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סימולטנית אונליין סימולטנית אונליין 
אוגוסט אוגוסט 20202020

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

ניתוח הידיים בוצע על ידי רם סופר, רב אמן כסף.
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  2עמוד    2020  אוגוסט אונלייןסימולטנית 
  

  2020 אוגוסטאונליין סימולטנית 

  
 

הסימולטנית    24לפניכם    בתחרות  ששוחקו  הידיים 
  .  2020 אוגוסט  אונליין

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

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

להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של    רםבהסברים השתדל  
  רוב הקוראים.   

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

  וסקרנותכם.

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

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

  

  

  

Dealer: N  
Vul: None  1   Board:  

 KJ65 

 T42 

 Q843 

 K2  

  

 T7432 

 AJ8 

 6 

 9876   

 AQ 

 9765 

 K975 

 JT4  

 98 

 KQ3 

 AJT2 

 AQ53  

  

o 

West North East South 

--- Pass Pass 1NT 

Pass 2 Pass 2 

Pass 2NT Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

  

  
  ניתוח ההכרזה 

נקודות והוא מזמין    9). למשיב  NT1   )15-17מהלך הכרזה סטנדרטי לאחר פתיחה  
באמצעות   מלא  שנייה    2♣ למשחק  והכרזה  נמצאה    NT2(סטיימן)  שלא  לאחר 

 התאמה בספייד. 

) שלו  הנקודות  מספר  כאשר  ההזמנה  את  לקבל  אם  להחליט  צריך  )  16דרום 
יש לבחון את "הספו טים" (קלפים שאינם  באמצע הטווח האפשרי. במצבים כאלה 

.  AJחיזוק משמעותי ליד, ביחוד כשהוא נמצא ביחד עם  אכן מהווה    ♦Tמכובדים).  
  . NT3דרום מחליט להיות אופטימי ומכריז  

 

  ניתוח משחק היד 

  (רביעי מלמעלה).   ♦5(שני מלמעלה) או   ♥ 7  קלף ההובלה:

את   לשאול  ניתן  במיינור.  או  במייג'ור  להוביל  יש  כזה  הכרזה  מהלך  לאחר  האם 
מחייבת רביעייה במייג'ור. כיום אצל רוב הזוגות זה    2♣ היריבים אם הכרזת סטיימן  

  כטרנספר לדיאמונד.   NT2לא כך משום שהם משתמשים בהכרזה מיידית של  

רביעיות במייג'ור בוודאות. על כן    ובכן, לצפון אולי יש מייג'ורים ואולי לא, ולדרום אין
דיאמונד   זאת,  עם  מלמעלה.  שני  בהארט  ולבחור  במייג'ור  להוביל  עדיף  לדעתי 

  מהווה אופציה לגיטימית (לא מוצלחת במיוחד במערך הנתון). 

זוכה ב עם    וממשיך בסדרה.   ♥A- מזרח  לדומם  נכנס  לא    ♣Kדרום  ומנסה עקיפה 
ש  בהארט  בדיאמונד. מערב ממשיך  בסדרה.  מוצלחת  לקיחה  לעצמו  ומגביה  לישי 

וההגנה גובה ארבע לקיחות (אחת בספייד,    ♠A- . מערב זוכה ב♠9כעת דרום מנסה  
בספייד,   (אחת  לקיחות  תשע  לכרוז  בינתיים  בדיאמונד).  אחת  בהארט,  שתיים 

  מבוצע בדיוק.   NT3שתיים בהארט, שלוש בדיאמונד ושלוש בקלאב). החוזה  

ולכרוז   זו,  בסדרה  אחת  בלקיחה  רק  תזכה  ההגנה  בהארט,  מוביל  לא  מערב  אם 
  , כלומר החוזה יבוצע עם לקיחה עודפת. תהיה לקיחה נוספת בספייד 

  
  
  
  
  
  



 

מלווה אותך
גם בתקופות קשות

קורונה? 
לא אצלנו!

כשתוכלו סוף סוף 
לחזור למועדונים 

כולם ירגישו בהבדל!

בבית שלך

בזמן שלך

בקצב שלך

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

 מתאים לכל הרמות

 ידידותי למשתמש

 קל ופשוט להבנה

 רמזור הכוונה אישי 

 פתרון כתוב לכל תרגיל

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

www.bestbridge.co.il

נצלו את התקופה להתפתחות 
אישית ושפרו את כישורי 

הברידג' שלכם 
במשחק היד, בהכרזות ובהגנה.

רק

& 7979
לחודש

https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
https://bestbridge.co.il/?lps=61238564
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Dealer: E  
Vul: N-S  2   Board:  

 AQ962 

 AJ 

 JT9 

 T52  

  

 K7 

 965 

 765 

 AK973    

 J53 

 K73 

 KQ 

 QJ864  

 T84 

 QT842 

 A8432 

   

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1 1 2 Pass 

3 Pass Pass 3 

Pass Pass Pass  

 

  ניתוח ההכרזה 

פתיחה   ,  1♠ ואוברקול    1♣לאחר 
היא   מזרח  של  ביותר  הטובה  ההכרזה 

עם    2♠ בקלאב  התאמה  +  10(מתאר 
נקודות). למערב יד מינימלית עם סדרת  
והוא   בספייד,  עוצר  ללא  אמיתית  קלאב 

בחוזה  3♣ מכריז   לעצור  מוכן  מזרח   .
ל מתחרה  דרום  אך  עם    3♠ -חלקי, 

התאמה בסדרת השותף וחוסר בקלאב.  
ועליו   לעשות,  מה  להחליט  צריך  מזרח 

מול  ל בקלאב  שלו  שהחמישייה  לב  שים 
ש  כך  השותף,  של  אינם    ♣AK- אורך 

בטוחות.   לקיחות  שתי    Dblמהווים 
לשקול   ניתן  אך  מסוכן,  הימור  יהווה 

  . 4♣ -הכרזה תחרותית ל 
  

  ניתוח משחק היד 

  . ♣A(נגד חוזה בספייד):  קלף ההובלה:

ל  עוקף  חותך,  קלאב  ,  ♥J-הכרוז  חותך 
משחק   אחרון,  ,  ♥Aשני,  קלאב  חותך 

.  A- בידו ומשחק דיאמונד אל ה   ♥חותך  
ובידו   לקיחות  שבע  צבר  כבר  זה  בשלב 

ולקיחה    AQ96עדיין   השליט  בסדרת 
דבר   של  בסופו  בדיאמונד.  פוטנציאלית 

ל יגיע  איני    10  - הכרוז  (אך  לקיחות 
  סבור שניתן להכריז משחק מלא). 

י צפון  בקלאב,  חוזה  דרום    . ♦Jוביל  נגד 
להארט.   יחליף  וכנראה  בלקיחה  יזכה 

ב  יזכה  לא  ,  ♥AJ- צפון  הכרוז  אם  אך 
תהיה    , ♥Kישחק   של  לא  לידו  כניסה 

וההגנה   הארט,  חיתוך  לצורך  דרום 
  תסתפק בארבע לקיחות. 

דרום שירשה ליריביו  - אי לכך, זוג בצפון
והכרזה  bottomיקבל    3♣לשחק    ,

של   תהיה    3♠ מעל    4♣תחרותית 
צפון  את  תדחוף  לא  עוד  כל  - מוצלחת, 

לחוזה   בצפון4♠דרום  זוגות  דרום  - . 
  . topמוכפל יקבלו    3♠ שישחקו  

  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  3   Board:  

 JT64 

 T87 

 KT3 

 T76  

  

 K7 

 Q3 

 AQ985 

 9532    

 A53 

 AK2 

 J2 

 AKQJ4  

 Q982 

 J9654 

 764 

 8  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

2 Pass 3 Pass 

3NT Pass 6NT Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה 

מאוזנת,    22למערב   חלוקה  עם  נקודות 
והחמישייה החזקה בקלאב שווה לבטח  

חזק.    2♣תוספת של נקודה. יש לפתוח  
מזרח   נקודות  8מתארת    3♦תשובת   +

הכרזת   בדיאמונד.  טובה  חמישייה  עם 
(  NT3מערב   מינימום    23-24מתארת 

ללא   מאוזנת  חלוקה  עם  נקודות) 
והותר   די  למזרח  בדיאמונד.  התאמה 

קט ההכרזה  לסלם  בעקבות  אך  ן, 
מוותר   הוא  שותפו  של  החלשה  השנייה 

  . NT6על אופציה של סלם גדול ומכריז  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה  מלמעלה    ♥8:  קלף  (שני 
למכור   לא  מנסה  צפון  חלשה).  מסדרה 

מסוכנת    –לקיחה   בספייד  הובלה 
  יחסית. 

מלמעלה,    11לכרוז   בטוחות  לקיחות 
לקיחה   לפתח  בדיאמונד.    12וקל 

- המשחק בעל הסיכויים הרבים ביותר ל 
להריץ    13 הוא  של  מידו    ♦Jלקיחות 

מערב, ואם צפון מכסה, לחזור לידו של  
לכיוון   ולעקוף  בחלוקה  .  Q9מערב 

מצליח   המומלץ  המשחק  קו  הנתונה 
ב זוכה  ובתוצאה    13- והכרוז  לקיחות 

של  סלם  1470+  טובה  להכריז  אין   .
כלומר   עקיפה,  בהצלחת  התלוי  גדול 

  בלבד.   50%שהסיכוי לבצעו  
  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: Both  4   Board:  

 KJ7532 

 T75 

 J753 

   

  

 Q 

 KJ63 

 AK96 

 KJT5    

 A86 

 AQ 

 82 

 AQ9742  

 T94 

 9842 

 QT4 

 863  

  

 

West North East South 

1 Pass 1 Pass 

3 Pass 4NT Pass 

5 Pass 7 Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה 

מזרח בכיוון  סלם  לצפון  מערב.  -עוד 
וה מעניינת,  אם  חלוקה  תלבטתי 

פגיע עם סדרה    2♠  להמליץ לו להכריז
  Pass-גרועה. לבסוף החלטתי לבחור ב

של   דרכם  התערבות,  בהיעדר  שמרני. 
יותר.  -מזרח  קלה  גדול  לסלם  מערב 

מערב   השני    3♣הכרזת  בסיבוב 
שישייה    15-17מתארת   עם  נקודות 

במייג'ור.   רביעיות  ללא  בקלאב  טובה 
בתגובה מזרח ישאל תיכף ומיד למספר  
האסים. ברגע שהוא מגלה שכל שלושת  

) שותפו  אצל  החסרים    0=    5♣האסים 
סלם  קלפי    3או   להכריז  כדאי  מפתח), 

על   לברר  מבלי  גם  משום  ♣Qגדול   ,
  Q- קלפי שליט רוב הסיכויים ש   10שעם  

  . AK- חסרה תיפול מתחת ל 
יתערב   צפון  יכפיל,  2♠ אם  מזרח   ,

הכרזת   כנראה  יעדיף  על    NT3ומערב 
קיו 4♣פני   בהכרזת  ימשיך  מזרח  ביד  -. 

העובדה    4♠ לאור  סלם.  לקראת 
את  -שמזרח  תיארו  לא  כוחם  מערב 

במדויק, ייתכן שהם יסתפקו בסלם קטן,  
  דרום ירוויחו. - ואז צפון

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה  מלמעלה    ♥7:  קלף  (שני 
רצויה   גדול  סלם  נגד  חלשה).  מסדרה 

  לרוב הובלה פסיבית. 

נחתכה   לא  הראשונה  שהלקיחה  ברגע 
קלפיו   את  לפרוש  יכול  מערב  בדרום, 

משיכת    13ולתבוע   לאחר  לקיחות 
צורך   אפילו  אין  זו  בחלוקה  שליטים. 

ויש   גם    13בחיתוכים  מלמעלה  לקיחות 
  . NT7בחוזה  
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Dealer: N  
Vul: N-S  5   Board:  

 75 

 KT92 

 K9864 

 74  

  

 AT2 

 J864 

 QJ7 

 JT2    

 Q986 

 Q73 

 AT32 

 K5  

 KJ43 

 A5 

 5 

 AQ9863  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1 

Pass 1 Pass 1 

Pass 1NT Pass 2 

Pass Pass Pass  

 

  ניתוח ההכרזה 

שלבים:    דרום בשלושה  ידו  את  מתאר 
שנייה  1♣ פתיחה   הכרזה   , ♠1  

עם   רביעייה  נקודות    12-17המתארת 
שלישית   שישייה    2♣ והכרזה  המתארת 

) מינימלי  ניקוד  עם    12-14בקלאב 
  מתאים לצפון.   2♣נקודות). חוזה  

לגבי הכרזתו הראשונה של צפון קיימות  
המו  בקרב  שונות    חים. מהשקפות 

של   חלשה  יד  עם  נקודות    6לדעתי, 
להציג   עדיף  רבות,  פעמים  תכריז  שלא 
חמישייה   פני  על  במייג'ור  רביעייה 
ההכרזה   מקרה,  בכל  בדיאמונד. 

תהיה   לקרוא    NT1השנייה  אפשר  (אי 
Pass    עם דאבלטון).   1♠על  

עשויים   במערב  אגרסיביים  שחקנים 
ב  ולהתערב  נקודה   Takeout-"לגנוב" 

Double    המכרז.  אשר ישנה את מהלך 
כלשהו של מזרח מערב  -עם זאת, חוזה 

עלול להיתקל בכפל מעניש עם    2בגובה  
  או גרוע מכך.   300-תוצאה של  

  
  ניתוח משחק היד 

האפשריות  כל ההובלות  :  קלף ההובלה 
להוביל   שאין  ודאי  גרועות!  נראות 

השחורות   של    –בסדרות  הארוכות 
נראית   נמוך  בהארט  הובלה  הכרוז. 

ד  תעבו   ♥Q- סבירה, אך דווקא הובלה ב
    טוב יותר בשל הטעיית הכרוז. 

הראשונה   בלקיחה  זוכה  שהכרוז  נניח 
ה   ♠ומנסה    ♥Kעם   אל  .  J-מהדומם 

מידו    ♦A, גובה  ♠Q- מערב זוכה ב  ויוצא 
הבא    בהארט.  בספייד  זוכה  מזרח 

,  ♣ Qומשחק שליט. אם כעת ינסה דרום  
נפילת   עם  בשליט  וימשיך  יזכה  מערב 
יקפוץ   דרום  אם  זאת,  לעומת  החוזה. 

יוכל    ♣Aעם   הוא  ספייד,  ויחתוך 
על   מפסיד  ספייד  ובהמשך    ♦Kלהשליך 

ו  מהיד  שליט  ישוחק  יופיע,    ♣K- כאשר 
  לקיחות.   9תהיינה לכרוז  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  6   Board:  

 JT72 

 J652 

 K2 

 985  

  

 83 

 9873 

 Q75 

 Q642    

 A54 

 AQT4 

 J964 

 AK  

 KQ96 

 K 

 AT83 

 JT73  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

1NT Pass Pass Pass 

    

    

 

  ההכרזה ניתוח 

בהארט,    4441  חלוקהעם   וסינגלטון 
לפתוח   לרוב  למערב  1♦עדיף   .18  

בכל   עוצרים  עם  מאוזנות  נקודות 
להתערבות   מתאים   וזה  הסדרות, 

NT1  באחת פתח  דרום  כאשר  ביחוד   ,
לאחר   שלו.  לאף    NT1הרביעיות  אין 

  שחקן מה לומר, והמכרז מסתיים. 
להכפיל,   יבחר  מערב  אם  זאת,  לעומת 

כנראה    והמכרז יסתיים  , 1♥ מזרח יכריז  
  . 3♥בחוזה של  

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה  מלמעלה).    רביעי(  ♠2:  קלף 
מ מיינור  K- הובלה  בסדרת    דאבלטון 

רק   בה  הבטיח  קלפים    3שהשותף 
מעדיף   אני  מאוד.  מזיקה  להיות  עלולה 

  לבחור בסדרת המייג'ור הטובה יותר. 
בנקודת   פוגעת  בספייד  ההובלה 
קשה.   ומצבו  הכרוז,  של  התורפה 
רק   לו  נותר  לדומם  כניסות  בהיעדר 
מלמעלה.   ההארט  סדרת  את  לשחק 
הראשונות   הלקיחות  שתי  עיכוב  לאחר 

ב  מער ♠A-וזכייה  מנסה  ,  ,  ♥Aב 
נופל   הנעימה  מדרום.    ♥Kולהפתעתו 

וממשיך בהארט    ♣AKכעת הכרוז גובה  
ה  אל  להגיע  בדומם    ♣ Q- בתקווה 

צריך   צפון  לקיחות.  שבע  ולהשלים 
כאשר    ♥Jלשחק   משחק  בדיוק  מערב 

בסדרה    , ♥4 לדומם  כניסה  למנוע  ובכך 
יעזור  זו לא  זה  אך  ימשיך    –,  הכרוז 

לקיחה    בדיאמונד  יקבל  דבר  של  ובסופו 
ההגנה   אחרת.  או  זו  בדרך  שביעית 
תזכה רק בשלוש לקיחות בספייד, אחת  

  בהארט ושתיים בדיאמונד. 
יוביל   דרום  בהארט  חוזה  ,  ♠Kנגד 

בספייד,   אחת  בלקיחה  תזכה  וההגנה 
ואם   בדיאמונד  שתיים  בהארט,  אחת 

בחיתוך    –תדייק   חוזה  ♦גם  לכך,  אי   .
  להוביל לתוצאה גרועה. עלול    3♥ של  

  

  

Dealer: S  
Vul: Both  7   Board:  

 QJ82 

 8 

 J 

 AKQT973  

  

 K4 

 AT643 

 QT864 

 J    

 T965 

 KQ95 

 A7 

 842  

 A73 

 J72 

 K9532 

 65  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 3NT* Pass 4 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

קריאות    לאחר לצפון    Passשתי  יש 
אפשרויות.  האיטי"    שתי    –"המסלול 

להתערב    –  1♣ פתיחה   למזרח  יאפשר 
אפילו    1♥ מזרחNT2(או  ואז  מערב  - ), 

בהארט לחוזה  מהר  או    3בגובה    יגיעו 
להתחרות  4 להמשיך  יצטרך  צפון   .

לבדו, וייתכן שימצא את עצמו נופל פעם  
  (אולי מוכפל).   5♣ אחת בחוזה  

המהיר"   "המסלול  הכרזת  זאת,  לעומת 
NT3  )gambling  שביעייה מתארת   (

מסדרות    AKQעם   באחת  לפחות 
ללא   מזרח  Kאו    Aהמיינור  כעת  - בצד. 

  מערב מנועים מלהכריז.  
ישיב   וזה  Pass/Correct(   4♣ דרום   (

  יהפוך לחוזה הסופי. 
  

  ניתוח משחק היד 

הארט  רצף).    ראש(  ♥K:  קלף ההובלה
מנסה   הכרוז  נחתך.  מהדומם    ♦Jשני 

הכרזה  מערב (שלא פתח את הומגלה ש
  ♥ KQכאשר הייתה לו הזדמנות) מחזיק  

במזרח,    ♠ K. לפיכך, הוא ממקם  ♦Aוגם  
קו   קביעת  לצורך  מאוד  חשוב  וזה 

  המשחק בסדרה זו. 
לאחר שיקבל את ההובלה, דרום ימשוך  
ויוביל   סיבובים  בשלושה  שליטים 

דרום  ♠Qמהדומם   לכסות.  חייב  מזרח   .
  ומוביל ספייד נמוך מידו.   ♠A- זוכה ב

ישחק   מערב  יאפשר  Tאו    9אם  הוא   ,
ניחוש   ללא  החוזה  את  לבצע  לכרוז 

הגבהת זאת,  ♠8  באמצעות  לעומת   .
צריך   הכרוז  ממערב,  נמוך  קלף  לאחר 

קלף  לנחש   נותר  מזרח  של  בידו  אם 
לשחק   נכון  ואז  בודד,  שמא  8נמוך  או   ,

במזרח   נכון    Tאו    9נותר  ואז  בודד, 
תלוי בצמצום    4♣   . גורל החוזה Jלשחק  

  מספר המפסידים בספייד לאחד. 
ש  אפשרות  גם  שקיימת  היה    ♠K-היות 

הסיכויים   בעל  שהמשחק  נראה  בודד, 
  . 8- הרבים ביותר הוא קלף נמוך אל ה 



  6עמוד    2020  אוגוסט אונלייןסימולטנית 
  

 

  

Dealer: W  
Vul: None  8   Board:  

 KQ 

 QT642 

 KT3 

 A62  

  

 9765 

  

 J865 

 KJ873    

 J83 

 KJ83 

 A742 

 Q5  

 AT42 

 A975 

 Q9 

 T94  

  

 

West North East South 

Pass 1 Pass 3* 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

    

 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   נקודות    14עם    1♥צפון 
מגיב  מאוזנות דרום  מוסכמת    לפי  3♦. 
Bergen  ומתאר עם    10-11,  נקודות 

של   בהארט.   4התאמה  של    קלפים  ידו 
צפון מעל למינימום, והוא מכריז משחק  
הצלחת   לגבי  ספקות  למערב  מלא. 

אותם  4♥ החוזה   לשמור  עדיף  אך   ,
  לעצמו. 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה  או  פסיבי (  ♠7:  קלף   (7♣  
השחקן   של  לאופיו  בהתאם  (אקטיבי), 

  המוביל במזרח. 
הובלה בקלאב תאלץ את הכרוז למשוך  

ולזרוק    ♥A, לעבור לדומם עם  ♠KQמיד  
על   מפסיד  לב  ♠Aקלאב  שם  הכרוז   .
לנפילת   ב   ♠Jכמובן    ♠ T-וממשיך 

מהדומם. מערב חייב לחתוך כדי להציל  
  לקיחה בקלאב. 

אל   דיאמונד  ומשחק  מעליו  חותך  צפון 
ב Q- ה  זוכה  מערב   . -A ♦    וממשיך

, אך להגנה כבר אין מה לעשות.  בקלאב
בדומם   דיאמונד  יחתוך  הכרוז  בהמשך 
זה   (בשלב  מערב  דרך  הארט  וישחק 
הארטים).   אין  שלמזרח  יודע  כבר  הוא 
לאחד   בשליט  המפסידים  מספר  צמצום 

  יאפשר את ביצוע החוזה. 

  

Dealer: N  
Vul: E-W  9   Board:  

 75 

 KQ4 

 J8732 

 732  

  

 Q86 

 A9652 

 A 

 QT94    

 A942 

 873 

 K965 

 KJ  

 KJT3 

 JT 

 QT4 

 A865  

  

  

West North East South 

--- Pass 1 Pass 

1 Pass 2 Pass 

3 Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

טבעית   בגובה    מובילההכרזה  לעצירה 
  12עם יד מינימלית (   1♥. מזרח פותח  3

לכפל   נקודה  חסרה  לדרום  נקודות). 
אם בכל זאת יכפיל, הזוג עלול    –מוציא  

  דאבל ממערב. -להסתבך לאחר רי 
נקודות ומעלה    10(עם    1♠ מערב משיב  

המשיב יכול להרשות לעצמו לדחות את  
מציג   מזרח  בהארט).  התמיכה  הכרזת 

. כעת  2♣את סדרתו השנייה באמצעות  
ל  קופץ  הזמנה  3♥- מערב  הכרזת   ,

למשחק מלא. מזרח דוחה את ההזמנה  
  נקודות בלבד.   12עם  

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה  מלמדת    ההכרזה .  ♥J:  קלף 
דו  יד  חיתוכי  -על  ועל  במזרח  סדרתית 

כן מומלצת   קלאב אפשריים בדומם. על 
ההובלות   שכל  עוד  מה  בשליט,  הובלה 

  האחרות אינן מושכות. 
הראשונה   הלקיחה  את  מעכב  הכרוז 
לשמור   מנת  על  בשליט,  בהמשך  וזוכה 
הוא   כי  מתברר  במשחק.  שליטה  על 

- אינו זקוק לחיתוך קלאב בשל הרצף מ
K    של  ה   9עד הידיים  בשתי  נמצא 

החוזה   לביצוע  שנדרש  כל  השותפות. 
עם   חסימה  שחרור  והשלכת    ♦ Aהוא 

על   מפסיד  יימסרו  .  ♦Kספייד  במקביל 
בשליט  ♣Aלהגנה   שנייה  לקיחה   ,

  . החוזה מבוצע בדיוק. ♠Kולבסוף גם  
ההגנה   עבור  ביותר  הגרועה  ההובלה 

. הובלה זו תאפשר לכרוז  תהיה בספייד 
  . topלקיחות עם    10ביצוע  

  
  

  

Dealer: E  
Vul: Both  10   Board:  

 T65 

 QJT9 

 A987 

 J4  

  

 AK92 

  

 JT43 

 AT763    

 843 

 K654 

 KQ652 

 Q  

 QJ7 

 A8732 

  

 K9852  

  

 

West North East South 

--- --- 1 1 

2 3 4 Pass 

5 Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

פתיחה   והתערבות    ממזרח  1♣לאחר 
ב  1♥ לבחור  יכול  מערב    NT1- מדרום, 

הכרזה    10עם   מעדיף  אני  אך  נקודות, 
של   יותר  תומך  2♦ אופטימית  צפון   .

לגובה   שליטים.    3בשותפו  ארבעה  עם 
זאת,   עם  יחד  מזמינה!  הכרזה  אינה  זו 
"הכרזת   תהיה  לא  זו  פגיע  במצב 

  לצפון יד מכובדת.   –התאבדות"  
מהכרזת   מאוד  מתלהב  מזרח 

מכריז   שותפו,  של  עם    4♥ הדיאמונד 
להגיע   ושואף  היריבים  בסדרת  חוסר 
ביותר   החלשה  היד  עם  מערב,  לסלם. 

ת להכרזתו הקודמת, מצנן את  האפשרי 
עם   לקבל  5♦ההתלהבות  חייב  ומזרח   ,

  את החלטת שותפו. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה בסדרת    ♥Q:  קלף  רצף  (ראש 
ולדעתי   הטבעית  ההובלה  זו  השותף). 
מהלך   זאת,  עם  הרוב.  של  הבחירה 
בהארט   חוסר  על  מצביע  ההכרזה 

  בדומם וגם הובלה בשליט לגיטימית. 
החלשה   היא  בהארט  הובלה  במציאות, 
מכולן, אך עדיין החוזה לא ניתן לביצוע.  

מהדומם  ספייד  להשליך  צריך  .  הכרוז 
ב  זוכה  מערב    K- ה   בל א  , ♥A- דרום  של 

שני   עוד  יתבצעו  ובהמשך  מוגבה, 
לקיחה   יפסיד  הכרוז  בדומם.  חיתוכים 

  אחת בכל סדרה פרט לקלאב. 
לכרוז   אין  הארט,  שאינה  הובלה  לאחר 

    דרך להגיע ליותר מתשע לקיחות. 
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Dealer: S  
Vul: None  11   Board:  

 AK8432 

 AKQ 

 K 

 K75  

  

 97 

 863 

 A42 

 AQT42    

 QJT 

 T954 

 J965 

 J8  

 65 

 J72 

 QT873 

 963  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1 Pass Pass 

Pass    

    

 

  ניתוח ההכרזה 

הגבול    ממשנקודות,    22לצפון   על 
מס'  2♣ -ל   1♠   בין ללוח  בניגוד  אך   ,3  ,

  K- , היות ש23- לא הייתי משדרג אותן ל 
  בודד בדיאמונד הוא קלף חלש. 

מסתכמת   זו  ביד  הלקיחות  ספירת  גם 
להסתפק   יש  ולכן  מתשע,  בפחות 

  . 1♠ בהכרזת פתיחה  
נקודות    10עם    2♣ התערבות באוברקול  

מאוזנת   נכונה,    2-3-3-5וחלוקה  אינה 
ל  תשובה  הכרזת  גם    3עם    1♠ - וכך 

נקודות גבוהות. כמובן שלמערב אין מה  
במצב   גם  ולכן  Balancingלומר,   ,

, לאכזבתם  1♠ ההכרזה תסתיים בחוזה  
זו   אכזבה  בצפון.  רבים  שחקנים  של 
כך   על  רווחה  באנחת  בהמשך  תתחלף 

  . 4♠ שחמקו מנפילה בחוזה  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה  מלמעלה    ♥6:  קלף  (שני 
שליט   עם  חוזה  נגד  חלשה).  מסדרה 
אופן   בשום  להוביל  אין  נמוך  בגובה 

  ! Kללא    Aמסדרות בראשות  
לדומם והכרוז צריך   כניסות  לכאורה אין 
הזמן מידו ולסיים עם שמונה   כל  לשחק 

בהארט,    -לקיחות ושלוש  בספייד  חמש 
אבל תזמון נבון יסייע לכרוז להגדיל את  

לתשע:   הלקיחות  בהובלה  מספר  זכייה 
הארטים  ♠ AKבהארט,   שני  עוד   ,

מזרח חייב לזכות  .  ♦Kגבוהים ורק כעת  
ל  ♦A- ב נקלע  (משחק    endplay-והוא 

קלפים   נותרו  לא  כבר  בידו  סופי). 
למסור   צריך  והוא  המייג'ור,  בסדרות 

  . ♣K- או ל   ♦Q- לקיחה ל 
היחידה   שההובלה  לב  שמתם  אולי 

על   צפון  את  היא    8המחזיקה  לקיחות 
A♦  היגיון כל  אין  זו  בהובלה   .

עלול   בה  שיבחר  ושחקן  ברידג'יסטי, 
  להיחשד בחוסר אתיקה. 

  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  12   Board:  

 82 

 A8643 

 KJ62 

 J8  

  

 A9763 

 KT2 

 AT43 

 4    

 KQJ4 

 Q9 

 5 

 AKT762  

 T5 

 J75 

 Q987 

 Q953  

  

 

West North East South 

1 Pass 1 Pass 

3* Pass 3 Pass 

4 Pass 4NT Pass 

5 Pass 6 Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   מאוברקול  1♣ מערב  נמנע  צפון   .
ניקוד   עם  נחות  פגיעות  במצב  בהארט 

.  1♠ מינימלי וסדרה גרועה. מזרח משיב  
הכרזת   ואין  Reverseתהא    2♦ כעת   ,

עם   חזקה  יד  להראות  כדי  לקפוץ  צורך 
מאפשרת   זו  עובדה  ודיאמונד.  קלאב 

בגובה    Splinterלהכריז   כלומר  3כבר   ,
מערב   טובה    3♦הכרזת  יד  מתארת 

זה   עם    15(במקרה  גבוהות  נקודות 
קוצר   עם  בקלאב)  טובה  שישייה 

בת   ותמיכה  קלפים    4בדיאמונד 
בספייד. מול יד כזו מזרח מעוניין לבדוק  

קיו  מכריז  והוא  סלם,  של  ביד  -אפשרות 
  ביד בקלאב. -בהארט. מערב מגיב בקיו 

- ה הרבה יותר מכעת ידו של מזרח שוו 
הם    11 שלו  המכובדים  כל  נקודות: 

A/K  ,  ,בדיאמונד בזבוז  והקלף  אין 
במצבים   ערך  יקר  בספייד  התשיעי 

שואל   מזרח  אצל  NT4כאלה.  מגלה   ,
  Q) וכן  ♠Kקלפי מפתח (כולל    2שותפו  

המוסכמת.  השליט  מפתח    בסדרת  קלף 
  . 6♠ אחד חסר, ולא נותר אלא להכריז  

  
  ניתוח משחק היד 

ההוב  שליטים  הובלה  :  להקלף  משני 
כזאת.   הכרזה  מול  תועיל  לא  נמוכים 
האדומות   הסדרות  באחת  בוחר  הייתי 
לפני   אפשרית  לקיחה  להציל  מנת  על 

  שתיעלם על סדרת הקלאב של הדומם. 
בכל מקרה, הכרוז ימשוך שליטים בשני  
את   לפתח  יתחיל  ובמקביל  סיבובים 
באמצעות   בדומם  הקלאב  סדרת 
הסדרה   חיתוכים  שני  לאחר  חיתוכים. 
כדי   לדומם  כניסה  תהיה  ועדיין  תוגבה, 
מפסידים   משני  ולהיפטר  אליה  לחזור 

צפון של  הלקיחה  עדיין,  דרום  - נוספים. 
  בהארט אינה בסכנה, ואני צופה שברוב 

יבוצעו   השולחנות  של    12המכריע 
סלם   שיכריזו  הזוגות  בדיוק.  לקיחות 

  יקבלו תוצאה טובה מאוד. 

  

Dealer: N  
Vul: Both  13   Board:  

 T8643 

 J8 

 JT73 

 74  

  

 5 

 AK93 

 AK642 

 AQ6    

 KQ7 

 T75 

 Q985 

 982  

 AJ92 

 Q642 

  

 KJT53  

  

  

West North East South 

--- Pass 1 Dbl 

2 Pass 3* Pass 

3NT Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   ולא    1♦מזרח  חזקה  יד  עם 
 ) מרשה    20מאוזנת  דרום  נקודות). 

נקודות בזכות    11לעצמו כפל מוציא עם  
בסדרת   (חוסר  הנפלאה  החלוקה 

שבשיטת   פי  על  אף   Betterהפותח). 
Minor   ל להראות    2♦ -תמיכה  אמורה 

לאחר  5 בסדרה,  קלפים   +Dbl    מדרום
אני ממליץ להראות לשותף התאמה גם  

שפתיחה    4עם   היות  עם    1♦ קלפים, 
נדיר.   מקרה  היא  בלבד  קלפים  שלושה 

  . NT1הכרזה זו עדיפה על פני החלופה  
החזקה   ידו  את  מזרח  יתאר  כיצד 
הכרזת   עומדת  לרשותו  השני?  בסיבוב 

Splinter    מה    3♠של בדיוק  המתארת 
כוח למשחק מלא לפחות עם    –שיש לו  

מכריז   מערב  כעת  בספייד.  סינגלטון 
NT3   בספייד חזק  עוצר  מול    עם 

של   שהכוח  מבין  ומזרח  הסינגלטון, 
לחפש   טעם  ושאין  "מבוזבז"  שותפו 

  חוזה גבוה בדיאמונד. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה  מלמעלה    ♠8:  קלף  (שני 
חלשה)  בדרום  מסדרה  השחקנים  רוב   .

ב לכרוז    ♠A- יזכו  כעת  בסדרה.  וימשיכו 
ימשיך   הוא  בספייד.  לקיחות  שתי 

הגרועה.    בדיאמונד  החלוקה  את  ויגלה 
לצפון,   בדיאמונד  לקיחה  מסירת  לאחר 
בספייד,   שתיים  לקיחות:  תשע  לו  יהיו 
ואחת   בדיאמונד  ארבע  בהארט,  שתיים 
בקלאב. כמובן שלנוכח הכרזת דרום אין  

  לבצע עקיפה בקלאב. 
את   לעכב  גם  יכול  בלקיחה    ♠ Aדרום 

עם   הכרוז  את  ולהשאיר  הראשונה 
ד, אך אז יוכל  לקיחה אחת בלבד בספיי

בהארט:   נוספת  לקיחה  לפתח  הכרוז 
AK♥   ה את  והמשך    J- ימחצו  צפון,  של 

ה  את  יגביה  שלישי  או  9- בהארט  כך   .
להיות   צפויה  המשחק  תוצאת  אחרת, 

  תשע לקיחות בדיוק לכרוז. 



  8עמוד    2020  אוגוסט אונלייןסימולטנית 
  

 

  

Dealer: E  
Vul: None  14   Board:  

 KQT52 

 JT753 

 T 

 A8  

  

 AJ 

 Q82 

 J96432 

 74    

 98643 

 4 

 K8 

 QJ963  

 7 

 AK96 

 AQ75 

 KT52  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

Pass 1 Pass 2 

Pass 3* Pass 4 

Pass Pass Pass  

 

  ניתוח ההכרזה 

צפון ישכילו  את  - האם  לגלות  דרום 
בהארט שלהם  בהנחה  ההתאמה   ?

הפתיחה   הכרזת  יפתח,  לא  שמזרח 
היא   דרום  של  ולאחר  1♦הנכונה   ,

להכריז    1♠התשובה   יד    2♣ עליו  עם 
  . Reverse-שאינה מספיק חזקה ל

במוסכמה   להשתמש  הזדמנות  יש  כעת 
קפיצה   הכרזת  נדירה:  אך  מועילה 

) הרביעית  טבעית  3♥ בסדרה  הינה   (
של   חלוקה  יד    5-5ומתארת  עם 

את   כמובן  מקבל  דרום  מזמינה. 
  . 4♥ההזמנה ומכריז  

אגרסיבית   פתיחה   weak(  2♦לאחר 
two  .יותר עוד  קשה  הדרך  ממזרח,   (

סינגלטון   עם  להכפיל  יכול  אינו  דרום 
היא   ביותר  הטובה  וההכרזה  בספייד, 

Pass  יכריז צפון  במצב    2♠. 
Balancingדרום וכעת  כוחו    ,  את  יפגין 

בהכרזת   ימשיך  NT3הרב  צפון   . ♥4  ,
השליט   בסדרת  תנחת  והשותפות 
הנכונה, אם כי במהלך עניינים זה ייתכן  

  כי דרום יחפש סלם וימשיך הלאה. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה מדאבלטון).    ♣7:  קלף  (גבוה 
בדיאמונד מאוד  קצר  צפון  ההכרזה    לפי 

  ויש סכנה להשלכת קלאב מפסיד. 
ה  אל  ספייד  משחק  בדומם,  זוכה  - צפון 

K   וה -A  מושך ואז  חזרה  בכל  זוכה   ,
AK♥    ומתחיל לבצע חיתוך צולב. נפילת

J♠    לבצע עליו  תקל  השני    11בסיבוב 
רק   להגנה  מוסר  כשהוא  לקיחות, 

  לקיחה אחת בספייד ואחת בהארט. 
גם   לבצע  ניתן  זו  לקיחות    12ביד 

ני מצב  באמצעות  של  מוצלח  חוש 
רבים   כרוזים  רואה  איני  אך  הקלפים, 
שיעשו זאת, ומי שיעז ללכת לסלם עלול  

  לספוג כישלון. 
  
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  15   Board:  

 J6 

 93 

 KQ93 

 QT762  

  

 QT83 

 KQJT62 

 8 

 A4    

 K542 

 A85 

 A642 

 J3  

 A97 

 74 

 JT75 

 K985  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 Pass 1 Pass 

1 Pass 2 Pass 

2 Pass 2 Pass 

4 Pass Pass Pass 

 

  ניתוח ההכרזה 

הבורד  השתמשנו    לעומת  שבו  הקודם 
הפעם   בקפיצה,  רביעי"  "צבע  בהכרזת 

) שמטרתו  2♣ מופיע "צבע רביעי" רגיל (
מלא   למשחק  כוח  לשותף  להראות 
של   נוסף  תיאור  ממנו  ולבקש  לפחות 
הכרזה   סיבובי  שלושה  לאחר  החלוקה. 

  3- קלפים בספייד ו   4מתברר כי למערב  
צריך   מזרח  בהארט.  בדיוק  קלפים 

המשחקים בין    4♥ המלאים    לבחור 
ו6-3(בהתאמה   ).  4-4(בהתאמה    4♠- ) 

להתאמה   תינתן  היות  4-4העדיפות   ,
עשויה   בהארט  החזקה  שהשישייה 
מפסידים   להשלכת  מקור  להוות 

  בסדרות המיינור. 
בהכרזת   מתחיל  מחייבת    2♠מזרח 

אולם   לסלם,  תקוות  עדיין  לו  יש  כאשר 
 ) מינימלית  יד  נקודות),    12לשותפו 

  . 4תעבור את גובה  וההכרזה לא  
  

  ניתוח משחק היד 

  (ראש רצף).   ♦K:  קלף ההובלה 
וממשיך   בידו  זוכה  לאחר  ♠2- במערב   .

עקיפה    –  Tקלף נמוך מצפון עליו לנסות  
ה  ומוציאה  J-נגד  מצליחה  זו  עקיפה   .

את   קלאב  ♠ Aלדרום  מנסה  דרום   .–  
, ולאחר  ♣A- הדומם זוכה ב  מאוחר מדי. 

כל   ייעלמו  נוספים  שליט  סיבובי  שני 
והכרוז   ההארט,  סדרת  על  המפסידים 

  לקיחות.   12ישלים  
מחזיק   היה  בקלאב,  מוביל  צפון  היה  לו 

על   הכרוז  מה    11את  אך  לקיחות, 
הייתה   הטבעית  שההובלה  לעשות 

  בדיאמונד?! 
הוא    4♥ בחוזה   העליון    11הגבול 

השליט   בסדרת  נבונה  בחירה  לקיחות. 
  משותף.   topמערב  - למזרח  תביא

  

  

Dealer: W  
Vul: E-W  16   Board:  

 J872 

 9643 

 QJT 

 54  

  

 AKQ65 

 QJT2 

 42 

 96    

 T3 

 A75 

 AK76 

 AQJ3  

 94 

 K8 

 9853 

 KT872  

  

 

West North East South 

1 Pass 1 Pass 

2NT Pass 3* Pass 

3* Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה 

והוא   נקודות  18למערב   מאוזנות, 
(נמוכה מבין רביעיות). מזרח    1♣פותח 
, ומערב מציג במדויק את כוחו  1♠ משיב  

באמצעות   ).  NT2  )18-19וחלוקתו 
ממשיך   סטיימן).  -(צ'ק   3♣מזרח  בק 
מערב   לו    3♦תשובת  אין  כי    4מגלה 
בהארט לא  קלפים  וגם  קלפים    3, 

התאמה   שאין  העובדה  לאור  בספייד. 
מספר   ובנוסף  המייג'ור,  בסדרות 

השותפות ( )  30-31הנקודות הכולל של 
אינו מספיק לסלם, מזרח מחליט לעצור  

  . NT3בחוזה  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה  רצף).    ♦Q:  קלף  (ראש 
נמוך,   הארט  היא  האחרת  האפשרות 
מבטיחה   נראית  מרצף  ההובלה  אבל 

  יותר. 
ועל   מצומצם,  לדומם  הכניסות  מספר 
עקיפה.   לטובת  כניסה  כל  לנצל  הכרוז 
זכייה   לאחר  המומלץ  ההמשך  לפיכך, 

הוא   הראשונה    ♥ A♠  ,Qבלקיחה 
מכסה),   (דרום  לדומם  לעקיפה  חזרה 

אל   עקיפה  נוספת  ♣Qבהארט,  חזרה   ,
לדומם בהארט ועוד עקיפה מוצלחת אל  

J♣אם כעת מערב ממשיך ב . -A♣  צפון ,
המייג'ור   סדרות  על  לשמור  חייב 
מקווה   עדיין  הכרוז  דיאמונד!  ולהשליך 

היא    13- ל  הספייד  חלוקת  אם  לקיחות 
  . 11- , אך במציאות הוא יסתפק ב3-3

לבצע   באמצעות    12ניתן  לקיחות 
השנייה,   בלקיחה  להגנה  ספייד  מסירת 
נגד   מתוחכם  לחץ  משחק  לחילופין  או 

נר  לא  אלה  משחק  קווי  אך  לי  צפון,  אים 
  סבירים בקלפים סגורים. 

  
  
  



  9עמוד    2020  אוגוסט אונלייןסימולטנית 
  

 

  

Dealer: N  
Vul: None  17   Board:  

 53 

 K53 

 975 

 KT642  

  

 KT6 

 A4 

 QT4 

 A9875    

 QJ92 

 QJ982 

 J86 

 Q  

 A874 

 T76 

 AK32 

 J3  

  

  

West North East South 

--- Pass 1 Dbl 

1 Pass 1NT Pass 

2 Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   מכפיל  1♣מזרח  דרום   ,
)takeout  מכריז ומערב  טבעי    1♥) 

ל מדי  הכרזה,  RDbl-(חלש  אין  לצפון   .(
של   הקצרה  בסדרה  שלו  שהאורך  היות 

כעת   מכריז  ומתאר    NT1שותפו. מזרח 
עם   מאוזנת  ללא    12-14יד  נקודות 

בין   מתלבט  מערב  במייג'ור.  רביעיות 
Pass    על    2♥ ובין לחזור  ומעדיף 

המכרז   במייג'ור.  טובה  חמישייה 
  . 2♥מסתיים בחוזה  

 

  ניתוח משחק היד 

ההובלה מדאבלטון).    ♠5:  קלף  (גבוה 
- צפון מקווה לקבל חיתוך. דרום זוכה ב

A♠  ב על    ♠8- וממשיך  לאותת  כדי 
בידו   זוכה  מערב  לדיאמונד.  העדפה 

יכול  לעקיפה.    ♥ Qומריץ   אינו  צפון 
לכסות, משום שאז ההגנה עלולה לאבד  
ההמשך   בהארט.  שלה  הלקיחה  את 

והארט  ♣A♥  ,Aהוא   קלאב  חיתוך   ,
חלפה,   החיתוך  סכנת  מהיד.  שלישי 
סדרת הספייד גבוהה ויש גם זמן לפתח  

המשח  תוצאת  בדיאמונד.  ק  לקיחה 
 ) לקיחות  תשע  עם    2♥ תהיה  מבוצע 

,  ♥K- לקיחה עודפת). ההגנה זוכה רק ב
A♠  ו -AK♦ .  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  18   Board:  

 AJ872 

 8 

 K7532 

 T9  

  

 3 

 JT743 

 AT 

 AQJ82    

 KQ54 

 AQ65 

 Q9 

 K65  

 T96 

 K92 

 J864 

 743  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

2NT* Pass 3** Pass 

4 Pass 4 Pass 

4 Pass Pass Pass 

 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   להשתמש  1♥מזרח  מומלץ   .
להראות    Jacoby 2NTבמוסכמה   כדי 

מלא   למשחק  כוח  עם  משיב  של  יד 
ו כאן    4- לפחות  יותר.  או  הארט  קלפי 
הכרזתו    16למשיב   לאחר  אך  נקודות, 

בתשובה   יורד.  כוחו  הפותח  של  הבאה 
שהפותח    Jacobyלמוסכמת   מקובל 

בגובה   סינגלטון  מכריז  3מראה  מזרח   .
חמש  3♠ בהתאם   לו  שיש  מבין  ומערב   ,

נקודות "מבוזבזות" בסדרה זו. הוא בכל  
בקיו ממשיך  לאחר  4♣ ביד  - זאת  אך   ,

גובה    4♦ את  יעבור  לא  מהשותף 
  . 4♥ המשחק המלא, אלא יכריז  

למערב   כי  מעיד  זה  הכרזה  מהלך 
ספקות גדולים לגבי סלם, ומזרח מעדיף  

- לוותר עם סדרת שליט גרועה ולעצור ב 
  בלבד.   4♥
  

  ח משחק היד ניתו

ההובלה  מלמעלה).    ♠9:  קלף  (שני 
יותר,   מוצלחת  נמוך  בדיאמונד  הובלה 
אך גם היא לא תועיל אם הדומם ישחק  
יש   הראשונה  הלקיחה  לאחר  נמוך. 
המפסיד   את  להשליך  אפשרות  לכרוז 
רק   לו  ונותר  גבוה,  ספייד  על  בדיאמונד 

  לבצע עקיפה חוזרת בהארט.  
ב זוכה  בדיאמונד.    ♠A- צפון  וממשיך 
קופץ ב לדומם עם  A- מזרח  ,  ♣K, עובר 

גבוה,   ספייד  על  מפסיד  דיאמונד  זורק 
ומריץ   דיאמונד  בחיתוך  ליד    ♥ Jחוזר 

מוצלחת.  על    לעקיפה  חוזר  הוא 
את   לוכד    12ומשלים    ♥Kהעקיפה, 

אחראיים    לקיחות.  הבלתי  הזוגות 
מפתח   קלפי  שני  עם  סלם  שהכריזו 

המבו הנקודות  למרות  זבזות  חסרים 
  בספייד, יזכו הפעם בתוצאת שיא. 

  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  19   Board:  

 QT72 

 9872 

 T54 

 T8  

  

 A4 

 J63 

 J8632 

 A72    

 KJ98 

 A54 

 9 

 KQJ93  

 653 

 KQT 

 AKQ7 

 654  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1 

Dbl Pass 1NT Pass 

2NT Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה 

, אך עד מהרה  1♦דרום מחלק ופותח  
הזה   (בסט  המכרז  על  יריביו  ישתלטו 
שייכות   הסלמים,  וביחוד  הידיים,  רוב 

כך    –מערב, אך אין מה לעשות  -למזרח 
 הן חולקו אקראית). 

יותר  מתאימים  מערב  של  קלפיו 
לאוברקול   מאשר  מוציא  .  2♣לכפל 

משיב     7-10ומתאר    NT1שותפו 
הפותח.   בסדרת  עוצר  עם  נקודות 

מכריז    14למערב   הוא  טובות.  נקודות 
NT2    להכריז שותפו  את    NT3ומזמין 

זאת,    9-10עם   עושה  מזרח  נקודות. 
  ויש לנו משחק מלא, לפחות מוכרז. 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה  על    ♦A:  קלף  רצף).  (ראש 
"למכור"   ולא  מאוד  זהיר  להיות  דרום 

לאחר   החוזה.  אחתאת  חובה    לקיחה 
הדיאמונד לנטוש   סדרת  ולשחק    את 

K♥  ,הכרוז קרוב לוודאי יעכב לקיחה זו .
כעת   מעודד.  לא  בצפון יאותת:  והשותף 
סדרת   את  גם  לנטוש  חייב  דרום 

  ההארט ולהוביל סדרה שחורה. 
יגן דרום  הנראה    אם  ככל  הכרוז  נכון, 

וינסה   בקלאב  לקיחות  חמש  ימשוך 
דייקו   המגנים  שני  אם  בספייד.  עקיפה 

עם   בלקיחה  יזכה  צפון    ♠ Qבהשלכות, 
של השותף    KQ- ויחזור בדיאמונד אל ה

  כדי להכשיל את החוזה פעם אחת. 
של   משחק  כי  לב  בלקיחה    ♦Kשימו 

יעניק לכרוז הזדמנות לבצע את  השנייה  
בהזדמנות   לידו  ייכנס  אם  החוזה, 

משם   ויוביל  ה   ♦Jראשונה  את  - שימחץ 
T♦   .של צפון  

ללא   יתחיל  דרום  שבהם  בשולחנות 
עם   עשר    , ♦AKQמחשבה  יבצע  מזרח 

  לקיחות. 
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Dealer: W  
Vul: Both  20   Board:  

 952 

 K3 

 AKT753 

 Q7  

  

 K4 

 AT62 

 J98 

 AKJ5    

 JT3 

 QJ84 

 6 

 98632  

 AQ876 

 975 

 Q42 

 T4  

  

 

West North East South 

Pass 1 Pass 1 

Pass 2 Dbl 3 

3 Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

. מזרח אינו יכול להכפיל  1♦צפון פותח  
להכריז   יכול  ואינו  בספייד  דאבלטון  עם 

NT1    בדיאמונד. בלית ברירה  ללא עוצר
קורא   נקודות    16עם    Passהוא 

, וצפון חוזר על  1♠ גבוהות. דרום משיב  
מבחין   מזרח  שישייה.  עם  סדרתו 
משום   להכפיל,  הזמן  שהגיע  בשמחה 
רביעיות   ושתי  טובה  יד  מחזיק  שהוא 
תומך   דרום  הוכרזו.  שלא  בסדרות 

הכרזה לא מזמינה. עם    –  3♦-בשותפו ל
מכ היה  יותר  טובה  .  RDblריז  יד 

מול    4למערב   אך  בלבד,  נקודות 
עליו   שותפו  של  המיוחדת  ההכרזה 
כפולה   התאמה  לשותפות  להתעורר. 

מכריז   מערב  ובקלאב.  .  3♥ בהארט 
ל  יעלה  שותפו  כי  אני    . 4♥- ייתכן 

העדפתי להיות זהיר יותר עם קלפיו של  
שהכריזו   ליריבים  קרדיט  ולתת  מזרח 

  פעמים.   ארבע
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה  דרום    ♦A:  קלף  רצף).  (ראש 
רוצה מאוד החלפה לספייד ועליו לשחק  
צפון   ההכרזה  לאור  מעודד.  לא  קלף 
קלפי   שלושה  שלשותפו  להבין  צריך 
צפון   סינגלטון.  למערב  ולכן  דיאמונד, 
בשלוש   זוכה  וההגנה  לספייד,  מחליף 
כל   מכן  לאחר  אך  הראשונות,  הלקיחות 

לי נכנס  מערב  הכרוז:  של  דו  הלקיחות 
משיכת   מסיים  בהארט,  עוקף  בחיתוך, 

גובה   ולבסוף  נפילת    ♣AKשליטים  עם 
  מבוצע עם לקיחה עודפת.   Q  . ♥3- ה 

בדיאמונד  לבצע    בחוזה  מסוגל    9צפון 
של   בטכניקה  ישתמש  אם  לקיחות 

ל  וייתן  המסוכנת  מהיד    ♠ K- הימנעות 
  של מזרח לזכות בלקיחה. 

  
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  21   Board:  

 KQJ97 

 K2 

 AJT6 

 64  

  

 A54 

 T7 

 542 

 AQJ92    

 3 

 AQJ653 

 K83 

 753  

 T862 

 984 

 Q97 

 KT8  

  

  

West North East South 

--- 1 2 3 

4 Pass Pass Pass 

    

    

 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   מס'  1♠צפון  ללוח  בהשוואה   .
ואפשר  11 יותר  טובה  מזרח  של  ידו   ,

אוברקול   מכריז  2♣ לנסות  דרום   . ♠3  
של   תמיכה  עם  מזמין  ולא    4(חלש 

  קלפים בשותף). 
ושותפו   טובה,  הארט  סדרת  למערב 
לנסות   שווה  פתיחה.  של  כוח  הבטיח 

במצב  4♥ גדולה  מנפילה  חושש  צפון   .
שאין   עוד  מה  החוזה,  על  ומוותר  פגיע 

  . 4♥ זה ברור אם היריבים יבצעו בכלל  
  

  ניתוח משחק היד 

  (ראש רצף).   ♠K:  קלף ההובלה 
זו   ביד  אך  בהחלט,  סביר  נראה  החוזה 
וכל   הכרוז,  לטובת  משחק  אינו  המזל 
מערב   זו.  אחר  בזו  ייכשלו  העקיפות 
ומריץ   בדומם  הראשונה  בלקיחה  זוכה 

T♥ב זוכה  צפון   . -K♥    בספייד וממשיך 
שליטים   משיכת  מסיים  מערב  שנחתך. 

ב זוכה  דרום  בקלאב.  כעת  ♣K- ועוקף   .
ההגנה   של  היחיד  הסיכוי  כי  הוא  ברור 

של  בדיאמונד  רשלני  משחק  אך   ,7 ♦  
בנפילה   לחמוק  לכרוז  יאפשר  מדרום 

להוביל   שצריך  כמובן  בלבד.  ,  ♦ Qאחת 
זו   בסדרה  חוזרת  לעקיפה  והאפשרות 

  תעניק להגנה חמש לקיחות. 
זאת,   לא  -לצפון  100+למרות  דרום 

תהיה בהכרח תוצאה טובה, זאת משום  
להם   מאפשר  הממוזל  העקיפות  שמצב 

מלא   משחק  נקודות    19עם    4♠לבצע 
מלא   משחק  שהכריזו  זוגות  גבוהות. 

הסתם   מן  יקבלו  אלה  topבספייד  וגם   ,
חלקי    10שיבצעו   בחוזה  לקיחות 

יותר   טובות  תוצאות  יקבלו  בספייד 
  ארט. מזוגות שהגנו נגד חוזים בה 

  
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  22   Board:  

 Q 

 QJT9 

 AQ6 

 J8742  

  

 965 

 K84 

 KT3 

 AT96    

 A83 

 A6 

 J842 

 KQ53  

 KJT742 

 7532 

 975 

   

  

 

West North East South 

--- --- Pass 2 

Pass Pass Pass  

    

    

 

  ניתוח ההכרזה 

מצב    4לדרום   אבל  בלבד,  נקודות 
ונוכחות   מצוינת  החלוקה  טוב,  הפגיעות 

T♠    כן על  הסדרה.  את  משפרת 
לפתוח   שקורה    2♠ המלצתי  כפי  חלש. 

נקודות   עם  כזו  פתיחה  קרובות,  לעתים 
השחקנים   כל  את  משתיקה  מעטות 
יותר   הרבה  ידיים  שמחזיקים  האחרים 
עם   להכפיל  יכול  אינו  מערב  טובות: 

בהארט,  להכרזת    קוצר  מדי  חלשה  וידו 
NT2  להמשיך אפילו  חושב  אינו  צפון   .

ומזרח   בספייד,  סינגלטון  עם  להכריז 
  .Balancingחלש מדי בשביל  

  
  ניתוח משחק היד 

  (ראש רצף).   ♣K:  קלף ההובלה 
דרום חותך בידו, משחק ספייד נמוך אל  

לידו    Q- ה  חוזר  מעכב),  כמובן,  (מערב, 
ומוביל   קלאב  זוכה  ♠Kבחיתוך  מערב   .

ומשחק קלאב שלישי כדי לקצר את    A- ב
הכרוז חותך, מושך  השליטים של דרום.  

אחד   לאף  אין  וכעת  אחרון  שליט 
  . NT-שליטים והמשחק הופך ל 

ומפתח בסדרה זו    דרום ממשיך בהארט
את שתי הלקיחות האחרונות שנדרשות  

הוא   לזכותלו.  לקיחות:    עשוי  בשמונה 
שתיים   חיתוכים),  (כולל  בספייד  חמש 
בהארט ואחת בדיאמונד. להגנה לקיחה  
אחת   בהארט,  שתיים  בספייד,  אחת 

  בדיאמונד ואחת בקלאב. 
המשיך   כאשר  הזדמנות  החמיץ  מערב 
במקום   החמישית  בלקיחה  בקלאב 

להמשיך ♥Aלשחק   ה  ,  אל    K- בהארט 
מכשיל   שהיה  חיתוך  ולקבל  שותפו  של 

  את החוזה. 
  NT3מערב מסוגלים לבצע  - אגב, מזרח

טעו   הם  היכן  עודפת.  לקיחה  עם 
    בהכרזה?! 
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Dealer: S  
Vul: Both  23   Board:  

 65 

 743 

 Q84 

 A9542  

  

 QJT8 

 KQT 

 AK53 

 K6    

 AK943 

 986 

 976 

 T7  
 72 

 AJ52 

 JT2 

 QJ83  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass Pass 1 Pass 

1 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה 

קריאות   פותח  Passשלוש  ומזרח   , ♦1  
  נקודות וחלוקה מאוזנת.   18עם  

משיב   מזרח    1♠ מערב  על  וכעת  טבעי, 
לו   שיש  מאחר  כוחו.  את  להראות 

קלפים בספייד, ההכרזה    4התאמה בת  
היא   הנכונה  ).  NT2(ולא    4♠ השנייה 

שיטות   יש  המתקדמים  מהזוגות  לחלק 
יותר   נמוכה  שנייה  הכרזה  שמאפשרות 
לקראת   לבירורים  מקום  להשאיר  כדי 
סלם אפשרי. בחלוקה זו אין צורך בכך:  

שום    נקודות  7למערב   לו  ואין  בלבד 
  יומרות לסלם. 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה  מלמעלה    ♥4:  קלף  (שני 
חלשה).  משוחק    מסדרה  ,  ♥Kמהדומם 

  ולדרום יש הזדמנות להבריק.  
בלקיחה   לשחק  הוא  המנצח  המשחק 
(זהו   מעודד  אבל  נמוך,  קלף  הראשונה 

בטוח   סינגלטון    –משחק  לכרוז  היה  לו 
מוביל   היה  לא  השותף  ).  4בהארט, 

שליטים   ימשוך  בדומם,  יזכה  מערב 
  –וינסה למסור לקיחה בדיאמונד לדרום  

מקווה   הוא  כעת  מסוכנת.  הלא  היד 
סדרת   על  מפסיד  הארט  להשליך 

אותו:  הדיאמונד,   מקדימה  ההגנה  אך 
מוביל   ב ♣Qדרום  זוכה  צפון   ; -A  

בשתי   זוכה  דרום  להארט;  ומחליף 
  , והחוזה נכשל. ♥AJלקיחות עם  

עם   הראשונה  בלקיחה  זוכה  דרום  אם 
A♥  הוא חייב למצוא מיד את ההחלפה ,

לשחק   יספיק  ששותפו  כדי  לקלאב 
את   יגביה  הכרוז  אחרת  נוסף,  הארט 

השלכת    סדרת הדיאמונד בדומם לצורך
  מפסיד בהארט. 

חוזה   מזרח    4♠ אגב,  ידי  על  המשוחק 
  מבוצע תמיד.  

  

  
Dealer: W  
Vul: None  24   Board:  

 Q65 

 KQ42 

 A92 

 Q96  

  

 K7 

 96 

 T743 

 AT852    

 932 

 AJ7 

 KJ 

 KJ743  
 AJT84 

 T853 

 Q865 

   

  

 

West North East South 

1 Dbl 3 4♣* 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

עם   מוציא  כפל  לגבי  ויכוח    12-14יש 
מסוג   וחלוקה  במצב  4333נקודות   .

בלתי פגיע זו לדעתי הכרזה משתלמת.  
עם   להפריע  מנסה  (הכרזת    3♣ מזרח 

מזמינה   לא  מהשחקנים    -קפיצה  חלק 
ב ומה    2♣ -יסתפקו  אלה),  קלפים  עם 

בידו   דרום?  גבוהות    7יעשה  נקודות 
היריבים   בסדרת  החוסר  אבל  בלבד, 

בלבד תעשה    3♠ שווה המון. הכרזה של  
בין   מתלבט  אני  זו.  ליד  ובין    4♠ עוול 

קיו בגובה  - הכרזת  שתבקש    4ביד 
המייג'ור   סדרות  בין  לבחור    –מהשותף 

להתאמה   להגיע  כדי  בהארט    4-4זאת 
  . 5-3שלרוב עדיפה על פני התאמה  

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה  מלמעלה    ♦7:  קלף  (שני 
חלשה).  מהובלה    מסדרה  נמנע  מזרח 
  . Kללא    Aמסדרה בראשות  

מהדומם.   נמוך  משחק  מוציא    ♦Jצפון 
ה חיתוך    . A- את  ה   ♣כעת  אל  - והארט 

Kה אל  בספייד  מוצלחת  עקיפה   .-T  
  ♥Aושליט נוסף מהדומם. מערב משחק  

וממשיך בשליט באין ברירה טובה יותר.  
לחיתוך   בדומם  שליטים  נותרו  לא  כעת 
העקיפה   על  חוזר  הכרוז  אך  קלאב, 
הסדרה   את  מושך  בספייד,  המוצלחת 

הנותרים  כול המפסידים  משני  ונפטר  ה 
דיאמונד   מוביל  הוא  לבסוף  בקלאב. 

  . מופיע במערב  ♦K-נמוך מהדומם ו 
פנטסטית    –  לקיחות  11 תוצאה  אכן 

דרום! שילוב של הערכת יד נכונה  -לצפון 
  בעת המכרז וקצת מזל בעת המשחק. 

  

  
  

ברותם פרסום והפקות 
עורכים, מעצבים, 
מדפיסים, כורכים 
ושולחים אליך 

עד הבית 

עכשיו 
זה הזמן
לכתוב 

את הספר 
שתמיד רצית!

 077-5401053 
  ravit@rotemltd.co.il 
  www.rotemltd.co.il

פנו אלינו להצעת מחיר 
גם בכמויות קטנות ופורמטים מיוחדים

שמואל לוי

החיים
על פי שמוליק

ִׁשיָרה ִליִרית ֶׁשִּנְכְּתָבה ְּבחֹוָתם ִאיִׁשיֲאִני  ַיְלָּדה ֶׁשל ְּכָפר

ג’ּוִדי ָּפז-רֹוְטֶנר
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אלדד גינוסר

חוקי המשחק
מוסכמות וטקטיקות בסיסיות

המלצות, כללים ומילון מונחים

זכרונותרפאל שמיר

ת
נו

רו
זכ

//
ר 

מי
ש

ל 
א

פ
ר

נולד  שמיר  (רפי)  משבעה רפאל  חמישי  כבן  את ילדים שנולדו למשפחת מזרחי. בירושלים  החליפו  והוא  שמואל  לשמיר אחיו  ממזרחי  משפחתם  דרמטיות שם  נסיבות  שינוי בגלל  אך  העצמאות.  מחקירת במלחמת  אותם  הסיט  לא  והיאחזותה השם  המשפחה  האלה כל הדורות ועד היום. בירושלים מגירוש ספרד לאורך שורשי  החקירות  הרבה תוצאות  עם  יחד  בספר,  וסיפורים מובאות  זיכרונות  משפחתיים, חינוכיים, מקצועיים מאוד 
של ופוליטיים.  בהובלתו  הסיפור  והמשכו רפי על "אמבולנס" עגלה לבית תחילת  טיכו,  ד"ר  של  התימני, החולים  מהחדר  עם  בזיכרונות   המבורך  המפגש   לאורך מההגנה,  וחברתו  רעייתו  נישואים ורדה,  שנות  בעבודתו שבעים  והמשכו   תמונה של הפקולטה למשפטים.כעורך דין בוגר המחזור הראשון מאושרים,  מתארים  המאורעות הזיכרונות  ומשפחתית,  הקמת אישית  לפני  בארץ  העותומאני, היסטוריים  השלטון  הראשונה, המדינה,  העולם  יהודים מלחמת  עליית  הבריטי,  לבני והשתלבותם בארץ, ועוד.הכיבוש  מלכתחילה  נועד  שגם הספר  אפשר  אך  קוראים אחרים ימצאו בו עניין.המשפחה 

רינה סיטון - "הבית באוהל משה“הציור שעל העטיפה:



אלדד )גינו( גינוסר

הספר השלם 

2/1
מחייב למשחק מלא

דרור פדון על הספר 2/1 מחייב למשחק מלא: 
”שחקנים מנוסים ימצאו בספר אלמנטים רבים 

שיעשירו את עולמם ויעמיקו את הבנתם לגבי איך 
עובד מכרז ברידג׳ מודרני בין שותפים.”
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2/1 מחייב למשחק מלא
הספר השלם

ספר קלאסי על שיטת 2/1 המודרנית בישראל. 
הספר כולל מוסכמות פופולאריות, 

דוגמאות ותרגילים

Power Up Your Bridge Game
הספר החדש נכתב באנגלית  

וכולל 30 שיעורים לשחקן המתקדם 
בכל התחומים: 

משחק היד, הגנה, מוסכמות 

מחיר 

 ₪ 70
+ דמי משלוח

מבצע מיוחד 
2 הספרים במחיר של

 ₪ 155 
)+ דמי משלוח(

מחיר 
+ דמי משלוח100 ₪ 

ספרי הברידג' של אלדד גינוסר

Fred Gitelman
on Power Up Your Bridge Game:
“This book will make you a better bridge 

player and, if you are lucky, perhaps a little 

bit of Gino’s passion for our game will rub 

off on you as well.”
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