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

ארציתסימולטניתתחרותתחרות

לפניכם 40 הידיים
ששוחקו בתחרות סימולטנית ארצית

יולי 2018

סימולטנית ארצית יולי 2018
אפריל  הארצית  הסימולטנית  בתחרות  ששוחקו  הידיים   40 לפניכם 
2018. הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום 

התערבות. 

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

אפרים בריפמן נחשב לאחד מהמורים המצטיינים והמובילים בארץ. 

אפרים יזם והקים קורסים בהם השחקנים שיפרו באופן משמעותי את יכולתם, הן בתחום התיאורטי 
ובעיקר בתחום הפרקטי של המשחק.

מקומיות  בתחרויות  יתרה  בהצלחה  משתתפים  הלימודים,  תכנית  את  סיימו  אשר  תלמידים  מאות 
וארציות... והם עדות כי להוראה יש משקל מכריע.

בעשור האחרון אפרים בריפמן כתב שני ספרים "לקיחות ולקחים" 1 ו-2. הראשון דן בנושא הטכניקה 
והשני בהכרזות מתקדמות. שניהם נמכרו באלפי עותקים ונחשבים לרבי מכר )במושגים של הארץ, 

כמובן(.
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. הידיים חולקו על 2018 יליוהידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית  40לפניכם  

סטים של ידיים  ומחבר  4ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום התערבות. חולקו 
  בחר סט שלם, זה שנראה לו המעניין ביותר. אפרים בריפמןם ההסברי

  

   אפרים בריפמן

  

להתאים את הניתוחים וההסברים  אפריםבהסברים השתדל 
ליכולתם של רוב הקוראים.  ההכרזות המומלצות הן בשיטה 

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

  נותכם.וסקר

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

  http://www.bridge.co.ilבאינטרנט:   באתר ההתאגדות תוצאות התחרות תתפרסמנה

  
  

  

Dealer: N 
Vul: None 1 Board:

 876
 T762
 Q865
 AJ

 K95
 85
 K943
 KQT2

 2
 AQJ4
 JT72
 7653

 AQJT43
 K93
 A
 984

o 

West North East South 

--- Pass Pass 1♠ 
Pass 2♠ Pass 3♣(1) 

Pass 4♠(2) Pass Pass
Pass    

  

 
  ניתוח ההכרזה                                                         

להכריז  'בודד', "יפתו" אתכם Aיתכן כי איכות ואורך בסדרת השליט,  ) 1(
'בודד' נראה אטרקטיבי, אך דעו כי ערכו רב יותר  A(אמנם  מייד., 4♠

  אילו היה ממוקם בסדרה ארוכה, בהארט למשל...)

ההיענות להזמנה גבולית, בכך אין ספק. אך הקוצר בקלאב בשילוב  ) 2(
  שתי תמונות תעודד את המשיב להכריז משחק מלא.

 
  ידניתוח משחק ה                                                     

. -J♣אל ה ♣4-והמשיכו ב -A♦. זכו ב-J♦סביר כי מערב יבחר להוביל ב
, -K♥אם תשחקו את ה. ♥8-מזרח יזכה ויעבור באופן הטבעי ביותר ל

מערב יזכה , ♥3-מערב יזכה בשלושה הארטים ברצף. אם תשרתו ב
מזרח יחתוך. סיכוי מאד גבוה כי , ♥4-וב -A♥, ככל הנראה ימשיך ב-J♥ב

  ין לקיחה עד שתיים.החוזה יכשל ב

 ), אבל:כן ( –האם היה עדיף להסתפק במשחק חלקי? בחלוקה זו 
. תיווכחו כי במקרה זה יש סיכויים -AJ♥ב -AJ♣החליפו אצל צפון את ה

  .4♠-לקיחות ב 10-גבוהים לזכות ב

  
  כדאי לדעת:

, זה היה מחזק את הטענה: קלפים -AJ♥אכן הוחלף ב -AJ♣אילו ה
  יותר אם ממוקמים בסדרה הארוכה ולא הקצרה.בכירים, ערכם רב 

  
  
  
  
  
  
  
  2 
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Dealer: E 
Vul: N-S 2 Board:

 QJT654
 3
 AT96
 KJ

 32
 Q9872
 KJ
 T874

 A987
 AKJT5
 753
 3

 K
 64
 Q842
 AQ9652

 

West North East South 

--- --- Pass 1♣! 

1♥ 1♠ 4♥ Pass 
Pass 4♠ Pass Pass
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

למרות מצב הפגיעות, ביד שלישית 
בחרתם לפתוח  6-4עם חלוקה 

מה לגבי  , נכון? (זו לא שגיאה)1♣
הבודד? לא חייבים לשים לב  K-ה

  לכל פרט ופרט... 

  
  הידניתוח משחק 

. מערב, 4♠לא בהכרח החוזה יהיה 
עקב הקלף הבודד בקלאב, קוצר 
 משוער בספייד אצל השותף
ובעיקר מצב הפגיעות, עשוי לבחור 

יש שלוש  5♥. בהגנה נגד 5♥-ב
. -A♣ו A♦לקיחות בטוחות: ספייד, 
בסדרת  תיתכן לקיחה נוספת

הדייאמונד, אך זו כבר השערה מה 
 ♦3ישחק צפון כאשר מערב ישחק 

  ?4♠-מה קורה ב  אל כיוון ה...

 A ,♥A♠סביר כי המבצע ימסור 
  ולקיחה נוספת בדייאמונד.

  
  

  

Dealer: S 
Vul: E-W 3 Board:

 4
 QT7
 AK984
 A754

 KQJT83
 KJ3
 52
 KJ

 A72
 A9862
 T7
 632

 965
 54
 QJ63
 QT98

  

West North East South 

--- --- --- Pass
Pass 1♦ 1♠ 2♦ 

2♠ 3♦ Dbl(1) Pass 
4♠(2) Pass/

5♦
Pass Pass 

 
 ניתוח ההכרזה

יהיה כאן קרב מי יהיה המבצע ומי 
המגן. התוצאה תתבסס בהחלטה 

-לתמוך או לא לתמוך ב -של דרום 
♦2.  
 )1 (Game Try Double  
  = שתי לקיחות בטוחות Aשני ) 2(

  

 ניתוח משחק היד

X♦5מערב זוכים בספייד, -: מזרח
  שני הארטים ולקיחה בקלאב. 

  נק' לטובת ההגנה. 300

. צפון Q♦: הובלת הפתיחה 4♠
עתה . ♣4-וממשיך ב -K♦לוקח ב

החוזה בסכנה. להגנה שני 
דייאמונדים ושני קלאבים. ואם 

 K♠, ישחק -K♣ינחש? יזכה ב
 -J♥אל ה ♥2. עתה A-וספייד אל ה

 K♥ימשוך שליט אחרון וישחק 
. על שני הארטים A-והארט ל

ישליך שני מפסידים ויזכה בתוצאה 
  מעולה. 

כאן בוודאי תשאלו: ואיך יידע 
  מושלם?לשחק באופן כה 

התשובה: אם ניחש לשחק 
, בוודאי -K♣בלקיחה השניה את ה

יידע לתזמן את העקיפה בהארט 
  בשילוב משיכת השליטים. 

  לי אין ספק בכך 
  
  

  

West North East South 

Pass! 1♦ Pass 1♥ 
1♠ 2♦ 2♠ 3♣ 

Pass 3NT Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  יש הנוהגים להתעלם מה'חוקים'  !
  .Weak 2♠ויפתחו 

  
  ניתוח משחק היד

ספק אם מזרח, עקב מצב הפגיעות 
. 4♠יכריז  2♠אחרי שמערב יפתח 

  . NT3החוזה יהיה 

, זכו ושחקו את  Q♠מזרח יוביל 
סדרת הדייאמונד. כאשר "ייפול 
-מבול של דייאמונדים" על מזרח

 תדעו לקרוא את מצבואתם מערב 
-זכו ב, תהקלפים ותעקפו בקלאב

-A♠את ה עכבותלקיחות (אם  13
כמובן יהיו  .)לקיחות 12-זכו בת

    . לקיחות 10-שיסתפקו בכאלה 

אם  ?4♠ואם מזרח בכל זאת יכריז 
-, יפסיד חמש לקיחות ולצפוןשייענ

  נק' בלבד. 500דרום 

אך אפשר כי עקב ההתעקשות של 
דרום -מערב "להפריע", צפון-מזרח

) Slam )♦6ימצאו דרך להכריז 
  .פה'כל הקו'ויזכו ב

  
  
  

Dealer: W 
Vul: Both 4 Board:

 A6
 J4
 AKQT63
 T94

 QJ43
 76
 J74
 Q862

 KT9875
 KQT5
 92
 5

 2
 A9832
 85
 AKJ73

3 
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Dealer: N 
Vul: N-S 5 Board:

 8754
 Q83
 KQ82
 96

 KJ6
 J62
 T953
 QT4

 
 AT95
 764
 AK8753

 AQT932
 K74
 AJ
 J2

  

West North East South 

--- Pass Pass 1♠
2♣ 2♠ 3♣ Dbl(1) 

Pass 4♠ Pass Pass 
Pass/

5♣ 
   

 
  ההכרזה ניתוח

)1 (Game Try Double  במצב בו
 Dbl שני צדדים מצאו התאמה,

מזמין את השותף למשחק מלא 
  .(זה לא עונש)

  
  ניתוח משחק היד

, כך גם 3בחלוקה מס'  כפי שהיה
כאן. יתנהל מאבק מי ישחק משחק 

  מלא, מערב או דרום.

5♣Xדרום יזכו בשלושה -: צפון
 דייאמונדים ולקיחה בהארט. 

תימסר לקיחה אחת בלבד  בהארט
כיון שאני מאמין שכל אחד יידע 
לעקוף עקיפה כפולה (יש שתי 

  כניסות לדומם לבצע זאת).

: מצד אחד אין שפע כניסות 4♠
גם לעקוף בשליט וגם  ,לדומם

ליהנות מארבעה דייאמונדים, 
יעזור  A♥אבל: מיקומו הנח של 

  להתגבר על מכשולים אלה. 

ים, מערב יזכו בשני קלאב-מזרח
♥A .וככל הנראה לקיחה בשליט  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: E-W 6 Board:

 763
 T32
 KJ5
 J985

 AQ92
 AJ8
 AT873
 K

 KJT84
 5
 964
 AT63

 5
 KQ9764
 Q2
 Q742

 

West North East South 

--- --- 1♦ 2♥(1) 

Dbl! 3♥(2) 4♠ Pass 
Pass Pass

    
 

 ניתוח ההכרזה

)1 (Weak Jump Overcall  
  Preemptive-המשך ה) 2(
 11צריך + 2♠-על מנת להתערב ב! 

  נק', חמישיה לא מספיקה 
  

 ניתוח משחק היד

המשחקים הקלים הן במהלך  אחד
ההכרזות והן בביצוע. כל זוג יכריז 

 11-וכל מבצע יזכה בדיוק ב 4♠
לקיחות. להגנה שתי לקיחות 

   ודי. בדייאמונד

אך יתכן כאן תסריט נוסף: דרום, 
עקב מצב הפגיעות מכריז הכרזת 

. אני מאמין כי עקב 5♥ -הקרבה 
היעדר מעברים, יאלץ למסור 
בנוסף לחמשת הלקיחות 

–הבטוחות, עוד לקיחה אחת 
חיתוך קלאב או לקיחה נוספת 

  .-J♥בשליט, את ה

  
  

  

Dealer: S 
Vul: Both 7 Board:

 AJ86
 9
 97
 876542

 Q52
 T75
 K84
 AQJ9

 T43
 KQ642
 JT63
 K

 K97
 AJ83
 AQ52
 T3

  

West North East South 

--- --- --- 1♦
1♥ Pass 2♦(1) Pass 

2♥(2) Pass Pass Pass 
   

 
  ניתוח ההכרזה

  נק' עם תמיכה בהארט. 10+) 1(
)2 (Overcall מינימלי  

  
  משחק הידניתוח 

 ♦9-הובלת הפתיחה הטבעית ב
יעניקו להגנה את שלושת הלקיחות 
הראשונות. צפון, אחרי שיחתוך 
את הדייאמונד השלישי עשוי 

בתקווה ש"יקרה  ♣7-להמשיך ב
משהו טוב". זה יעלה להגנה 
בלקיחה אחת פחות. צפון צריך 

  לדעת להמשיך בספייד. 

איך? דרום ישחק בלקיחה 
חיתוך. צפון ל ♦5-השלישית את ה

כך . ♦2-ישים לב להיעדר של ה
יידע לחזור בסדרה הגבוהה מתוך 

  השתיים שנותרו (נכון פשוט?) 

כאן אפשר לזכות בשלושה 
ספיידים. אם צפון יודע כי אצל 

 -J♠, על צפון להמשיך ב-K♠דרום ה
(משחק זה מעניק שלוש לקיחות). 
הגנה זו תעניק לכם את מירב 

מום הלקיחות ותוצאה של מקסי
  אחוזים, אין בכך ספק.

  
  
  
  

4 
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Dealer: W 
Vul: None 8 Board:

 A5
 97
 Q75
 QT6532

 K96
 JT86
 J932
 AK

 QJ843
 AQ52
 KT
 J9

 T72
 K43
 A864
 874

 

West North East South 

1♠ Pass 2♦ Pass 
2♥ Pass 4♥ Pass 

Pass Pass 
    

 
  ההכרזהניתוח 

  
  
  
  

  ניתוח משחק היד
בהתאמה כפולה מומלץ לבחור 

  על פני 4-4בסדרה המחולקת 
 . במקרה הנוכחי אין זה משנה5-3

  כל כך, אך העיקרון עצמו חשוב.

והעקיפה  3-2כיון שהארט מחולק 
"יושבת", הגנה תזכה בשתי 

  לקיחות והמבצע בממוצע צפוי.

ממוקם  -A♦שכחתי להוסיף כי ה
'היטב', עבור המבצע, אבל... 
כאשר תשחקו דייאמונד מהדומם 
ודרום ישכיל לשרת בדייאמונד 

או  -10♦זוטר, מה תשחקו, את ה
? לכן, כנגד הגנה יעילה -K♦את ה

 10-יתכן כי תיאלצו להסתפק ב
  לקיחות בלבד.

  
  

  

Dealer: N 
Vul: E-W 9 Board:

 Q2
 AQJ7543
 5
 A92

 A87
 98
 K8
 KT8543

 KT943
 K
 AJ9762
 7

 J65
 T62
 QT43
 QJ6

  

West North East South 

--- 1♥ Pass 2♥
2♠(!) 4♥ 4♠(1) Pass 
Pass Pass/

5♥
  

 
 

 ניתוח ההכרזה
מצד אחד אין מספיק נקודות (!) 

  וסדרת הספייד לא מציאה גדולה. 

מצד שני לא להתערב עם חלוקה 
) 1( "ברידג' מפסיד"-נחשב ל 6-5

עתה, אחרי שהתאפקתם לא 
-להתערב במצב פגיע עם פחות מ

נק' וסדרה 'חלשה', זה הזמן  12
  לתקן את ה'נזק' 

  
 ניתוח משחק היד

מהלך ההכרזות יהיה מגוון 
ולעיתים יגיע עד לגובה חמש. כך 
קורה כאשר החלוקות אינן 

  מאוזנות. 

 ♦5-הובלה ב :4♠-מה קורה ב
תאפשר למבצע לפתח סדרה זו 
בלי להעניק לקיחה להגנה. להגנה 
רק שלוש לקיחות. מערב זוכה 

-, ספייד לA-ומשחק ספייד ל -J♦ב
K 5♥חוזה של . ♣7-וממשיך ב 

יכשל בשתי לקיחות והמבצע אינו 
  יכול למנוע זאת. 

  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: Both 10 Board:

 AJ9
 AKT5
 T74
 542

 87
 J
 KJ8532
 AQJT

 KQ65432
 
 A96
 973

 T
 Q9876432
 Q
 K86

 

West North East South 

--- --- 1♦ 4♥(!) 

4♠ 5♥ Pass Pass 
5♠ Pass/

Dbl 
Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה

עקב הפגיעות יתכן וחלק יבחרו (!) 
  .3♥ -בהכרזה "זהירה" יותר 

  
  ניתוח משחק היד

לא יורשה לשחק בגובה  אף צד
ארבע, בכך אין ספק. כמו כן אף צד 

  לקיחות. 11-לא יצליח לזכות ב

דרום חייב למסור לקיחה 
  בדייאמונד ושתי לקיחות בקלאב. 

מערב חייב למסור שתי לקיחות 
בספייד ולקיחה בקלאב. רק 
במקרה אחד שבו צפון, בכל פעם 
שיזכה בשליט לא יתקיף בקלאב, 

ים את המבצע יצליח להעל
המפסידים בקלאב על סדרת 

  הדייאמונד.

  
  

5 
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Dealer: S 
Vul: None 11 Board:

 QT
 A8
 KJ762
 QJ42

 AJ
 T963
 AQ953
 83

 K95
 KJ75
 T84
 A96

 876432
 Q42
 
 KT75

  

West North East South 

--- --- --- Pass
Pass 1♦ Pass 2♠1 

Pass Pass Pass  
 

 
  ניתוח ההכרזה

אמנם  נק', שישיה בספייד 6-3 1
סדרת הספייד שלא נדע מצרות, 

 -ובסיבוב השני  1♠אך אם תכריזו 
  , תציינו יד חזקה יותר.2♠
  

  ניתוח משחק היד

 הגנה תזכה בשלוש לקיחות
בסדרת ההארט, הגנה בספייד. 

יכולה לזכות בשתי לקיחות (אין 
כלום  –בדייאמונדשליטים בדומם). 

ובקלאב לקיחה אחת, סה"כ שש 
לקיחות. עקרונית, תוצאה טובה 

  מערב. -עבור מזרח

-למזרח םגלוייובכל זאת, בקלפים 
מערב תוצאה טובה יותר. אם 
ימצאו את הדרך להתערב במכרז, 

לקיחות עם  9-יצליחו לזכות ב
הארט כשליט. איך ימצאו את 

  הדרך? זה כבר לא ענייני 

  
  
  
  

  
Dealer: W 
Vul: N-S 12 Board:

 K52
 83
 K9642
 KT8

 874
 AQ42
 QJ
 AQ95

 JT963
 9
 A8753
 43

 AQ
 KJT765
 T
 J762

 

West North East South 

Pass Pass 1NT 2♥! 

2♠ Pass Pass Pass 
    
 

 
 ניתוח ההכרזה

לאחר יש שיטות מגוונות להתערב ! 
הכריזו  - . השיטה המומלצתNT-ה

טבעי על פי העיקרון: כל עוד אין 
נו אי ינו הבנות, לא יהיו ביניבינ

  הבנות 
  

 ניתוח משחק היד

אם  ,יבוצע מצד מזרח 2♠אפשר כי 
  דרום לא יעז להתערב. 

זכו . ♥8כאן, צפון בוודאי יוביל 
דרום יזכה, נאמר . בשליטוהמשיכו 

 וללא ספק -A♠, ייקח את ה-Q♠ב
לא נותר אל להניח  .-10♦ימשיך ב

אשר ימשוך את  -K♦לצפון לזכות ב
   כמובן.   ♥3, ו...? -K♠ה

 -10♠את הלקיחה תחתכו ביד ב
 Q♦. עתה -Q♣ל ♣4-ותמשיכו ב

  ומתגלות החדשות הלא טובות. 

אך כיון שצפון התגלה עם שלושה 
ספיידים, שני הארטים וחמישה 

שלושה דייאמונדים, ברשותו רק 
ועל  -A♣קלאבים. לכן, המשיכו ב

  הקלאב השלישי זרקו דייאמונד. 

ולהוביל  -K♣צפון יאלץ לזכות ב
  שלכם. -A8♦אל ה ♦96מתוך 

  יפה שיחקתם.
  

  

Dealer: N 
Vul: Both 13 Board:

 AQ
 AQ76
 J986
 KQ2

 K843
 
 KQT5
 AJT43

 5
 J983
 A732
 9876

 JT9762
 KT542
 4
 5

  

West North East South 

--- 1♦ 2♣ Dbl1 

3♣ 3NT2 Pass 4♠! 

Pass Pass Pass  
   

 
  ניתוח ההכרזה

 Negative Doubleנכון, עבור  1
נק'. יחד עם  8בגובה שתיים צריך +
איני מוכן  6-5זאת, עם חלוקה 

"לשתוק" כאן החלוקה מפצה על 
  הכח.

? זו הכרזה אינה 3♥להכריז  2
 Passמחייבת, שותף עלול להכריז 

? ואם אצל השותף 4♥להכריז 
לכן, עם  השני? -Majorברביעיה 

 18שני עוצרים בסדרת היריב, עם 
נק' קופצים למים עמוקים ומקווים 

  לטוב. 

יש כאן אפשרות (תיאורטית) (!) 
תבחר  – 4♣ -להכריז עכשיו 

Major אם לא סיכמתם מראש .
  הבנות אלה, הימנעו מאי הבנות.

  
  ניתוח משחק היד

יש אפשרות  םגלוייבקלפים 
בשתי לקיחות: מערב  4♠להכשיל 

מוביל הארט, מזרח חותך וחוזר 
דייאמונד. מקבל חיתוך נוסף 

= -A♣וב K♠-ובהמשך זוכה גם ב
  חמש לקיחות. 

  יכשל בלקיחה אחת.  4♠במציאות 

מזרח זוכה . ♣9מערב מוביל 
מערב נאלץ  !10♦. וממשיך ב..

וכל שנותר עבורו, הוא  -A♦לזכות ב
להמשיך בהארט. ואם מזרח 

יכשל  4♠? עדיין -K♦ימשיך ב
בלקיחה. למערב לקיחה טבעית 

 6  בהארט.
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Dealer: E 
Vul: None 14 Board:

 K976
 AQ83
 T97
 Q2

 A32
 954
 AJ6
 KJ93

 T8
 T72
 K853
 8654

 QJ54
 KJ6
 Q42
 AT7

 

West North East South 

--- --- 1♣ Pass! 

Pass Dbl!! Pass 2♣1 

Pass 2♥ Pass 2♠
Pass 3♠ Pass Pass
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

עם  .T.O.D-זכותכם להתערב ב(!) 
נק'. זכותי  13-ו 4-3-3-3חלוקה 

נק'  12-להתייחס לחלוקה זו כ
  ולהמתין להזדמנות טובה יותר.

 Dblביד רביעית אפשר להכריז !! 
  .נק' 9עם +

   10+נק' עם כל חלוקה או  21+) 1(
  . -Majorבשתי רביעיות נק' עם 

  
  ניתוח משחק היד

הגנה אמורה לזכות בארבע 
לקיחות: שליט, שני דייאמונדים 

  וקלאב. 

אגב, אם התערבתם עם החלוקה 
, אני משער -.T.O.Dשל דרום מייד ב

כי עצרתם במשחק חלקי, עם 
  ספייד כשליט, כמובן.

  

  

Dealer: S 
Vul: N-S 15 Board:

 3
 T653
 J752
 KJT4

 KJ42
 9872
 A
 AQ93

 765
 AKQJ
 K8643
 6

 AQT98
 4
 QT9
 8752

  

West North East South 

--- --- --- Pass
1♦ Pass 1♥ 1♠ 
2♥1 Pass 4♥ Pass 

Pass Pass
 
 

 ניתוח ההכרזה

 ♣6נק' עבור  2האם להוסיף  1
או לספור רק  3♥ -הבודד ולהכריז 

את הנקודות הגבוהות? אילו 
סדרת הדייאמונד הייתה איכותית 

, Q♦ב Q♥יותר, למשל החליפו את 
היה הגיוני לשדרג את היד ולהכריז 

- ♥3.  
  

 ניתוח משחק היד

כברירת , ♣7-דרום יבחר להוביל ב
בשליט לא  4-1מחדל. החלוקה 

  יכם. תקל על

הדרך הקלה לביצוע, הוא חיתוך 
צולב. דייאמונד בצד אחד, קלאב 
בצד שני. דרך נוספת היא, לפתח 

, A♦את סדרת הדייאמונד. לזכות ב
 K♦לעבור ליד בשליט ולשחק 

ולחתוך דייאמונד. שליט ליד ושוב 
לחתוך דייאמונד. אילו דרום היה 

והיה חותך, לא יוכל להזיק  -10♥ה
הדרך הקשה לכם באף סדרה. זו 

  יותר לבצע את החוזה. 

שני חיתוכי  ,AQ ,♦AK♣ זכיתם ב:
  .-AKQJ♥ו דייאמונד

  
  
  
  
  
  
  
  

  

West North East South 

Pass 1♦ Pass Pass 
1NT! Dbl Pass 2♦ 
Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה

, בדרך זו או Dbl-באם תתערבו ! 
  .2♥ -אחרת תגיעו לחוזה המועדף 

  
  היד ניתוח משחק

מערב -החוזה המועדף עבור מזרח
הוא כמובן בהארט. יחד עם זאת 

  לא פשוט למצוא את ההתאמה. 

דרום אינו יכול להיכנס ליד באף 
אינו חוזה גרוע כל  NT1סדרה, לכן 

  כך בסופו של דבר.

במקרה הטוב צפון יזכה בחמש 
לקיחות: לקיחה בספייד, שלוש 
לקיחות בדייאמונד ולקיחה אחת 

  בקלאב.

, הובלת 2♦ם צפון יורשה לשחק א
. וכך K♠הפתיחה ללא ספק תהיה 

צפון ימסור רק לקיחה בספייד, 
שתי לקיחות בהארט ואחד 

  בקלאב. ללא ספק תוצאה מעולה.

  
  
  
  

Dealer: W 
Vul: E-W 16 Board:

 AJ8
 QJ
 AKJ3
 K875

 KQ65
 KT62
 85
 J62

 43
 A973
 Q94
 AT94

 T972
 854
 T762
 Q3

7 



  8/7/2018סימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: N 
Vul: None 17 Board:

 J6
 KQJ85
 97
 Q872

 AT92
 63
 6532
 JT4

 K54
 T2
 KQJT84
 K3

 Q873
 A974
 A
 A965

  

West North East South 

--- Pass Pass 1♣
1♦ 1♥ 3♦1 3♥! 

Pass Pass Pass  
 

 
  ניתוח ההכרזה

  נק' עם רביעיה דייאמונד. 6-3 1

נק', היה עליכם  10אילו היו לכם +
  להכריז את סדרת היריב.

-בלבד? כיון שאחרי ה 3♥מדוע ! 
♦1 - ♥1)N( ...מבטיח רק רביעיה  
  

  ניתוח משחק היד

כן, אני בהחלט רואה כי צפון יזכה 
לקיחות, בעיקר עקב מיקומו  10-ב

. אך האם זה ברור כל כך -K♣השל 
 9להכריז את המשחק המלא עם 

 לא שווה דבר? Jx♠נק' שמתוכן 
מעטים יכריזו משחק מלא (אני 

  )טועה, כרגיל? 
  
  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: N-S 18 Board:

 J53
 6
 A942
 KT962

 A962
 AJT95
 T
 J84

 KQ74
 742
 Q86
 AQ7

 T8
 KQ83
 KJ753
 53

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 
1♣ Pass 1♥ Pass 
1♠ Pass 3♠ Pass

Pass1 Pass   
 

 ניתוח ההכרזה

מפחיתה מערך  3-3-3-4חלוקה  1
היד. בנוסף, קלפים זוטרים 
בהארט מול רביעיה+ אצל השותף 
אינו משדרג את פוטנציאל של 

-A)הסדרה. לעומת זאת קלף בכיר 
K-Q)  מול סדרה ארוכה בהחלט

משדרג את הסדרה. למשל: קחו 
ו'שימו' אותה בהארט,  -Q♦את ה

  איזה ההבדל...

  
 ניתוח משחק היד

עקב מהלך . ♥6צפון יוביל 
ההכרזות, הובלה זו מרמזת על 

Singleton אין ברירה, שיחקתם .
. עתה על -Q♥דרום זכה ב, ♥9

בשום אופן , ♣5-דרום להמשיך ב
לא להמשיך בהארט. נחזור עתה 
למבצע. אם תעקפו בקלאב, ברור 
לכם כי העקיפה תיכשל, מדוע? כי 
יש חלוקות בהן שום דבר "לא 

אמורה לזכות עובד", קורה. הגנה 
  .-KQ♥ו K- ,♦A♣ב

  מזל שעצרתם במשחק חלקי 
  
  

  

Dealer: S 
Vul: E-W 19 Board:

 T3
 K42
 A9742
 A93

 Q874
 3
 T653
 8654

 J962
 J765
 J
 KT72

 AK5
 AQT98
 KQ8
 QJ

  

West North East South 

--- --- --- 2NT 
Pass 3♣1 Pass 3♥2 

Pass 4NT3 Pass 5♠4 

Pass 6♥ Pass Pass 
 

  ניתוח ההכרזה
1 Puppet Stayman  
  חמישיה בהארט 2
3 .R.K.C.B  
  ♥A  +Qשני  4
  

  ניתוח משחק היד

לאחר הובלת הפתיחה, כאשר 
יתגלה הדומם, תצטערו על שני 

 NT םדברים: מדוע לא הכרזת
  .Grand Slamלא ומדוע 

-אכן אפשר לזכות ב בקלפים גלוים
לקיחות, אך הלכה למעשה  13

לקיחות  12-תיאלצו להסתפק ב
בלבד. זאת, עקב החלוקה בהארט 

  ובדייאמונד.

חשוב לציין כי יהיו אחדים שיכשלו 
במשימה בלקיחה אחת. זה עלול 
לקרות לאחר הובלה 'יצירתית' של 
מערב בקלאב. במקרה זה כל אחד 

, לכאורה -A♣מאתנו היה זוכה ב
  י להיעזר בעקיפה. בל

לקיחות בסדרות  10סופרים 
מה  AK  +♣A  =13♠ האדומות +

רבה תהיה האכזבה כאשר יתגלו 
  החלוקות הרעות... 

  

  

8 
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Dealer: W 
Vul: Both 20 Board:

 Q95
 K62
 JT652
 QT

 AJT763
 AJT7
 
 853

 4
 984
 974
 K97642

 K82
 Q53
 AKQ83
 AJ

 

West North East South 

Pass Pass 1♠1 Dbl 
Pass 3♦2 Pass 3NT 
Pass Pass Pass

    
 

  ניתוח ההכרזה

  .20-על פי העיקרון של חוק ה 1
כאן הדעות יתפצלו: יהיו שיכריזו  2
– NT1 2♦, יהיו שיכריזו.  

  
  ניתוח משחק היד
, רבים 1♠למרות שמזרח פתח 
בהובלה של במערב ינסו את מזלם 

מזרח יתהה:  בתקווה ש..., ♣6
על  1♣"האם הייתי צריך לפתוח 

  מנת ששותף יוביל בספייד"...? 
לאחר הובלה בקלאב יש תשע 
לקיחות: שני קלאבים, חמישה 
דייאמונדים ולקיחה אחת בכל אחת 

  . -Majorהמסדרות 
. -K♠תזכו ב ♠4-לאחר הובלה ב

עברו לדומם בדייאמונד ושחקו 
. אם מזרח קופץ עם Q-הארט אל ה

, יש תשע לקיחות. מזרח A-ה
  .-Q♥משרת בהארט זוטר, זכו ב

תנסו עקיפה בקלאב, מזרח  אם
יכשל  NT3יזכה וימשיך בהארט. 

בלקיחה. אם במקום עקיפה 
בקלאב תריצו את הדייאמונדים, 
מזרח ימצא עצמו בבעיה של מה 

 לזרוק ועל מה לשמור. 
קריאה של קלפים יעזרו לכם לארגן 
את המשחק באופן כזה, בו מזרח 
יאלץ להעניק את הלקיחה 

  התשיעית. לא קל, אך אפשרי.

  

Dealer: N 
Vul: N-S 21 Board:

 AQ63
 QJ5
 J986
 97

 KJ942
 KT2
 Q73
 QT

 8
 A6
 AK54
 AJ8632

 T75
 98743
 T2
 K54

  

West North East South 

--- Pass Pass Pass
1♣ Pass 1♠ Pass 
2♦! Pass 2♥1 Pass 
3♣ Pass 3NT Pass

Pass Pass   
 

 ניתוח ההכרזה

 16עם  Reverseכן, מותר ליישם ! 
נק'. יש לכך חוקים, אותם לא אמנה 

אם  בחוברת זו (אין מקום)
, זה 3♣דווקא  2♦הכרזתם במקום 

  ממש בסדר.
1 S.F. th4  

 
 ניתוח משחק היד

יתכן והמבצע יהיה מערב ולא 
מזרח. אך בכל מקרה החוזה 

  .NT3הנפוץ יהיה 

כיון שהעקיפה בקלאב עומדת 
יש  3-2להצליח והסדרה מחולקת 

  לקיחות מלמעלה.  11

-, תזכו בQ♥אבל, אם צפון יוביל 
לקיחות: שלושה הארטים,  13

ארבעה דייאמונדים ושישה 
, -A♥קלאבים באפן הבא: זכו ב

ועקפו בקלאב.  -Q♦אל ה ♦4שחקו 
המשיכו בקלאבים, עליהם תשליכו 

  ארבעה ספיידים. 

 -K♥. על ה-10♥אל ה ♥6עתה 
  .♠8זרקו 

 .A5♦וממול  ♦7-ו K♠נותרם עם 
וצריך להחליט  -J9♦ו A♠צפון עם 

. ♦9-או על ה A-על מה לוותר, על ה
תסכימו כי עבור רגעים אלה כולנו 

  ממשיכים במשחק הזה 

  

  

Dealer: E 
Vul: E-W 22 Board:

 9843
 8642
 AK
 A62

 A62
 AKQ9
 T982
 74

 Q
 T753
 J764
 Q953

 KJT75
 J
 Q53
 KJT8

 

West North East South 

--- --- 1♦ 1♠ 
Pass 2♦1 Pass 2♠2 

Pass Pass/
3♠ 

Pass  

    
 

  ניתוח ההכרזה

 נק', עקרונית עם התאמה 10+ 1
  בספייד

  נק' 11-9)12( 2
  

  ניתוח משחק היד

לקיחות.  10-יש סיכויים לזכות ב
אך רבים יסתפקו במשחק חלקי 

  לקיחות.  9-) ויזכו ב3♠(

להגנה שתי לקיחות בשליט 
ולקיחה בהארט. אך אם הגנה 
תוביל הארט ובכל הזדמנות 
תמשיך הארט, איך תטפלו בכל 

אם  הארט וקלאב? -המפסידים 
 -Q♠את האכן ניחשתם "למחוץ" 

אצל מערב, כל הכבוד  -Q♣ואת ה
לכם. אני רואה את הקלפים ולא 

  מצאתי אותה... 

+, 140התוצאות ינועו מצד לצד, 
  -50+ וכמובן 420+, בודדים 170

  
  
  
  

9 
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Dealer: S 
Vul: Both 23 Board:

 AT842
 Q
 JT86
 A32

 Q
 KT43
 A9432
 J84

 K97
 J986
 7
 KQ976

 J653
 A752
 KQ5
 T5

  

West North East South 

--- --- --- Pass
Pass 1♠ Pass 2♣1 

Pass 2♠2 Pass Pass3 

Pass  
 

  ניתוח ההכרזה

1 Drury  
  נק' 11± 2
, צפון לא יעז 4♠אם לא תכריזו  3

  לעשות זאת במקומכם.
  

  ניתוח משחק היד

הובלה בקלאב לא תשאיר לכם 
לקיחות. הגנה  10-סיכוי לזכות ב

, חיתוך A♦תזכה בקלאב, 
דייאמונד ולקיחה בשליט. גם 

והמשך בסדרה  -A♦הובלה ב
  יעניקו להגנה ארבע לקיחות

לאחר שמערב יזכה בחיתוך, (
  .), זה ברור-K♣ימשיך ב

שמתם  -A♣אחרי שתזכו בכמבצע, 
 Singletonלב כי בידי מערב 

דייאמונד. המסקנה: בידי מערב 
  אורך מסוים בספייד. 

עברו לדומם בהארט ושחקו את 
ה'דחף' לכסות תמונה  ...-J♠ה

  בתמונה גדול לעיתים מההיגיון 

אז כן, יהיו גם שחקנים שיצליחו 
  לקיחות. 10-לזכות ב

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

Dealer: W 
Vul: None 24 Board:

 KQ7
 AJ9
 A875
 K63

 J83
 KT842
 KJ9
 A4

 9642
 
 642
 QJT972

 AT5
 Q7653
 QT3
 85

 

West North East South 

Pass 1NT Pass! 2♦1 

Pass 2♥ Pass 2NT
Pass 4♥ Pass!! Pass
Pass    

 
 ניתוח ההכרזה

1 Transfer 
ובכן,  ?2♥-חשבתם להתערב ב! 

נק' 'מפוזרות' עם  12להתערב עם 
סדרה 'חלשה', לא אביע מה דעתי 

  על כך... 
, הגיוני בהרבה 4♥להעניש !! 

  .מלהכריז את ההארטים

  
 ניתוח משחק היד

וימשיך  A♣גם אם מזרח יוביל 
  לקיחות:  4בקלאב, תיאלצו למסור 

שני הארטים, דייאמונד וקלאב 
  כמובן.

, למרות NT3אילו הכרזתם 
, הייתם זוכים -Majorבההתאמה 

  בתשע לקיחות. 

 NT3 להכריזלא מנותק מהמציאות 
  .4-3-3-3 עקב החלוקה

  

  
  

  

Dealer: N 
Vul: E-W 25 Board:

 AJ84
 QJ6543
 3
 Q4

 KQ952
 T9
 Q65
 T32

 73
 872
 A972
 AJ65

 T6
 AK
 KJT84
 K987

  

West North East South 

--- 1♥1 Pass 2♦
Pass 2♥2 Pass 3♣ 
Pass 3♥3 Pass 4♥ 
Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

  כבר הזכרתי? 20-חוק ה 1
הכרזה זו לא בהכרח מבטיחה    2

  שישה קלפים בסדרה.
אל תחששו לחזור על הסדרה    3

  מבלי להזכיר כח בספייד. 

,    NTאם שותף יהיה מעונין לשחק 
) וכך יבקש 3♥-(אחרי ה 3♠יכריז 

עוצר  עם NT3מכם להכריז 
  בסדרה הרביעית.

  
  ניתוח משחק היד

, -A♠ב קחתאפשר ל -K♠את ה
להמשיך בספייד ולחתוך אחד 
בדומם. כך תמסרו לקיחה אחת 

  למעט סדרת השליט.  בכל סדרה,

.  -Q♣ולהמשיך ב -A♠או, לזכות ב
כאשר מזרח . ♦3בהמשך שחקו 

יאמונד זוטר, עקפו נגד ישרת בדי
תוכלו לזרוק את  -K♦על ה .-Q♦ה
לקיחות גם אם  10-ולזכות ב ♠8-ה

. מדוע 4-1החלוקה בשליט היתה 
לעקוף בדייאמונד ולא לשחק אל 

 A♦? אילו אצל מזרח היה -K♦ה
, 1♠-, היה מתערב ב-KQxxx♠ו

  .1♥-אחרי ה

10 



  8/7/2018סימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: E 
Vul: Both 26 Board:

 Q43
 KQ
 KJ82
 Q976

 765
 62
 AQT
 AKT42

 J82
 A93
 743
 J853

 AKT9
 JT8754
 965
 

 

West North East South 

--- --- 1♣ 1♥! 

Pass1 2NT Pass 3♥ 
Pass Pass Pass

    
 

  ניתוח ההכרזה

כאן ההתערבות תיקבע על פי ! 
שיקול הדעת של כל משתתף. יהיו 

 ההרביעיילמרות  ,-♥2שיתערבו ב
  השני. -Majorב
, 2♣או אפילו  NT1יש שיכריזו  1

  נק'. 6ו  4-3-3-3למרות החלוקה 
  

  ניתוח משחק היד

. 3-2, השליט 3-3ספייד מחולק 
במלים אחרות יש תשע לקיחות 
מ'למעלה'. איני רואה דרך לזכות 
בלקיחה נוספת, אך אם תשחקו 
את ההארטים, אפשר כי מזרח 

ימצא עצמו במשחק יזרוק קלאבים ו
סופי בדייאמונד. אך אלה רק 

  השערות.

אגב, אם לאחר ההתערבות של 
, NT1 –, מזרח יכריז 1♥-דרום ב

מה תהיה ההכרזה הנכונה מצד 
 צפון? לכאורה יש בעיה, נכון?

נראה כי ההכרזה במקרה זה 
 עונשין. – Dbl –צריכה להיות 

ובמקרה זה, בהגיע תורו של 
. ושוב תגיעו 2♣מזרח, יכריז 

  למשחק חלקי בהארט.

  
  

  

Dealer: S 
Vul: None 27 Board:

 QJ7
 T
 KQJT32
 AJ4

 84
 K8653
 A64
 K95

 T
 AJ942
 87
 Q8763

 AK96532
 Q7
 95
 T2

  

West North East South 

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

 
 

 ניתוח ההכרזה

למרות שאין במשותף מספיק  1
נקודות עבור המשחק המלא, 

וחשוב יותר זאת החלוקה מצדיקה 
  זה מונע מהיריבים להתערב.  -
  

 ניתוח משחק היד

נק' בלבד. ובכל זאת  23במשותף 
 , בקלי קלות.בעשר לקיחותתזכו 

וזאת בתנאי שמערב ישכיל להוביל 
 בקלאב. לאחר הובלה בדייאמונד

 12-ב וזכתוהמשך בדייאמונד, 
  לקיחות.

  
  

  

Dealer: W 
Vul: N-S 28 Board:

 KT84
 J97
 A6
 Q543

 QJ532
 A5
 Q953
 T9

 96
 Q62
 KJ84
 8762

 A7
 KT843
 T72
 AKJ

 

West North East South 

Pass Pass 1♠! 2♥ 
Pass 2♠1 Pass 2NT 
Pass 3NT Pass 4♥
Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

מקובל ביד שלישית לפתוח עם ! 
לקיחות, בעיקר עם  12-פחות מ

-Majorחמישיה באחת מסדרות ה
  נק' עם תמיכה בהארט. 10+ 1
  

  ניתוח משחק היד

 -J♠ואת ה 10♠-תכסו ב ♠9-את ה
. עתה בוודאי תשחקו -A♠תיקחו ב

  בשליט.  ועקפתו A-דייאמונד אל ה

זכיתם , ♠6-וממשיך ב מערב זוכה
ושוב שליט. מזרח זוכה ואני  -K♠ב

מאמין כי ימשיך בספייד. חתכו 
גבוה ו... משכתם את השליט 

נכשלתם במשימה.  –האחרון? 
תמסרו, פרט לשני השליטים שכבר 
מסרתם עוד שני דייאמונדים. יש 
חסימה בקלאב. אם מערב ישמור 
על ארבעתם (והוא צריך), לא 

אמונד מפסיד תצליחו לזרוק דיי
. המשחק הנכון -Q♣מידכם על ה

, A-הוא: אכן לשחק דייאמונד אל ה
אך להמשיך בדייאמונד. עתה 
תוכלו גם לחתוך דייאמונד בדומם 
וגם לעקוף בהמשך בשליט. 
במקרה הגרוע, תמסרו שתי 
  לקיחות בשליט ולקיחה בדייאמונד.

  
  
  

11 



  8/7/2018סימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: N 
Vul: Both 29 Board:

 AK97
 43
 JT2
 Q654

 T863
 QJ2
 AK4
 AJ3

 Q42
 K9765
 9876
 2

 J5
 AT8
 Q53
 KT987

  

West North East South 

--- Pass 1NT Pass
2♦1 Pass 2♥ Pass 

Pass Pass   
 

 
  ניתוח ההכרזה

1 Transfer 
  

  ניתוח משחק היד

שלוש  בספייד אפשר להפסיד
לקיחות, בין אם תטפלו בסדרה זו 
בעצמכם ובין אם דרום יקבל 
חיתוך. בשליט יש למסור לקיחה 

  ובסדרת הדייאמונד עוד לקיחה. 

נק'  110נראה כי התוצאה של 
  תהווה ממוצע בלוח זה.

  
  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: None 30 Board:

 KT84
 J63
 AQ
 AQT7

 63
 7542
 J987
 965

 QJ972
 AQT9
 62
 82

 A5
 K8
 KT543
 KJ43

 

West North East South 

--- --- Pass 1♦ 
1♠ Dbl! Pass 2♣ 

Pass 2♠1 Pass 2NT
Pass 3♣ Pass 3♦2 

Pass 3NT3 Pass Pass
 

 ניתוח ההכרזה

כאן ההכרזות יתפצלו למספר ! 
ויסגרו  NT3דרכים. יהיו שיכריזו 

(עם שני  Cue Bidענין. יהיו שיכריזו 
לא טוב) ויהיו  –דייאמונדים בלבד 

  .  2♣שיכריזו 

על מנת להחזיק את המכרז  1
  "חי", הכריזו את סדרת היריב.

  .Kאו  Aציון של כח בסדרה,  2

. בדרך זו 3♠ -אפשר להכריז  3
, אם אצל -Slamלתרמזו להמשיך 

  בסדרת ההארט. Ctrlהפותח 
  

 משחק הידניתוח

, בין אם תבצעו NT3-אם עצרתם ב
את החוזה מצד צפון או צד דרום, 
עקב החלוקה בדייאמונד, לא 

  לקיחות.  12-תצליחו לזכות ב

 6♣לעומת זאת, אם הכרזתם 
(מצד דרום), צפויה לכם תוצאת 

תעזור כמובן  -Q♠שיא. ההובלה ב
  קבמשימה. כיון שהשליט מחול

, אם תתזמנו את המשחק, 3-2
כו בשלושה ספיידים, ארבעה תז

דייאמונדים וחמישה קלאבים 
(חיתוך של דייאמונד בדומם), 

  לקיחות. 12סה"כ 

  

  
Dealer: S 
Vul: N-S 31 Board:

 A52
 32
 AK9632
 72

 KT84
 AKQT64
 J7
 5

 Q963
 98
 854
 KT63

 J7
 J75
 QT
 AQJ984

  

West North East South 

--- --- --- Pass! 

Pass 1♦ 1♥ 2♣
Pass Pass 2♥ 3♣ 
Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

נק'  11במצב פגיע נגד לא פגיע, ! 
לא  ...סדרות שובשל J-ו Qעם 

  תכריחו אותי לפתוח במכרז.
  

  ניתוח משחק היד

הגנה יכולה לזכות בספייד, שלושה 
ושני קלאבים. הגנה זו  הארטים

מערב הציצו -אפשרית אילו מזרח
בקלפים האחד של השני. מצד שני, 

 םגלוייגם המבצע יכול, בקלפים 
לצמצם את המפסידים בלקיחה 

  אחת.

נק'  100בכל מקרה, התוצאה של 
מערב לא יעניקו -לטובת מזרח

תוצאה טובה. מזרח יזכה בשמונה 
. אבל, אם נק') 110( 2♥-לקיחות ב

, התוצאה -Dblב 3♣ב יעניש מער
באופן מוחלט לטובת תשתנה 

  מערב.-מזרח
  
  

12 



  8/7/2018סימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: W 
Vul: E-W 32 Board:

 AQT75
 QT95
 Q4
 87

 86
 KJ3
 AKJT
 AT63

 KJ2
 A8642
 6
 KQ42

 943
 7
 987532
 J95

 

West North East South 

1♥ 1♠ 2♠1 Pass 
3♥2 Pass 4♣3 Pass 
4♥4 Pass Pass Pass

    
 

  ניתוח ההכרזה

  נק' עם התאמה בהארט 10+ 1
 ♠KJx-ל ?1♠-צפון התערב ב 2

  נק'.  3משקל משני, הפחיתו 
  Slamניסיון להכריז  3
  לא תודה 4
  

  ניתוח משחק היד

 - ?שמתם לב מהו החוזה המועדף
  המבצע יהיה מערב.  אם, 6♣

, 3♣תכריזו  2♠-ובכן, אם אחרי ה
יתכן ובמקרה זה מזרח ינווט את 

  הנכון'.  'Slam המכרז אל ה

מצאתם את דרך? יפה, אני רואה 
   .את הקלפים ולא מצאתי

, 4-1, כיון שסדרת השליט 4♥-ב
  לקיחות. 11-תיאלצו להסתפק ב

  
  

  

Dealer: N 
Vul: None 33 Board:

 T965
 J
 732
 QJ762

 832
 KQ98754
 9
 83

 AKJ74
 T32
 6
 AT54

 Q
 A6
 AKQJT854
 K9

  

West North East South 

--- Pass 3♥ 3NT! 

4♥1 Pass Pass 5♦2 

5♥/ 
Dbl3 

   

 
 

 ניתוח ההכרזה

 9-לאחר הובלה בהארט, תזכו ב! 
  לקיחות. שווה סיכון (מושכל)

 אל תתפתו להעניש. עם תמיכה 1
  תתמכו.  –
עתה הזמן לספר לחברה מה יש  2

  לכם באמת 
, 5♥או תכריזו  5♦האם תענישו  3

  זה כבר ענין של שיקול דעת. 

ובשיקול הדעת, כל אחד 
  שלו.מ החלטה / והמחשבה

  
 ניתוח משחק היד

  
   ",איזו אכזבה"? 5♦הענשתם 

   .לקיחות 11-עומד לזכות סדרום 
  .? יפה5♥הכרזתם 

  , רק המשך -A♦לאחר הובלה ב
  בלקיחה. כם בקלאב יכשילו את

  הגנה, כשלעצמה אינה קלה, אך 
   .באמת אפשרית

  ).3♥(לאור הכרזת הפתיחה של 
  
  

  

Dealer: E 
Vul: N-S 34 Board:

 QJ
 753
 532
 J9832

 AKT6
 AT92
 J98
 64

 75432
 KQJ6
 T4
 Q7

 98
 84
 AKQ76
 AKT5

 

West North East South 

--- --- 1♦ Pass! 

1♠ Pass 2♠ Pass!! 

Pass Pass  
    

 
  ניתוח ההכרזה

. רק אל תשגו Passהכריזו ! 
... "?1♦ותתחילו 'לחקור': "מה זה 

התחלתם לשחק אתמול? מסרתם 
מידע לשותף כי בידכם גם נקודות 
וגם דייאמונדים. מידע זה אינו 

  אתם באמת רוצים להתערב!! חוקי
כמה נקודות אתם  במכרז?

אם  חושבים נותרו לשותף שלכם?
בכל זאת החלטתם להתערב, 

וכך תציינו שתי  NT2 –הכריז עתה 
  סדרות.

  
  ניתוח משחק היד

חלוקה המבליטה את הרעיון של 
Total Tricks/Trumps.  

  לכל צד התאמה בשתי סדרות,
. כל צד יכול לזכות 5-4-ו 4-4

בתשע לקיחות. מערב מוסר ארבע 
, צפון או -Minorהת בסדרות לקיחו

דרום מוסרים ארבע לקיחות 
  .-Majorהבסדרות 
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  8/7/2018סימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: S 
Vul: E-W 35 Board:

 QJ873
 Q5
 62
 KJ72

 AKT9
 AT64
 54
 Q94

 6542
 K982
 AK73
 8

 
 J73
 QJT98
 AT653

  

West North East South 

--- --- --- Pass
Pass Pass1 1♣ Pass 

1♦ Pass 1♥ Pass 
3♥ Pass Pass Pass

 
  ניתוח ההכרזה

 , 1♠ו פתחתאם ביד שלישית  1
מבוצע  3♣ –אפשר כי החוזה יהיה 

  ע"י צפון.
  

  ניתוח משחק היד

בין אם המבצע יהיה צפון או , 3♣-ב
לאחר הובלה בדייאמונד, דרום, 
  .Q♣ויתכן  AK ,♥AK♦תמסרו 

שלפניכם, כאשר כולם בתרחיש 
מכריזים על פי הספר, יתכן כי 

  .2♥החוזה יהיה 

 8-אם מזרח יהיה המבצע, יזכה ב
לקיחות ללא מאמץ. ואם יעקוף 
 עקיפה כפולה בספייד, אפשר כי

  יזכה בתשע (עשר?) לקיחות.

, צפון 1♦-אגב, אפשר כי לאחר ה
. אני מאמין כי כל זוג 1♠-יתערב ב

צוא ימצא את ההכרזה הנכונה למ
התאמה בהארט ולעצור במשחק 

  ).3♥(חלקי 
  
  
  
  

  

Dealer: W 
Vul: Both 36 Board:

 832
 KT6
 K984
 K65

 AKQ4
 J83
 AJT5
 43

 JT97
 Q92
 7
 AQT97

 65
 A754
 Q632
 J82

 

West North East South 

Pass Pass 1NT Pass 
2♣ Pass 2♠ Pass 
4♠1 Pass Pass Pass

    
 

 ניתוח ההכרזה
, עליכם Fitלאחר שמצאתם  1

–להוסיף נקודות התאמה, כאן 
  נק'. 2הוסיפו עוד . ♦-ב קוצר

  
 ניתוח משחק היד

דרום, יבחר להוביל בשליט כיון 
שהובלה בכל סדרה אחרת נראית 
גרועה יותר. זכו ביד ועקפו בקלאב. 
לאחר שתזכו בשליט השני, עקפו 
בקלאב בפעם השניה (לעקיפה 

  הצלחה).  76%כפולה 

המשיכו בסדרת הקלאב מבלי 
למשוך את השליט השלישי 
והשליכו הארט מידכם. כאשר 

, 3-3הקלאב יתגלה מחולק 
שליכו הארט נוסף. צפון יחתוך ה

את הקלאב הרביעי, יזכה בהארט 
 650ואתם בכל השאר. תוצאה של 

נק' אמורה להעניק לכם תוצאה 
  הרבה מעל הממוצע.

  
  

  

Dealer: N 
Vul: N-S 37 Board:

 AQ
 J6
 98542
 QJ43

 7632
 AQT8
 6
 AT82

 JT854
 943
 QJT3
 5

 K9
 K752
 AK7
 K976

  

West North East South 

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

   
 

  ניתוח ההכרזה
  
  
  
  

  ניתוח משחק היד

נק', סדרה ארוכה  26במשותף 
בדייאמונד ופוטנציאל לקיחות 
בקלאב. אך בזבוז נקודות בספייד 

נק' מרוכזות בשתי לקיחות)  9(
, ובקלאב בדייאמונד 4-1וחלוקה 

במהרה יבהירו לכל מבצע לאן 
הרוח נושבת. כולם יכשלו, סביר כי 
בשתי לקיחות. יחד עם זאת, 
למרות הכישלון, התוצאה תסב 
סביב הממוצע כי הרוב המכריע 

  .NT3יימצאו בחוזה ההגיוני של 
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  8/7/2018סימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: E 
Vul: E-W 38 Board:

 AKJ87
 AK2
 AT76
 T

 QT543
 9753
 94
 A7

 962
 QJT8
 K
 QJ832

 
 64
 QJ8532
 K9654

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 
Pass 1♠ Pass 1NT 
Pass 3♦ Pass 5♦! 

Pass Pass/
6♦ 

Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

בהכרזה זו אתם מיידעים על  !
חלוקה לא מאוזנת, ניקוד 'מוגבל' 

  .אין ברשותכם אסיםוהחשוב מכל: 
  

  ניתוח משחק היד

התוצאה תיקבע כאן לא בדיוק על 
פי מיומנות ההכרזות, אלא דווקא 
על 'תחושת הבטן' של צפון. אחרי 

ובכך יודיע כי אין  5♦שדרום יכריז 
ברשותו אסים אך יש ברשותו 
הרבה דייאמונדים, צפון עשוי 

בטענה כי במקרה  6♦להכריז 
  עקיפה. הגרוע, החוזה יתבסס על 

 K♦ם הפעם המזל עם הנועזי
 12ממוקם 'טוב' והנה למבצע 

  לקיחות. 
  
  

  

Dealer: S 
Vul: Both 39 Board:

 J96
 KT
 T83
 AQJ84

 5
 8762
 J72
 T9532

 AT432
 AQJ3
 KQ5
 7

 KQ87
 954
 A964
 K6

  

West North East South 

--- --- --- 1♦
1♠ 2♣ Pass 2NT 

Pass 3NT Pass Pass 
Pass

 
 

 ניתוח ההכרזה
  
  
  
  

 ניתוח משחק היד

בקלאב, דרום  5-1למרות החלוקה 
יזכה בתשע לקיחות: שלושה 
ספיידים, הארט, דייאמונד וארבעה 
קלאבים. אם מזרח, על הספייד 
השלישי או הרביעי יזרוק קלאב, 
חייב לשמור על כך בסוד לשארית 

  חייו... 
  
  

  

Dealer: W 
Vul: None 40 Board:

 K2
 T4
 QJ76
 KJT74

 Q8643
 Q9
 T3
 AQ62

 JT7
 A8752
 985
 95

 A95
 KJ63
 AK42
 83

 

West North East South 

Pass Pass 1♠1 1NT 
2♠ 3NT2 Pass Pass 

Pass   
    

 
  ניתוח ההכרזה

 4-5או לא, עם חלוקה  20-חוק ה1
  תפתחו. - -Majorבעם חמישיה 

ק' וחמישיה לא הכרזתם נ 10עם  2 
NT3 הפריעו"?מערב "-כי מזרח 

שותף לאתם מאמינים ליריב יותר מ
   "יופי של שותפות" –
  

  ניתוח משחק היד
  

הניחו לו.  .J♠הובלת הפתיחה 
, עברו ליד םספייד שני לקחת

ועקפו בקלאב. מזרח  בדייאמונד
והמשיך בספייד. שוב  -Q♣זכה ב

 -A♣שיחקתם קלאב, מזרח זכה ב
ולקח עוד שני ספיידים. כאשר 

מה תשחקו, , ♥9-מזרח המשיך ב
. חזרו אל -K♥או את ה -J♥את ה

המכרז. מערב תמך בשותפו. עד 
 . "אם תתנו לו"J♠כה התגלה עם 

-, זה לא מספיק עבור ה-Q♥את ה
מרמז כי ברשותו . לכן, המכרז 2♠

, שחקו מידכם את -A♥נמצא ה
. למרות שתיכשלו בחוזה, -J♥ה

  תקבלו תוצאה מעל הממוצע.
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מתכננים חופשה משפחתית בלתי נשכחת
בחצי האי פיליון הקסום ביוון?

נשמח לארח אתכם ב-  – הפתיחה ביוני 2018!
ל-Moses Villa ארבע דירות נופש נפרדות ופרטיות, משקיפות לנוף פנורמי ייחודי ועוצר נשימה 

לים האגאי ולהרי פיליון. הדירות מצויידות לשהייה מושלמת הן למשפחות והן לזוגות.
 .Chorefto כ-600 מטר מחוף ,Pelion ממוקמת בצפון-מזרח חצי האי Moses Villa

חצי האי פיליון משלב חופים חבויים של חול זהוב ומי טורקיז צלולים ונקיים, שבילי הליכה 
מרהיבים בטבע פראי, כפרים מסורתיים ומגוון עשיר של אטרקציות ובילויים.

חופשה שלא תשכחו לעולם!

WWW.VILLAMOSES.COM – למידע, שאלות והזמנות

10% הנחה
לחברי ההתאגדות הישראלית לברידג’

moses20 :לפי קוד קופון

יה
דמ

 ה
נת

מו
ת
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