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לפניכם 40 הידיים
ששוחקו בתחרות סימולטנית ארצית

מאי 2018

ומאמן  בברידג'  אירופה  אלוף  בין-לאומי,  אמן  רב   ,27 מיוחס  מושיקו 
נבחרת ישראל עד גיל 15.

דור שני לשחקני ברידג',  מושיקו החל את צעדיו הראשונים במשחק כבר 
בגיל 9.

חבר בנבחרות ישראל השונות כבר מגיל 16 והיה שותף לזכיות רבות של 
הנבחרות הצעירות באליפויות אירופה ועולם.

מושיקו זכה מספר פעמים באליפויות הארץ השונות ואף שימש כקפטן 
במספר תחרויות בינלאומיות.

עיקר פועלו בימים אלו הוא הברידג' כאשר מושיקו משמש כרכז פרויקט 
בתי הספר של ההתאגדות הישראלית ופועל רבות לקידום ופיתוח הענף 

בקרב האוכלוסייה הצעירה.
מושיקו נמנה עם בכירי המורים בארץ, מעביר ימי עיון למורים בתחום בתי 

ספר והוראת ברידג' לילדים.

ארציתסימולטניתתחרותתחרות
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 מאיחודש בהידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית  40לפניכם 
. הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום 2018

, בחר מושיקו מיוחסומחבר ההסברים  סטים של ידיים 4 התערבות. חולקו
  סט שלם, זה שנראה לו המעניין ביותר.

ניתוחים וההסברים להתאים את ה מושיקו מיוחסבהסברים השתדל 
מייג'ור  5ליכולתם של רוב הקוראים. ההכרזות המומלצות הן בשיטה טבעית 

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

, 40-ידיים מתוך ה 24אנו מקוים כי נהניתם מן התחרות עצמה, בה שיחקתם 
גם מקריאת החוברת הזו, הכוללת גם את הידיים שלא וכי תפיקו תועלת 

  שיחקתם.

  

 :ההתאגדות באתרבהקדם האפשרי  יפורסמותוצאות התחרות 

http://www.bridge.co.il  

  
 
  
  
  

Dealer: N 
Vul: None 1 Board:

♠ KQ43
♥ QJT
♦ 74
♣ T864

♠ J965
♥ 84
♦ AQT62
♣ K5

♠ T87
♥ A753
♦ J5
♣ AJ92

♠ A2
♥ K962
♦ K983
♣ Q73

o 
West North East South 

--- PASS PASS 1♦ 
PASS 1♠ PASS 1NT 
PASS PASS PASS  

    
  

 
  ניתוח ההכרזה

  
  הכרזה די סטדרטית ובסיסית.

ומתאר יד מאוזת עם פתיחה  1NTולאחר מכן מכריז  דיאמוד 1דרום פותח 
  .12-14ה חלש

ק' וללא התאמה באף צבע כמובן לא שואף להמשיך הלאה את  8צפון עם 
  .1NT' המכרז ומסתפק בחוזה שגם ככה חשב לקשה ביותר במשחק הברידג

 
  ניתוח משחק היד

  למערב בעיית הובלה, האם להוביל מסדרת ההארט או הקלאב.
- התיחת אך לאור פ AJ- ל לעיתים יכול להיות קצת מפחיד להוביל מתחת

Better Minor  קלאב. 2- בצריך וכדאי להוביל  
  

על מת לממש את סדרת ההארט או צריכים מהשותף הרבה   שימו לב,
  יותר לעומת סדרת הקלאב.

  את סדרת הקלאב יתן לפתח לעיתים קרובות יותר.
  

  הובלה בקלאב "מסדרת" לכרוז לקיחה פוטציאלית בקלאב.
  

  דיאמודלשקול לפתוח את סדרת ה קלאב צריך לפחות K- המזרח לאחר 
  שפרס בדומם יתקוף את הסדרה. TXXX- הוכראה לאור 

  
על מת ליצור בעיית מעברים בין הראשון לעבור  דיאמודכרוז מיומן יתן ל

  .♦- המגים אשר תמע מהם לממש את סדרת ה 
  החוזה יבוצע ברוב השולחות.הארט  A- ההמיקום הוח של  ורלא 
  .הארטבלקיחות  3
  .ספיידבלקיחות  3
  .דיאמודבלקיחה  1
  

מגים אשר ימשיכו את סדרת הקלאב ימצאו את עצמם עם תוצאה וחה 
  פחות כאשר דרום יבצע את החוזה עם לקיחה עודפת.
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Dealer: E 
Vul: N-S 2 Board:

♠ 7
♥ 943
♦ AJT852
♣ 864

♠ AQJ6
♥ A
♦ KQ96
♣ K752

♠ 82
♥ KJT87
♦ 74
♣ AT93

♠ KT9543
♥ Q652
♦ 3
♣ QJ

 
West North East South 

--- --- 1♦ 1♠ 
DBL PASS 2NT PASS 
3♣* PASS 3NT PASS 

PASS PASS   
 

  ניתוח ההכרזה
אי בטוח שחלק לפחות ישקלו 

ביד של דרום,  ספייד 2- ב להתערב
אך לאור הפגיעות, הסדרה החלשה 
יחסית וארבע קלפים במייג'ר השי 

  ממליץ. לא הייתי
היא גם פסימית מידי  PASSהכרזה 
פייד היא ההכרזה ס 1ולכן 

  .המומלצת
על המחסור בקודות להתערבות 

  פגיעה או מפצים בחלוקה.
של מערב,  NEGATIVE DBLלאחר 

  בפי מזרח החלטה.
ולתאר יד חזקה   2NTהאם להכריז 

 קלאב 3כריז הל אך מאוזת או
ולתאר יד חזקה ולא מאוזת (לרוב 

5-4.(  
2NT  צחתהיא ההכרזהלאור  המ

סדרת הספייד החזקה, העדפת 
ההובלה וכן הכיסוי אשר השותף 

  .שלו) A- למבטיח בהארט (וסף 
  

  ניתוח משחק היד
ביצוע החוזה הוא לא דבר של מה 
בכך, הכרוז צריך להתמקד בשתי 

  וקלאב. סדרות במקביל הארט
על אף חוסר ההתאמה המובהק 

ומהווה  סדרת ההארט חזקה מאד
מקור פוטציאלי כמעט וודאי 

  לקיחות.  לארבע
המעברים מגיעים דרך סדרת 
הקלאב, מה שמאפשר לכרוז לפתח 

  סדרות. שתיבמקביל 
קלאב רק  QJהמיקום הוח של 

יהפוך את הביצוע למהה יותר עבור 
וצאה מעולה של הכרוז ויבטיח לו ת

 שי ,הארט 4, קלאב 4לקיחות  11
  .)דיאמודו יידספ

  

  
Dealer: S 
Vul: E-W 3 Board:

♠ J4
♥ A953
♦ AT4
♣ AKT9

♠ QT62
♥ KT
♦ K
♣ Q86543

♠ K75
♥ 842
♦ J87632
♣ 7

♠ A983
♥ QJ76
♦ Q95
♣ J2

  

West North East South 
--- --- --- PASS 

PASS 1NT PASS 2♣ 
PASS 2♥ PASS 4♥ 
PASS PASS PASS  

 
  ניתוח ההכרזה

1NT 15-17וכר והטוב המ.  
עיות יהסכם סטיימן מחפש רב ♣2
  .Major- ב

החוזה  ♥- משמצאה התאמה ב
  .4♥ הסופי הוא

  
  ניתוח משחק היד

המון קווי משחק קיימים בלוח, 
לדאבוו של הכרוז אף לא אחד 

  מהם מסתיים עם ביצוע החוזה.
  

 ♠- בהובלה  מזרח בבעיית הובלה,
היא הטובה ביותר עבור ההגה אך 

מה שעלול  ♣- ויעדיף הובלה ביתכן 
  לסייע לכרוז.

על הייר הכרוז צריך להפסיד 
  .דיאמודהארט, ספייד ו

אך יש בעיות וספות, מה יעשה 
הכרוז עם הספייד הרביעי בשולחן? 

  מה יעשה עם הקלאב הרביעי בידו?
לא יתן גם למשוך שליטים וגם 

  לחתוך.
החוזה עתיד ליפול, ככל הראה 

  .בלקיחה אחת
 י סגולה ימצאו את הדרךיחיד

המושלמת לביצוע (עם עזרה 
  .)מההגה

  
 התקווה היחידה לכרוז היא עקיפה

מתוך תקווה שעל סדרת  ♣- וב ♥- ב
  יוכל לזרוק מפסידים. ♣- ה

שתי העקיפות לא עובדות והחוזה 
  ופל.

  
Dealer: W 
Vul: Both 4 Board:

♠ T92
♥ T
♦ AK7
♣ A98754

♠ KJ743
♥ Q6
♦ T9653
♣ K

♠ AQ6
♥ AJ854
♦ Q4
♣ QJ2

♠ 85
♥ K9732
♦ J82
♣ T63

 
West North East South 
1NT 2♣ 2♥* PASS 
2♠ PASS 2NT/3♦ PASS 
4♠ PASS PASS   PASS 

    
 

  ניתוח ההכרזה
איה מפריעה  ♣2מאחר והתערבות 

מאד  מומלץלמהלך ההכרזה 
וכל  TRANSFERלהמשיך לשחק 

 DBLאשר השיטות הרגילות כ
  .STAYMAN- המחליף את 

המקצועית  בשפה מה שקרא
SYSTEM ON.  
  קצרה.   4♠- למכאן הדרך 

  
מי שאיו משחק זאת, אלץ לקפוץ 

ולשחק מצד מזרח במקום  3♠- ל
  מערב. –מהצד העדיף 

  
 ♣- מי שברשותו דרך להתערב ב

יכול לעשות זאת בביטחון,  2בגובה 
על  ♣אך לרוב אין דרך להתערב 

1NT  ובפגיעות  3בגובה אלא
החלשה  ♣- הוכחית ולאור סדרת ה

  לא מומלץ!
  

  ניתוח משחק היד
  יד לא פשוטה לביצוע.

   :ספירה ראשוית מצביעה על
  מפסידים בקלאב 1
  דיאמודמפסידים ב 2

  ומפסיד פוטציאלי בהארט
אך בדיקה מדוקדקת יותר תראה 
שיש מפסיד פוטציאלי וסף 

  .(אם מושכים שליטים) דיאמודב
ה יבססו את המשחק על סדרת הרב

החלוקה הרעה ובעיית ההארט, 
חותמת את  – הצפויה המעברים

  הגולל על יסיון זה.
מצד שי מי שיבסס את המשחק על 

ביד הכרוז צפוי  דיאמודחיתוך 
  לבצע את המשחק.

בשל בעיית המעברים אין לכרוז 
הרבה ברירות ועליו לשחק על 

כן  מי שיעשה – דיאמודחיתוך של 
  צפוי לקבל תוצאה טובה מאד!
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Dealer: N 
Vul: N-S 5 Board:

♠ T74
♥ 4
♦ 853
♣ KQ9743

♠ A
♥ AQ8
♦ KQJT4
♣ A852

♠ Q95
♥ KJT62
♦ A92
♣ JT

♠ KJ8632
♥ 9753
♦ 76
♣ 6

  

West North East South 
--- PASS 1♦ PASS 
1♥ PASS 3♣ PASS 
3♦ PASS 3♥ PASS 
4♦* PASS 4NT PASS 
5♥ PASS 5NT PASS 
6♥ PASS 7♥ / PASS PASS 

    
 

  ניתוח ההכרזה
מחייב למשחק מלא,  3♣- ומאחר 

ללא  3♦- במערב יכול להשתמש 
חשש על מת למצוא התאמה של 

  .♥- קלפים ב שלושה
ק'  11לאחר מציאת ההתאמה ועם 

אל מול יד חזקה של השותף מערב 
 CUE BIDחייב להשתמש בהכרזת 

  .A♦- מספרת לשותף על כח ו אשר
משמש על מת  CUE BIDלעיתים 

להציג קוצר, אך מאחר ומדובר על 
לא הסדרה המרכזית של השותף 

  להציג קוצר אלא קלף בכיר! מומלץ
אסים ה 2תשובה מדהימה של 

יכולה להצית את הדמיון של מזרח 
או  K- על ה שכעת יכול לשאול

  .מידית 7אפילו להכריז 
 13יכול לספור לא קל אבל מזרח 

  לקיחות עוד בשלב המכרז!
  בספייד 1
  הארט 5
  דיאמוד 5
  קלאב 1

  !חיתוך של ספייד ?!13- ואיפה ה
  לאמיצים! 7 ♥

6NT !ליצירתיים  
  הארט לשמרים! 6♥
  ��לפחדים  4♥
  

  ניתוח משחק היד
  ביצוע המשחק הוא החלק הקל.

על הכרוז לחתוך ספייד אחד בטרם 
 -  K♣הובלה  ;הוא מושך שליטים

עוברים  A♠ ים , משחקAלוקחים 
 A♥ בדומם, חותכים ספייד A♦- ב

עליה   Q♥ וכעת מושכים שליטים
  ואחו בבית. K- עולים עם ה

  
Dealer: E 
Vul: E-W 6 Board:

♠ 64
♥ QJ82
♦ AQT72
♣ 98

♠ AT92
♥ T7654
♦ K8
♣ 32

♠ KQ873
♥ A3
♦ J65
♣ KJ4

♠ J5
♥ K9
♦ 943
♣ AQT765

 
West North East South 

--- --- PASS PASS 
1♠ 2♦ 2♠ 3♣ 

PASS PASS 3♠ PASS 
PASS PASS   

 
  ניתוח ההכרזה

בשל הפגיעות הוחה ולאחר 
יכול צפון  PASS- שהשותף פתח ב

  להרשות לעצמו להתערב במכרז.
דרום עם תמיכה בסדרת השותף 
ושישייה טובה מכריז את סדרתו 

- לעבור למתוך ידיעה שתמיד יוכל 
  במידת הצורך.♦
  

  על מזרח להעריך כוה את המצב:
♦K  הוא קלף חשוב מאד לאחר

 ארבעההתערבות צפון ומעל הכל 
  קלפים בשליט.

חוק סך הלקיחות דורש ממזרח 
שזהו גם החוזה  – 3♠- ללהתחרות 

  הסופי.
  

  החוק על רגל אחת:
  השליטיםכמספר  – הלקיחותמספר 

  לקיחות 8 –שליטים  8
  לקיחות 9 – שליטים 9

  לקיחות 10 –שליטים  10
המצב מתייחס למכרז תחרותי.  •

כאשר מספר הקודות  כלומר
שווה, פחות או יותר, בין 

 הזוגות.
  

  ניתוח משחק היד
למערב מצפים חיים קלים (מאד) 
הקלפים ממוקמים בצורה מדהימה 
ומאפשרים למערב לבצע את החוזה 

  עם לקיחה עודפת.
  

♦K  -  ממוקם אחרי ה -A  
♣K  -  ממוקם אחרי ה -A  

  2-2חלוקת השליט 
אסים  2לקיחות כאשר מפסידים  10

  והארט.

  
Dealer: S 
Vul: Both 7 Board:

♠ QJ62
♥ A754
♦ 952
♣ A5

♠ AT9
♥ KT86
♦ T864
♣ 98

♠ K743
♥ 3
♦ AQJ
♣ K6432

♠ 85
♥ QJ92
♦ K73
♣ QJT7

  

West North East South 
--- --- --- PASS 
1♣ DBL 1♥ DBL 
1♠ PASS 1NT PASS 

PASS PASS   
 

  ניתוח ההכרזה
קצת אגרסיבי אבל צפון מכריז 

DBL  ומקווה למצוא את השותף עם
  .MAJOR- האחת מסדרות 

  
על מת לספר  DBLדרום מכריז 

 ♥- קלפים בסדרת ה 4לשותפו על 
ותה וזאת למרות שמזרח הכריז א

, ובכך לאפשר לצפון, מידיי פעם
  לא הפעם. – 2♥- ל רותלהתח

  
  

  ניתוח משחק היד
 Q♣חלק יובילו  Q♥ חלק יובילו

כל  ?!)♠(אולי אפילו  ♦וחלק 
הובלה כאן היא הגיוית עבור דרום 

  ולכל אחת יתרון וחיסרון.
♥Q  -  היא ההובלה המתבקשת

של השותף, כמו כן,  DBLלאחר 
עבור הכרוז מאחר  המסוכת ביותר

ובמשחק זהיר של הסדרה היא 
  לקיחות. 3אפשר למגים לקחת ת
  

הכרוז כראה יסה לפתח את סדרת 
  .♠- וה♦ - ה

לקו משחק זה דרושה טכיקה רבה 
  מאחר וקיימת בעיית מעברים.

מזרח עוקף  K♥- בלאחר הזכייה 
על מת לחזור ליד הכרוז דיאמוד ב

  !T- אל ה ♠צריך לשחק 
 DBL- הזה המשחק המבוקש לאור 

  של צפון ולמעשה גם בלעדיו...
  

NT1  ית עםה רשליבוצע ובהג
  לקיחה עודפת.

  
 םפעצפוי ליפול  2♥- למי שיתחרה 
מה שעלול להוות תוצאה  או פעמיים
  רעה מאד.
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Dealer: W 
Vul: None 8 Board:

♠ 962
♥ QJ854
♦ 5
♣ T852

♠ AJ7
♥ A92
♦ AKJ82
♣ K6

♠ 543
♥ T63
♦ QT9
♣ AQJ9

♠ KQT8
♥ K7
♦ 7643
♣ 743

 
West North East South 
PASS PASS 2NT PASS 
3NT PASS PASS PASS 

    
    

 
  ניתוח ההכרזה

  אולי יהיו כאלה שישתמשו בהכרזת 
♣3 – PUPPET STAYMAN  תעל מ

, MAJOR- ב 5-3לחפש התאמה של 
 4-3-3-3אך בשל החלוקה המאוזת 

  ישירות. NT3אפשר להעדיף 
  

  ניתוח משחק היד
ום היא הובלה מדר K♠הובלה 

הובלה אשר מבקשת  חזקה,
UNBLOCK  כלומר על צפון

  .J- תמוה מידו, בדגש על ה להשליך
  

ובכך  A- בוחר לעכב את ה הכרוז
 ♠לאפשר לדרום לטעות ולהמשיך 

לקיחה  לכרוזוסף אשר יספק 
  וספת.

  
המסקה  Jכאשר צפון איו משליך 
מצא  J- הצריכה להיות ברורה, 

ור עליו ולכן אס הכרוזבידי 
  ספייד וסף.בלהמשיך 

  
- לכל חזרה אחרת תגביל את הכרוז 

ארבעה קלאבים לקיחות ( 11
  .אסים) שיו  וחמישה דיאמוד

המשך בספייד יספק לכרוז את 
ותוצאה רעה מאד  12- ההלקיחה 

  להגה.
  
  
  

  
Dealer: N 
Vul: E-W 9 Board:

♠ JT952
♥ J984
♦ 
♣ JT54

♠ K86
♥ KQ
♦ AKQ982
♣ A3

♠ Q43
♥ A75
♦ T654
♣ Q96

♠ A7
♥ T632
♦ J73
♣ K872

  

West North East South 
--- PASS 2♣ PASS 
2♦ PASS 2NT PASS 

3NT PASS PASS PASS 
    

 
  ניתוח ההכרזה

- מידו של מזרח שווה בהחלט יותר 
ק' ולכן משודרגת בהכרזה  21

השאלה מה יכריז  – 2♣לפתיחת 
  (הצפוי) של מערב. 2♦מזרח מול 

  
NT2 ,האפשרות  היא אפשרות אחת

אך על מזרח  3 ♦השייה היא כמובן
  גם לחשוב קדימה.

עלול לשים את מערב הרבה  3♦
פעמים בבעיית הכרזה כאשר אין 
באפשרותו להציג סדרה או להכריז 

NT3.  
  

עליו להכריז את ההכרזה הטובה 
ברוב המקרים ולא במקרים 

- היא לספציפיים ולכן ההמלצה 
NT2.  

  
  ניתוח משחק היד

הובלה בקלאב קטן תעשה לכרוז 
 ♥6- בעוד הובלה ב חיים קלים,

תדרוש מהכרוז קצת יותר מאמץ על 
  מת להשיג לקיחות עודפות.

על הכרוז לפתח את הלקיחות בצד 
וזה  דיאמודבטרם יפה לסדרת ה
  בשל בעיות המעברים.

לוקחים מיד עם  2♣- את ההובלה ב
 K- לכיוון ה ♠ים ומיד משחק Q- ה

על מת לפתח לקיחה וספת 
  בסדרה.

לאחר שזוכים בהובלה בשית 
 ♥- משחררים את החסימה ב

עוברים בעזרת הספייד לדומם 
ואת יתרת  A♥- גובים את ה

  ים.דיאמודה
  

לב למוע  *חשוב מאד לשים
ע"י  דיאמודחסימות כמו בסדרת ה

  .A-העל  T-ההשלכה של 

  
Dealer: E 
Vul: Both 10 Board:

♠ KJ4
♥ K974
♦ 83
♣ K954

♠ T8
♥ AJ
♦ AQJ754
♣ T87

♠ A532
♥ 652
♦ 62
♣ AQJ3

♠ Q976
♥ QT83
♦ KT9
♣ 62

 
West North East South 

--- --- 1♦ PASS 
1♠ PASS 2♦ PASS 

2NT PASS 3NT* PASS 
PASS PASS   

 
  ניתוח ההכרזה

יד עם מתארים  2♦לאחריה ו 1♦
ם קלפי 6- ו 12-14חלשה  פתיחה

למערב עדיין  (בדר"כ). מוכרזים
אפשרות למשחק מלא בתאי 

המשחק קודות,  14ששותפו עם 
 NT2ולכן  NT- העדיף הוא כמובן ב
ק'. 10-12ה היא הכרזת הזמ  

החלשה והמחסור  ♥- סדרת ה
בעוצר עלול לעצור חלק מלהכריז 

NT2 אך בהיעדר הכרזה אחרת ,
לעוצר מצד עדיפה על מערב לקוות 

  השותף / להובלה ידידותית.
ולא  מזרח עם יקוד מיימאלי

 אבל,אמור להוסיף למשחק מלא 
חזקה מאד ואם  דיאמודסדרת ה

או אם העקיפה  K- היש את לשותף 
 7מצליחה מזרח מביא לשותפות 

לקיחות! ולכן אפשר לעשות שדרוג 
הרי ידוע . 3NT- קטן ליד ולהוסיף ל

על שהמשחק יתבסס בכל מקרה 
   .♦- סדרת ה

כמה פעמים כבר יצא לכם להכריז 
2NT  ולבצע בדיוק?, תמיד זה או

  .  יותר או פחות 
  

  ניתוח משחק היד
  ?? ♣או  ♥מה יוביל צפון 

אין תשובה ברורה, שתי הסדרות 
  לחלוטין. כמעט זהות
תקל מאד על ביצוע  -♣הובלה ב

החוזה ותאפשר לכרוז גם לזכות 
מיוחד בלא מעט לקיחות עודפות (ב

וסף לאחר  ♣אם ההגה תמשיך ב
  .)K♦- הזכייה ב

  
וב של כבשילוב עם עי ♥- הובלה ב

מחסלת את  (חובה!) K♦- ה
הסיכויים לבצע את החוזה ומפילה 

  .2NTגם 
  הוצאת הכיסות לדומם! –הסיבה 
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Dealer: S 
Vul: None 11 Board:

♠ KJT54
♥ QT5
♦ 3
♣ AT63

♠ 3
♥ AKJ96
♦ KQJT2
♣ 85

♠ Q9862
♥ 7
♦ A9
♣ KJ742

♠ A7
♥ 8432
♦ 87654
♣ Q9

  

West North East South 
--- --- --- PASS 
1♠ PASS 2♥ PASS 
2♠ PASS 3♦ PASS 

3NT PASS PASS PASS 
 

  ניתוח ההכרזה
סכום  20- החוק מערב פותח ע"פ 

מספר הקלפים בשתי הסדרות 
 20הקודות =  םהארוכות + סכו
  ווה פתיחה.מכאן שהיד ש

  
ומכריח את מערב  2♥מזרח מכריז 

לסיבוב וסף, מערב בלית ברירה 
  .♠- חוזר על סדרת ה
חזרה על הסדרה חשוב להדגיש 

  במצב זה, איה מבטיחה שישייה!
 3♣מערב איו יכול להכריז  :הסיבה

+ 15מאחר והכרזה זאת תספר על 
ק', כמו כן מערב לא יכול להכריז 

NT ה מאוזת.שכן ידו אי  
מזרח מציג את סדרתו השייה וכן 

  מחייב למשחק מלא.
וללא  ♣- במערב עם עוצר מצוין 

התאמה באף סדרה בוחר את 
  .3NTהחוזה הסופי של 

מי שלא יפתח את המכרז במערב 
יאפשר לצפון לפתוח ביד שלישית 
ובכך לשבש את הסיכויים של מזרח 

  מערב להגיע למשחק מלא.
  

  ניתוח משחק היד
וכעת  ♣צפון מוביל  בשל ההכרזה

  לקיחות גבוהות: 8לכרוז 
AK ♦AKQJT ♥ ו - ♣K מהיכן

  יתן לגייס לקיחה וספת?
ראית  Q- העל  ♥- עקיפה ב

כאופציה הטובה ביותר. בשל בעיית 
המעברים על הכרוז לבצע אותה 

  .♦-בטרם פוה לסדרת ה
לשמחת המבצע העקיפה תצליח, 
ואם הכרוז ישכיל לשים לב 

 ♥- כל סדרת ה למספרים יגלה כי
ופלת גם T♥ - שהופכת גבוה לאחר 

לקיחות לכרוז בסיום  11היא. 
  המשחק.

  
Dealer: W 
Vul: N-S 12 Board:

♠ AT6
♥ A
♦ J94
♣ J97432

♠ KJ875
♥ KQ74
♦ 53
♣ A8

♠ Q9
♥ J8632
♦ AKQ7
♣ KQ

♠ 432
♥ T95
♦ T862
♣ T65

 
West North East South 
1♥ PASS 2NT* PASS 
3♥* PASS 4♣* PASS 
4♦* PASS 4♥ PASS 

PASS PASS PASS  
 

  ניתוח ההכרזה
חשוב להגיד שכיום ישם שיטות 
הרבה יותר מתקדמות ולא 

המוכר  -JACOBYמסובכות ל
  והטוב.

בעזרתן היה קל יותר לתאר את 
  הידיים במכרז.

ממליץ בחום לכל הקוראים לבדוק 
  ולחקור בושא.

  
קטן גם ישאלו  אי בטוח שחלק לא

לאסים וימצאו עצמם בחוזה הכי 
  .5♥פחות וח בברידג' 

  
מערב מכריז  JACOBY 2NTלאחר 

המתאר חלוקה מאוזת, עם יד  3♥
  .4♥חיובית עם מיימום כריז 

 CUE-BIDשתי הכרזות  ♣4 - ו ♦4
  סדרה.ב  A/K המתארות

מערב צריך לחשוב הרבה האם עליו 
  להמשיך הלאה.

ליט רצוי בשל חולשת סדרת הש
  לעצור.

  
טיפ: כאשר בפיכם התלבטות 
האם להמשיך את המכרז לכיוון 

בחו את סדרת  –סלאם בשליט 
  אם חזקה יתן להמשיך. –השליט 

  
  ניתוח משחק היד

המשחק יבוצע ללא קושי כאשר 
בסדרות  Aהכרוז ימסור תמיד שי 

  .MAJOR- ה

  
Dealer: N 
Vul: Both 13 Board:

♠ KT
♥ 62
♦ 975
♣ JT9873

♠ AQ93
♥ KJT8
♦ KQ64
♣ 2

♠ 765
♥ A9754
♦ JT3
♣ A6

♠ J842
♥ Q3
♦ A82
♣ KQ54

  

West North East South 
--- PASS 1♦ PASS 
1♥ PASS 3♥ PASS 
4♥ PASS PASS PASS 

    
 

  ניתוח ההכרזה
מול  4♣יתכן וחלק יחליטו להכריז 

 SPLINTERבתור הכרזת  1♥
זקה מאד וקוצר המתארת יד ח

  .♣- בסדרת ה
 קודות קצת ותלטעמי חסר
  להכרזה זאת.

על אף שדרום  –הכרזת דרום 
מחזיק פתיחה בעצמו אין 

  באפשרותו להציגה.
DBL  הקוצרלא אפשרי בשל 

  .♥- בסדרת ה 
איה אופציה  OVER CALLכמובן 

  שכן אין סדרה עם חמישה קלפים.
  

מי שטרם השתכע צריך לשאול את 
 DBLשה דרום אם מול עצמו מה יע

  .2♥או  1♥שותפו יכריז 
  

  ניתוח משחק היד
עם חלוקת שליט וחה, עקיפה 

 דיאמוד Tמוצלחת בספייד וכן 
  הכל פלא בעולם הכרוז.

  
 A♦- ההכרוז ימסור למגים את 

השלישי משליכים  ♠- את ה, לבדב
  .♦- העל סדרת 

  
8 Ever, 9 Never  בסדרת השליט

קובל קלפים לא מ 9עם התאמה של 
(אלא אם יש סימן  Q- לעקוף את ה

 Aמסגיר) לכן הכרוז משחק 
לשמחתו סדרת השליט  Kולאחריו 

  .2-2מתחלקת 
לאחר הוצאת השליטים עוברים 

וכמובן לא  ♦- לפיתוח סדרת ה
  .♠- לשכוח לעשות עקיפה ב
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Dealer: E 
Vul: None 14 Board:

♠ AT86
♥ KJ8
♦ AQ9
♣ A94

♠ KQJ92
♥ Q432
♦ K
♣ Q63

♠ 43
♥ A75
♦ JT83
♣ JT85

♠ 75
♥ T96
♦ 76542
♣ K72

 
West North East South 

--- --- 1♠ PASS 
1NT PASS 2♥ PASS 

PASS PASS   
    

 
  ניתוח ההכרזה

צפון צריך לשקול  לא להיבהל,
 .1NTעל  PASSברציות להכריז 

(בטח חלק יכריזו דבל) הסיבה? 
 ,18 פחותלמזרח ומערב הראו יחד 

ק', צפון לא יכול לצפות לשפע  19
גדול מהשותף ולכן עם יד מאוזת 

  לחלוטין עדיף וכדאי ללכת להגה.
  

היא ההכרזה  PASSלפעמים 
  המצחת.

על  שתייםטוב ציפור אחת ביד מ
צפון לא יודע על התאמה באף  .העץ

סדרה ועם יד שטוחה ומאוזת צריך 
  להעדיף להיות בהגה.

  
  ?♥/  ♠ יד מערב,מה להעדיף מ

- למערב מבחיתו לא צריך לתקן 
מאחר ואם יתקן הוא עלול  2♠

לשמוע הכרזה וספת מהשותף ועם 
  ק' עדיף לעצור כאן ועכשיו! 6

קלפים  5כמו כן לשותף לעיתים יש 
מה שיכול להוות התאמה של  ♥- ב

5-3.  
  

  ניתוח משחק היד
  

לבטח תעשה למזרח  ♥/♠- בהובלה 
  .חיים קצת יותר קלים

ועדיין אין הרבה סיכויים לבצע את 
  החוזה.

  
  .- 1 -  /2ידוו לכישלון  ♠/♥2

  
צפון אשר לא הצליח לגלות איפוק 
בשלב המכרז ימצא את עצמו ופל 

  ורושם תוצאה רעה.
  

  
Dealer: S 
Vul: N-S 15 Board:

♠ KJ753
♥ J8752
♦ T9
♣ 8

♠ Q62
♥ QT43
♦ Q643
♣ QJ

♠ AT94
♥ A
♦ A875
♣ K932

♠ 8
♥ K96
♦ KJ2
♣ AT7654

  

West North East South 
--- --- --- 1♣ 

PASS 1♠ PASS 2♣ 
PASS 2♥ PASS PASS 
PASS    

 
  ניתוח ההכרזה

ק' אך ללא הכרזה  15למערב 
מאחר  OVERCALLבמצא. אין 

לא  DBL- וואין חמישייה באף סדרה 
  .♥- בא בחשבון עם בודד ב

  
ק'  12-14ימלית דרום מתאר יד מי

, ) קלפים בקלאב6 ך כלל(בדר 5עם 
  ק' עם 6-9וצפון מספר על יד חלשה 

ומאפשר  MAJOR- השתי סדרות 
  אחת.בלצפון לבחור 

  
 2♥בעבר היו משחקים שהכרזת  •

היא מחייבת, אך מקובל שדווקא 
 –תהיה ההכרזה המחייבת  2♦

  .NEW MINOR FORCING מהן
  

  ניתוח משחק היד
האם להוביל  ;הובלהלמזרח בעיית 

או האם  הצבע שלא הוכרז? ♦
לאחר שדרום העדיף לשחק בהארט, 
דווקא להוביל שליט על מת למוע 

  ?♠חיתוכים עתידיים של 
  

החלטה לא פשוטה אך למעשה 
  כמעט ללא השפעה על המשחק.

  
"תגלה" לכרוז את  ♦- הובלה ב

העקיפה בעוד הובלה בשליט תכיס 
קלף את מערב למשחק סופי כבר ב

  הראשון!
  

כרוזים שימעו ממשיכת שליטים 
ויממשו את הפוטציאל בחיתוך 
צולב וסף על העקיפה המוצלחת 

  יבצעו את המשחק. דיאמודב
  משיכת שליטים תוביל לפילה.

  
  

  
Dealer: W 
Vul: E-W 16 Board:

♠ 52
♥ QT9863
♦ Q5
♣ AQ9

♠ A93
♥ KJ7
♦ A6
♣ T8743

♠ KQ4
♥ A4
♦ K9743
♣ J52

♠ JT876
♥ 52
♦ JT82
♣ K6

 
West North East South 
1♦ 2♥ 3NT PASS 

PASS PASS   
    
    

 
  ניתוח ההכרזה

  ?2♥/1♥על מה צפון להתערב 
ההמלצה שלי היא לסות ולהפריע 

  !2♥ - עד כמה שיתן 
  

ימצאו  EWלא חשוב מה בחר צפון 
 3NTעצמם בחוזה של 

  
  

  ניתוח משחק היד
  .♥5ם בוחר להוביל דרו

  :לקיחות בטוחות 8למזרח 
  .בסדרת הספייד 3
  .בסדרת ההארט 3
  .דיאמודבסדרת ה 2
  

  מאיפה מגייסים לקיחה וספת?
  שתי אפשרויות עומדות בפי הכרוז

 .סדרת קלאב . 1
  .דיאמודסדרת  . 2

  
בדיקה מדוקדקת צריכה להביא 
למסקה שעל הכרוז דווקא לבחור 

 , על אף שהיאדיאמודבסדרת ה
  קצרה מקלאב!

  
בסדרת הקלאב על הכרוז למסור 

פעמים ליריבים  3 לפחותאת היד 
ובכך יאפשר את פיתוח סדרת 

  ההארט.
  

על  דיאמודלעומת זאת בסדרת ה
הכרוז למסור את היד רק פעמיים 

  ובכך יתן להבטיח את החוזה.
  

את  חלוקה יפה שממחישה
  בתכון קפדי. החשיבות
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Dealer: N 
Vul: None 17 Board:

♠ A5
♥ Q8753
♦ 964
♣ KQT

♠ Q3
♥ AJT4
♦ Q732
♣ A93

♠ KJT64
♥ 92
♦ KT5
♣ 765

♠ 9872
♥ K6
♦ AJ8
♣ J842

  

West North East South 
--- PASS 1♦ PASS 
1♠ PASS 1NT PASS 
2♠ PASS PASS PASS 

    
 

  ניתוח ההכרזה
ידו של צפון גבולית לפתיחה, אך עם 

מאוזות וסדרה לא טובה  ק' 11
מאותה  –עדיף להימע מהכרזה 

סיבה גם לא כדאי לצפון להכריז 
OVERCALL  2♥של.  

  
מזרח מתאר יד מאוזת עם פתיחה 

ומערב צריך לבחור בין  12-14חלשה 
  .♠ - לבין לשחק ב NTלשחק 

  
  ניתוח משחק היד

מפסידים  5ולמזרח  K♣ מובילצפון 
 1הארט,  1ספייד,  1ודאיים (
קלאב) עם אופציה  2- ו דיאמוד

  .♦- למפסיד וסף בסדרת ה 
  

יצטרך לבחור בין עקיפה  מערב
  .J♦- הלבין עקיפה על  ♥- כפולה ב 

  
 75%לעקיפה כפולה סיכוי מצוין של 

  הצלחה ולכן יש לבחור בה.
  

לאחר משיכת שליטים על מערב 
מידו לכיוון  ♥לשחק פעמיים 

הדומם ולקוות שהתמוות החסרות 
  חלקות בין צפון ודרום.מת ♥- ב

יתן  A♥ - הלשמחתו זה המצב ועל 
  .♦- ביהיה להשליך מפסיד 

  
Dealer: E 
Vul: N-S 18 Board:

♠ K7
♥ KJT84
♦ A84
♣ KQ8

♠ AT96
♥ 9765
♦ T7
♣ 954

♠ J84
♥ 
♦ QJ9652
♣ T732

♠ Q532
♥ AQ32
♦ K3
♣ AJ6

 
West North East South 

--- --- PASS 1NT 
PASS 2♦ PASS 3♥ 
PASS 4NT PASS 5♠ 
PASS 6♥ PASS PASS 
PASS    

 
  ניתוח ההכרזה

דרום משתמש בשבירת הטרספר 
 9על מת לתאר התאמה מצוית של 

  ק'. 15-16- וקלפים לפחות 
ק'  16צפון לא שאר אדיש ועם 

  משלו מכוון את המשחק לסלאם.
  

לצפון ותרה החלטה אחרוה האם 
או האם משיקולי  ♥6- בלהסתפק 

"להמר" על כל  T.Bשיטת החישוב 
  .6NTהקופה ולשחק 

  
מאחר ולצפון יד מאוזת ללא 
שישייה ומספר הקודות של 

ק' צפון צריך  31-32השותפות היא 
יהיה גבולי ועליו  6NT- שלדעת 

  .♥6- בלהסתפק 
  

  ניתוח משחק היד
, דרום זוכה Q♦- מערב מוביל ב

ב שליט . ומשחק סיבוK- בידו עם ה
  אחד.

החלוקה האכזרית בשליט מתגלה 
  ועל דרום כעת לקוט במשחק זהיר.

  
מפסידים  שיישתם כעת 

) Aבספייד ( אחד פוטציאלים:
  .דיאמודואחד ב

  
יתר  טרם הוצאתדרום צריך 

בידו על מת  ♦השליטים לחתוך 
   ♦- להימע ממפסיד וסף בסדרת ה

  
  שמי שישחק תחילה !שימו לב

AQ♥ סה לחתוך ורק לאחר מכאן י
ימצא את  ♦-יד הוסף בפסאת המ

עצמו ללא סיכויי ביצוע כאשר 
.9- למזרח האפשרות לחתוך עם ה

  
Dealer: S 
Vul: E-W 19 Board:

♠ A8
♥ 9862
♦ AKQ76
♣ 53

♠ T943
♥ A4
♦ 84
♣ AJ974

♠ J2
♥ KQJ73
♦ JT3
♣ KT8

♠ KQ765
♥ T5
♦ 952
♣ Q62

  

West North East South 
--- --- --- PASS 
1♥ 2♦ DBL PASS 
2♥ PASS PASS 3♦ 

PASS PASS   
 

  ניתוח ההכרזה
מצפון מזרח  OVER-CALLלאחר 

על  NEGATIVE DBL - במשתמש 
קלפים   +4ק' עם 8מת לספר על 

  בספייד.
  

דרום יכול לוותר על תמיכה ישירה 
על מת לאפשר למזרח מערב לטעות 

בספייד, על אף ולחות בחוזה רע 
  שהסיכוי לכך מוך.

  
מערב בלית ברירה חוזר על סדרת 

  קלפים. 5ההארט על אף שבידו רק 
  

דרום בוחר להתחרות על החוזה 
צריך לסיים את  ♦3- החלקי, ו

  המכרז.
  ניתוח משחק היד

  :לקיחות גבוהות 8לכרוז 
  ספייד. AKQ- וים דיאמוד 5

  מהיכן יגייס לקיחה וספת?
  :אפשרויות 2לכאורה לכרוז 

 פיתוח סדרת הספייד. . 1
 חיתוך של הארט בדומם. . 2

  
  .שתי האופציות לא ראות מושכות

לאור הדבל של מזרח, סדרת 
  הספייד לא תתחלק.

  
חיתוך של הארט בדומם גם יכול 
להתברר כבעייתי מאחר והכרוז 

שגם למזרח אין קלף שלישי  יודע
  בהארט.

הוא קלף מפתח  ♦9- למזלו ה
ארט והבטחת שמאפשר חיתוך של ה

  ביצוע החוזה.
  

כי הובלה בשליט  !שימו לב
והתמקדות של ההגה אך ורק 

דה את החוזה לפילה בשליט 
  בטוחה.
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Dealer: W 
Vul: Both 20 Board:

♠ AJ5
♥ KT97
♦ A54
♣ T83

♠ 2
♥ J865
♦ J93
♣ QJ742

♠ 9764
♥ Q432
♦ KT6
♣ A5

♠ KQT83
♥ A
♦ Q872
♣ K96

 
West North East South 
PASS 1♣ PASS 1♠ 
PASS 1NT PASS 2♣* 
PASS 2♠ PASS 4♠ 
PASS PASS PASS  

 
  ניתוח ההכרזה

בסדרות המייור מקובל  3-3עם 
ללא קשר לאיכות  ♣- לפתוח ב

  הסדרה.
  

  בהכרזתו השייה מתאר הפותח
דרום  ק' ויד מאוזת. 12-14

  Checkback  Stayman- במשתמש 
על התאמה אפשרית  ל מת לבררע

  .♠- קלפים ב 3של 
  

דרום יכול לחלום על סלאם אבל עם 
קודות בלבד עדיף שזה ישאר  14

  בתחום החלומות בלבד.
  

  ניתוח משחק היד
מערב בוחר להוביל שליט על מת 
להימע מהובלה מתחת לאחת 

  התמוות ביתר הסדרות.
הובלה בשליט היא מצוית עבור 
 ההגה שכעת כמעט בוודאות

  תכשיל את החוזה.
  

 דיאמודהובלה אחרת של קלאב / 
לכרוז את ביצוע  "מסדרת"הייתה 
  החוזה.

  
הכרוז חסר סיכוי ויאלץ תמיד 

 2- וקלאבים  2להפסיד, לכל הפחות, 
  ים (וגם זה במשחק טוב).דיאמוד

  
 3על מת לא להפסיד  •

קלאבים על הכרוז להתחיל 
ולתת לה  T♣מהדומם עם 

  לעבור.

  
Dealer: N 
Vul: N-S 21 Board:

♠ AJ742
♥ A65
♦ 932
♣ A4

♠ QT96
♥ Q932
♦ 76
♣ KT3

♠ K85
♥ KJT4
♦ T
♣ J9852

♠ 3
♥ 87
♦ AKQJ854
♣ Q76

  

West North East South 
--- 1♠ PASS 2♦ 

PASS 2NT PASS 3NT 
PASS PASS PASS  

    
 

  ניתוח ההכרזה
, אין צורך מחייבתהיא הכרזה  2♦

  למהר במכרז.
צפון עם עוצרים ביתר הסדרות ויד 

  .NTמאוזת מכריז 
דרום עלול לחשוב גם על מעבר 

! 7למשחק מלא מאחר ובידו 
קודות  12לקיחות גבוהות, אך עם 

של השותף  12-14בלבד אל מול 
ע סלאם הם מוכים וציהסיכויים לב

  מאד.
  

לא בא בחשבון בוודאי  5♦גם 
למרות , כן T.Bבשיטת החישוב של 

  סדרת ההארט החלשה.
  

  ניתוח משחק היד
היא הסטדרטית  ♥- הובלה ב

ביותר מצד מזרח וגם תגביל את 
  לקיחות. 10- להחוזה 

  
תסדר לכרוז את  ♣- הובלה ב
  .11- הלקיחה ה

  
Dealer: E 
Vul: E-W 22 Board:

♠ 54
♥ T8743
♦ T3
♣ J986

♠ T7
♥ J65
♦ KJ52
♣ KQ54

♠ 6
♥ KQ9
♦ A9864
♣ T732

♠ AKQJ9832
♥ A2
♦ Q7
♣ A

 
West North East South 

--- --- PASS 2♣ 
PASS 2♦ PASS 3♠ 
PASS 4♠ PASS PASS 
PASS    

 
  ניתוח ההכרזה

  לקיחות גבוהות! 10לדרום 
  .חובההיא  2♣ פתיחה של

דרום קופץ  2♦לאחר התשובה 
בסדרת הספייד על מת לבסס הבה 

כי ללא קשר מוחלטת בין הצדדים 
החוזה חייב  שותפו לקלפיו של

  .♠- להיות ב 
  

מחפש הכרוז   3♠למעשה, בהכרזת 
משותפו שתספר  CUE BIDהכרזת 

מתוך  A/Kעל קלפי מפתח כמו 
  שאיפה להתקדם הלאה לסלאם.

  
צפון שם סוף לשאיפות אלה 
ומחוסר ברירה סוגר למשחק מלא 

בוודאי שעם הקלפים שקיבל ו ♠- ב
  .תפילהגם לא תזיק 

  
, שולל צפון הימצאות 4♠בהכרזתו, 

ולכן  Aאו  Kשל קלפי מפתח כמו 
צריך דרום "להתאפק" לסמוך על 

  ! PASSשותפו ולהכריז 
כל יסיון ללכת גבוה יותר יעלה 

  ביוקר.
  

 מחייבת למשחק מלא! 2♣ הכרזת
לצפון אין ברירה והוא חייב להוסיף 

כן גם עם קודה  –למשחק מלא 
  .)  סאפאחת בלבד (וגם עם 

  
מי שהכריז פאס עומד לקבל הרצאה 

  מהשותף.
  

  ניתוח משחק היד
צפון בוודאי יתקשה להאמין אבל 

החוזה  מצדותרומה  אפסגם עם 
  יבוצע ללא בעיה.
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Dealer: S 
Vul: Both 23 Board:

♠ KQT653
♥ KJ9
♦ K832
♣ 

♠ 94
♥ AT3
♦ AJT9
♣ 6542

♠ A72
♥ 8752
♦ 4
♣ AKQ83

♠ J8
♥ Q64
♦ Q765
♣ JT97

  

West North East South 
--- --- --- PASS 
1♣ 1♠ 2♣ PASS 

PASS 2♠ PASS PASS 
3♣ 3♦ DBL 3♠ 

PASS PASS PASS  
 

  ניתוח ההכרזה
מצפון, מזרח תקוע ללא  1♠לאחר 

  הכרזה טובה.
ק' הוא מעויין להכריז אך  9עם 

  השאלה מה?
DBL –  יהיהNEGATIVE  ויתאר
  קלפים בסדרת ההארט. עהארב
NT1 – .יבטיח עוצר בסדרת הספייד  
  קלפים. 5בדר"כ מראה  – 2♣
  

 - ולא הוג "לשקר" במאחר 
MAJOR 

ללא עוצר  NTולא רצוי להכריז 
  .2♣"השקר" הקטן ביותר יהיה 

  
המכרז התחרותי ממשיך, ולאחר 

לצפון הזדמות מצוית  ♣3
להתחרות על החוזה ועל הדרך 

השייה שלו לתאר את הסדרה 
  .6-4ולהציג 

  
 ♦3בעוד יתן לתת דבל עושין על 

בשליט על  המצויתבשל האחיזה 
  הסיטואציה קשה קצת יותר. ♠3

  
  ניתוח משחק היד

 דיאמודב האכזריתהחלוקה 
  חותמת את הגולל על החוזה.

  
הובלה בקלאב תיחתך ע"י צפון 
שיעבור למשיכת השליטים, מערב 

לאב יכול לבחור האם להמשיך בק
ולקצר את הכרוז או להעביר 

 – על מת לקבל חיתוך דיאמודל
לא מומלץ מאחר והשותף תן דבל 
מעיש המספר על קלפים חזקים 

  בסדרה.

  
Dealer: W 
Vul: None 24 Board:

♠ K732
♥ AJ982
♦ 7
♣ Q97

♠ 6
♥ QT63
♦ KJT42
♣ J62

♠ Q854
♥ 74
♦ 965
♣ AKT5

♠ AJT9
♥ K5
♦ AQ83
♣ 843

 
West North East South 
PASS PASS PASS 1♦ 
PASS 1♥ PASS 1♠ 
PASS 3♠ PASS 4♠ 
PASS PASS PASS  

 
  ניתוח ההכרזה

ק'  12-21סטדרטי המתאר   1♦
  קלפים. 3עם לפחות 

מצפון בתקווה למצוא התאמה  ♥1
  .♠- באו  ♥- באו 

ולהכריז  ♠- הלדרום אסור לדלג על 
NT  ידו ובעיקר  לתאר אתאלא עליו

  .♠- האת סדרת 
ומזמין למשחק  ♠- בצפון קופץ 

יהיו בוודאי כאלה שיוותרו  –מלא 
ההזמה ויכריזו מיד משחק על 

  מלא.
  

 4♠- כל הדרכים מובילות לרומא ו
  הוא הגורל של הבורד.

  
  ניתוח משחק היד

 A♣ - בההובלה ככל הראה תהיה 
 K- מה שיסגיר את המיקום של ה

ז כי בסדרה ובעצם ירגיע את הכרו
  .3מפסידים ולא  2זאת "רק" 

  
למרות שסדרת הקלאב מסתדרת 

  לטובה, לכרוז עדיין בעיות בביצוע.
ואם Q♠ - הראשית עליו למצוא את 

זה לא מספיק החלוקה בשליט רעה 
  .4-1מאד 

  
גם סדרת ההארט העתידית לפיתוח 

ואם  4-2לא עושה חסד ומתחלקת 
זה לא הספיק גם העקיפה לא 

  מצליחה.
  
הוא אופציה  ♦- ו ♥יתוך צולב ח

למשחק אך גם עתיד להיכשל בתאי 
 ♠  שמערב באיזשהו שלב ישחק

  .יוזמתוב
  
  

  
Dealer: N 
Vul: E-W 25 Board:

♠ AJT87654
♥ J73
♦ 
♣ K2

♠ 3
♥ Q962
♦ QT73
♣ AT73

♠ KQ2
♥ 
♦ AK62
♣ J98654

♠ 9
♥ AKT854
♦ J9854
♣ Q

  

West North East South 
--- 4♠ PASS PASS 

PASS    
    
    

 
  ניתוח ההכרזה

קלפים יש חוק אחד ברור והוא  8- ל
  שאין חוקים.

וזאת על  4מקובל לפתוח מיד בגובה 
  מת להפריע כמה שיתן.

  
למערב פתיחה אך ללא הכרזה 

  .PASSטובה זמיה אלץ להכריז 
  

  ניתוח משחק היד
  בהובלה.מזרח 

לכן  Aה יש לא מובילים בסדרה ב
  קלאב הוא לא אופציה.

  
מוצאת את מערב עם  ♥- הובלה ב

חוסר וחיתוך מיידי, חזרה בקלאב 
אל האס וחיתוך וסף אולי ראים 
טוב מאד אך לא מעשה לא עושים 

  הבדל.
  

לדרום אין כיסות לדומם ולכן אין 
  באפשרותו לעקוף את הספייד.

מערב למעשה חותך עם לקיחות 
  טבעיות.

  
דיוק וללא קושי.ביבוצע  ♠4
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Dealer: E 
Vul: Both 26 Board:

♠ K8
♥ AT64
♦ A52
♣ AK97

♠ 9542
♥ K2
♦ K73
♣ 6532

♠ T763
♥ J9873
♦ T9
♣ 84

♠ AQJ
♥ Q5
♦ QJ864
♣ QJT

 
West North East South 

--- --- PASS 1NT 
PASS 2♣ PASS 2♦ 
PASS 6NT PASS PASS 
PASS    

 
  כרזהניתוח הה

  15-17המתארת  1NTלאחר פתיחת 
מסיק צפון שחוזה בסלאם הוא 

 33חובה מאחר ולשותפות לפחות 
  ).18  +15-17ק' יחד (

השאלה היחידה היא האם סלאם 
  או אולי סלאם בצבע? NT- ב
  

 STAYMANצפון משתמש בהסכם 
על מת לברר על התאמה 

משזאת לא  ♥- פוטציאלית ב
בה הוא האופציה הטו NTבמצא, 

  ביותר.
  

  ניתוח משחק היד
  הכל בידיים של מערב!

כל הובלה  והחוזה ופל, ♥- הובלה ב
  אחרת והחוזה מבוצע!

  
מועת מדרום את  ♥- הובלה ב

טרם  ♦- היכולת לפתח את סדרת ה
  לקיחות להגה. 2ימסור 

  
כל הובלה אחרת תאפשר לכרוז 
לבצע את החוזה וזאת למרות 

  לא מצליחה. ♦- שהעקיפה ב
  

  לקיחות: 12לכרוז 
  .בספייד 3
  .בהארט 1
  .דיאמודב 4
  .קלאב 4
  

  לקיחות: 2להגה 
  .הארט 1
  .דיאמוד 1
  

  אך כאמור הכל תלוי בהובלה!

  
Dealer: S 
Vul: None 27 Board:

♠ J973
♥ 532
♦ Q
♣ T9864

♠ AT642
♥ A7
♦ AJ3
♣ Q72

♠ 5
♥ K986
♦ 8754
♣ AKJ3

♠ KQ8
♥ QJT4
♦ KT962
♣ 5

  

West North East South 
--- --- --- 1♦ 

PASS PASS DBL PASS 
2♦ PASS 2♠ PASS 
3♥ PASS 3NT PASS 

PASS PASS   
 

  ניתוח ההכרזה
ק' הן  11למרות שלדרום רק 

מסודרות פלא עם קלפי מפתח 
 ,ותשיעיותחשובים כמו עשיריות 

בוסף כל הקודות מרוכזות 
ג בסדרות של הפותח והמכלול מצי

  יד אשר שווה פתיחה.
מזרח מצא במצב שקרא 

BALANCING  במצב זה עליו
ולאחר מכן בפיו  DBL- בלהתחיל 

או  ♠- שתי אפשרויות הצגת ה
  .NTהכרזת 

 BALANCING שבמצב שימו לב,
דבל ולאחריו סדרה איו מציג יד 

וכן דבל ואחריו  +15ק' אלא  18של 
NT  ק' (כמו פתיחה  15-17מציג
  .)1NTשל 
 CUE BIDערב משתמש בהכרזת מ

+ ק' וכאשר לא 11על מת לתאר 
מצאת התאמה החוזה הטוב ביותר 

  .3NTהוא 
  

  ניתוח משחק היד
לאור ההכרזה דרום יוביל ככל 

  .♥/♦הראה 
  ;גבוהותלקיחות  8לכרוז 

יכול לסדר לכרוז את  Q♥- בהובלה 
הלקיחה החסרה כאשר באפשרותו 

  הרביעי. ♥- לפתח את ה
הכרוז  ♦- ם בהובלה בעם זאת, ג

לבצע את החוזה וזה ע"י יכול 
משחק סופי. לאחר שתופס את 

 ארבעהעליו לשחק  A♦ - בההובלה 
 ♠-בולצאת מהיד  ♠A קלאבים

  קטן.
במצב זה דרום מקבל את הלקיחה 

ידו אל עבר מ דיאמודוחייב לשחק 
  של מזרח. J- ה

  
Dealer: W 
Vul: N-S 28 Board:

♠ KQ75
♥ K85
♦ J94
♣ T64

♠ AJ942
♥ AJ
♦ AK86
♣ K8

♠ T3
♥ 643
♦ Q732
♣ A753

♠ 86
♥ QT972
♦ T5
♣ QJ92

 
West North East South 
PASS PASS 2NT PASS 
3♣* PASS 3♠ PASS 
3NT PASS PASS PASS 

    
 

  ניתוח ההכרזה
ק' ויחד חצי מאוזת,  20למזרח 

מאחר והוא מציע עוצרים בכל 
 2NTל להעדיף לפתוח הסדרות יכו

על מת לספר את מספר הקודות 
  שלו.

ולאחר  1♠עם זאת, גם פתיחה של 
אפשרית אך פחות  3♦- למכן קפיצה 

מומלצת, בעיקר עבור אלו 
  .PUPPET STAYMANהמשחקים 

שואל על חמישיות / רביעיות  -  ♣3
וללא התאמה החוזה  MAJOR- ב

  .3NTהוא 
  

  ניתוח משחק היד
את החוזה תכשיל  ♥- בהובלה 

כאשר לכרוז אין אפשרות לפתח את 
ארבעה  בטרם יפסיד ♠- סדרת ה

  הארטים וספייד אחד.
  

 9- המבטיח את ה T♥ דרום מוביל
  ואולי תמוה מעל.
ומזרח יכול  K- צפון עולה עם ה

  ב רק פעם אחת אך ללא הועיל.כלע
  

לאחר שמזרח זוכה בהובלה, 
ולאחריה  ♦- כראה, יפה לסדרת ה

  .♠- כפולה בלביצוע עקיפה 
  

 ♠ברגע המשחק של  חייבצפון 
מהדומם "לפצל" כלומר לשחק את 

וזאת על מת להשיג שליטה  K/Q ה
אחרת  כמה שיותר מהר ♥ולשחק 

לקיחות  2- יאפשר למזרח לזכות ב
  ולבצע את החוזה. ♠ב
  

 ♥לאחר שיזכה בספייד צפון מחזיר 
ופל פעם  לשותפו ומכאן החוזה

אחת.
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Dealer: N 
Vul: Both 29 Board:

♠ J
♥ A98643
♦ Q93
♣ K94

♠ AQT9652
♥ 
♦ T4
♣ J875

♠ K874
♥ Q5
♦ J87
♣ AT32

♠ 3
♥ KJT72
♦ AK652
♣ Q6

  

West North East South 
--- 2♥ 4♠ 5♥ 
5♠ PASS PASS DBL 

PASS PASS PASS  
    

 
  ניתוח ההכרזה

מכובדים  שילמרות שאין בידו 
גמש מעט בשל מספר צפון להתיכול 

 ♥2הקודות בידו ולפתוח בכל זאת 
Weak.  

  
למזרח אין הרבה ברירות, אין 
"חלש על חלש" בברידג' ולכן אין 

   ,3♠ולא  2♠באפשרותו להכריז לא 
הוא לא באמת  PASS 7-4עם 

  .4♠אופציה ולכן 
 ♥- דרום עם התאמה מדהימה ב

- לחייב להתחרות  5-5וחלוקה של 
 1עמים יפול , לפעמים יבצע ולפ5♥

)WIN WIN  ראה  4♠מולשכ
  .מבוצע)

ההחלטה כעת בידי מערב, אם הבין 
היא איה הכרזה  4♠שהכרזת 

חזקה, אלא חלוקתית עליו להכריז 
מתוך הבה כי אין בידו קלפים  5♠

 ארבעההמתאימים למשחק בהגה, 
מצביעים למערב כי אין  ♠- בקלפים 
אחד ספייד מלקחת יותר  אפשרות

אי שתהיה חלוקה וגם זה בת
  ידידותית מאד.

היא ההכרזה המומלצת מתוך  5♠
מסקה כי צפון דרום כראה 

  .5♥מבצעים 
- באו חלילה  PASS- באלו שיבחרו 

DBL  ימצאו את עצמם עם תוצאה
  רעה, רעה מאד.

  
  ניתוח משחק היד
יגביל  ♣ - משחק כון של סדרת ה

 ♣- בלמפסיד אחד הכרוז את 
  בלבד. 1ולפילה משתלמת מאד של 

  
יהיה המשחק T♣ - קטן לכיוון ה

מומלץ לקומביציית הקלפים ה
  .הוכחית

  
Dealer: E 
Vul: None 30 Board:

♠ 6532
♥ T74
♦ Q9632
♣ T

♠ AJT4
♥ 65
♦ 84
♣ AK984

♠ 8
♥ AJ8
♦ JT75
♣ Q7652

♠ KQ97
♥ KQ932
♦ AK
♣ J3

 
West North East South 

--- --- 1♣ DBL 
2♣ PASS 3♣ DBL 

PASS 3♦ PASS 3♥ 
4♣ PASS PASS PASS 

 
  ניתוח ההכרזה

- בק' ראשית מתחיל  18דרום עם 
DBL למערב יד חיובית ולכן לא ,

שמהווה הכרזת הפרעה  3♣- לקופץ 
  עם ידיים חלשות.

  
מזרח עם חמישייה מצוית בקלאב 

זאת היא איה  – 3♣ מכריז משלו
 אלא הכרזת הפרעה, !הכרזת הזמה

 10יודע על התאמה של  מזרח
וע ומסה למ ♣- קלפים ב

מהיריבים למצוא התאמה משלהם 
שהרי ידוע למזרח שיתחרה בעתיד 

  .3♣ - לבכל מקרה 
  

ק' לא מוותר על  18דרום עם 
פעם  DBLהחוזה החלקי ומכריז 

שיה מתוך ידיעה שבמידה והשותף 
ובכך  ♥- ליוכל לתקן  ♦יבחר 

  .♠- ל ♥לאפשר לשותף לבחור בין 
  

 בשל היד הלא מאוזת מערב
מתחרה על החוזה בשית ומגבה את 
הכרזתו ב"חוק סך הלקיחות" אותו 

  הזכרתי קודם.
  

  ניתוח משחק היד
 ♥ולאחריו  A♦ההובלה תהיה 

להגה אין הרבה אפשרויות והכרוז 
  יבצע את החוזה ללא קושי.

  
  הכרוז יפסיד:

  .♥- בלקיחות  1
  .♦- בלקיחות  2
  

  .תוך בדומםיח ♠- את סדרת ה
  יחתוך בידו. ♦- את סדרת ה

  

  
Dealer: S 
Vul: N-S 31 Board:

♠ 94
♥ 64
♦ AJ2
♣ AT9854

♠ Q652
♥ Q8
♦ K8653
♣ Q6

♠ KJ73
♥ AK752
♦ 4
♣ KJ3

♠ AT8
♥ JT93
♦ QT97
♣ 72

  

West North East South 
--- --- --- PASS 
1♥ PASS 1♠ PASS 
3♠ PASS 4♠ PASS 

PASS PASS   
 

  ניתוח ההכרזה
בפגיעות הוכחית מאד לא מומלץ 

  להתערב עם ידו של צפון.
חלשה, החלוקה די  ♣- סדרת ה

 PASS- במאוזת וכן השותף פתח 
  המון תמרורי אזהרה.

  
ק' גבוהות  15עם  ממזרח 1♠לאחר 
לקפוץ  חייב , מערבדיאמודובודד ב
  .3♠- ללפחות 

 9למזרח אין שאיפות לסלאם עם 
  .4♠' והחוזה הסופי ק
  

  ניתוח משחק היד
ה מדויקת בשילוב הג ♣- הובלה ב

  תעמיד את הכרוז במבחן.
  

מצפון, על  ♣- בוחזרה  A♣- הלאחר 
דרום לקוט משה זהירות במשיכת 

  השליטים,
- המשחק לא מדויק יוביל להגבהת 

T ♠ ) של דרוםPROMOTION.(  
  

מכיוון  ♠על הכרוז לשחק פעמיים 
 מם.ידו לכיוון הדו

  , K- לכיוון ה ♠2
 ♠5- ו Q♥- החזרה ליד הכרוז עם 

  .J- לכיוון ה
  

משחק אחר, ולא זהיר, יוביל לכך 
הוא  A♠- בשכאשר דרום זוכה 

 ♣ליד שותפו שחוזר ב  ♦מחזיר 
אין גם את  למזרחלחיתוך, כעת אם 

 ♠- בסדרת ה J- וגם את ה בידו Q- ה
  .פעם אחתהחוזה ופל 
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Dealer: W 
Vul: E-W 32 Board:

♠ 862
♥ 7
♦ KJT94
♣ T872

♠ J9754
♥ AQT943
♦ 
♣ 96

♠ K
♥ KJ85
♦ A8763
♣ K53

♠ AQT3
♥ 62
♦ Q52
♣ AQJ4

 
West North East South 
1♦ PASS 1♥ DBL 
2♥ PASS 4♥ PASS 

PASS PASS   
    

 
  ניתוח ההכרזה

מזרח מכריז קודם את השישייה 
שלו, בטח ובטח כאשר השישייה 

  זקה משמעותית מהחמישייה.ח
 DBLק' מכריז  15דרום מצדו עם 

  .♣/♠- בהתאמה למצוא על מת 
  

מזרח לתדהמתו מוצא את השותף 
קלפים, ועם  4עם התאמה של 

חלוקה כזאת חובה להכריז משחק 
  מלא.

  
  ניתוח משחק היד

הובלה בשליט היא הטובה ביותר 
אשר תגביל את  עבור המגים,

לכרוז אין לקיחות. עשר החוזה ל
ספיידים מאחר  2מוס מלהפסיד 

משי ואין באפשרותו לחתוך יותר 
  ספיידים בדומם.

  
הובלה אחרת תאפשר לכרוז לעשות 

ובכך להגיע  ♠- ו ♦חיתוך צולב בין 
  לקיחות. 11- ל גם

  
לקחת בדומם ומיד  ♥6- בהובלה 

♦A  שליך ע  ♣עליות להימעל מ
מפסידים בסדרה זאת (במידה  2- מ
  .פון)בצ A- וה

 ♠- הלאחר מכן עוברים לסדרת 
  ומכאן עושים חיתוך צולב.

  
 A♦-האין טעם על  שימו לב,

קטן מאחר  ספיידלהשליך 
החמישי יהיה גבוה בכל  ספיידוה

  מקרה.

  
Dealer: N 
Vul: None 33 Board:

♠ JT65
♥ T65
♦ AQ54
♣ A5

♠ A987
♥ 987
♦ 962
♣ 832

♠ KQ32
♥ A2
♦ KJT73
♣ K7

♠ 4
♥ KQJ43
♦ 8
♣ QJT964

  

West North East South 
--- PASS PASS 1♥ 

DBL RE-DBL 1♠ 2♣ 
2♠ 3♥ PASS 4♥ 

PASS PASS PASS  
 

  ניתוח ההכרזה
ביד  6-5דרום עם חלוקה של 

שלישית יכול וצריך לפתוח את 
  תומך). 20- המכרז (גם חוק ה

  
עליו לתכן צעד קדימה, אם יפתח 

מצוא את עצמו עם הוא עלול ל -♣ב
בעיית הכרזה בסיבוב השי כאשר 

מבלי  -♥לא יוכל להציג את ה
  לעשות "רוורס ביד".

RE-DBL  10-11של צפון מספר על 
ק' ועם רצון אפשרי להעשה מול 

  יד מתאימה.
מזרח חייב להציג את הרביעייה שלו 
בטרם השותף יבחר, חלילה, את 

  .Minor- האחת מסדרות 
מת לתאר את על  2♣דרום מכריז 

הסדרה השייה וכן על מת לרמוז 
לשותף שאין ברצוו לתת דבל 

  עושין.
מתחרה על החוזה ומתאר יד  2♠

  חיובית ולא מיימאלית.
ק' מצפון  10-11- ולאחר התאמה 

) דרום יכול להעז ולהכריז 3♥(
אפילו משחק מלא, שוב, בזכות 

  החלוקה המיוחדת.
  

  ניתוח משחק היד
וחה, והמיקום לאור החלוקה ה

לא צפויות בעיות K♣ - ההוח של 
  מיוחדות לכרוז.

ההגה יכולה לסות להקשות וזאת 
והמשך בסדרה  ♠- בע"י הובלה 

פעמיים על מת לקצר את הכרוז אך 
גם זה ללא הועיל כאשר הכרוז 

טרם משיכת  ♣- מפתח את סדרת ה
  השליטים.

  

  
Dealer: E 
Vul: N-S 34 Board:

♠ QJ854
♥ K5
♦ A8
♣ AJ62

♠ 92
♥ QT43
♦ 65
♣ Q8754

♠ AT7
♥ J97
♦ QJ974
♣ KT

♠ K63
♥ A862
♦ KT32
♣ 93

 
West North East South 

--- --- PASS PASS 
1♦ 1♠ PASS 2♦* 

PASS 4♠ PASS PASS 
PASS    

 
  ניתוח ההכרזה

יד שלישית עם חמישייה מערב 
  .1♦מרשה לעצמו לפתוח 

של צפון, דרום  OVERCALLלאחר 
על מת  CUE BIDמשתמש בהכרזת 

לתאר תמיכה בסדרת השותף וכן 
  ק'. 10-11

  
בעזרת הכרזה זאת אחו 
מאפשרים לשותפות להישאר בגובה 
מוך יותר בתאי שהשותף הכריז 

OVERCALL .'ק ימוםעם מי  
  

צפון מוסיף למשחק מלא בשמחה 
  ק'. 15כאשר בידו 

  
  ניתוח משחק היד

ראשוית מראה רק על ספירה 
מפסיד בספייד ומפסיד בקלאב, אך 

  זה לא המצב.
מה יעשה הכרוז עם הקלאבים 

  הוספים שבידו?
טרם משיכת השליטים על הכרוז 

  בדומם. ♣- הלחתוך את 
ובשל המחסור  ♣- בבשל החלוקה 

) הכרוז 7-9-10ב"ספוטים" בשליט (
  ועד לכישלון.

הוא מגלה  ♣- כאשר יגש לחיתוך ה
וקה הרעה והעובדה כי את החל

  מזרח חותך מעליו.
  

שוב או מגלים את החשיבות של 
עשיריות ותשיעיות כאשר המחסור 
בהם הוא למעשה מה שהכריע את 

  גורל החוזה.
  .מבוצע בקלות  3NTדווקא 
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Dealer: S 
Vul: E-W 35 Board:

♠ 765
♥ A75
♦ 975
♣ AJ42

♠ J984
♥ J82
♦ AT2
♣ Q63

♠ AQ3
♥ KQ4
♦ J863
♣ K87

♠ KT2
♥ T963
♦ KQ4
♣ T95

  

West North East South 
--- --- --- PASS 
1♦ PASS 1♠ PASS 

1NT PASS PASS PASS 
    

 
  ניתוח ההכרזה

 4-3-3-3מקובל ומומלץ בחלוקה של 
ללא עשיריות ותשיעיות לגיבוי, 

  להוריד קודה.
, יכול 1NTמי שלא עשה כן, ופתח 

שהשותף שלו עם אותה  רק לקוות
יעשה  4-3-3-3החלוקה הרעה של 
אחרת,  PASSזאת בעצמו ויכריז 

- מזרח ומערב ימצאו את עצמם ב
2NT.  

  
  ניתוח משחק היד

מאד מטיבה עם הכרוז  ♣- הובלה ב
  לקיחות בסדרה. 2ומסדרת לו 

  
  .♠- על הכרוז להתמקד בסדרת ה 

על מת לפתח כיסות לדומם 
ול לצורכי העקיפה הכרוז יכ

  .K♥- בלהתחיל 
ב יכול הכרוז כאם יבחר צפון לע

  .♦או לעבור ל Q- הלהמשיך עם 
  

כך או כך עקיפה מוצלחת של ספייד 
  מובילה לביצוע פשוט  3-3וחלוקה 

  .♠- בלקיחות  3
  .♥- בלקיחות  2
  .♦- בלקיחות  1
  .♣- בלקיחות  2
  

תדרוש  ♣הובלה אחרת שהיא לא 
מאמץ יתר וככל הראה מהכרוז 

לקיחות בלבד, אך  7- ל תגביל אותו
אין זה סביר שכן לצפון אין הרבה 

  ברירות.

  
Dealer: W 
Vul: Both 36 Board:

♠ Q6
♥ T7
♦ 985432
♣ T95

♠ AT84
♥ AKJ
♦ KQ
♣ AQ83

♠ J52
♥ 932
♦ AJT7
♣ KJ4

♠ K973
♥ Q8654
♦ 6
♣ 762

 
West North East South 
PASS PASS 2♣ PASS 

2♦ PASS 2NT PASS 
6NT PASS PASS PASS 

    
 

  ניתוח ההכרזה
ק'  23פתיחה חזקה המתארת  -  ♣2
  לקיחות מבוססות סדרה. 9או 
הכרזת המתה, ברור למערב  – 2♦

ק' הכיוון הוא סלאם, אך  10כי עם 
  ראשית עליו לברר איזה יד למזרח.

2NT – 23-24 .'ק  
6NT –  33=23+10החשבון פשוט.  

  לא לפחד.
  

  ח משחק הידניתו
  לקיחות גבוהות: 11לכרוז 

  .♠ - ב  1
  .♥ - ב 2
  .♦ - ב 4
  .♣ - ב  4

  לקיחה וספת? מהיכן יגייס
  שתי אפשריות לכרוז

 Qעל  ♥- עקיפה ב - 
  ♠- בעקיפה כפולה  - 

ראשית, אם המגן בקלף ההובלה 
יוביל באחת מסדרות אלה, 
"צדיקים מלאכתם עשית בידי 
אחרים", ולמעשה יבטיח את 

  .12- הלקיחה ה
  

אם דרום ימצא הובלה אחרת 
(כראה שלא) יהיה על מזרח לעשות 

  משחק סיכוי כפול.
  

על מזרח יהיה ראשית לבדוק את 
 ♠ T- לבמשחק של קטן  ♠- סדרת ה

  ,♠Aלאחריו ו
  ♠- במידה ואין הצלחה בסדרת ה

  .♥- בלעקוף 
, כי אין אפשרות ראשית שימו לב
 ,ובמידה וזה לא מצליח ♥-לעקוף ב

  .-♠לסות את ה
  

  
Dealer: N 
Vul: N-S 37 Board:

♠ A95
♥ 6
♦ KT743
♣ 9875

♠ J2
♥ K98542
♦ A8
♣ T64

♠ QT4
♥ T
♦ J9652
♣ AKJ2

♠ K8763
♥ AQJ73
♦ Q
♣ Q3

  

West North East South 
--- PASS 2♥ 2♠ 

PASS 3♠ PASS PASS 
PASS    

    
 

  ניתוח ההכרזה
גד בפגיעות וחה מאד (לא פגיע 

 WEAK 2פגיע) יכול מזרח לפתוח 
גם כאשר הסדרה ללא שי 
מכובדים, וזאת על מת להפריע 

  כמה שיותר.
לדרום שתי אפשרויות, האחת 

מתוך כווה להשאיר  PASSלהכריז 
DBL  2♠של שותף או להכריז.  

מאחר ואין הבטחה שהשותף יוסיף 
להכריז קל וחומר כאשר פתח 

PASS.  
  יותר.האופציה ההגיוית ב 2♠

לדרום אסור להוסיף למשחק מלא, 
בודדה  Q♦מספר רמזים, 

מחוץ לסדרות Q♣  ומבוזבזת,
המרכזיות כראה מבוזבזת, סדרת 

ומעל הכל בלתי יתת לפיתוח  ♥- ה
וכעת לא  PASSשותף שפתח 

שהיה   CUEBID 3♥- בהשתמש 
  .10-11מתאר 

כל אלה צריכים להצביע שלמרות 
  רצוי וכדאי לעצור. 5-5- ה
  

  וח משחק הידנית
, הרבה עבודה בפי ♥- מערב יוביל ב

הכרוז, ראשית עליו לחתוך כמה 
  בדומם. ♥שיותר 

כל  K♦ - הכמו כן, עליו להגביה את 
  עוד יש באפשרותו להגיע לדומם.

  
 ♥ומיד משחק  ♥- הכרוז זוכה ב

 ♦ לחיתוך בדומם ולאחריו וסף
  .Q- לכיוון ה

על מערב להבין את כיוון המשחק 
הראשוה ליזום בעצמו ובהזדמות 

  משחק של שליט.
במידה ויעשה כן לכרוז אין שום 

  סיכוי בביצוע החוזה.
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Dealer: E 
Vul: E-W 38 Board:

♠ AT82
♥ QJT5
♦ J6
♣ T98

♠ 9543
♥ 974
♦ 7432
♣ J2

♠ K6
♥ AK82
♦ 5
♣ KQ7543

♠ QJ7
♥ 63
♦ AKQT98
♣ A6

 
West North East South 

--- --- PASS 1♦ 
2♣ DBL PASS 3NT 

PASS PASS PASS  
    

 
  ניתוח ההכרזה

NEGATIVE DBL  2של צפון על♣ 
- הק' עם סדרות  8מבטיח לפחות 

Major  השותף. עםומחפש התאמה  
דרום איו יכול להציע סדרת 

Major  קודות גבוהות  16אך עם
 7חזקה מאד ולמעשה  ♦סדרת 

דרום צריך לעשות את  לקיחות,
החשבון כי משחק מלא הוא בהחלט 

  אפשרי.
  

  לדרום שתי אפשרויות: ,אם כן
לפי הספר זאת  – 3♦להכריז  . 1

בהחלט הכרזה כוה 
ק' עם שישה  15-17המתארת 

 קלפים.
2 . 3NT –  הכרזה המספרת על

 כח, לצד סדרה רצה.
  

איה משקפת  3♦לטעמי, הכרזת 
את הפוטציאל הגדול ביד דרום, 

ת שבה אשר לאור מספר הלקיחו
  בהחלט שווה שדרוג.

כמו כן, דרום צריך לקחת בחשבון 
גם במידה והשותף  3♦שאם יכריז 

הוא  3NT- למעויין להמשיך הלאה 
כיצד ישאל לעוצר  –מצא בבעיה יי

  ???♣ -מתבקש בסדרת ה
על מת להימע משלל הבעיות על 
דרום "להמר" ולהכריז ישירות את 

והשכיח ביותר  החוזה הסופי
  !3NT זאת לסיטואציה

  
  ניתוח משחק היד

תהיה "לפרוטוקול  ♣- הובלה ב
בלבד" כאשר לא יתן להכשיל את 

לקיחות עם עקיפה  10החוזה. לכרוז 
ובמידה ומזרח ישליך  ♠- מוצלחת ב

הוא  ♦- בבזמן משיכת הלקיחות  ♠
  !11- היסדר לכרוז את הלקיחה 

  
Dealer: S 
Vul: Both 39 Board:

♠ Q98
♥ QJ6
♦ Q87
♣ KJ82

♠ KJT76
♥ 874
♦ K43
♣ Q5

♠ A543
♥ AK932
♦ 
♣ A963

♠ 2
♥ T5
♦ AJT9652
♣ T74

  

West North East South 
--- --- --- 3♦ 

DBL PASS 3♠ PASS 
4♠ PASS PASS PASS 

    
 

  ניתוח ההכרזה
לדרום הזדמות חד פעמית להכריז 

 3♦את ידו, אומם לפתיחה של 
עם סדרה די טובה  ק' אך 6-9צריך 

  אפשר קצת להתגמש.
  

  ?3♥או  DBLמה יכריז מערב האם 
 ♠- בלשותפות למצוא התאמה או 

, כמו ♣- בולעיתים אפילו  ♥- באו 
שומר את האופציה של  DBLכן 

3NT  דירים השותף יכול ובמקרים
  להפוך אותו למעיש!

משאיר את כל  DBLכלומר 
  האופציות פתוחות.

ת הגולל על די סותם א 3♥לעומתו, 
או  ♥- בגורל החוזה או שיהיה 

מאחר ועל מת להציג  NTשיהיה 
סדרה וספת צריך השותף להכריז 

  .4/  3בגובה 
  

  ניתוח משחק היד
תבטיח להגה לקיחה  ♣- הובלה ב
הובלה אחרת תאפשר  ♣- גם ב

שלו על  ♣- לכרוז להשליך את ה
  .♥- סדרת ה

8 Ever – 9 Never  הוא אחד
  ;הסלוגים המוכרים

  קלפים עוקפים מלכה, 8עם 
  קלפים לא עוקפים מלכה. 9עם 

  האומם?
מבחיה סטטיסטית אין יתרון 

 AKמשמעותי למשחק של 
קלפים למעשה  9בהתאמה של 

יש יתרון מסוים  3-1לחלוקה של 
 AKמשחקים  בהיעדר מידעאך 

  ומקווים לטוב.
ובכך סיפק מידע  3♦דרום פתח 

 Q♠- הוסף, והפך את העקיפה על 
  דאית.לכ

  
Dealer: W 
Vul: None 40 Board:

♠ A762
♥ KQJ9
♦ 8
♣ AT42

♠ QJ85
♥ A76
♦ 96
♣ Q873

♠ K
♥ T8542
♦ QJT
♣ KJ65

♠ T943
♥ 3
♦ AK75432
♣ 9

 
West North East South 
PASS 1♣ PASS 1♦ 
PASS 1♥ PASS 1♠ 
PASS 3♠ PASS 4♠ 
PASS PASS PASS  

 
  ניתוח ההכרזה

 ♦- דרום מציג תחילה את סדרת ה
  .♠- ורק לאחר מכן את סדרת ה

  
קודות  14, ♠- בצפון עם התאמה 

 ♦- גבוהות ובוסף בודד בסדרת ה
על מת להזמין למשחק  3♠- לקופץ 

  מלא עם יד חיובית.
  

- דרום כמובן עם החלוקה וסדרת ה
מוסיף מתוך תקווה לצל  הטובה ♦

 ♦- הן את הקוצר והן את האורך ב
  החוזה. לביצוע

  
  ניתוח משחק היד

  ♥8או  Q♦מערב יוביל ככל הראה 
על כל פים, לכרוז אין שום סיכוי 
לבצע את החוזה כאשר סדרת 

  .4-1השליט מתחלקת 
  

- בלקיחות  3וכן  A♥הכרוז מפסיד 
  בשל החלוקה הרעה. ♠
  

 1על מת להגביל את עצמו לפילה 
בלבד, על הכרוז ראשית לפתח את 

 בור למשיכתבטרם יע ♦- סדרת ה
  השליטים.

  
הוא בהחלט החוזה הכון, אך  ♠4

  לא יתן לביצוע.


