
תחרות
ארציתסימולטניתתחרות

רם הינו כתב בינלאומי אשר מוזמן לעתים קרובות לכתוב בעיתונים היומיים של תחרויות רשמיות המאורגנות על 
ידי התאגדות הברידג' האירופית והעולמית. בהסברים השתדל רם להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם 
של רוב הקוראים. ההכרזות המומלצות הן בשיטה הטבעית SAYC הנפוצה ביותר אצלנו. כמו כן הוספנו מספר 

ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם וסקרנותכם.

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

תחרות סימולטנית
יולי 2019

לפניכם 40 הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית יולי 2019.
זו. רם משחק ברידג' תחרותי  סופר, רב-אמן כסף, חיבר את ההסברים לחוברת  רם 
משנת 1994 וזכה להישגים רבים באליפויות ישראל ובתחרויות חשובות אחרות, הקים בית 
ספר לברידג' ולימד מאות תלמידים. בשנים האחרונות מתמקד רם בכתיבה על ברידג'. 

הוא משמש כותב קבוע בירחון הברידג' ובעל טור ברידג' בשבועון "לאשה".



  2עמוד  23/7/2019  2019 יוליסימולטנית ארצית 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  ניתוח ההכרזה

  
נקודות ואורך בסדרת היריב  12-14. דרום אינו יכול להתערב! עם 1♠הבודד מחליש את ידו של מזרח, אך עדיין יש לפתוח  K-ה

. כפל מוציא עם חלוקתו של דרום יביא NT1רצוי לשתוק לאורך כל הדרך. יד חזקה יותר הייתה מאפשרת לדרום התערבות 
  בדרך כלל רק נזק.

התאמה בסדרות השותף, עם -מראה כעת אי 2♦טבעי. הכרזת מערב  2♣-זרח ממשיך בללא התאמה, ומ NT1מערב משיב 
  .2♦בודד הוא קלף מועיל מאוד עבור השותף בחוזה  K♦-חשוב להבין ש –למזרח אין לאן ללכת . ♦+ קלפי 6(לרוב) 

  

  

  משחק הידניתוח 

  

ך בסדרה. מערב חותך בסיבוב השלישי, משחק וממשי A-דרום עולה ב. ♣Kעל אף הכרזת מזרח, צפון יבחר בהובלה טבעית של 
בודדת ביד הכרוז, אך זהו מהלך מפסיד: דרום  Q-מחשש ל ♠A-נמוך מהדומם. כעת רבים בדרום יעלו ב ♠ומוביל  K-אל ה ♦

המשך כלשהו  –אך נמצא במשחק סופי  ♦Q-דרום זוכה ב. ♦J-וממשיך ב ♦A(הרע במיעוטו), מערב חותך, משחק  ♠-ממשיך ב
  ו בספייד יעניק לכרוז את הלקיחה התשיעית. בהארט א

  .2♦לקיחות בדיוק בחוזה  8-בשלב כלשהו הייתה פותרת את הבעיה, ואז הכרוז מוגבל ל ♥-הובלה של צפון ב
  הבודד. ♦K-, וזה מה שעלול לקרות אם מזרח יחליט לא לפתוח בגלל הNT2או  2♠דרום מסוגלים לבצע -יש לציין כי צפון

  
  

Dealer: N  
Vul: None  1   Board:  

 Q8 

 762 

 854 

 KQT96  

  

 KT743 

 AQ9 

 K 

 8743   

 J 

 JT83 

 AJT962 

 52  

 A9652 

 K54 

 Q73 

 AJ  

  

West North East South 

--- Pass 1♠ Pass 
1NT Pass 2♣ Pass 
2♦ Pass Pass Pass 
    



  3עמוד  23/7/2019  2019 יולי סימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  2   Board:  

 T93 

 87632 

 Q 

 KT53  

  

 AK82 

 QJT94 

 92 

 62    

 J6 

 A 

 AKJT73 

 AQ74  

 Q754 

 K5 

 8654 

 J98  

  

 

West North East South 

--- --- 1♥ Pass 

2♦ Pass 2♥ Pass 
3♣ Pass 3NT Pass 
6NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

ח קרובה מאוד לפתיחה: ל מזרידו ש
" חסרה נקודה, אבל 20-לפי "חוק ה

קלפי הביניים בהארט מחזקים את היד 
משמעותית. לדעתי, במצב לא פגיע 
שווה לפתוח. כעת מערב ילך לסלם עם 

נקודות. בסיבוב השני יש להימנע  19
עם ידו של מזרח.  2♠מהכרזת רוורס 

ות להראות נותן לשותף הזדמנ 2♥
יז ספייד, אבל מערב מכררביעייה ב

מראה  NT3. כעת הכרזת מזרח 3♣
עוצר בספייד עם יד מינימלית. מערב 

הייתי  IMP(בתחרות  NT6-מעלה ל
  ).6♦שוקל גם 

שימו לב כי אם מזרח לא פותח, הרבה 
  יותר קשה להגיע לסלם.

  
  ניתוח משחק היד

דרום יוביל כנראה בסדרה שלא 
ה אך הובלה זו אינ –ספייד  - הוכרזה 

, ♠Jעם מוצלחת. מזרח זוכה בדומם 
ושם לב שבעקבות נפילת  ♦Aמשחק 

Q♦  נוצרה כניסה נוספת לידו, חשובה
מאין כמוה. יש לנצל זאת עד תום 

עם  ♥Q-ו 9-אל ה ♦, A♥ולהמשיך 
, ♥K-מהדומם. דרום זוכה ב ♣השלכת 

לקיחות. בידו  12וכעת מזרח תובע 
סדרת הארט גבוהה עם כניסה צדדית 

דיאמונד גבוהה עם  רתמם סדובדו ♠-ב
  .♣-כניסה צדדית ב

לה את הובלה בקלאב הייתה מכשי
. ♦6. חוזה בטוח יותר היה NT6החוזה 

למעשה, במערך קלפים זה ניתן לבצע 
  .7♦גם 

  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  3   Board:  

 J95 

 KT8 

 AJ 

 AQJ76  

  

 T73 

 A4 

 T765 

 9432    

 AK864 

 J965 

 983 

 K  

 Q2 

 Q732 

 KQ42 

 T85  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 
Pass 1NT Pass 2♣ 
Pass 2♦ Pass 2NT 
Pass 3NT Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

בודד. בהשוואה לידו של  Kעוד יד עם 
, מערב פגיע ויש לו 1מזרח בלוח 

נקודה פחות, לכן המלצתי הפעם על 
Passחת צפון ר פתי. לאחNT1 

+ נקודות, 8שלרוב מראה  2♣ותשובת 
אסור למערב בכלל לחשוב על 

  התערבות במצב פגיע.
נקודות די גרועות. עם יד כזו  9לדרום 

-די בהכרזת הזמנה בתחרות טופ
 16בוטום. צפון יקבל את ההזמנה עם 

נקודות בזכות החמישייה הטובה 
  .NT3בקלאב ויכריז 

  
  ניתוח משחק היד

ידע מההכרזה, הייתי ממליץ דר מבהיע
למזרח להוביל מסדרתו הטובה ביותר 

(שני מלמעלה כאשר הסדרה אינה  ♦7
ומעלה). עקב החסימה  Jמכילה 

הבעייתית בדיאמונד לא ברור כיצד 
  לשחק.

יקבל כניסה  ♣Aמי שימשוך מיד 
 10ויבצע  ♣Kלדומם לאחר נפילת 

לקיחות קלות. לעומת זאת, מי שינסה 
כדי ליצור כניסה  ♣Qלשחק מידו 

לקיחות עם  9-יסתפק ב ♣Tלדומם עם 
  תוצאה פחות טובה.

וינסה להגיע לדומם  ♦AJ-מי שיתחיל ב
בסדרת לקיחות  בחמש יזכה  ♥Qעם 

נמוך  ♣אם יוביל ולאחר מכן  ,אדומותה
לקיחות, אבל לאחר משחק  10-יזכה ב

בלקיחה השישית על  ♣Tטבעי של 
הוא  ♣-מנת לחזור על העקיפה ב

  לקיחות בלבד. 8ם ישאר עי
  

  

Dealer: W  
Vul: Both  4   Board:  

 972 

 T98 

 AK 

 AKQ94  

  

 T4 

 KJ75 

 876543 

 6    

 653 

 2 

 QJT92 

 8732  

 AKQJ8 

 AQ643 

  

 JT5  

  

 

West North East South 

Pass 1NT Pass 2♥ 
Pass 2♠ Pass 3♥ 
Pass 3♠ Pass 4♦ 
Pass 4♥ Pass 5♦ 
Pass 6♣ Pass 6♥ 
Pass 7NT Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

בסדרות  5-5נקודות עם  17לדרום 
המייג'ור וחוסר בדיאמונד. מול פתיחה 

NT1  ,הוא לא יעצור לפני סלם קטן
  ויחפש גם סלם גדול.

אצל רוב הזוגות טרנספר לספייד 
זוהי הכרזה חזקה עם  3♥ולאחר מכן 

). עם חמישייה (לפחות 5-5חלוקה 
עדיף בספייד ורביעייה בהארט 

 – 3♠. צפון מכריז להשתמש בסטיימן
הסכמה על סדרת השליט. אין צורך 

. אם השותף מחפש סלם 4♠-לקפוץ ל
אז סדרת הקלאב של צפון תתרום 
רבות.כעת דרום נמנע משאלה לאסים. 

של  4♥. הכרזת 4♦ביד -הוא מכריז קיו
 וןפצ. last train cuebidצפון היא 

ללא מכובדים  4חושש לעבור את גובה 
ביד -מייג'ור. דרום חוזר על הקיוב

. בדרך כלל זה מראה חוסר, 5בגובה 
יודע זאת בוודאות  ♦ AKהמחזיקוצפון 

כעת צפון מוכן לשחק סלם קטן ומראה 
ביד -את הכוח בקלאב באמצעות קיו

. דרום מחפש סלם גדול 6בגובה 
צפון מסיק . 6♥ביד -באמצעות קיו

, אך חוזה 7♠-ותפו חסר משהו לשלש
יהיה עדיף לאור הלקיחות  7NTשל 

הרבות בסדרות המיינור. שימו לב 
שאם מחליפים בין סדרות המייג'ור של 
דרום, כל המכרז יהיה זהה, אבל חוזה 

  ☹יהיה מביך.  7♠של 
  

  ניתוח משחק היד

לקיחות  13בחוזה ללא שליט יש 
מלמעלה. אני מודה שקל יותר להגיע 

קלפים.  52חוזה הנכון כשרואים ל
-יעניק לצפון 7♠בתחרות גם חוזה 
  דרום תוצאה מצוינת.



  4עמוד  23/7/2019  2019 יולי סימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  5   Board:  

 765 

 T3 

 AQ873 

 Q74  

  

 AQ43 

 J765 

 J 

 AJ93    

 KJT98 

 AQ84 

 5 

 K62  

 2 

 K92 

 KT9642 

 T85  

  

  

West North East South 

--- Pass 1♣ Pass 
1♠ Pass 2♠ Pass 
4♠ Pass Pass Pass 
    

 
  ניתוח ההכרזה

 2♦במצב לא פגיע דרום היה מכריז 
נקודות). במצב  6-9עם  ♦-(שישייה ב

הפגיעות הנתון זו הכרזה מסוכנת. 
דרום עלולים לשלם ביוקר אם -צפון

  .4צפון יתמוך לגובה 
מערב מכריזים ללא התערבות -מזרח

מזרח , ♦-ון ב. למרות הסינגלט4♠-ל
 3♠. הכרזת 2♠-צריך להסתפק ב

  תראה יד חזקה יותר.
  

  ניתוח משחק היד

אבל אני , ♦Aההובלה המצליחה היא 
הייתי מוביל מידו של צפון בשליט נגד 

הייתי  6♠מהלך ההכרזה הנתון (נגד 
אולי חושב אחרת). לאורך זמן, הובלות 

נגד חוזים  Kללא  Aמסדרות בראשות 
  נן הובלות מפסידות.ומטה הי 4בגובה 

על הכרוז לנצל , ♦-אם צפון לא מוביל ב
את ההזדמנות: למשוך שליטים 

לעקוף , ♣Kבשלושה סיבובים, לשחק 
מפסיד  ♦ולהשליך  ♣Aלמשוך , ♣J-ל

הרביעי. לאחר מכן תימסר  ♣-על ה
לקיחות.  12ותבוצענה  ♥-לקיחה ב

דרום  – ♥Jבמידה שמזרח מוביל 
נמוך  ♥ חייב לכסות. אם מזרח מוביל

  .♥2דרום חייב לשחק  –

 – ♥Tההובלה הגרועה מכולן היא 
בחירה בקלף זה תאפשר לכרוז לבצע 

. ♥J, כל עוד יכסה עם לקיחות 13
, Tx ,Jxעקרונית, הובלות מדאבלטון 

Qx  בסדרות שלא הוכרזו מסוכנות
  מאוד ויש להימנע מהן.

  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  6   Board:  

 A 

 JT9743 

 A 

 KJ943  

  

 52 

 AKQ8 

 K43 

 AQT5    

 

KQJT986 

  

 T985 

 82  

 743 

 652 

 QJ762 

 76  

  

 

West North East South 

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

    

 
  ניתוח ההכרזה

נקודות, מערב  18עם  1♣מזרח פותח 
, ולצפון התערבות ברורה של 1♠משיב 

. מזרח תוהה כיצד 6-5לוקה עם ח 2♥
כריז , אבל מAKQללא  2♥יריבו מכריז 

NT3  אין טעם לנסות להכפיל יריב)
בלתי פגיע בגובה נמוך כשיש לנו 
כנראה משחק מלא פגיע). מערב, עם 

-החלוקה המיוחדת שלו, צריך לתקן ל
ושם זה אמור להיגמר (אם צפון  4♠

הוא  5חושב  שידו שווה הכרזה בגובה 
  ספרתי).-עש ארבל עוניקב

  
  ניתוח משחק היד

הכרוז מתחיל . ♥J-צפון מוביל ב
בהשלכת שלושה דיאמונדים מפסידים 

לאחר מכן יעבור לסדרת . ♥AKQעל 
השליט. מאחר שהעקיפה בקלאב 
יושבת, צפון יזכה רק בשני האסים 

אמורה להיות  650+. תוצאה של שלו
  ממוצעת. 

 Passשחקן במערב שיחליט לקרוא 
יכניס את שותפו לחוזה  NT3לאחר 

איום ונורא, אבל מערך הקלפים 
ידידותי ביותר. לנוכח שני האסים 

 11הבודדים של צפון גם חוזה זה יניב 
מה  –לקיחות ותוצאה של "טופ" 

  שנקרא "מזל של מתחילים".
  
  

  

Dealer: S  
Vul: Both  7   Board:  

 AT987 

 654 

 QT73 

 8  

  

 Q4 

 J9 

 KJ984 

 7432    

 J653 

 K 

 65 

 AQJ965  

 K2 

 AQT8732 

 A2 

 KT  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♥ 
2♣ 2♥ 3♣ 4♥ 

Pass Pass Pass  
    

 
  ניתוח ההכרזה

ידו של מערב חלשה במקצת, אבל 
והסדרה הטובה  6-4החלוקה 

. מזרח 2♣מצדיקות התערבות של 
ריע , אבל כל זה לא מפ3♣-יתמוך בו ל

. 4♥-גיע במהירות לדרום לה-לצפון
. 5♣-כעת השאלה היא אם להקריב ל

זו הכרזת במצב בלתי פגיע נגד פגיע 
הקרבה טבעית, אבל במצב הפגיעות 

משמעותן הנתון שלוש נפילות 
"בוטום". מספר המפסידים של מערב 
גדול מדי, ועליו לתת ליריבים לשחק 

♥4.  
  

  ניתוח משחק היד

מערב יוביל עקב תמיכת שותפו, 
 ♣K(במקרה זה הגבהת  ♣A-בכנראה 

של דרום אינה משנה דבר). היות 
שבדומם סינגלטון בסדרת ההובלה, 
מזרח יסמן העדפת סדרה באמצעות 

כעת מערב יחליף לדיאמונד ויגביה  .♣2
  עבור שותפו לקיחה בסדרה זו.

קלפים בשליט, המשחק הנכון  10עם 
(טכנית) של הכרוז הוא להיכנס לדומם 

. עם Q-ולעקוף בהארט אל ה ♠Aעם 
זאת, הכרזת האוברקול של מערב 
עשויה להוביל את הכרוז להחלטה 

הבודד עם  K-שונה. רק מי שיפיל את ה
ד זו בלקיחה עודפת. ביצוע יזכה בי A-ה
בדיוק לאחר עקיפה כושלת בשליט  4♥

  יעניק תוצאה מתחת לממוצע.



  5עמוד  23/7/2019  2019 יולי סימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: W  
Vul: None  8   Board:  

 AQ9 

 K43 

 A975 

 QT2  

  

 JT6 

 J965 

 KQ 

 9874    

 K83 

 AQT7 

 T6432 

 A  

 7542 

 82 

 J8 

 KJ653  

  

 

West North East South 

1♦ 1NT Pass Pass 
Pass    

    
    

 
  ניתוח ההכרזה

נקודות, חלוקה מאוזנת ועוצר  15עם 
בדיאמונד, ההכרזה הנכונה של צפון 

). כעת למזרח אין Dbl(ולא  NT1היא 
נקודות, ובכך מצליח צפון  7הכרזה עם 

-4למנוע מיריביו למצוא את ההתאמה 
  בהארט. 4

גם לדרום ולמערב אין שום הכרזה 
  הופך לחוזה הסופי. NT1הגיונית. 

  
  ניתוח משחק היד

למזרח כמה אפשרויות הובלה: 
בסדרה שהכריז שותפו,  KQדאבלטון 

 ושלישייה בראשות רצף בספייד א
פשוט רביעי מלמעלה בסדרתו הטובה 

  הארט. –ביותר 
תהיה ההובלה אשר תהיה, ברגע 
שצפון יזכה בהובלה הוא יפתח את 

בודד  ♣A-סדרת הקלאב. העובדה ש
מונעת מההגנה אפשרות עיכוב, 
והכרוז יפתח ארבע לקיחות בסדרה זו. 
לאחר מכן הוא יוכל לבצע עקיפה 

ל והכרוז יכ ♦A-ו ♥Kבספייד, וביחד עם 
  לזכות בשמונה לקיחות.

ההגנה החזקה ביותר תהיה להוביל 
למשוך  ♣A-בהארט, ולאחר הזכייה ב

את יתרת הלקיחות בהארט ולהוביל 
דיאמונד ממערב. כעת יש סיכוי 
שהכרוז יימנע מעקיפה בספייד מחשש 
שיפול בחוזה, והוא יסתפק בשבע 

  לקיחות.
עם  2♥מערב מסוגלים לבצע -מזרח

יגיעו לחוזה זה  לקיחה עודפת. אם
דרום עדיין יכולים -צפון –ך כלשהי בדר

  .3♣להכריז ולבצע 
  
  

  

Dealer: N  
Vul: E-W  9   Board:  

 JT64 

 54 

 9743 

 KJ5  

  

 85 

 AJ63 

 86 

 Q9873    

 AK3 

 KQ72 

 A52 

 AT6  

 Q972 

 T98 

 KQJT 

 42  

  

  

West North East South 

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

    

 
  ניתוח ההכרזה

ביד  lightלפתיחה טובה הנה דוגמה 
נקודות  8עם  1♦. דרום פותח שלישית

על כל תשובה של  Passומתכוון לקרוא 
שותפו. ידו של דרום מתאימה לפעולה 
זו: (א) מציע לשותף הובלה טובה; (ב) 

קלפים בכל סדרה  3יש לפחות 
; (ג) 1ל להכריז בגובה שהשותף יכו

מצב פגיעות נוח. הכרזת דרום אכן 
מפריעה למערב שמחזיק פתיחה של 

NT2  בומאלצת אותו להסתפק-Dbl.  
זרח? , ומה עם מ1♠צפון מכריז 

במצבים כאלה של רביעייה במייג'ור 
וחמישייה במיינור בתשובה לכפל 
מוציא עדיף בדרך כלל להתחיל 

 ז כעתאם דרום יכרי. 2♥ – במייג'ור
שיעלה  4♠-, צפון עלול להקריב ל2♠

  ביוקר.
, החיים 2♥ברגע שמערב שמע ממזרח 

. לו מזרח 4♥שלו קלים והוא מכריז 
, ייתכן שמערב היה 2♣היה מכריז 
  .NT3בוחר לשחק 

  
  ניתוח משחק היד

משתלם משחק המלא ספק שה אין
, לאחר NT3. בחוזה 4♥הוא  ביותר

את הובלת דיאמונד הכרוז צריך לנחש 
על מנת  ♣A-המצב בקלאב ולהתחיל ב

  לבצע את החוזה בדיוק.
 ♦-, אם ההגנה לא תוביל ב4♥בחוזה 

(סביר שזה יקרה אם דרום לא מכריז 
 12), ניחוש נכון בקלאב יעניק לכרוז 1♦

לקיחות. לאחר הובלה בדיאמונד 
לקיחות, תלוי בדרך  11או  10יבוצעו 

  שבה ישחק הכרוז את סדרת הקלאב.
-, מזרח4♠-יבים לדרום מקר-אם צפון

כדי  ♦מערב צריכים להספיק לחתוך 
  .800+להבטיח תוצאה של 

  

  

Dealer: E  
Vul: Both  10   Board:  

 98432 

 QJ 

 84 

 A987  

  

 AT5 

 AT762 

 JT5 

 T3    

 KQJ7 

 K83 

 Q62 

 KQ2  

 6 

 954 

 AK973 

 J654  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 
1NT Pass 2♦ Dbl 
2♥ Pass 2NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

למזרח ודרום אין פתיחה. מערב פותח 
NT1מזרח משיב בטרנספר להארט . .

כעת דרום צריך לנצל את ההזדמנות 
לעזור לשותפו בהובלה. כמו בלוח 

, גם כאן הובלת דיאמונד 9מספר 
  תהיה לטובת ההגנה.

של  2♥רום, הכרזת לאחר הכפל של ד
מערב מבטיחה שלושה קלפים בהארט. 
מזרח מזמין למשחק מלא עם חלוקה 

. מערב חייב להבין NT2 –מאוזנת 
אין סדרה  שקלפיו גרועים למשחק מלא:

ארוכה, אין אסים, ואם משחקים בשליט 
זו הסיבה שמערב  –חסרת ערך  ♦Qאז 

מעדיף חוזה ללא שליט, שבו יש סיכוי 
ה. מצד שני, ללקיח תהפוך ♦Q-טוב ש

, קלפים 5היריב הבטיח סדרה טובה בת 
וללא לקיחות מהירות בדמות אסים 

. לכן מערב NT3כנראה לא ניתן לבצע 
  .NT2-נשאר ב

  
  ניתוח משחק היד

-Leadבעקבות  ♦8-צפון מוביל ב
directing double  של שותפו. על דרום

להימנע מלזכות בלקיחה הראשונה, 
יא דאבלטון היות שהובלת השותף ה

ברור (משלושה קלפים בסדרת 
השותף מובילים בנמוך) וזו הדרך 

  חידה לשמור על תקשורת.הי
 ♦Qמערב זוכה בלקיחה הראשונה עם 

 ♥QJת סדרת ההארט. למזלו ותוקף א
ויש במפתיע  AK-של צפון נופלים על ה

חמש לקיחות מידיות בהארט. כך 
יאסוף הכרוז עשר לקיחות מידיות 

  לקיחות עודפות. שתי עם NT2ויבצע 
 ♣Kכרוז שינסה "משחק בטוח" של 

לקיחות  8-בלקיחה שנייה יסתפק ב
מול הגנה נכונה. כרוז שימשוך ארבעה 

עלול  –ק קלאב ספיידים ואז ישח
  להיכשל.



  6עמוד  23/7/2019  2019 יולי סימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: S  
Vul: None  11   Board:  

 973 

 95 

 T764 

 T543  

  

 AQ542 

 K6 

 A3 

 9876    

 JT8 

 AT42 

 KQ982 

 Q  

 K6 

 QJ873 

 J5 

 AKJ2  

  

  

West North East South 

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

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

עם יד מבטיחה, אבל  1♥דרום פותח 
לשותפו אין נקודות, והמשך המכרז 

  מערב.-שייך למזרח
 Pass-יבחר בלמערב יד גבולית. אם 

), מזרח יתערב בהכרזת בהחלטסביר (
Balancing ♠1 .כעת מערב יכריז קיו-

(יד טובה עם תמיכה בספייד),  2♥ביד 
עם מקסימום (הכרזת  4♠ומזרח יכריז 

 6-14מתארת  Balancingבמצב  1♠
  נקודות).

אני מעדיף להיות אגרסיבי יותר 
בוטום ולהתערב במערב -בתחרות טופ

 ,2♠לא פגיע. כעת מזרח משיב  2♦עם 
, ומזרח משלים 3♠-מערב תומך בו ל

למשחק מלא משום שאוברקול בגובה 
מבטיח, עקרונית, כוח של פתיחה  2

  לפחות.
  

  משחק היד ניתוח

. למראה 4♠נגד  ♣A-דרום מוביל ב
  הדומם, סביר שיחליף להארט. 

קו המשחק שנראה לי עדיף הוא לזכות 
 ♠Jביד, לחתוך קלאב ולהריץ  ♥K-ב

 ♠K-ם זוכה מיד בלעקיפה. כעת אם דרו
וחוזר בשליט, הכרוז ישלים משיכת 

עם  ♦שליטים, ישחק שלושה סיבובי 
 ♥A-וייכנס לדומם ב ♦יחתוך , ♣השלכת 

 ♦-כדי לזרוק את הקלאב האחרון על ה
  לקיחות. 11כך ישיג הכרוז  החמישי.

, ♠K-מגן נועז בדרום עשוי לעכב את ה
אף על פי שהוא נותר בודד. כעת אם 

לחזור על העקיפה הוא  הכרוז יתפתה
מצד שני, אם יחליט  ייפול בחוזה!

 12בסיבוב הבא תהיינה לו  A-לעלות ב
  לקיחות.

אם הכרוז זוכה בלקיחה השנייה עם 
A♥  ועוקף בספייד, לא תהיה לו כניסה

מאוחרת לדומם עבור הדיאמונד 
  החמישי.

  

Dealer: W  
Vul: N-S  12   Board:  

 KQT 

 743 

 9 

 KQ9652  

  

 9 

 KJT9 

 QJ653 

 JT8    

 AJ643 

 862 

 AK 

 743  

 8752 

 AQ5 

 T8742 

 A  

  

 

West North East South 

1♠ 2♣ Dbl RDbl 
2♥ Pass Pass Pass 

    
    

 
  ניתוח ההכרזה

. צפון מכריז אוברקול 1♠מערב פותח 
עם שישייה טובה. למזרח יד  2♣מינימלי 

ורך בשתי אופיינית לכפל שלילי עם א
+ 4הסדרות שלא הוכרזו. כפל זה מחייב 

דאבל מדרום מראה -בהארט. הריקלפים 
נקודות ללא אפשרות לתמוך בקלאב או 

  להכריז סדרה עצמאית.
 Passכעת מערב צריך להכריז משהו (

-עם רי 2♣יראה שהוא מוכן להגן נגד 
הסדרה  – 2♥מציע להכריז דאבל). אני 

 קלפים 7היחידה שבה ידוע שיש 
  במשותף. 

. לדעתי, לאחר 3♣צפון ישקול הכרזת 
שכבר הכריז אוברקול גבולי אין מקום 

בסיבוב הבא במצב פגיעות  Free Bid-ל
 2♥נחות. במהלך ההכרזה המוצע 

הופך לחוזה הסופי. בתחרות עצמה 
  אני משער שישוחקו מגוון חוזים.

  
  ניתוח משחק היד

צפון מוביל בסינגלטון דיאמונד. מערב 
ו. ברגע שמערב ישחק שליט, בידכה וז

וייתן  ♣Aימשוך , ♥AQ-דרום יזכה ב
כעת צפון ימשוך . ♦לשותפו חיתוך 

KQ♣ . בידו עם  ♦בהמשך הכרוז יחתוך
החוזה  –ויזכה ביתרת הלקיחות  ♥8
  נכשל בלקיחה אחת. 2♥

מזרח יוביל  3♣נגד חוזה אפשרי 
בסינגלטון ספייד. ההגנה תזכה בשני 

ייד ובסופו של אסים, שני חיתוכי ספ
דבר גם בלקיחה בהארט, וגם חוזה זה 

  ייפול פעם אחת.
(שנראה  NT3לעומת זאת, חוזה של 

דרום לא ניתן להפיל, -הזוי) בקו צפון
בקלאב והחסימה  3-3בגלל החלוקה 
דרום ייתן -קו צפוןב NT2בדיאמונד. גם 

  תוצאה מצוינת. 
  

  

Dealer: N  
Vul: Both  13   Board:  

 AK3 

 KQT4 

 A3 

 AJ87  

  

 T85 

 AJ7 

 QJ652 

 Q3    

 Q764 

 6 

 T9874 

 942  

 J92 

 98532 

 K 

 KT65  

  

  

West North East South 

--- 2NT Pass 3♦ 
Pass 3♠ Pass 4♦ 
Pass 4♥ Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

ודרום משיב בטרנספר  NT2צפון פותח 
בתמיכה  ידו של צפון שווה המון. ♥-ל
הוא מעוניין להגיע למשחק מלא . ♥-ב

מול (כמעט) כל יד עם חמישייה 
ובנוסף מעוניין לעודד את דרום  בהארט

ללכת לסלם עם יד גבולית. על כן הוא 
 3♠ביד (הזול ביותר) -מכריז קיו

שמשמעותו קונטרול בספייד עם 
ויד טובה  ♥-+ קלפים ב4תמיכה של 

  מאוד.
 7בסלם עם  דרום מחליט שאינו מעוניין

ת) ושליטים חלשים נקודות (גרועו
מאוד. מומלץ מאוד לסכם שבמצב כזה 

כרזת סדרה אחת מתחת לסדרה ה
-Reביד אלא -המוסכמת אינה קיו

transfer  אשר יבטיח שהיד החזקה
 4♦תהפוך לכרוז. במלים אחרות, 
, 4♥מדרום מאלץ את צפון להכריז 

  וכעת דרום יחליט אם להמשיך או לא.
  

  ידמשחק הניתוח 

קלף ההובלה ההגיוני של מזרח הוא 
Q♦  גם לו מומלץ  –(אם מערב בהובלה

להוביל בדיאמונד). דרום (הדומם) 
ומוביל שליט. הכרוז יפסיד  ♦K-זוכה ב

תמיד שתי לקיחות בהארט, בעוד 
. ♦Aהמפסיד בספייד ייעלם על 

) 650+או  620+התוצאה הסופית (
תיקבע לפי הכיוון שבו יבחר הכרוז 

  לעקוף בקלאב. 
 ♥AJx-ו ♦QJלאחר שמזרח התגלה עם 
במערב.  ♣Qהייתי בוחר לעקוף נגד 

במציאות, דווקא מי שישחק הפוך 
מהמלצתי יקבל תוצאה טובה. כמובן, 
למזרח אסור בשום שלב לגעת בקלאב 

  הגנה כזו תחסוך לכרוז את הניחוש. –
  



  7עמוד  23/7/2019  2019 יולי סימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: E  
Vul: None  14   Board:  

 5 

 AK95 

 AT952 

 964  

  

 8762 

 QJ873 

 86 

 72    

 KQJT4 

 4 

 J74 

 QT83  

 A93 

 T62 

 KQ3 

 AKJ5  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1NT 
2♠ 3♠ Pass 3NT 

Pass Pass Pass  
    

 
  ניתוח ההכרזה

, ולמערב יד מתאימה NT1דרום פותח 
במצב בלתי פגיע, הן  2♠להתערבות 
בעית והן לפי מוסכמת בשיטה הט

Cappelletti  או כל מוסכמה אחרת)
מראה רביעייה צדדית  2♠לפיה 

במיינור). צפון משתמש במוסכמת 
Lebensohl  אשר מראה כוח  3♠ומכריז

למשחק מלא לפחות עם רביעייה 
בהארט, ללא עוצר בספייד. לו היה לו 

 NT2היה עובר דרך  –עוצר בספייד 
) ורק 3♣(המחייב את הפותח להכריז 

  .3♠אז מכריז 
, ♥-ללא התאמה ב ♠-דרום, עם עוצר ב

ידו של  החוזה הסופי. – NT3מכריז 
-מזרח מאוזנת מדי בשביל הקרבה ל

  במצב פגיעות זהה. 4♠
  

  ניתוח משחק היד

מההכרזה צפוי כי . ♠K-מערב מוביל ב
במערב, לכן אין מה לחשוב על  ♣Qגם 

 10עקיפות. לכאורה יש  למשוך 
לכת הביתה, אבל כך תוחמץ לקיחות ול

אפשרות יפה למשחק לחץ: דרום 
(משליך  ♦חמישה סיבובי , ♠Aמשחק 

של  ♠2 הכרזת אם. ♥AK-ו), ♥-ו ♠מידו 
ה רביעייה במיינור, אז תמערב הרא

בשלב זה כל החלוקה ברורה: מערב 
קלאבים.  4-ספיידים ו 5התחיל עם 

ולכל אורך  ♣Aדרום חוזר לידו עם 
לכות של מערב. הדרך סופר את ההש

רק קלאב בודד  אם מערב השאיר
. אם Q-יפיל את ה ♣K–בשלב זה 

מערב שמר שני קלאבים ושני ספיידים, 
ולאחר שתי לקיחות , ♠9-ממשיכים ב

ספייד מזרח ייתן לדרום את שתי 
 11הלקיחות האחרונות בקלאב. 

  היו ללא ספק "טופ".לקיחות י

  

Dealer: S  
Vul: N-S  15   Board:  

 854 

 QJ2 

 AJT4 

 J84  

  

 QT762 

 K765 

 Q62 

 2    

 J3 

 T 

 K975 

 T97653  

 AK9 

 A9843 

 83 

 AKQ  

  

  

West North East South 

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

    

 
  ניתוח ההכרזה

) 20-22עם יד מאוזנת חזקה (
וחמישייה במייג'ור יש לפתוח תמיד 

NT2 .לשותפות מומלץ להשתמש ב-
Puppet Stayman מוסכמה יעילה ,

שתאפשר לפותח להראות חמישייה 
במייג'ור בסיבוב השני. במקרה הזה 

ללא כוח חיתוך,  4333לצפון חלוקה 
נקודות במשותף עדיף  29-31ועם 

 5-3התאמה  עםגם  NT3לשחק 
מספר  NT-במייג'ור. סביר להניח שב

וזה של כלומר ח –הלקיחות יהיה זהה 
בתחרות במייג'ור לא יהיה מוצלח  4

בוטום. מטעמים אלה אני ממליץ -טופ
גם אם משתמשים  NT3לצפון להכריז 

  .Puppet Stayman-ב
  

  ניתוח משחק היד

(שני  ♣9-מערב מוביל ב NT3נגד 
בלקיחה מלמעלה). לאחר הזכייה 

נמוך לעבר  ♥הראשונה יש לשחק 
 ♥Q-ו A-ל ♦הדומם (אמנם משחק של 

מרוויח במערך הנתון, אך זהו ומם מהד
ממש משחק נגד הסיכויים). מזרח 

וחוזר בספייד. כעת לכרוז  ♥K-זוכה ב
 4בספייד,  2לקיחות בטוחות ( 10

בקלאב) ויש  3בדיאמונד,  1בהארט, 
 11להשגת לקיחה  75%סיכוי של 

צעות עקיפה כפולה בדיאמונד. על באמ
 ♦דרום ללכת עם הסיכויים, לשחק 

ומאוחר יותר לעקוף  T-נמוך אל ה
 11ללא חשש. כך ישיג  AJ-לעבר ה
המקסימום האפשרי  – לקיחות

בחלוקה זו. חשוב להתחיל את 
העקיפה הכפולה כשעדיין יש כניסה 

אחרת תינתן , ♥Jצדדית לדומם בדמות 
משחק של  –למערב הזדמנות להצטיין 

K♦  בסיבוב הראשון של הסדרה עלול
וז לנתק את התקשורת בין ידי הכר

  והדומם.

  

Dealer: W  
Vul: E-W  16   Board:  

 K52 

 T4 

 AT972 

 Q82  

  

 A763 

 Q985 

 84 

 763    

 T94 

 A3 

 Q53 

 KJT54  

 QJ8 

 KJ762 

 KJ6 

 A9  

  

 

West North East South 

Pass Pass Pass 1NT 
Pass 3♣ Pass 3♥ 
Pass 3NT Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

 3♣-המומחים אוהבים להשתמש ב
Puppet Stayman  גם כתשובה לפתיחה

NT1נקודות  10-. צפון משדרג את ידו ל
, ומעדיף הודות לחמישייה בדיאמונד

אם לדרום חמישייה בספייד  4♠לשחק 
, כאן יש לו כוח 15(בניגוד ללוח 

חיתוך). במציאות לדרום חמישייה 
  .3NTדווקא בהארט והחוזה הסופי הוא 

  
  ניתוח משחק היד

(בהתאם  T♣או  ♣J-מערב מוביל ב
להסכמי ההובלה של הזוג). לכרוז בכל 
מקרה שני עוצרים בסדרה לאחר 

מהדומם. לאחר זכיית  ♣Qשיכסה עם 
למזרח,  ♠-הכרוז מוסר לקיחה ב Q-ה

 A-עם ה ♣-נאלץ לזכות מיד בחזרה ב
וכעת עליו לנחש את המצב בסדרת 

עם  הדיאמונד. הדרך הטבעית לשחק
שלושה קלפים ביד וחמישה בדומם 

כך אפשר  – ♦Jולהריץ  ♦Kלמשוך היא 
במערב. קו  Qxxxלהתגבר גם על 

המשחק המומלץ עובד, וכעת לכרוז 
בדיאמונד,  5בספייד,  2תשע לקיחות (

בקלאב). מובן מאליו שיש למשוך  2
אחרת , ♥-אותן מיד בלי לגעת ב

 ♣ההגנה תוכל לזכות בשלוש לקיחות 
 NT3זה וביצוע של סים. הכר+ שני א

  דרום תוצאה טובה מאוד.-יעניקו לצפון
  
  



  8עמוד  23/7/2019  2019 יולי סימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: N  
Vul: None  17   Board:  

 Q9 

 T83 

 AK8532 

 T5  

  

 AJ53 

 KQ7542 

 J 

 K7    

 T84 

 AJ9 

 T764 

 984  

 K762 

 6 

 Q9 

 AQJ632  

  

  

West North East South 

--- 2♦ 2♥ 3♣ 
Pass 3♦ Dbl Pass 
3♥ Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

 6-10טבעי וחלש ( 2♦צפון פותח 
אם השיטה לא ). ♦קלפי  6נקודות, 

כוללת פתיחה כזו, צפון יצטרך 
. 2♥. מזרח מתערב Pass-להתחיל ב

, 3♦-לדרום יד שמוכנה להתחרות ל
והוא מראה בדרך סדרת קלאב טובה. 

, אך זהו 3♥רבים יכריזו במערב 
overbid  שיגרום לשותף להכריז משחק

מלא ולהיכשל. אם מערב מתאפק 
) עם takeout, מזרח יכפיל (Passוקורא 

ידו הטובה ולא ימשיך למשחק מלא 
מאחר שברור לו כי שותפו  3♥לאחר 

דרום -חלש. לא הייתי ממליץ לצפון
עם התאמה של  4♦או  ♣4-ת ללהתחרו

  שמונה קלפים בלבד.
  

  ניתוח משחק היד

. מערב חותך 4♥נגד  ♦Q-וביל בדרום מ
בסיבוב השני. הוא ינצל את אחת 

 J-אל ה ♠הכניסות לדומם כדי לשחק 
). לאחר מכן יפיל את K-(דרום זוכה ב

Q♠ ו-T♠  בדומם נהיה גבוה, אך עדיין
נותר ביד הכרוז ספייד רביעי מפסיד 
שלא ניתן לחתוך אותו בגלל חלוקת 

,  וגם העקיפה בקלאב 3-1 השליט
לפי הכרזת דרום) לא יושבת.   (כצפוי

 3♥מתברר כי גם  –יכומו של דבר ס
הוא חוזה גבוה מדי. מול הגנה מדויקת 
הכרוז ייכשל פעם אחת, אך זו עדיין 

מערב בהשוואה -אה טובה למזרחתוצ
או לחוזה  ♥-לנפילה גדולה יותר ב

דרום -של היריבים. צפוןחלקי מבוצע 
מי שיתחרה , ו4♦או  ♣4מסוגלים לבצע 

אלה ישיג תוצאה טובה אחד מחוזים ל
  מאוד.

  
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  18   Board:  

 T8 

 JT53 

 KQ3 

 KJ86  

  

 QJ62 

 72 

 875 

 AQ94    

 AK75 

 K8 

 JT92 

 753  

 943 

 AQ964 

 A64 

 T2  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 
1♦ Pass 1♠ Pass 
2♠ Pass Pass 3♥ 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

אף על פי שדרום קרוב לפתיחה, מסוכן 
פגיע בסיבוב השני עם  2♥-להתערב ב

סדרה מלאת חורים וחלוקה מאוזנת. 
לאחר שמערב תמך בספייד והיריבים 
עצרו בחוזה חלקי, התמונה שונה: כעת 
דרום יודע שלשותפו נקודות עם סיכוי 

ריבים טוב לתמיכה בהארט (היות שהי
הראה התאמה בספייד). אי לכך דרום 

  . 3♥-מתחרה ל
 מערב מקפידים על "חוק סך-מזרח

מעל  3♠הלקיחות" ונמנעים מהכרזת 
קלפים. דרום  9בלי התאמה של  3♥

  זוכה בחוזה.
  

  ניתוח משחק היד

על אף התאמה . ♠A-מערב מוביל ב
דרום חייבים להפסיד -צפון ♥-הטובה ב

בהארט שתי לקיחות בספייד, אחת 
ושתיים בקלאב. השאר של הכרוז: 

  .100-ום דר-צפון
 2 מערב מסוגלים לבצע-מנגד, מזרח
הם יפסידו לקיחה אחת  –ספייד בדיוק 

בהארט, שלוש בדיאמונד ולבסוף גם 
מערב -לקיחה בקלאב. טוב עשו מזרח

והמירו תוצאה  3♠-שלא התחרו ל
חיובית בתוצאה שלישית. התוצאה 

 3♥נגד  200+ האידיאלית עבורם הייתה
מוכפל, אבל מה לעשות שידיהם לא 

צריך לקחת  –היו מתאימות להכפיל 
  .Dblאת המקסימום האפשרי ללא 

 3♥-דרום שלא התחרו ל-זוגות בצפון
  יקבלו תוצאה גרועה. 2♠מעל 

(אם  All Passתוצאה אפשרית של 
מערב נמנע מפתיחה ביד שלישית) 

דרום. אם תורו של -תהיה לטובת צפון
, Passוש קריאות מגיע לאחר שלצפון 

עליו להימנע בהחלט מפתיחה עם 
  קוצר בספייד.

  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  19   Board:  

 2 

 K953 

 KQT985 

 54  

  

 J83 

 AT862 

 A32 

 J3    

 T9765 

 4 

 J4 

 KT876  

 AKQ4 

 QJ7 

 76 

 AQ92  

  

  

West North East South 

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

 
 

  ניתוח ההכרזה

נקודות עם חמישייה  10למזרח 
בהארט, אך סדרתו חלשה. יד זו אינה 

פגיע מול לא פגיע  ראויה לאוברקול
לאחר ששני היריבים הכריזו. דרום 

). 1♠(ולא  NT2מכריז בסיבוב השני 
חשוב להראות את הכוח והחלוקה 

התאמה בספייד אפשר  –המדויקת 
  .3למצוא בגובה 

צפון מראה את חלוקתו בהכרזה 
, ודרום ללא התאמה 3♥טבעית של 

. צפון אינו צריך לחשוב על NT3-סוגר ל
  בוטום.-בתחרות טופ ♦-חוזה ב

  
  ניתוח משחק היד

מערב יוביל בסדרה שלא הוכרזה, 
לתוך   K-מתחת ל ♣ספייד. מי שינסה 

אכזב. ית –הסדרה שבה פתח דרום 
-בפיתוח סדרת ה יתחילו כרוזיםרוב ה

פעם אחת,  ♦Aאת  יעכבאבל מזרח , ♦
ולכרוז לא תהיה יזכה בסיבוב השני, 

שהוגבהו. בהמשך  כניסה לדיאמונדים
ימנע בעקשנות כניסה לדומם מזרח 

והחוזה ייפול,  ♥QJבאמצעות עיכוב 
אלא אם דרום ימצא קו משחק של 

Double-Dummyה . כדי לבצע את החוז
נמוך מידו בשלב  ♣על הכרוז לשחק 

מוקדם, לזכות בכל חזרה, למשוך 
AKQ♠ ו-A♣  ולהותיר את מזרח עם

ק קלפים אדומים בלבד. רק כעת ישח
מזרח ייאלץ  ♦A-ולאחר הזכייה ב, ♦

למסור את ההובלה לדומם באחת 
אני מסיר את  הסדרות האדומות.

הכובע בפני כל מי שישחק כך ויבצע 
חה עודפת ללא את החוזה עם לקי
  שגיאה מצד ההגנה.
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Dealer: W  
Vul: Both  20   Board:  

 T86 

 QJ9765 

  

 AKQ6  

  

 A42 

 8 

 AQ875 

 T983    

 K973 

 T43 

 962 

 J74  

 QJ5 

 AK2 

 KJT43 

 52  

  

 

West North East South 

Pass 1♥ Dbl RDbl 
1♠ 2♥ Pass 4♥ 

Pass Pass Pass  
    

 
  תוח ההכרזהינ

אין חובה להתערב עם ידו של מזרח, 
גמיש  Dblאבל אם כבר מתערבים אז 

 2♦עם סינגלטון בהארט עדיף על פני 
עם חמישייה בינונית וניקוד מינימלי. 

קלפים  3עם פתיחה ותמיכה של 
במייג'ור של השותף, על דרום 

-להשתמש בהכרזת ביניים של  רי
במקרה שמזרח אינו  2♦דאבל (או 

ריז משחק מלא. תערב) בטרם יכמ
תראה יד חלשה  4♥-קפיצה מידית ל

וחלוקתית. בהמשך ההכרזה יש מספר 
אפשרויות, אך כל הדרכים מובילות 

משוחק על ידי  4♥לאותו חוזה סופי: 
  צפון.

  
  ניתוח משחק היד

המשחק פשוט: מזרח מוביל בקלאב, 
חותך קלאב , ♣AK-הכרוז זוכה ב

ן), משלים (ליתר ביטחו ♥Aשלישי עם 
 ♠-כת שליטים ומפתח לקיחה בימש

 11. תוצאה של QJTבעזרת הרצף 
לקיחות תושג ברוב המכריע של 
השולחנות. אפילו אם מזרח בוחר 

עדיין איני רואה , ♦Aבהובלה גרועה של 
 flat לקיחות. בקיצור, 12דרך להשיג 

board  .ועוברים הלאה לחלוקה הבאה  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  21   Board:  

 7543 

 Q7 

 KQ96 

 Q53  

  

 AKQ8 

 AK52 

 875 

 92    

 J96 

 T863 

 43 

 KT76  

 T2 

 J94 

 AJT2 

 AJ84  

  

  

West North East South 

--- Pass 1NT Pass 
Pass Pass   

    
    

 
  ניתוח ההכרזה

-וזוכה בחוזה. לצפון NT1מזרח פותח 
יהם ידדרום אין מחסור בנקודות, אך 

מאוזנות ואין שום אפשרות 
  להתערבות.

  
  ניתוח משחק היד

הובלת הפתיחה של דרום רחוקה 
מלהיות מובנת מאליה. הובלה מתוך 

עלולה בקלות  AJרביעייה בראשות 
 ♠T-למכור לקיחה. אני הייתי בוחר ב

פסיבי. המשחק ההגיוני של מזרח הוא 
 ♥AKלמשוך ארבע לקיחות בספייד, 

ארט. בינתיים צפון ולמסור לקיחה בה
צריך למצוא דרך לאותת לדרום על 
החוזק שלו בדיאמונד. לדרום לא קל 
למצוא השלכות על סדרת הספייד. 

תהיה כמובן טעות גדולה.  ♥השלכת 
ולאחר הזכייה , ♣-ו ♦אם דרום ישליך 

ההגנה תוכל לזכות , ♦Aישחק  ♥J-ב
  בשש הלקיחות המגיעות לה.

ה ביד זו הובלת הפתיחה לא אמור
לשנות את התוצאה הסופית. בכל 
מקרה התוצאה של משחק נכון תהיה 

NT1 מבוצע בדיוק. זוגות במזרח-
מערב שימצאו בדרך כלשהי את 

בהארט צפויים לקבל  4-4ההתאמה 
  "טופ".

  
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  22   Board:  

 AT65 

 T 

 63 

 QJ8742  

  

 J42 

 QJ63 

 QJT5 

 A3    

 KQ 

 A852 

 K74 

 K965  

 9873 

 K974 

 A982 

 T  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 
1NT 2♣ Dbl 2♦ 
2♥ 2♠ 4♥ Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

. ידו של צפון NT1מערב פותח 
 DONTמאפשרת התערבות לפי שיטת 

 2♣במצב לא פגיע, כאשר הכרזת 
מתארת שתי סדרות, שאחת מהן היא 

, כפל 2♣מקובל כי לאחר התערבות  .♣
המשיב פירושו סטיימן. דרום  דמצ

כלומר מעוניין לשחק  – 2♦מכריז 
בסדרה השנייה של צפון. מערב משיב 

 .4♥, והחוזה הסופי הוא 2♥לסטיימן 
במהלך ההכרזה המתואר כאן קיימת 

דרום יחליטו -גם אפשרות שצפון
  .4♠-להקריב ל

  
  ניתוח משחק היד

 T-ושם לב ל 4♥נגד  ♣Q-צפון מוביל ב
של דרום. מערב הכרוז זוכה בדומם 

ועוקף בשליט. דרום מכסה את  ♣Aעם 
וזוכה בסיבוב השליטים  K-ב Q-ה

כעת עליו להיכנס ליד . ♥9השלישי עם 
 ♣שותפו בספייד על מנת לקבל חיתוך 

  אשר יכשיל את החוזה.
 מולאינו ניתן לביצוע  4♥מאחר שחוזה 

דרום -ע"י צפון 4♠הגנה נכונה, הכרזת 
ואף תוביל  phantom sacrificeתהיה 

מול הגנה מושלמת.  1100-לתוצאה 
המשחק המלא בדיעבד מתברר ש

מקרה  – NT3היחיד הניתן לביצוע הוא 
מציאת ההתאמה -נדיר יחסית שבו אי

  במייג'ור יכולה לשפר את התוצאה.
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Dealer: S  
Vul: Both  23   Board:  

 KQJ53 

 QJ 

 96 

 6543  

  

 98642 

 874 

 Q2 

 K92    

 A7 

 T532 

 7543 

 A87  

 T 

 AK96 

 AKJT8 

 QJT  

  

  

West North East South 

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

 
  ניתוח ההכרזה

) 2♥(לאחר הכרזת רוורס של הפותח 
) מחייבת 2♠(ו חזרת המשיב על סדרת

 NT2קלפים בלבד. דרום מכריז כעת  5
עם עוצר בסדרה שלא הוכרזה 
(קלאב), וצפון מעלה למשחק מלא עם 

+ שהפותח הבטיח 17נקודות מול  9
  בהכרזת הרוורס.

  
  ניתוח משחק היד

. ♣7מערב יוביל בסדרה שלא הוכרזה 
וממשיך בסדרה.  ♣K-מזרח זוכה ב

 ♣-, המשך בA♣-לאחר זכיית מערב ב
 11שלישי ייתן לכרוז הזדמנות להשיג 

יתעלם מסדרת הספייד,  לקיחות אם
על  ♠ישליך , ♥Qייכנס לדומם עם 

הקלאב הרביעי ויעקוף בדיאמונד. 
למרות זאת, נראה לי שהכרוז שאינו 
יודע את מצב הדיאמונד ינסה לפתח 

לקיחות.  10-לקיחות בספייד ויסתפק ב
 כך או אחרת, אין להגנה סיכוי להשיג

יותר משלוש הלקיחות המידיות שיש 
 10-כרוז שישיג יותר מ. ♣AK-ו ♠Aלה: 

  .לקיחות יקבל תוצאה טובה מאוד
  
  

  

Dealer: W  
Vul: None  24   Board:  

 AJ8 

 A7 

 AK9 

 Q7542  

  

 54 

 JT2 

 7543 

 AKT3    

 K 

 K53 

 QJT862 

 J86  

 QT97632 

 Q9864 

  

 9  

  

 

West North East South 

2♦ 2NT 3♦ 4♠ 
Pass Pass Pass  

    
    

 
  ניתוח ההכרזה

 10בדיאמונד. למערב  Weak Twoעוד 
 K-נקודות, אך ערכן יורד בגלל ה

הבודד. יד זו אינה שווה הכרזת פתיחה 
 NT2 )15-18. צפון מכריז 1בגובה 

נקודות) עם יד מקסימלית, ומזרח 
. ♦-קלפים ב 4תומך עם התאמה של 

ום יד חלוקתית מאוד. הדבר לדר
הפשוט והנכון לעשות הוא להכריז 

השאלה משחק מלא בשביעייה שלו. 
-היחידה היא: האם ניתן להשתמש ב

Texas Transfer  גם לאחר שהיריבים
התערבו? זה עניין של הסכמה בין 
השותפים, אך נדרשת שותפות מאוד 

ללא  4♥מתואמת כדי שדרום יכריז 
בחוזה זה.  אותו חשש שצפון ישאיר

במערך הנתון הטרנספר לא יצלח 
  משום שלמזרח הובלה ברורה בקלאב.

, 5♦-מערב יקריבו ל-במידה שמזרח
שתוביל  5♥דרום ישקול הכרזה של 

  .5♠לחוזה סופי של 
  

  ניתוח משחק היד

אשר  ♦Q-למערב הובלה אוטומטית ב
תעלה לשותפות שלו בלקיחה עם 
היעלמות המפסיד בקלאב כבר 

אשונה. הכרוז יחזור לידו בלקיחה הר
בחיתוך כדי לעקוף בספייד, ולאחר 
משיכת השליטים בשני סיבובים ישחק 

A♥ נמוך: ♥-וJ-Q-K כעת עליו לנחש .
אם לחתוך בסיבוב השלישי או לנסות 

-לקיחות ב T .12-עקיפת חיתוך נגד ה
  דרום תוצאה טובה.-ניקו לצפוןיע 4♠

שחקן במזרח שחושב כבר בהכרזה על 
(במקום  3♣הובלה, יכריז אולי עניין ה

 ♣-) ביודעו שאם השותף יתמוך ב3♦
באותו גובה.  ♦-תמיד אפשר לתקן ל

מערב -הובלה בקלאב תעניק למזרח
  תוצאה יפה.

  

  

Dealer: N  
Vul: E-W  25   Board:  

 84 

 QJ754 

 KJ9853 

   

  

 AQ97 

 T62 

 AT74 

 K9    

 JT65 

 AK 

 Q 

 JT7432  

 K32 

 983 

 62 

 AQ865  

  

  

West North East South 

--- Pass 1♦ Pass 
1♠ 2♥ 2♠ 3♥ 
4♠ 5♦ Dbl 5♥ 
Dbl Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

צפון יכול לפתוח רק אם השותפות שלו 
כדי להראות  2♥משתמשת בהכרזת 

שתי חמישיות בהארט ובמיינור, אבל 
  בסיבוב השני אפשר בהחלט להתערב.

שונה של מערב העדפתי בהכרזה הרא
עם יד שאינה חזקה  2♣על פני  1♠

מספיק לחייב למשחק מלא. ברגע 
שמזרח תמך בספייד, ידו החלוקתית 

קה כמובן הכרזת של מערב מצדי
משחק מלא, אבל הסיפור אינו נגמר 

 ♥-בכך משום שלאחר תמיכת שותפו ב
. 5♦ומכריז  5צפון מוכן להקריב בגובה 

. כעת 5♥-ל מזרח מכפיל, ודרום מתקן
המהווים  ♥Q♦  +AK מערב רואה בידו

כוח הגנתי רב שאין לו הרבה משמעות 
שייך  5. על כן "גובה 5♠בחוזה 

וזה  5♥מערב מכפיל  –ליריבים" 
  החוזה הסופי.

  
  ניתוח משחק היד

, 5♥לקיחות מלמעלה נגד  4להגנה 
והדרך להבטיח לקיחה נוספת היא 

, ♠K♥ ,Aעם  ♦חיתוך , ♦A-להתחיל ב
מוגבה.  ♥Tכאשר  ♥Aעם  ♦יתוך ח

הסבירות שהגנה זו תימצא אינה 
גדולה, כך שלכרוז יש סיכוי להתחמק 

  . 300עם מינוס 
מצד מערב ניתן להפיל אם  4♠חוזה 

ההגנה תוקפת כל הזמן בהארט 
ומקצרת את השליטים של מערב כך 
שלא יוכל לנצל את סדרת הקלאב 

בנוסף, עיכוב בקלאב הארוכה שלו. 
דיים וד על המעברים בין הייקשה מא

זו כבר לאחר הוצאת כל השליטים. 
 ייכשל בשולחן. 4♠שאלה אחרת אם 

יבוצע בחלק מהשולחנות,  4♠לדעתי, 
  אך לא בכולם 

  



  11עמוד  23/7/2019  2019 יולי סימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: E  
Vul: Both  26   Board:  

 KQ 

 AQ4 

 T4 

 AQJ875  

  

 AT863 

 T9862 

 K3 

 2    

 972 

 KJ53 

 AQJ9 

 T3  

 J54 

 7 

 87652 

 K964  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 
1♦ 2♣ Dbl 4♣ 

Pass 5♣ Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

 11עם  1♦ביד שלישית צריך לפתוח 
נקודות וסדרה מצוינת. צפון מתלבט 

נקודות ובין כפל  18"כבד" עם  2♣בין 
הוא האפשרות  2♣-מוציא. היתרון ב

הסדרה הארוכה תיכף ומיד. להציג את 
מזרח המחזיק בשתי סדרות המייג'ור 
מכריז כפל שלילי, ודרום תומך בקפיצה 

הכרזת הפרעה עם תמיכה  – 4♣-ל
קלפים) ויד חלשה. כעת  +4טובה (

(מה עוד  4♥מערב חלש מדי להכרזת 
 1♦ילי אחרי פתיחה שכפל של
 100%-אינו מבטיח ב 2♣והתערבות 

ייג'ור). אם רביעיות בשתי סדרות המ
יכריז כך, צפון יכפיל בשמחה לעונשין 
והתוצאה לא תהיה טובה. מוטב 
למערב לשתוק, וכעת צפון בהתלבטות 

נקודות  18אם להכריז משחק מלא עם 
למרות היד החלשה של שותפו. רוב 

מיים מטבעם שחקני הברידג' אופטי
ומתקשים להתאפק, לכן הצעתי 

  .5♣הכרזה של 
  

  ניתוח משחק היד

תכשיל מידית  ♦K-בלה אגרסיבית בהו
, אך גם הובלה רגועה 5♣חוזה של 

יותר בהארט תעשה את העבודה, 
משום שלכרוז אין אפשרות להיפטר 
מאף אחד משלושת המפסידים שלו, 
וגם השלכת ספייד על הארט לא 

יוכל לקבל  4♣-עצר ברק מי שתושיע. 
דרום. התוצאות -תוצאה חיובית בצפון

דרום יושגו -ןהטובות ביותר לצפו
בשולחנות שבהם צפון יכפיל את יריביו 

  .4או  3בחוזה במייג'ור בגובה 
  
  

  

Dealer: S  
Vul: None  27   Board:  

 75 

 5432 

 KT95 

 642  

  

 AQ43 

 KT 

 82 

 AJT53    

 JT986 

  

 QJ73 

 KQ98  

 K2 

 AQJ9876 

 A64 

 7  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♥ 
1♠ 3♥ 4♠ 5♥ 

Pass Pass Dbl Pass 
Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

סדרתו של מערב חלשה במקצת 
, אבל עם חוסר בשביל אוברקול

בסדרת הפותח צריך לעשות משהו, 
נראית סבירה יותר מכפל  1♠והכרזת 

  נקודות. 9מוציא עם 
הכרזת  –צפון תומך בשותפו בקפיצה 

 3עם  הפרעה מובהקת במצב לא פגיע
קלפים בסדרת  4נקודות ותמיכה של 

השותף. למזרח יד חזקה מאוד 
המספיקה למשחק מלא גם מול 

דרום יודע על התאמה אוברקול מינימלי. 
הארטים לפחות, אינו רואה סיכוי  11של 

  . 5♥-ומקריב ל 4♠רב להפיל 
מערב צריכים להחליט מה -כעת מזרח

. מערב משאיר את 5לעשות בגובה 
תפו. למזרח כוח הגנתי ההחלטה לשו

), והוא מחליט K♥-רב (שני אסים ו
  לעונשין. 5♥להכפיל 

  
  ניתוח משחק היד

 – ♣Kקלף ההובלה המתבקש הוא 
-הובלה בראש הרצף הבכיר ביותר. 

Q♦  אינה מומלצת ותעלה ביוקר עם
-וב ♦-היעלמותם של שני מפסידים ב

תסייע לכרוז בכך  ♠J-גם הובלה ב. ♣
ותיתן לו  שתבצע עבורו עקיפה

אפשרות לנצל את הכניסה היחידה 
לדומם בשביל עקיפה בהארט. לאחר 

ההגנה הובלה והמשך בקלאב (
הנכונה), הכרוז יחתוך בסיבוב השני. 
לרשותו כניסה אחת בלבד לדומם 

)K♦ ,( ולכן הוא יורידA♥  אכזבה כאשר)
מערב אינו משרת) וייכנס לדומם עם 

K♦  לעבר ה ♠כדי לשחק-K לפחות .
הכרוז מפסיד  –יפה זו מצליחה עק

לקיחה אחת בכל סדרה ורושם תוצאה 
 420-אשר תהא עדיפה על  300-של 

  מבוצע). 4♠(
  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  28   Board:  

 AQ76 

 AT82 

 4 

 J876  

  

 K43 

 Q9763 

 83 

 T54    

 9852 

 K 

 AKT765 

 K2  

 JT 

 J54 

 QJ92 

 AQ93  

  

 

West North East South 

1♦ Dbl 1♥ 2NT 
3♦ Pass Pass Dbl 

Pass Pass Pass  
    

 
  ניתוח ההכרזה

 4441צפון המחזיק חלוקה אידיאלית 
עם קוצר בסדרת הפותח אינו מהסס 

נקודות. מזרח  11עם  1♦להכפיל 
נקודות עם  11. לדרום 1♥מכריז 

עליו לסמוך על . ♦-עוצרים מצוינים ב
יג'ורים השותף שהבטיח כוח במי

  . NT2ולהכריז 
מובן מאליו שצפון לא יקבל את 

המינימלית, אך איני ההזמנה עם ידו 
יישאר החוזה הסופי.  NT2-צופה ש

 3♦למערב יד מפתה מאוד להכרזת 
במצב "ירוק נגד אדום". עם זאת, גם 
מצב הפגיעות העדיף אינו מקנה 
חסינות מוחלטת. דרום מכפיל ללא 

מערב רחמים, ועד מהרה יתברר ל
 120שהוא הפך תוצאה של מינוס 

  . 300למינוס 
  

  ניתוח משחק היד

ין להוביל באסים ריקים נגד חוזה א
בגובה נמוך. קלף ההובלה הנכון הוא 

וממשיך בסדרה.  ♣A-דרום זוכה ב. ♣6
-צפון זוכה מיד ב. ♥Kמערב ינסה כעת 

A♥ ,וכעת לא כדאי להמשיך ב-J♣ 
משום שזה יעזור לכרוז להתקצר 

טים וליצור בהמשך משחק סופי בשלי
 ♠-ו ♠Aנגד דרום. ההגנה הנכונה היא 

. ♦ומוביל  ♠K-נמוך. הדומם זוכה ב
. ♦Qדרום מפצל את המכובדים ומשחק 

רק כעת צפון . ♠-הכרוז יוצא מידו ב
כאשר למערב , ♣Jומשחק  ♠Q-זוכה ב

אין דרך למנוע מדרום שתי לקיחות 
יט. הגנה טובה תתוגמל בתוצאת בשל

  .300+ל שיא ש
 8-דרום יזכו ב-בחוזה ללא שליט, צפון

לקיחות בדיוק לאחר הובלה והמשך 
  בדיאמונד.

  



  12עמוד  23/7/2019  2019 יולי סימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: N  
Vul: Both  29   Board:  

 A763 

 Q4 

 954 

 KQT3  

  

 KJT8 

 JT963 

 J83 

 7    

 Q92 

 K72 

 K76 

 AJ62  

 54 

 A85 

 AQT2 

 9854  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass Pass 
1♣ Pass 1♥ Pass 

Pass Dbl 2♥ Pass 
Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

לאחר שלוש קריאות  1♣מערב פותח 
Pass צפון אינו יכול להתערב, ומזרח .

. מערב יודע שלשותפו לכל 1♥משיב 
נקודות  13נקודות, ועם  11היותר 

בהתאמה  1♥אפורות הוא שמח לשחק 
 3וג זה מחייב מס Pass. שימו לב: 4-3

קלפים בסדרת השותף. צפון מעורר 
את המכרז לחיים עם כפל מוציא, 

על סמך שלושת  2♥ומזרח מכריז 
  הקלפים בהארט שהשותף הבטיח.

ום יד טובה יזכה במכרז? לדר 2♥האם 
למדי, והוא יכול לבחור בין הכרזות של 

. נראה לי שרוב NT2או אפילו  3♦, 3♣
ריזו מעל השחקנים בדרום, אם בכלל יכ

האפשרות הפחות  – 3♦-, יבחרו ב2♥
מוצלחת! לדעתי, כאשר שני הצדדים 

הוא החלטה  2♥על  Passפגיעים, 
  סבירה מאוד.

  
  ניתוח משחק היד

ום היא ההובלה ההגיונית של דר
בספייד, סדרה שצפון רמז עליה כאשר 

וממשיך  ♠A-הכפיל. צפון זוכה ב
. לעקיפה ♥J מזרח זוכה ומריץבסדרה. 

ונותן לשותפו חיתוך  ♥Q-ן זוכה בצפו
וממשיך  ♦Aכעת דרום משחק ספייד. 

בסדרה (אם ימתין, מזרח יסיים 
על הספייד  ♦משיכת שליטים וישליך 

הרביעי שלו). ניסיון זה לא יספיק 
להגנה כל עוד הכרוז יהיה אופטימי 

נמוך מהדומם שיבטיח את  ♦וישחק 
  ביצוע החוזה.

 ♥Kאם הכרוז מנחש היטב ומשחק 
בסיבוב הראשון של השליט, עדיין צפון 

לקיחות אם  8-יכול להחזיק אותו ל
ודרום , ♥Q-לאחר הזכייה ב ♦-ימשיך ב

  .♦Tישחק 

  

Dealer: E  
Vul: None  30   Board:  

 A82 

 K9862 

 JT2 

 52  

  

 QJT74 

 JT 

 8763 

 A3    

 K965 

 43 

 AKQ 

 KT96  

 3 

 AQ75 

 954 

 QJ874  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 
1NT Pass 2♥ Dbl 
3♠ 4♥ 4♠ Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

, ומזרח משיב NT1מערב פותח 
 5בדרך כלל נדרשים . ♠-בטרנספר ל

קלפים כדי להכפיל הכרזת טרנספר, 
אבל עם יד כמו זו של דרום שווה לנסות 

, ♥-קלפים. כעת צפון יתמוך ב 4גם עם 
והמכרז הופך לתחרות בין סדרות 

נקודות בלבד, אך  15המייג'ור. למזרח 
 4כולן עובדות. יש לו התאמה של 

, ♥-ללא ערכים מבוזבזים ב ♠-קלפים ב
-ואני ממליץ להראות זאת בקפיצה ל

 4♠כעת מזרח מכריז ללא היסוס . 3♠
, 5♥של צפון. אם צפון ינסה  4♥מעל 
יקר מערב יכפילו והמחיר יהיה -מזרח
  מדי.

  
  ניתוח משחק היד

הארט, ההגנה תתחיל בשתי לקיחות ב
אך מעבר לכך אין הרבה מה לחפש, 

שיהיה הלקיחה  ♠A-פרט כמובן ל
השלישית והאחרונה של ההגנה. כל 

 10הכרוזים בחוזה בספייד יבצעו 
לקיחות, והשאלה היא רק מי יגיע 
למשחק מלא. כל עוד מערב משתמש 

אות יד עם כדי להר Super-Accept-ב
תמיכה טובה בספייד, אין שום סיבה 

מערב יחמיצו את המשחק -שמזרח
  המלא.

  
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  31   Board:  

 KJ753 

 K 

 QJT 

 QJ87  

  

 AT 

 JT86 

 K762 

 K92    

 Q96 

 AQ432 

 53 

 T64  

 842 

 975 

 A984 

 A53  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 
Pass 1♠ Dbl 2♠ 
3♥ Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

שתי העשיריות בסדרות המייג'ור 
הנקודות של מזרח,  11מחזקות את 

ובמצב פגיעות נוח אני בהחלט תומך 
לאחר שצפון פתח  Takeout Double-ב
, ומערב מתחרה 2♠-. דרום תומך ל1♠

. כמובן שמזרח לא יוסיף 3♥-כמובן ל
א עם ידו המינימלית. גם למשחק מל

דרום, עם ידיהם האנמיות, אין -לצפון
במצב  3♠-שום סיבה להתחרות ל

  .3♥פגיע. החוזה הסופי אמור להיות 
גם אם מזרח מחליט בסיבוב הראשון 

, עליו להכפיל כאשר המכרז Passעל 
  עם אותה תוצאה. – 2♠-חוזר אליו ב

  
  ניתוח משחק היד

יחה דרום מוביל בספייד. להגנה לק
קלאב ושתיים אחת בספייד, שתיים ב

בדיאמונד. כל עוד ההגנה לא "תמכור", 
תוצאת המשחק תלויה בדרך שבה 

. המשחק תשוחק סדרת השליט
 ♦A-ו ♣Aהנורמלי הוא עקיפה, אבל אם 

מתגלים בידו של דרום בטרם שוחקה 
 ♥K-סדרת השליט, אז ניתן להסיק ש

בצפון, היות שאין זה הגיוני שצפון פתח 
בלבד  2♠נקודות ודרום הכריז  10 עם

  .11עם 
כרוז במערב שיעשה את החשבון הזה 

הבודד של צפון  K-וישכיל להפיל את ה
  יזכה למחמאות משותפו וגם ממני.

בלתי מוכפל תנוע  3♥התוצאה בחוזה 
דרום. -לטובת צפון 100+-ל 50+בין 

כריזו (בניגוד דרום שי-זוגות בצפון
וחה ייהנו מחלוקה נ 3♠להמלצתי) 

  .140+וישיגו תוצאה מצוינת של 
  



  13עמוד  23/7/2019  2019 יולי סימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: W  
Vul: E-W  32   Board:  

 Q2 

 AQ954 

 KJ2 

 843  

  

 AKT 

 62 

 Q86 

 KQJ95    

 J76543 

 K87 

 74 

 A2  

 98 

 JT3 

 AT953 

 T76  

  

 

West North East South 

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

 
  ניתוח ההכרזה

סדרת הספייד של מערב אינה 
 2מתאימה לפתיחה חלשה בגובה 

, ומזרח 1♥במצב פגיע. צפון פותח 
. אני מעדיף את Dbl-ל 2♣מתלבט בין 

 האפשרות הראשונה, כאשר התכנית
היא להכפיל אם המכרז יגיע אליי 

  .2♥-בסיבוב הבא ב
בסיבוב  2♠במציאות מערב מכריז 

. מערב יכול non-forcingהכרזה  –השני 
 Axלהרשות לעצמו הכרזה כזו עם 

אינה  ♠-בסדרת השותף. אם סדרת ה
-מתאימה למזרח, תמיד יוכל לברוח ל

♣3 .  
לא  2♠-. היות ש3♠-מזרח תומך ל

, העלאה לגובה הייתה הכרזה מחייבת
מהווה הזמנה למשחק מלא. כעת  3

התלבטות קשה אם ללכת  למערב
 הלאה, כאשר השאלה המרכזית היא

קלף זה יהפוך . K♥מה ערכו של 
בדרום, וגם כאשר  A♥ללקיחה כאשר 

♥A  .בצפון, אבל צפון יטעה ויוביל בו
אחוז,  50נראה שמדובר בסיכוי שמעל 

ולכן שווה לנסות משחק מלא. גם אם 
, לא 4♠במקום  Pass-בחרתם ב

  ם.שגית
  

  ניתוח משחק היד

 גורל החוזה תלוי בקלף ההובלה.
על . ♥Aתר היא הבחירה הסבירה ביו

) כדי K(שולל  ♥Jדרום לאותת עם 
ולמנוע  ♦-יף ללשכנע את צפון להחל

  לקיחות עודפות.
היא להוביל  4♠הדרך היחידה להפיל 

-דרך ה ♥ולהמתין שהשותף יוביל  ♦-ב
K .של הכרוז  

הובלה גרועה באחת הסדרות 
לקיחות  11השחורות תאפשר ביצוע 

  מערב.-עם תוצאת שיא למזרח

  

Dealer: N  
Vul: None  33   Board:  

 J3 

 AQJ82 

 AKT87 

 5  

  

 AQ6 

 K764 

 63 

 J872    

 T982 

 9 

 Q542 

 KQT9  

 K754 

 T53 

 J9 

 A643  

  

  

West North East South 

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

    

 
  ניתוח ההכרזה

נקודות ושתי חמישיות טובות  15עם 
ון צריך להכריז מיד משחק מלא צפ

-ששותפו תמך מ(ולא להזמין) לאחר 
  . 2♥-ל 1♥

 4חשוב להדגיש רק נקודה אחת: עם 
מול פתיחת  ♥-קלפים ב 3-ו ♠-קלפים ב
רק עם  1♠, מומלץ להכריז 1♥השותף 

נקודות ומעלה (ולאחר מכן לתמוך  10
עם יד חלשה יותר עדיף בקפיצה). 

  . 2♥להכריז 
וצפון יכריז  1♠בדרום מדוע? אם נכריז 

אשר יטעה  2♥, ניאלץ להכריז 2♦/2♣
את השותף משום שזו אמורה להיות 
הכרזת העדפה עם שני קלפים בלבד 

קלפים בהארט  3עדיף להראות . ♥-ב
באופן מידי ולפתור לשותף את 

  הבעיות.
  

  ניתוח משחק היד

נקודות אין טעם להוביל  10עם 
ולקוות לחיתוך. הובלה  בדאבלטון

של  Q -"תהרוג" את ה ♦-זרח בממ
השותף ותשאיר את ההגנה עם שתי 

  .♥K-ו ♠Aלקיחות בלבד: 
הובל מסדרה  –"עם אורך בשליט 

עצה זו תועיל לשחקנים  ארוכה".
במזרח שיובילו בקלאב. כעת אם צפון 

לעקיפה, מזרח  ♥Tזוכה בדומם ומריץ 
 נוסף שיקצר ♣-וימשיך ב ♥K-יזכה ב

כאן הכרוז את הכרוז באופן קטלני. מ
  כבר לא יוכל להתאושש.

הדרך היחידה לבצע את החוזה לאחר 
היא לדחות הוצאת שליטים  ♣-הובלה ב

ולעקוף תחילה בדיאמונד. בהמשך ניתן 
לשחק דיאמונדים גבוהים מהיד ולחתוך 

(בתנאי שקלף זה  ♥Tמעל מזרח עם 
נשמר בדומם). לדעתי, קו המשחק 
המנצח נגד הובלה בקלאב קשה מאוד, 

  רוב לא ימצאו אותו.וה

  

Dealer: E  
Vul: N-S  34   Board:  

 952 

 J8 

 Q543 

 A532  

  

 AT83 

 T 

 KJ2 

 KQJ84    

 KJ76 

 6532 

 A96 

 76  

 Q4 

 AKQ974 

 T87 

 T9  

  

 

West North East South 

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

    

 
  ניתוח ההכרזה

. דרום יכול להכריז 1♣מזרח פותח 
במצב פגיע  Preempt, אבל הכרזת 1♥

נגד לא פגיע (שאינה יכולה להתבצע 
עם יד חלשה מדי) נותנן לשותף תיאור 

הארטים מצוינים, מעט מאוד  –מדויק 
  כוח בצד.

+ 4מערב משיב בכפל שלילי המתאר 
+ נקודות. מזרח צריך 8-ו ♠קלפי 

ולהזמין עם ידו הטובה  3♠-לקפוץ ל
למשחק מלא. שחקנים רבים במערב 

 8-נה משום שלא יקבלו את ההזמ
נקודות הן מינימום לכפל שלילי. זה 
נכון, אך כאן אין בזבוז בהארט וכל 

  .4♠הנקודות עובדות, לכן שווה לנסות 
  

  ניתוח משחק היד

מזרח חותך בסיבוב . ♥A-דרום מוביל ב
כי  ♣השני וכעת מומלץ לשחק תחילה 

 ♣Aה צריך להוציא למגנים בכל מקר
  עדיף לדחות. ♠-ואת הניחוש ב

הוא מכריח , ♥-כעת אם דרום ימשיך ב
בדרך שמצליחה.  ♠-את מזרח לעקוף ב

 ♣Aברגע שהכרוז מוציא להגנה את 
  לקיחות קלות. 11יש לו , ♠Qולוכד את 

לא  2♥מתברר כי הכרזת ההפרעה 
-הועילה. להיפך, היא רק עזרה למזרח

חק מלא שאולי לא מערב להגיע למש
עצמם. צריך  היו מגיעים אליו בכוחות

להבין שזה לפעמים גורלן של הכרזות 
Preempt אבל במקרים אחרים אותן ,

הכרזות מביאות לרווחים יפים, ולכן אנו 
  ממשיכים להשתמש בהן.

  



  14עמוד  23/7/2019  2019 יולי סימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  35   Board:  

 AT9852 

 84 

 Q98 

 82  

  

 73 

 T92 

 AJT62 

 Q96    

 J64 

 J73 

 K54 

 AJT7  

 KQ 

 AKQ65 

 73 

 K543  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♥ 
Pass 1♠ Pass 2♣ 
Pass 2♠ Pass 4♠ 
Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

ומכריז בסיבוב השני  1♥דרום פותח 
נקודות (חסר לו נקודה  17עם  2♣

-ה). צפון חוזר על סדרת 3♣להכרזת 
 6-9קלפים עם  6שלו ומראה  ♠

  KQנקודות. כעת ערכו של הדאבלטון 
בספייד רב מאוד, ולכן העדפתי בדרום 
להכריז מיד משחק מלא ולא להזמין. 

, צפון 3♠אם דרום מסתפק בהזמנה 
נקודות המהוות  6כנראה לא יקבל עם 

  .מינימום להכרזתו הקודמת
  

  ניתוח משחק היד

וז לכרהובלה פסיבית בשליט תיתן 
מפסיד אחד  ♣אפשרות להשליך 

לפחות על סדרת ההארט ותעניק לו 
  סיכוי לבצע את החוזה.

מאחר שהדומם הראה יד חזקה עם 
חמישייה בהארט, מתבקשת הובלה 
אקטיבית באחת מסדרות המיינור. 

לקיחות  4-הובלה בקלאב תוביל ל
 ♦A-מידיות להגנה, וגם הובלה ב
  והחלפה לקלאב יעשו את העבודה.

יכומו של דבר, דווקא הזוגות ס
דרום שעצרו -הזהירים יותר בצפון

  בחוזה חלקי הם אלה שירוויחו כאן. 
  

  

Dealer: W  
Vul: Both  36   Board:  

  

 J62 

 T987432 

 A76  

  

 KT73 

 QT94 

 KQJ 

 T8    

 QJ8654 

 AK853 

  

 K4  

 A92 

 7 

 A65 

 QJ9532  

  

 

West North East South 

1♠ Pass 3♦ Pass 
4♥ Pass 4♠ Pass 

Pass Pass   
    

 
  ניתוח ההכרזה

לפי  3♦ומזרח משיב  1♠מערב פותח 
-10(הכרזה זו מתארת  Bergenשיטת 

מה ). ♠-קלפים ב 4נקודות עם  11
יעשה כעת מערב? אם למזרח 

ייתכן גם ) ♣AK♠  +Aהקלפים הנכונים (
סלם גדול, אך אין להיסחף 

 4♥הכרזה טבעית של באופטימיות. 
מתארת אורך בשתי סדרות המייג'ור 
ונותנת לשותף הזדמנות להעריך את 
ידו. אם השותפות סיכמה שהכרזת 

 –תראה קוצר  4סדרה חדשה בגובה 
  תהיה מועילה.  4♦אז הכרזת 

מערב אינם -קלפיהם של מזרח
. 5לגובה  מצדיקים אפילו עלייה

במהלך ההכרזה הנתון, מזרח מבין 
שלו אינם שווים  ♦KQJ-ש 4♥לאחר 

  .4♠-הרבה ומחליט לעצור ב
  

  ניתוח משחק היד

לפעמים ההובלה הטבעית 
היא גם הידידותית ביותר  והמתבקשת

-לכרוז, וזה מה שקורה כאן. ההובלה ב
♦T  מבצעת עבור מערב עקיפת חיתוך

שאין לו כניסה כדי לבצע בעצמו. לאחר 
 ♥Qמערב יחזור לדומם עם  ♦Aחיתוך 
במהירות את שני הקלאבים ויזרוק 

כעת . ♦-המפסידים שלו על סדרת ה
 12נותר רק להוציא שליטים ולתבוע 

  לקיחות.
ההובלה החזקה ביותר (והלא הגיונית) 

ה זו לאחר הובל. ♥-של צפון היא ב
לאחר . לא תעזור ♦-עקיפת חיתוך ב

ואם , ♣Qישחק דרום  ♠A-הזכייה ב
הוא ימשיך  ♣A-לאחר שצפון יזכה ב

שייחתך, תהיינה להגנה ארבע בהארט 
  לקיחות.

"על הנייר",  4♠לסיכום, ניתן להכשיל 
אבל הסיכוי שזה יקרה בשולחן קטן 

  מאוד.

  

Dealer: N  
Vul: N-S  37   Board:  

 T2 

 K8542 

 KQ93 

 K2  

  

 AJ95 

 JT 

 A5 

 QT863    

 KQ87 

 AQ6 

 J76 

 J74  

 643 

 973 

 T842 

 A95  

  

  

West North East South 

--- 1♥ 2♣ Pass 
2♥ Pass 2♠ Pass 
4♠ Pass Pass Pass 
    

 
  ניתוח ההכרזה

". מזרח 20-לפי "חוק ה 1♥צפון פותח 
 NT3. כעת מפתה להכריז 2♣מתערב 

עם ידו של מערב, אבל עדיף להשתמש 
המראה התאמה  2♥ביד -בהכרזת קיו

  בקלאב ומאפשרת למצוא התאמה
מציג את סדרתו  . מזרחבספייד 4-4

השנייה, ומערב מעלה למשחק מלא 
 2(יש להתייחס לאוברקול בגובה  4♠

כאל פתיחה ולהכריז ישירות משחק 
  נקודות). 13מלא עם 

  
  ניתוח משחק היד

. הכרוז 3♥דרום מוביל בסדרת השותף 
לזכות. כעת מובטחת לו  ♥K-נותן ל

והדרך , ♥AQמפסיד על  ♦השלכת 
החוזה היחידה להגנה להפיל את 

מצפון שיוביל  ♣Kבשלב זה היא המשך 
לחיתוך קלאב. אחרת הכרוז ימשוך 

  .♣AK-ו ♥Kשליטים וימסור רק 
האם ימצא צפון הגנה זו לאחר שהכרוז 

? אני בספק, נראה טבעי 2♣הכריז 
  .♦K-יותר להחליף ל

מקלה על  ♦-לעומת זאת, הובלה ב
  א קושי.לל 4♠ההגנה ומכשילה 

ל לאחר מצד מערב ייכש NT3חוזה 
הובלה של צפון בהארט. דרום יקפוץ 

בסיבוב הראשון של הסדרה  ♣A-ב
  ויחזור בהארט, ואז הכרוז חסר אונים.

  
  



  15עמוד  23/7/2019  2019 יולי סימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  38   Board:  

 A873 

 AQ64 

 92 

 T73  

  

 T65 

 JT9753 

 T 

 J64    

 KJ94 

 K 

 AQ843 

 A95  

 Q2 

 82 

 KJ765 

 KQ82  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1♦ 
1NT Dbl 2♦ Pass 
2♥ Dbl Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

-(לא פגיע) לפי "חוק ה 1♦דרום פותח 
". "לפי הספר" אין למערב 20

נקודות, אבל  17התערבות עם 
עם  NT1פרקטית אני מוכן להכריז כאן 

K  נקודות  10בודד בהארט. צפון עם
נשין) בהתלהבות. (לעו NT1מכפיל 

(טרנספר להארט) או  2♦מזרח ישיב 
תלוי במה שסיכמה  –טבעי  2♥

ם חשוב שיהיו לכם הסכמיהשותפות. 
ם השותף כיצד ממשיכים עברורים 

 – NT1לאחר שהיריבים הכפילו 

שתי  טרנספרים או הכרזות טבעיות?
השיטות יעילות בתנאי שהשותפים 
משדרים על אותו גל. במקרה שלנו 

וצפון מכפיל  2♥-ערב מגיעים למ-מזרח
לעונשין כמוצא שלל רב. אל למערב 

הוא קלף טוב מול יד  ♥Kלנסות לברוח: 
אורך בהארט, והכלל הוא חלשה עם 

שעדיף לשחק בסדרה הארוכה של היד 
החלשה, אחרת יד זו כלל לא תבוא 

  לידי ביטוי.
  

  ניתוח משחק היד

תאפשר  ♦9-הצפויה ב ההובלה
בתחילת המשחק לכרוז להיפטר כבר 

לאחר מכן . ♦AQממפסיד בקלאב על 
ישלים את משיכת  ♥Kהוא ישחק 

החוזה . ♠Qהשליטים ויעקוף נגד 
יבוצע עם לקיחה עודפת.  2♥המוכפל 

תמתיק במקצת את  ♣-הובלה ב
מוכפל  2♥הפעם  –הגלולה המרה 

יבוצע בדיוק ללא לקיחה עודפת. בכל 
מהווה  2♥מקרה, הכפל המעניש על 

עדיף היה להכריז  –חלט כישלון מו
NT2.  

  
  

  

Dealer: S  
Vul: Both  39   Board:  

 AJ653 

 KJ 

 QT87 

 75  

  

 QT82 

 T6543 

 42 

 J2    

 K97 

 A8 

 AKJ3 

 QT93  

 4 

 Q972 

 965 

 AK864  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 
1NT Pass 2♣ Dbl 
2♦ Pass 2♥ Pass 
2♠ Dbl Pass Pass 

Pass    

 
 

  ניתוח ההכרזה

. לצפון לא מומלץ 1NTמערב פותח 
 2♣להתערב במצב פגיע. מזרח משיב 

עם יד חלשה במטרה שהשותף יבחר 
דרום מכפיל בין שתי סדרות המייג'ור. 

כדי להראות סדרה טובה בקלאב. 
ומתאר יד  2♥, מזרח מכריז 2♦לאחר 

. ♠קלפי  4-ו ♥קלפי  4-5חלשה עם 
. כעת צפון 2♠בוחר לשחק מערב 

הוא יודע שלשותפו יד לא  –מתעורר 
רעה עם קלאבים טובים, והיריבים 

-4בהתאמה  2♠הפגיעים נכנסו לחוזה 
. זה 5-1כאשר השליטים מחולקים  3
זמן להכפיל לעונשין כדי להגדיל את ה

בוטום גם ההבדל -הרווח. בתחרות טופ
  הינו משמעותי מאוד. 200+ -ל 100+בין 

  
  ח משחק הידניתו

ההגנה היעילה ביותר של צפון במצב 
כזה היא להוציא לכרוז ולדומם את 

, ♠-המשך ב, ♠A-השליטים: הובלה ב
וברגע שיקבל את ההובלה שוב לשחק 

שלישי. ומה על דרום לעשות? בכל  ♠
עליו , ♣AKפעם שיקבל את היד עם 

לשחק דיאמונד כדי לחלץ את שותפו 
להוביל מסכנת משחק סופי שבו ייאלץ 

לתוך המזלג של הכרוז.  ♦Q-מתחת ל
בסך הכול ההגנה אינה פשוטה, ויש 

  סיכוי שהמגנים יטעו והחוזה יבוצע. 
י שמכפיל לעונשין במטרה להגדיל מ

  את רווחיו, צריך גם לדעת להגן! 
  
  

  

Dealer: W  
Vul: None  40   Board:  

 Q2 

 QJT9 

 JT6 

 A953  

  

 A84 

 A6 

 AQ532 

 K62    

 K5 

 8432 

 K94 

 QJ84  

 JT9763 

 K75 

 87 

 T7  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1NT Pass 
2♣ Pass 2♦ Pass 
2NT Pass 3NT Pass 
Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

הפעם היריבים אינם מתערבים לאחר 
מערב המחזיק  .NT1הכרזת הפתיחה 

נקודות משתמש בסטיימן כדי לחפש  9
ולאחר מכן מזמין , ♥-תאמה בה

. מזרח NT2למשחק מלא באמצעות 
 17מקבל, כמובן, את ההזמנה עם 

  .♦-וחמישייה טובה בנקודות 
  

  ניתוח משחק היד

, יש 3-2מחולקת  ♦-היות שסדרת ה
  לקיחות מלמעלה.  8לכרוז 

הוא יספיק  ♠J-לאחר הובלה טבעית ב
לפתח לפחות שתי לקיחות נוספות 

 ♣A-ימהר לקפוץ ב בקלאב, ואם צפון
מהדומם, יהיו  ♣כאשר הכרוז יוביל 

לכרוז אפילו שלוש לקיחות בקלאב עם 
  . 3NT+2תוצאת שיא של 

 9-מחזיקה את הכרוז ל ♥-הובלה ב
לקיחות, אבל מי ימצא הובלה כזו? 

מערב -יעניק למזרח 3NT+1במציאות 
 3NT+2תוצאה מתחת לממוצע, בעוד 

(כתוצאה מטעות של ההגנה) יעניק 
  הם תוצאה מעל הממוצע. ל

נגד  ♥-ם הוביל באם מישהו בדרו
מהלך ההכרזה המוצע, כנראה הוא 
הכיר את היד עוד לפני התחרות או 
שמע דיבורים משולחן אחר. תקוותי 

  שלא יהיו כאלה.
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חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי? 
בחברתנו עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים 

ושולחים אליך עד הבית

ספרים שנשארים במשפחה

ביוגרפיה משפחתית 
סיפור המשפחה וחיי הנפשות בה, תמונות, 

אילן יוחסין מעוצב ועוד

ספר זיכרון
תיעוד חיי יקירכם, ראיונות אישיים עם בני המשפחה 

והמקורבים, תמונות, שירים ועוד

ספר מתכונים משפחתי
מתנה מתוקה לסבתא, אמא ולכל בני המשפחה, 

עריכת המתכונים העוברים במשפחה, 
מלווה בסיפורים, בתמונות ועוד 

וכל רעיון שיעלה על דעתכם...


