
לפניכם  40 הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית השלישית לשנת 2017.

רם סופר, רב-אמן כסף, חיבר את ההסברים לחוברת 
וזכה    1994 תחרותי משנת  רם משחק ברידג'  זו. 
להישגים רבים באליפויות ישראל ובתחרויות חשובות 
אחרות, הקים בית ספר לברידג' ולימד מאות תלמידים. 
בשנים האחרונות מתמקד רם בכתיבה על ברידג'. הוא 
משמש כותב קבוע בירחון הברידג' ובעל טור ברידג' 

בשבועון "לאשה".

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

בכל  כמעט  זכה  זהב,  אמן  רב  פופלילוב  לילו 
לזוגות,  הארץ  באליפות  זכה  האפשריים:  התארים 
בנבחרת  השתתף  לקבוצות,  הארץ  באליפות  זכה 
באליפות  זכה  לסניורים,  בולגריה  ובנבחרת  ישראל 

אירופה לקבוצות מעורבות.

לילו שימש בעבר עורך מדור ההכרזות של ביטאון 
החומר  ובבחירת  בייעוץ  רבות  מסייע  הברידג', 
של  הגראפי  העורך  הינו  כעשור  וזה  המתפרסם, 

הביטאון.

תוצאות התחרות תופצנה בהקדם האפשרי לסניפים, וכן תתפרסמנה באינטרנט 
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תחרות
לפניכם 40 הידיים ששוחקו

בתחרות סימולטנית ארצית בוקר ספטמבר 2017

רם סופר, רב אמן כסף, חיבר את ההסברים לחוברת זו. רם משחק ברידג' 
תחרותי משנת 1994 וזכה להישגים רבים באליפויות ישראל ובתחרויות חשובות 
האחרונות  בשנים  תלמידים.  מאות  ולימד  לברידג'  ספר  בית  הקים  אחרות, 
מתמקד רם בכתיבה על ברידג'. הוא משמש כותב קבוע בירחון הברידג' ובעל 

טור ברידג' בשבועון "לאשה".

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

להבנתכם וסקרנותכם.

בשנה  זכתה  הילה   ,24 בת  לוי  הילה  היא  שלנו  האורחת  הפרשנית  הפעם 
שעברה במקום הראשון באליפות העולם ובאליפות אירופה לזוגות נשים ביחד 

עם שותפתה עדי אסולין.

גוריון, ועל אף  הילה הינה סטודנטית למדעי המחשב באוניברסיטת בן  כיום, 
רבים  להישגים  ושותפה  ישראל  בנבחרות  עשור  כבר  משחקת  הצעיר  גילה 

ומרשימים.

www.bridge.co.il :תוצאות התחרות תופצנה בהקדם האפשרי לסניפים, וכן תתפרסמנה באינטרנט באתר ההתאגדות



  1עמוד    2017  ספטמבר בוקר סימולטנית ארצית
  

  
  
  

Dealer: N 
Vul: None 1 Board:

 AKT98632
 
 QJ
 J73

 Q5
 6
 AT7642
 QT92

 J7
 A987
 K93
 AK84

 4
 KQJT5432
 85
 65

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
4♠ Pass Pass Dbl 

Pass 5♦ Pass Pass 
Pass    

    
  
  
  
  
  
  
  

 
  ניתוח ההכרזה

ולכן ידו של צפון מתאימה לפתיחה , דאבלטון QJנקודות עבור  3אין לספור 
אך ברגע שהשותף , 4♥ידו של דרום מתאימה לפתיחה . 1♠-יותר מאשר ל 4♠

  .הוא חייב לשתוק 4♠פתח 
. נקודות טובות עם לקיחות בהגנה 15 –ינימליים לכפל למערב ערכים מ

השותף  –הוא אופציונלי  4המודרני הכפל על פתיחות מנע בגובה ' בברידג
במקרה שלנו למזרח יד . משאיר עם יד מאוזנת ואמור להכריז עם יד חלוקתית

. דאבלטון בספייד רומזת דווקא על הגנה Q-אם כי ה) 6-4חלוקה " (התקפית"
  .היא לדעתי החלטה הגיונית 5♦הכרזת 

, 4♠השותף מודע לעובדה שפתחתם . ממזרח 5♦בצפון לאחר  5♠אל תכריזו 
  .בעצמו 5♠ועם יד מתאימה הוא היה מכריז 

 
  ניתוח משחק היד

כעת . של מערב נחתך ♥A-ה. מוכפל מזרח מוביל בהארט הבודד 4♠נגד 
בהים בדומם והוא אך אין ביכולתו להגיע להארטים המוג, הכרוז מושך שליטים

  .נופל פעמיים
אך סביר יותר , שתבטיח להגנה חיתוך ♥Kההובלה הקטלנית היא  5♦נגד 

שלישי  ♠-וייתכן שימשיך ב ♠AK-צפון זוכה ב. הבודד ♠-שדרום יבחר ב
זה לא יהיה המשך . Promotionואז יקבל ) אפילו בודד( ♦Tבתקווה שלשותף 

אם צפון . את המצב בשליטהתפתחות הלקיחה השלישית תחשוף  –מוצלח 
ואז יעקוף נגד דרום  ♦A-ייתכן שהכרוז יתחיל ב, וממשיך בקלאב ♠AK-זוכה ב

  .לפי עקרון הבחירה המוגבלת וייפול בחוזה



  2עמוד    2017  ספטמבר בוקר סימולטנית ארצית
  
  

Dealer: E 
Vul: N-S 2 Board:

 J6
 643
 862
 QJT73

 872
 AT9
 AQ974
 95

 KT53
 QJ872
 K53
 8

 AQ94
 K5
 JT
 AK642

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
--- Pass 1♣ 1♥ 

Pass 2♣ Dbl 2♥ 
3♣ 3♥ Pass Pass 

Pass    
 

  ניתוח ההכרזה
ולמערב התערבות  1♣דרום פותח 

יש היגיון גם ( 1♥מינימלית של 
' אך בברידג, להכפיל עם יד זו

המודרני מקובל להראות חמישיות 
של צפון מושפע  Pass-ה). ור'במייג

בפגיעות נוחה . ממצב הפגיעות
מזרח . 3♣ואפילו  2♣הייתי מכריז 

מכריז את סדרת היריב כדי להראות 
נקודות עם התאמה בהארט + 10

ודרום מכפיל כדי להראות קלאבים 
אך , 3♣-כעת צפון יתחרה ל. טובים

למרות חולשת  3♥-מזרח ימשיך ל
כאן עשויה ההכרזה . שותפו

אם כי חלק מהזוגות  ,להסתיים
  .4♣דרום יכריזו -בצפון

  
  ניתוח משחק היד

, ♥Qמערב יוביל  ♣-נגד חוזה ב
, ♥A: לקיחות 4-וההגנה תזכה ב

AK♦ ,K♠.  
 הכרוז שואף. ♣Qצפון יוביל  3♥נגד 

ספיידים  2למשוך שליטים ולהשליך 
. מפסידים על סדרת הדיאמונד

המהלך המוצלח של דרום הוא 
- ולהמשיך ב ♣Q-על ה ♣K-לעלות ב

אם צפון תמך בקלאב . נמוך ♠
ברור , בסיבוב הראשון של ההכרזה

כי לכרוז סינגלטון וההחלפה לספייד 
אבל אם ההכרזה , מובנת מאליה

ההגנה אינה , תהיה כפי שמומלץ
  .קלה

החמצת ההגנה הנכונה תעלה 
דרום בלקיחה עודפת שהינה -לצפון

  .בוטום-כמובן משמעותית בטופ

  

Dealer: S 
Vul: E-W 3 Board:

 JT86
 87
 K873
 A62

 AQ743
 QJ62
 
 T753

 52
 KT93
 AQT964
 8

 K9
 A54
 J52
 KQJ94

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
--- --- 1♣ 1♦ 
1♠ Pass 2♣ 2♦ 
3♣ Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה
. זנתמאו והפעם, 1♣ של פתיחה עוד
 מבטיחה 1♠ צפון הכרזת כי לב שימו

. 1♦ אוברקול לאחר בלבד קלפים 4
 חייב הוא אך, טובה יד למזרח
. שותפו עם misfit בגלל לשתוק
 חלוקה עם NT1 להכריז אמור דרום

 ♦- ב עוצר בהיעדר אבל, מאוזנת
 טובה חמישייה על לחזור עדיף

, להתחרות ממשיך מערב. בקלאב
  . 3♣ הוא הסופי והחוזה
 כדי 2♣ להכפיל למערב עדיף אולי

 ♥-ה סדרת את לתמונה להכניס
 3♥ להכריז למזרח יאפשר זה כפל(

 לאחר כפל עקרונית אך, )3♣ על
 טובה יותר הרבה יד מראה אוברקול

  .מערב שמחזיק מזו
  

  ניתוח משחק היד
הובלות . למערב הובלה לא קלה

מדאבלטון בסדרה שאחד היריבים 
יט אינן הכריז או מסינגלטון בשל

  היות שמזרח לא תמך . מושכות
ולהמשיך  ♦A-סביר להוביל ב, 3♦-ל

. בסדרה בתקווה לחיתוך של השותף
התמונה מתבהרת כאשר מזרח אינו 

מערב . משרת ללקיחה הראשונה
כדי לבקש חזרה  ♦4-ימשיך ב
ואז אם הכרוז ימסור הארט , בהארט

להגנה כדי לחתוך סיבוב שלישי 
 ♦וך ההגנה תקבל חית, בדומם
ואם יוציא הכרוז שליטים יהיו , נוסף

כך או . לו שני מפסידים בהארט
  .אחרת החוזה ייכשל בלקיחה אחת

לאחר הובלות אחרות יש סיכוי 
אם מערב : לדוגמא. שהחוזה יתבצע
והכרוז זוכה ומשחק , מוביל בשליט

מערב , הארט נמוך בשתי הידיים
  חייב למצוא את המשחק הקשה של 

Q♦ ית כדי להפיל בלקיחה השליש
  .את החוזה

  

Dealer: W 
Vul: Both 4 Board:

 QT3
 63
 KT86
 AQJ5

 J64
 K82
 942
 9874

 9
 JT9754
 AJ73
 62

 AK8752
 AQ
 Q5
 KT3

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
--- --- --- 2♥ 
Dbl 3♥ 6NT Pass 

Pass Pass   
    

 
  ח ההכרזהניתו

והסדרה הצדדית  6-4החלוקה 
 2♥הטובה מפתות אותי לפתוח 

אם . Jבמערב עם שישייה בראשות 
אי אפשר לומר  Pass-בחרתם ב
אם כי היעדר הפרעות , שטעיתם

דרום להכריז לסלם -יאפשר לצפון
  .בצורה מדויקת יותר

 4צפון היה שמח יותר לו היו לו 
אך עדיין יש להכפיל עם , ספיידים
מזרח מגביר . ה וקוצר בהארטפתיח

על פי העיקרון  3♥-את ההפרעה ל
כעת דרום צריך ". תמוך עם תמיכה"

הנקודות  18להחליט מה לעשות עם 
 3השותף הבטיח פתיחה עם . שלו

ולכן זוהי יד של , ספיידים לפחות
אבל , היה רצוי לשאול לאסים. סלם

עלולה להתפרש  NT4הכרזת 
צד מ. כבחירה בין סדרות המיינור

כל הכרזת ספייד של דרום , שני
. אינה מחייבת 6מתחת לגובה 

לפיכך ההחלטה הפרקטית היא 
או  IMPבתחרות  6♠מיד " לירות"

NT6 בוטום ולדעת -בתחרות טופ
  .שאולי יוחמץ סלם גדול

  
  ניתוח משחק היד

לקיחות קלות  12לכרוז  6♠בחוזה 
-גם ב. ללא צורך בעקיפה בהארט

NT6 רום הוא זהו המצב בתנאי שד
, לקיחות מלמעלה 11יש לו  –הכרוז 

והוא מוגן מפני הובלה בהארט כך 
 12-שיש זמן לפתח את הלקיחה ה

  .בדיאמונד
, בשולחנות שבהם מערב לא יפתח

מהלך . 6♠- דרום יגיעו כנראה ל- צפון
ההכרזה המוצג לעיל מאפשר לדרום 

את יריביו על הפרעותיהם " להעניש"
 המטרידות באמצעות הכרזה של

NT6 טופ"שתוביל ל."  
  



  3עמוד    2017  ספטמבר בוקר סימולטנית ארצית
  
  

Dealer: N 
Vul: N-S 5 Board:

 
 QJ9
 AJT864
 8754

 AKQT863
 82
 95
 KJ

 J9752
 K3
 KQ32
 Q3

 4
 AT7654
 7
 AT962

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
Pass 1♠ 2♥ 3♥ 
4♥ 4♠ 5♥ Pass 

Pass 5♠ Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

 Michaels Cuebidהתערבות של 
ור תיעשה 'במייג 1על פתיחה של 

ור השני 'עם חמישייה במייג
עם . במיינור) או שישייה(וחמישייה 

ור השני עדיף לדעתי 'שישייה במייג
  .להכריז אותו בצורה טבעית

+ 10מראה  3♥הכרזת מערב 
ידו של . ♠-נקודות עם התאמה ב

הצדיק צפון חלוקתית מספיק ל
וידו של דרום , 4♥הכרזה של 

חלוקתית מספיק להצדיק הכרזה 
מערב . 4♠על  5♥תחרותית של 

 5♥-חושש ש ♠-המחזיק חמישייה ב
אלא משאיר את , יתבצע ואינו מכפיל
מזרח שטרם . ההחלטה לשותף

הציג בהכרזה שביעייה חייב 
  . 5♠-להמשיך הלאה ל

. כאן כנראה תסתיים ההכרזה
רבים שחקנים בהם מעושבשולחנות 

אגרסיביים ייתכן שיהיו גם הכרזות 
  .6בגובה 

  
  ניתוח משחק היד

נראית בטוחה  ♥A-הובלה ב
צפון יאותת על העדפה . וסבירה

והחלפה לסדרה , ♥Qלדיאמונד עם 
זו תאפשר לדרום לחתוך עם השליט 

לקיחה נוספת . הבודד של ההגנה
אך זו לא ,  5-2♠בקלאב תשלים 

, ך להגנהתהיה תוצאה טובה כל כ
דרום (מתבצע בקלות  5♥-משום ש

  ). מפסיד שליט אחד וקלאב אחד
דרום משתמשים בהסכם -אם צפון

שלפיו הכרזת משחק מלא פגיע 
דרום יכפיל , Forcing Passגוררת 

  .דרום תשתפר-ותוצאת צפון 5♠
  

  

Dealer: E 
Vul: E-W 6 Board:

 T6
 975
 765
 K7643

 KQ98
 KJ4
 QJ
 AJ85

 AJ32
 AQ6
 932
 Q92

 754
 T832
 AKT84
 T

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
--- 1NT Pass 3NT 

Pass Pass Pass  
    

 
  ניתוח ההכרזה

המלצת המומחים היא לוותר על 
 4333שימוש בסטיימן עם חלוקה 

במקרה . וכוח מספיק למשחק מלא
ות זה למערב כוח בשתי סדר

והוא מוכן להתמודד מול , ור'המייג
ור אשר מומלצת נגד 'הובלה במייג

  .1NT-3NTמהלך ההכרזה 
מהלך הכרזה חלופי עשוי להתקבל 

דרום -צפון בשולחנות שבהם
, DONT במוסכמה משתמשים

ודרום ינצל את מצב הפגיעות כדי 
). ור'סדרת מייג+  ♦( 2♦להכריז 

מומלץ . 3NTכעת מערב לא יכריז 
ה להשתמש בלבנסול במצב ז

סטיימן ללא ( 3♦ולהכריז במערב 
מערב -כך יגיעו מזרח). ♦-עוצר ב

   .4♠לחוזה הבטוח 
  

  ניתוח משחק היד
. ♦AK-דרום יתחיל ב 4♠נגד 

בהמשך הכרוז ימשוך שליטים וישיג 
לקיחות באמצעות עקיפה חוזרת  11

הכול תלוי כמובן  NT3נגד . בקלאב
מי שמציץ בקלפים . בהובלת דרום
 ♦- אבל הובלה ב, ♦Kיוביל כמובן 

נמוך הגיונית יותר ותרוויח במצבים 
לשותף דאבלטון  רבים שבהם

  .בדיאמונד
כעת . נמוך ♦-נניח שדרום הוביל ב

 9האם לקחת : הכרוז בדילמה
לקיחות מהירות או לנסות להגדיל 
את השלל באמצעות עקיפה 

האפשרות  IMPבתחרות ? בקלאב
אך , הראשונה היא אוטומטית

בוטום מזרח מתחרה -בתחרות טופ
ועליו  4♠מול כרוזים רבים שהכריזו 

תהיה  600+לדעת שתוצאה של 
 690+. כנראה מתחת לממוצע

שיושג לאחר עקיפה חוזרת בקלאב 
  .יהיה כבר סיפור אחר

  

  

Dealer: S 
Vul: Both 7 Board:

 AQ3
 A862
 QT
 8765

 J62
 J7
 K7652
 JT2

 K9854
 KT43
 4
 A93

 T7
 Q95
 AJ983
 KQ4

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
--- --- 1♦ 1♠ 
Dbl 2♠ Pass Pass 
3NT Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה
 1♠ומערב מכריז  1♦דרום פותח 

צפון מציג ). עדיף בהרבה על כפל(
רביעייה בהארט באמצעות כפל 

בשותפו לגובה  ומזרח תומך, שלילי
לדרום אין מה לומר בסיבוב השני . 2

צפון המחזיק . עם פתיחה מינימלית
פתיחה מלאה עם עוצרים טובים 

  .החוזה הסופי – NT3בספייד יכריז 
  

  ניתוח משחק היד
- מהדומם וה ♠T, ♠2מזרח מוביל 

K♠ צפון זוכה ב. של מערב-A♠ ,
ובסיבוב הבא  ♦Qמריץ בהצלחה 

לאכזבתו . ♦T-על ה ♦J-עולה ב
  . מערב אינו משרת

ועל , כעת אין דרך לבצע את החוזה
הכרוז לדאוג שייפול פעם אחת 

ומוסר  ♦-הוא ממשיך ב. בלבד
 ♠-אשר ממשיך ב, לקיחה למזרח

. ומוציא לצפון את העוצר האחרון
 -מערב זוכה ב. לעבר הדומם ♣כעת 

A♣  5ומושך את יתרת הספייד עם 
אך כעת לכרוז , לקיחות להגנה

והוא , לדיאמונד שהוגבה ♣-סה בכני
 1, בספייד 2(לקיחות  8משיג 
). בקלאב 1, בדיאמונד 4, בהארט

, נופל פעם אחת NT3החוזה 
ולדעתי זו תהיה תוצאה קרובה 

  .לממוצע
  
  



  4עמוד    2017  ספטמבר בוקר סימולטנית ארצית
  
  

Dealer: W 
Vul: None 8 Board:

 93
 KJT2
 KT64
 JT3

 AJ5
 85
 952
 Q9764

 8742
 73
 J83
 AK52

 KQT6
 AQ964
 AQ7
 8

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
--- --- --- Pass 

Pass Pass 1♥ Dbl 
3♣* Pass 4♥ Pass 

Pass Pass   
 

  ניתוח ההכרזה
, אגרסיבי 1♥הכפל של מערב על 

 Passאך במצב לא פגיע לאחר 
בכל . התחלתי איני רואה בו פסול

צפון . הוא לא ישנה דבר, מקום
 Bergenתומך בשותפו לפי שיטת 

 7-9קלפים עם  4תמיכה של  = 3♣(
עם ידו  4♥דרום מכריז ). נקודות
  .החזקה

  
  ניתוח משחק היד

, מזרח מעודד. ♣A-מערב מוביל ב
ומערב ממשיך בסיבוב נוסף 

בהמשך . אבל דרום חותך, בסדרה
תזכה ההגנה בלקיחה נוספת אחת 

התוצאה הסופית היא . ♠Aבלבד עם 
  .flat boardוזה יהיה , 450+

מי שאינו נוהג להוביל מסדרות 
נגד חוזה בשליט  AKבראשות 

ייענש ביד זו קשות לאחר שהמפסיד 
  .בקלאב ייעלם על סדרת הדיאמונד

  

  

Dealer: N 
Vul: E-W 9 Board:

 AKQ76
 JT64
 9
 A82

 5
 AQ982
 AJ43
 754

 982
 K
 QT7652
 T96

 JT43
 753
 K8
 KQJ3

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
1♠ 2♥ 3♥ Pass 
4♠ Pass Pass Pass 
    
    

 
  ניתוח ההכרזה

ולמזרח יד מינימלית , 1♠צפון פותח 
כעת דרום . 2♥-להתערבות פגיעה ב

נקודות עם תמיכה + 10( 3♥מכריז 
, נקודות וסינגלטון 14עם ). בספייד

את ההזמנה ומכריז  צפון מקבל
  .4♠משחק מלא 

  
  ניתוח משחק היד

המומחים מאוחדים בדעה שלא 
נגד " ריקים"כדאי להוביל מאסים 

גם הובלה בשליט . 4חוזים בגובה 
והמסקנה ההגיונית , בודד מסוכנת

היא שמזרח צריך לבחור בהובלה 
  . פסיבית בקלאב

ביד זו ההובלה הפסיבית לא תוכתר 
, שליטיםהכרוז מושך : בהצלחה

משליך דיאמונד על הקלאב הרביעי 
מתחיל לשחק הארט , בדומם

ולבסוף חותך את ההארט הרביעי 
  .4♠בדומם ומבצע 
או  ♦A-לאחר הובלה ב, לעומת זאת

A♥ , הגנה אינטליגנטית לא תתקשה
  .לקיחות 4לאסוף 
כנראה ? המומחים טועים, אז מה
המלצות ההובלה מבוססות . שלא

וברור , ארוךעל סטטיסטיקות לטווח 
  .שיש מקרים יוצאים מהכלל

אך המשחק המלא היחיד , מוזר
הניתן לביצוע תמיד הוא חוזה בלתי 

  . NT3הגיוני בעליל של 
  
  

  

Dealer: E 
Vul: Both 10 Board:

 QJ3
 Q94
 864
 KQ53

 T
 AT8632
 AJ52
 98

 A9754
 5
 K973
 A62

 K862
 KJ7
 QT
 JT74

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
--- 1♥ Pass 1♠ 

Pass 2♥ Pass 2NT 
Pass 3♦ Pass 4♦ 
Pass 5♦ Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

צמד האסים משדרגים את ידו של מזרח 
בסיבוב השני אני . 1לפתיחה בגובה 

ממליץ לחזור על ההארט עם יד 
לאחר  .2♦ולא להכריז  6-4מינימלית של 

 11- והראה כ NT2שהשותף הכריז 
זה הזמן להכריז , נקודות ללא התאמה

  ).הכרזה לא מחייבת( 3♦
Pass  הינו הכרזה  3♦של מערב על

עם . בוטום- ביחוד בטופ, סבירה בהחלט
ברגע שנמצאה התאמה ידו של , זאת

בין השאר משום , מערב מתחזקת מאוד
שבשתי הסדרות הקצרות של השותף 

י אסים ללא נקודות הוא מחזיק שנ
על כן נראה לי שבמקרה זה . מבוזבזות

  . 4♦- כדאי למתוח את ההכרזה ל
אין זה מובן מאליו שמזרח יקבל את 

אך חשוב להבין , 5♦-ההזמנה ל
שבמהלך הכרזה כזה כמות הקונטרולים 

)A+K ( חשובה יותר מספירת נקודות
  .בשיטה המקובלת

  
  ניתוח משחק היד

ינו יד ולפנ, ♣J-דרום מוביל ב
על הכרוז . קלאסית של חיתוך צולב

האסים שלו  3-לזכות מיד ב
ספייד לפני (ולהתחיל לחתוך 

בסיבוב ההארט הרביעי ). הארט
ומוציא לדומם  ♦Tדרום חותך עם 

כעת ייחתך ספייד רביעי . ♦K-את ה
והובלת הארט חמישי מהיד , ♦Aעם 

 ♦9-עבור ה Promotionתייצר 
 11 בסופו של דבר לכרוז. בדומם

  ).שליטים 8-אסים ו 3(לקיחות 
החיתוך , אם דרום מוביל בשליט

אך במקרה זה , הצולב לא יעבוד
, ניתן להגביה את סדרת ההארט

  .לקיחות 12למשוך שליטים ולהשיג 
  



  5עמוד    2017  ספטמבר בוקר סימולטנית ארצית
  
  

Dealer: S 
Vul: None 11 Board:

 T93
 AJT2
 K52
 AKJ

 K82
 874
 A7
 65432

 J7
 KQ96
 QJT
 QT98

 AQ654
 53
 98643
 7

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
--- --- Pass Pass 

1NT Pass 2♥ Pass 
2♠ Pass Pass Dbl 

Pass 3♣ 3♦ Pass 
3♠ Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

נקודות  6לדרום . NT1צפון פותח 
ור וחלוקה 'עם חמישייה טובה במייג

יאל למשחק זו יד עם פוטנצ. 5-5
אך הוא יתממש רק אם השותף , מלא

כדי  3♠את הטרנספר ויכריז " ישבור"
. קלפים 4להראות תמיכה בת 

דרום עוצרים -בחלוקה הנתונה צפון
וכעת לדעתי מערב צריך , 2♠-ב

להתערב בכפל מוציא במצב לא 
וזו ההזדמנות  3♣מזרח מכריז . פגיע

. של דרום להראות את ידו המיוחדת
היא במידה מסוימת  3♦ההכרזה 

אבל צפון צריך , הזמנה למשחק מלא
לקבל רק עם יד טובה מאוד שבה 
. הנקודות מרוכזות בסדרות השותף

עם ידו הנתונה של צפון ברור שיהיו 
רבים בדיאמונד ובספייד " חורים"
). נקודות 8-הרי לשותף פחות מ(

והמכרז  3♠-לפיכך צפון מסתפק ב
 מערב מרוצים מכך-מזרח. מסתיים

  .3שדחפו את יריביהם לגובה 
  

  ניתוח משחק היד
אם מזרח יבחר בהובלה אגרסיבית 

 10הוא יעזור לצפון לבצע  ♦A-ב
. הובלה בקלאב זהירה יותר. לקיחות

בלתי (צפון מקבל השלכה נוספת 
הוא . על סדרת הקלאב) מועילה

עוקף בספייד ומסיים למשוך שליטים 
כעת יעבור . עם מפסיד אחד

משחק בעל הסיכויים וה, לדיאמונד
. K-נמוך לכיוון ה ♦הרבים ביותר הוא 

 3וכעת הכרוז ימסור , זה לא עובד
. בדיוק 3♠לקיחות בדיאמונד ויבצע 

נמוך  ♦רק מי שינחש לשחק פעמיים 
יבצע ) או יקבל עזרה מההגנה(מידו 

  .לקיחות 10
  
  

  

Dealer: W 
Vul: N-S 12 Board:

 874
 KQT
 T654
 K53

 AKJT
 64
 AKJ8
 QT9

 Q9532
 A9
 Q32
 A82

 6
 J87532
 97
 J764

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
--- --- --- ♠1 

Pass 2NT* Pass 3♣* 
Pass 3♠* Pass 4♣ 
Pass 4♦ Pass 4♥ 
Pass 4NT Pass 5♠ 
Pass 6♠ Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

עילותו של שימוש מושכל לי אזו דוגמ
מערב . Jacoby 2NTבמוסכמה 

נקודות והוא  18למזרח . 1♠פותח 
מחייב למשחק מלא  – NT2משיב 

ומבקש קלפים  4של עם התאמה 
מתארת  3♣הכרזת . תיאור נוסף

 3♠וכעת , )נקודות 12-14(מינימום 
מראה עניין בסלם למרות המינימום 

מערב פועל כמצוות . ביד-ומבקש קיו
ו ומראה לו את שני האסים שותפ

על אף הניקוד . בקלאב ובהארט
אין להמעיט בערכה ) 12(המינימלי 

 Q+ קלפי מפתח  2של יד המכילה 
הודות לשיתוף הפעולה של ! בשליט
מזרח שואל לקלפי מפתח , מערב

  .6♠וממשיך לסלם 
  

  ניתוח משחק היד
ראשית כל הכרוז . ♥K-צפון מוביל ב
-שליטים בלמשוך , ♥A-חייב לזכות ב

עם  ♦סיבובי  4סיבובים ולשחק  3
  .מפסיד מידו ♥השלכת 

והמשחק , כעת יפנה לסדרת הקלאב
הנכון הוא עקיפה כפולה נגד דרום 

 -בנוסף ל ♣KJמפסיד רק אם לצפון (
KQ♥ מריץ : לדוגמא). שכבר הראה

Q♣ שמפסיד ל-K♣ , נכנס , ♥חותך
 ♣Tלדומם עם שליט אחרון ומריץ 

  .לעקיפה מוצלחת
יחתוך , ז שינסה לבצע אלימינציהכרו
ניחוש לא ( ♣Tלעבר  ♣בידו וישחק  ♥

  !ייכשל –) נכון
  

  

Dealer: N 
Vul: Both 13 Board:

 87
 KQJ987
 K7
 JT6

 KQT65
 T6
 AJT54
 5

 J932
 3
 8632
 KQ72

 A4
 A542
 Q9
 A9843

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
2♥ 2♠ 4♥ 4♠ 

Pass Pass Dbl Pass 
Pass Pass   

    
 

  ניתוח ההכרזה
עם שישייה  1♥יש המבכרים לפתוח 

אך לדעתי במצב , נקודות 10-טובה ו
פגיע ידו של צפון שייכת לטווח של 

מזרח . 2פתיחה חלשה בגובה 
כדי  – 4♥ודרום מכריז , 2♠מתערב 

הכרזה , 4♠מערב מכריז ! לבצע
יבוצע ובין  4♠-שתשתלם בין ש

  . 4♥שיהיה הקרבה מוצלחת נגד 
דרום -צפון –כעת מגיע החלק הקשה 

צפון . 5צריכים לקבל החלטה בגובה 
יפעל על פי העיקרון שלאחר 

Preempt השותף הוא הקפטן ,
. דרום מתלבט. Passויקרא 

להערכתי ידו מאוזנת מדי מכדי 
+ לקיחות בהגנה  3ועם , 5♥להכריז 

Q♦ שותף שהכריז יש סיכוי רב ש
במצב פגיע יביא את מה שדרוש 

  .ללקיחה רביעית
  

  ניתוח משחק היד
החלטתו של דרום להכפיל מתבררת 

של צפון משלים  ♦K-ה. כמדויקת
לאחר . לקיחה רביעית עבור ההגנה

אין אפשרות שההגנה  ♥A-הובלה ב
  .200+דרום -צפון: תשגה

צפון חייב להפסיד לקיחה  ♥-בחוזה ב
ביצוע . ת בדיאמונדאחת בספייד ואח

 –תלוי בעקיפה כפולה בקלאב  4♥
כל עוד מזרח ישחק . שאינה מצליחה

קלאב בשלב מוקדם ויסכל אפשרות 
הכרוז יהיה , של משחק סופי בהמשך

  .לקיחות 9-מוגבל ל
  
  
  
  
  



  6עמוד    2017  ספטמבר בוקר סימולטנית ארצית
  
  

Dealer: E 
Vul: None 14 Board:

 A4
 AKT72
 T76
 AK8

 T7
 Q43
 AQ82
 JT63

 K98
 J986
 K4
 Q942

 QJ6532
 5
 J953
 75

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
--- Pass 2♠ Pass 

2NT* Pass 3♣* Pass 
4♠ Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה
עברנו לקיצוניות השנייה של פתיחה 

ידו של דרום היא . 2חלשה בגובה 
ובמצב , החלשה ביותר האפשרית

גם . הייתי שוקל פתיחה כזו פגיע לא
, נקודות הן די מעט 4במצב לא פגיע 
וריכוז הנקודות  6-4אבל החלוקה 

  .בסדרה הארוכה משדרגות את היד
והוא רואה סלם , לצפון יד מצוינת

 -ו ♠KQפוטנציאלי מול יד המכילה 
A♦ . הוא מגשש באמצעות הכרזת

NT2 )Ogust  לפי השיטה
ניקוד ( 3♣התשובה ). המקובלת

מצננת את ) סדרה גרועה, ינימלימ
- והוא מסתפק ב, התלהבותו של צפון

♠4.  
  

  ניתוח משחק היד
 ♦Kרק ההובלה האגרסיבית מכולן 

יש לציין כי ! היא זו שתפיל את החוזה
 NT1) נניח(מול כרוז חזק שפתח 

אך , הובלה כזו לא באה בחשבון
כאשר רוב הכוח בדומם זוהי הובלה 

רום ד-זוגות בצפון. לגיטימית
 4♠ויגיעו לחוזה  2♦שמשחקים מולטי 

  .ירוויחו כאן, מצד צפון
" רגועה"נניח שמערב בחר בהובלה 

כיצד יבצע הכרוז . ♥-או ב ♣-יותר ב
♠4 ?AK♥ ) חיתוך  )♦השלכת♥ ,Q♠ 

, ♠A, )מערב לא מכסה(לעקיפה 
ועל ההארט החמישי  ♣AK, ♥חיתוך 

נוסף בעוד מערב  ♦של צפון מושלך 
  .הטבעית שלוחותך עם הלקיחה 

יתבצע בצורה ממוזלת  4♠, לסיכום
בזכות חלוקה נוחה לאחר שמערב 
קרוב לוודאי יחמיץ את ההובלה 

 2♠פתיחה  –מה לעשות . הקטלנית
, עם יד כמו זו של דרום מהווה הימור

  .צריך גם מזל כדי להצליח' ובברידג
  

  

Dealer: S 
Vul: N-S 15 Board:

 3
 QT952
 KQJ4
 QT6

 AJT2
 83
 875
 A953

 K8
 A76
 AT9632
 K7

 Q97654
 KJ4
 
 J842

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
--- --- Pass 1♦ 
1♥ Dbl 2♥ 3♦ 
Dbl Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה
וצפון מתערב  1♦מערב פותח 

-עם חמישייה סבירה ו 1♥באוברקול 
ל שלילי ממזרח מראה כפ. נקודות 10

ודרום תומך בשותף , רביעייה בספייד
- כעת מערב חוזר על סדרת ה. 2♥-ל
צפון . ומראה שישייה 3בגובה  ♦

אך , 3♦שמח מאוד שיריבו הכריז 
. 3♥אינו מעוניין שהשותף יכריז 

דרום . לפיכך הוא מכפיל לעונשין
עם  –מכבד את החלטת השותף 

חוסר בדיאמונד הוא מבין שצפון 
  .זיק דיאמונדים ארוכים וטוביםמח

  
  ניתוח משחק היד

מערב אוחזים -מזרח! הכפל נכשל
בקונטרולים רבים ויש להם מעט 

על . מאוד מפסידים מחוץ לשליט
, בשלב מוקדם ♥הכרוז לשחק 

לחתוך סיבוב שלישי של סדרה זו 
לקיחות גם  9ואז יהיו לו , בדומם

  .לקיחות בשליט 3לאחר שיפסיד 
זו , 3♥-רח מהכפל לגם אם דרום בו

לא תהיה הצלחה גדולה היות 
שההגנה מסוגלת להכשיל את החוזה 

  .לקיחות 2-הפגיע ב
 1♥אולי זו הייתה טעות להתערב 
זו ? במצב פגיע עם כוח רב בדיאמונד

. שאלה לתיאורטיקנים לדון בה
ליד  1♥במציאות נמשיך להכריז 

. השולחן ולעתים נספוג כישלון צורב
  .ליחבמקרים אחרים נצ

- אין מה להתרגש בתחרות טופ :טיפ
בוטום אם היריבים מבצעים מדי פעם 

הכפלה אגרסיבית . חוזה חלקי מוכפל
. היא סימן היכר של שחקנים טובים

בורד אחד שבו נשיג לקיחה עודפת 
שאחרים לא יזכו בה עשוי לאזן את 

  .המצב
  

  

Dealer: W 
Vul: E-W 16 Board:

 A942
 K932
 KT4
 74

 T53
 T7
 AQ5
 AT963

 KJ86
 QJ
 J986
 K85

 Q7
 A8654
 732
 QJ2

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
--- --- --- Pass 

Pass 1♣ 1♥ Dbl 
2♣ Pass 2♥ Dbl 

Pass 3♣ Pass Pass 
3♥ Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

 Allמהלך ההכרזה המקורי שלי היה 
Pass , אך במקרה זה אין לי שום

לפיכך ניסיתי לדמיין . פרשנות לכתוב
והקרוב , מי יכול בכל זאת לפתוח

נקודות ביד  10ביותר הוא מזרח עם 
  .שלישית

פתיחתו של מזרח תוביל למהלך 
 1♥דרום יתערב . הכרזה מורכב

מערב . ויגלה התאמה עם שותפו
יכפיל פעמיים כדי להראות רביעייה 

מזרח ). 11(מקסימלי  וגם ניקוד ♠-ב
צפון . 3♣יכריז בחוסר התלהבות 

" חוק סך הלקיחות"לפי  3♥-יתחרה ל
  .ויזכה בחוזה

  
  ניתוח משחק היד

קלף ההובלה שהייתי בוחר בו 
הן מכיוון שהובלות , ♥Jבמערב הוא 

בשליט יעילות לאחר דחיפת היריבים 
והן בגלל האלמנט המטעה , 3לגובה 

ואז  ♥K-באנו מקווים שצפון יזכה  –
  .♥T-הכרוז יבצע עקיפה לכיוון ה

כך , אצל השותף ♥Tבמציאות 
אבל עדיין לא , שההטעיה לא עובדת

בהמשך . מכרנו שום דבר בהובלה
ושתי  ♦שתי לקיחות , ♠K-נזכה ב

תהיה  50+-אין ספק ש. ♣לקיחות 
 Allתוצאה טובה מאוד לעומת 

Pass.  
, ♦9-הגנה קטלנית יותר תתחיל ב

כדי  ♠-יחזור ב ולאחר מכן מזרח
בדרך זו . ♦-לבצע עקיפה נוספת ב

לקיחות בדיאמונד  3-תזכה ההגנה ב
, למעשה .ותפיל את החוזה פעמיים
אם מערב , גם אחרי הובלה בשליט

בזמן אפשר להפיל  ♦יתחיל לשחק 
  .את החוזה פעמיים
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Dealer: N 
Vul: None 17 Board:

 A942
 8654
 A4
 986

 KQ5
 AKQT
 K92
 A72

 J6
 972
 T8765
 QJ4

 T873
 J3
 QJ3
 KT53

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
Pass 2NT Pass 3♣* 
Pass 3♦* Pass 3NT 
Pass Pass Pass  

    
 

  ניתוח ההכרזה
. נקודות 21עם  NT2מזרח פותח 

יד גבולית בין  –נקודות  4למערב 
Pass לאלהכרזת משחק מ .

מטה את  ♦-הימצאות חמישייה ב
הבחירה . הכף לטובת הכרזה

בתנאי ( 3♣המועדפת היא 
ולא ) Puppet Staymanשמשחקים 

NT3 , על מנת למצוא אולי התאמה
בהארט ולהשתמש בכוח  5-3של 

  . החיתוך הפוטנציאלי
מודיעה כי ברשותו  3♦הכרזת מזרח 
. אך לא חמישייה, ור'רביעייה במייג
  .NT3הוא החוזה הסופי 

  
  ניתוח משחק היד
והדומם , נניח שדרום מוביל בקלאב

. ♣Jזוכה בלקיחה הראשונה עם 
לכרוז ברור כי זהו הביקור הראשון 

על כן יש לנצל אותו . והאחרון בדומם
שזוכה  K-אל ה ♦היטב ולשחק 

כעת תורה של סדרת . בלקיחה
בדיאמונד לא ניתן להגיע אל (הספייד 

 ♠J-ה). הלקיחות שיוגבהו בדומם
וצפון , ♠A-בדומם מוציא את ה

  . ממשיך בקלאב
יגבה הכרוז  ♣A-לאחר שיזכה ב

KQ♠ וימשיך ב-AKQ♥ בתקווה שה-
J למזלו זה קורה כבר בסיבוב . ייפול

 2 –לקיחות  9והוא משלים , השני
 2, בדיאמונד 1, בהארט 4, בספייד
  .בקלאב

, ניתן להתווכח על ההובלה של דרום
ספייד ישחק אך גם לאחר הובלה ב

 9וישלים הכרוז בצורה דומה 
כאשר ההגנה יכולה לזכות , לקיחות
  .♦A-ו ♣K, ספיידים 2- רק ב

  
  

  

Dealer: E 
Vul: N-S 18 Board:

 7
 KQ92
 82
 KQJT52

 Q9643
 J874
 7
 A97

 AT85
 A53
 AQ3
 843

 KJ2
 T6
 KJT9654
 6

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
--- Pass 3♦ Pass 

Pass Pass   
    
    

 
  ניתוח ההכרזה

במצב פגיע  3♦הכרזת פתיחה של 
, נגד לא פגיע מצריכה סדרה טובה

ונראה כי ידו של דרום עומדת 
מערב מיטיב לא . בקריטריונים

, 1♦ידו מספקת לכפל על  –להכריז 
כבר צריך יותר מאשר  3אך בגובה 

נקודות ללא  14עם  4333חלוקה 
  . קלפי ביניים

לצפון פתיחה משלו עם שישייה 
אך הוא אינו יכול אפילו , בקלאב

של  Preemptלשקול הכרזה לאחר 
כך הופכת הכרזת המנע של . שותפו

  .דרום לחוזה הסופי
  

  ניתוח משחק היד
+ אסים  4: לקיחות בטוחות 5להגנה 

Q♦ . הפלת החוזה פעם אחת אינה
צאה טובה משום מבטיחה בהכרח תו

שבמשחק מוצלח מזרח יכול לבצע 
♠3.  

האם ניתן להפיל את החוזה 
. כן –בקלפים פתוחים ? פעמיים

הובלה פסיבית בקלאב לא תספיק 
גם אם , ♣A-משום שלאחר הזכייה ב

מזרח ימשיך בשליט יש איום להיכנס 
וההגנה לא תספיק  ♥-לדומם ב

. לפתח לקיחה נוספת בספייד
כנראה לא ש(ההובלה הקטלנית 

כעת ההגנה . נמוך ♥היא ) תימצא
 ♦, ♥A♣ ,AQ♦ ,A-יכולה להמשיך ב

לנתק את הכרוז מהדומם , נמוך
ולהמתין ללקיחה אחת לפחות נוספת 

  .בספייד
  

  

Dealer: S 
Vul: E-W 19 Board:

 K985
 J854
 J953
 T

 AQT432
 
 T8
 KJ843

 J
 QT732
 K42
 Q976

 76
 AK96
 AQ76
 A52

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
--- --- 1NT Pass 
2♣ 2♠ 3♥ Pass 

Pass Pass   
    

 
  ניתוח ההכרזה

זהו . 2♣וצפון משיב  NT1דרום פותח 
Gerbage Stayman –  צפון מתכנן

Pass על כל תשובה של שותפו.  
   מזרח מפתיע בהתערבות פגיעה של

האם לקוות ? רוםמה לעשות בד. 2♠
שלשותף ספיידים והחוזה של היריבים 

רוב  –עדיף להיות פרקטי ? ייפול
. הסיכויים שלצפון רביעייה בהארט

לדרום תמיכה מצוינת בהארט וחשוב 
. להציג אותה מיד עם יד מקסימלית

קרוב , אם לשותף אין רביעייה בהארט
  .לא יהיה חוזה רע NT3-לוודאי ש

 5עם  3♥-צפון משאיר את החוזה ב
כעת שחקנים נועזים . נקודות בלבד

 ,אך לדעתי, במזרח יכריזו שוב
בסדרות שלו חורים רבים מדי ואין 

מול  3♠להכריז עם יד כזאת לבד 
  .יריבים שהראו נקודות

עדיף ? 3♥להכפיל  האם על מערב
  . ורק אז להכפיל 4♥-להמתין ל

  
  ניתוח משחק היד

מזרח יודע . ♠J-מערב מוביל כמובן ב
הרי דרום פתח (הו סינגלטון שז
NT1( ,נותן ל-J  לזכות ומאותת

. להמשיך בקלאב ♠2לשותף עם 
, בדומם ♣חותך , ♣A-דרום זוכה ב

זוכה , ♦-מנסה עקיפה לא מוצלחת ב
נוסף ולבסוף  ♣חותך , הבא ♦-ב

ומגלה את  ♥Jמוביל מהדומם 
הוא מוסר את . החלוקה הרעה

זוכה , של מערב ♥Q-הלקיחה ל
רביעי  ♦ונד ומשחק בהמשך בדיאמ
 ♣כעת ישחק מערב . שמערב חותך
הוא  ♥AKלאחר . והכרוז יחתוך

. ♥T-ימסור את הלקיחה האחרונה ל
לקיחות  8בסך הכול הכרוז משיג 

תוצאה לא  –ונופל בחוזה פעם אחת 
  .3♠רעה היות שמזרח מסוגל לבצע 
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Dealer: W 
Vul: Both 20 Board:

 J876
 J4
 98
 J9764

 Q
 Q3
 K654
 KQT832

 5432
 82
 AJT32
 A5

 AKT9
 AKT9765
 Q7
 

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
--- --- --- Pass 

Pass 1♣ Dbl 1♦ 
Pass 2♦ 4♥ Pass 
Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

לדרום יד חזקה ביותר לאחר פתיחת 
 4♥-הוא מוכן ללכת ל. 1♣מזרח 

אפשרי ) או אפילו סלם( 4♠וגם , ולבד
לפיכך דרום . אם לשותף יד מתאימה

לאחר שהשותף . יתחיל בכפל מוציא
אינו מגיב והיריבים ממשיכים 

אפשרי גם . 4♥דרום יכריז , להכריז
ואז אם , כפל נוסף בסיבוב השני

 2♠וצפון יכריז  Pass-מערב יבחר ב
  .4♠-דרום יעלה ל –

ש גם למהלך הכרזה איטי י, עם זאת
ככל שייקח לדרום יותר זמן . חסרונות

כך גובר הסיכוי , להגיע למשחק מלא
מערב ימצאו הקרבה -שמזרח

ודרום ייאלץ  /♦55♣- מוצלחת ב
או להסתפק  5להסתכן בגובה 

  .בפחות ממשחק מלא מבוצע
  

  ניתוח משחק היד
ולכן , לכרוז אין מעברים לדומם כלל

הדרך היחידה ללכוד את המלכות 
ור היא 'דרות המייגהחסרות בס

. ולקוות להפילן AKמלמעלה  לשחק
במערך הנתון כל התקוות מתגשמות 

לכרוז אין מפסידים בסדרות  –
 11והוא משיג בקלות , ור'המייג

בחוזה  .4♠-והן ב 4♥-לקיחות הן ב
אין מנוס מהפסד שתי לקיחות  4♥

. ♣-גם אם ההגנה תוביל ב, בדיאמונד
מצד צפון  4♠בחוזה , לעומת זאת
לקיחות לאחר הובלה  12ניתן לבצע 

 7-שליטים ו 4, ♣חיתוך ( ♣K-ב
תסריט זה יוביל לתוצאת  –) הארטים

  . דרום-שיא לצפון
מערב תהיה -תוצאת השיא למזרח

מוכפל מצד מערב אשר  5♦כנראה 
אלא אם צפון , ייכשל פעם אחת בלבד
  .יוביל בקלאב שייחתך

  

  

Dealer: N 
Vul: N-S 21 Board:

 A9762
 8754
 432
 7

 K3
 KQ2
 T85
 AKJ82

 84
 A96
 AJ6
 QT965

 QJT5
 JT3
 KQ97
 43

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
Pass 1NT Pass 3♣* 
Pass 3NT Pass Pass 
Pass    

    
 

  ניתוח ההכרזה
זוגות בכירים רבים מעדיפים 

 Puppetבמוסכמה להשתמש
Stayman  לא רק  3♣עבור הכרזת
אלא גם בתשובה , NT2-בתשובה ל

על מנת לאתר התאמות של  NT1-ל
  . ור'בסדרות המייג 3מול  5

 NT3זו הסיבה שמערב אינו מכריז 
. NT1מיד לאחר פתיחת השותף 

, ור'הפעם למזרח אין חמישיות במייג
הוא מכריז מיד . ואפילו לא רביעיות

NT3 ,והמכרז מסתיים.  
  

  משחק הידניתוח 
 3ראש רצף בן ( ♠Q-דרום מוביל ב

אין זה משנה אם צפון זוכה ). קלפים
 ♠K-וממשיך בסדרה או נותן ל ♠A-ב

הכרוז נשאר ללא . של מזרח לזכות
עוצרים בספייד וחייב לזכות בכל 

אין . הלקיחות האפשריות שלו מיד
. זמן לעקיפה כפולה בדיאמונד

 K♠ ,5-כל הכרוזים יזכו ב, לפיכך
עיון בדף . ♦A-הארטים ו 3, יםקלאב

-של  flat boardהתוצאות יחשוף 
להוציא אולי בודדים שיכריזו , 430
יבצעו את החוזה בדיוק ויקבלו , 5♣

  .המגיע להם" בוטום"את ה
  
  

  

Dealer: E 
Vul: E-W 22 Board:

 642
 J983
 A6
 8753

 953
 Q2
 JT52
 AJ62

 AQJT8
 A4
 K743
 Q9

 K7
 KT765
 Q98
 KT4

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
--- Pass 1♥ 1♠ 
3♥ 3♠ Pass 4♠ 

Pass Pass Pass  
    

 
  ניתוח ההכרזה

 11ור עם 'במייג 1כיום פתיחות של 
כל שכן , נקודות הפכו לעניין שגרתי

עלי להדגיש . במצב פגיעות עדיף
כך אין פסול ב 1♥שלמרות ההמלצה 

. בתורו הראשון Passשדרום יקרא 
מערב צפויים -מזרח, כך או אחרת

  .4♠- לזכות במכרז ולהגיע ל
, כפי שנראה בהמשך, יחד עם זאת

תהיה השפעה  1♥להכרזת הפתיחה 
  .חיובית ניכרת על התוצאה הסופית

 – 3בקפיצה לגובה  ♥-תומך בצפון 
הארטים  4הכרזת הפרעה המתארת 

מזרח . יותרנקודות לכל ה 6-לפחות ו
. 3ך בשותף בגובה תומו אינו מוותר

, המחזיק אוברקול מקסימלי, מערב
  .4♠כריז משחק מלא מ

דרום מודעים לפגיעות העדיפה - צפון
- המאפשרת לשקול הכרזת הקרבה ל

אך שניהם כבר תיארו את ידיהם , 5♥
כי , וטוב שכך. ואין להם מה להוסיף

פעמים  4מוכפל ייכשל לפחות  5♥
  .וחלטעם בוטום מ

  
  ניתוח משחק היד

תלוי בקלף  4♠ביצוע החוזה 
אין לי מושג מה יוביל צפון . ההובלה

בשולחנות שבהם דרום לא פתח את 
אבל מהלך ההכרזה , ההכרזה

המומלץ לעיל יסייע לצפון למצוא את 
שתפתח , ההובלה הקטלנית בהארט

 מפסידלקיחה בסדרה בטרם יושלך 
  . על קלאב מהדומם
כה בעקיפה בספייד בהמשך הכרוז יז

לבסוף הוא . ויפסיד בעקיפה בקלאב
וכל עוד , ישחק את סדרת הדיאמונד

, לא תבצע ההגנה משגה גס
מובטחות לה שתי לקיחות בסדרה זו 
אפשר יכשילו את החוזה ביחד עם 

K♣ ולקיחה בהארט.  



  9עמוד    2017  ספטמבר בוקר סימולטנית ארצית
  
  

Dealer: S 
Vul: Both 23 Board:

 42
 T32
 T73
 AKQ87

 A763
 Q954
 54
 J63

 98
 AKJ86
 KJ86
 T5

 KQJT5
 7
 AQ92
 942

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
--- --- 1♠ 2♥ 

Pass 3♥ Pass Pass 
Pass    

    
 

  ניתוח ההכרזה
והתערבות  1♠לאחר פתיחת דרום 

צפון נותר ללא הכרזה , 2♥מערב 
ואף לא  ♠-אין לו התאמה ב. נאותה
וידו חלשה מדי בשביל , בהארט עוצר
כפל שלילי במצב זה אמור . 3♣

להבטיח רביעיות בשתי סדרות 
לנוכח מצב הפגיעות יש . המיינור

סולידי ולא לחפש  Pass-להסתפק ב
  .הרפתקאות

עם יד ( 3♥-מזרח תומך בשותפו ל
, )2♠ביד -טובה יותר היה מכריז קיו

לדרום קוצר . ובכך מסתיים המכרז
חלשה מדי בשביל בהארט אך ידו 

  .3♥כפל על 
  

  ניתוח משחק היד
, ממשיך בסדרה, ♣A-צפון מוביל ב

כדאי . והכרוז חותך בסיבוב השלישי
לו לשים לב לעובדה שצפון שלא 

קרוב . נקודות 9הכריז כבר הראה 
הנקודות החסרות  12-לוודאי ש

שטרם התגלו נמצאות כולן אצל 
-לפיכך ניתן להוציא שליטים ב. דרום

, בים המסתיימים בדומםסיבו 3
 -לחזור לדומם ב, KJ-אל ה ♦להוביל 

A♠ בדומם . ♦-ולבצע עקיפה נוספת ב
 ♦-ה לחיתוךנותר עדיין שליט בודד 

  .הרביעי
אצל צפון ומעוניין  ♦Q-כרוז החושש ש

אל  ♦ינסה לשחק פעמיים  ♦לחתוך 
אך תכנית זו , ולבצע חיתוך צולב K-ה

עלולה להיתקל בבעיות משום שצפון 
מעליו או לקבל  ♠לול לחתוך ע

Promotion במידה שצפון . בשליט
יש  ♣AKQהתחיל את ההגנה עם 

לסמוך על הכרזות היריבים ולהימנע 
  .מקו משחק כזה

  
  

  

Dealer: W 
Vul: None 24 Board:

 9
 J543
 AJ8762
 A5

 KJT74
 Q92
 KQ94
 3

 AQ85
 AKT
 3
 KJ862

 632
 876
 T5
 QT974

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
--- --- --- 1♣ 
1♦ 1♠ Pass 3♦* 

Pass 3NT Pass 4♠ 
Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

תשובת מזרח , 1♦לאחר התערבות 
, קלפים בסדרה+ 4מתארת  1♠

למערב . בדיוק כמו ללא התערבות
עם כוח מספיק למשחק  ♠-בהתאמה 

הכרזת . ן בדיאמונדמלא וסינגלטו
סדרת היריב בקפיצה מהווה 

קוצר בסדרה המוכרזת  –ספלינטר 
  .עם תמיכה בשותף ויד חזקה
ומכריז  ♦-מזרח שם לב לעוצרים ב

NT3 – אך , הצעה לשחק בחוזה זה
יהיה  4♠מזרח בטוח שחוזה של 

סלם כנראה לא יהיה כאשר . עדיף
  .לשותף כוח מבוזבז רב בדיאמונד

  
  ניתוח משחק היד

משימתו של מזרח היא לא להפסיד 
הובלה . יותר משני האסים החסרים

. צפויה של דרום בדיאמונד תקל עליו
וכעת נשאר רק  ♦A- צפון יזכה ב

למשוך , מפסיד אחד בדומם ♦לחתוך 
לעבר הדומם  ♣שליטים ולהוביל 

. ♣A-עם ה" יירדם"בתקווה שדרום 
במציאות צפון יזכה בלקיחה 

. לקיחות 11והתוצאה הסופית תהיה 
לאחר הובלה אחרת הכרוז צריך 
לזכות בדומם בהזדמנות ראשונה 

אם צפון לא ישחק . נמוך ♦ולהוביל 
A♦ , 2הכרוז יספיק לחתוך לפחות 

וייתכן אפילו שלא יהיו לו , דיאמונדים
  .מפסידים כלל בסדרה

ברוב השולחנות צפון לא יוותר על 
והתוצאה , שני האסים שלו
  .450-ה הפופולרית ביותר תהי

  
  

  

Dealer: N 
Vul: E-W 25 Board:

 Q9
 72
 KT87432
 92

 8753
 AK53
 QJ
 J74

 JT642
 J96
 96
 K63

 AK
 QT84
 A5
 AQT85

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
3♦ Pass 3NT Pass 

Pass Pass   
    
    

 
  ניתוח ההכרזה

נקודות  5עם  3♦הכרזת פתיחה 
בלבד וסדרה בינונית מוצדקת רק 

וכאן יש אפילו מצב , במצב לא פגיע
  .של פגיעות עדיפה

 19 –לדרום היד החזקה בשולחן 
ואין ספק שהוא יכריז  –נקודות 

-הבחירה הנכונה בטופ. משחק מלא
  .NT3בוטום היא כמובן 

  
  ניתוח משחק היד

ופוגע בסדרה  ♠4-מערב מוביל ב
ברור כי גורל . וזהחלשה של הכר

החוזה תלוי ביכולתו של הכרוז לזכות 
הוא ישחק בלקיחה . ♦-לקיחות ב 7-ב

) ♦Jאו ( ♦Qויראה , מידו ♦Aהשנייה 
, כעת מגיע רגע האמת. נופל ממזרח

וצר לי לומר לכם שאם ביצעתם את 
  .לא שיחקתם נכון –החוזה 

חוק הבחירה "קיים עיקרון הנקרא 
פלה האומר כי לאחר שנ" המוגבלת

הסיכוי שתמונה זו , תמונה ממזרח
מהסיכוי  2היא סינגלטון גדול פי 

משום (דאבלטון  QJ-שמדובר ב
שמתוך דאבלטון מזרח ישחק 

על כן יש ). Qולפעמים  Jלפעמים 
מי . ♦T-לעקוף בסיבוב הבא לעבר ה

, שעקף נכשל בחוזה בלקיחות רבות
ונותר לו רק להתנחם במחמאות 

אם , תלמרות זא. ממחבר הפרשנות
תרוויחו , במצבים דומים תעקפו תמיד
  .נקודות רבות בטווח הארוך

ומשך  ♦Kמי שבחר בכל זאת לשחק 
 10לקיחות בסדרה יוכל לבצע  7

משיכת הסדרה הארוכה . לקיחות
ולכן אני , מכניסה את דרום ללחץ

 ♣A-ממליץ לשחק פשוט ולהמשיך ב
  .בלי עקיפות

  



  10עמוד    2017  ספטמבר בוקר סימולטנית ארצית
  
  

Dealer: E 
Vul: Both 26 Board:

 KQJ3
 T7432
 Q5
 AJ

 A9874
 J98
 A84
 K6

 T
 AK65
 T932
 9853

 652
 Q
 KJ76
 QT742

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
--- 1♠ Pass 1NT 

Pass Pass Pass  
    
    

 
  ניתוח ההכרזה

, עם יד מינימלית 1♠מזרח פותח 
הכרזה לא  – NT1ומערב משיב 

מחייבת לפי השיטה הטבעית אשר 
  .תסיים את המכרז

מערב משתמשים -אם מזרח
מזרח חייב , "מחייב NT1"במוסכמה 

ובחירתו הנכונה תהיה , להכריז שנית
♦2 )Better Minor ( אשר יהפוך

  .לחוזה הסופי
צפון מחזיק פתיחה מלאה אך אינו 
, יכול להתערב במכרז בשום אופן

וזאת בגלל האיכות העלובה של 
והכוח המבוזבז ) ♥(סדרתו הארוכה 

 ).♠(הרב בסדרת היריב 
אינכם מתערבים במכרז : טיפ

להראות "שהיריבים פתחו בו רק כדי 
לצורך התערבות נדרשת יד ". נקודות

איכותית עם סיכוי סביר לבצע חוזה 
  .כלשהו

  
  ניתוח משחק היד
סדרה , ♠-אין טעם שצפון יוביל ב

 לפיכך. שהדומם הראה בה חמישייה
הובלה בקלאב (צפון מוביל בהארט 

). חזקה יותר אך מנוגדת לכל היגיון
הכרוז משחק נמוך מהדומם ולוכד 

כעת עקיפה נגד . A-עם ה ♥Q-את ה
T♥  לא תועיל משום שהסדרה

חסומה ואין כניסה צדדית לידו של 
הדרך לבצע את החוזה היא . הכרוז

בדומם  ♠-לפתח את סדרת ה
אה צפון כנר. ♠Tבאמצעות הרצת 

וממשיכים  ♠A-ואז זוכים ב, יכסה
בסדרה על מנת להוציא את כל 

לקיחות  2העוצרים של צפון ולפתח 
ישנן די והותר . עם ספיידים זוטרים

. כניסות לדומם לביצוע תכנית זו
, ♠לבסוף יזכה הכרוז בשלוש לקיחות 

-ואחת ב ♦-אחת ב, ♥שלוש לקיחות 
-תהיה תוצאה יפה למזרח 120+. ♣

  .מערב

  

Dealer: S 
Vul: None 27 Board:

 AQJ9653
 JT92
 83


 KT42
 86
 J9
 QJT84

 87
 KQ73
 742
 AK62

 
 A54
 AKQT65
 9753

 
 מהלך ההכרזה

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

 
  ניתוח ההכרזה

וחוזר על סדרתו  1♦דרום פותח 
  בגובה הנמוך ביותר עם שישייה 

לצפון שביעייה מעולה . נקודות 13-ו
ודי בכך כדי להכריז משחק מלא , ♠-ב
. מול פתיחה כלשהי של השותף 4♠

הנקודה החשובה היא שדרום לא 
ולכן , הבטיח אפילו קלף בודד בספייד

סדרתו של צפון  4♠כדי להכריז 
צריכה להיות מספיק חזקה כך 

אפשר לשחק בה גם בהיעדר ש
 .תמיכה כלשהי

הכפל של מערב בסיבוב השני מראה 
פתיחה עם אורך בשתי הסדרות שלא 

בסיבוב הראשון לא ניתן . הוכרזו
ור 'עם קוצר בסדרת מייג 1♦להכפיל 

  ).ספייד(שלא הוכרזה 
מזרח מסתמך על הכפל של שותפו 

לעונשין  4♠המראה כוח כללי ומכפיל 
  .ת בשליטלקיחות בטוחו 2עם 

  
  ניתוח משחק היד
צפון . ♣Qההובלה הטבעית היא 

לאחר . יחתוך ויתחיל למשוך שליטים
ההגנה החזקה ביותר  ♠K-הזכייה ב

כעת אם ימהר . היא לעבור להארט
מהדומם הוא יפסיד  ♥Aהכרוז לשחק 

בהמשך שתי לקיחות בסדרה וייכשל 
 -הפתרון הוא לעכב את ה. בחוזה

A♥ את  צפון חותך. סיבוב אחד
מושך סיבוב שלישי של , הקלאב הבא

 ♠Tמשאיר את מזרח עם , שליטים
גבוה ומתחיל להריץ את סדרת 

לאחר שמזרח יחתוך יש . הדיאמונד
  עדיין כניסה לדומם עם 

A♥ כדי להיפטר מיתרת המפסידים .
, ההכפלה האגרסיבית נכשלת

ניתן לומר כי מזרח . והחוזה מבוצע
, לולא החוסר בקלאב. היה חסר מזל

  .4♠-צפון היה כנראה נכשל ב

  

Dealer: W 
Vul: N-S 28 Board:

 QJ2
 6
 AKT3
 AQT74

 A74
 QT54
 92
 K965

 K863
 AKJ2
 Q76
 J2

 T95
 9873
 J854
 83

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
--- --- --- 1♦ 
2♣ Dbl Pass 2♥ 

Pass Pass Pass  
    

 
  ניתוח ההכרזה

יד זו מדגימה היטב את השימוש 
מערב פותח . 2בכפל השלילי בגובה 

, 1♦בסדרת המינור הארוכה יותר 
מזרח מכפיל כדי . 2♣וצפון מתערב 

נקודות עם רביעייה + 8להראות 
  .ור'אחת לפחות בסדרות המייג

מערב צריך לבחור איזה רביעייה 
עם יד ( 2ור להכריז בגובה 'במייג
, )אין לקפוץ 12-14ם המינימלי בתחו

והוא מבכר את הרביעייה האיכותית 
מזרח שמח שמצא . יותר בהארט
לא תמיד זה ייגמר ( 4-4התאמה של 

היות , 2♥ומסתפק בחוזה של ) כך
שהשותף לא הבטיח דבר מעבר 

  .למינימום
אין לצפון , הנקודות שלו 16למרות 

ברור כי . אפשרות להכרזה נוספת
ובנוסף לא , מאודלשותף יד חלשה 

יעלה על הדעת לחזור על סדרה 
  .3קלפים בגובה  5בינונית בת 

  
  ניתוח משחק היד

לראות "כדי  ♦A-צפון מוביל ב
שותפו מאותת שאין טעם ". שולחן

 -וכנראה צפון יחליף ל, ♦-בהמשך ב
A♣  ובהמשךQ♣ שימעך את ה-J 

כעת ישוחק סיבוב שני של . של מערב
 ♦חתוך בהמשך הכרוז י. מהדומם ♦

, להגנה ♠ימסור , ♠AKישחק , בדומם
הרביעי ויתרת  ♠-יחתוך גבוה את ה

החוזה מבוצע עם  –הלקיחות הן שלו 
הובלה בשליט לא . לקיחה עודפת

הכרוז יכול תמיד לבצע  –תשנה דבר 
את תכנית החיתוך הצולב לאחר 

הלקיחות שהוא חייב  4שימסור את 
  .למסור להגנה

  
  



  11עמוד    2017  ספטמבר בוקר סימולטנית ארצית
  
  

Dealer: N 
Vul: Both 29 Board:

 AJ8
 KQT8
 72
 A876

 KT643
 A4
 QJ65
 K2

 Q72
 J632
 83
 QT54

 95
 975
 AKT94
 J93

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
1♣ 1♠ Dbl 2♠ 
3♥ Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה
עוד יד בעייתית למשיב לאחר 

). 23' השווה עם מס(ההתערבות 
נקודות  2לכאורה חסרות לדרום 

וקלף אחד בהארט לכפל  2♦להכרזת 
אין מה לדבר עם  NT1על . שלילי

  .דאבלטון נמוך בספייד
היות שההכרזה בגובה , למרות זאת

בלבד הייתי מעז כאן ובוחר בכפל  1
שלילי בידיעה שאולי השותפות 

וזה , בהארט 4-3תשחק בהתאמה 
כריז אכן מה שקורה לאחר שמערב מ

עם ערכים מינימליים וצפון מראה  2♠
. 3את הרביעייה בהארט בגובה 

ואז צפון , ייתכן גם שמערב לא יכריז
 2♠ומערב יכריז  2♥-יסתפק ב

במקרה זה הייתי . בסיבוב הבא
ממליץ לדרום לתת ליריבים לשחק 

  .3♦-ולא לנסות את מזלו ב 2♠
יתרונו של הכפל השלילי בכך שאם 

ב או דיאמונד קלא, NTצפון יכריז 
ואם צפון יכריז , יתקבל חוזה מצוין

 3הארט עדיין יש בדרום תמיכה 
  .קלפים עם כוח חיתוך

  
  ניתוח משחק היד

הסדרה ששותפו ( 4♠-מזרח מוביל ב
הכרוז לא יתקשה לחתוך ). תמך בה

אך בכך לא , מפסיד אחד בדומם ♠
 2אין מנוס מהפסד . תמו בעיותיו

חוזה ביצוע ה. ♥A-לקיחות בקלאב ו
 –" קלפים פתוחים"דורש משחק ב

לשם  ♦QJעקיפה כפולה נגד דהיינו 
הרביעי ועקיפה חוזרת  ♣-השלכת ה

או לחילופין חיתוך צולב  ♥Jנגד 
. בתזמון מדויק שיעשה את העבודה

במשחק אמיתי בשולחן הייתי מהמר 
. שצפון ייכשל בלקיחה אחת

אולי הכפל של , במחשבה שנייה
היה להכשיל דרום היה מיותר ועדיף 

  .את היריבים בחוזה בספייד

  

Dealer: E 
Vul: None 30 Board:

 98642
 K87
 AK2
 T8

 AKT5
 542
 Q6
 AQ64

 
 AQJ63
 J9754
 J97

 QJ73
 T9
 T83
 K532

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
--- 1NT Pass 2♦ 

Pass 2♥ Pass 3♦ 
Pass 4♥ Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

 2מערב מחזיק . NT1מזרח פותח 
חמישיות בסדרות האדומות עם כוח 

והוא יכריז , מספיק למשחק מלא
 2♦טרנספר  –באופן סטנדרטי 

ור ולאחר מכן את 'לסדרת המייג
  .3סדרת המיינור באופן טבעי בגובה 

בשלב זה למזרח שתי אפשרויות 
ים בהארט קלפ 3להראות תמיכה של 

סגירה למשחק מלא עם יד ( 4♥ –
). יש עניין בסלם( 3♥-ו) חלשה

למזרח ניקוד מינימלי וריכוז כוח 
לפיכך . בסדרות הקצרות של השותף

. האפשרות הראשונה היא המומלצת
, NT3ניתן אפילו לשקול הכרזה של 

אולם מול יד חלוקתית של השותף 
איני ממליץ להסתיר התאמה 

  .ור'במייג
  

  משחק הידניתוח 
על הכרוז לזכות . ♠Q-דרום מוביל ב

ולהשליך קלאב  מיד בלקיחה
צפון . ♦Q-הוא ממשיך ב .מהדומם
 -מזרח זוכה ב. ♣ומשחק  ♦K-זוכה ב

A♣  מפסיד על ספייד  ♣ומשליך
ויוציא  9-אל ה ♦כעת ישחק . גבוה

בשלב זה הבעיות . A-לצפון את ה
  נותר רק למסור לקיחה  –נפתרו 

יטים וכל שאר למשוך של, ♥K-ל
  .הלקיחות של הכרוז

  כרוז בחוזה המעניין כי אם מערב 
גם . הובלה בקלאב תכשיל אותו, 4♥

אם ישליך מיד את שני המפסידים 
ההגנה תמשיך לתקוף אותו , בקלאב

בסדרות השחורות והוא עתיד לאבד 
שליטה לפני שיוכל ליהנות מסדרת 

  .הדיאמונד
  
  

  

Dealer: S 
Vul: N-S 31 Board:

 76
 AK64
 A97
 J762

 AK8432
 53
 K82
 93

 QJ5
 Q72
 JT53
 Q54

 T9
 JT98
 Q64
 AKT8

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
--- --- Pass Pass 
1♣ 2♠ Dbl 3♠ 
Dbl Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה
ומזרח נמצא בגבול  1♣צפון פותח 
לגיטימי . 2♠ל הכרזת העליון ש

אבל במצב תחרותי לא , 1♠להעדיף 
, ברור לאן יגיע המכרז בסיבוב הבא

ואני מעדיף למסור לשותף כמה 
  .שיותר מידע בהכרזה אחת

 Passלאחר (הכפל השלילי של דרום 
מתאר רביעייה בהארט עם ) התחלתי

למערב יד צנועה . נקודות 9-11
אבל במצב פגיעות עדיף כדאי , מאוד
  .3♠וך עם תמיכה ולהכריז לתמ

הוא יודע . כעת לצפון התלבטות קשה
אבל הוא יודע , על התאמה בהארט

נקודות ושיש סיכוי טוב  25גם שאין 
במקום . מפסידים בספייד 2-ל

אני מציע כפל שאומר  4♥להכריז 
צפון מודע ". תעשה משהו"לשותף 

לכך ששותפו עשוי להשאיר את 
אינו ו, הכפל לעונשין עם יד מאוזנת

מודאג מכך משום שהוא מחזיק 
  .לקיחות רבות בהגנה

  
  ניתוח משחק היד

בדומם  Qועם  ♣A-דרום מוביל ב
לאחר . צפון צריך לאותת ספירה

דרום יחליף כנראה  ,איתות נכון מצפון
כעת צפון . שיזכה בלקיחה ♥J-ל
היודע את מספר ההארטים של (

צריך לזכות ) שותפו מההכרזה
. ♦רה ולהוביל בסיבוב השני של הסד

 2-דרום ב-הגנה נכונה תזכה את צפון
לקיחות בכל סדרה פרט לשליט 

המשך . 300+ובתוצאה מצוינת של 
שגוי בקלאב בלקיחה השנייה יאפשר 

  .100-לכרוז לחמוק עם 
דרום נכשלים -צפון 4♥בחוזה , אגב

כדי להצליח עליהם . בלקיחה אחת
  .3♠או להכפיל /ו 3♥להכריז עד 
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Dealer: W 
Vul: E-W 32 Board:

 Q
 764
 QJT972
 T83

 87652
 KQT9
 4
 KQJ

 KJ3
 J32
 865
 9762

 AT94
 A85
 AK3
 A54

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
--- --- --- Pass 
2♦ Pass 3NT Pass 

Pass Pass   
    

 
  ניתוח ההכרזה
טת ההכרזה צפון יהיה מרוצה אם שי

של השותפות שלו כוללת פתיחה 
הערכים . 2♦טבעית וחלשה של 

אינם ) נקודות 5(המינימליים 
מה , מפחידים במצב פגיעות עדיף
  .עוד שהסדרה הארוכה מוצקה

נקודות מאוזנות לדרום  19עם 
מותר גם . NT3הכרזה קלה של 

אשר אפשרי מול (לחלום על סלם 
, )בקלאב KQxxסדרה צדדית של 

ולהסתפק  NT2יל בחקירה של להתח
לאחר שהשותף הראה יד  NT3-ב

  .מינימלית
דרום יכפיל , אם צפון לא פותח

 NTממזרח ויכריז  1♠פתיחה של 
כדי  ♦-לאחר תשובת שותפו ב

 19-20להראות יד מאוזנת חזקה עם 
  .החוזה הסופי יהיה זהה. נקודות

  
  ניתוח משחק היד

 9עם  NT3-אף אחד לא ייכשל ב
-אבל כידוע בטופ. מעלהלקיחות מל

בוטום מספר הלקיחות העודפות 
דווקא מי שלא הכריז לפי . קובע

שכן , המלצתי ולא פתח בצפון ירוויח
Pass  מצפון יאפשר למזרח לפתוח

מערב צפוי  NT3-ולאחר שנגיע ל, 1♠
ולהעניק לכרוז לקיחה  ♠-להוביל ב

אפילו אם . ♠Qראשונה זולה עם 
לפתח  עדיין ניתן, ♠K-מערב בוחר ב
הובלה . ללא קושי ♠-לקיחה שנייה ב

לקיחות בסדרה  3תעניק לכרוז  ♠J-ב
  . ותוצאת שיא

 / בקלאב הובלה לאחר, זאת לעומת
 לפתח הדרוש הזמן לכרוז אין הארט
 להסתפק ייאלץ והוא, בספייד לקיחה

  .לקיחות 9-ב
  
  

  

Dealer: N 
Vul: None 33 Board:

 AKJ74
 
 K7432
 862

 Q832
 3
 A965
 KQT4

 965
 954
 QJT8
 A53

 T
 AKQJT8762
 
 J97

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
1♠ Pass 2♥ Pass 
2♠ Pass 4♥ Pass 

Pass Pass   
    

 
  ניתוח ההכרזה

לדרום תשיעייה סגורה מול פתיחת 
אבל בשיטת הכרזה טבעית , השותף

ההתחלה . לסלם הוא לא יוכל להזמין
של  2♠אבל לאחר , ברורה -♥12♠

עם ערכים  3♦אין להכריז (צפון 
 3♥הכרזת ההמשך ) מינימליים

והכרזה של , נחשבת מזמינה בלבד
היא הדרך היחידה להבטיח  4♥

לעומת . שנגיע למשחק המלא הנכון
 1על  2"אם משחקים בשיטת , זאת

דרום יכריז , "מחייב למשחק מלא
בכל מקרה . ייבמח 3♥בתורו השני 

ידו של צפון רעה מאוד והוא ידחה 
כך , בתוקף כל הזמנה לסלם

שהתוצאה הסופית של המכרז תהיה 
  .זהה

  
  ניתוח משחק היד

לאחר מהלך ההכרזה הנתון 
, מתבקשת הובלה בסדרת מיינור

. ♦Qוהבחירה הנכונה היא כמובן 
ימשוך , דרום יחתוך, למרבה הצער

בח כל המרבה הרי זה משו(שליטים 
 )על מנת להפעיל לחץ על המגנים

עם השלכת  ♠AKולבסוף ישחק 
. לקיחות 11קלאב מפסיד וישלים 

בסוף המשחק ההגנה חייבת להיות 
הדומם ישמור בחמשת  .מדויקת

, נדומדיא Kx :הקלפים האחרונים
AKJ מזרח חייב לשמור .ספייד: A 
כעת   .קלאב K-ד וספיי Qxxנד ומדיא

הכרוז משחק קלאב ומערב חייב 
ואין , הדומם נלחץ. לשחק נמוך

  .לקיחות 12אפשרות להשיג 
" טופ"ומקבל  ♣Aאם מערב מוביל 

חס (או " מזל של מתחילים"מדובר ב
  .ברמאות) וחלילה

  
  

  

Dealer: E 
Vul: N-S 34 Board:

 
 AKQ96
 AQ762
 AK7

 A9
 J732
 KJ
 98532

 
KQJT652
 T854
 9
 J

 8743
 
 T8543
 QT64

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
--- Pass Pass 4♠ 
5♠ Dbl 5NT Pass 
6♦ Pass Pass 6♠ 

Pass Pass Dbl Pass 
Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

 4♠במצב פגיעות נוח מומלץ לפתוח 
ככל  –עם ידו של מזרח ) 3♠ולא (

שהיד חלוקתית יותר ואיכות הסדרה 
כך יש להעז , טובה ללא כוח צדדי

  .יותר בהכרזה
ולדעתי עליו ללכת , לצפון יד נפלאה

-לסלם לבדו באמצעות שימוש נדיר ב
Michaels Cuebid  5בגובה 

המראה חמישייה בהארט וחמישייה 
מזרח מכפיל כדי להראות . במיינור

מכובד בכיר בספייד ולבקש הובלה 
דרום אינו רוצה כמובן . בסדרה זו

כדי  NT5לשחק בהארט ומכריז 
המיינור  שהשותף יראה את סדרת

דרום לחוזה של -כך מגיעים צפון. שלו
בהסתמך על הכפל  –אבל מערב , 6♦

- מקריב ל – ♠Aשל שותפו שהראה 
הוא יודע שייפול בחוזה זה לכל . 6♠

בעוד ) 1100מינוס (פעמים  5היותר 
  .1390מבוצע שווה ליריבים  6♦
הוא כמובן  6♠של צפון על  Pass-ה

Pass אין מצב שהכרזנו סלם. מחייב 
פגיע וניתן ליריבים לשחק חוזה 

דרום מוזמן להכריז . כלשהו ללא כפל
הוא  –אם לא . ♦Kאם ברשותו  7♦

  .6♠חייב להכפיל 
  

  ניתוח משחק היד
 צפון מוביל ברצף הארוך ביותר שלו

A♥ ומבחין שדרום אינו משרת .
ושני  ♥חיתוך , שלושה סיבובי הארט

אסים במיינור משלימים שש לקיחות 
ההקרבה של ). 1100+(להגנה 

- מערב משתלמת היות שצפון-מזרח
, 6♦דרום מסוגלים ללא קושי לבצע 

  .7♦אך לא 
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Dealer: S 
Vul: E-W 35 Board:

 
 KJT742
 KQ7
 AT42

 KQJT
 9
 986532
 75

 987432
 Q85
 AJ
 93

 A65
 A63
 T4
 KQJ86

 
 מהלך ההכרזה

םדרומזרחצפון  מערב 
--- --- 1NT Pass 
2♦ Pass 2♥ Pass 
3♠* Dbl 4♣ Pass 
4♠* Pass 5♥ Pass 

Pass Pass   
 

  ניתוח ההכרזה
נקודות יפות עם חמישייה  14לדרום 

אני ממליץ . טובה וחלוקה מאוזנת
 NT1ולפתוח " נקודת אורך"להוסיף 
נקודות עם  13לצפון  .1♣במקום 

 ידוב. שישייה בהארט וחוסר בספייד
. הרבה יותר מהנדרש למשחק מלא

אם אין לשותף נקודות , למעשה
, כמעט בוודאות 6♥בספייד יבוצע 

  .7♥ואולי אפילו 
אי לכך צפון מתחיל בהכרזת 

ולאחר מכן בוחר  2♦טרנספר רגילה 
מזרח מכפיל . 3♠בהכרזת ספלינטר 

ובשלב זה , כדי להראות כוח בספייד
הבודד שלו  A-דרום אוהב את ה

-ומכריז קיו) צוין מול סינגלטוןקלף מ(
כעת צפון חוזר על סדרת . 4♣ביד 

. הספייד כדי לתאר חוסר בסדרה
היות , התלהבותו של דרום מצטננת

הוא קלף  ♠A-שהוא מבין כעת ש
והוא , 10-הניקוד שלו יורד ל. מבוזבז

אפשר גם ( 5♥-מחליט להסתפק ב
לשאול לקלפי מפתח ולגלות 

 Q+ שלשותפות חסרים אס אחד 
  ).בשליט

  
  ניתוח משחק היד

הכרוז לא יוכל  לאחר הובלה כלשהי
. להימנע ממפסיד אחד בדיאמונד

מספר הלקיחות הכולל תלוי אפוא 
. בדרך בה תשוחק סדרת השליט

הגיוני להוריד מלמעלה , באין רמזים
AK♥ 11-ואז הכרוז יסתפק ב 

  .לקיחות
  נראה לי שמערב לא צריך להוביל 

להיטות יתר הובלה זו מראה . ♦A-ב
במהירות ורומזת על כך  A-לזכות ב

שבידו של מערב לקיחה פוטנציאלית 
בשולחנות שבהם מערב . בשליט
  .הכרוז עלול לעקוף נגדו, A-יוביל ב

  

Dealer: W 
Vul: Both 36 Board:

 JT
 KQ9752
 9
 KQ54

 AK5
 A
 JT8752
 872

 983
 843
 643
 AT96

 Q7642
 JT6
 AKQ
 J3

 
 מהלך ההכרזה

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

Pass Pass   
 

  ניתוח ההכרזה
בלי (ומזרח מכריז  1♥צפון פותח 
עם שישייה בראשות  2♦) התלהבות

J .אך כל , איכות הסדרה מדאיגה
, חלוקה(המרכיבים האחרים של היד 

רומזים שכדי ) קונטרולים, אורך
  .2להתערב בגובה 
עם כוח למשחק  ♥- לדרום התאמה ב

ראשית כל הוא מראה . מלא לפחות
). הכרזה מחייבת(חמישייה בספייד 

לאחר שצפון חוזר על סדרתו 
דרום מעלה , הארוכה בגובה מינימלי

  .4♥למשחק מלא 
  

  ניתוח משחק היד
  לנוכח הכרזת דרום רבים לא יובילו

A♠ ם שזה עלול לעזור לכרוז משו
! שגיאה. לפתח סדרה ארוכה בדומם
יצטרך  ♦J-מי שיבחר להוביל ב

לצפות בחוסר אונים כיצד שני 
 3-ספיידים מפסידים נעלמים ב

. ♦AKQהלקיחות הראשונות על 
כדי להכין חיתוך  ♣J-הכרוז ימשיך ב

ולאחר ביצוע החיתוך ימשוך , בדומם
לקיחות  11כך יבצע צפון . שליטים

 4בחלוקה שבה היה אמור להפסיד 
  .לקיחות מלמעלה

שאם  הטוענים' יש מומחי ברידג
כנראה , בסדרה צדדית AKבידכם 

שתובילו בסדרה  מהשמיים רוצים
מי שייתן לעצה זו להדריך אותו . הזו

מי . תוצאה טובהבחלוקה זו יקבל 
להתנצל  ייאלץשיעדיף להתחכם 

  .בסיום המשחק בפני שותפו
  

  

Dealer: N 
Vul: N-S 37 Board:

 Q32
 AJ632
 AK3
 Q8

 KJ84
 Q5
 J965
 T42

 T96
 K74
 T87
 AJ95

 A75
 T98
 Q42
 K763

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
1NT Pass 2♣ Pass 
2♥ Pass 2NT* Pass 
3♥ Pass 3NT Pass 

Pass Pass   
 

  ניתוח ההכרזה
לה למי שאוהב להראות יש לי שא

כיצד : ור בכל מחיר'חמישיות במייג
אתם מתכננים את המשך ההכרזה 

ותשובת  1♥של צפון לאחר פתיחה 
אם אין לכם תשובה ? 1♠השותף 

כדאי לפעול לפי , מוכנה לשאלה זו
  .NT1עצת המומחים ולפתוח 

, NT2של " טבעית"לדרום תשובה 
אך בימינו מקובל יותר כי מהלך 

מציין טרנספר  1NT-2NTההכרזה 
הפתרון ליד הנתונה הוא . לדיאמונד
-ולהמשיך ב) סטיימן( 2♣-ב להתחיל

NT2 על כל תשובה של השותף ,
כאשר מסוכם בין השותפים 

עצמה אינה כשל 2♣שההכרזה 
  .ור'מחייבת רביעייה במייג

כדי  3♥בשלב זה צפון מכריז 
להראות שהוא מקבל את ההזמנה 

צריך דרום . עם חמישייה בהארט
התלבטות  – NT3-ל 4♥לבחור בין 

קשה שתגרור ודאי מחלוקת בין 
מחבר הפרשנות מודה . המומחים
זה החוזה מכיוון ש NT3-שבחר ב

  .המוצלח יותר בחלוקה זו
  

  ניתוח משחק היד
הכרוז . ♠4-מזרח יוביל ב NT3נגד 

 יריץ את הלקיחה הראשונה אל 
 ♥Tויריץ  ♦Qייכנס לדומם עם , ♠Q-ה

מזרח . ה של עקיפה כפולהלתחילת
ומוציא לכרוז  ♠-חוזר ב, ♥Q-זוכה ב
כעת עקיפה נוספת . ♠A-את ה

 4בהארט תשלים את המלאכה עם 
 2-בדיאמונד ו 3, לקיחות בהארט

  .בספייד
יבוצע לאחר הובלה  4♥חוזה 

להיכשל  עלולאך , ♠-אקטיבית ב
ההגנה . לאחר הובלה זהירה יותר

, לקיחות בספייד 2-צפויה לזכות ב
  .אחת בשליט ואחת בקלאב
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Dealer: E 
Vul: E-W 38 Board:

 987
 K7543
 6
 KQ65

 K63
 AQJ
 Q8542
 87

 
 T862
 AK73
 AT943

 AQJT542
 9
 JT9
 J2

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
--- 1♦ 4♠ 5♦ 
5♠ Dbl Pass Pass 

Pass    
    

 
  כרזהניתוח הה

בפגיעות עדיפה מומלץ להכריז 
ספיידים  7יד המכילה  4בגובה 

מדובר הן . טובים ללא כוח צדדי
בהכרזת פתיחה והן באוברקול לאחר 

למערב יד טובה . פתיחתו של מזרח
הוא לא מוכן לוותר . עם חוסר בספייד

אף על פי שיש סיכון קטן  5♦ומכריז 
קלפים  3עם  1♦שהשותף פתח 

 5♠נשאר חייב ומכריז  צפון לא. בלבד
. עם התאמה בספייד וקוצר בדיאמונד

מזרח המחזיק פתיחה מינימלית וכוח 
הגנתי בספייד חייב להכפיל כדי 

  .6♦למנוע מהשותף להכריז 
  

  ניתוח משחק היד
לדרום מומלץ . ההקרבה משתלמת

 2לדאוג ראשית כל לחתוך 
ורק לאחר מכן , דיאמונדים בדומם
, קה הנתונהבחלו. ♠-לנסות עקיפה ב

לאחר שני חיתוכים יהיה לכרוז 
מפסיד בשליט למרות הצלחת 

בסך הכול הוא ימסור . העקיפה
לקיחה אחת בכל סדרה וייפול 

  .300מינוס  –מוכפל  5♠-פעמיים ב
הכרוז צריך לחתוך  5♦בחוזה 
ולשלב משיכת  בדומם ♠פעמיים 

שליטים עם עקיפה חוזרת בהארט 
  .תלקיחו 11-בתזמון מדויק בדרך ל

  

  

Dealer: S 
Vul: Both 39 Board:

 J
 JT543
 QT74
 AQ9

 KT9764
 972
 A92
 7

 A3
 AQ6
 J
 
KT65432

 Q852
 K8
 K8653
 J8

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
--- --- Pass 1♣ 

Pass 1♠ Pass 2♣ 
Dbl 2♠ 3♦ 3♠ 

Pass Pass Pass  
 

  כרזהניתוח הה
משיב (ומזרח ) פותח חלש(מערב 
חוזרים כל אחד על סדרתו ) חלש

הארוכה בגובה מינימלי בסיבוב השני 
  .של ההכרזה

דרום אינם יושבים -צפון, בינתיים
צפון ויתר על . בחיבוק ידיים

עם סדרה גרועה  1♥התערבות 
אך בסיבוב השני הוא , במצב פגיע

קלפים  9נקודות עם  10מבחין שבידו 
ואלה , הסדרות שלא הוכרזו בשתי

תנאים מצוינים לכפל מוציא המבקש 
מהשותף לבחור בין הסדרות 

  .האדומות
נקודות  9בהמשך דרום מבחין שבידו 

קלפים באחת הסדרות ששותפו  5-ו
על כן הוא . הבטיח בהן רביעייה

, של מזרח 2♠מעל  3♦-מתחרה ל
 ♦-למערב קוצר ב". מתחמם"והמכרז 

אס ( ♠-ועזרה משמעותית ב
, 3גם הוא מתחרה בגובה ). דאבלטון

  .ובכך מסתיים המכרז
  

  ניתוח משחק היד
על . אין זה משנה במה יוביל דרום

להוציא , אחד בדומם ♦הכרוז לחתוך 
שליטים מלמעלה עד למשיכת כל 
. השליטים של דרום ולעקוף בהארט

התוצאה הסופית של המשחק תהיה 
 3♠ –הפסד לקיחה אחת בכל סדרה 

  .מבוצע
מעל  3♠החלטתו של מערב להכריז 

היא מובילה . הייתה נכונה 3♦
 100+במקום  140+לתוצאה של 

  .3♦שניתן להשגה בהגנה נגד 

  

Dealer: W 
Vul: None 40 Board:

 K73
 KT64
 QT
 KT32

 AQJT2
 Q3
 95
 AQ95

 86
 A52
 86432
 864

 954
 J987
 AKJ7
 J7

 
 ההכרזה מהלך

 מערב דרום מזרח צפון
--- --- --- Pass 

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

 
  ניתוח ההכרזה

אך מזרח הוא , פתיחה-לצפון כמעט
יש הטוענים כי אין . 1♠-הפותח ב
להכרזת פתיחה עם  Pass-להשיב ב

אבל הכרזה כלשהי מצב מערב , אס
  .גבוה מדיתעלה את השותפות שלו 

לאחר ( NT1כעת צפון מתערב 
Pass  9-11התחלתי זה מראה 

נקודות עם חלוקה מאוזנת ועוצר 
מזרח ממשיך להתחרות ). בספייד

וכעת דרום חייב , טבעי 2♣עם 
. נקודות יפות 10לעשות משהו עם 

וכוונתו היא לכפל מוציא , הוא מכפיל
). רביעיות בסדרות שלא הוכרזו(

בל כי כפל המודרני מקו' בברידג
כאשר לא נמצאה עדיין  2בגובה 

התאמה ולא מדובר במצב שסוכם 
. אינו מעניש אלא מוציא, עליו אחרת

אם צפון מפרש נכון את הכפל של 
בכך עשוי . 2♥הוא יכריז , שותפו

אם כי שחקנים , המכרז להסתיים
. עם ידו של מזרח 2♠רבים יכריזו 

- במקרה זה דרום צריך לזכור את ה
Pass תי של שותפו ולא ההתחל

  .להתחרות הלאה
  

  ניתוח משחק היד
אין לכרוז מספיק כניסות  2♠בחוזה 

לדומם לביצוע כל העקיפות 
הגנה מדויקת תזכה . הנדרשות

, אחת בהארט, בלקיחה אחת בספייד
בקלאב ותכשיל את  2- בדיאמונד ו 2

  .החוזה פעם אחת
מפסידים  3לצפון לכאורה  2♥בחוזה 
ההובלה תהיה אך במציאות , בספייד

בלקיחה השלישית . ♦-כנראה ב
, מזרח יחתוך. ♠הכרוז ישליך מידו 

המשך . אך ייכנס מיד למשחק סופי
של השותף וחזרה  A-אל ה ♥Q-ב

של מערב בספייד תבטיח את 
  .הכשלת החוזה בלקיחה אחת
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