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לראשונה בישראללראשונה בישראל 
סימולטנית אונליין סימולטנית אונליין 
אפריל אפריל 20202020

לפניכם לראשונה בישראל תחרות סימולטנית אפריל 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    2020אפריל  אונלייןסימולטנית 

  

  לראשונה בישראל 

  2020 אפריל אונליין סימולטנית 

  
 

 אונלייןהידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית    24לפניכם   
  . 2020 אפריל

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

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

להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של  רםבהסברים השתדל 
  רוב הקוראים.  

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

  וסקרנותכם.

וכי תפיקו תועלת גם מקריאת   אנו מקוים כי נהניתם מן התחרות עצמה
  החוברת הזו.
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Dealer: N  
Vul: None  1   Board:  

 AJ82 

 92 

 8742 

 A85  

  

 Q5 

 AKJT3 

 AKJ 

 943   

 T643 

 Q5 

 QT6 

 JT72  
 K97 

 8764 

 953 

 KQ6  

  

o 

West North East South 

--- Pass 1♥ Pass 

1♠ Pass 2NT Pass 

Pass Pass   

    

  

  

להשיב או לא להשיב? חמש הנקודות של מערב הן גבוליות, אך יש סיכוי לבצע 
משחק מלא מול חלק משמעותי מהידיים האפשריות של הפותח. מצד שני, אם 

מערב לשחק ולא ללכת להגנה. -לפותח יד מינימלית, לרוב יהיה משתלם יותר למזרח
נקודות עם  18-19המתארת  NT2-. קפיצת הפותח ל1♠על כן המלצתי להכריז 

  אולי כבר גבוה מדי. – חלוקה מאוזנת מהווה בהחלט הזדמנות למשיב לעצור 

כדי לתאר אותן   NT1אם מערב לא משיב להכרזת הפתיחה, צפון יכפיל ומזרח יכריז  
  נקודות. ככל הנראה זה יהיה החוזה הסופי. 18-19

  
  

  

מתארת סדרה חזקה). על צפון  K-(בהנחה שמסוכם כי הובלה ב ♣Q קלף ההובלה:
לפי שיטת איתות סטנדרטית). ההגנה יכולה לזכות  ♣8לשחק קלף נמוך מעודד (

בשלוש לקיחות בקלאב ובעוד ארבע בספייד, אך לשם כך נדרש שחרור חסימה 
, ולאחר K-נמוך אל ה  ♠-, חזרה בA-מדרום אל ה ♠9בסיבוב הראשון של הסדרה (

של צפון). לא קל לבצע זאת, ולכן גם שש לקיחות יהיו  ♠J8עקיפה לכיוון  Q-הפלת ה 
שג טוב להגנה, ביחוד לאור העובדה שברגע שצפון או דרום יגעו בסדרה אדומה, הי

  לכרוז שמונה לקיחות מן המוכן.

  משוחק על ידי מזרח יבוצע בדיוק. 2♥חוזה אפשרי חלופי של 

 ההכרזהניתוח 

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

 J96 

 865 

 KQJ4 

 K87  

  

 KT853 

 T9 

 AT9 

 AQ2    

 A4 

 432 

 87632 

 965  
 Q72 

 AKQJ7 

 5 

 JT43  

  

 

West North East South 

--- --- 1♠ 2♥ 

Pass 3♥ Pass Pass 

Pass    

    

 

  ניתוח ההכרזה 

ואוברקול ממזרח,  1♠פתיחה רגילה 
במצב פגיע של דרום  2מינימלי בגובה 

עם חמישייה חזקה וחלוקה בלתי 
למערב אין מה לומר. לצפון מאוזנת. 

נקודות שאינן  10תמיכה בהארט עם 
הינה די והותר   3♥איכותיות. הכרזה של  

עם יד זו. כמובן שדרום לא צריך להוסיף 
עם יד מינימלית. בהמשך יתברר  4♥-ל 

  .גבוה מדי 3♥שגם 
  

דאבלטון (תמוה  ♠A קלף ההובלה:
בסדרת השותף). מזרח מעודד. מערב 

ומקבל חיתוך.  K-אל ה ♠4-ממשיך ב
בלקיחת החיתוך מזרח ישחק את הקלף 
הנמוך ביותר האפשרי כדי לבקש 
משותפו חזרה בקלאב. כך תזכה ההגנה 

, ♠, חיתוך ♠AKבשש לקיחות מהירות: 
AQ♣ ,A♦.  

דרום צפויים לרשום תוצאה בלתי -צפון
, אבל "צרת רבים 200נעימה של מינוס 

-ואולי יהיו כאלה שיגיעו ל  – חצי נחמה" 
וישלמו בהכרזה בלתי אחראית  4♥

  .300מינוס 

  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  3   Board:  

 A64 

 KQJ2 

 3 

 QT852  

  

 Q87 

 653 

 Q87 

 AJ43    

 JT95 

 AT98 

 KJ6 

 K6  
 K32 

 74 

 AT9542 

 97  

  

  

West North East South 

--- --- --- 2♦ 

Pass Pass Pass  

    

    

 

  ניתוח ההכרזה 

מדרום  2♦פתיחה טבעית וחלשה של 
משתיקה את כולם. מערב הוא הקרוב 
ביותר להכרזה עם פתיחה ושתי 
רביעיות במייג'ור, אך לדעתי אין 

במצב פגיע נגד לא  2להתערב בגובה 
פגיע עם ניקוד מינימלי ושלושה קלפים 
טובים בסדרת הפותח. מי שיחליט בכל 
זאת להתערב בכפל עלול להיות אובד 

  של השותף. 3♣עצות לאחר הכרזת 

דרום אינם משתמשים בפתיחה -אם צפון
, צפון 1♦, מערב יפתח 2♦חלשה של 

 NT1יכפיל, והחוזה הסופי עשוי להיות 
ממזרח. ביצועו של חוזה זה יעניק 

מערב תוצאה טובה יותר -למזרח
  .2♦מהפלת 

  
  ניתוח משחק היד 

(ראש רצף). דרום  ♠J קלף ההובלה:
כדי  ♥ומשחק מיד  ♠Kזוכה בידו עם 

להגביה שתי לקיחות בדומם ולהשליך 
ספייד מפסיד. מערב זוכה בסיבוב השני 
של ההארט וממשיך בספייד. צפון זוכה 

והכרוז משליך מפסיד בספייד על  ♠A-ב
הסיבוב השלישי של ההארט. הוא 

של מערב.  J-ל  ♦ומוסר  ♦A-ממשיך ב
לדייק: מערב צריך  כעת על ההגנה 

של השותף. אם  A-אל ה  ♣-ו ♣Kלשחק 
כעת ימשיך מזרח בקלאב, המגינים יזכו 

ויצברו בסך הכול שש   ♦Q-ו  ♦K-בנפרד ב
  .50+לקיחות עם תוצאה של 

  

  

  

Dealer: W  
Vul: Both  4   Board:  

 QJ853 

 K7 

 J62 

 Q87  

  

 KT9 

 J95 

 AT974 

 65    

 74 

 86432 

 K 

 AJ943  
 A62 

 AQT 

 Q853 

 KT2  

  

 

West North East South 

   1NT 

Pass 2♥ Pass 2♠ 

Pass 2NT Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

בוטום -הכרזה שמרנית בסגנון טופ
, אך אני מאמין NT2-מובילה ל

  . NT3-שבמציאות חלק יגיעו ל

מדרום אל למערב  NT1לאחר פתיחה 
לחשוב על התערבות עם חמישייה 
עלובה בהארט במצב פגיע. ידו של צפון 
שווה טרנספר לספייד מלווה בהכרזת 

NT2 נקודות  15. עם יד מינימלית של
, דרום צריך לדחות 4333וחלוקה מסוג 

  כל הזמנה ולעצור בחוזה חלקי.

  
  ניתוח משחק היד 

(רביעי מלמעלה  ♣4 קלף ההובלה:
רה החזקה יותר). הדומם זוכה עם בסד

ובספייד   A-אל ה   ♠3-. דרום ממשיך ב♣7
. גם אם יעכב מזרח Q-נמוך מהיד אל ה 

, לדרום כניסה צדדית בטוחה ♠Kאת 
. מזרח ממשיך בקלאב. ♥Kלדומם עם 

 9מערב מגביה את סדרתו, אך לכרוז 
לקיחות בטוחות: ארבע בספייד, שלוש 

  בהארט ושתיים בקלאב.

יזכו כאן  NT3-אופטימיים שיגיעו ל זוגות  
  בתוצאה טובה.

  

    ניתוח משחק היד 
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Dealer: N  
Vul: N-S  5   Board:  

 J743 

 A52 

 J87 

 A75  

  

 K95 

 Q98 

 AQ62 

 K64    

 A8 

 T7643 

 T3 

 JT82  
 QT62 

 KJ 

 K954 

 Q93  

  

  

West North East South 

--- Pass 1♦ Pass 

1♥ Pass 1NT Pass 

2♥ Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

. דרום חלש מדי 1♦מזרח פותח 
להתערבות, ומערב משיב עם חמש 
נקודות וחמישייה במייג'ור. מזרח 

נקודות  12-14ומתאר  NT1ממשיך 
מאוזנות. מול יד כזו מערב צריך לבחור 

  .2♥של  sign-offבהכרזת 

עשוי להפוך לחוזה הסופי, אך  2♥
 Balancing Doubleאפשרי עדיין 

. 2♠מדרום שיוביל את צפון להכרזת 
אדגיש כי מדובר בהכרזה מסוכנת במצב 
פגיעות נחות שעלולה להוביל למינוס 

 2♠ואף יותר. עם זאת, בחלוקה זו  200
ניתן לביצוע, כך שהתערבותו של דרום 

יהפוך לחוזה   2♠-תהיה משתלמת, בין ש
  .3♥-סופי ובין שמזרח יתחרה ל 

  
  ניתוח משחק היד 

הובלה  –  ♠3 ):2♥ (נגדקלף ההובלה 
בטוחה יחסית בהיעדר חלופה 

  אטרקטיבית.

קרוב לוודאי שהכרוז יזכה בהובלה בידו 
ויתחיל במשיכת שליטים. ביד זו 
העקיפות אינן יושבות, והתקווה 
העיקרית של הכרוז היא טעות של 
ההגנה. מול הגנה זהירה הוא צפוי 
להפסיד שלוש לקיחות בהארט, אחת 

  בדיאמונד ושתיים בקלאב.

מקום, למערב לא היו יותר מדי מכל 
ציפיות עם חמש נקודות מול פתיחה 
מינימלית, והזוג יהיה מרוצה מתוצאה 

כאשר היריבים מסוגלים לבצע  50-של 
  חוזה חלקי.

  
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  6   Board:  

 AKJ96 

 AQ87 

 Q75 

 8  

  

 Q742 

 653 

 A6 

 9763    

 853 

 T92 

 KT2 

 AQJ5  
 T 

 KJ4 

 J9843 

 KT42  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

Pass 1♠ Pass 1NT 

Pass 2♥ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

 1♣הייתי רוצה להמליץ על פתיחה 
נקודות שתכוון  10במושב השלישי עם 

את השותף להובלה מוצלחת, אך כאשר 
אנו פגיעים והיריבים לא, מוטב להכריז 
בצורה שמרנית ולהימנע מתכסיסים 

הנקודות   16כאלה. צפון הוא הפותח עם  
נקודות  NT1 )6-10שלו, ודרום משיב 

ללא התאמה בספייד). צפון ממשיך 
ות נוחה , וזו הזדמנ2♥בהכרזה טבעית 

לדרום לעצור את הרכבת כאשר 
התאמה. כל הכרזה נוספת -מסתמנת אי

מצדו של דרום עלולה להוביל את 
השותפות למשחק מלא כושל ולתוצאה 

  רעה.
  

  ניתוח משחק היד 

ככלל יש להוביל  – ♥3 קלף ההובלה:
בשליט במהלך הכרזה מעין זה שבו 
הדומם מעדיף את סדרתו השנייה של 

  הכרוז.

שחק מוצלח מצד הכרוז, הווה כעת קו מ
עם עקיפת חיתוך  ♠AKאומר משיכת 

מהיד אל  ♦-הוצאת שליטים  ובספייד, 
  יוביל אותו לעשר לקיחות. -  J-ה 

הרי   – הוא חוזה טוב   4♥-אין זה אומר ש
ההגנה יכולה לזכות בארבע לקיחות 

וחיתוך  ♦A-מידיות לאחר הובלה ב
  בסדרה זו.

קו משחק פחות מוצלח של הכרוז יוביל 
לקיחות. קשה  9או  8-אותו לזכייה ב

דרום רושמים -מאוד לראות את צפון
  .2תוצאה שלילית לאחר שעצרו בגובה 

  

  

  

  

  

Dealer: S  
Vul: Both  7   Board:  

 87 

 AKT9532 

 8 

 QJ2  

  

 KT52 

 Q8 

 A94 

 T943    

 QJ9 

 J74 

 QT752 

 K5  
 A643 

 6 

 KJ63 

 A876  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♦ 

Pass 1♥ Pass 1♠ 

Pass 4♥ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

שמתם לב שהיו כבר שש ידיים רצופות 
שלא הוכרז בהן משחק מלא (לפחות לפי 
ההמלצות שלי)? לצפון נמאס מזה והוא 

לבדו בסיבוב השני עם  4♥מכריז 
נקודות, אף על פי  10-שביעייה ו

ששותפו הפותח לא הבטיח אפילו קלף 
  בודד בהארט.

זו  – בלבד  3♥אם במקום זה צפון יכריז 
עם  3♥-רום יעצור בהכרזה מזמינה, וד 

  ידו המינימלית.

  
  ניתוח משחק היד 

(שני מלמעלה בסדרה   ♣9  קלף ההובלה:
שלא הוכרזה). צפון מבקש קלף נמוך 

כעת מגיע . ♣K-מהדומם, ומערב זוכה ב
"רגע האמת" של ההגנה. כל המשך 

"ימכור"  בלקיחה השנייה פרט לספייד
את החוזה, לדוגמה: לאחר המשך 
בסיבוב שני של קלאב, צפון יזכה בידו, 

וימשיך בקלאב גבוה נוסף.  ♥AKיוריד 
אין זה משנה אם מערב יחתוך עם 
השליט הגבוה שלו או לא, בכל מקרה 

מפסיד  ♠צפון יגיע לדומם כדי  להשליך 
  .♣Aעל 

לעומת זאת, החלפה לספייד מנתקת את 
וז לדומם ומשאירה את הקשר בין הכר

כעת ההגנה  –לקיחות בלבד  9צפון עם 
לא תתקשה לזכות בלקיחה אחת בכל 

  סדרה.
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Dealer: W  
Vul: None  8   Board:  

 7 

 J972 

 JT653 

 T87  

  

 AQ 

 AKQ8 

 KQ8 

 K632    

 KT843 

 65 

 A97 

 QJ5  
 J9652 

 T43 

 42 

 A94  

  

 

West North East South 

Pass Pass 2♣ Pass 

2♠ Pass 2NT Pass 

6NT Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

ההכרזה ביד זו היא עניין של ספירת 
(ולא  2♣נקודות: מזרח צריך לפתוח 

NT2 נקודות גבוהות. למערב  23) עם
נקודות. הוא מתחיל בתשובה טבעית   10

מתארת  NT2הכרזת מזרח . 2♠חיובית 
  נקודות מאוזנות ללא התאמה. 23-24

 33-34כעת מערב יודע כי לשותפות 
נקודות ללא התאמה בסדרת מייג'ור 

  .NT6ומכריז בהתאם 

מערב טועים -חשוב מאוד: אם מזרח
, לדרום אסור 6♠-בהכרזה ומגיעים ל
זה עלול לגרום  – בשום אופן להכפיל 

  ליריבים "לברוח" לסלם הנכון.
  

  ניתוח משחק היד 

פסיבי ככל האפשר  –  ♦4: קלף ההובלה
נגד ידיים חזקות ומאוזנות. אין להוביל 

  + קלפים.5בסדרה שבה הדומם הראה 

לקיחות מלמעלה בכל סדרה  3לכרוז 
פרט לקלאב. עליו לזכות בידו בהובלת 

(כך  QJהפתיחה ולשחק קלאב לכיוון 
זוכה  ♣Jדאבלטון בדרום).  Aירוויח נגד 

 ♠AQ-בלקיחה השנייה. מזרח ממשיך ב
. כעת 5-1לה כי סדרה זו מחולקת ומג

הוא משחק קלאב שני מידו, ודרום צריך 
זוכה, ועל הכרוז  ♣Qלשחק שוב נמוך. 

היות שלא לקבל החלטה מה לעשות. 
ניתן ליישם משחק לחץ, האפשרות 
הריאלית היחידה לבצע את החוזה היא 
להמשיך בסיבוב שלישי של קלאב 
למרות החשש שדרום התחיל עם 

ATxx 3-3חלוקת הקלאב  – עובד . זה 
  והחוזה מבוצע.

  

  

  

Dealer: N  
Vul: E-W  9   Board:  

 AJT765 

 K6 

 42 

 JT8  

  

 32 

 AQ9853 

 KQ3 

 75    

 K 

 T42 

 AT85 

 AQ632  
 Q984 

 J7 

 J976 

 K94  

  

  

West North East South 

--- 2♠ 3♥ 4♠ 

5♥ Pass Pass Pass 

    

    

 

  ניתוח ההכרזה 

. למרות מיעוט חלש 2♠צפון פותח 
. זוהי יד 3♥) מזרח מתערב 11הנקודות (

איכותית לאור ריכוז הנקודות בסדרות 
  הארוכות ביחד עם ספוטים טובים בהארט.

ללא קושי,  4♥דרום מעריך כי יריביו יבצעו 
(לכאורה הקרבה   4♠-ולכן עליו לקפוץ מיד ל

זולה) ולהפעיל עליהם לחץ. למרות שלושת 
השליטים הקטנים, ידו של מערב מספיק 

, ושם כנראה המכרז 5♥טובה כדי להכריז 
  יסתיים.

דרום שימתחו את החבל יתר -זוגות בצפון
ייענשו בחומרה. אני  5♠על המידה ויכריזו 

מעריך שבחלק מהשולחנות ישוחק חוזה 
בלתי מוכפל אם  4♠ מוכפל, ואף 4♠סופי 

 Passמזרח היה זהיר מדי והחליט לקרוא 
  .2♠לאחר 

  
  ניתוח משחק היד 

מקווה לשמור על  – ♠Q קלף ההובלה:
. ♠A-ההובלה. הדומם מכסה, וצפון זוכה ב

נראית הגיונית. כך  החלפה לדיאמונד
תבוצע עקיפה נגד דרום המאפשרת  

, אך זה לא משנה: ♦על    ♣בהמשך השלכת  
  העקיפה בקלאב ממילא יושבת.

הבעיה היחידה שנותרה היא כיצד לשחק 
היינו  IMPאת סדרת השליט. בתחרות 

וחוזרים לדומם כדי לשחק  Aאולי מורידים 
-("משחק בטוח"), אבל בטופ Q-לעבר ה

וטום צריך לבצע עקיפה פשוטה לכיוון ב
AQ –  לקיחות. קו  12כך יבצע הכרוז

 KJעקיפה כפולה נגד  -המשחק החלופי  
אינו הגיוני לאור ההכרזה. צפון הראה  – 

שישה קלפים בספייד ואין זה סביר שיחזיק 
KJx♥.  

מוכפל ארבע פעמים  4♠אגב, ניתן להפיל 
  קלאב. בעזרת חיתוך

  
  

Dealer: E  
Vul: Both  10   Board:  

 AK4 

 AQ9743 

 Q8 

 QT  

  

 983 

 JT6 

 A976 

 853    

 T752 

 5 

 KJ54 

 AJ42  
 QJ6 

 K82 

 T32 

 K976  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

Pass 1♥ Pass 2♥ 

Pass 4♥ Pass Pass 

Pass    

 

  ההכרזה ניתוח 

נקודות ושישייה  17לצפון יד יפה עם 
 Q-בהארט. עם זאת, ערכן של שתי ה

בסדרות המיינור מוטל בספק. דרום תומך 
נקודות מאוזנות.  9עם  2♥-בשותפו ל

לדעתי, לצפון יש מספיק כדי להכריז מיד 
, ובזאת יסתיים המכרז. גם 4♥משחק מלא  

אם צפון מזמין, דרום יקבל את ההזמנה עם 
  ניקוד מקסימלי להכרזתו הקודמת.

  
  ניתוח משחק היד 

הכול חוץ מדיאמונד! זהו  קלף ההובלה:
כמובן ניחוש טהור. בחירה בסדרת השליט 
הגיונית בתקווה למנוע חיתוכים בדומם. 
אם אכן מזרח מחליט להוביל בשליט, עליו 
להתחיל בקלף נמוך כדי למנוע אבדן 

 סינגלטון. Kאו  Qלקיחה כאשר לשותף 
עדיין בחלק מהמצבים הובלה בשליט  

  תמכור לקיחה.

במציאות לכרוז אין מפסידים בסדרות 
המייג'ור, ולהגנה שלוש לקיחות מלמעלה 
 שהיא חייבת לזכות בהן: שתיים בדיאמונד

ואחת בקלאב. הטעות היחידה שההגנה 
יכולה לעשות היא לאפשר לכרוז השלכת 
דיאמונד על סדרת הקלאב של הדומם, אך 
זה לא אמור לקרות. אם מזרח מוביל 

של  Q-של מערב יפסיד ל J-בקלאב, ה
צפון. הכרוז עשוי להמשיך בקלאב שני, 

 –וכעת למראה הדומם ההגנה די ברורה 
  אמונד.והחלפה לדי ♣A-זכייה ב
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Dealer: S  
Vul: None  11   Board:  

 KT974 

 T 

 K93 

 QT83  

  

 Q85 

 862 

 AQJ6 

 J64    

 J632 

 J94 

 T85 

 K92  
 A 

 AKQ753 

 742 

 A75  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♥ 

Pass 1♠ Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

בעיה מעניינת בהכרזה השנייה של דרום. 
לקיחות בטוחות (בהנחה שאף  8יד עם 

יריב אינו מחזיק רביעייה בהארט) הינה 
 אם( 3♥חזקה מדי להכרזה מזמינה של 

-סגור לי, צפון 3♥דרום יכריז בכל זאת 
NT3 עקרונית, הכרזה שנייה של .(NT3 

 1לאחר תשובה בסדרה חדשה בגובה 
- אינה מראה חלוקה מאוזנת, אלא יד חד

. מי שלא NT3סדרתית שמעוניינת לנסות 
 יכולללא עוצר בדיאמונד,  NT3אוהב 

  .3♣לנסות "רוורס מזויף" 

אמנם מול הגנה מושלמת לא ניתן לבצע 
נותן את הסיכוי   NT3אף משחק מלא, אבל  

  הטוב ביותר.
  

  ניתוח משחק היד 

(הסדרה החזקה יותר  ♣2 קלף ההובלה:
 ♦Tמבין אלה שלא הוכרזו). מי שמוביל 

מכיר כנראה את החלוקה מראש, אבל גם 
הובלה בדיאמונד נמוך יותר וחזרה של 

  מזרח בקלאב תעשה את העבודה.

לאחר הובלה בקלאב יש שתי אפשרויות: 
מהדומם תעניק לכרוז  ♣Qבחירה של 

לקיחה תשיעית (לאחר שיתברר כי חלוקה 
  .♠K-) גם מבלי להגיע ל3-3ההארט 

לעומת זאת, אם הכרוז ישחק נמוך וייקח 
J♣  עםA♣הוא עשוי להמשיך ב ,-A♠ וב-
בדומם (גביית שש  QTנמוך לעבר  ♣

תיצור לחץ על הדומם).  לקיחות בהארט
 ♦T-כעת מערב חייב למצוא את ההחלפה ל

, אחרת תהיינה לכרוז ♣K-לאחר שיזכה ב
  עשר לקיחות.

, ♦8ההובלה המועדפת היא  4♥נגד חוזה 
ומכאן ההגנה לא תתקשה להכשיל את 

  החוזה.

  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  12   Board:  

 T654 

 T943 

 32 

 653  

  

 J2 

 AQ8 

 JT98 

 KT82    

 Q3 

 K76 

 Q654 

 AQJ9  
 AK987 

 J52 

 AK7 

 74  

  

 

West North East South 

1♣ Pass 1♦ 1♠ 

2♦ Pass 3♣ Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה 

 Inverted-מערב משתמשים ב-אם מזרח
Minors  10( 2♣ייתכן שמזרח ישיב +

 2♠נקודות), וכעת דרום יתלבט אם להכריז  
במצב פגיעות נחות. אם דרום לא יכריז, 

לאחר  3♣-מערב אמורים לעצור ב-מזרח
  שלא מצאו עוצר בספייד.

מהלך ההכרזה המוצע לעיל טבעי יותר. 
-. מערב תומך בשותף ל1♠דרום מתערב 

במצב  3♠. צפון שהיה אולי מכריז 2♦
. Pass-פק בך נאלץ להסתופגיעות הפ

קלפים  8מזרח יודע על התאמה של 
+ קלפים בקלאב. 8בדיאמונד והתאמה של  

לדעתי מהלך הכרזה  –  3♣הגיוני להכריז 
זה מראה יד מזמינה. עם יד מחייבת 

  .2♠למשחק מלא מזרח היה יכול להכריז 

נקודות, מערב צריך  14למרות שבידו 
כדי לבקש עוצר   3♠. אם יכריז  3♣-לעצור ב

  , השותפות תטפס גבוה מדי.NT3-ל
  

  ניתוח משחק היד 

מלמעלה  5או  3( ♠5 קלף ההובלה:
 ♠AKבסדרת השותף). ההגנה קלה מאוד:  

. צפון מאותת על מספר ♦AKולאחר מכן 
 ♦זוגי של קלפים, ודרום נותן לו חיתוך 

(לאור המידע מההכרזה גם האיתות אינו 
נחוץ). בשלב זה מערב תובע את כל 

  .50השאר: מינוס 

 8דרום יבצעו בקלות -בחוזה בספייד צפון
לקיחות בזכות החלוקה הנוחה בשליט. 

יעניק תוצאה טובה מאוד גם בלי  2♠ביצוע 
תהיה תוצאה  3♠-כפל מעניש. נפילה ב

  מערב.-רעה למזרח

(או  3♦-ויעצור ב 1♦מי שיפתח במערב 
  פחות) יעניק לשותפות שלו תוצאה חיובית.

  

Dealer: N  
Vul: Both  13   Board:  

  

 AQJ8732 

 AJ9 

 AQ2  

  

 T763 

 K5 

 865 

 9764    

 J9854 

 T 

 KQT7 

 JT5  
 AKQ2 

 964 

 432 

 K83  

  

  

West North East South 

--- 1♥ Pass 1♠ 

Pass 3♣ Pass 3♥ 

Pass 4♦ Pass 4NT 

Pass 5♣ Pass 5♦ 

Pass 6♥ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

מזויף",  הזכרתי "רוורס 11בניתוח בורד 
והנה אני גם ממליץ להשתמש בו בחלוקה 
אחרת. ידו של צפון קרובה מאוד לפתיחה 

. לאחר תשובת השותף אי אפשר 2♣
לעצור מתחת למשחק מלא, והיד ראויה 

. כאן אני פחות 4♥מאשר הכרזת ליותר 
(מה נעשה נגד  NT3אוהב את החלופה 

עם  1♠הובלה בספייד אם דרום הכריז 
-דו 3♥זת דרום סדרה חלשה). הכר

שמעית: התאמה בהארט עם שאיפה מ
לסלם או העדפה להארט עם שני קלפים 
שיכולה להתבצע גם עם יד חלשה. הכרזת 

ביד עם קביעת הארט -מהווה קיו 4♦צפון 
כשליט. דרום מבין שלשותפו יד חזקה 

נקודות משל עצמו לא נותר   12ביותר, ועם  
אלא לשאול למספר קלפי המפתח 

בשליט באמצעות   Q-ל על הובהמשך לשאו
ללא מלכים  ♥Qמתארת  6♥ . התשובה 5♦

צדדיים. בכל מקרה דרום אינו שואף לסלם 
  גדול עם קלף מפתח אחד חסר.

  
  ניתוח משחק היד 

(שני מלמעלה בסדרה  ♦6 קלף ההובלה:
, עובר ♦A-שלא הוכרזה). צפון זוכה ב

 ♦-ומשליך שני מפסידים ב ♣Kלדומם עם 
. כעת הגיע הזמן לעקיפה (לא ♠AKעל 

, וכל ♥K-מוצלחת) בהארט. מזרח זוכה ב
  מבוצע. 6♥השאר של הכרוז: 

שחקנים בדרום שיחפשו "טופ" ויכריזו 
NT6יקבלו "בוטום" לאחר הובלה ב ,-K♦ 

  לפעמים ברידג' הוא משחק אכזרי. – 
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Dealer: E  
Vul: None  14   Board:  

 A754 

 AK73 

 AQ42 

 Q  

  

 32 

 JT 

 KT98753 

 K3    

 JT8 

 Q986 

  

 AJT872  
 KQ96 

 542 

 J6 

 9654  

  

 

West North East South 

--- --- 3♦ Pass 

Pass Dbl Pass 3♠ 

Pass 4♠ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

עם יד לא אידיאלית, אבל  3♦מזרח פותח 
 Preempt-אסור לוותר על הזדמנות ל

שיעשה צרות ליריבים. ואכן, צפון נמצא 
בדילמה בלתי פתירה. ההכרזה "המנצחת" 

נקודות, אבל זה לא מה   19עם   Passהיא  
. אני NT3שיקרה בשולחן. חלק יכריזו 

 4♣מעדיף דווקא להכפיל ולהסתכן לשמוע  
ה? אכריז מהשותף. מה אעשה במקרה ז

Pass   ואתפלל, אך רוב הסיכויים
עלה אשהשותף יכריז סדרת מייג'ור, ואז 

  אותו למשחק מלא.

 בדרך זודרום מגיעים -במציאות צפון
  .4♠לחוזה סביר של 

  
  ניתוח משחק היד 

על פי ניתוח המחשב,  קלף ההובלה:
ההובלה המכשילה היחידה היא בהארט 
(בשל שבירת משחק הלחץ העתידי), אך 

  אני הייתי מוביל בשליט מידו של מערב.

דרום זוכה בידו ומשחק קלאב. ההגנה 
ממשיכה בשליט שני. בשלב זה אין 
אפשרות לחתוך שני קלאבים בדומם, ולכן 

 ♠Aהכרוז מסיים משיכת שליטים עם 
נמוך. מזרח חייב לשחק   ♦מהדומם   ומוביל

 10יהיו לכרוז  K-קלף ביניים (אם יעלה ב
וחותך  ♦J-לקיחות קלות). דרום זוכה ב

  קלאב בדומם. זהו מצב הקלפים שנותרו:
  
  

  

Dealer: E  
Vul: None  14   Board:  

  

 AK73 

 AQ4 

   

  

  

 JT 

 KT985 

     

  

 Q986 

  

 JT8  
 9 

 542 

 6 

 96  

  

  

הדומם בהובלה, כאשר עד כה הכרוז 
הפסיד לקיחה אחת ומותר לו להפסיד עוד 

  שתיים.

כדי "לנקות" את   ♥AKמפתה מאוד להוריד  
ולהכניס את מזרח  ♦4מזרח ואז להוביל 

למשחק סופי לאחר שיזכה בלקיחה זו, אך 
 ♦5עם    ♦4למזרח מענה מפתיע: הוא יכסה  

לזכות בלקיחה! דרום נותר ללא   ♦6-וייתן ל
מעבר לדומם ועליו להסתפק בתשע 

  לקיחות.

לבצע את החוזה היא דווקא היחידה  הדרך  
במצב הקלפים לעיל. כעת מזרח   ♦4לשחק  

לזכות בלקיחה.  ♦6-אינו יכול להרשות ל
ואינו יכול להמשיך  ♦8-הוא זוכה ב

. ♥Jבדיאמונד. בלית ברירה עליו לשחק 
, צפון זוכה וממשיך Q-אם מערב עולה ב

בהארט נמוך כדי לתקוע את מזרח 
במשחק סופי. אם מערב משחק נמוך (על 

J♥ ,הכרוז נותן למזרח לזכות בלקיחה ,(
 ♦Qוחותך    ♦Aזוכה בהמשך בהארט, גובה  

עם השליט האחרון בידו. בכך הוא יוצר 
משחק לחץ נגד מערב בסדרות הקלאב 

  החוזה מבוצע. אכן יד מדהימה!  –וההארט  

-מצד צפון אינו בר NT3חוזה חלופי של 
יצוע: הוא ייכשל פעם אחת לאחר הובלה ב
ופעמיים לאחר הובלה בכל סדרה  ♦T-ב

  אחרת.

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  15   Board:  

 A432 

 62 

 AQ64 

 542  

  

 K6 

 K74 

 T32 

 AKT83    

 Q85 
 QJT9853 

 J 

 Q7  
 JT97 

 A 

 K9875 

 J96  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

3♥ Pass 4♥ Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה 

יכול  צפון אינו. 3עוד פתיחה בגובה 
-להתערב. לדעתי, מזרח צריך להעלות ל

. יש סיכוי סביר שמשחק מלא יבוצע או 4♥
שייפול פעם אחת והיריבים מסוגלים לבצע 

יכולה להיות תוצאה   100(גם מינוס  3♠
  טובה).

ייתכן שדרום יעז , Passאם מזרח יקרא 
 Pass-להכפיל. אם צפון זוכר את ה
  .3♠-ההתחלתי של שותפו, הוא יסתפק ב

איני רואה  4♥לאחר הכרזת מזרח 
דרום ייכנסו -אפשרות הגיונית שצפון

  למכרז.
  

  ניתוח משחק היד 

 Kללא  Aסדרות בראשות  קלף ההובלה:
אינן מומלצות, והבחירה היא בין קלאב 

  להארט.

-במקרה הראשון על הכרוז (בתחרות טופ
) להתחיל בשלושה קלאבים גבוהים בוטום

. כך יבטיח לעצמו לקיחה ♦Jולהשליך מידו  
  עודפת עם תוצאה מצוינת.

הובלה בשליט תהיה פחות גרועה. דרום 
הבודד ולהחליף לסדרה  ♥A-חייב לזכות ב

בלקיחה   ♦אחרת. למראה הדומם מתבקש  
השנייה. דרום יוביל את הדיאמונד הנמוך 

כעת צפון ביותר שלו (מבטיח תמונה). 
של מערב שעלול להיות בודד  ♦J-יחשוד ב
לפני שינסה לזכות בלקיחה  ♠Aויגבה 

 – שנייה בדיאמונד. אם לא יעשה זאת 
ייעלמו כל המפסידים בספייד על סדרת 

  הקלאב.

 11-ל  10התוצאות בחוזה בהארט ינועו בין  
  לקיחות.

  



  8עמוד    2020אפריל  אונלייןסימולטנית 

  

  

Dealer: W  
Vul: E-W  16   Board:  

 853 

 Q732 

 T652 

 JT  

  

 T6 

 JT96 

 K4 

 Q8532    

 AQJ94 

 A854 

 Q9 

 76  
 K72 

 K 

 AJ873 

 AK94  

  

 

West North East South 

1♠ Pass 1NT 2♦ 

2♥ Pass Pass Dbl 

Pass 3♦ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

. דרום צריך להיכנס למכרז עם ידו החזקה
כפל אינו מהווה אופציה עם סינגלטון 

  .2♦בהארט, והאפשרות היחידה היא 

מערב ממשיך להתחרות ומראה רביעייה 
, 3♦בהארט. צפון חלש מדי להכרזת 

נקודות בלבד שמח  6ומזרח המחזיק 
. ההכרזה חוזרת לדרום, 2לשחק בגובה 
בוטום לא כדאי לוותר. -ובתחרות טופ

, 3♦בין  הכפל של דרום נותן לצפון בחירה
מוכפל (אם ברשותו ארבעה  2♥ או  3♣

הארטים טובים). במקרה הנוכחי צפון יכריז 
  , ולדרום אסור להמשיך הלאה.3♦

, אך "חוק סך 3♥מזרח מתלבט אם להכריז  
(בהנחה  Passהלקיחות" מורה על 

בלבד), וכך גם מצב  הארטים 4שלשותף 
הפגיעות והניקוד המינימלי. דרום זוכה 

  .3♦ומשחק חוזה של במכרז 
  

  ניתוח משחק היד 

בחירה לא מוצלחת,  –  ♣7 קלף ההובלה:
אך קשה לראות אופציה אחרת. מזרח 

. הוא ♣A-, ודרום זוכה ב♣Qעם    ♣Jמכסה  
ומשחק , T-נמוך אל ה ♣-ממשיך ב
(אלא אם מזרח  J-נמוך אל ה ♦מהדומם 

בכך הוא מתחמק מלמסור את   – )  Kמשחק  
ההובלה לידו המסוכנת של מזרח. מערב 

, אך כעת ההגנה תוכל לזכות ♦Q-זוכה ב
לאחר  – לכל היותר בשני האסים שלה 

משיכת שליטים הכרוז יזרוק שני ספיידים 
  .♣K9מהדומם על 

ניסיון של מערב להוביל הארט נמוך כדי 
שותפו אף יאפשר לכרוז לבצע להגיע ליד 

  לקיחות. 11

לקיחות  8מערב מסוגלים לבצע -מזרח
  בדיוק בחוזה בהארט.

  

Dealer: N  
Vul: None  17   Board:  

 A753 

 A9 

 AJT8 

 K53  

  

 T9642 

 QT83 

 74 

 A6    

 Q 

 765 

 Q965 

 QT872  
 KJ8 

 KJ42 

 K32 

 J94  

  

  

West North East South 

--- 1NT Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

עם  NT1מהלך הכרזה פשוט. צפון פותח 
אגרסיבי -נקודות. רק שחקן היפר 16

במזרח ישקול להתערב עם יד כזו בהכרזה 
המתארת שתי סדרות מייג'ור. דרום מכריז 

NT3  עדיף  4333לפי הכלל שעם חלוקה
  בדרך כלל להימנע מסטיימן.

  
  ניתוח משחק היד 

(שני מלמעלה מסדרה  ♠9 קלף ההובלה:
חלשה). הכרוז מבין את הרמז, משחק 

של מערב.  ♠Q-הדומם ולוכד את הנמוך מ
-ועקיפה ב K-אל ה ♦ההמשך הטבעי הוא 

 ♠KJשמצליחה. כעת צפון גובה  ♦
מהדומם, עוקף שוב בדיאמונד ומסיים את 

 ♣-נמוך ו ♠הסדרה. מזרח חייב להשליך 
נמוך כדי לשמור הגנה על סדרות המייג'ור. 
כרוז שיקרא את המצב במדויק יוביל כעת 

ויגבה  ♣A-נמוך מידו. מזרח יזכה ב ♣
לקיחה בספייד, אך ייאלץ להמשיך 

, ואם ♣K-וב ♥A-בהארט. צפון יזכה ב
 11-ימשיך כעת בעקיפה בהארט יגיע ל

  לקיחות.

ניתן  3NT+2מתברר כי תוצאה של 
הובלה והגנה, אך זה דורש להשגה מול כל  

משחק "בקלפים פתוחים". על כן אני מאמין 
דרום תוצאה -יעניק לצפון 3NT+1שגם 

  טובה בתחרות.

  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  18   Board:  

 QT75 

 K8 

 AJ6 

 AQ93  

  

 K93 

 AT62 

 KQT9 

 76    

 J86 

 J973 

 542 

 KT8  
 A42 

 Q54 

 873 

 J542  

  

 

West North East South 

--- --- 1♦ Pass 

Pass Dbl Pass 1♥ 

Pass 1NT Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

ייתכן שמערב יחליט . 1♦מזרח פותח 
נקודות, ואז צפון יתלבט  5עם  1♥להשיב 

דרום עשוי   Dbl-. בתגובה לNT1-ל  Dblבין  
-קלפים בתחרות טופ 3עם  1♠להכריז 

וטום וזה ייתן לו תוצאה טובה יותר מחוזה ב
  בקלאב.

שמרני,  Pass-אני הנחתי שמערב יבחר ב
 NT1הכרזה של  Balancingכעת במצב 

 NT2נקודות, והכרזת  11-14מתארת 
נקודות   15-18נקודות. עם    19-21מתארת  

. ושוב, NTצפון צריך להכפיל ואז להכריז 
-של דרום בתגובה ל ההכרזה המומלצת

Dbl  קלפים (אין אפשרות  3עם  1♥ היא
  ללא עוצר בדיאמונד). NT1להכריז 

לא בטוח שבתחרות דרום יבין כמה נקודות 
עליו לדעתי  15-18שותפו מראה... מול 

נקודות  7עם  NT1על  Passלקרוא 
  עלובות.

  
  ניתוח משחק היד 

. צפון מעכב ומייחל ♦K קלף ההובלה:
אך אם המגנים משחקים , ♦-להמשך ב
מבקשת מהשותף לזרוק  K-שהובלה ב

תמונה או לאותת ספירה, זה לא יקרה. 
הבעיה היא שלמזרח אין המשך טוב באף 

החלפה לקלאב תעזור לכרוז סדרה אחרת.  
לקיחות בסדרה, וגם החלפה  4-לזכות ב

לספייד תהיה ידידותית לכרוז. הרע 
בלקיחה שנייה  ♥Aבמיעוטו הוא לשחק 

 ♦או... לשחק בכל זאת  ♥-ולהמשיך ב
בלקיחה השנייה. הגנה כזו תחזיק את 

לקיחות, בעוד החלפה לסדרה   8הכרוז על  
שחורה או להארט נמוך תאפשר לו לבצע 

  לקיחות. 9
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Dealer: S  
Vul: E-W  19   Board:  

 AQ5432 

 6 

 73 

 T732  

  

 6 

 KJ873 

 Q52 

 Q985    

 T7 

 952 

 JT9864 

 A6  
 KJ98 

 AQT4 

 AK 

 KJ4  

  

  

West North East South 

--- --- --- 2NT 

Pass 4♥ Dbl 4♠ 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

. צפון מחזיק שישייה NT2דרום פותח 
מול יד מאוזנת ואינו רואה סיכוי רב   בספייד

באמצעות  4♠-לסלם. על כן הוא סוגר ל
שעליה  4♥של  Texas Transferהכרזת 

 4♥. מזרח מכפיל 4♠דרום חייב להכריז 
כדי לבקש מהשותף הובלה בסדרתו 

  הטובה ביותר.
  

  ניתוח משחק היד 

-למערב הובלה טבעית ב קלף ההובלה:
J♦ אך יש לכבד כפל של השותף ולהוביל ,
  מלמעלה בסדרת השותף). 5או  3( ♥2-ב

דרום מקבל "עקיפה חופשית" בהארט, 
אבל השלכת קלאב מפסיד אחד מהדומם 
אינה מסייעת לו. לכרוז אין מפסידים באף 
סדרה חוץ מקלאב ולבסוף יצטרך להתחיל 
סדרה זו מהדומם. כל עוד מזרח ישמור על 

ונה בתמונה" אך ישחק הכלל "כיסוי תמ
תהיינה  – נמוך אם צפון אינו מוביל תמונה 

להגנה שתי לקיחות בקלאב. מזרח גם 
מסוגל לעמוד בפני ניסיון של צפון להלחיץ 
אותו באמצעות גביית שש לקיחות בשליט. 

לקיחות.   12-ל  11התוצאות ביד זו ינועו בין  
ניתוח מעמיק יותר מוכיח כי לאחר הובלה 

לקיחות  12ל לבצע תמיד דרום יכו ♦-ב
באמצעות משחק לחץ נגד מזרח בהארט 

(בעקבות הכפל של  ♥-ובקלאב. הובלה ב
  מזרח) חיונית אפוא לשבירת הלחץ.

  
  

  

Dealer: W  
Vul: Both  20   Board:  

 942 

 743 

 K9 

 J7653  

  

 KT85 

 AQT2 

 J8743 

     

 J63 

 95 

 A52 

 KQT84  
 AQ7 

 KJ86 

 QT6 

 A92  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1♦ 1NT 

Dbl Pass 2♦ Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה 

שתי הרביעיות הטובות במייג'ור מצדיקות 
 10פתיחה של מזרח ביד שלישית עם 

, ועל NT1נקודות בלבד. דרום מתערב 
נקודות מול פתיחת  10מערב להכפילו עם 

  השותף. 

, 2♣-חלק מהשחקנים בצפון ינסו לברוח  ל
ומערב יכפיל חוזה זה כמוצא שלל רב. 
לדעתי, עם יד כזו צפון יכול להרשות 

, אך מזרח לא מוכפל NT1לשחק  לשותפו
ירצה להרשות זאת. הוא יודע שלשותף 

נקודות, וככל הנראה יברח  11לכל היותר 
. מערב חייב להבין שהכרזה זו 2♦-ל

מתארת חולשה, ועליו להימנע מהכרזה 
דרום ישתקו מן הסתם -נוספת. גם צפון

  .NT1-לאחר שכבר הוכפלו ב
  

  ניתוח משחק היד 

עוד יד ללא הובלה . ♥6 קלף ההובלה:
 52לו היה דרום רואה את כל  אטרקטיבית.  

הקלפים היה מוביל שליט נמוך. לאחר 
ההובלה הסבירה בהארט המשחק הטוב 

בדומם,  ♥9-ביותר של הכרוז הוא לזכות ב
לכיוון הדומם.  ♠לחתוך קלאב ביד ולשחק 

גם בהמשך הכרוז יחתוך קלאבים בידו 
ניתן  וישחק ספיידים לכיוון הדומם, וכך

לקיחות נגד כל הגנה. לאחר  9להשיג 
ההובלה המוצלחת ביותר בדיאמונד עדיין 
ניתן להכניס את דרום למשחק סופי ולבצע 

  לקיחות. 8

דרום מסוגלים לבצע חוזים של -מנגד, צפון
NT1  צפוי להתאכזב.  2♣. מי שיכפיל  2♣-ו  

  
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  21   Board:  

 7 

 T98 

 T9654 

 J632  

  

 K986 

 Q73 

 K732 

 85    

 AT432 

 AJ64 

 AQ 

 K7  
 QJ5 

 K52 

 J8 

 AQT94  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1♣ 

Dbl Pass 1♠ Pass 

3♠ Pass 4♠ Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה 

נקודות עם חמישייה בספייד  18למערב 
. יד זו טובה מדי ורביעייה בהארט

. Dbl-, והוא מתחיל ב1♠לאוברקול 
נקודות).  0-8( 1♠להפתעתו, מזרח משיב 

נקודות,  4-5גם מול  4♠מערב מוכן לשחק 
. מזרח יקבל כמובן את 3♠ולכן יכריז 

  ההזמנה עם ידו המקסימלית.

-לאור מצב הפגיעות, איני רואה את צפון
דרום ממשיכים להכריז מעבר להכרזת 

  .1♣הפתיחה 
  

  ניתוח משחק היד 

נראה הפחות גרוע  –  ♦J קלף ההובלה:
כאשר ברור שלשותף נקודות מעטות 

  ביותר.

לקיחות קל, והמטרה של הכרוז  10ביצוע 
. מתברר שניתן להשיג 11צריכה להיות 

זאת מול כל הובלה, אך נדרש משחק 
מדויק: מזרח זוכה בדומם, עובר לידו עם 

K♠  לעבר הדומם. המטרה היא  ♣ומוביל
לנקות את סדרת הקלאב ולהכין משחק 

 ♣A-סופי נגד דרום. נניח שדרום זוכה ב
. כעת ישוחקו מהדומם ♦-או ב  ♣-וממשיך ב

K♣ ו-A♦ וההמשך יהיה ,A♠ נמוך.  ♠-ו
וחייב לתת חיתוך  ♠Q-דרום זוכה ב

 ♥Kוהשלכה בקלאב או לשחק מתחת 
כל  ולאפשר לכרוז שלוש לקיחות בסדרה.

עוד הכרוז ידייק במשחקו ולא ימהר למשוך 
סיבוב שני של שליטים, אין לדרום אפשרות 

  למנוע את המשחק הסופי.

לעבר  ♣אולי תשאלו מדוע מזרח משחק 
. ♦Kולא מנסה להשליך קלאב על  K-ה

ידוע  ♣Aהתשובה היא שמיקומו של 
  .בוודאות על סמך המכרז
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Dealer: E  
Vul: E-W  22   Board:  

 JT6 

 T73 

 93 

 AJ743  

  

 953 

 Q984 

 Q62 

 852    

 Q4 

 AKJ62 

 AJT5 

 Q6  
 AK872 

 5 

 K874 

 KT9  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1♠ 

2♥ 2♠ Pass Pass 

3♦ Pass 3♥ 3♠ 

Pass Pass Pass  

 

  ניתוח ההכרזה 

. 1♠יד תחרותית אופיינית. דרום פותח 
 17הוא די והותר עם  2♥אוברקול פגיע 

, 2♠-הנקודות של מערב. צפון תומך ל
ובשלב זה דרום עוצר, אך מערב מתחרה 

לאחר שבסיבוב  3♥-. מזרח מתקן ל3♦-ל
הקודם נמנע בצדק מלתמוך בשותפו 

  במצב פגיע. 3לגובה 

כעת "חוק סך הלקיחות" אינו מצדיק 
מצדו של דרום, אך אני מאמין  3♠הכרזת 

בגלל הסינגלטון  שיעשה זאת בכל מקרה
בהארט ומצב הפגיעות העדיף. בכך 

מערב לא יכפילו -מסתיים המכרז: מזרח
לא יהיה נעים  – 4♥וגם לא יעזו להכריז 

במצב פגיע ולהפסיד ארבע  Dblלקבל 
  לקיחות מלמעלה.

  
  ניתוח משחק היד 

-(ראש רצף). המשך ב ♥A קלף ההובלה:
נחתך ביד. כרוז שיחליט כעת להוריד  ♥

AK♠  יפילQ  דאבלטון במערב, ולאחר
עקיפה מוצלחת נגד מערב בקלאב הוא 

  לקיחות. 10יבצע 

הוא להתחיל בקלאב  קו משחק סביר אחר
, כך שהסדרה תוגבה גם J-נמוך לעבר ה

זוכה יש  ♣J-אם העקיפה תפסיד. לאחר ש
(לדעתי, לאור  ♠Qהזדמנות לעקוף נגד 

ההכרזה רוב הסיכויים שקלף זה במזרח). 
 9-בעקיפה זו תפסיד, והכרוז יסתפק 

  לקיחות. 

ההגנה היחידה (בקלפים פתוחים) 
לקיחות תמיד היא  9-שתגביל את דרום ל

. לאחר ♦Q-הובלה בהארט נמוך וחזרה ב
בדומם תהיה  ♦חיתוך סיבוב שלישי של 

  מערב לקיחה בטוחה בשליט.-רחלמז

  

  

  
  

Dealer: S  
Vul: Both  23   Board:  

 AJT7 

 876 

 AJ942 

 4  

  

 K64 

 T532 

 83 

 KJ97    

 9832 

 J9 

 KQT 

 Q852  
 Q5 

 AKQ4 

 765 

 AT63  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1NT 

Pass 2♣ Dbl 2♥ 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

נקודות עם  10. לצפון NT1דרום פותח 
רביעייה בספייד והוא משתמש בסטיימן. 

קלפים  4הכפל של מזרח קצת מסוכן עם 
אם לדרום  RDbl-בלבד, שכן הוא חשוף ל

קלאבים טובים. בכל זאת, שווה לקחת את 
הסיכון כדי לשפר את הובלת הפתיחה של 

  השותף.

 2♣מקובל כי לאחר שהיריבים הכפילו 
מצד הפותח שולל עוצר  Passסטיימן, 

בקלאב, והכרזה כלשהי מבטיחה עוצר 
ללא  NT3בקלאב. זו הסיבה שצפון מכריז 

  מהשותף.  2♥חשש לאחר 

ביעייה בספייד, הוא יתקן אם לדרום גם ר
NT3 4♠-ל.  

  
  ניתוח משחק היד 

רק אם מזרח הכפיל  –  ♣5 קלף ההובלה:
♣2!  

. הובלה זו ♦Kאם לא, סביר שמערב יוביל 
לקיחות בדיאמונד  4 עבור הכרוז תפתח

בדומם ותמכור את החוזה. אם מערב יוביל 
K♦  11ולא יחליף לקלאב, תהיינה לכרוז 

ויעקוף   ♠K-לקיחות לאחר שיפסיד לקיחה ל
  .♦Qבהצלחה נגד 

לעומת זאת, הובלה בקלאב תכשיל קרוב 
כי דרום  – לוודאי את החוזה. קרוב לוודאי 

יכול עדיין להצליח אם יתקוף את סדרת 
הדיאמונד, אבל המשחק הסביר יותר הוא 

לקיחות  8שתותיר אותו עם  ♠-עקיפה ב
 ♠K-. לאחר שההגנה תזכה בבלבד

ובשלוש לקיחות בקלאב, מערב יגן על 
  על ההארט. – הדיאמונד ומזרח 

  

  

Dealer: W  
Vul: None  24   Board:  

 AK7653 

 J64 

 982 

 8  

  

  

 Q975 

 QT53 

 AJT94    

 T42 

 8 

 AK4 

 KQ6532  
 QJ98 

 AKT32 

 J76 

 7  

  

 

West North East South 

1♣ 2♠ Dbl 4♠ 

5♣ Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

(חלש).   2♠, וצפון מתערב  1♣מערב פותח  
למזרח תמיכה בקלאב, אבל חשוב יותר 
להראות רביעייה בהארט באמצעות כפל 

  שלילי.

, 4♠לדרום יד מצוינת עם סיכוי סביר לבצע  
ת מכך. מערב מבין וואין סיבה להכריז פח

  .5♣-ששותפו קצר בספייד ומתחרה ל

מה יעשה מזרח? מצד אחד יש לו תמיכה 
קלאבים שלא הראה וחוסר בספייד.  5של 

יש סיכוי סביר   –   5♣אם שותפו מוכן לשחק  
. מצד שני, ייתכן שישנם שני 6♣-ל

מפסידים מלמעלה, ולא ניתן לברר זאת. 
, 5♣על  Passאני מאמין שמזרח יקרא 

, 5♠ל אם דרום ימתח את החבל ויכריז אב
  .6♣-ייתכן שמזרח ירשה לעצמו להידחף ל

  
  ניתוח משחק היד 

יש אפשרות אחרת?  –  ♠A קלף ההובלה:
לאחר הובלה זו המשחק קל: מזרח חותך 
בדומם, מושך שליטים בסיבוב אחד, 
משחק ארבעה סיבובי דיאמונד עם השלכת 

  לקיחות. 13הארט מפסיד ותובע 

הובלה בהארט הייתה מצילה לקיחה 
להגנה. הובלה כזו אפשרית רק אם דרום 

  כבקשת הובלה. 4♠במקום  4♥מכריז 

מאכזב, אך זה   5♣ה הסופי  בסך הכול החוז
מה שקורה לעתים קרובות כשהיריבים 

קשה לקבל  – מתערבים בצורה אגרסיבית 
החלטה מושכלת אם להכריז סלם או לא. 

נותן תוצאה טובה יותר  5♣עדיין חוזה של 
  .5♠או  4♠-מהכפלת היריבים ב

  


