז 
שאחרי  במערב  יריב  לקיחות.   9 וייקח 
את  יעצור  לספייד  יעבור  השני  ההארט 

הכרוז על 8 לקיחות בלבד ויקבל
על כך תוצאה סבירה.

 Dealer: S
Vul: None 11 Board:

♠ 7654
♥ A52
♦ Q2
♣ 5432

♠ J
♥ KQ83
♦ AKT94
♣ KQT

♠ A83
♥ J97
♦ J853
♣ AJ8

♠ KQT92
♥ T64
♦ 76
♣ 976

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass

Pass1♦Pass2NT
Pass3♥Pass4♦
Pass4NTPass5♥

Pass6♦AllPass

ניתוח ההכרזה

למצוא  בתקווה  חזקה  יד  על  מספר  מזרח 
משתף  מערב  לסלאם.  ולהוביל  התאמה 
פעולה ותומך בדיאמונד ומכאן הדרך קצרה 

ל-6 דיאמונד.
3NT מערב שלא ישתף פעולה ויכריז

בהובלה  לקיחות   9 לבצע  בקושי  יצליח 
ספייד.

ניתוח משחק היד

במזרח  הכרוז  ספייד.  במלך  מוביל  דרום 
שאומר:  הפשוט  הכלל  את  לזכור  צריך 
לשחק  יש   Eight Ever - Nine Never
את  לבצע  דיאמונד,  מלך  דיאמונד,  אס 

החוזה ולקבל תוצאה טובה מאד.

 Dealer: W
Vul: N-S 12 Board:

♠ T86
♥ 
♦ 964
♣ AT87642

♠ KQ543
♥ AKQJ
♦ Q2
♣ K3

♠ A97
♥ T543
♦ AT87
♣ Q9

♠ J2
♥ 98762
♦ KJ53
♣ J5

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---

Pass
---
1♠

---
Pass

Pass
2♠

Pass 3NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

מזרח עם 20 נקודות, יד חצי מאוזנת, מודיע 
לשותפו: אנחנו במשחק מלא, תבחר: ללא 
שלו  החלוקה  עם  מערב  ספייד.  או  שליט 
ופיזור הנקודות מסכים ללא שליט, החלטה 
שתתברר כמצוינת כשירשמו את התוצאה.

ניתוח משחק היד

דרום מוביל ב-8 הארט ולכרוז במזרח 11 
שיכריזו  כאלה  יהיו  אם  בטוחות.  לקיחות 
את הקלאבים גם בהובלה קלאב יש למבצע 
11 לקיחות בטוחות. תוצאה מצוינת מול כל 

אלה שישחקו בספייד או בהארט.

מועדוני הברידג' רמת השרון, חולון וג'קי דגן שמחים להזמינכם

פסח 2015 כוכב אנדלוסי בקוסטה דל סול
4-12/4/2015

טרמולינוס מאלגה / סיבליה / קורדובה / גרנדה / מיצרי גיברלטר / מיחאס

daganbridge@hotmail.com ,050-7470016 שירותי תירות דיזנהאוז יוניטורסלפרטים והרשמה: יעקב מינץ 052-2783263 | רועי טושר 050-9033355 | ג'קי דגן

במחיר מיוחד 1,590 € (לאדם בחדר בתפוסה זוגית) 
תוספת ליחיד בחדר 240 €
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 Dealer: N
Vul: Both 13 Board:

♠ AK65
♥ KJ7
♦ A98
♣ 632

♠ 432
♥ Q8532
♦ J5
♣ Q54

♠ QJT9
♥ T9
♦ KT63
♣ K87

♠ 87
♥ A64
♦ Q742
♣ AJT9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1NTPass3♣Pass
3♦Pass3NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

דרום עם 3 הארטים ודאבלטון קטן בספייד, 
שואל על חמישיות במיג'ור )פפט סטיימן(, 
.3NT כשלא מצא חוזר להכרזתו המקורית

ניתוח משחק היד

מזרח מוביל ב-3 הארט, הכרוז בצפון חייב 
לבצע עקיפה כפולה בקלאב על מנת להגיע 

ל 9 לקיחות.
מזרח לא צריך להרגיש רע, הוא לא מכר 
יכול צפון לבצע  את המשחק, בכל הובלה 
9 לקיחות. יכניס בסוף המשחק את מערב 
הלקיחה  את  ממנו  ויקבל  בספייד  לידו 

החסרה בדיאמונד.

 Dealer: E
Vul: None 14 Board:

♠ T5
♥ Q74
♦ 8632
♣ AT74

♠ Q93
♥ AKJT65
♦ 4
♣ KJ2

♠ AK4
♥ 92
♦ AKT97
♣ Q83

♠ J8762
♥ 83
♦ QJ5
♣ 965

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♥Pass2♦

Pass2♥Pass3♣
Pass3♥Pass4NT
Pass5♥PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

לסלאם  למשוך  מפתה  מאד  בעייתי,  בורד 
וחסרה  אחד  אס  שחסר  כשומעים  אך 
המלכה הארט נאלצים לעצור. לצערם של 
אלה שעצרו המלכה יושבת במקום הנכון, 

אך, תחשבו כמה פעמים היא תשב הפוך.

ניתוח משחק היד

בכל הובלה של דרום נגד חוזה בהארט וגם 
של צפון נגד חוזה ללא שליט יבצע הכרוז 

עקיפה בהארט וייקח 12 לקיחות.
כמובן  יקבלו   6 יכריזו  זאת  שבכל  אלה 
תוצאה טובה מאד, אך עברתם באור אדום 

ובפעם הבאה תקבלו דו"ח.

 Dealer: S
Vul: N-S 15 Board:

♠ A3
♥ KJT7
♦ AQJ943
♣ 7

♠ 9876
♥ Q8
♦ K
♣ AKT843

♠ QT4
♥ 963
♦ 752
♣ J965

♠ KJ52
♥ A542
♦ T86
♣ Q2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass
1♦2♣DblPass
3♥Pass4♥All Pass

ניתוח ההכרזה

דרום משתמש בנגטיב דאבל על מנת לספר 
לשותפו על המיג'ורים.

אקסטרות  בלי  ודרום  בהארט  מזמין  צפון 
ונקודות מבוזבזות בקלאב מסתפק  נוספות 

במשחק מלא.

ניתוח משחק היד

במלך  וממשיך  קלאב  באס  מוביל  מזרח 
בחשבון  לקחת  כדאי  בצפון  לכרוז  קלאב. 
את התערבות מזרח בהכרזה ולחפש שם את 

התמונות החסרות לו בהארט ובדיאמונד.
יצליח  הארט  הנסיך  עם  שיעקוף  כרוז 
אס  שישחק  ולכרוז  המלכה,  את  לתפוס 
דיאמונד ויפיל מלך סינגלטון כדאי לשלוח 

לוטו.

צריך עיצוב גרפי / מיתוג ?
נשמח לעזור לך :)

ל"רותם פרסום והפקות" נסיון של שנים רבות בפרסום, עיצוב, מיתוג והפקות, סטנדרטיים ומורכבים, עבור לקוחות מתחומים רבים.
תרגיש בידע המקצועי שלנו ובשירות המסור, מפגישת ההכרות ועד קבלת המוצר ובזמן !  

ravit@rotemltd.co.il | 077-5401053 :לפרטים והצעת מחיר
קטלוגים חוברות,  מגזינים,  הוצאת   | דפוס  בקרת   | דפוס  הפקות   | פרסום  שטחי   | מיתוג   | ודיגיטל  לפרינט  גרפי  עיצוב 
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 Dealer: W
Vul: E-W 16 Board:

♠ K853
♥ JT7
♦ KJT63
♣ T

♠ T92
♥ AQ985
♦ 85
♣ Q92

♠ AJ76
♥ 2
♦ Q94
♣ AJ853

♠ Q4
♥ K643
♦ A72
♣ K764

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♣

Pass1♥Pass1♠
Pass1NTPass2♣
2♦PassPassPass

ניתוח ההכרזה

צפון שמבין שהיריבים עומדים לעצור נמוך 
)כנראה  המכרז  את  מחדש  לפתוח  חייב 
שלשותפו יש נקודות ואין לו מה להכריז(. 
במכרז  יזכה  עכשיו,  שיכריז  צפון  ואכן 

ובתוצאה טובה.

ניתוח משחק היד

ישחק קטן  ב-2 קלאב. הכרוז  יוביל  מזרח 
הארט.   2 וישחק  הנסיך  עם  ייקח  ומערב 
וימשיך בהארט קטן.  ייקח עם האס  מזרח 
ברור  כי  מהדומם  קטן  לשחק  חייב  הכרוז 
לו  שהיה  מערב  ששיחק  הארט  ה-2  לפי 
סינגלטון ואכן מערב חותך וממשיך כנראה 
ליריב  יעניק  אחר  החזר  כל  בדיאמונד. 
לקיחה נוספת. הכרוז יפסיד עוד 2 לקיחות 

בספייד ויבצע את המשחק.

 Dealer: N
Vul: None 17 Board:

♠ T72
♥ QT73
♦ T63
♣ J52

♠ A953
♥ A65
♦ QJ5
♣ 843

♠ KQJ
♥ K92
♦ 9874
♣ KT7

♠ 864
♥ J84
♦ AK2
♣ AQ96

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1♣Pass
PassDblPass1NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

חייב  הראשונה  בהכרזה  ששתק  מערב 
פאס  היה  שותפו  הרי  ציפיות,  להנמיך 
בהתחלה ולכן אין צורך לקפוץ לשום מקום 

ורצוי להסתפק בהכרזה נמוכה.

ניתוח משחק היד

במערב  הכרוז  קלאב,  ב-2  מוביל  צפון 
חייב לפתח לקיחה אחת לפחות בדיאמונד 
על מנת לבצע 8 לקיחות, 7 לקיחות יש לו 

מלמעלה.
אל  דיאמונד  לשחק  ראשונה  פעם  יכול 
לא  אם  השניה  בפעם  אך  התמונות  אחת 
ה-9.  את  להריץ  מצפון  תמונה  מופיעה 
במידה והיריב הוביל בהארט לא לעכב את 
הלקיחה על מנת לא לאפשר להגנה לפתוח 

את הקלאב.

 Dealer: E
Vul: N-S 18 Board:

♠ AJT3
♥ KQJ7
♦ 42
♣ Q93

♠ Q64
♥ 85
♦ AKJ5
♣ 8642

♠ 95
♥ AT63
♦ T63
♣ AKJT

♠ K872
♥ 942
♦ Q987
♣ 75

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♣
DblReDbl1♦1♥
1♠1NT2♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

עם שתי רביעיות במיג'ור יכול צפוןלהכפיל 
את  שימצאו  זוגות  בקלאב.  קוצר  ללא  גם 
אם  אלא  לשחק,  יוכלו  בספייד  ההתאמה 
פעם  ויפלו  קלאב   3 יכריזו  מערב  מזרח 

אחת.

ניתוח משחק היד

מזרח יוביל כנראה ב 8 הארט. מערב יכול 
לעכב את האס וצפון שיעשה עקיפה בספייד 
על  שליט  ללא  הכריז  )זוכרים?  מזרח  על 
שישחק  צפון  המשחק.  את  יבצע  הספייד( 

הפוך עלול ליפול פעמיים.
מגוונות  תוצאות  הרבה  שנראה  כנראה 

בבורד זה.

צריך פרסום ?
נשמח לעזור לך :)

ל"רותם פרסום והפקות" נסיון של שנים רבות בפרסום, עיצוב, מיתוג והפקות, סטנדרטיים ומורכבים, עבור לקוחות מתחומים רבים.
תרגיש בידע המקצועי שלנו ובשירות המסור, מפגישת ההכרות ועד קבלת המוצר ובזמן !  

ravit@rotemltd.co.il | 077-5401053 :לפרטים והצעת מחיר
קטלוגים חוברות,  מגזינים,  הוצאת   | דפוס  בקרת   | דפוס  הפקות   | פרסום  שטחי   | מיתוג   | ודיגיטל  לפרינט  גרפי  עיצוב 
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 Dealer: S
Vul: E-W 19 Board:

♠ 765
♥ 82
♦ 76
♣ AKQJ43

♠ QJT932
♥ J543
♦ 3
♣ 85

♠ K84
♥ KQ
♦ AK54
♣ T972

♠ A
♥ AT976
♦ QJT982
♣ 6

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♥1NT
Dbl2♠3♦Pass
3♠Pass3NTPass

Pass

ניתוח ההכרזה

לפתוח  צריך   6/5 של  חלוקה  עם  דרום 
בהארט ולא בדיאמונד. אם יפתח בדיאמונד 
לא יוכל להראות חמישיה במיג'ור. צפון עם 
6 לקיחות בטוחות ינסה לתפוס את היריב 
בחוזה עם דאבל, אך כשזוג היריבים מצא 
למשוך  צפון  מנסה  שלהם  הספיידים  את 

למשחק וקשה לבוא אליו בטענות.

ניתוח משחק היד

מערב יוביל ב-4 ספייד, לצערו של הכרוז 
יש לו רק 8 לקיחות בטוחות ורק טעות גסה 
של ההגנה תעזור לו לבצע את החוזה, אבל, 
סבירה.  תוצאה  להיות  צריכה  אחת  נפילה 
חוזה  יכול לבצע  מזרח מערב  היושב  הזוג 

של 3 ספייד ללא בעיה.

 Dealer: W
Vul: Both 20 Board:

♠ Q5
♥ QJT8542
♦ A
♣ 972

♠ T872
♥ 96
♦ 653
♣ KQ86

♠ 96
♥ A3
♦ KQJ9874
♣ A5

♠ AKJ43
♥ K7
♦ T2
♣ JT43

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♦
3♥PassPass4♦

PassPass4♥Pass
PassPass

ניתוח ההכרזה

דרום מוסיף למשחק מלא רק לאחר שמערב 
נלחם בצדק על המשחק.

ניתוח משחק היד

מזרח צריך להוביל ב 3 דיאמונד. משלושה 
קלפים קטנים בסדרת השותף הובילו תמיד 
לדעת  לשותף  לעזור  מנת  על  ביותר  נמוך 
זה  בבורד  בסדרתו.  הקלפים  חלוקת  את 
מידע שכזה הוא קריטי, אם ייקח מערב את 
האס הארט וימשיך בדיאמונד, יבצע הכרוז 

12 לקיחות!!
יש  שלכרוז  מההובלה  מערב  יבין  אם 
ימשיך  קלאב,  לאס  יעבור  בודד,  דיאמונד 

בקלאב, ויפיל את החוזה.

 Dealer: N
Vul: N-S 21 Board:

♠ J8
♥ A97532
♦ AT93
♣ T

♠ AKQ43
♥ K
♦ 854
♣ 9542

♠ T7652
♥ QJ
♦ KQJ2
♣ 73

♠ 9
♥ T864
♦ 76
♣ AKQJ86

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
2♥2♠4♥4♠

PassPassDblPass
PassPass

ניתוח ההכרזה

קרב לגיטימי של מזרח מערב במצב
זוגות  פגיע(.  מול  פגיע  )לא  נוח.  פגיעות 

שיוותרו ישלמו יותר.

ניתוח משחק היד

במלך  ממשיך  קלאב  באס  מוביל  דרום 
לשותפו  לתת  מנת  על  במלכה  וממשיך 

לחתוך מעל השולחן. ההגנה
 300 של  ותוצאה  אסים  שני  עוד  תקבל 
הארט   4 של  חוזה  במיעוטו.  הרע  תהיה 

מבוצע ללא בעיה.

באד נוינהאר
נופשון קיץ 2015 בגרמניה

במלון הבוטיק
והמפואר

STEIGENBERGER
B A D  N E U E N A H R

לפרטים והרשמה:

28 ביולי - 10 באוגוסט 2015

050-5364604 פקס: 03-6040940
bnbg.ben@gmail.com

2,190
ליחיד בחדר זוגי

תוספת לחדר יחיד 345 €

€

גדי בן בסט

טיסות סדירות אל-על בשעות נוחות

13 לילות, 14 ימים על בסיס חצי פנסיון 

במלון הבוטיק המפואר והקלאסי  

חדרים ממוזגים 
הנחה לטיפולי הספא במלון

מיסים והעברות

שני טיולים בחבילה וטיולים נוספים לבחירה

משחקי ברידג'

שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים

ערב סיום חגיגי

מלווה ישראלי צמוד (מרסלו)

טיפים לנותני שירות

STEIGENBERGER

המחיר כולל:



באד נוינהאר
נופשון קיץ 2015 בגרמניה

במלון הבוטיק
והמפואר

STEIGENBERGER
B A D  N E U E N A H R

לפרטים והרשמה:

28 ביולי - 10 באוגוסט 2015

050-5364604 פקס: 03-6040940
bnbg.ben@gmail.com

2,190
ליחיד בחדר זוגי

תוספת לחדר יחיד 345 €

€

גדי בן בסט

טיסות סדירות אל-על בשעות נוחות

13 לילות, 14 ימים על בסיס חצי פנסיון 

במלון הבוטיק המפואר והקלאסי  

חדרים ממוזגים 
הנחה לטיפולי הספא במלון

מיסים והעברות

שני טיולים בחבילה וטיולים נוספים לבחירה

משחקי ברידג'

שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים

ערב סיום חגיגי

מלווה ישראלי צמוד (מרסלו)

טיפים לנותני שירות

STEIGENBERGER

המחיר כולל:
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 Dealer: E
Vul: E-W 22 Board:

♠ J8
♥ A94
♦ AK83
♣ AT53

♠ AT76532
♥ T8
♦ J76
♣ Q

♠ KQ94
♥ Q65
♦ T54
♣ J64

♠ 
♥ KJ732
♦ Q92
♣ K9872

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---3♠PassPass
DblPass4♠Pass
6♣PassPassPass

ניתוח ההכרזה

דרום חייב לעשות משהו חריג. הוא שתק 
מזרח  של  הפתיחה  כי  הראשונה  בהכרזה 
היא כמו עצם בגרון עבורו, אבל כששותפו 
הקונטרול  על  לו  לספר  חייב  הוא  הכפיל 

בספייד,
ולהציע סלאם. כמובן שאם צפון היה מכריז 
אבל  להארט,  מתקן  דרום  היה  דיאמונד, 

קלאב מספיק טוב לו.
בשולחנות שדרום יכריז 4 הארט, זה יהיה 

המשחק.

ניתוח משחק היד

בדרום  הכרוז  חייב  מזרח  הובלה של  בכל 
לשחק נכון את השליט. היות ומזרח כנראה 
את  לשחק  צריך  האחרות  בסדרות  קצר 
נופל  מה  ולראות  מהדומם  קלאב  המלך 
למזרח. אם נפלה תמונה חייב במשחק נכון 
מערב.  של  השנייה  התמונה  את  לעקוף 
לאחר השליטים משחקים את הדיאמונדים 
שני  למזרח  ברורה,  הספירה  ועכשיו 
הארט  המלך  את  משחקים  הארטים. 
ואחריו את הנסיך בתקווה למחוץ עשירית 
יקבל  לקיחות   13 שיבצע  כרוז  דאבלטון. 

תוצאה מצוינת.

 Dealer: S
Vul: Both 23 Board:

♠ A94
♥ 4
♦ 9642
♣ AQ862

♠ J76
♥ KJ5
♦ QT73
♣ T94

♠ T853
♥ 98762
♦ J8
♣ 53

♠ KQ2
♥ AQT3
♦ AK5
♣ KJ7

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------2NTPass

3♠(1)Pass3NTPass
4♣(2)Pass4NTPass

5♠Pass5NTPass

6♣Pass6NTPass

סטיימן למיינור.( 1)
 מחפש סלאם בקלאב.( 2)

ניתוח ההכרזה

צפון יודע שאם יצליח למצוא התאמה יוכל 
סטיימן  דרך  עובר  ולכן  לסלאם  להוביל 
 .2NT פתיחת  לאחר  הקיים  למיינור 
ממשיך  מהפותח  שלילית  תשובה  לאחר 
הדרך  ומשם  ארוך  על קלאב  ומודיע  צפון 
סלולה. דרום משיקוליי טופ בוטום ומשפע 
הסלאם  את  מכריז  הסדרות  בכל  התמונות 

.NT-ב

ניתוח משחק היד

שיוביל  מערב  ספייד.  ב-8  הוביל  מערב 
בהארט יראה חיוך על פניו של הכרוז. אבל 
מבצע  נכון  במשחק  כרוז  איך  נראה  בואו 
13 לקיחות גם בהובלה ספייד. לוקח מלך 
ספייד ביד ומשחק מלך קלאב נסיך קלאב 
קטן  הארט  בשולחן.  המלכה  אל  וקלאב 
מלכה  וכעת  בידו  המלכה  אל  מהשולחן 
ספייד וספייד קטן אל האס בשולחן. ועכשיו 
מתחיל הלחץ על מזרח, משחקים את שני 
מה  ורואים  מהשולחן  הנותרים  הקלאבים 
מזרח  יזרוק  הראשון  בקלאב  מזרח.  זורק 
דיאמונד והכרוז יזרוק הארט. בקלאב השני 
מזרח בצרות, אם יזרוק מזרח הארט יזרוק 
הכרוז דיאמונד וייקח שני הארטים נוספים, 
הכרוז  יזרוק  דיאמונד,  מזרח  יזרוק  אם 
הארט ויקח את שלושת הדיאמונדים. שוב 

ביצוע של 13 לקיחות ותוצאה מצויינת.

 Dealer: W
Vul: None 24 Board:

♠ AQ93
♥ K3
♦ K87
♣ QJ73

♠ J542
♥ AQ96
♦ A952
♣ 6

♠ T876
♥ JT5
♦ T43
♣ A95

♠ K
♥ 8742
♦ QJ6
♣ KT842

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

1NTPass2♣
Pass
Pass

2♠Pass2NTPass
PassPass

ניתוח ההכרזה

שיתערבו  במזרח  זוגות  שיהיו  מאמין  אני 
המיג'ורים  שני  בהכרזת   NT-ה לאחר 
)קפלטי, לנדי( אך סביר שברוב השולחנות 

.2NT ישחקו

ניתוח משחק היד

חייב  הכרוז  דיאמונד.  ב-2  יוביל  מזרח 
לפתח את הקלאבים, טוב יעשה מערב אם 
סימון  לקבל  רק  ולו  שלו  האס  עם  יחכה 

משותפו מה לשחק. 
סביר להניח שמזרח יבקש הארטים

ומערב ישחק את הנסיך הארט. הגנה נכונה 
אס  מהר  שייקח  מערב  היריב.  את  תפיל 

קלאב ויחזיר דיאמונד יקבל מנה משותפו.
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 Dealer: N
Vul: E-W 25 Board:

♠ 
♥ AK94
♦ J8764
♣ QJT9

♠ J76
♥ Q752
♦ 2
♣ 86532

♠ A953
♥ JT3
♦ KQT3
♣ AK

♠ KQT842
♥ 86
♦ A95
♣ 74

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♦Pass1♠1NT
2♣Pass2♦Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

בורד מעניין, מאמין שנראה הרבה תוצאות 
מגוונות. לצפון חלוקה מעניינת ולכן אפשר 
לפתוח. דרום צריך להתאפק למרות שקשה 

עם ספיידים כאלה לתמוך בדיאמונד.

ניתוח משחק היד

מזרח  כנראה  יוביל  ההכרזה  מהלך  לפי 
ב-6 ספייד או 2 הארט. בכל הובלה הכרוז 
יפסיד 2 קלאבים ו-3 דיאמונדים ויבצע את 

החוזה.

 Dealer: E
Vul: Both 26 Board:

♠ A84
♥ T9542
♦ A9
♣ 972

♠ T32
♥ AJ6
♦ 872
♣ AKT5

♠ KJ97
♥ K7
♦ KJT
♣ J843

♠ Q65
♥ Q83
♦ Q6543
♣ Q6

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♣Pass1♠

Pass1NTPass3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מהלך הכרזה רגיל לחלוטין.

ניתוח משחק היד

צריך  הכרוז  דיאמונד.  ב-4  יוביל  דרום 
 10 של  וביצוע  הספייד  סדרת  את  לפתח 
מסיבה  שינחש  מי  סביר,  יהיה  לקיחות 
 11 ויבצע  בקלאב  החלוקה  את  שהיא  כל 

לקיחות יקבל טופ.

 Dealer: S
Vul: None 27 Board:

♠ KQ9863
♥ 
♦ AK98
♣ 832

♠ AJT7
♥ KJ
♦ Q
♣ AKQJT5

♠ 
♥ AQ987432
♦ T52
♣ 96

♠ 542
♥ T65
♦ J7643
♣ 74

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass4♥

Pass4NTPass5♣
Pass6♥PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

מערב עם 8 הארטים ולא פגיע פותח בגובה 
ספייד,   4 יכריז  שצפון  בשולחנות  גם   .4

יוביל מזרח את שותפו לסלאם בהארט.

ניתוח משחק היד

צפון לא מאמין שמשחקים נגדו סלאם אבל 
לאחר הובלה באס דיאמונד אפשר להכניס 

את הקלפים ולעבור לבורד הבא.
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 Dealer: W
Vul: N-S 28 Board:

♠ AQJ
♥ 754
♦ AT82
♣ Q53

♠ K6
♥ AK6
♦ Q73
♣ AK982

♠ 8532
♥ QJ82
♦ J5
♣ T64

♠ T974
♥ T93
♦ K964
♣ J7

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♦DblPass1♥

Pass1NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

מזרח מראה את כוחו הרב בהכרזה השניה, 
אבל לא מצליח לפתות את שותפו להמשיך.

ניתוח משחק היד

שעוצר  הכרוז  דיאמונד.  ב-4  מוביל  דרום 
את הדיאמונד השלישי ינסה לפתח לקיחות 
קלאב  אס  לשחק  צריך  מהקלאב.  נוספות 
או  דרום  העשר,  אל  קטן  קלאב  ואחריו 
הדיאמונד  את  משחקים  לוקחים,  צפון 
האחרון ונשאר להם לקבל את האס ספייד. 
בשולחנות בהם יוביל דרום בספייד, יצליח 
7 לקיחות ולקבל תוצאה  הכרוז לבצע רק 
להוביל  בעד  אני  אבל  במיוחד,  טובה  לא 
בסדרת השותף. גם אם זה לא מצליח, לא 

יבואו אלינו בטענות.

 Dealer: N
Vul: Both 29 Board:

♠ 2
♥ 82
♦ Q9543
♣ KJ763

♠ 7
♥ J63
♦ J876
♣ AQT84

♠ AQJ986
♥ K7
♦ KT
♣ 952

♠ KT543
♥ AQT954
♦ A2
♣ 

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1♥1♠
Pass2♣ (1)2♥3♣
PassPassPass

מומלץ לשחק שהחלפת סדרה ( 1)
בגובה 2 בתשובה לאוברקול הינה הכרזה 

לא מחייבת המשך, ולכן במקרים בהם תרצו 
שהשותף ימשיך קיפצו ל-3.

ניתוח ההכרזה

או  דרום  אם  בעיות.  שיעשה  בורד  שוב 
הארוכה,  בסדרתם  לשחק  יתעקשו  מערב 
את  יכבד  מערב  אם  אבל  בבעיות,  ייתקלו 

הקלאבים של מזרח, 
למרות  החוזה  את  לבצע  מזרח  יצליח 

החלוקה הגרועה של השליט.

ניתוח משחק היד

לדרום אין הובלה קלה, יוביל כנראה באס 
דיאמונד או אס הארט.

המספרים  את  לו  שיש  מזל  יש  למזרח 
הנכונים בקלאב והוא יושב אחרי צפון.

 Dealer: E
Vul: None 30 Board:

♠ T8762
♥ Q3
♦ KJ64
♣ 83

♠ AK3
♥ T62
♦ T73
♣ QT54

♠ 95
♥ AKJ8
♦ AQ85
♣ J92

♠ QJ4
♥ 9754
♦ 92
♣ AK76

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1NT

Pass2♣Pass2♥
Pass2NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

9 נקודות ושלש עשיריות, אבל  מזרח עם 
חלוקה רעה, מאמין שהרוב יזמינו למשחק 

ומערב לא יקבל. 

ניתוח משחק היד

צפון מוביל ב-8 ספייד. הכרוז צריך לעכב 
ספייד ראשון על מנת לנתק את הקשר בין 
לוקח  דרום   .5/3 של  בחלוקה  היריבים 

וממשיך בספייד.
עכשו לוקח הכרוז בשולחן ומשחק קלאב, 
שלישי.  ספייד  וממשיך  מלך  לוקח  דרום 
שני,  קלאב  ומשחק  בשולחן  לוקח  הכרוז 
הכרוז  האס,  את  לעכב  דרום  חייב  עכשיו 
אס  משחק  ברירה  וכשאין  בידו  לוקח 
הארט, מלך הארט, הפתעה, הארט לעשר 
בשולחן, דיאמונד לאס ונסיך הארט משלים 
את הביצוע. אם ייקח דרום את האס קלאב 

בפעם השנייה יבצע הכרוז 9 לקיחות.

מועדוני הברידג' רמת השרון, חולון וג'קי דגן שמחים להזמינכם

פסח 2015 כוכב אנדלוסי בקוסטה דל סול
4-12/4/2015

טרמולינוס מאלגה / סיבליה / קורדובה / גרנדה / מיצרי גיברלטר / מיחאס

daganbridge@hotmail.com ,050-7470016 שירותי תירות דיזנהאוז יוניטורסלפרטים והרשמה: יעקב מינץ 052-2783263 | רועי טושר 050-9033355 | ג'קי דגן

במחיר מיוחד 1,590 € (לאדם בחדר בתפוסה זוגית) 
תוספת ליחיד בחדר 240 €
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 Dealer: S
Vul: N-S 31 Board:

♠ T932
♥ QJ42
♦ A632
♣ 5

♠ QJ84
♥ T87
♦ QJ5
♣ AT9

♠ AK7
♥ AK953
♦ 
♣ Q7632

♠ 65
♥ 6
♦ KT9874
♣ KJ84

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------2♦2♥
3♦3♥Pass4♥

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

הכרזה רגילה בתחרויות טופ בוטום.

ניתוח משחק היד

יעשה  רק  קלאב  בסינגלטון  שיוביל  צפון 
את החיים קלים למבצע היות והוא יחתוך 
אם  זאת  לעומת  שלו.  טבעיות  מלקיחות 
למבצע.  בעיות  יעשה  דיאמונד  באס  יוביל 
את  תקצר  בשליט  ארוך  כשאתה  מסקנה: 
יוביל  היריב ולא את עצמך. אם כך: צפון 
אס  וישחק  יחתוך  הכרוז  דיאמונד.  באס 
הארט ומלך הארט, בתקווה לחלוקה סבירה 
החלוקה  את  יראה  אך  הקלאבים,  ופיתוח 
וחייב לעצור. צריך לשנות תוכנית. ישחק 
אל  שלישי  ספייד  ספייד,  מלך  ספייד,  אס 
יזרוק מפסיד קלאב,  הדומם, ספייד רביעי 
קלאב  ישחק  בידו,  יחתוך  דיאמונד  עכשיו 
אל האס בדומם ודיאמונד נוסף יחתוך בידו 

להשלמת הביצוע.

 Dealer: W
Vul: E-W 32 Board:

♠ J64
♥ AK974
♦ AJ75
♣ 9

♠ A8752
♥ J5
♦ 92
♣ A872

♠ T9
♥ Q62
♦ KT63
♣ JT53

♠ KQ3
♥ T83
♦ Q84
♣ KQ64

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♥Pass3NTPass
4♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

עם פתיחה מול פתיחה וחלוקה של 4333 
סינגלטון  עם  צפון   .3NT דרום  מכריז 
שיש  יודע  הוא  הארט.  ל-4  מתקן  קלאב 

תמיכה, הרי לשותפו חלוקה של 4333.

ניתוח משחק היד

9 דיאמונד, הובלה לא הכי  ב  יוביל  מזרח 
בעיית  את  ליריב  פותרת  היא  כי  מוצלחת 
הדיאמונדים, אבל בעצם כל הובלה אחרת 
הרבה  אין  לכרוז  יותר.  טובה  תהיה  לא 
אחד,  ספייד  יפסיד  הוא  במשחק,  בעיות 
שתוביל  הגנה  אחד.  והארט  אחד,  קלאב 
ולא תקפוץ עם האס קלאב,  דיאמונד  ב-9 

תקבל בוטום רציני.

 Dealer: N
Vul: None 33 Board:

♠ A84
♥ J74
♦ Q9
♣ Q9632

♠ KJ93
♥ A652
♦ A75
♣ A4

♠ T652
♥ QT8
♦ KJ43
♣ T7

♠ Q7
♥ K93
♦ T862
♣ KJ85

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

הכרזה רגילה בתחרות.

ניתוח משחק היד

לא  מאד  והכרוז  קלאב  ב-5  יוביל  דרום 
יאהב את זה. הובלה בדיאמונד למשל מאד 
תקל עליו, אך מה לעשות גם להגנה מותר 
לפעמים לפגוע. רק כרוז חריף מאד שישחק 
ראשונה,  בלקיחה  המלכה  אל  קטן  הארט 
אס  ויוריד  המלך  אל  ספייד  לשחק  ינחש 
את  לבצע  יצליח  דיאמונד  ומלך  דיאמונד 

החוזה.

גדי בן בסט

עם

גדי בן בסט – bnbg.ben@gmail.com 050-5364604 | פקס: 03-6040940
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 Dealer: E
Vul: N-S 34 Board:

♠ 53
♥ AT64
♦ KT83
♣ J52

♠ T864
♥ 7532
♦ A6
♣ KQT

♠ AJ92
♥ KJ8
♦ Q97
♣ A86

♠ KQ7
♥ Q9
♦ J542
♣ 9743

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1NT

Pass2♣Pass2♠
Pass3♠Pass3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מזרח עם 9 נקודות מזמין למשחק בספייד, 
4333 מעדיף בצדק  מערב עם חלוקה של 
מאוזנת,  חלוקה  עם  מזרח   .3NT לשחק 

מסכים.

ניתוח משחק היד

עם  ייקח  הכרוז  דיאמונד.  ב-3  יוביל  צפון 
קלאב  המלכה  אל  יעבור  בידו,  המלכה 
בספייד.  כפולה  עקיפה  ויבצע  בשולחן 
התמונות יושבות שתיהן אצל דרום והחוזה 
הובלה  תהיה  בהם  בשולחנות  מבוצע. 
בהארט, השביעית הארט בדומם שווה זהב.

 Dealer: S
Vul: E-W 35 Board:

♠ KQT9
♥ AQT7
♦ T3
♣ 842

♠ 72
♥ K54
♦ QJ96
♣ AKJ6

♠ AJ6
♥ J8
♦ AK8
♣ QT753

♠ 8543
♥ 9632
♦ 7542
♣ 9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1NT

2♣2♦2♥(1)Pass 2NT
Pass3NTPass

אחרי התערבות של שני המיג'ורים, ( 1)
מראים איפה יש סטופר.

ניתוח ההכרזה

סביר להניח שצפון במצב פגיעות נוח יראה 
את שני המיג'ורים שלו. )קפלטי או לנדי(. 
מזרח בהכרזת מיג'ור אחד, מספר לשותפו 
: יש לי שם סטופר ואין לי בשני. מערב עם 
ומזרח   .NT מכריז  השני  במיג'ור  סטופר 

עם 14 נקודות מוסיף למשחק מלא.

ניתוח משחק היד

צפון יוביל במלך ספייד ולכרוז 11 לקיחות. 
לכרוז  בהארט,  צפון  יוביל  מה  משום  אם 

יהיו 12 לקיחות.

 Dealer: W
Vul: Both 36 Board:

♠ 32
♥ 
♦ AQJT752
♣ J654

♠ AQJ9
♥ KJT952
♦ 4
♣ K7

♠ K8
♥ Q8743
♦ 9863
♣ 83

♠ T7654
♥ A6
♦ K
♣ AQT92

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
3♦3♥3NT4♥

PassPass5♦Pass
PassPass

ניתוח ההכרזה

בורד מעניין בתחרות. כל תוצאה אפשרית. 
ל-5  אפילו  שיקריבו  מערב  במזרח  זוגות 

הארט, ירוויחו.

ניתוח משחק היד

יוביל  ולפי ההכרזה כנראה  מזרח בהובלה 
באס ספייד וטוב שכך. בכל הובלה אחרת 
13 לקיחות. בהובלה ספייד תצליח  לכרוז 

ההגנה לקחת שתי לקיחות.

צריך פרסום ?
נשמח לעזור לך :)

ל"רותם פרסום והפקות" נסיון של שנים רבות בפרסום, עיצוב, מיתוג והפקות, סטנדרטיים ומורכבים, עבור לקוחות מתחומים רבים.
תרגיש בידע המקצועי שלנו ובשירות המסור, מפגישת ההכרות ועד קבלת המוצר ובזמן !  

ravit@rotemltd.co.il | 077-5401053 :לפרטים והצעת מחיר
קטלוגים חוברות,  מגזינים,  הוצאת   | דפוס  בקרת   | דפוס  הפקות   | פרסום  שטחי   | מיתוג   | ודיגיטל  לפרינט  גרפי  עיצוב 
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 Dealer: N
Vul: N-S 37 Board:

♠ AK87
♥ 976432
♦ 9
♣ 83

♠ Q4
♥ J
♦ AT854
♣ AKJT9

♠ 93
♥ KQ85
♦ QJ2
♣ 7542

♠ JT652
♥ AT
♦ K763
♣ Q6

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♦1♠Dbl
2♠ 3♣PassPass
3♠4♣PassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

בורד חלוקתי בו כל תוצאה אפשרית.

ניתוח משחק היד

דרום יוביל ב-5 ספייד. צפון ייקח אס ומלך 
חייב  מזרח  דיאמונד.  ל-9  ויעבור  ספייד 
פעם  וליפול  שליטים  למשוך  אס,  לקחת 
אחת. אם יעקוף בדיאמונד ייפול 3 פעמים.

 Dealer: E
Vul: E-W 38 Board:

♠ 8
♥ AJ87
♦ KQ62
♣ Q532

♠ 9764
♥ T542
♦ AJ85
♣ 9

♠ KQ52
♥ K963
♦ 9
♣ K764

♠ AJT3
♥ Q
♦ T743
♣ AJT8

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♣Pass
1♦Pass1♠Pass
2♥Pass3♦Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

צפון מנסה למשוך למשחק אך מרים ידיים.

ניתוח משחק היד

בידים  נכתב  שכבר  וכפי  בהובלה  מזרח 
עדיף  בשליט,  אורך  למגן  כשיש  קודמות, 
לא לצאת מקוצר אלא מאורך, ולכן יוביל 
ב-7 ספייד. הכרוז ישחק חיתוך צולב וייקח 

9 לקיחות. 

 Dealer: S
Vul: Both 39 Board:

♠ A
♥ A62
♦ A6
♣ AKJ8743

♠ J54
♥ KJ5
♦ QJ93
♣ T65

♠ T9732
♥ Q843
♦ T87
♣ 2

♠ KQ86
♥ T97
♦ K542
♣ Q9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass
2♣Pass2NTPass
3♣Pass3♦Pass
4♣

5♥(1)
Pass

Pass
Pass
Pass

4NT
7NT

Pass
Pass

 5♥ = 2 או 5 אסים.( 1)

ניתוח ההכרזה

 ,39 בורד  ישחקו  שולחנות  כמה  יודע  לא 
אבל מי שכן ייהנה מבורד מוצלח.

ניתוח משחק היד

מערב מוביל ב-9 ספייד, הדומם פותח את 
משחק,  לא  והכרוז  השולחן  על  הקלפים 
ומראה  השולחן  על  קלפיו  את  מניח  הוא 
ליריבים שאין אפשרות לטעות, יש לו 13 

לקיחות בטוחות.

 Dealer: W
Vul: None 40 Board:

♠ KQ632
♥ K8632
♦ T83
♣ 

♠ AJ4
♥ 97
♦ KJ92
♣ AK42

♠ 97
♥ 4
♦ A654
♣ JT9763

♠ T85
♥ AQJT5
♦ Q7
♣ Q85

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass

Pass1NT2♥2NT*
4♥5♣PassPass

Pass

לבנסול. הפותח חייב להכריז 3 ( 1)
קלאב.

ניתוח ההכרזה

בורד מעניין, צפון ששתק בסיבוב הראשון 
מופתע לשמוע שלשותפו 5 הארטים לפחות 
מלא.  למשחק  פעמים  לחשוב  בלי  ומוסיף 
יודע  מזרח שלא מוכן כל כך מהר לוותר, 
ומכריז  )לבנסול(,  ארוך  מינור  שלשותפו 
5 קלאב שנראה לו טוב גם בתור הקרבה. 
לצערו הרב עקב חלוקת השליט הוא נאלץ 
ליפול פעם אחת, ומסתבר ש-4 הארט של 
תמיד  לא  אחת.  פעם  הוא  גם  נופל  דרום 

משתלם להקריב, אבל זה חלק מהמשחק.

ניתוח משחק היד

דרום מוביל ב-8 ספייד. הכרוז שרואה את 
הדומם בטוח שהמשחק מבוצע, אך החלוקה 

של השליט טורפת לו את הקלפים.



הטבות מיוחדות למשתתפי הפסטיבל
מחיר מיוחד למשתתפי הפסטיבל בטיסות ארקיע• 
 • E.DAN CLUB-הטבות מיוחדות לנרשמים ל

(מועדון ההטבות של רשת דן)
שעה מתוקה מסוגננת• 
קפה ועוגה• 
ארוחות ערב (כפוף לתוכנית)• 
קוקטיל מפואר עם כיבוד עשיר ביום רביעי• 
ארוחת גאלה מיוחדת, הופעות וריקודים• 

רשת מלונות דן מזמינה אתכם לחגוג את פסטיבל הברידג‘ והבילוי 2015
ברידג‘ מסיבות ארוחות כיד המלך ופינוקים במלונות דן אילת DLX ודן פנורמה אילת *****

חבילות אירוח ל-3 לילות החל מ-1,290 ש“ח בלבד!
(המחיר לאדם בחדר זוגי)

פסטיבל האביב ה-14
מלונות דן באילת 3-9.5.2015

daganbridge@hotmail.com ,054-4365231 הזמנות: ג‘קי דגן 050-7470016, חנה שזיפי

תחרויות מקומיות 
4/5 -יום ב‘ 20:30 תחרות IMP סיבוב ראשון
5/5 - יום ג‘ 16:30 תחרות IMP סיבוב שני 

דמי השתתפות תחרויות מקומיות - 40 ש“ח
(חינם לאורחי מלונות דן במסגרת הפסטיבל)

תחרויות מיוחדות - פרסים כספיים (נ.א. מקומיות)
TB 6/5 - יום ד‘ 20:30 תחרות ברומטר

IMP 9/5 - יום ש‘ 10:30 תחרות חד-פעמית
דמי השתתפות - 50 ש“ח

T.B גביע דן אילת - זוגות
7/5 - יום ה‘ 20:30 סיבוב ראשון (נ. א. ארציות)

8/5 - יום ו‘ 16:30 סיבוב שני (נ. א. ארציות)

גביעים ל-3 המקומות הראשונים, פרסים כספיים
למקומות הראשונים, נקודות אמן ארציות.

דמי השתתפות לתחרויות הארציות - 65 ש“ח למושב

מבצע הכל כלול
בדן אילת 3-6.5

ימים א‘-ד‘ (3 לילות) אירוח ע“ב
חצי פנסיון ומשחקים חופשי!

1,790 ש“ח בלבד!
(לאדם בחדר בתפוסה זוגית).

מבצע
ארוחת ערב שישי

במתנה
לאורחים חוזרים

ולנרשמים עד 15/4

הרצאות+
מודרך ברידג‘ 

מפי מוטי גלברד וטליה לבל, ללא תשלום 
לאורחי מלונות דן במסגרת הפסטיבל 

(ימי ד‘-ש‘)

חדש!

טליה לבלמוטי גלדברד


