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 2עמוד  7/11/2021  2021 נובמברסימולטנית ארצית  

2021 ארצית נובמבר סימולטנית 

אונליין    36לפניכם   הסימולטנית  בתחרות  ששוחקו    נובמבר הידיים 

2021  . 

שום  וללא  לחלוטין  אקראי  באופן  מחשב  ידי  על  חולקו  הידיים 

חולקו   ומחבר ההסברים    4התערבות.  ידיים  , בחר  רם סופר רם סופר רם סופר רם סופר סטים של 
  סט שלם, זה שנראה לו המעניין ביותר. 

בהסברים השתדל רם להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של 

  רוב הקוראים.   

'ור הנפוצה ביותר אצלנו. מייג 5ההכרזות המומלצות הן בשיטה טבעית 

ישנם כמה ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם 
  וסקרנותכם. 

גם  תועלת  תפיקו  וכי  עצמה  התחרות  מן  נהניתם  כי  מקוים  אנו 

  מקריאת החוברת הזו. 

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

Dealer: N 

Vul: None1Board: 

 875

 9432

 J97

 K75

 K64

 KQ5

 8543

 963

 AT3

 6

 A62

 AQT842

 QJ92

 AJT87

 KQT

 J

West North East South

--- Pass Pass 1 

2 3* Pass Pass 

Dbl Pass 3NT Pass 

Pass Pass Pass 

 ניתוח ההכרזה 

קודות    6הכרזת תמיכה בסדרת מייג'ור בקפיצה במצב תחרותי מתארת עד  

ועדה    3♥ קצת יותר). הכרזת צפון     –קלפים (במצב פגיע    4עם התאמה של  
שותפו   של  באוברקול  לתמוך  מזרח מאבד את האפשרות  ליריבים.  להפריע 

מיד  3לגובה   להכריז  כדי  טובה  מספיק  איה  וידו   ,NT3  קורא דרום   .Pass  
למערב   שותפו.  חולשת  לוכח  השי  שלושה    14בסיבוב  עם  יפות  קודות 

). כעת  Takeout(  3♥ אסים וקוצר בסדרת היריבים. הוא איו מוותר ומכפיל  
שותפו   של  שהאוברקול  יודע  (מצא  מזרח  הטווח  של  העליון    14-17בחלק 
היא   ההגיוית  וההכרזה  בעזרת    NT3קודות),  החוזה  את  לבצע  בתקווה 

  כדי להבטיח תוצאה חיובית.  Passב הארוכה. החלופה היא סדרת הקלא

 ניתוח משחק היד

ההובלה רצף  ♥ J:  קלף  אך    ).פימי  (ראש  אחרות,  בסדרות  רצפים  לדרום 
קלפים בהארט ואין סיבה לחפש את ההובלה במקום אחר.    4השותף הבטיח  

זוכה בלקיחה הראשוה עם   מדרום. בתחרות    ♣Jומשחק קלאב.    ♥ Qמזרח 

IMP    כדאי לשחק מהדומםA♣    ת". בתחרותהיות שצפון הוא "היד המסוכ
עוד-טופ לקיחה  עדיף לעקוף בתקווה להשיג  צפון    פת. בוטום  כך או אחרת, 

כדי למוע חסימה,    ♥ 9ויחזור בהארט. לאחר מכן יקפיד לזרוק    ♣K-יזכה ב
שהכריז   להצטער  מה  אין  למזרח  אחת.  בלקיחה  ייכשל  כל  NT3והחוזה   .

למצוא   היה  להצלחה  לדרום    ♣Kשדרש  (אם  צריך    Kבדרום  הכרוז  בודד, 
  לתת לו לזכות בסיבוב הראשון ובכך למוע כיסה לידו של צפון). 

במזרח גד  -זוגות  להגן  שיחליטו  בלי    3♥ מערב  או  את  Dbl(עם  יכשילו   (
  החוזה פעם אחת.



  3עמוד  7/11/20  2021 נובמברסימולטנית ארצית  
  
  

Dealer: E  
Vul: N-S 2  Board:  

 AT83 
 Q62 

 AJ 

 J963  

  

 K52 

 J8 

 Q864 

 K872    

 Q4 

 A9743 

 T93 

 QT4  
 J976 
 KT5 

 K752 

 A5  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

Pass 1 Pass 1 

1 1 Pass 3 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

אין   אך  לפתיחה,  קרוב  דרום 
שי   במושב  קודה  אפילו  "לגוב" 
לשקול   יכול  מערב  פגיע.  במצב 

במושב שלישי, אך   2♥ פתיחה חלשה  
הגתי.   כוח  מדי  יותר  מכילה  ידו 

. דרום מתלבט  1♣צפון הוא הפותח  

מקסימלי  1♠- ל  1♦ בין   יקוד  עם   .

לאט   להכריז  למערב  1♦עדיף  כעת   .

להתערב   מראה  צפון  .  1♥ הזדמות 
רביעייה בספייד, ודרום תומך לגובה  

. צפון  4-4קודות והתאמה    11עם    3
למשחק   ההזמה  את  לדחות  אלץ 

שבידו   היות  בלבד.    12מלא  קודות 

  . 3♠החוזה הסופי הוא  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מדאבלטון  (  ♥ J:  קלף  גבוה 
השותף מוך    ).בסדרת  קלף 

מהדומם. ההגה המצחת של מערב 

את   לעכב  שמזרח ♥ Aהיא  לאחר   .

ב סיבוב    ♠K-יזכה  לשחק  יוכל  הוא 
חיתוך.   ולקבל  הארט  של  שי 
בלקיחה   תזכה  ההגה  בהמשך 

יבצע   והכרוז  בדיוק    3♠בקלאב 
  בעזרת חיתוך צולב. 

מיד   לשחק  יחליט  מערב    ♥ Aאם 
מסיגלטון,   הוביל  ששותפו  בתקווה 
שותפו לא יוכל לקבל חיתוך הארט. 
בספייד,   כפולה  עקיפה  יבצע  הכרוז 
ובהמשך  שליטים  משיכת  יסיים 
להגביה   לו  תאפשר  הקלאב  חלוקת 
ידייק)   (אם  הרביעי  בסיבוב  לקיחה 

  לקיחות.  10ולבצע 
  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W 3  Board:  

 A9842 
 9 

 J732 

 KQ6  

  

 KJT5 

 KQ6 

 KQ9 

 854    

 Q6 

 AJ74 

 84 

 AJ932  
 73 
 T8532 

 AT65 

 T7  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 1 3NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

מיימלית   צפון    1♣פתיחה  במערב. 

אך   1♠מתערב   חלשה,  (הסדרה 
חמישיות   מראים  פגיע  לא  במצב 

למזרח   קודות    14במייג'ור). 
מצויים.   ספיידים  עם  מאוזות 
לא   פגיעים,  אים  שהיריבים  היות 

בגובה   עוש  לחפש  .  1משתלם 
היא   מזרח  של  המומלצת  ההכרזה 

NT3    קודות עם עוצר    13-15(מתאר
זה  בהארט).  רביעייה  ללא  בספייד, 

  חוזה הסופי. יהיה כמובן ה
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♠ 7:  קלף    ).סדרת 
ב זוכה  בסדרה,   A- צפון  ימשיך  . אם 

וישחק   ההובלה  את  יקבל  מזרח 
אל ה בספייד  9-קלאב  וסף  . המשך 

שי   עקיפה  יסיון  יאפשר  צפון  מצד 
כבר   הכרוז  כעת  שייכשל.  בקלאב 

בספייד,    10הגביה   שלוש  לקיחות: 
בהארט   צפון  ארבע  בקלאב.  ושלוש 

כדי   לדיאמוד  להחליף  כעת  חייב 
החלפה   עודפת.  לקיחה  למוע 
יותר   מוקדם  בשלב  לדיאמוד 
למשוך   הכרוז  את  מאלצת  הייתה 

היסיון    9מיד   על  ולוותר  לקיחות 
   להשיג לקיחות וספות בקלאב.

החוזה   מזרח    NT3לכאורה  מצד 
קיימת   למעשה  אך  לגמרי,  בטוח 

  ת החוזה.  הגה חבויה המכשילה א
  

(בקלפים  רואים  אתם  האם 
צפון על  כיצד  להגן -פתוחים)  דרום 
  כדי להפיל את החוזה?  

  
החידה   האחרון    –פתרון  בעמוד 

  . 34לאחר יתוח בורד מספר 
  
  

  

Dealer: W  
Vul: Both 4  Board:  

 72 
 K543 

 A42 

 J952  

  

 A9 

 AQJT9 

 953 

 843    

 KQJT843 

 82 

 J87 

 Q  
 65 
 76 

 KQT6 

 AKT76  

  

 

West North East South 

3 Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה 

קלאסית להכרזת פתיחה  למערב יד  

ה  3♠ הכרזת  פגיע.   Preempt- במצב 
השאר  כל  את  להשתיק  אמורה 
ולהפוך לחוזה הסופי. ידו של מזרח  
ומקור   אסים  שי  עם  מפתה 

בוטום  -ללקיחות בהארט, אבל בטופ 
למשחקים   בכוח  לדחוף  צריך  לא 
אים   מזרח  של  והקלפים  מלאים, 

  . 4♠מצדיקים הכרזה של  
יעלה   לא  כפל  אך  טובה,  יד  לדרום 
בהארט,   דאבלטון  עם  הדעת  על 

של   להראות    4♣והכרזה  אמורה 
הכרזות   מול  יותר.  ארוכה  סדרה 

Preempt    לפעמים צריך  היריבים  של 
  לדעת גם לוותר. 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רביעי  (  ♣ 2או    ♥ 3:  קלף 
לתוך   בשליט  הובלה  מלמעלה). 
סדרה ארוכה שהדומם לא תמך בה  
לכרוז   לעזור  ועלולה  הגיוית  איה 

ב הובלה  גם  עקיפה.    ♦ A-לבצע 
בין   לבחור  ותר  טובה.  איה  "ריק" 
להובלה   בהארט  אקטיבית  הובלה 
של  ידם  הפעם  בקלאב.  פסיבית 

העליוה   על  תהיה   –הפסיביים 

ב יזכה  פילת    ♣ K-דרום    Qולאחר 
ממערב וספירת הסדרה, הוא יחליף  

וע  מן הסתם לדיאמוד. על מת למ
לדייק   ההגה  על  עודפת,  לקיחה 

  ולזכות מיד בארבע הלקיחות שלה. 
בהארט   הובלה  לאחר  זאת,  לעומת 

בהצלחה עוקף  בין    הכרוז  ובוחר 
מיד   ימשוך  אם  אפשרויות:  שתי 
חייב   צפון  בשליט,  לקיחות  שבע 
ההארטים   על  משמר  מכל  לשמור 

ל מערב  את  להגביל  כדי    10-שלו 
  לקיחות.  12לקיחות ולא לאפשר  

אם הכרוז יחזור לידו בשליט, יעקוף  
הוא   הארט,  ויחתוך  בהארט  שוב 

  לקיחות בדיוק.   11יבצע 



  4עמוד  7/11/20  2021 נובמברסימולטנית ארצית  
  
  

Dealer: N  
Vul: N-S 5  Board:  

 K7 
 952 

 K43 

 T9532  

  

 6542 

 AQ3 

 AQ75 

 J8    

 AT983 

 76 

 T9 

 AQ64  
 QJ 
 KJT84 

 J862 

 K7  

  

 

West North East South 

--- Pass 1 1 

1 2 2 Pass 

3 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

מזרח   פתיחת  והתערבות    1♦לאחר 

מבטיחה    1♠, הכרזת מערב  1♥ דרום  
למרות    5 בסדרה.  לפחות  קלפים 

צפון   הכרזת  לאחר  כדאי    2♥ זאת, 
במוסכמה   להשתמש  להמשיך 

Support Double    המראה התאמה של
שלושה קלפים בדיוק בספייד. לאור  

מראה    2♠ מוסכמה זו, הכרזת מזרח  
קלפים מידע    –בספייד    ארבעה 

מערב.   עבור  מאוד    10חשוב 
כשהוא   אחרת  ראות  שלו  הקודות 

של   התאמה  על  קלפים    9יודע 
בתחרות   אפשר    IMPבמייג'ור. 

.  4♠אפילו לשקול הכרזה מידית של  

ההזמה   אורך    3♣הכרזת  מראה 
זו.   בסדרה  עזרה  ומבקשת  בקלאב 
טובה   מספיק  מזרח  של  ידו  לדעתי, 
  כדי לקבל את ההזמה. יתן לשקול

של   כדי  מ  NT3הכרזה  מזרח 

לתוך   תהיה  אבל  ♥ AQשההובלה   ,
איה   מערב  של  ידו  מקרה  בכל 

  . 4♠-והוא יתקן ל  NT-מתאימה ל
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♥ 9:  קלף    ).סדרת 
בשותפו   תמך  שהמוביל  לאחר 

והראה   ההכרזה  קלפים    3במהלך 
  Top of Nothingבסדרה, רצוי להוביל 

המצב  את  לשותף  להבהיר  כדי 
בסדרה. לאור קלף ההובלה העקיפה  
אפשר  עדיין  אך  תיכשל,  בהארט 

  ♥ K-מהדומם. דרום זוכה ב Qלסות 
המשחק   בהמשך  בסדרה.  וממשיך 
מושך  מערב  לכרוז.  יושב  הכול 

מכן  שליט ולאחר  סיבובים  בשי  ים 
ובקלאב   בדיאמוד  בהצלחה  עוקף 

המ את  צולב. ומסיים  בחיתוך  שחק 
לקיחות קלות ותוצאה טובה לכל   11

  . 4♠ הזוגות שהכריזו 

  

Dealer: E  
Vul: E-W 6  Board:  

 9 
 AKJ975 

 53 

 KJ97  

  

 AK53 

 QT 

 AK72 

 842    

 QJT64 

 84 

 QJT64 

 Q  
 872 
 632 

 98 

 AT653  

  

 

West North East South 

--- --- 1NT Pass 

2 3 3 Pass 

4 Pass Pass 5 

Pass Pass Dbl Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

הכרזת  את  להכפיל  יכול  צפון 

ידו שווה  2♥   הטרספר , אבל לדעתי 
וחלוקה   יותר. עם שישייה איכותית 

באוברקול    מומלץמעיית   להתערב 
הפגיעות,  3בגובה   מצב  לאור   .

הכרזה זו בעצם מזמיה את השותף  

מעל   הקרבה  הכרזת  .  4♠ לשקול 

כמובן   יכריז  התאמה    3♠מזרח  עם 
של   מערב   9ידועה  וכעת  קלפים, 

הקודות החלוקתיות שלו    7-יודע ש
מלא  שוו משחק  בטוח    –ת  לא  אבל 

המכרז.   4♠-ש את  יסיים  מצדו 
(לא   בהגה  בודדת  לקיחה  לדרום 

להכשיל   כדי  ולכן  4♠ מספיק   (
כל  מתבקשת,  די  ההקרבה  הכרזת 
עוד הוא מאמין ששותפו יוכל לבצע  

ממיוס    8 יותר  ישלם  ולא  לקיחות 

מזרח  5♥ בחוזה    500 כעת  - מוכפל. 
(לאחר    Forcing Passמערב במצב של  

לא תחת  כריזו משחק מלא פגיע  שה
קריאת   מביעה    Passלחץ).  ממערב 

ספק אם להכפיל או להכריז הלאה.  
מזרח צריך להכפיל עם כוח מבוזבז  

  בהארט ומפסידים בקלאב. 
  

  ניתוח משחק היד

גד חוזה    -  ♠ Kאו    ♦ K:  קלף ההובלה
ב  5בגובה   איה    A-הובלה  כבר 

בהכרח   ב  Kמבטיחה    K-והובלה 
ספירה.   לאותת  מהשותף  מבקשת 
לקיחות   כמה  לדעת  מזרח  יוכל  כך 
ההגה   סדרה.  בכל  למשוך  יתן 
הלקיחות   בשלוש  לזכות  חייבת 
המוכפל   החוזה  אחרת  הראשוות, 
אפשרות   לכרוז  אין  בהמשך  יבוצע. 

) או  NT1לטעות בהארט (מזרח פתח  
) הראשון).    Qבקלאב  בסיבוב  ופלת 

מזרח מבצעים  - מגד,    10מערב 
  יחות בדיוק בחוזה בספייד.לק

  

Dealer: S  
Vul: Both 7  Board:  

 QJ4 
 K964 

 K42 

 AT2  

  

 AT6 

 AJT85 

 A53 

 J4    

 987 

 Q73 

 T987 

 986  
 K532 
 2 

 QJ6 

 KQ753  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 1 Pass 1 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

ה  1♣פתיחה   "חוק  פי  "  20-על 
מהלך הכרזה טבעי ופשוט  מובילה ל

צפון השי  -של  בסיבוב  דרום. 
במייג'ור.   התאמה  אין  כי  מתברר 

קודות עם חלוקה מאוזת    13לצפון  
הוכרזה   שלא  בסדרה  ועוצר 

ברור,    NT3החוזה הסופי  (דיאמוד).  
ב"צבע   להשתמש  צורך  שאין  כך 

ע מיותר. למזרח  רביעי" ולחשוף מיד 
תיאורטית אפשר להכריז    -יד טובה  

מעל    2♥  במצב 1♥ (טבעי!)  אבל   ,
מסוכת   הכרזה  זו  התון  הפגיעות 
עדיף  מאוזת.  חלוקה  עם  מדי 
ולהתרכז   בשקט  לשבת  למזרח 

  ביסיון להפיל את החוזה.
  

  ניתוח משחק היד

  )פימי  (ראש רצף  ♥ J:  קלף ההובלה

בסדרה  ♥ 5או   כשמובילים  ארוכה  . 
הובלה   לשקול  יש  הכריז  שהיריב 

ל מתחת  גם  מוך  תמוות,    3- בקלף 
היות שהשותף כראה קצר בסדרה. 

ב הובלה  יעכב  לאחר  J-צפון  אבל   ,
ה  אל  מוך  בקלף  ימשיך    Q-שמזרח 

עם   השי  בסיבוב  לזכות  חייב  הוא 
החוזה  K-ה כישלון   .NT3    :ודאי

לשחק   יצטרך  הכרוז  מסוים  בשלב 
דיאמוד.   או  תזכה  ספייד  ההגה 

ובשי   בהארט  לקיחות  בארבע 
צדדיים   היה  down two  –אסים  לו   .

ש יודע  היה    ♥ Q- מזרח  שותפו,  אצל 
  . NT3אולי מכפיל 

יותר  -צפון להצליח  יכולים  דרום 
בחוזה בספייד, אבל איי רואה דרך 
שליט.   ללא  מחוזה  להימע  הגיוית 

ב כמחלק  יבחר  דרום    Pass-אם 
יעצור   שהזוג  ייתכן    NT2-בשמרי, 

  עם תוצאה טובה יחסית. 
  
  



  5עמוד  7/11/20  2021 נובמברסימולטנית ארצית  
  
  

Dealer: W  
Vul: None 8  Board:  

 762 
 AJ75 

 K92 

 Q95  

  

 KT5 

 Q432 

 Q83 

 K73    

 AQJ43 

 KT86 

 A5 

 J2  
 98 
 9 

 JT764 

 AT864  

  

 

West North East South 

1 Pass 2 Pass 

3 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ההכרזה ניתוח 

מאוד    10למזרח   חלשות  קודות 
זו   יד  מפוזר).  כוח  שטוחה,  (חלוקה 
יש   הזמה.  הכרזת  שווה  איה 

מ בודדת  בהעלאה  - ל  1♠-להסתפק 

. עם זאת, במידה שהפותח מזמין  2♠
לקבל   לא  אפשר  אי  מלא  למשחק 
מקסימלי.   יקוד  עם  ההזמה  את 

עם    15למערב   גבוליות  קודות 
ליט על  . לא קל להח5-4-2-2חלוקה  

Pass    הכרזת  2♠אחרי עקרוית,   .

מראה אורך בסדרה,   3♥ הזמה של  
קלפים.    4אך איה מבטיחה בהכרח  

  4♥ מזרח מקבל את ההזמה ומכריז  
אין   למערב  אם  משלו.  רביעייה  עם 

  .  4♠ -הוא יתקן ל –רביעייה בהארט 

  . 4♥ במציאות החוזה הסופי שאר 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה הבחירה  ♣5או    ♦2:  קלף   .
להוביל   סיבה  ואין  קלה,  איה 
שתי   הכריזו.  שהיריבים  בסדרות 
ההובלות בסדרות המייור מסייעות  

בדיאמוד    –לכרוז   הובלה  לאחר 
ב יזכה  ולאחר    Q-הוא  בדומם, 

מוך   ישחק  הוא  בקלאב  הובלה 
ה את  לדרום  ויוציא  .  A-מהדומם 

בקלאב   ההובלה  זאת,  למרות 
ב הזכייה  לאחר  יותר:    A-מוצלחת 

ויבטיח   בדיאמוד  יחזור  דרום 
בסדרות   שייה  לקיחה  להגה 
מההכרזה   מידע  בהיעדר  המייור. 

סיבה   להריץ  אין  יסה  .  ♥ Tשהכרוז 
אל   מוך  הארט  של  הרגיל  המשחק 

יוביל    KTוחזרה בהארט לעבר    Q-ה
בשליט. לקיחות  שתי  כעת    להפסד 

את  לכרוז  שתוציא  מדויקת  הגה 
להכשיל   עשויה  במייור  העוצרים 

  ת החוזה בשתי לקיחות. א
  
  

  

Dealer: N  
Vul: E-W 9  Board:  

 QT85 

 KT7 

 AK32 
 93  

  

 K94 

 AQ8543 

 J74 

 6    

 AJ62 

 96 

 T98 

 AKJ7  
 73 

 J2 

 Q65 
 QT8542  

  

 

West North East South 

--- 1 2 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   בין  1♦צפון  מתלבט  ומזרח   ,

כדאי  2♥ - ל  1♥  כאלה  במקרים   .
לשקול איזו הכרזה תקל על השותף.  

יכולה להתבצע עם טווח    1♥ הכרזת  
רחב יחסית של ידיים. לעומת זאת,  

מראה    2♥  פגיע  קודות    8-10במצב 
בהארט   טובה  שישייה  תיאור    –עם 

הכרזה   באמצעות  היד  של  מדויק 
יודע   מערב  כעת  בלבד!  אחת 

אין    13שלמרות   שלו  הקודות 
מזרח מלא.  עוצרים  -משחק  מערב 

ב ודרום  2♥ -יפה  צפון  של  ידיהם   .
יכולים   אים  והם  מדי,  חלשות 

  להתחרות הלאה. 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♦5:  קלף    ).סדרת 
יתן   בדיאמוד  להובלה  בוסף 

גם   בתקווה לקבל חיתוך    ♠7לשקול 

במציאות    ♣5או   מלמעלה).  (רביעי 
המוצלחת   היא  בדיאמוד  הובלה 
ביותר. הובלה בסדרה שחורה תיתן  

להשיג   הזדמות  לקיחות    10לכרוז 
בהחה   בקלאב.  לעקוף  יעז  אם 
הלקיחות   בשלוש  תזכה  שההגה 
יעקוף   מזרח  בדיאמוד,  הראשוות 

גד   בהצלחה  ימסור  ♥ Kבהמשך   ,
ויזרוק   בשליט  לקיחה  מקרה  בכל 

מ על  ספייד  החוזה  ♣AKפסיד   . ♥2  
  יבוצע עם לקיחה עודפת אחת.

תהיה   ביותר  המאתגרת  ההגה 
ה אל  מוך  בדיאמוד  ,  K-הובלה 

אל   מוך  בדיאמוד  צפון  של  חזרה 
מוך מדרום בסיבוב    Q-ה ודיאמוד 

ב זוכה  צפון  וממשיך    ♦ A-השלישי. 
ביסיון   בסדרה  רביעי  בסיבוב 

כעתPromotionלהשיג   תידרש   . 
קריא על  ממזרח  מדויקת  קלפים  ת 

  לקיחות.   9מת להשיג 
  
  

  

Dealer: E  
Vul: Both 10  Board:  

 KQ852 
 JT742 

 6 

 AT  

  

 J9 

 9 

 KT975 

 87642    

 A763 

 Q53 

 AQJ4 

 93  
 T4 
 AK86 

 832 

 KQJ5  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

Dbl 1 2 Pass* 

Pass 2 Pass 3 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

, ולמערב כפל מוציא  1♣דרום פותח  

מכריז   צפון  (תיאורטית    1♠ברור. 
קודות,    RDblאפשר   להראות  כדי 

במייג'ור מוטב להכריז    5-5אבל עם  
שידו   מחליט  מזרח  טבעית).  בצורה 
הכרזה   מצדיקה  החלוקתית 

. שתיקתו של דרום  2♦תחרותית של  
שוללת שלושה קלפים בספייד, היות  

המוסכמה   את  יישם   Supportשלא 

Double  2♥ . צפון ממשיך בהכרזת  –  
הכרזת  בשביל  מדי  חלשה  ידו 

מלא.   3♥ קפיצה   למשחק  המחייבת 

ל בשותפו  יתמוך  מערב  ,  3♦ -אם 

של   להיות    3♥ המשמעות  הופכת 
למרות   כך.  יכריז  וצפון  תחרותית 

איה מחייבת את    2♥ שהכרזת צפון  
יכריז   דרום  וספת,  להכרזה  דרום 

עם   3♥  מלא)  למשחק  (מזמין 
יחסית.   טובה  ויד  בהארט  רביעייה 

אי  צפון   ההזמה.  את  כמובן  יקבל 
דרום  -מאמין שברוב השולחות צפון

  יגיעו למשחק מלא. 
  

  ניתוח משחק היד

  ). פימי  (ראש רצף  ♦T:  קלף ההובלה
לצפות   מערב אפשר  של  לאור הכפל 
ואין   בדיאמוד  בכיר  לקלף  ממו 

ל מתחת  להוביל  הובלה  K-לחשוש   .
להיפטר   לצפון  תסייע  בקלאב 
לאחר   בדיאמוד.  שלו  מהמפסיד 
ישחק  צפון  ההובלה,  את  שיקבל 

AK ♥    מפסידים שלושה  לו  ויהיו 

יתר .  ♥ Q-ו  ♠A♦  ,Aבדיוק:  
בספייד   הפוטציאליים  המפסידים 

ומם או יושלכו על סדרת  ייחתכו בד

  יבוצע.  4♥ הקלאב. החוזה  
  
  



  6עמוד  7/11/20  2021 נובמברסימולטנית ארצית  
  
  

Dealer: S  
Vul: None 11  Board:  

 KT63 
 K3 

 AK76 

 Q62  

  

 742 

 Q75 

 QJ92 

 543    

 A98 

 JT9 

  

 AKJT987  
 QJ5 
 A8642 

 T8543 

   

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 1NT Pass 2 

3 Pass Pass Dbl 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

(או פתיחה)    NT1תשובה לאוברקול 
וחלוקה    7עם   היא    5-5קודות 

כאן הבעיה קשה עוד יותר  ת.  בעייתי

מכריז   שמערב  מחד, 3♣לאחר   .
על   לוותר  כון  שלא  מרגיש  דרום 
כאשר  בקלאב  חוסר  עם  החוזה 
ברוב   מחזיקה  שלו  השותפות 

של   הכרזה  מאידך,    3♦הקודות. 
כהכרזה   השותף  ידי  על  תתפרש 
ועלולה   מלא  למשחק  מחייבת 

של   מוצלח  לא  לחוזה  .  NT3להוביל 
חוסר   עם  קודות)  (שמראה  כפל 

בטופ אבל  מפחיד,  ראה  -בקלאב 
בוטום אפשר להסתכן בביצוע חוזה  
כל  היריבים,  ידי  על  מוכפל  חלקי 

  עוד רוב הזמן הכפל יצליח.  
עם הקלפים האלה אי מיח שצפון  
גם   אך  לעושין,  הכפל  את  ישאיר 

זה   3אם יכריז סדרה כלשהי בגובה  
החוזה   כראה  עם  יהיה  הסופי 

  תוצאה מוצלחת. 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף).   ♦A:  קלף   (ראש 

ומשחק   חותך  לא  ♣Aמערב  דרום   .
אחת   לקיחה  חסרה  לכרוז  משרת. 
לא   וההגה  החוזה,  את  לבצע 
לקיחה   לעצמה   להבטיח  תתקשה 
אחת   בכל  לקיחות  ושתי  בקלאב 

המייג'ור:   מגד,  100+מסדרות   .
ה  צפון מסוגל במשחק טוב לבצע חוז

למרות הובלה בקלאב    3♠או    3♥ של  
  שתקצר את השליטים שלו. 

צפון אבל  מפתיע,  דרום  -קצת 

של   מלא  משחק  לבצע    5♦מסוגלים 
למרות חלוקת השליטים הגרועה על  
מהסדרות   מזרח  "יקוי"  ידי 
צולב,  חיתוך  באמצעות  הצדדיות 

  ולאחר מכן משחק סופי בשליט.

  

Dealer: W  
Vul: N-S 12  Board:  

 AQ764 
 KQ52 

 J 

 T83  

  

 KT95 

 AJ986 

 862 

 6    

 J3 

 3 

 AK753 

 AK954  
 82 
 T74 

 QT94 

 QJ72  

  

 

West North East South 

1 1 Dbl Pass 

2 Pass 2 Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה 

מזרח בעמדת המשיב לאחר פתיחה   

. למרות הספיידים  1♠והתערבות    1♦
סדרת  את  להציג  יש  הטובים 

קודות לא    10- ההארט. עם פחות מ

להכריז   שלילי   ♥2יתן  כפל  אבל   ,

מכריז   מערב  הבעיה.  את    2♣פותר 
לפחות   בסדרות    9ומראה  קלפים 

אין   ההתאמה  חוסר  עקב  המייור. 
והוא   מלא  למשחק  שאיפות  למזרח 
בהכרזת   השי  בסיבוב  מסתפק 

מול  קלפ  3עם    2♦העדפה   ים 
החמישייה שהשותף הבטיח. הכרזת  

מראה   ולמערב    6-9מזרח  קודות, 
בידו   הלאה.  ללכת  סיבה    15אין 

קודות, אבל ההתאמה היא במייור  

  ראה רחוק.  5♦ ומשחק מלא 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף).   ♥ K:  קלף   (ראש 
בסדרתו   ומטפל  בדומם  זוכה  מערב 
השליטים.   משיכת  לפי  הצדדית 

A♣ל דיאמוד  קלאב,  חיתוך   ,-A  
את  מגביהים  קלאב  חיתוך  ועוד 

ו הארט  חיתוך  כעת    ♦K-הסדרה. 
מערב   משרת).  לא  מחליף  (צפון 

ואיו יכול    ♠A-לספייד. צפון זוכה ב
שי   המחזיק  דרום  של  לידו  להגיע 

א להוציא  כדי  גבוהים  ת  שליטים 
השליטים של הכרוז. כתוצאה מכך,  
בהארט,   לקיחה  יפסיד  לא  מערב 

ב רק  זוכה  ובשתי    ♠ A-וההגה 
  130+לקיחות בדיאמוד. תוצאה של  

למזרח טובה  כי  -תהיה  אם  מערב, 
לתוצאה   להגיע  יתן  טוב  במשחק 

  . 2♥ בחוזה  140+של 
  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: Both 13  Board:  

 9 

 KJT96 

 AKQ9 
 QJ5  

  

 QJ83 

 Q75 

 762 

 K63    

 T7642 

 84 

 53 

 AT42  
 AK5 

 A32 

 JT84 
 987  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass 2 

Pass 2 Pass 4 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה 

עם   פתיחה  מול  פתיחה  לדרום 
של   במייג'ור.    3התאמה  קלפים 

ל תראה לשותף    4♥ -העלאה מיידית 
הדרך   בהארט.  אורך  עם  חלשה  יד 
בייים   בהכרזת  לבחור  היא  הכוה 

אורך    2♣ בהכרח  מראה  שאיה 
דרום  השייה  בהכרזה  בקלאב. 

ל קודות    12-14ומראה    4♥ -קופץ 
של   התאמה  בהארט    3עם  קלפים 

עדיף    4(עם   בהארט  קלפים 
במוסכמה   ).  Jacoby 2NTלהשתמש 

עם    לצפון  מבטיחה  ת  קודו  16יד 
בספייד הכרזת וסיגלטון  אבל   ,

כלשהו   עיין  מראה  איה  שותפו 
כאן   עדיף  גבולית  יד  עם  בסלם. 

  . 5לוותר ולא להסתבך בגובה 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף).  ♠ Q:  קלף   (ראש 
הקלפים הבכירים של דרום בספייד  
יכול   אמם  צפון  "מבוזבזים". 
על   שלו  השלישי  מהקלאב  להיפטר 

AK♠  אך זה חסר משמעות (גם ללא ,
מפסיד   היה  קלאבים    2ההשלכה 

מקרה   בכל  חייב  הכרוז  בלבד). 

המשחק  ♣AKלהפסיד   ותוצאת   ,

ללא    ♥ Qתלויה ביחוש מיקומה של  
פי תורת   על  רמז כלשהו מההכרזה. 

ולאחר    ♥ Aהסיכויים כדאי להתחיל  
. קו משחק זה  J- מכן לעקוף לעבר ה

וגם    Q"תופס"   במזרח  בודדת 
שיתן   היות  במזרח  מוך  סיגלטון 

עם   לדומם  על    ♦Jלהיכס  ולחזור 

כאשר   שי,  מצד   ♥ Qהעקיפה. 
במערב, יש סיכוי שמזרח היה מוביל  

קשה,  ההחלטה  ורוב    בהארט. 
  . 650+-ל 620+התוצאות יועו בין 

  
  



  7עמוד  7/11/20  2021 נובמברסימולטנית ארצית  
  
  

Dealer: E  
Vul: None 14  Board:  

 K65 
 T94 

 T5 

 KJT86  

  

 93 

 KQJ65 

 9762 

 54    

 42 

 A832 

 AKQ3 

 AQ3  
 AQJT87 
 7 

 J84 

 972  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 2 

Dbl 4 Pass Pass 

Dbl Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   ומערב    2דרום  בספייד,  חלש 
עם   בספייד  התאמה  לצפון  מכפיל. 
מלא   משחק  צופה  הוא  חלשה.  יד 
בטוח ואולי אפילו סלם ליריבים. כל 

ל מהירה  העלאה  מצדיק  על    4♠ -זה 
יכפילו,   היריבים  אם  להפריע.  מת 
מוצלחת.   הקרבה  להיות  עשויה  זו 

עם   שוב  להכפיל  רק  יכול    19מערב 
מתלבט   ומזרח  שלו,   –הקודות 

לסות   להשאיר    5♥ האם    4♠ או 
איו   השותף  של  הכפל  מוכפל? 

עקרוית אבל  להכריז    , מעיש,  יש 
מסוג    5בגובה   הכרזה  מהלך  לאחר 

מאו בלתי  חלוקה  עם  רק  זת.  זה 

יכריזו   חלק  גבולית.    5♥ ההחלטה 
  .Pass-אבל הטייה שלי היא ל 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף).   ♦A:  קלף   (ראש 

וממשיך בהארט.   ♦AK-מערב זוכה ב 
חתך. בהחה   סיבוב שי של הארט 
הקלאב   סדרת  את  ישחק  שדרום 
רק מפסיד   לו  יהיה  הגיוית,  בצורה 

תהיה   והתוצאה  בסדרה    100+אחד 
יותר  -למזרח מאתגרת  (הגה  מערב 

אחרי   מוך  לקלאב  להחליף  תהיה 

AK♦  תה מסוכלדרום   –, אבל זו הג
זה   בקלאב).  סיגלטון  להיות  יכול 

גבוהות    25כזב עם  קצת מא קודות 

לבצע   אבל   4♥ ואפשרות  בקלות, 

מערב לא  -בכיוון מזרח  5♥ חוזה של  
איה מאפשרת   הראי  חלוקת  יצלח. 
דרום   אם  גם  מפסידים  השלכת 
יבחר לא להוביל בספייד. לכרוז שי  
מפסידים בספייד, והעקיפה בקלאב  

במזרח זוגות  מערב  -תיכשל. 
לשחק  להם  יאפשרו  שיריביהם 

  יזכו בתוצאת שיא. 4♥ בחוזה 
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S 15  Board:  

 J2 
 T862 

 T6 

 AJ843  

  

 AK7 

 J95 

 AJ4 

 T762    

 QT9 

 A4 

 K9532 

 K95  
 86543 
 KQ73 

 Q87 

 Q  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה 

, ולמזרח יד טיפוסית  1♦ מערב פותח  
קודות    NT3  :13להכרזה מידית של  

חלוקה   רביעייה    4333גבוהות,  עם 
בקלאב ולפחות חצי עוצר בכל אחת  
מזרח   הכרזת  המייג'ור.  מסדרות 

המכרז   את  אמור    NT3  –מסיימת 
בכל  הסופי  החוזה  להיות 

  השולחות. 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  שי  (  ♠6:  קלף 
חלשה לשקול    ).מסדרה  גם  יתן 

פחות   ראית  זו  אך  בהארט,  הובלה 
טופ בתחרות  מזרח  -אמיה  בוטום. 

עם   בדומם  אל    ♠Qזוכה  מיד  ועוקף 

J♦  ב זוכה  דרום  הצלחה.    ♦Q-ללא 
בידו,   זוכה  מזרח  בספייד.  וממשיך 

שהסדרה    ♦Aמשחק   לוודא  כדי 
מוך    3-2מחולקת   בקלאב  וממשיך 

הלק את  לפתח  יחה  ביסיון 
הדומם    –מדרום    Qהתשיעית.  

ב ב  K-מכסה  זוכה  לצפון  A-וצפון   .
והוא   לשותפו,  לחזור  ספייד  אין 

מוך:   הארט    Qממזרח,    9מסה 
ו ההגה  מהדומם.    A-מדרום  עקב 

חרץ לכישלון.   גורל החוזה  הטובה, 
למשוך   יכול  אך    8הכרוז  לקיחות, 

לקיחה   לפתח  שיסה  להיח  סביר 
צפון ב  תשיעית בקלאב. כעת  - יזכה 

J♣    עם בהארט  לקיחות    3וימשיך 
שיכשילו   זו  בסדרה  להגה  וספות 

  את החוזה פעמיים. 
בקלפים פתוחים, הכרוז היה משחק  
ומבצע   אחרת  הדיאמוד  סדרת  את 
יגלה   הוא  זה  את  אבל  החוזה,  את 

  רק לאחר מעשה. 
  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: E-W 16  Board:  

 AT2 
 K98543 

 85 

 A7  

  

 985 

 76 

 AJ63 

 QT94    

 KJ763 

 AJ 

 KT9 

 532  
 Q4 
 QT2 

 Q742 

 KJ86  

  

 

West North East South 

1 2 2 3 

Pass Pass Pass  

    

    

 
  ניתוח ההכרזה 

טובה   מספיק  צפון  של  ידו 
על אף   2לאוברקול בלתי פגיע בגובה  

בסדרה   הבכירים  הקלפים  מיעוט 
התאמה   ולדרום  למזרח  הארוכה. 

של    3של   המייג'ור  בסדרות  קלפים 
כעת   תומכים.  והם  שותפיהם, 

של   מערב    3♠הכרזה  או  מזרח  מצד 
והמאוזת   המיימליות  ידיהם  עם 
סך   "חוק  של  חמורה  הפרה  תהא 

יומרות  הלקיחות אין  לצפון   ."
עם   מלא  קודות,    11למשחק 

  .3♥ והחוזה הסופי יהיה 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♠ 9:  קלף    ).סדרת 
לאחר שמזרח תמך בהכרזה והראה  

מעידה    9-קלפים בסדרה, הובלה ב  3
משחק   צפון  מכובדים.  היעדר  על 

ה את  ולוכד  מהדומם  של    -Jמוך 
ה עם  ימשוך    .A-מערב  מכן  לאחר 

סיבה   אין  ההכרזה  לאור  שליטים. 
היא   ההארט  שחלוקת  .  3-1להיח 

ויצמצם את מספר   ♥ Jצפון יפיל את  
בוסף,   לאחד.  בשליט  המפסידים 
לקיחות   בשתי  תזכה  ההגה 
בספייד.   אחת  ובלקיחה  בדיאמוד 

ועז    3♥ החוזה   כרוז  בדיוק.  יבוצע 

יסה   כדי    ♣Aאולי  בקלאב  ועקיפה 
למען   בדיאמוד.  ממפסיד  להיפטר 
את   ויוביל  יצליח  היסיון  האמת, 
קו   זהו  אבל  עודפת,  ללקיחה  צפון 

בלתי  בכך   משחק  בהתחשב  הגיוי 
  . 1שמערב פתח את המכרז בגובה 

בצפון  בהכרזה  -זוגות  שיגזימו  דרום 

העקיפה    4♥ -ל את  לסות  ייאלצו 
ויצליחו   ברירה  בלתי  הזאת 

  במשימתם עם תוצאת שיא.  
  
  
  



  8עמוד  7/11/20  2021 נובמברסימולטנית ארצית  
  
  

Dealer: N  
Vul: None 17  Board:  

 QJT3 
 KQT6 

 J64 

 K8  

  

 9862 

 43 

 KQ9852 

 A    

 AK75 

 J982 

 T7 

 T93  
 4 
 A75 

 A3 

 QJ76542  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass 2 

Pass 2NT Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה 

של   מיימלית  פתיחה    1♦ לצפון 
)Better Minor  לשתוק אלץ  ומזרח   ,(

שלו.   הטובה  הדיאמוד  סדרת  עם 

משיב   משחקים    2♣דרום  אם  (גם 
). צפון ממשיך  Two over Oneבשיטת  

חלוקה    NT2בהכרזת   לתאר  כדי 
התאמה   לגלות  יתן  (עדיין  מאוזת 

בגובה   מאמין  ).  3במייג'ור  דרום 
בסדרת הקלאב הארוכה שלו ומסה  

NT3  השיטה לפי  כי  לב  שימו   .

(לא   הכרזת  2/1הסטדרטית   (♣3 
מחייבת   איה  השי  בסיבוב  מדרום 

  (והיא תהפוך לחוזה הסופי). 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף)  ♦K:  קלף   –  (ראש 
יעלה   מוך  דיאמוד  להוביל  יסיון 

ב זוכה  דרום  ורגע    ♦A-ביוקר. 
ישרת   אם  הגיע.  מערב  של  האמת 

עם   יד  בכך  ♦7כלאחר  ייצור  הוא   ,
ליריבים   וימכור  בסדרה  חסימה 
היא   הכוה  ההגה  מלא.  משחק 

עם   לשרת  בלקיחה    ♦10כמובן 
בקלאב,   ממשיך  דרום  הראשוה. 

כדי   ♣10וכעת מערב חייב לשרת עם  
בספייד.   כוח  על  לשותפו  לאותת 

ה  הוא עוש  ♣A-לאחר זכיית מזרח ב
שיחק   ששותפו  ומבין  החשבון  את 

כלומר    ♦10כראה   דאבלטון,  מתוך 

עם   התחיל  יש Jxxצפון  לפיכך,   .
לבצע   כדי  השותף  של  לידו  להגיע 

  עקיפה בדיאמוד גד צפון.  
לספייד,   כעת  יחליף  מזרח  אם 

לקיחות ותפיל את    8-ההגה תזכה ב
על    –פעמים    4החוזה   אות  תגמול 

  הגה מצוית.
  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S 18  Board:  

 43 
 AT4 

 QT8 

 QJT94  

  

 AJT86 

 63 

 7 

 AK873    

 Q2 

 K9852 

 AJ653 

 6  
 K975 
 QJ7 

 K942 

 52  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

1NT Pass 2 Pass 

2 Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   לפי    . 1♠מזרח  משחקים  אם 
תשובה  Two Over Oneשיטת    ,NT1  

לאחר   הכרחית.  תהיה    2♣ממערב 
ממזרח, על מערב להסתפק בהכרזת  

הכרזת    2♠ ההתאמה.  חוסר  לוכח 
NT2    מזרח מקום.  לשום  תוביל  לא 

בדיוק ההכרזה    –  3♣ייאלץ להכריז  
  שמערב לא ירצה לשמוע.

אפשר  הסטדרטית  השיטה  פי  על 

במערב   קודות)  10(   2♥ להכריז   +
אבל   הראשון,    NT1  )6-10בסיבוב 

אפשרית.   הכרזה  עדיין  קודות) 
הזה,   במקרה  עדיף.  לדעת מה  קשה 

העייים    2♥ הכרזת   את  תסבך 
ל תוביל  זוגות overbidding-וכראה   .

שאוהבים להכריז בצורה צועה הם  
  זו.אלה שיצליחו יותר בחלוקה  

  
  ניתוח משחק היד

דרום  (ראש רצף). ♥ Q: קלף ההובלה
ולמראה   הראשוה,  בלקיחה  זוכה 
לשליט.   להחליף  ממהר  הדומם 
הוא   הכרוז  של  הזוכה  המשחק 
מכן   ולאחר  מהדומם,  מוך  לשחק 

AK♣    וחיתוך קלאב עםQ♠ בהמשך .
בקלאב,   לקיחות  שתי  יפסיד  מזרח 

, והחוזה  בשליט  חתאחת בהארט וא

אם    2♠ זאת,  לעומת  בדיוק.  יבוצע 

עם   בדומם  יזכה  ישחק♠ Qמזרח   ,  

A♣    יאפשר הוא  קלאב,  ויחתוך 
חיתוך   עקיפת  גדו  לבצע  להגה 

  בקלאב ויאבד לקיחה אחת בסדרה.
יזכה   כלשהו  חוזה  ביצוע  להערכתי, 

מזרח מצוית  -את  בתוצאה  מערב 
  בחלוקה זו. 

  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W 19  Board:  

 853 
 QT2 

 AKQT6 

 65  

  

 76 

 KJ7 

 J987 

 AJ92    

 J9 

 9654 

 432 

 T843  
 AKQT42 
 A83 

 5 

 KQ7  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 2 Pass 2 

Pass 4 Pass 4NT 

Pass 5 Pass 6 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

המכילות    11 צפון  של  הקודות 
התאמה במייג'ור, כוח חיתוך ומקור  
שוות   צדדית,  בסדרה  ללקיחות 

של   שיטת    2♦ הכרזה  לפי  .  2/1גם 
כעת   יבחרו  בדרום  השחקים  רוב 
יש   עוד  כל  אבל  קפיצה,  בהכרזת 
יתן   שלא  השותפים  בין  הבה 

הכרזה    2♠ על    Passלקרוא   במהלך 
ביותר   הטובה  הבחירה  זו    –זה, 

כלל הכר בדרך  משתלמת  איטית  זה 

מכריז   צפון  חזקות.  ידיים    4♠עם 
התאמה.    12-14ומתאר   עם  קודות 

לעיל, ידו של    13ביגוד לבורד מספר  
מספיק   להמשיך  חזקה  דרום  כדי 

פשוטה   שאלה  הכרזת  הלאה. 
לשותפות   כי  מגלה  האסים  למספר 

קלף מפתח אחד בדיוק  דרום  חסר   .

(בתחרות    6♠ קובע את החוזה הסופי  
  ).NT6בוטום יתן לשקול גם -טופ

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה (שי   ♣8או    ♥ 6:  קלף 
אין סיבה  מלמעלה מסדרה חלשה).  

הכריזו.   שהיריבים  בסדרות  להוביל 
היא   ביותר  המאתגרת  ההובלה 
בהארט, אך הכרוז עדיין יצליח ללא  
בלקיחה   זכייתו  לאחר  קושי. 

עם   ישחק    ♥ Aהראשוה    ♠AKהוא 

מחולקת   עם    ♦AKQ),  2-2(הסדרה 
בהארט,   מפסידים  שי  השלכת 
עם   לדומם  כיסה  דיאמוד,  חיתוך 

על  ♠8 בקלאב  מפסיד   והשלכת 
כל  שהוגבה.  החמישי  הדיאמוד 

להגה   למסור  הוא  ,  ♣Aשותר 
  והסלם מבוצע. 

  
  



  9עמוד  7/11/20  2021 נובמברסימולטנית ארצית  
  
  

Dealer: W  
Vul: Both 20  Board:  

 AT42 
 A72 

 KJT5 

 J3  

  

 753 

 Q84 

 Q987 

 T98    

 K986 

 JT 

 32 

 A7642  
 QJ 
 K9653 

 A64 

 KQ5  

  

 

West North East South 

Pass 1 Pass 1 

Pass 1 Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

משיב     15עם    1♦לפתיחה    1♥ דרום 

ממשיך   צפון  מאוזות.     ♠1קודות 
כעת  בהארט.  קלפים  ארבעה  ושולל 
"צבע  בהכרזת  להשתמש  אפשר 
התאמה   לגלות  כדי  מחייב"  רביעי 

לחוזה    5-3של   ולהגיע  ,  4♥ בהארט 
אך לדעתי, אם דרום מכריז כך הוא  

של  אולי   "הפואטה"  את  מחמיץ 
חלשה   חמישייה  לדרום  הזאת.  היד 

הקצרה    KQxבהארט,   הסדרה  מול 
ו  השותף  מול    QJ-של  דאבלטון 

זה  הר ביעייה בספייד. הרכב קלפים 
ש כך  על  החוזה    NT3-רומז  יהיה 

התאמה   יש  כאשר  גם    5-3המועדף 
המשחקים   שכל  כמובן  בהארט. 

בטופ  אבל  יבוצעו,  בוטום  -המלאים 
עדיין   המלא  המשחק  בחירת 

  משמעותית מאוד. 
  

  ניתוח משחק היד

  ). רביעי מלמעלה(  ♣4:  קלף ההובלה
שלושה   משחק  בידו,  זוכה  דרום 
הסדרה.   את  ומגביה  הארט  סיבובי 
של  השלישי  בסיבוב  זוכה  מזרח 

  9ההארט וחוזר בקלאב. כעת לכרוז  
בספייד,   אחת  בטוחות:  לקיחות 
בדיאמוד   שתיים  בהארט,  ארבע 

בתחרות   בקלאב.  יתן    IMPושתיים 
בוטום יש  -להסתפק בזה, אבל בטופ

לל עודפות. אם דרשאוף  ום  לקיחות 
יחש כון לעקוף בספייד גד מערב,  

ל  ישתפר  ואם    11-מאזו  לקיחות, 

עם   לדומם  ייכס  מכן  ,  ♦Kלאחר 

גד    ♠ Aיגבה   בדיאמוד  לעקוף  ויעז 
ל שיגיע  ייתכן  לקיחות    12- מזרח, 

  .♣Aאם ההגה טרם גבתה את 

יהיה    4♥ בחוזה   המשחק  מהלך 
יבצע  ודרום  הרפתקי,  פחות  הרבה 

עקיפה    11 לאחר  מוצלחת  לקיחות 
  בספייד. 

  

Dealer: N  
Vul: N-S 21  Board:  

 83 

 AKT52 

 K962 
 74  

  

 AQT62 

 Q43 

 54 

 T85    

 J9754 

 J97 

 873 

 Q3  
 K 

 86 

 AQJT 
 AKJ962  

  

 

West North East South 

--- Pass Pass 1 

Pass 1 1 2 

4 5/6 Pass Pass 

Pass    

 
  ההכרזה ניתוח 

להכרזת   מתאימה  דרום  של  ידו 

Reverse  והכרזה חוזרת    1♣: פתיחה

של    2♦ תשובה  דרום  1♥ לאחר   .
עם  17מתאר   קודות  קלפים  5+   +

ו בדיאמוד.  4  -בקלאב  קלפים   +
באוברקול   התערב  שמזרח  העובדה 

איה משה את משמעות הכרזת    1♠
לכך    Reverse-ה פרט  דרום  של 

ב  משתמש  איו   Support-שדרום 

Double    לו ובכך שולל אפשרות שיש 
את    3 מצל  מערב  בהארט.  קלפים 

עד   בשותפו  ותומך  הפגיעות  מצב 
כדי להפריע עם התאמה של   4לגובה  

התאמה    10 לצפון  בספייד.  קלפים 
  ומקור ללקיחות בהארט.  בדיאמוד 

הכרזת   מצאת    Reverseמול  ידו 
של   ההפרעה  הכרזת  הסלם.  באזור 

לו  מותירה  איה  מרחב   היריבים 
אם  לחש  חייב  צפון  רב.  פעולה 

אפשר  6♦או    5♦ להכריז   האם   .
כדי   היריבים  הכרזת  על  "לסמוך" 

של   התאמה  להם  שיש    10להסיק 
שלשותף   כלומר  בספייד,  קלפים 
אפשרי.   הכול  בברידג'  סיגלטון? 
היות שההכרזה הסופית היא יחוש  

האפשרויות   שתי    6♦או    5♦טהור, 
  טובות מבחיתי באותה מידה.

להתחרות   להמשיך  צריך  לא  מערב 
לגובה   הכרזת  6או    5בספייד   .
בגובה   שלה,    4ההפרעה  את  עשתה 

  וכל המוסיף רק גורע. 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף).  (  ♠ 4:  קלף  סדרת 
בספייד,   אחת  לקיחה  מפסיד  דרום 
סדרת   את  ומגביה  שליטים  מושך 

חיתוך.   באמצעות   12הקלאב 
הובלה שאיה  לקיחות קלות. לאחר  

  לקיחות.   13-בספייד דרום יזכה ב
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W 22  Board:  

 854 
 AJ54 

 Q82 

 AQ6  

  

 KJ3 

 Q8732 

  

 K9743    

 T6 

 K96 

 AK965 

 J52  
 AQ972 
 T 

 JT743 

 T8  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 2 

Pass Pass Pass  

 
  ההכרזה ניתוח 

להמליץ   לעצמי  הרשיתי  זו  בחלוקה 
בגובה   חלשה  פתיחה  הכרזת    2על 

קלפים בלבד. הסיבות    5מדרום עם  
(ב)  וח;  פגיעות  מצב  (א)  הן:  לכך 
מצוית   חלוקה  (ג)  איכותית;  סדרה 

היה  5-5 לו  יותר  שמח  היה  דרום   .
הכרזת   שלפיה  בשיטה  משתמש 

חמישייה    2♠ פתיחה   מתארת 
במיי וחמישייה  אך בספייד  ור, 

הכרזה סבירה גם בשיטה    2♠לדעתי  
עם   גם Weak Twoטבעית  אגב,   .

לפתוח   שמח  היה  כדי    2♥ מזרח 
  להראות שתי חמישיות.  

המשך ההכרזה פשוט: מזרח ומערב  
פגיע.   במצב  להתערב  יכולים  אים 
יודע שאין משחק מלא ושותק   צפון 
(במידת הצורך הוא מוכן להתחרות  

הכרזתו החצופה של  לסיכום,  ).  3♠ -ל
  כל האחרים.שתיקה את מדרום 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף).   ♦A:  קלף   (ראש 

כדי לבקש החלפה    ♥ 2מזרח משליך  
הכוה   ההגה  אכן  זו  לקלאב. 

ל הכרוז  את  לקיחות,    9-שתגביל 
שרוב  לי  ראה  במציאות  אולם 
להמשיך   יתפתו  במערב  השחקים 
עם   יחתוך  מזרח  מוך.  בדיאמוד 
יהיה   וזה  בשליט,  טבעית"  "לקיחה 
יזכה   הדומם  בהמשך  להגה.  רע 
בחזרה בהארט. דרום יעקוף בספייד  

שהש לגלות  שותרו  וישמח  ליטים 
החיתוך   לאחר  ההגה  בידי 

בדיאמוד  2-2מחולקים   המשך   .
שי   השלכת  לארגן  לדרום  יאפשר 
על  מהדומם  בקלאב  מפסידים 
שלו   הארוכה  הדיאמוד  סדרת 
עם   בדומם  קלאב  חיתוך  ולבסוף 

  לקיחות. 10תוצאה טובה של 
השכל זהב,  מוסר  הוצץ  כל  לא   :

ולא תמיד מתן חיתוך מהיר לשותף  
  את ההגה הכוה. מהווה 



  10עמוד  7/11/20  2021 נובמברסימולטנית ארצית  
  
  

Dealer: S  
Vul: Both 23  Board:  

 J6 
 64 

 86 

 KQJT752  

  

 73 

 AKJ9 

 AKJ4 

 986    

 AKQ95 

 8732 

 72 

 A4  
 T842 
 QT5 

 QT953 

 3  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 3 Dbl Pass 

3 Pass 4 Pass 

4 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   התערבות  1♠מערב  לצפון   .

בהכרזת   מזרח  Preempt  ♣3ברורה   .
עם יד    3משתמש בכפל שלילי בגובה  

קודות. בגובה זה    16  –חזקה למדי  
מבטיח   תמיד  לא  השלילי  הכפל 
זאת   למרות  אבל  בהארט,  רביעייה 
שלו   הרביעייה  את  יראה  מערב 

. מזרח ממשיך בהכרזת  3♥ בהכרזת  

לשותף  4♣ביד  -קיו מתאר  הוא   .
בסלם.  עיין  עם  בהארט  התאמה 

כדי להראות התאמה    4♦ הכרזה של  
בהארט עם קוטרול בדיאמוד ללא  

בקלא יכולה  קוטרול  הייתה  ב 
אם   ספק  אבל  מצוית,  להיות 
זה   בשלב  כך.  אותה  יפרש  השותף 
למערב   אחרת  אפשרות  רואה  איי 

, והמכרז  4♥ פרט להכרזה סוגרת של 
בגובה   ידעך  חבל  4כראה  קצת   . -  

  איו חוזה גרוע.  6♥ 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף).   ♣K:  קלף   (ראש 

ב זוכה  בהארט    ♣A-הכרוז  ועוקף 

ב זוכה  דרום  הדומם.  ,  ♥ Q-לכיוון 
ולצערו אין לו קלאב לחזור לשותף,  
אבל הלקיחה של ההגה בקלאב לא  
חזרה,   בכל  זוכה  הכרוז  תיעלם: 
ומגביה את   מסיים משיכת שליטים 
חיתוך.   באמצעות  הספייד  סדרת 
מפסידים   קלאבים  שי  זורק  הוא 
לו   ותר  לא  כבר  אבל  מהדומם, 

  ורך חיתוך קלאב. שליט בדומם לצ
יהיה לשחק   יותר  קו משחק מוצלח 

AK ♥   את להשאיר  מלמעלה, 
ולפתח את   גבוה  היריבים עם שליט 
בדומם  יש  כעת  הספייד.  סדרת 
את   להגביה  כדי  שליטים  מספיק 
לחתוך   כדי  וגם  החמישי  הספייד 

  לקיחות.  12 –קלאב בסוף המשחק 

  

Dealer: W  
Vul: None 24  Board:  

 KQ652 
 73 

 932 

 QT2  

  

 T97 

 AKT62 

 J65 

 86    

 A43 

 J85 

 T84 

 J974  
 J8 
 Q94 

 AKQ7 

 AK53  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1 Dbl 

2 2 Pass 2NT 

Pass 3 Pass 3 

`Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

במושב   מזרח  של  הפתיחה  הכרזת 
קריאות   שתי  (לאחר    Pass)השלישי 

של   כוח  (עם  חלשה  להיות  יכולה 
אוברקול בלבד) על מת לתת לשותף  
של   החוזה  גד  טובה  הובלה 

שאפשר  בתאי  לקרוא    היריבים, 
Pass    .השותף של  תשובה  כל  על 

חזקדרום  ל   , קודות  19עם    כפל 

לו תומך    2♠צפון    הכרזת.  2♥ -מערב 
עם    6-8רת  מתא קלפים    4קודות 

הכרזת   בספייד.  לאחר    NTלפחות 
מתארת   מוציא  קודות    19-20כפל 

עם חלוקה מאוזת (ושוללת תמיכה  
צפון    4של   השותף).  בסדרת  קלפים 

עדיין לא בטוח מהו המשחק המלא  

ומכריז   זו  3♥ הכון  מהכרזה   .
בספייד.   חמישייה  לו  שיש  משתמע 

ודד  דרום מתבון בידו ורואה עוצר ב
יילכד   אף  שאולי  בהארט,  וחלש 

להכריז   מחליט  הוא  ,  3♠בעקיפה. 
  וצפון ממשיך למשחק מלא.  

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף).   ♥ A:  קלף   (ראש 
הלקיחות   בשתי  זוכה  ההגה 

בהארט מכן  הראשוות  לאחר   .
שולט במשחק   מוציא    –הכרוז  הוא 

את   בהצלחה    ♠ Aלהגה  ומסיים 
משיכת שליטים תוך יצול החלוקה  

  . 420+. יתרת הלקיחות הן שלו: 3-3
בלקיחה  NT3בחוזה   זוכה  מזרח   ,

עם   בהארט    ♥ Kהראשוה  וממשיך 
עם  תקשורת  על  לשמור  כדי  מוך 

ב לזכות  יסה  דרום   8-שותפו. 
המייור,   בסדרות  מהירות  לקיחות 
כראה   והחוזה  הצלחה,  ללא  אך 

אם רק  ל  ייכשל.  לעקוף   ♣ T-יחש 
  ).400+לקיחות בדיוק ( 9יבצע 

  

  

Dealer: N  
Vul: E-W 25  Board:  

 J976 

 972 

 643 
 AQ3  

  

 Q54 

 5 

 J5 

 KJ98762    

 AK83 

 AJ864 

 AT7 

 T  
 T2 

 KQT3 

 KQ982 
 54  

  

 

West North East South 

--- Pass 3 Pass 

Pass Pass   

 
  ההכרזה ניתוח 

פגיע    Preempt  ♣3הכרזת   במצב 
בתאי   וזאת  הסופי,  לחוזה  הופכת 
שמערב יעריך את ידו כוה וישמור  
איה   דרום  של  (ידו  איפוק  על 

בגובה   לאוברקול  אף  3קרובה  על   .(
הקודות של מערב. הסיכוי לבצע    16

NT3    .בקלאב הסיגלטון  בגלל  מוך 
עם   להיתקע  רוצה  איו  מערב 

בדומם   להגיע  קלאבים  יוכל  שלא 
אליהם ומעדיף לתת לשותפו לשחק  

היד   סדרת  קלאב  כאשר  את  היא 
לסות  ה היא  אחרת  אופציה  שליט. 

עם סדרה חלשה יחסית, אך רוב    3♥ 
התאמה   תהיה  שלא  ולא  הסיכויים 

לסות כאן   .  5-2בהתאמה    4♥ כדאי 
חוסר    העיקרון של  שבמצב  הוא 

התאמה עדיף לעצור בגובה מוך גם 
  למשחק מלא.עם יקוד גבולי 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה (ראש   ♥ Kאו    ♦ K:  קלף 
הסיכוי    רצף). בדומם.  זוכה  מזרח 

לקיחה   רק  להפסיד  ביותר  הטוב 

  K-אל ה  ♣Tאחת בשליט הוא לשחק 

המגים   שלאחד  בתקווה    ♣Qבידו 
בודדת. במציאות מזרח תמיד יפסיד  
הוא   כראה  בקלאב.  לקיחות  שתי 
אבל   בדיאמוד,  לקיחה  גם  יפסיד 

ב יוביל  דרום  ימשיך    ♥ K-אם  וצפון 
בלקיחה   זכייתו  לאחר  בהארט 
יספיק לחתוך הארט   בקלאב, מזרח 
להגיע   מכן  ולאחר  פעמים  שלוש 
דיאמוד   השלכת  לצורך  לדומם 
שהוגבה.   החמישי  ההארט  על  מידו 

ב בין    3♣-התוצאות   - ל  130+יועו 
חוזה  150+  .NT3    בשל יצלח  לא 

  מיעוט הכיסות לידו של מזרח.
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Dealer: E  
Vul: Both 26  Board:  

 765 
 K8764 

 62 

 964  

  

 KT943 

 QJ3 

 AJ97 

 8    

 8 

 A5 

 QT84 

 AKQJ53  
 AQJ2 
 T92 

 K53 

 T72  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

2 Pass 2 Pass 

2* Pass 2NT Pass 

3 Pass 3NT Pass 

4 Pass 4NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

מיימלית   פתיחה  פי    1♠ למזרח  על 
ה מאוד20-חוק  חזקה  יד  למערב   .  

"סגורה")    6-4( קלאב  סדרת  עם 
השי   בסיבוב  לסלם.  שואף  והוא 
הוא משתמש בהכרזת "צבע רביעי"  

השותפות    2♥  את  לחייב  מת  על 
לפי   משחקים  (אם  מלא  למשחק 

ומערב  2/1שיטת   בכך  צורך  אין   ,
בדיאמוד   מיד  לתמוך  פשוט  יכול 

מכריז  3בגובה   מזרח   .(NT2   כדי
מכן   ולאחר  בהארט,  עוצר  להראות 

כדי להראות חוסר עיין    NT3יז  מכר
זאת,  למרות  בדיאמוד.  בסלם 

ומכריז   מוותר  איו    –  4♣מערב 
שוקל   מזרח  לסלם.  חזקה  הזמה 
עדיין   שידו  ומעריך  המצב  את  שוב 
בהכרזת   בוחר  הוא  מתאימה.  איה 

NT4  –    ה. "אם שותפידחיית ההזמ
של  מיימום  מול  סלם  רוצה 

  המיימום, שיכריז זאת בעצמו!". 
לדעת:   לכדאי  מגיע  המכרז  -אם 

NT3    השותפים אחד  ואז  (טבעי) 
מזמין סלם באמצעות הכרזה בגובה  

מידית על ידי השותף   NT4, הכרזת 4
ודחייה   סוגרת  הכרזה  מהווה  השי 

  של ההזמה: "עזוב אותי!". 
של מזרח    4כל הכרזה אחרת בגובה  

אם  לדוגמה:  בסלם.  עיין  תביע 

יכריז   מערב  4♣מעל    4♦מזרח   ,
לקלפי    NT4יכריז   שאלה  זו  (כעת 

לאחר שיגלה כי    5♦ -מפתח) ויעצור ב 
  לשותפות חסרים שי קלפי מפתח. 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  (  ♥ 9:  קלף  שי 
הוכרזה שלא  הובלה    ). בסדרה 

ההגה   עבור  תפתח  לא  בספייד 
להכשיל   כדי  לקיחות  . NT4מספיק 

יהיה   שהשותף  מקווה  דרום 
איטליגטי מספיק כדי לחזור אליו  
דרום  (כך  שיזכה  לאחר  בספייד 

  מקווה) בלקיחה בהארט. 
מעקיפה   להימע  מחליט  מזרח  אם 

כדאי לו לעקוף    ♥ A-בהארט וזוכה ב
ל מהר  שההגה  בדיאמוד  פי 

תתחיל לאותת. צפון יעודד בלקיחה  
ב ימשיך  דרום    ♥ 10-הראשוה. 

ב זכייתו  ששותפו    ♦K- לאחר  ויקווה 
  ♥ K-ימשיך בספייד. אם מזרח ותן ל

צפון   הראשוה,  בלקיחה  לזכות 
בספייד   חזרה  רק  למבחן.  יעמוד 

  . NT4תביא לכישלון החוזה 
מזרח   ישחק  מהשולחות  בחלק 

בלה הכוה  , וגם כאן ההו5♦בחוזה  
היא   ביותר  אם ♥ 9והמאתגרת   .

יפסיד   הוא  לעקוף,  יסה  מזרח 
שלוש לקיחות וייכשל בחוזה. הדרך  

-היחידה להצליח היא לזכות מיד ב 
A ♥    על מהיד  הארטים  שי  ולזרוק 

AKQ♣    יםהמג הכרוז  של  (למזלו 
לחתוך) יכולים  מכן  אים  לאחר   .

אפשר להמשיך בעקיפה לא מוצלחת  
ביד,  הארט  לחתוך  בדיאמוד, 
ולהגיע   שליטים  משיכת  לסיים 
בחזרה לדומם כדי למשוך את יתרת  

  לקיחות.  11סדרת הקלאב ולבצע 
  

  

Dealer: S  
Vul: None 27  Board:  

 T763 
 J86 

 A54 

 976  

  

 4 

 KT7 

 QJT962 

 QJT    

 A98 

 9543 

 K8 

 AK54  
 KQJ52 
 AQ2 

 73 

 832  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Dbl 3 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

רגילה   למערב    1♠פתיחה  מדרום. 
מוציא,   לכפל  מושלמת  לא  חלוקה 

קודות טובות ורביעייה    14אבל עם  
להכפיל   מוכן  עדיין  הוא  בהארט 
של   דיאמוד  בהכרזת  ולהסתכן 
השותף. צפון משיב בהכרזת הפרעה  

של    3♠ התאמה  קלפים    4המתארת 
) מאוד  חלשה  יד  עם    3-6בספייד 

עם   יפה  יד  למזרח   9קודות). 
עם רצף בדיאמוד,  קודות ושישייה  

להכרזה   שדרש  מה  בדיוק 

של   הכרזת  4♦תחרותית  תהיה    5♦ . 
כל  עם  הרבה  -מוגזמת    A/Kכך 

חסרים. "אשר יגורתי בא לי", אומר  
מערב, ואין לו ברירה אלא להשאיר  

ב החוזה  בכך 4♦- את  מתחם  הוא   .
ואז   שישייה,  לרוב  תהיה  שלשותף 

Kx .עשוי לשמש תמיכה מספקת  
  

  הידניתוח משחק 

ההובלה רצף).  ♠ K:  קלף   (ראש 

. צפון  ♦Kמזרח זוכה בדומם ומשחק  

וכעת ההגה הכוה היא    ♦A-זוכה ב

בשלוש   ♥ Jלהוביל   לזכות  בתקווה 
לשותף   אם  בהארט  .  AQTלקיחות 

אצל מזרח ולהגה רק    ♥ Tבמציאות  

החוזה   בהארט.  לקיחות    4♦שתי 
יבחר  צפון  אם  בדיוק.  מבוצע 
שיקבל   לאחר  מוך  בהארט  להוביל 
אין   ההכרזה  (לאור  ההובלה  את 

ידוע שלמזרח    –סיבה לשחק ספייד  
מוך   כמובן  ישחק  מזרח  סיגלטון), 

) לאור    ♥ Aמידו  בדרום  להיות  חייב 
יוכל   מכן  לאחר  הפתיחה).  הכרזת 
סדרת  על  בהארט  מפסיד  להשליך 

  החוזה. הקלאב ולהבטיח את ביצוע  
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Dealer: W  
Vul: N-S 28  Board:  

 QT8653 
 63 

 A3 

 764  

  

 J 

 J9 

 QT52 

 AQT982    

 K42 

 AK8 

 KJ87 

 KJ3  
 A97 
 QT7542 

 964 

 5  

  

 

West North East South 

1 Pass 2 Pass 

3NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

. צפון מעדיף להיזהר  1♦מערב פותח  

פגיע גד לא פגיע עם    2♠ולא להכריז  
חלשה.   ושישייה  מיימלי  כוח 
בהכרזה   אפשרויות  מספר  למזרח 
שיטה   משחקים  אם  הראשוה. 

טבעית,   היא    2♣סטדרטית 
אם  אבל  המתבקשת,  ההכרזה 

בשיטת   עדיף  לה  יתן  2/1משחקים 

של   מזמיה  הפתרון  3♦הכרזה   .

, בתאי  2♦  הוח ביותר הוא להכריז
במוסכמה   שמשתמשים  כמובן 

Inverted Minors שמזרח יח  או   .

. הכרזתו הבאה של מערב  2♣מכריז  
NT3    עם   18-19מתארת קודות 

רואה   איו  מזרח  מאוזת.  חלוקה 
  .NT3- סיכוי רב לסלם ועוצר ב

  
  ניתוח משחק היד

  ). רביעי מלמעלה(  ♠6:  קלף ההובלה

ב זוכה  בסדרת   ♠A-דרום  וחוזר 
בהארט   שיחזור  (שחקן  השותף 
לא   שהשותף  לו  מגיע  כזה,  במצב 
מערב   ביחד).  לשחק  להמשיך  ירצה 

פעם אחת, אך עדיין    K- מעכב את ה
בסדרת הדיאמוד   לגעת  לו    –אסור 

שש  להשיג  להגה  יאפשר  זה 
למשוך   חייב  מערב  לקיחות). 
מלמעלה את כל הלקיחות המידיות  

א יבצע  כך  ובקלאב.  ת בהארט 
לשמור   אמור  דרום  בדיוק.  החוזה 
לקיחה   ולמוע  בהארט  הגה  על 

יבוצע    5♣ עודפת. גם החוזה החלופי  

אבל   זהה,  תוצאה  עם    5♦בדיוק 
יוביל   דרום  אם  להיכשל  עלול 

ב שיזכה  לאחר  קלאב  -בסיגלטון 

A♠  .ולאחר מכן יקבל חיתוך  
  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: Both 29  Board:  

 7 
 AT75 

 K965 

 AKQ8  

  

 AQJ6 

 K92 

 T3 

 7432    

 KT942 

 Q6 

 AJ 

 T965  
 853 
 J843 

 Q8742 

 J  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass 1 

1 3* 4 Pass 

Pass Dbl Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

מהלך הכרזה תחרותי סוער. הכרזת 

היא   המומלצת  (כדי    1♦ הפתיחה 

  1♠לאחר תשובה    2♣לאפשר הכרזת  
להכרזת    – מדי  חלשה  צפון  של  ידו 

Reverse  בין מתלבט  דרום   .(Pass  ל -

היא  1♥  הטייה  המודרי  בברידג'   .
שההתאמה    –להכריז   ספק  אין 

מערב  היד.  את  מחזקת  בדיאמוד 

(גבולי למ .  1♠די)  מתערב באוברקול 
צפון רואה משחק מלא בטוח ובוחר  

ספליטר   המתארת    3♠בהכרזת 
בספייד   קוצר  עם  בהארט  התאמה 

דרום מחויבים  -ויד חזקה. כעת צפון

מזרח  4♥ -ל אם  היא  והשאלה   ,

ל למזרח 4♠- יתחרה  האמת,  למען   .
להראות   ולא  לוותר  מאוד  קשה 

כך טובים.  -התאמה עם ספיידים כל

עם    1♠הוא מצפה שלשותף שהכריז  
לפחות   תהיה  חלשים  ספיידים 
מכפיל   צפון  מעיית.  חלוקה 
דרום   מסתיים.  והמכרז  לעושין, 
את   שיביא  צפון  על  לסמוך  חייב 

  הלקיחות שיפילו את החוזה. 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף).   ♣A:  קלף   (ראש 
ופל   ממשיך    Jמדרום  צפון  בודד. 

בסדרה וותן לשותפו חיתוך בסיבוב  
שתי   עוד  ממתיות  להגה  הרביעי. 
ובדיאמוד.   בהארט  לקיחות 
"חלוקת הראי" האכזרית גוזרת את  

מזרח של  ל -דים    bottom-מערב 
מיוס   דרום   .800מוחלט:  מגד, 

לבצע   בהחלט  ישחק    4♥ מסוגל  אם 
  . T-שליט מוך לעבר ה

  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: None 30  Board:  

 9865 
 T 

 KT 

 KQT862  

  

 K7 

 AKJ8532 

 3 

 A74    

 AJ43 

 76 

 J97542 

 3  
 QT2 
 Q94 

 AQ86 

 J95  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

1 3 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מעולה:    1♥ מזרח  יד    15עם 
חזקה.   שביעייה  עם  גבוהות  קודות 

רק   להשיב  יכול    6עם    1♠מערב 
מתערב   צפון  גבוהות.  קודות 
קלאב   סדרת  עם  הפרעה  בהכרזת 
טובה וחלוקה מעיית. מזרח מכריז  
מול   לבצע  שיוכל  לו  שראה  מה 

שהבטיח   קודות:  6שותף   + ♥4 .
לא  דרום  המכרז.  מסתיים  בכך 

הקרב אפילו  ל ישקול  יד    5♣-ה  עם 
  הגתית מובהקת. 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♣5:  קלף    ).סדרת 

עם   בידו  זוכה  וממהר    ♣Aמזרח 
לפי   הדומם  בשליטי  להשתמש 
קלאב,  חיתוך  מדי:  מאוחר  שיהיה 

ועוד חיתוך קלאב.    ♠ Kמעבר ליד עם  
עקיפה   לסות  אפשרות  אין  כעת 
בכך.   רוצה  הכרוז  אם  גם  בספייד 
דיאמוד   בחיתוך  לידו  חוזר  מזרח 

ומשחק   ספייד  ה ♥ AKאו   . -Q    האי
לא    –ופלת, ומזרח "ושם לרווחה"  

מפסיד   הכרוז  סלם.  כאן  הוחמץ 
בדיאמוד   ולקיחה  בהארט  לקיחה 

לבצע    לקיחות.  11ומבצע     11יתן 
  לקיחות גם גד כל הובלה אחרת. 
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Dealer: S  
Vul: N-S 31  Board:  

 AK64 
 QJ 

 K965 

 654  

  

 Q7 

 A7542 

 AT 

 KJ93    

 953 

 KT93 

 874 

 AQT  
 JT82 
 86 

 QJ32 

 872  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1 1 Pass 

3* Pass 3/4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

היה   דרום  הפגיעות,  מצב  אלמלא 

ל בשותפו  תומך  (הכרזת   3♦- אולי 
  הפרעה). כעת מגיע תורו של מערב.

של  המלצה:   תמיכה  קלפים  4עם   +

לאוברקול   של    1♠או    1♥ בתשובה 
לאוברקול   למשיב  כדאי  השותף, 
הבאה   במוסכמה  להשתמש 

  ):Bergen(המקבילה למוסכמת 
NT2  ) לפחות  מזמיה  יד   =10  +

יד   3קודות);    = השותף  בסדרת 
 ) בסדרת   3קודות);    3-6חלשה 

  קודות). 7-9היריב = יד ביוית ( 
מכילה   מערב  של  קודות    9ידו 

חלוקתיים,   ערכים  ללא  גבוהות 

היא   המתאימה    3♦וההכרזה 
  ).Mixed Raise(בספרות זה קרא 

מזרח   של  ידו  זו,  להכרזה  בתגובה 
בתחרות   ביותר.   IMPגבולית 

של   במצב  מלא  משחק  מכריזים 
בטופ  אבל  מותר  -ספק,  בוטום 

את   רואה  שאי  כיוון  להתלבט. 
צליח, החלטתי  הקלפים ויודע מה מ

  . 4♥ -ו 3♥ לא להכריע בין האופציות 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף  ♦Q:  קלף   (ראש 
השותף מפסיד    ). בסדרת  למזרח 

מפסידים   ושי  בדיאמוד  בטוח 
השליט?   בסדרת  יקרה  מה  בספייד. 

ב יתחיל  הכרוז  מהדומם,    K-אם 
לעומת    בוודאות.   לקיחות  10יבוצעו  

ב יתחיל  הכרוז  אם  מהיד    A- זאת, 
ייתכן   מצפון,  ופלת  תמוה  ויראה 
בהחלט שיפעל לפי "עיקרון הבחירה  
גד   המוגבלת", יעקוף בסיבוב השי 

ללא    3♥ (או יבצע    4♥ -וייכשל ב דרום  
  לקיחה עודפת).

  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: E-W 32  Board:  

 J3 
 AJT95 

 KQ 

 KQ93  

  

 T87642 

 KQ74 

 J2 

 8    

 KQ95 

 83 

 A86543 

 2  
 A 
 62 

 T97 

 AJT7654  

  

 

West North East South 

Pass 1 Pass 2 

2 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

שצפון תחילה  מיחים  דרום  -או 
הסטדרטית,   בשיטה  משתמשים 

התשובה   הכרזת  איה    2♣כלומר 
ומבטיחה   מלא  למשחק  מחייבת 

מתערב  10 מערב  קודות.   +♦2  .
(מספיק    16לצפון   גבוהות  קודות 

טובה   התאמה  עם  מלא)  למשחק 
יכריז   אם  בדיאמוד.  ועוצר  בקלאב 

זה עלול לסיים את המכרז, ולכן    3♣
מלא   משחק  מיד  מכריז   NT3צפון 

(כל עוד יש ברירה, משחק מלא ללא  

  ).5♣שליט עדיף על פי 
צפון בשיטת  -אם  משתמשים  דרום 

יכריז  2/1 דרום   ,NT1    בסיבוב
הראשון ורק בהמשך יציג את סדרת 
תלוי   יהיה  הסופי  החוזה  הקלאב. 

מזרח בהכרזות  סביר -גם  מערב. 
שצפון למשחק  -להיח  יגיעו  דרום 

  . 5♣או  NT3מלא 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♦J:  קלף    ).סדרת 

ב זוכה  שעליו    ♦A-מערב  ומבין 
כבר   הזק  אך  לספייד,  להחליף 

לקיחות: שבע   -11גרם. צפון יזכה ב
אחת   בדיאמוד,  שתיים  בקלאב, 

  בספייד ואחת בהארט. 
בחלוקה הזאת עדיף למזרח להוביל  
השותף.   בסדרת  ולא  שלו  בסדרה 

  9-הובלה בספייד תגביל את הכרוז ל
להכרזתו   לב  שימו  לקיחות. 

צפון   של  ה  שמע  NT3המוצלחת 
ההתאמה   את  לגלות  מהיריבים 

החלופי   בחוזה  יבוצעו    5♣בספייד. 
בדיוק    11תמיד   לכרוז    –לקיחות 

  מפסיד בדיאמוד ומפסיד בהארט.
  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: None 33  Board:  

 73 

 J96 

 KJ9876 
 KQ  

  

 K9654 

 Q8 

 AQ5 

 AT3    

 QJ82 

 AT73 

 32 

 876  
 AT 

 K542 

 T4 
 J9542  

  

 

West North East South 

--- 2 2 Pass 

3 Pass 3NT Pass 

4 Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה 

  Weak Twoלא כולם אוהבים לפתוח  
אבל    10עם   הקודות    10קודות, 

כמו   ראות  שבורה    9האלה  (סדרה 
בסדרת  קודות  ריכוז  בדיאמוד, 

  הקלאב הקצרה).  
התערבות:   אפשרויות  שתי  למזרח 

מערב  .  NT2או    2♠ הראשון  במקרה 

ל למשחק    3♠- יתמוך  עדיה  (הזמה 
יכריז   מזרח  ומערב  NT3מלא).   ,

  יעדיף משחק מלא עם שליט. 
השי   שההכרזה  במקרה  ייתכן 

, אבל אם מערב יבחר  NT2-תיעצר ב
סטיימן)  - בהכרזת סטיימן (או פאפט

  . ♠4יתן עדיין להגיע למשחק מלא 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♦T:  קלף    ).סדרת 
ספייד.   ומשחק  בידו  זוכה  מזרח 

ב זוכה  ההחלפה  ♠A-דרום  וכעת   ,
הטובה ביותר היא לקלאב, אבל ידו  

תה  עדיין  הכרוז  העליוה  של  על  יה 

, יסיים משיכת  ♣A- אם יזכה מיד ב
מוך   וישחק הארט  שליטים בדומם 

ה בQ- אל  יזכה  דרום   .-K ♥  אבל  ,
לאחר   חסומה.  הקלאב  סדרת 

ב לשחק    ♣K- זכייתו  יצטרך  צפון 
יחש   מזרח  אם  כעת  דיאמוד. 

הארט,    ♥ Aלשחק   ייפול    ♥ Jולחתוך 
בחיתוך   לדומם  ייכס  והכרוז 
מקלאב   להיפטר  כדי  דיאמוד 

  . ♥ Tמפסיד על 
להתחיל   היא  וספת  אפשרות 
אז   ורק  דיאמוד  סיבובי  בשלושה 
הארט.  ולשחק  שליטים  למשוך 

ש סופי  יצפון  ייתכן  למשחק  יקלע 
לאחר שיזכה בלקיחה בקלאב ויהיה  
חייב לתת חיתוך והשלכה או לשחק  

  לתוך המזלג בהארט. 
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Dealer: E  
Vul: N-S 34  Board:  

 K843 
 AQ9 

 T4 

 J843  

  

 9 

 KJ864 

 875 

 9752    

 QT765 

 T72 

 A32 

 A6  
 AJ2 
 53 

 KQJ96 

 KQT  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1NT 

Pass 2 Pass 2 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

ל-צפון מגיעים  לאחר    NT3- דרום 
פתיחה   פשוט:  הכרזה    NT1מהלך 

עם   סטיימן  קודות    10ותשובת 
אין   לדרום  בספייד.  ורביעייה 
הסופי   והחוזה  במייג'ור,  רביעיות 

  . NT3יהיה 
  

  ניתוח משחק היד

  ). רביעי מלמעלה(  ♠6:  קלף ההובלה

ומשחק מיד    ♠ Jדרום זוכה בידו עם  

בדיאמוד.   זוכה  בסיבוב    ♦ A-מערב 
מבין   בהבא,  עתיד  סדרת שאין 

. אם הכרוז יסה  ♥ 7  ובילהספייד ומ

Q ♥    להשיג לקיחות,    11בתקווה 

ב יזכה  בסדרה.   ♥ K-מזרח  ויחזור 
ה את  לעכב  יידרש  דרום    A-כעת 

בחוזה   להיכשל  לא  כדי  אחת  פעם 
  לקיחות בדיוק.   9ולבצע 

(וטוב)משחק   יהיה    בטוח  יותר 

את    ♥ 9לשחק   יגביל  זה  מהדומם. 
גה ללקיחה אחת בהארט. דרום הה

סדרת   את  להגביה  בהמשך  יספיק 
  לקיחות.  10הקלאב ולבצע 

  
  3פתרון החידה מבורד מספר 

להכשיל   יתן  (מצד   NT3כיצד 
  מזרח) בקלפים פתוחים? 

! אם מזרח משחק  ♣10דרום מוביל  
בלקיחה   זוכה  צפון  מהדומם,  מוך 

לדיאמוד   איו    –ומחליף  הכרוז 
בספייד,   לקיחה  הפסד  למוע  יכול 

  שלוש בדיאמוד ואחת בקלאב.
ב זוכה  מזרח  וממשיך    ♣A- אם  מיד 

פעמיים.   ♠Aבספייד, צפון מעכב את  
לכרוז   אם    7כעת  בטוחות.  לקיחות 

להמשיך   יסיון  (גם  בספייד  ימשיך 
בבדיא יזכה  צפון  יצלח),  לא  -מוד 

A♠    תזכה ההגה  בסדרה.  וימשיך 
בספייד,   שתיים  לקיחות:  בחמש 

  אחת בדיאמוד ושתיים בקלאב. 

  

Dealer: S  
Vul: E-W 35  Board:  

 Q7 
 843 

 QJ92 

 A872  

  

 KJ53 

 KJ 

 A84 

 KT43    

 A94 

 T9765 

 53 

 Q96  
 T862 
 AQ2 

 KT76 

 J5  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass Pass 1NT Pass 

2 Pass 2 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

לאחר   פשוט  הכרזה  מהלך  עוד 
פתיחה   למשיב  NT1הכרזת   .6  

קודות עם חמישייה בהארט. עם יד  

טרספר   מכריזים  ועוצרים    2♦כזו 

את    2♥ -ב מקבל  שהשותף  לאחר 
ודרום  צפון  של  ידיהם  הטרספר. 

  אין מאפשרות התערבות כלשהי. 
  

  ניתוח משחק היד

גבוה מדאבלטון)  (  ♣J:  קלף ההובלה

(שי מלמעלה מסדרה חלשה).   ♠ 8או 
להוביל  וטה  ל  איי  גד    K-מתחת 

שפתח   שלדרום  NT1כרוז  היות   .
ייקח לכרוז   בכירים בשליט,  קלפים 
ויש   שליטים  משיכת  לסיים  זמן 
בקלאב.   חיתוך  לקבל  ריאלי  סיכוי 

הוא   ההובלה  שקלף  מוך ♣Jיח   .
ה את  מעכב  צפון    A-מהדומם, 

ב זוכה  עובר לדומםK- ומזרח    . הוא 
.  J-בספייד ומסה הארט מוך אל ה

ב זוכה  בקלאב  ♥ Q-דרום  ממשיך   ,
כעת   משותפו.  חיתוך  ומקבל  מוך 

להמשיך  חייב  (אם    דרום  בספייד 
וישחק   יזכה  מזרח  דיאמוד,  ישחק 
סיבוב רביעי של קלאב שעליו יושלך  

בעוד דרום חותך עם   ). ♥ Aדיאמוד 
לשותפו   לתת  יוכל  דרום  זו  בדרך 

ספייד   בחיתוך  שיזכה  , ♥ A-לאחר 
  לקיחות.   5 תהייהולהגה 

את   תגביל  בדיאמוד  הובלה  גם 
ל שלאחר    8-הכרוז  בתאי  לקיחות, 

זכייה בלקיחה ראשוה בהארט (וגם  

וצפון  ♦K-ב לקלאב  יחליף  דרום   (
ה את  לעכב  לתת    A- ישכיל  כדי 

  לשותפו חיתוך בהמשך. 
  
  

  

Dealer: W  
Vul: Both 36  Board:  

 AQ93 
 AT64 

 3 

 AK97  

  

 T4 

 Q95 

 AT864 

 JT4    

 KJ652 

 KJ8 

 975 

 85  
 87 
 732 

 KQJ2 

 Q632  

  

 

West North East South 

Pass 1 Pass 1 

Pass 1 Pass 2 

Pass 2NT Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

צפון   של  השייה  לאחר    1♥ הכרזתו 

של    1♦ותשובה    1♣פתיחה   (ידיהם 
מזרח ומערב אין ראויות לאוברקול  

פגיע) מתארת   קודות.    12-17במצב 
דרום  מקסימום.  מחזיק  צפון  כאן 

עם דאבלטון    NT1איו יכול להכריז  
חלש בספייד. במקום זה הוא מכריז  

קודות    6-9הכרזה זו מתארת    –  2♣
צפון   בקלאב.  (לפחות)  רביעייה  עם 

בספייד  יוד רביעייה  אין  שלשותפו  ע 

מכריז   היה  והכרזתו  1♠(אחרת   ,(
היא   למשחק    –  NT2הבאה  הזמה 

של  העליון  בחלק  מצא  דרום  מלא. 
בהכרזה   שתואר  הקודות  טווח 

 ) הוא    8-9הקודמת  ולכן  קודות), 
  .NT3מקבל את ההזמה ומכריז  

  
  ניתוח משחק היד

  ). רביעי מלמעלה(  ♦ 6:  קלף ההובלה
  כראהשלוש סדרות הוכרזו, ולצפון  

התערב   לא  (מערב  טובים  ספיידים 

יכול),    1♠ מוביל  כשהיה  מזרח  לכן 
צפון זוכה בדומם ויש    ממה שיש לו.

לו כיסה בודדת לדומם בקלאב. אם 
לא ימשיך מיד בדיאמוד הוא עלול  
על   לפיכך,  זו.  בסדרה  לקיחה  לאבד 
בסדרת  גבוה  בקלף  להמשיך  הכרוז 

ב זוכה  מזרח  ממשיך  ♦A-ההובלה.   ,
סדרתו.   את  ומגביה  בדיאמוד 
לכרוז כעת שתי לקיחות בדיאמוד,  

במייג אסים  ושי  בקלאב  'ור.  שלוש 
כדי   הקלאב  סדרת  את  בודק  הוא 

שהחלוקה   מספר  3-2לוודא   .
ל עולה  שלו  הבטוחות  ,  8-הלקיחות 

תשיעית   ללקיחה  היחיד  והסיכוי 

לעבר   עקיפה  יש  ♠AQהוא  (כמובן,   .
של   בסיבוב השלישי  לזכות  להקפיד 
מצליחה   העקיפה  בדומם).  הקלאב 

  והחוזה מבוצע בדיוק. 


