
ארצית  בוקר  סימולטנית  בתחרות  ששוחקו  הידיים   40 לפניכם 
אוקטובר 2015. 

ההסברים  את  חיבר  כסף,  אמן  רב  סופר,  רם 
לחוברת זו.

וזכה   1990 משנת  תחרותי  ברידג'  משחק  רם 
ובתחרויות  ישראל  באליפויות  רבים  להישגים 
ולימד  לברידג'  ספר  בית  הקים  אחרות,  חשובות 

מאות תלמידים. 

ברידג'.  על  בכתיבה  רם  מתמקד  האחרונות  בשנים 
טור  ובעל  הברידג'  בירחון  קבוע  כותב  משמש  הוא 

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.

שיתרמו  מקווים  שאנו  יותר  גבוהה  ברמה  ניתוחים  מספר  הוספנו  כן  כמו 
להבנתכם וסקרנותכם.

יוסי רול הוא שחקן ותיק ומוכר בשדה הברידג’ 
ונושא בתואר אמן בינלאומי.

נשוי ואב לשלושה ועובד כעורך דין.

שיחק בנבחרות ישראל הפתוחה והצעירה והיה 
קפטן הנבחרת הפתוחה מס’ פעמים.

באמתחתו זכיות בכל התחרויות החשובות בארץ 
כולל סגל, ליגה לאומית, פסטיבל ת”א ואליפויות 

הארץ.

כרגע משתף פעולה עם אמיר לוין בתחרויות 
הבינלאומיות.

תתפרסמנה  וכן  לסניפים,  האפשרי  בהקדם  תופצנה  התחרות  תוצאות 
.www.bridge.co.il :באינטרנט באתר ההתאגדות
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 Dealer: N
Vul: None  1Board:

♠ K752
♥ 72
♦ JT75
♣ K82

♠ Q9
♥ K84
♦ AKQ9
♣ AT74

♠ AT86
♥ Q63
♦ 64
♣ Q963

♠ J43
♥ AJT95
♦ 832
♣ J5

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♦1♥Dbl
Pass2NTPass3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

♥1  של דרום מינימלי אבל  האוברקול 
רוצים  כאשר  פגיע  לא  במצב  מוצדק 
ההובלה  את  למצוא  לשותף  לעזור 
 ♥JT9 הרצף  כי  להדגיש  יש  הנכונה. 
של  סדרתו  את  משמעותי  באופן  מחזק 

דרום.
עם   Negative Double מכריז  מערב 
תיאור  נותן  מזרח  וכעת  ב-♠,  רביעייה 
חלוקה  נקודות,   18( ידו  של  מדויק 
בהכרזה  היריב(  בסדרת  עוצר  מאוזנת, 
למשחק  מעלה  מערב   .2NT של  אחת 

מלא וההכרזה מסתיימת.

ניתוח משחק היד

אם   ♥T-ב )או   ♥J-ב מוביל  דרום 
בהסכם  משתמשת  השותפות 
Journalist(. כך או אחרת מזרח משחק 

.♥K-נמוך מהדומם וזוכה בידו עם ה
ביותר  יפתח את הסדרה הארוכה  כעת 
– ♣. אין מספיק מעברים לדומם לצורך 
נגד צפון )המשחק  ביצוע עקיפה כפולה 
מזרח  זה  במקום  תיאורטית(.  הנכון 
וממשיך   ♣A שנייה  בלקיחה  משחק 
ב-♣ נמוך. הופעת ה-J♣ בדרום פותרת 

את הבעיות שלו בסדרה.
צפון זוכה ב-K♣ וחוזר בסדרת שותפו ♥ 
באין חלופה טובה יותר. בשלב זה לכרוז 
בדיאמונד,   3 בקלאב,   3( לקיחות   9
וההארטים  בספייד(   1 בהארט,   2
מזרח  מוגבהים.  דרום  של  הארוכים 
עודפת  לקיחה  לחפש  יכול  עדיין 
)להריץ  ב-♠  כפולה  עקיפה  באמצעות 
אל  ולעקוף  ליד  לחזור  מכן  ולאחר   ♠Q
מאחר  סיכון  אין  זה  במשחק   .)♠T-ה
שאנו עלולים לאבד את ההובלה רק ליד 

הלא מסוכנת )צפון(. 
להערכתי, על מנת להשיג תוצאה טובה 
אם  לקיחות.  ב-10  לזכות  צריך  מזרח 
ב-♥, הוא עשוי  להוביל  לא  יבחר  דרום 

לקבל תוצאת שיא.

 Dealer: E
Vul: N-S  2Board:

♠ AQJ4
♥ AKJT52
♦ K8
♣ Q

♠ KT963
♥ 76
♦ 96
♣ KJ75

♠ 82
♥ 4
♦ AQ742
♣ T9632

♠ 75
♥ Q983
♦ JT53
♣ A84

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass2♦
DblPass2♥Pass
4♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

שמשתמשים  במזרח/מערב  זוגות 
במזרח  לפתוח  יוכלו  "מולטי"  בשיטת 
רביעייה   + ב-♠  חמישייה  )המתאר   2♠
אך  המינור(,  מסדרות  באחת  לפחות 
בשתי  המכרז  יתחיל  השולחנות  ברוב 

.Pass קריאות
מהלך  נקבל   ,Pass יכריז  מערב  גם  אם 

הכרזה שגרתי ♥4-♥2-♥1.
שני  לאחר  עדיף  פגיעות  במצב  לדעתי, 
פאסים יש לעשות כל מאמץ להפריע עם 
♦2 אשר  יד חלוקתית. בחרתי בהכרזת 
ב-♦,  שישייה  מתארת  כתיקונם  בימים 

אבל במושב השלישי "הכול הולך".
להתחיל  חייב  צפון  נקודות   +18 עם 
ב-Dbl. דרום משיב ♥2. הכרזה זו מראה 
ולכן צפון לא  נקודות(,   8-7 )עד  חולשה 

רואה יותר ממשחק מלא ומכריז ♥4.
של  ידו  עם  ליותר  שואפים  אתם  אם 
צפון, ניתן להכריז את סדרת היריב ♦3 
ולאחר מכן ♥4 כדי לרמוז לשותף שהוא 

מוזמן לסלם.

ניתוח משחק היד

גורל  וב-♣.  ב-♥  מפסידים  אין  לכרוז 
סדרת ה-♠ תלוי בעקיפה נגד ה-K♠. ב-♦ 
יש לכאורה מצב של ניחוש, אולם לאור 
העובדה ש-AQ♦ שניהם אצל מערב, אין 
מלקיחה  יותר  יפסיד  שהכרוז  אפשרות 

אחת בסדרה זו.
אם מערב בהובלה, אין לו דרך לטעות. 
 ♦A-לא משנה במה יוביל, ההגנה תזכה ב
וב-K♠, והכרוז בכל השאר. לעומת זאת, 
אם מזרח בהובלה – בחירה ב-♠ תעלה 
זו אחת הסיבות שמערב הכריז  ביוקר. 
הרת- הובלה  משותפו  למנוע  כדי   :2♦
אסון במקרה שצפון יהיה הכרוז ב-♥4.

 Dealer: S
Vul: E-W  3Board:

♠ A7
♥ 97
♦ KQJ8632
♣ 98

♠ 2
♥ QT43
♦ AT975
♣ J75

♠ K54
♥ AKJ8652
♦ 
♣ QT4

♠ QJT9863
♥ 
♦ 4
♣ AK632

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------4♠5♥
5♠6♥PassPass
DblPassPassPass

ניתוח ההכרזה

ככל שהיד חלוקתית יותר משתלם יותר 
ליריבים  שגם  סביר  יותר.  גבוה  לפתוח 
לאפשר  רוצים  ואיננו  חלוקתיות  ידיים 

להם התערבויות נוחות בגובה 2.
מסיבה זו דרום פותח ♠4 )ולא ♠1(, אבל 
את  עוצרת  אינה  זו  הפרעה  הכרזת  גם 
שביעייה  עם   5 בגובה  מלהתערב  מערב 

טובה ב-♥.
כעת תורו של צפון. אמנם אין לו התאמה 
מיוחדת ב-♠, אבל ידו "התקפית" באופן 
מובהק – לסדרת ה-♦ הארוכה לא יהיה 
שום ערך בהגנה נגד חוזה ♥5. לדעתי ♠5 

היא בהחלט הכרזה נכונה.
אחד  מצב  גדולה:  בהתלבטות  מזרח 
שני  מצד  ב-♥,  מצוינת  התאמה  לו  יש 
גבוה  עלתה  כבר  שההכרזה  תחושה  יש 
מדי. אני נוטה להכריז ♥6, אבל הכרזה 
זו תצליח רק אם דרום הוא אחד מאלה 
בשום  החוזה  על  לוותר  מוכנים  שלא 
אופן. שחקנים בדרום שיתפתו להכריז 

♠6 יצטערו על כך בסוף המשחק.

ניתוח משחק היד

 ♦K-ב טבעית  הובלה  מוכפל   6♥ נגד 
של  בתוצאה  לחמוק  לכרוז  תאפשר 
היא  המנצחת  ההובלה   .500 מינוס 
יש  בודד  קלף  בדומם  כאשר   .♠A-ב
יאותת  דרום  סדרה.  העדפת  לאותת 
החוזה  ל-♣,  יחליף  צפון  אם  ב-3♠. 

ייכשל ב-3  לקיחות.
הובלה  לחתוך  צריך  הכרוז   5♠ בחוזה 
ב-A♥, לשחק מיד AK♣ ולאחר שכולם 
 .♠A-שירתו לחתוך קלאב שלישי עם ה
במידת הצורך יהיה אפשר לחתוך גם ♣ 

.♦A-ו ♠K רביעי, והכרוז יפסיד רק
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 Dealer: W
Vul: Both  4Board:

♠ T
♥ AQ975
♦ J974
♣ KQ3

♠ A87
♥ KJT3
♦ A53
♣ T72

♠ QJ9642
♥ 642
♦ 82
♣ A5

♠ K53
♥ 8
♦ KQT6
♣ J9864

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------2♠
Dbl3♠4♣Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

אוברקולים  חלש.   2♠ פותח  מערב 
טובים בגובה 3 מצריכים לרוב 6 קלפים 
 Takeout העדפתי  זו  מסיבה  בסדרה. 
המכילה  צפון  של  ידו  עם   Double

חמישייה בהארט.
מול  מלא  משחק  רואה  אינו  מזרח 
פתיחה חלשה. הוא תומך בשותפו לגובה 
3 )הכרזה לא מזמינה( על מנת להילחם 

על החוזה ולהקשות על צפון-דרום.
ידו של דרום מספיק טובה כדי להמשיך 
מוגזם  זה  יהיה  מה?  אבל  להכריז, 
 Dbl בעוד  נקודות,   9 עם   3NT להכריז 
מסתכן בכך שהשותף יכריז ♥4. לפיכך 
הארוכה  הסדרה  את  להכריז  בחרתי 
להוסיף,  מה  אין  אחד  לאף   .4♣ ביותר 

וזהו החוזה הסופי.

ניתוח משחק היד

חוזה של ♠3 ניתן לבצע תמיד – גם אם 
על  יהיה  זה   ,♥ חיתוך  מוצאת  ההגנה 
על  ב-♦  או  ב-♣  מפסיד  השלכת  חשבון 

ה-♥ הרביעי בדומם.
לאחר  רבים  בשולחנות  יבוצע   4♣ גם 
האסים  לשלושת  רק  יפסיד  שהכרוז 
החסרים. כדי להפיל את החוזה לאחר 
הובלה טבעית ב-Q♠ מזרח חייב לזכות 
)הגנה  נמוך  ל-♦  מיד  ולהחליף   ♠A-ב
נכונה בכל מקרה(. בהמשך מערב חייב 
כדי  ב-♦  ולהמשיך   ♣A עם  מיד  לקפוץ 

לקבל חיתוך.
יובילו  צפון-דרום  מצד  אחרים  חוזים 
לכישלון צורב. בייחוד אמורים הדברים 
בשלוש  להיכשל  צפוי  אשר   3NT לגבי 

לקיחות.

 Dealer: N
Vul: N-S  5Board:

♠ T9
♥ QT9
♦ QJ65
♣ 8654

♠ J52
♥ K542
♦ A42
♣ QJT

♠ AKQ4
♥ 8763
♦ K87
♣ K2

♠ 8763
♥ AJ
♦ T93
♣ A973

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPassPass1NT
Pass3NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

פותח  מערב   – וטבעית  פשוטה  הכרזה 
מאוזנת,  וחלוקה  נקודות   15 עם   1NT
נקודות.   11 עם   3NT-ל מעלה  ומזרח 
המלצת המומחים היא להימנע מהכרזת 
סטיימן עם חלוקה מסוג 4333 שאין בה 

אפשרויות חיתוך. 
אם בכל זאת מזרח בחר להכריז סטיימן 

– החוזה הסופי יהיה ♥4.

ניתוח משחק היד

ב-5♦  היא   3NT נגד  הטבעית  ההובלה 
הארוכה  בסדרה  מלמעלה  )רביעי 
שחקנים  יש  כי  אם  ביותר(,  והחזקה 
בצפון שיעדיפו להוביל באחת מסדרות 

המייג'ור.
)וצריך(  יכול  הכרוז  זו  הובלה  לאחר 
ולהבטיח   ♣A-ה את  ליריביו  להוציא 
ללקיחה  אולם  לקיחות,   8 לעצמו 
יקרא  אם  רק  להגיע  יוכל  התשיעית 
הסיכויים(  )נגד  וישחק  ב-♥  המצב  את 
פעמיים ♥ נמוך משתי הידיים. התוצאה 
ביותר,  השכיחה  גם  ולדעתי  הסבירה, 
תהיה חוזה 3NT שנכשל בלקיחה אחת. 
אם  לקיחות  בשתי  כישלון  גם  ייתכן 
החוזה  את  לבצע  מאמץ  יעשה  הכרוז 

בטרם גבה 8 לקיחות.
על הסיבוב  ♦ מפסיד  יושלך   4♥ בחוזה 
השלישי של הקלאבים, ושוב הכול יהיה 
במקרה  גם  ב-♥.  המצב  בניחוש  תלוי 
החוזה  השולחנות  שברוב  צופה  אני  זה 
ייכשל בלקיחה אחת. יש לציין כי לאחר 
ב-♥  נכון  ניחוש  גם  ב-♠  הובלה והמשך 
לא יעזור מאחר שדרום יוכל לתת לצפון 

חיתוך ♠.

 Dealer: E
Vul: E-W  6Board:

♠ K95
♥ KT4
♦ Q94
♣ KQ62

♠ AJ8732
♥ Q98
♦ A32
♣ 3

♠ QT64
♥ J52
♦ JT
♣ AJ94

♠ 
♥ A763
♦ K8765
♣ T875

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♠Pass2♠

PassPassDbl3♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מזרח פותח ♠1 עם שישייה ו-11 נקודות 
מתאימה  אינה  ידו  ה-20".  "חוק  לפי 

לפתיחה חלשה של ♠2.
למערב תמיכה רגילה ל-♠2, אם כי זוגות 
 3♣ יכריזו   Bergen המשחקים בשיטת 
♠ עם 9-7 נקודות  )התאמה של 4 קלפי 

גבוהות(. 
דרום מנצל את מצב הפגיעות הנוח כדי 
במטרה   Takeout Double-ב להתערב 
 .3 לגובה   2 מגובה  היריבים  לדחוף את 
קלפים   9 של  התאמה  על  יודע  מערב 
סך  "חוק  לפי   3 לגובה  ומתחרה  ב-♠ 
במזרח/ זוגות  יהיו  אולי  הלקיחות". 

לכך  רואה  איני  אך   ,4♠ שיכריזו  מערב 
סיבה הגיונית.

ניתוח משחק היד

ההובלה,  בקלף  לבחור  קל  לא  לדרום 
רב  מידע  בהם  שאין  כאלה  ובמצבים 
הדרך  את  לרוב  נעדיף  היריבים  ידי  על 

הבטוחה – הובלה פאסיבית ב-♣.
ושניים  ב-♦  אחד  ודאי  מפסיד  למזרח 
נגד  לעקוף  צריך  השליט  בסדרת  ב-♥. 
הצלחת  במשותף.  קלפים   10 עם   K-ה
וכעת  לקיחות,   9 מבטיחה  העקיפה 
העשירית.  הלקיחה  את  מחפש  הכרוז 
של  מיקומו  את  לאתר  עליו  כך  לשם 
את  למסור  או  נגדו,  ולעקוף   ♥T-ה
אחד  כי  ולקוות  ב-♦  להגנה  ההובלה 

היריבים ישחק ♥.
)דרום  החלוקה  לגבי  הקיים  המידע 
ולא שירת בסדרת השליט(   Dbl הכריז 
ארוכים  דרום  של  ההארטים  כי  רומז 
מהיד   ♥9 להריץ  הגיוני  לפיכך  יותר. 
 ♥T-ה בפועל  בדרום.   ♥T-שה בתקווה 
בעל  שהמשחק  כך  בצפון,  דווקא 
מניב  אינו  ביותר  הגבוהים  הסיכויים 

הפעם את התוצאה המקווה.
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 Dealer: S
Vul: Both  7Board:

♠ QT4
♥ KQ9
♦ K94
♣ JT95

♠ 872
♥ 63
♦ AJT53
♣ Q42

♠ AKJ9
♥ JT7
♦ Q872
♣ 87

♠ 653
♥ A8542
♦ 6
♣ AK63

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♥Pass
3♥Pass4♥Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

עוד הכרזת פתיחה לפי חוק ה-20. צפון 
♥3 לפי השיטה הטבעית ומתאר  משיב 

11-10 נקודות עם 3+ קלפי ♥.
על אף הניקוד הנמוך, ידו של דרום שווה 
ראשית  התאמה.  מציאת  לאחר  הרבה 
קלף  עבור  חלוקה  נקודות  להוסיף  יש 
אסים  של  האמיתי  ערכם  ושנית  בודד, 
מערכם  גבוה  שליט  עם  בחוזה  ומלכים 

הנומינלי.
את  לקבל  ממליץ  אני  אלה  מסיבות 
ולהכריז  דרום  של  ידו  עם  ההזמנה 
מתקדמת  בשותפות  זאת,  עם   .4♥
ייתכן   Bergen בשיטת  המשתמשת 
שיהיה לדרום מידע נוסף, כי לשותפו 3 
קלפי ♥ בדיוק ולא יותר )לדוגמה: צפון 
מחייב,   1NT הראשון  בסיבוב  מכריז 
אלה  בתנאים   .)3♥ מכריז   2♣ ולאחר 

הכרזת Pass על ♥3 הינה סבירה.

ניתוח משחק היד

צפון/דרום  קלפי  על  מסתכלים  כאשר 
בלבד, נראה כי הדומם "אינו מתאים"  
משחק  שהכריז  כך  על  יצטער  ודרום 

מלא.
בין  הקלפים  מחלוקת  באה  הישועה 
חלוקת  לכרוז:  מצליח  הכול  היריבים. 
ב-♠  המכובדים  כל   ,3-2 השליטים 
במערב וגם ה-Q♣ במקום הנכון )מזרח(.

כדי  שנדרש  כל   ,♠A-ב הובלה  לאחר 
את  ולבצע  פשוט  לשחק  הוא   4♥ לבצע 

העקיפות המובנות מאליהן.
 4♥ לדעתי   ?4♥ נכון להכריז  היה  האם 
לאור המידע שהיה  נכונה  הינה הכרזה 
קיים בעת ההכרזה. ייתכן שיש מומחים 
שסבורים אחרת. העובדה שמשחק מלא 
ניתן לביצוע במערך הנתון אינה מהווה 

בהכרח הוכחה מי צודק.

 Dealer: W
Vul: None  8Board:

♠ 432
♥ QJ7
♦ Q853
♣ Q75

♠ KJ6
♥ 642
♦ AK96
♣ J63

♠ AQT975
♥ KT
♦ J
♣ KT84

♠ 8
♥ A9853
♦ T742
♣ A92

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♠

Pass2♣*Pass3♣
Pass4♠PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

בקורס  למזרח  המומלצת  ההכרזה 
מגיעים  אכן  כך   .4♠ היא  מתחילים 
תקשה  זו  הכרזה  אבל  הנכון,  לחוזה 
נקודות   18 המחזיק  שותף  על  מאוד 

לנהל בתבונה מכרז לקראת סלם.
ביניים  בהכרזת  לפיכך מומלץ להתחיל 
של סדרה חדשה בגובה 2. הסכם מועיל 
או   1♥ לפתיחה   2♣ של  שתשובה  הוא 
מ-5  פחות  עם  גם  להתבצע  יכולה   1♠

קלפים במקרים של "חוסר ברירה".
היא  תכניתו   ,2♣ מכריז  מזרח  כאשר 
אם  אלא   ,4♠ הבא  בסיבוב  להכריז 
במקרה  מאוד.  חזקה  יד  מתאר  מערב 
שלנו מערב תומך ב-♣, אולם לאחר ♠4 
הוא מבין ששותפו מחזיק 14-12 נקודות 
עם התאמה ב-♠. מערב מכריז Pass על 

.4♠

ניתוח משחק היד

מהלך ההכרזה הראה התאמה בסדרה 
השלכת  של  סכנה  יש  שעליה  צדדית 
הובלה  כאן  דרושה  לכן  מפסידים. 
)ראש   ♥Q-ב בוחר  וצפון  אקטיבית 
משהו  ההכרזה  מהלך  היה  לו  רצף(. 
מעדיף  שהייתי  ייתכן   ,1♠-2♠-4♠ כמו 

להוביל בשליט.
מתוך  בעיקר   ,♥A-ב מיד  יזכה  דרום 
בודד. במה להמשיך   ♥K חשש שלכרוז 
מערב  תמיכת  לאור  השנייה?  בלקיחה 
סדרה  לפתוח  טעם  להגנה  אין  בקלאב 
זו בשלב מוקדם. זה עלול לעלות ביוקר 

.♣Qxx(x) אם לכרוז
 ,♥K-ב זוכה  ב-♥. הכרוז  דרום ממשיך 
מושך שליטים ולבסוף משחק ♣ בעצמו 

ומפסיד בסדרה זו שתי לקיחות. 
ברוב  בדיוק תהיה התוצאה  ♠4 מבוצע 

.flat board – השולחנות

 Dealer: N
Vul: E-W  9Board:

♠ T3
♥ AKQT64
♦ T8
♣ KQ6

♠ AQJ2
♥ 53
♦ K963
♣ 854

♠ K9
♥ J72
♦ AQ75
♣ AJ93

♠ 87654
♥ 98
♦ J42
♣ T72

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♥PassPass1NT
2♥DblPass2NT*

Pass3♦PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

למערב  מגיעה   1♥ הפתיחה  הכרזת 
אחרי שני פאסים ויוצרת בעיה מעניינת 
כל  שעם  הטוענים  יש   .Balancing של 
 ,Dbl להכריז  יש  נקודות   +15 של  יד 
עם   Dbl הכרזת  מעשית  מבחינה  אולם 
השותף  את  לסבך  עלולה  ב-♠  קוצר 

"בהתאמה" 4-2. 
 .1NT להכריז  מציע  אני  זה  במקום 
נקודות   14-12 מראה  זה  הספר"  "לפי 
עם עוצר ב-♥. כאן יש לנו רק חצי עוצר 
ב-♥, וכפיצוי מערב מחזיק נקודה יותר 
מהשחקנים  חלק  כי  ייתכן  מהמובטח. 
בצפון יכריזו כעת Pass בתקווה להפיל 
נראית   2♥ זאת  בכל  שליט.  ללא  חוזה 
לזוגות  וכעת  יותר,  טבעית  הכרזה  לי 
מעניש  דאבל  המשחקים  במזרח/מערב 

תהיה בעיה גדולה.
השימוש ב-Takeout Double במכרזים 
תחרותיים שבהם טרם מצאנו התאמה 
בגובה 2 פותר את הבעיה. מזרח מכריז 
)מבקש   2NT לו  משיב  ומערב   Dbl
המינור(.  סדרות  בין  לבחור  מהשותף 
יש  לגלות את הסדרה שבה  זוהי הדרך 
לחוזה  ולהגיע  קלפים   8 של  התאמה 

הטוב ביותר.

ניתוח משחק היד

♦3 דרום מוביל ב-9♥. צפון משחק  נגד 
בסדרה  השלישי  והסיבוב   ,♥AKQ
מגביה לשותפו לקיחה בשליט. בהמשך 
ב-♣,  אחת  לקיחה  עוד  יפסיד  הכרוז 

והחוזה יבוצע בדיוק.
בחוזה ב-♥ צפון יבצע 7 לקיחות בלבד, 
את  לפתח  לו  תעזור  ההגנה  אם  אלא 

סדרת ה-♣.
יזכה בשש הלקיחות  בחוזה 1NT צפון 

הראשונות ב-♥, והכרוז – בכל השאר.
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 Dealer: E
Vul: Both  10Board:

♠ 972
♥ 72
♦ A92
♣ AQJ82

♠ 854
♥ KQT843
♦ 
♣ K763

♠ T
♥ AJ965
♦ KQJT875
♣ 

♠ AKQJ63
♥ 
♦ 643
♣ T954

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---2♥2♠4♥
4♠PassPass5♥
DblPassPassPass

ניתוח ההכרזה

למערב יד נהדרת מול הפתיחה החלשה 
♥2 של שותפו. כדי לבצע סלם נדרש רק 
)אך   ♠A או   ♦A-ו  ♥K יחזיק  שהשותף 

.)♣A לא
ובאפשרותכם  יושבים במערב  אם אתם 
שהשותף  בטוחים  ולהיות   5♣ להכריז 
ולא   Exclusion Keycard-כ זאת  יבין 
על  ממליץ  אני  זאת.  עשו   –  Pass יכריז 
שמצליחה  כזו  אך  מדעית,  פחות  דרך 
לעתים קרובות ליד השולחן. מערב מכריז 
לא  זה  ואם  בחוזה,  לזכות  בתקווה   4♥
בתקווה   5♥ על  "מתעקש"  הוא  מצליח 
שיריביו יחליטו ליישם את הכלל "גובה 

5 שייך ליריבים" ויכפילו אותו.
של  מבטו  מנקודת  היד  על  נתבונן  אם 
נראים   ♦A-ו  ♣A אז   ,5♥ לאחר  צפון 
והשותף  בטוחות,  לקיחות  שתי  כמו 
שהכריז ♠2 אמור גם הוא לתרום משהו 
♥5. לעומת זאת, הכרזה של  נגד  להגנה 
שלושה  עם  מאוד  מפוקפקת  נראית   5♠

קלפים זוטרים בשליט.

ניתוח משחק היד

כל שנותר למערב  לאחר שצפון הכפיל, 
הוא לפרוש את הדומם ולחייך. A♠ הוא 
מזרח- ההגנה.  של  האחרונה  הלקיחה 

מערב רושמים 1050+. לא רע, אבל מי 
שהימר על סלם זכה בכל הקופה.

נגד חוזה ב-♠ מערב מוביל ב-K♦. צפון 
אם  כעת  חותך.  ומזרח   ♦A-ב מכסה 
מזרח חוזר ב-♣ יהיו להגנה 5 לקיחות, 
ואילו לאחר חזרה ב-♥ תסתפק ההגנה 

ב-3 לקיחות.
ועוד משהו: ביד זו צפון/דרום מסוגלים 
שהכריזו  בצפון  שחקנים   .6♣ לבצע 
על  לי  לספר  מוזמנים  זה  חוזה  וביצעו 
לחוזה  אותם  שהוביל  ההכרזה  מהלך 

J .המופלא

 Dealer: S
Vul: None  11Board:

♠ Q82
♥ T954
♦ 875
♣ AQ7

♠ K763
♥ AK7
♦ A62
♣ KJ3

♠ JT4
♥ QJ8
♦ 943
♣ 8652

♠ A95
♥ 632
♦ KQJT
♣ T94

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass

Pass1♣PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

מזרח פותח ♣1 עם 18 נקודות... ונאלץ 
לשחק בחוזה זה. 

והשאלה  ברור,  מערב  של   Pass-ה
הגיונית  דרך  יש  לצפון/דרום  אם  היא 

להתערב במכרז. 
להכריז  יחליטו  שחקנים  שכמה  ייתכן 
בדרום ♦1, אך זה אינו אוברקול תקני. 
נראה  אבל  אפשרי   Dbl לצפון,  באשר 
בסדרת  מהן  ש-6  נקודות   8 עם  עלוב 
הפותח. גם 1NT במצב Balancing עם 
8 נקודות נראה מוגזם לחלוטין, אפילו 

.Passed Hand-כשמדובר ב
מכל מקום, התערבות כלשהי של צפון/

מזרח  את  להוביל  רק  עלולה  דרום 
.1NT לחוזה מוצלח יותר של

ניתוח משחק היד

 ♦A-ב יזכה  מזרח   .♦K-ב מוביל  דרום 
)מיד או לאחר עיכוב של לקיחה אחת(, 
וכנראה ינצל את כרטיס הכניסה היחיד 
לכיוון   ♣ לשחק  כדי   )♥Q( לדומם  שלו 
ה-KJ. מאחר שה-AQ♣ שניהם בצפון, 
אין אפשרות לטעות בניחוש. מצד שני, 
לאחר  העקיפה  על  לחזור  אפשרות  אין 

שה-J♣ יזכה.
סבירה,  בצורה  ישחקו  שכולם  בהנחה 
לכרוז:  לקיחות   7 תהיה  התוצאה 
שתיים ב-♣, אחת ב-♦, שלוש ב-♥ ואחת 
גם  יושג  לקיחות  של  זהה  מספר  ב-♠. 
בדיוק  מבוצע  ש-♣1  כך   ,1NT בחוזה 
תוצאה  תהיה  לא  למזרח/מערב(   +70(

גרועה עבור צפון/דרום.

 Dealer: W
Vul: N-S  12Board:

♠ J
♥ Q62
♦ KT875
♣ KJT2

♠ A32
♥ 98
♦ AQ432
♣ 865

♠ KQ95
♥ AKT
♦ J
♣ AQ974

♠ T8764
♥ J7543
♦ 96
♣ 3

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♣
1♦PassPassDbl

PassPassRDblPass
1♥PassPassDbl

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

במינור  אוברקול  בשביל  לדעת:  כדאי 
בשביל  מאשר  יותר  טובה  יד  נדרשת 

אוברקול במייג'ור. 
 1♦ רוב המומחים אינם ששים להכריז 
אני  עדיין  אך  צפון,  של  זו  כמו  יד  עם 
 1♦ יוכרז  השולחנות  שברוב  מאמין 
כדי  המשחק  דמי  את  שילם  לא  )צפון 
למזרח/ תוענק  ובכך   )Pass להכריז 

מערב הזדמנות פז.
מלכודת   Pass הכרזת  מזרח  מבחינת 
עדיפה על פני 1NT. אין ודאות למשחק 
מלא, והפלת ♦1 מוכפל פעם אחת תהיה 

שווה יותר מכל משחק חלקי מבוצע.
 Reopening-ב אוטומטית  בוחר  מערב 
ומזרח משאיר  ב-♦,  קוצר  עם   Double

כמובן את הכפל לעונשין, 
 SOS מכריז  דרום  הסוף.  לא  עדיין  זה 
לבחור  משותפו  ומבקש   Redouble
מיטיב  צפון  הוכרזו.  שלא  הסדרות  בין 
♥1. חוזה זה מהווה שיפור קל  להכריז 
לעומת ♦1, אך עדיין מערב "מריח דם" 

ומכפיל עם 19 הנקודות שלו. 

ניתוח משחק היד

כדאי לדעת: נגד חוזים מוכפלים בגובה 
נמוך מומלץ להוביל בשליט. כאן ברור 
ב-♦  מאוד  קצר  שדרום  מההכרזה 
חייב  מזרח  לכך  אי  חיתוכים.  וייתכנו 
ממשיך  מערב   .)♥8 )או  ב-9♥  להוביל 
 ♥AK מיד  משחק  שותפו,  של  בקו 

וממשיך בשליט שלישי.
את  לכרוז  מוציאה  שההגנה  ברגע 
לקיחות.  לו  אין  פשוט  השליטים, 
בארבע  יזכו  מזרח/מערב  בהמשך 
לקיחות ב-♠, שתיים ב-♦ ואחת ב-♣ עם 

תוצאה מצוינת של 800+.
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 Dealer: N
Vul: Both  13Board:

♠ AKJT73
♥ 97
♦ 543
♣ 85

♠ 8
♥ AJT52
♦ AJ
♣ QT763

♠ Q9542
♥ KQ8
♦ KQ6
♣ J2

♠ 6
♥ 643
♦ T9872
♣ AK94

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
2♠3♥Pass4♥

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

לצפון יד קלאסית לפתיחה חלשה בגובה 
2 עם שישייה ב-♠.

עם   3♥ רגיל  באוברקול  מתערב  מזרח 
חלוקה של 5-5. ידו אינה מספיק טובה 
חמישיות  שתי  המתארת   4♣ להכרזת 
ב-♣ וב-♥ עם כוח למשחק מלא לפחות. 
אותו  מביאה   3♥ ההכרזה  גם  אבל 
עם  נקודות   13 למערב  מלא.  למשחק 

התאמה ויש לו הכרזה קלה של ♥4.

ניתוח משחק היד

"לראות  כדי   ♣A-ב אולי  יוביל  דרום 
כל   ♠ לשחק  חייב  הוא  אולם  שולחן", 
הלקיחה  אחרת  בידו,  ההובלה  עוד 
סדרת  על  תיעלם  ב-♠  להגנה  המגיעה 

הדיאמונד.
לאחר K♠ צפון ימשיך כנראה ב-♠ שני. 
עד  פשוטה  וספירה  ההכרזה  זכירת 
♠ בודד.  13 מגלה למזרח כי גם לדרום 
גם  גבוה.  ה-♠  את  לחתוך  חובה  לפיכך 
אם דרום משחק AK♣ וממשיך בסיבוב 

שלישי, חובה לחתוך גבוה בדומם.
החיתוך הגבוה אינו בעייתי עבור הכרוז, 
מאחר שיש לו שפע של מכובדים בשליט. 
הוא  השליטים  משיכת  סיום  לאחר 
יגביה את סדרת ה-♣ וישלים ביצוע של 
היא  למזרח/מערב  לקיחות.  620+   10

התוצאה הצפויה ברוב השולחנות.

 Dealer: E
Vul: None  14Board:

♠ QT2
♥ K62
♦ A7
♣ QJ963

♠ J98743
♥ A43
♦ 6
♣ A54

♠ K6
♥ 987
♦ KJT9832
♣ K

♠ A5
♥ QJT5
♦ Q54
♣ T872

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass3♦

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

לפתיחה  מתאימה  אינה  מזרח  של  ידו 
♠2 עם סדרה גרועה ושני אסים  חלשה 
פתיחה  הכרזת  למערב  אבל  צדדיים, 

ברורה של ♦3 במושב השלישי.
מספיק  טובות  צפון  של  הנקודות   12
אבל   ,1♦ של  פתיחה  על   Dbl להכרזת 
עם  להסתבך  סיבה  שום  אין   3 בגובה 
יד כזו. למה להכריז Dbl ולתת לשותף 
לשחק "בהתאמה" 4-3 במייג'ור בגובה 

3 מול חלוקות לא נוחות?
מהכרזת  יסיקו  בצפון  רבים  שחקנים 
הכריז  כבר  מהם  שאחד  המתנגדים 
ששניהם   ,3 בגובה  פתח  והשני   Pass
משחק  להיות"  "חייב  ולפיכך  חלשים 

מלא לצפון/דרום.
בהחלט  ייתכן  שגוי.  היגיון  זהו 
בשווה.  שווה  מחולקות  שהנקודות 
ולא  בקלפים  שיש  מה  להכריז  מוטב 

להסתמך על ספקולציות.

ניתוח משחק היד

הובלה ב-♥ מכשילה את החוזה בקלות, 
אבל צפון אינו יודע זאת וכנראה יוביל 

.♣Q-ב
 ,♥A-עובר לדומם ב ,♣K-מערב זוכה ב
משליך ♥ על A♣ וכעת עליו להחליט: ♠ 

אל ה-K או ♦ אל ה-8.
לנצל  ויש  בדומם,  זהו הביקור האחרון 
אותו עד תום. עקיפה עמוקה ב-♦ תעזור 
רק אם לדרום Q דאבלטון, לעומת זאת 
משחק של ♠ אל ה-K מרוויח בכל פעם 

שה-A♠ בדרום )סיכוי של 50%(. 
הידידותית  ההובלה  את  שינצל  כרוז 
וישחק לפי הסיכויים )♠ אל ה-K( יעמוד 

במשימה של ביצוע ♦3.

 Dealer: S
Vul: N-S  15Board:

♠ 854
♥ QJ2
♦ Q76
♣ 8763

♠ T2
♥ T543
♦ A4
♣ KQJ94

♠ Q73
♥ K76
♦ J953
♣ A52

♠ AKJ96
♥ A98
♦ KT82
♣ T

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♠Pass

Pass2♣Dbl2NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

לצפון חסרה נקודה כדי לענות לפתיחת 
פינות"  "לעגל  מומלץ  לא  אבל  השותף, 

.K או A עם חלוקה 3-3-3-4 ללא
ומזרח מתערב   Pass צפון מכריז אפוא 
אשר   2♣ של   Balancing בהכרזת 
מבטיחה 15-9 נקודות גבוהות וחמישייה 

לפחות ב-♣.
דרום מכריז כעת Takeout Double עם 

15 נקודות וקוצר ב-♣.
למערב יד טובה יחסית עם 10 נקודות, 
רואה  הוא  ב-♠.  ועוצר  ב-♣  תמיכה 
מול  שליט  ללא  מלא  למשחק  סיכוי 
ומזמין  השותף  של  מקסימלית  יד 
באמצעות 2NT. מזרח נאלץ לדחות את 
והחוזה  בלבד,  נקודות   10 עם  ההזמנה 

.2NT הסופי נשאר

ניתוח משחק היד

צפון מוביל ב-♠ ודרום ממשיך בסדרה. 
הכרוז  של   ♠Q-ל לקיחה  מוסר  הוא 
ומגביה את הספיידים הרביעי והחמישי 

שלו.
חמש  בטוחות:  לקיחות   7 כעת  לכרוז 
ב-♣, אחת ב-♠ ואחת ב-♦. הדרך ללקיחה 
קל  מההכרזה  קשה.  אינה  השמינית 
מערב  בדרום.  כנראה   ♥A-ש להסיק 
לעבר   ♥ ומשחק   ♣K עם  לדומם  נכנס 
ה-K כאשר עדיין יש לו כניסה לידו עם 

.♣A
יתרת  ואת   ♥A-ה את  גובה  דרום 
הכרוז.  של  השאר  כל  אבל  הספיידים, 
החוזה 2NT מבוצע עם תוצאת שיא של 

120+ למזרח/מערב.
כי צפון/דרום מסוגלים לבצע  יש לציין 
♠3 בעזרת ניחוש נכון ב-♦, אבל קשה לי 
מאוד לראות אותם מכריזים לחוזה זה 

במצב פגיע.
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 Dealer: W
Vul: E-W  16Board:

♠ JT5
♥ QJ7
♦ AK43
♣ AK3

♠ Q4
♥ T54
♦ JT85
♣ QT52

♠ 9832
♥ 83
♦ Q62
♣ J964

♠ AK76
♥ AK962
♦ 97
♣ 87

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♦Pass1♥Pass

2NTPass3♣*Pass
3♥Pass3♠*Pass
4♣*Pass4♠*Pass
4NTPass5♣Pass
5NTPass6♥All Pass

ניתוח ההכרזה

19- מתארת  צפון  של  השנייה  הכרזתו 
דרום  ואילך  מכאן  מאוזנות.  נקודות   18
המחזיק 14 נקודות מצוינות מחפש סלם.

 Checkback Stayman-הוא משתמש ב
אפשרית  התאמה  לגלות  מנת  על   )3♣(
ההתאמה  מציאת  לאחר  ב-♥.  או  ב-♠ 
)מראה   3♠  Cuebid-ב ממשיך  דרום 
  Cuebid-קונטרול בסדרה( וצפון עונה ב
 4♠ הבאה   Cuebid-ה הכרזת   .4♣
ב-♠  ושני  ראשון  קונטרול  מתארת 

ושוללת קונטרול ב-♦.
קונטרולים  חסרים  שלא  מבחין  צפון 
באמצעות  מפתח  לקלפי  ושואל 
או   0 מראה   5♣ דרום  תשובת   .4NT
שמדובר  ברור  לצפון  מפתח.  קלפי   3
גדול  לסלם  מזמין  הוא   .♥AK+♠A-ב
מה  אין  לדרום  אבל   ,5NT באמצעות 
הראה  כבר  הוא   ♠K-ה את  להוסיף. 
מחליט  דרום   .4♠ בהכרזת  קודם 

להסתפק בחוזה ♥6.

ניתוח משחק היד

מי  רק  אך  לבצע,  קל  לקיחות   12
ב"טופ".  יזכה  ה-13  ללקיחה  שיגיע 
סיבובים  שלושה  יוציא  הכרוז  אם 
לחלוקה  יזדקק  הוא  שליטים,   של 
שאינה  במזרח   ♠Q עם  בספייד   3-3

מתרחשת בחלוקה הנתונה.
היא  לקיחות  ל-13  היחידה  הדרך 
באמצעות טכניקת היפוך הדומם: נניח 
בדומם  זוכים  בשליט.  מוביל  שמערב 
לכסות(,  חייב  )מזרח   ♠J ומובילים 
מוציאים סיבוב שני של שליטים )אך לא 
שלישי(, AK♦, חיתןך ♦, A♣, חיתוך ♦, 
לדומם  נכנסים  ולבסוף   ♣ חיתוך   ,♣K

עם T♠ למשיכת השליט האחרון.

 Dealer: N
Vul: None  17Board:

♠ J93
♥ KT963
♦ 74
♣ AQ4

♠ T72
♥ QJ8
♦ J8
♣ JT873

♠ KQ654
♥ 54
♦ Q93
♣ 965

♠ A8
♥ A72
♦ AKT652
♣ K2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1♦1♠
2♥Pass2♠Pass
3♥Pass4♥Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

התערבות  ולמערב   1♦ פותח  דרום 
גבולית מאוד של ♠1.

 1♥ ישיב  צפון  מתערב,  לא  מערב  אם 
 18 עם  אידיאלי  )לא   3♦ יכריז  ודרום 
טוב  משהו  לראות  קשה  אך  נקודות 
על  יחזור  צפון  הטבעית(.  בשטה  יותר 
סדרת ה-♥  כדי להראות חמישייה, וכך 

מגיעים לחוזה הנכון ♥4.
צפון/דרום  על  מקלה  מערב  התערבות 
מיד  להראות  כעת  יכול  שצפון  משום 
חמישייה עם 10+ נקודות בהכרזת ♥2. 
באמצעות  לסלם  להזמין  מנסה  דרום 
הכרזת סדרת היריב ♠2, אבל צפון אינו 

מגלה עניין והחוזה הסופי הוא ♥4.

ניתוח משחק היד

מלמעלה  )שלישי  ב-2♠  מוביל  מזרח 
 .♠A-ב זוכה  הדומם  השותף(.  בסדרת 
וב- ב-♠  מפסידים  שני  לכרוז  כי  נראה 

♥, אבל משחק נכון יוביל ל-12 לקיחות 
בסדרות  הנוחות  החלוקות  ניצול  תוך 

האדומות.
 ,♥K  ,♥A  ,♠A אפשרי:  משחק  סדר 
AQ ,♣K♣ )משליך ♠(, AK♦ וחיתוך ♦.

אם מזרח חותך כעת מעל צפון – הדומם 
גבוה.

 ♠ חותך  הכרוז   – חותך  לא  מזרח  אם 
שלו  השלישי  ה-♠  את  ומשליך  בדומם 
על ♦ נמוך שהוגבה בעוד מזרח חותך עם 

הלקיחה הטבעית שלו.
ההכרזה  מהלך  כי  ייתכן  מסקנה: 
המומלץ מוטעה מצדו של דרום, שהיה 
עם  לסלם  עקשנות  ביתר  להוביל  צריך 

שפע הקונטרולים שלו.

 Dealer: E
Vul: N-S  18Board:

♠ 3
♥ KJT4
♦ 632
♣ QT984

♠ J9742
♥ AQ
♦ KQ4
♣ J32

♠ KQ8
♥ 9865
♦ A975
♣ A5

♠ AT65
♥ 732
♦ JT8
♣ K76

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♠Pass2♣*

Pass2NTPass4♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

בדומה ליד מס' 8 אני ממליץ כאן למשיב 
בסדרה  ביניים  בהכרזת  להשתמש 
הפותח  סדרת  את  יעלה  בטרם  חדשה 

לגובה 4.
ההכרזה ♣2 נראית מוזרה עם 2 קלפים 
 2♦ להכריז  לא  מעדיף  אני  אבל  בלבד, 
)ובוודאי שלא ♥2( עם פחות מ-5 קלפים 

בסדרה.
ידו  את  היטב  מתארת   2NT הכרזת 
עם  מאוזנות  נקודות   14-12 מזרח:  של 
עוצרים בסדרות האדומות. כעת מערב 

מכריז את החוזה הסופי ♠4.

ניתוח משחק היד

ההובלה הטבעית של דרום היא בראש 
הרצף J♦. לכרוז מפסידים פוטנציאליים 

ב-♠, ב-♥ וב-♣. 
ל-8♠,  לעקוף  ניתן  פתוחים  בקלפים 
 ♣ להשליך  שליטים,  הוצאת  לסיים 
מפסיד על ה-♦ הרביעי ולעקוף ב-♥ על 
קו  זהו  אבל  לקיחות,   11 להשיג  מנת 

משחק לא מציאותי.
 ,♣A המשחק הסביר והנכון הוא לשחק
♣ להגנה בשלב מוקדם ולחתוך  למסור 

♣ בדומם.
ויוביל  ב-♣  בלקיחה  יזכה  צפון  אם 
ויצליח.  ברירה  בלית  יעקוף  הכרוז   ,♥
לאחר חיתוך ה-♣ מזרח ימשוך שליטים 
וייתקל בחלוקה הגרועה, אך הוא שיחק 

בזהירות ודאג מראש לא ליפול בחוזה.
החוזה ♠4 יבוצע בדיוק לאחר מסירת 2 

לקיחות בשליט ולקיחה אחת ב-♣.
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 Dealer: S
Vul: E-W  19Board:

♠ T9632
♥ Q965
♦ 92
♣ J4

♠ J
♥ A74
♦ AT753
♣ T987

♠ K74
♥ J832
♦ QJ4
♣ AQ6

♠ AQ85
♥ KT
♦ K86
♣ K532

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1NTPass
2♥Pass2♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

 15(  1NT של  רגילה  פתיחה  לדרום 
יד  לצפון  מאוזנת(.  וחלוקה  נקודות 

חלשה עם 5-4 בסדרות המייג'ור.
היה   ,♠ קלפי  ו-4   ♥ קלפי   5 לו  היו  לו 
הפותח  ♦2 של  ולאחר   2♣ להשיב  יכול 
להכריז ♥2, אבל עם חלוקה הפוכה ו-3 
נקודות בלבד, הדרך היחידה היא לוותר 
ל-♠  טרנספר  ולהכריז  ה-♥  סדרת  על 

מתוך מטרה לעצור ב-♠2.
דרום צריך לקבל החלטה אם להכריז ♠2 
פשוט או לקפוץ ל-♠3 עם רביעייה ב-♠. 
דורשת  הסטנדרטית  הטרנספר  שיטת 
♠3 תתבצע עם רביעייה ב-♠  כי הכרזת 
זוגות  יש  שני,  מצד  מקסימלית.  ויד 
שמעדיפים משיקולים תחרותיים ללכת 
לגובה 3 בכל פעם שיש לפותח רביעייה 

ב-♠.
תהיה  ל-♠3  קפיצה  הנוכחית  בחלוקה 
מסוגלים  אמנם  מזרח/מערב  מיותרת: 
הגיונית  דרך  להם  אין  אבל   ,3♦ לבצע 
להיכנס להכרזה במצב פגיע. בכל מקרה 
דרום יוכל להכריז ♠3 אם וכאשר מזרח 
לנסות  בהרבה  עדיף  אבל   ,3♦ יכריז 
להתחייב  ולא  בזול  החוזה  את  לקנות 

מראש לגובה 3.

ניתוח משחק היד

הדומם  ולמראה   ♦Q-ב מוביל  מערב 
דרום מרוצה שעצר בגובה 2.

שאין  יודע  הוא   .♦A-ב זוכה  מזרח 
וההמשך ההגיוני  ב-♦,  נוספות  לקיחות 
הוא ב-♣. מערב זוכה ב-AQ♣. בהמשך 
תזכה ההגנה גם ב-K♠ וב-A♥, והכרוז 

בכל השאר.
החוזה ♠2 מבוצע בדיוק, אבל שחקנים 
ירשמו   3♠ להכריז  שהעדיפו  בדרום 

תוצאה שלילית.

 Dealer: W
Vul: Both  20Board:

♠ 987653
♥ 63
♦ 5
♣ KT83

♠ 
♥ AJ52
♦ AJT8
♣ AQJ97

♠ AK
♥ KT984
♦ Q632
♣ 42

♠ QJT42
♥ Q7
♦ K974
♣ 65

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♥

Pass3♠Pass4♥
Pass4♠Pass5♥
Pass6♥PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

למזרח יד נפלאה מול פתיחת שותפו ♥1 
ושליטה  ב-♠  חוסר  מצוינת,  התאמה   –

בכל הסדרות.
 ,2♣ עם  איטי  מכרז  להתחיל  ניתן 
אסטרטגיית  על  להמליץ  בחרתי  אבל 
ספלינטר  מכריז  מזרח  שונה:  הכרזה 
♠3, ולאחר ששותפו דוחה את ההזמנה 
 .4♠ מכריז  מזרח   4♥ באמצעות  לסלם 
עם  מאוד  חזקה  יד  מתאר  הוא  בכך 

חוסר ב-♠.
למערב יד אומללה מול החוסר בספייד, 
Cuebid במינור, ו-7 מתוך  אין לו שום 
מערב  מבוזבזות.  שלו  הנקודות   12
הגרועה  היד  את  ומתאר   5♥ מכריז 

ביותר האפשרית.
סלם  להכריז  האם  מתלבט:  מזרח 
למרות הכול או לעצור ב-♥5? גם מול יד 
גרועה מאוד ♥6 אינו דורש הרבה יותר 

מעקיפה מוצלחת.
לסלם  יגיע  השדה  שרוב  מעריך  מזרח 
עם הקלפים שלו ומחליט לנסות גם הוא 
בידיעה שגם אם שותפו ייכשל, תהיה לו 

חברה טובה.

ניתוח משחק היד

בשליט(  או  )ב-♠  פסיבית  הובלה  לאחר 
ולנסות  להוציא שליטים  זמן  לכרוז  יש 

בזו אחר זו עקיפה ב-♦ ועקיפה ב-♣.
הכרוז  אם  כעת  ב-5♦.  יוביל  צפון  אבל 
מחליט לנסות שתי עקיפות בזו אחר זו, 
ויעניק   ♦K-ב יזכה  דרום   – ייכשל  הוא 

לשותפו חיתוך.
לגבות   ,♦A-ב לזכות  הוא  המנצח  הקו 
זו  בקו  הבחירה  ב-♣.  ולעקוף   ♥AK
מאשר  יותר  בשולחן"  "נוכחות  דורשת 

שליטה בתורת הסיכויים.

 Dealer: N
Vul: N-S  21Board:

♠ KT63
♥ K732
♦ J
♣ AK73

♠ AQJ84
♥ AJ95
♦ AT7
♣ 9

♠ 92
♥ Q4
♦ 94
♣ QT86542

♠ 75
♥ T86
♦ KQ86532
♣ J

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♣1♠3♦Pass

PassDblPass4♣
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

לאחר פתיחת ♣1 רבים יעדיפו להתערב 
 ♠ ולהכריז  מזרח  של  ידו  עם   Dbl-ב
להראות  מעדיף  אני  אך  יותר,  מאוחר 
ומאוחר  ב-♠  החמישייה  את  תחילה 

יותר להכפיל אם דרום יתמוך ב-♣.
 7-6 )המתארת  ל-♦3  דרום  קפיצת 
קלפים עם פחות מ-10 נקודות( משבשת 
הוא  מזרח.  של  התכנון  את  במקצת 
 Takeout-ב להמשיך  זאת  בכל  מחליט 
Double ומקבל משותפו תשובה מוזרה 

מאוד: ♣4! 
אין  אולם  צפון,  של  סדרתו  זו  אמנם 
ספק שמערב מעוניין לשחק ♣4 עם 8-7 
קלפים בסדרה. כעת מזרח חייב להיות 

.Pass ממושמע ולהכריז

ניתוח משחק היד

הכרוז  מצב  לכאורה   .♦J-ב מוביל  צפון 
קשה, אבל הוא זוכה ב-A♦ ומוביל 9♣ 

.J-Q-K המכוסה על ידי
והוא   ♦ קלפי  נותרו  לא  לצפון  כעת 
הרע  לכרוז!  לעזור  וחייב  סופי  במשחק 
במיעוטו הוא לשחק ♠, אך עדיין החוזה 
יבוצע במשחק מדויק: A ,♠Q♠, חיתוך 
 ,♠ חיתוך   ,K-A ידי  על  Q♥ מכוסה   ,♠
החמישי  ה-♠  על   ♦ יושלך  ולבסוף   ♥J
טבעית  לקיחה  עם  חותך  צפון  בעוד 

בשליט ודרום חסר אונים.
כל  במקום  אבל  יפה,  ביצוע 
האקרובטיקה הזו לא היה עדיף להכריז 
Pass על ♦3 ולהפיל את החוזה פעמיים 

לאחר הובלה ב-♥ או ב-♠?!
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 Dealer: E
Vul: E-W  22Board:

♠ J976
♥ 62
♦ QT84
♣ AJ2

♠ KQ852
♥ K8
♦ K6
♣ KT93

♠ T4
♥ AJ9753
♦ 932
♣ 85

♠ A3
♥ QT4
♦ AJ75
♣ Q764

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♠Dbl2♥
3♦PassPassPass

ניתוח ההכרזה

עם   Dbl מכריז  ודרום   1♠ פותח  מזרח 
שמח  היה  הוא  ב-♠.  וקוצר  נקודות   13
יותר לו הייתה לו רביעייה ב-♥ במקום 
אינה  ברידג'  תחרות  אבל  שלישייה, 

"תכנית כבקשתך".
 Dbl כי לאחר  ♥2. מקובל  מערב משיב 
המתארת  חלשה  הכרזה  זו  דרום  של 
עם  טובה(  חמישייה  )או  ב-♥  שישייה 

9-6 נקודות. 
להכריז  אם  להחליט  כעת  חייב  צפון 
Pass ולתת ליריביו לשחק ♥2, או לנסות 
להתחרות על החוזה עם 8 נקודות. הוא 
עלול  שהוא  בידיעה   3♦ להכריז  בוחר 
לשחק בהתאמה 4-3, אבל מצב הפגיעות 
לעלות  עשויה  ב-♦3  ונפילה  לטובתו 

פחות מאשר ביצוע החוזה ♥2.
ההחלטה הסופית ביד זו היא של צפון. 
שלהם  את  הכריזו  כבר  האחרים  כל 

וימשיכו ב-Pass בכל מקרה.

ניתוח משחק היד

הקלה  חש  וצפון   ,♥K-ב מוביל  מזרח 
שליטים  ארבעה  רואה  הוא  כאשר 

בדומם. 
ההגנה זוכה בשתי הלקיחות הראשונות 
ומזרח  בסדרה,  ממשיך  מערב  ב-♥. 
מזרח  כעת   .♦K-ה עם  צפון  מעל  חותך 
ממשיך ב-K♠. לכרוז מפסיד בלתי נמנע 
בכל אחת מהסדרות השחורות, והחוזה 

נכשל פעם אחת.
הייתה   ♠K-ב יותר  שמרנית  הובלה 
 ♦K-ה את  ללכוד  לכרוז  מאפשרת 
ולבצע את  בשליט  עקיפה  באמצעות 

החוזה ♦3.
היא  פגיע  לא  במצב  בודדת  נפילה  גם 
שחוזה  היות  לצפון/דרום,  נאה  תוצאה 
שש  בעזרת  קושי  ללא  מבוצע  היה   2♥

לקיחות בשליט ושני מלכים שחורים.

 Dealer: S
Vul: Both  23Board:

♠ T4
♥ KJ82
♦ J97
♣ K743

♠ KQJ9
♥ A3
♦ KQ65
♣ AT2

♠ 8632
♥ QT4
♦ AT4
♣ QJ5

♠ A75
♥ 9765
♦ 832
♣ 986

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass

Pass1♦Pass1♠
Pass4♠PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

מזרח פותח ♦1 עם 19 נקודות. 
מערב משיב ♠1 )חשוב להראות רביעייה 
במייג'ור גם כאשר כל הנקודות בסדרות 
למשחק  מיד  מעלה  ומזרח  האחרות( 
מלא ♠4 )בכך הוא מתאר 19-18 נקודות 
קוצר  עם  ב-♠.  רביעייה  עם  מאוזנות 
בהכרזת  להשתמש  יכול  היה  כלשהו 
ספלינטר(. מערב מסתפק כמובן בחוזה 

.4♠

ניתוח משחק היד

פסיבית  הובלה  בין  לבחור  חייב  צפון 
)בשליט( ובין הובלה אקטיבית )בקלאב 
לתחרויות  שלי  ההמלצה  בהארט(.  או 
טופ-בוטום )שבהן חשוב לא רק להפיל 
לקיחות  למנוע  גם  אלא  החוזה  את 
עודפות מיותרות( היא להעדיף הובלות 

בטוחות בכל מקרה של ספק.
לאחר הובלה בשליט הכרוז יוכל למשוך 
שליטים, לעקוף בהצלחה ב-♣ ולהשליך 
לבסוף  אבל  הרביעי,  ה-♦  על  מפסיד   ♥
ב-♥   נוספת  לקיחה  ממסירת  מנוס  אין 

והתוצאה תהיה 650+ למזרח/מערב.
ב-♥  אגרסיבית  הובלה  זאת,  לעומת 
בלקיחה  יזכה  הכרוז  לאסון:  תוליך 
קושי  ללא  ויבצע   ♥Q-ה עם  הראשונה 

12 לקיחות )680+(.
בסדרת  שיזלזלו  במערב  שחקנים 
 1NT להכריז  ויחליטו  שלהם  המייג'ור 
במקום ♠1 יקבלו הפעם תוצאה מצוינת, 
ניתן  מערב  מצד   3NT שבחוזה  משום 
תוצאה של  עם  לקיחות   11 אותן  לבצע 

.+660

 Dealer: W
Vul: None  24Board:

♠ QJT4
♥ 93
♦ AQ5
♣ K943

♠ A98
♥ AKJT874
♦ J74
♣ 

♠ 753
♥ Q
♦ 9632
♣ A8762

♠ K62
♥ 652
♦ KT8
♣ QJT5

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♣4♥PassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

לאחר שני פאסים צפון פותח ♣1 ומזרח 
 13 עם  יד  להכריז  כיצד  להחליט  צריך 

נקודות גבוהות ושביעייה ב-♥. 
ישנן כמה גישות אפשריות: להתחיל ♥1 
ולחזור על הסדרה בהמשך או להתחיל 
ב-Dbl ולאחר מכן להכריז ♥. החלטתי 
 – ביותר  הישירה  הגישה  על  להמליץ 
הוא  הרעיון   .4 בגובה  הפרעה  הכרזת 
ולהרוויח  המתנגדים  על  לחץ  ליצור 
להפסיד  גם  עלולה  זו  הכרזה  ממנו. 
לקיחות,   9 הוא  לבצע  שניתן  כל  כאשר 

וליריבים אין שום משחק מלא.
"זוכה"   4♥ ההכרזה  שלנו  במקרה 
נפרש  שהדומם  לאחר  אבל  במכרז, 
האיטית  בדרך  בחר  שלא  יצטער  מזרח 
הסדרה  על  חזרה  עם   1♥ התערבות   –

בגובה 2 ו/או 3 במידת הצורך.

ניתוח משחק היד

השלכת  ומאפשר   ♣Q-ב מוביל  דרום 
מפסיד על ה-A♣, אולם בכך מסתיימת 
לקיחות   7 לו  יש  הכרוז.  של  החגיגה 
בשליט ושני אסים צדדים, אך לא יותר. 

אין שום דרך להגיע ללקיחה עשירית.
השולחנות  בכל  )כמעט(  כי  לי  נראה 
ב-♥.  בחוזה  הכרוז  להיות  צפוי  מזרח 
כל הכרוזים יבצעו 9 לקיחות. לפיכך יש 
רק שתי תוצאות סבירות ביד זו: 140+ 
למזרח/מערב בחוזה חלקי ב-♥ או 50+ 
הכריזו  שבהם  בשולחנות  לצפון/דרום 

יריביהם משחק מלא ב-♥.
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 Dealer: N
Vul: E-W  25Board:

♠ T8
♥ AK6
♦ KT985432
♣ 

♠ AQ32
♥ T75
♦ 
♣ QT9742

♠ 974
♥ QJ983
♦ 6
♣ KJ63

♠ KJ65
♥ 42
♦ AQJ7
♣ A85

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♦Pass1♠Pass
2♦Pass4♦Pass
4♥*Pass4NTPass
6♣*Pass6♦Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

שמינייה  עם  טובות  נקודות   10 לצפון 
ב-♦. זה אינו רעיון טוב לפתוח בהכרזת 
מנע של ♦4, משום שאנו עלולים להחמיץ 
הפתיחה  הכרזת   .3NT של  טוב  חוזה 

הנכונה במקרה זה היא ♦1.
על  חוזר  צפון   1♠ דרום  תשובת  לאחר 
נקודות עם התאמה   15 סדרתו. לדרום 
הרבה  כמובן  שווה  זו  יד  ב-♦.  מצוינת 
להשתמש  ניתן  מלא.  ממשחק  יותר 
להכריח את  כדי  בהכרזות מלאכותיות 
הדרך  אולם  נוספת,  פעם  להכריז  צפון 
עם  לסלם  להזמין  והפשוטה  הטבעית 
חזר  שהפותח  המינור  בסדרת  התאמה 

עליה היא לקפוץ לגובה 4 בסדרה זו.
שווה  צפון  של  ידו  סלם  של  בהקשר 
הגבוהות  הנקודות  מ-10  יותר  הרבה 
עם  פעולה  לשתף  מחליט  הוא  שלה. 
 –  4♥  Cuebid בהכרזת  ובוחר  דרום 
כעת  לשמוע.  רצה  שדרום  מה  בדיוק 
הסדרות  בכל  שליטה  שיש  יודע  דרום 
תשובת   .4NT  – מפתח  לקלפי  ושואל 
קלפי  של  זוגי  מספר  מתארת   6♣ צפון 
מפתח עם חוסר ב-♣. דרום יודע שחסר 

אס מושך )כנראה ב-♠( ומסתפק ב-♦6.

ניתוח משחק היד

עדיף לשחק ♦6 מצד דרום, אבל גם ♦6 
אצל   ♠AQ-היות שה מצליח  צפון  מצד 
מזרח. אם מזרח אינו מוביל ב-♠, הכרוז 
 ♠ משליך  אחד,  בסיבוב  שליטים  מושך 

על A♣ ותובע 12 לקיחות.

 Dealer: E
Vul: Both  26Board:

♠ Q52
♥ AT6
♦ A6
♣ T9754

♠ AJT93
♥ K3
♦ KQ753
♣ K

♠ K74
♥ QJ9842
♦ 982
♣ 8

♠ 86
♥ 75
♦ JT4
♣ AQJ632

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♠3♣3♠

3NT4♠PassPass
5♣DblPassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

מזרח פותח ♠1 ודרום מחליט להתערב 
מערב  כעת  טובה.  שישייה  עם  ב-♣3 
 3NT תומך ל-♠3 וצפון מחליט להמר על
בסדרה  ודאי  עוצר  אינו   ♠Q52 כי  אף 

ששותפו של הפותח תמך בה.
מזרח אינו מעוניין ללכת להגנה ומכריז 
אינו  צפון  גם   .5-5 של  חלוקה  עם   4♠
קלפים   5 של  תמיכה  עם  להגן  מעוניין 
 4NT שכנראה יילכד. הכרזת ♠Q-ב-♣ ו
וצפון  מדי,  מסוכנת  נראית  לשחק  כדי 
המחזיק  מזרח  ל-♣5.  להקריב  מחליט 
מכפיל  בשולחן  ביותר  החזקה  היד  את 

לעונשין, והמכרז מסתיים.
שימו לב שאם דרום מחליט לא להתערב 
אליו  תחזור  ההכרזה  הראשון,  בסיבוב 
אפשרות  שום  תהיה  לא  וכבר  ב-♠4 

להיכנס למכרז.

ניתוח משחק היד

 5♣ בחוזה  התוצאה  את  לחזות  קל 
מוכפל: לכרוז שני מפסידים ודאיים ב-♠ 
ומפסיד אחד בכל סדרה אדומה. מזרח/

מערב עתידים לזכות ב-500 נקודות כל 
עוד לא יבצעו שגיאה חמורה בהגנה.

לאו  עבורם?  טובה  תוצאה  זו  האם 
♠4 במשחק  דווקא, משום שניתן לבצע 
דרום   )♣A-ב הובלה  )לאחר  אם  זהיר. 
עבור  זו  סדרה  מגביה  הוא   ,♦J משחק 
של   ♠Q-ה נגד  לעקוף  רק  ונותר  הכרוז 

צפון.
♥ אל ה-A♥ של צפון,  אם דרום מוביל 
זו,  בלקיחה   ♥K לשחק  צריך  מזרח 
 ,♠J-ל לעקוף  בדומם,  הבא  ב-♥  לזכות 
להמשיך ב-A♠ ו-K♠ ולגבות את יתרת 

ההארטים.

 Dealer: S
Vul: None  27Board:

♠ K542
♥ QJ6
♦ Q984
♣ J8

♠ QJ86
♥ AK2
♦ K6
♣ KT76

♠ 
♥ T983
♦ AJ53
♣ AQ532

♠ AT973
♥ 754
♦ T72
♣ 94

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♣

Pass1♠Pass2♣
Pass4♣Pass4♦*
Pass4♥*Pass4♠*
Pass4NTPass5♠
Pass6♣PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

לפנינו "יד תאומה" ליד מס' 25. מהלך 
לסלם,  שוב  מוביל  מאוד  דומה  הכרזה 

והפעם מצדם של מזרח/מערב.
בדרך כלל נדרשים 6 קלפים כדי שהפותח 
של  חלוקתו  אולם  סדרתו,  על  יחזור 
שנייה  הכרזה  מאפשרת  אינה  מערב 
של 1NT, ובוודאי שלא הכרזות רוורס 

.2♦/2♥
מצוינת  והתאמה  נקודות   16 עם  מזרח 
קפיצה  באמצעות  ב-♣  לסלם  מזמין 
והשותפות ממשיכה בסדרה של  ל-♣4, 
בהן  האחרונה   .Cuebid הכרזות  שלוש 
♠4 היא המשמעותית ביותר מאחר שזו 

הייתה הסדרה הבעייתית של מזרח. 
 5♠ מכריז  מערב   4NT-ל בתשובה 
ניתן   .♣Q עם  מפתח  קלפי  שני  ומראה 
היה להראות מספר זוגי של קלפי מפתח 
♣6, אך למערב יד  עם חוסר באמצעות 
לעודד  עלולה  זו  והכרזה  יחסית  חלשה 

את מזרח להכריז סלם גדול שייכשל.

ניתוח משחק היד

לאחר  לקיחות   12 לבצע  קושי  אין 
כמו  אבל   ,2-2 מתחלקים  שהשליטים 
תמיד בתחרות טופ-בוטום המטרה היא 

לקיחה עודפת. 
ניתן לנסות עקיפה ב-♦, אך זהו משחק 
 ♦AK-ב להתחיל  עדיף  הסיכויים.  נגד 
 – נופלת   ♦Q-ה אם  שלישי.   ♦ ולחתוך 
אחרון  סיכוי  יש  לא,  אם  בבית.  אנחנו 

של עקיפה כפולה ב-♥ נגד QJ♥ בצפון. 
יחסית,  הקטן  הזה,  הסיכוי  דווקא 
כל  את  לבצע  לכרוז  ומאפשר  מתממש 

13 הלקיחות.
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 Dealer: W
Vul: N-S  28Board:

♠ 2
♥ T95
♦ J8
♣ KQJT985

♠ AQJ4
♥ J76
♦ AK54
♣ 63

♠ KT953
♥ AKQ
♦ QT32
♣ 4

♠ 876
♥ 8432
♦ 976
♣ A72

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♠
3♣4♣DblPass

Pass4♦Pass4♥
Pass5♦Pass6♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

הכרזות הפרעה במצב פגיע נגד לא פגיע 
הינן מסוכנות, אך בחלוקה זו קלפי צפון 

מצדיקים הכרזת ♣3.
♣4 כדי להראות התאמה  מזרח מכריז 
שותפו  את  ולהזמין  חזקה  יד  עם  ב-♠ 
לקראת   Cuebid הכרזות  של  לסדרה 

סלם אפשרי.
בכיר  קלף  להראות  כדי  מכפיל  דרום 
ב-♣, אולם כפל זה מקל על מערב שיכול 
משותפו  ולשמוע  ממתין   Pass להכריז 
שלו.  הבעייתית  בסדרה   4♦  Cuebid
מערב מכריז ♥4. מזרח חש אופטימיות, 
ה-♣.  מסדרת  מוטרד  עדיין  הוא  אך 

לפיכך הוא מכריז ♦5. 
מפסיד  לו  יש  שב-♣  כעת  מבין  מערב 
האחרות  הסדרות  כל  בעוד  בודד, 
שותפו  על  סומך  הוא  היטב.  מכוסות 
שיביא את הקלפים הבכירים החסרים 
ב-♠ )אחרת אין הצדקה להכרזותיו של 

מזרח( ומכריז ♠6.

ניתוח משחק היד

זוהי ללא ספק היד הקלה של הערב. 
ב-♣.  הראשונה  בלקיחה  זוכה  ההגנה 
 12 ומבצע  השני  בסיבוב  חותך  הכרוז 
ה-♦  שסדרת  לאחר  מלמעלה  לקיחות 

"מתנהגת היטב".
 +480 ישנן רק שתי תוצאות הגיוניות: 
או 980+ למזרח/מערב. זוגות שהכריזו 

יפה לסלם יתוגמלו היטב.

 Dealer: N
Vul: Both  29Board:

♠ T974
♥ 543
♦ 6
♣ A9854

♠ KJ6
♥ KT
♦ KJT4
♣ QJ73

♠ Q82
♥ QJ98
♦ 873
♣ KT6

♠ A53
♥ A762
♦ AQ952
♣ 2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♦Pass1♥
Pass1NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

של  סדרה  אחרי  להירגע  הזמן  הגיע 
 1NT-ב עוצרים  מזרח/מערב  סלמים. 
מהלך  לאחר  מאוזנות  ידיים  שתי  עם 

הכרזה טבעי. 
במקום   1♣ לפתוח  יחליט  מזרח  אם 
♦1, תבוא התערבות מצד דרום )♦1 או 
Dbl(. גם במקרה זה יש סבירות גבוהה 
שהחוזה הסופי יהיה 1NT, אם כי ייתכן 
שצפון יכריז ♠1 בתשובה ל-Dbl ודרום 
יתמוך בו לגובה 2 על מנת "לגנוב" את 

החוזה.

ניתוח משחק היד

ההובלה נגד חוזה ללא שליט הינה קשה 
המוביל  של  הארוכות  הסדרות  כאשר 

הוכרזו על ידי היריבים.
האם להוביל בכל זאת ♦, או שמא עדיף 
לנסות את סדרת ה-♠ שלא הוכרזה על 
היריבים? אלו המחשבות שיעסיקו  ידי 

את דרום בטרם יבחר בקלף ההובלה.
במקרה שלנו הובלה ב-♦ נמוך לא תהיה 
בזול,  בלקיחה  יזכה  הדומם  מוצלחת. 
סדרות  את  לפתח  מיד  יתחיל  והכרוז 
ה-♣ וה-♥. לאחר התחלה כזו איני רואה 
מארבעת  ביותר  תזכה  שההגנה  דרך 

האסים שלה.
תהיה  ב-♠  הובלה  לאחר  זאת,  לעומת 
בהמשך,   ♦ להוביל  הזדמנות  לצפון 

וההגנה תזכה ב-5 לקיחות.
120+ תהיה עדיין תוצאה טובה למזרח/

מסוגלים  שצפון/דרום  משום  מערב, 
חיתוכים  בעזרת   2♥ ואפילו   2♠ לבצע 

צולבים.

 Dealer: E
Vul: None  30Board:

♠ 763
♥ JT654
♦ 72
♣ K42

♠ J54
♥ K92
♦ T865
♣ QJ9

♠ QT82
♥ Q
♦ AKQJ9
♣ AT6

♠ AK9
♥ A873
♦ 43
♣ 8753

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♦

Pass1NTDbl2♠
Pass2NTPass3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

ומזרח  נקודות   18 עם   1♦ פותח  מערב 
משיב 1NT עם יד מאוזנת מאוד שאינה 

מתאימה להכרזה של ♦2. 
לפתיחה  מאוד  קרוב  שהיה  דרום, 
נקודות   11 עם  מכפיל  הקודם,  בסיבוב 
 Takeout כמובן  זהו  ב-♦.  וקוצר 

.Double
RDbl כדי להראות  מערב יכול להכריז 
לצפון  לאפשר  סיבה  אין  אבל  כוח, 
מערב  זה  במקום   .2♥ של  קלה  הכרזה 
 2♠ של  טבעית  רוורס  הכרזת  מעדיף 
אשר מתארת יד טובה )לכל הפחות -17

16 נקודות(.
בשתי  עוצרים  עם   2NT מכריז  מזרח 
הסדרות שלא הוכרזו, ומערב מעלה את 

.3NT שותפו למשחק מלא

ניתוח משחק היד

על אף הנקודות הרבות, המשחק המלא 
מוביל  דרום  חרוץ.  כישלון  נוחל   3NT
יותר  ביותר  החזקה  מהרביעייה  ב-3♥ 
והכרוז  זוכה,  הדומם  של   ♥Q-ה שלו. 
 ♣Q T♦ כדי להוביל  נכנס מיד לידו עם 

לעקיפה.
מזרח מקווה לעקיפה מוצלחת שתוביל 
הרב  לצערו  אולם  לקיחות,   9 לביצוע 
מוביל  צפון  כעת  בצפון.  מופיע   ♣K-ה
מכסה,  מערב  הכרוז.  של   K-ה דרך   ♥J
)תקלה  חסומה  ה-♥  סדרת  ולמזלו 
ב-7♥  דרום  הוביל  לו  נמנעת  שהייתה 
שלוש  מפסיד  הכרוז  עדיין  ב-8♥(.  או 
ב-♣,  ואחת  ב-♠  שתיים  ב-♥,  לקיחות 

והחוזה נכשל פעמיים.
להסתפק  היה  שעדיף  אומר  זה  האם 
תתמידו  אם  לא.  ממש   ?3♦ של  בחוזה 
שהצלחתם  מלאים  משחקים  להכריז 
תלויה אך ורק בעקיפה, תרוויחו הרבה 

בטווח הארוך.
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 Dealer: S
Vul: N-S  31Board:

♠ 4
♥ QT65
♦ J54
♣ QT962

♠ AJ8652
♥ A3
♦ 932
♣ A7

♠ K9
♥ J74
♦ KQ876
♣ KJ3

♠ QT73
♥ K982
♦ AT
♣ 854

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♦

Pass1♠Pass1NT
Pass4♠PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

יד  למערב  וטבעית:  פשוטה  הכרזה 
ב-♦.  וחמישייה  נקודות   13 מאוזנת עם 
ב-♠.  שישייה  עם  נקודות   13 למזרח 
פתיחה  לשותפו  כי  יודע  שמזרח  ברגע 
כי  לו  ברור   ,♠ קלפי   3-2 עם  מינימלית 
אין   .4♠ הוא  והנכון  המתבקש  החוזה 
מכריז  מזרח  נוספת.  בהתייעצות  צורך 

♠4 ומסיים מיד את המכרז.

ניתוח משחק היד

לדרום אין סיבה לקחת סיכון בהובלה 
טובים,  שליטים  מחזיק  הוא  כאשר 

והוא בוחר ב-♣ פסיבי.
אל  נמוך   ♠ ומשחק   ♣A-ב זוכה  מזרח 
הבא,  ל-♠  משרת  אינו  צפון   .♠K-ה

ומזרח מבין שמצבו אינו קל.
הוא זוכה ב-A♠ ומוביל ♦. דרום משחק 
חוזר  הכרוז  לזכות.   ♦Q-ל ונותן  נמוך 
לידו באמצעות חיתוך ♣ ומוביל ♦ נוסף. 
כעת דרום חייב לשחק A♦. הוא ממשיך 
מוציא  ברירה( אשר  )מחוסר  נמוך  ב-♥ 
הבא  ה-♦  את  חותך   ,♥A-ה את  לכרוז 
עם ה-T♠ וגובה את הלקיחה המכשילה 

.♥K-עם ה
כך פחות או יותר יתנהל המשחק ברוב 
השולחנות, ורוב הכרוזים ייכשלו ב-♠4. 
את  מצא  היריב  שלכם  בשולחן  אם 
המשחק המנצח )נגד הסיכויים( ושיחק 
לכם  מומלץ  ה-9♠,  אל  מידו  נמוך   ♠
הקלפים  את  להחזיק  להבא  להשתדל 

קרוב יותר לחזה.

 Dealer: W
Vul: E-W  32Board:

♠ 95
♥ KJT2
♦ AK72
♣ QJ7

♠ KQT
♥ 9843
♦ Q984
♣ T4

♠ AJ642
♥ A6
♦ JT3
♣ A93

♠ 873
♥ Q75
♦ 65
♣ K8652

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♠
Dbl2♠3♣Pass

Pass3♠All Pass

ניתוח ההכרזה

 Takeout Double-לצפון יד קלאסית ל
♠1. מזרח תומך ל-♠2, ודרום צריך  על 
כדי  העדיף  הפגיעות  מצב  את  לנצל 
 5 של  סדרה  עם   3 לגובה  להתחרות 
 3 של  תמיכה  הבטיח  )השותף  קלפים 
נקודות   5 לו  שיש  פי  על  אף  קלפים( 

גבוהות בלבד.
♣3 היה נשאר  כי  ייתכן   IMP בתחרות 
טופ- בתחרות  אולם  הסופי,  החוזה 

מזרח/מערב  כי  להניח  סביר  בוטום 
 +50 של  אנמית  בתוצאה  יסתפקו  לא 

ויתחרו ל-♠3 בתקווה לזכות ב- 140+.
בכך  שלהם  את  עשו  כבר  צפון/דרום 
 ,3 לגובה   2 מגובה  יריביהם  את  שדחפו 
ועליהם להרשות למערב לשחק בחוזה ♠3.

ניתוח משחק היד

 ,♦A-ב יוביל  צפון  השולחנות  ברוב 
 ♦K-ב ימשיך  משותפו  עידוד  ולאחר 
הכול  לכאורה   .♦ חיתוך  לדרום  וייתן 
טוב ויפה, אבל למעשה זהו סוף ההגנה 
– הכרוז יוציא שליטים בשני סיבובים, 
ישליך ♥ מפסיד על ה-♦ הרביעי ויחתוך 

♣ בדומם.
חייב  צפון  החוזה  את  להפיל  מנת  על 
או  בעליל(  סביר  )לא  ב-♥  להוביל 
)קשה   ♦A-ב שזכה  לאחר  ל-♥  להחליף 
 ♦ לחתוך  מאיימת  ההגנה  כעת  מאוד(. 
למנוע  ניתן  ב-♥.  בלקיחה  גם  ולזכות 
סיבובי   3 באמצעות  רק  החיתוך  את 
שליטים, אך אז יהיו לכרוז 2 מפסידים 

ב-♣.
קשה   3♣ נגד  הקטלנית  ההגנה  את  גם 
 ♥A להוביל  חייב  מערב  למצוא:  מאוד 
ליד  ולהיכנס   ♣A-ב לזכות  נוסף,  ו-♥ 
שותפו בעזרת K♠ על מנת לקבל חיתןך 

.♥

 Dealer: N
Vul: None  33Board:

♠ K64
♥ AQJ
♦ A9
♣ AKQ63

♠ 83
♥ 65
♦ KQT832
♣ 854

♠ Q9
♥ 98743
♦ J7
♣ JT97

♠ AJT752
♥ KT2
♦ 654
♣ 2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
2♣2♦2♠Pass
3♠Pass4♣*Pass
4♦*Pass4♥*Pass
4NTPass5♦Pass
5♥*Pass5♠*Pass
6♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

וחלוקה  נקודות   23 עם   2♣ פותח  צפון 
מאוזנת. מזרח מחליט להתערב ♦2 כדי 
יהיה  הוא  וכאשר  אם  לשותפו,  לסייע 

בהובלה. 
לדרום יש בכל מקרה תשובה חיובית של 
 2NT 2. כעת אין לצפון סיבה להכריז♠
עדיף  מאוזנת.  חלוקה  להראות  כדי 
באמצעות  דרום  של  בסדרתו  לתמוך 
לסדרת  הדרך  את  לסלול  מנת  על   3♠

הכרזות Cuebid שתוביל לסלם.
קונטרול  לצפון  מראה  שדרום  ברגע 
ובלבד  גדול,  בסלם  מעוניין  צפון  ב-♥, 
ששותפו מחזיק ב-AQ♠. ניתן לברר זאת 
באמצעות הכרזת 4NT ובהמשך שאלה 
ל-Q בשליט )♥5( או לחילופין באמצעות 

.)Josephine 5 )הסכםNT-קפיצה ל
בסופו של דבר מתברר שה-Q♠ חסרה, 

וצפון מחליט להסתפק בסלם קטן.

ניתוח משחק היד

מערב מוביל ב-♦ כמצוות שותפו. הכרוז 
שה- ברגע   .♠AK ומוריד   ♦A-ב זוכה 

Q♠ נפלה בסיבוב השני, היד הסתיימה. 
על  מידו  מפסידים   ♦ שני  משליך  דרום 

ה-AKQ♣ ותובע את כל 13 הלקיחות.
זוגות שיהמרו על סלם גדול בלי לחקור 
על ה-Q בסדרת השליט יזכו הפעם בכל 

הקופה.
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 Dealer: E
Vul: N-S  34Board:

♠ J82
♥ AT96
♦ QJT9
♣ Q6

♠ Q753
♥ 8
♦ 875
♣ T9542

♠ AT6
♥ KQ3
♦ AK4
♣ AK87

♠ K94
♥ J7542
♦ 632
♣ J3

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass2♣

Pass2♦Pass2NT
Pass3♣Pass3♦
Pass3NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

 2♣ של  פתיחות  לשתי  הסבירות  מה 
 23 עם  שתיהן  רצופים,  בורדים  בשני 
לא  והמשיב  הפותח  הפעם   J נקודות? 
בלבד.  נקודות   2 למזרח  לסלם.  יגיעו 
 24-23 המתארת   2NT הכרזת  לאחר 
אך  בסטיימן,  משתמש  הוא  מאוזנות 
אינו מצליח למצוא התאמה ב-♠. זוגות 
יכריזו   Puppet-Stayman המשחקים 
במערב 3NT על ♣3 כדי לשלול רביעיות 
מקרה  בכל  במייג'ור.  חמישיות(  )או 

.3NT החוזה הסופי הנכון הוא

ניתוח משחק היד

צפון מוביל ב-Q♦. הכרוז זוכה ומשחק 
 ,2-2 התחלקה  זו  שסדרה  ברגע   ,♣AK
לקיחה  לקיחות לאחר שיגביה   9 לו  יש 

אחת ב-♥.
לכאורה 9 לקיחות הן הגבול של הכרוז, 
אך למעשה ניתן לבצע 10. הסיבה היא 
 .♠ להוביל  שלב  בשום  אסור  שלהגנה 
את  וגובה  ב-♥  לקיחה  מפתח  הכרוז 
ייאלצו  צפון/דרום   . שלו  הקלאבים 
להשליך קלפים אדומים רבים ולשמור 
את  יכניס  הכרוז  לבסוף  ה-♠.  על  הגנה 
אותו  ויחייב  סופי  למשחק  מהם  אחד 

להוביל ♠.
ינסה  הכרוז  השולחן  ליד  אם  רב  ספק 
בעזרת  להוכיח  אפשר  אבל  כך,  לשחק 
 10 לבצע  ניתן  זו  בחלוקה  כי  מחשב 

לקיחות נגד כל הגנה.

 Dealer: S
Vul: E-W  35Board:

♠ 4
♥ 9752
♦ AJ4
♣ QT654

♠ KJT7
♥ KT
♦ KQ7
♣ AJ82

♠ Q986
♥ AQJ63
♦ T3
♣ K9

♠ A532
♥ 84
♦ 98652
♣ 73

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♥

Pass1♠Pass2♠
Pass3♣Pass3♥
Pass4♦*Pass4♥*
Pass4♠PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

מערב  הראשונות  ההכרזות  בשתי 
חמישייה  עם  מינימלית  פתיחה  מתאר 
נקודות   17 למזרח  ב-♠.  והתאמה  ב-♥ 
מאוזנות והוא "מריח" הזדמנות לסלם. 
עם זאת, הניקוד נמוך יחסית והחלוקות 
די מאוזנות. לפיכך מזרח מציע לשותפו 
 3♣  Trial Bid הכרזת  באמצעות  סלם 
ולאחר מכן הכרזת Cuebid ♦4, אך הוא 
אינו מוכן לעבור לבדו את גובה המשחק 

המלא.
אולי  היה  נקודות,   14 למערב  היו  לו 
 12 עם  אבל   ,4♠ אחרי  הלאה  ממשיך 

נקודות בלבד הוא מעדיף לעצור.
לעבור  מחליטים  היו  מזרח/מערב  אם 
את גובה 4 ולשאול 4NT, הם היו מגלים 

שני אסים חסרים ועוצרים ב-♠5.

ניתוח משחק היד

מטרתו של הכרוז היא להפסיד רק שני 
חלוקת  לקיחות.  ב-11  ולזכות  אסים 
אך  במקצת,  מקשה   4-1 השליטים 
במשחק  מהותי.  מכשול  מהווה  אינה 
 11 ומבצע  שליטים  מוציא  הכרוז  זהיר 

לקיחות ללא קושי.
לקיחות   11 אותן  להשיג  ניתן  למעשה, 
ברוב  להערכתי,  שליט.  ללא  בחוזה  גם 
הממוצעת  התוצאה  תושג  השולחנות 
קטן  בחלק  למזרח/מערב.   +650
 )4NT )או   3NT ישוחק  מהשולחנות 
למזרח/ "טופ"  תהיה   +660 והתוצאה 

מערב.

 Dealer: W
Vul: Both  36Board:

♠ KJ9643
♥ A8
♦ AJ73
♣ 9

♠ 7
♥ KQ752
♦ T954
♣ AJ3

♠ 8
♥ JT9
♦ Q8
♣ KQT8654

♠ AQT52
♥ 643
♦ K62
♣ 72

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------3♣
3♠5♣5♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

מערב פותח ♣3 ולצפון אוברקול מובהק 
של ♠3. 

בודד  וקלף  ב-♣  יפה  תמיכה  למזרח 
בכל  יכריזו  יריביו  כי  צופה  הוא  ב-♠. 
מקרה ♠4 ומקריב מראש ל-♣5 על מנת 

להלחיץ את דרום.
עם   5♠ ומכריז  מוותר  אינו  דרום 
שותפו.  בסדרת  קלפים   5 של  תמיכה 
מצד   6♣ הכרזת  המכרז.  מסתיים  בכך 
מדי,  מסוכנת  כבר  תהיה  מזרח/מערב 

מה עוד שאין ודאות ש-♠5 יתבצע.

ניתוח משחק היד

אין זה משנה אם מזרח יוביל ב-A♣ או 
לקיחה  מקרה  בכל  יפסיד  צפון   .♥K-ב
אין  כמובן  בשליט  ב-♥.  ולקיחה  ב-♣ 
עקיפה  של  מצב  יש  וב-♦  מפסידים, 
שמצליחה כאשר ה-Q♦ מופיעה בסיבוב 
השני אצל מערב. כל הדרכים מובילות 
שוגה  מזרח  אם  אפילו  לקיחות.  ל-11 
ומשליך ♦ על השליטים של צפון, זה לא 

יוסיף לקיחה לכרוז.
גם בחוזה ב-♣ קל לחזות את התוצאה: 
9 לקיחות )אלא אם צפון/דרום שוכחים 
להם  המגיעות  הלקיחות  את  לגבות 
על  מפסידים  השלכת  ומאפשרים  ב-♦ 

ההארטים של מזרח(.
זוגות בצפון/דרום שיחליטו להכפיל ♣5 
יקבלו תוצאה עלובה של 500+ במקום 
של  מצבם  יהיה  יותר  עוד  גרוע   .+650
ל-♣6  שיקריבו  במזרח/מערב  זוגות 

וירשמו 800-.



2
0

1
5

מבר - 
ת נוב

צי
אר

ה
ת 

טני
מול

סי
ה

 Dealer: N
Vul: N-S  37Board:

♠ Q9876
♥ 8
♦ 654
♣ A642

♠ AT52
♥ 54
♦ AKT7
♣ T85

♠ J43
♥ AK9762
♦ QJ9
♣ 9

♠ K
♥ QJT3
♦ 832
♣ KQJ73

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♦2♣2♥

3♣PassPass4♥/ 
3♥

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

נקודות   11 עם  לפתוח  מחליט  מזרח 
עם  ומחוזקות   A+AK מ-  המורכבות 
שלוש עשיריות. דרום מתערב באוברקול 
בעוד   ,3 לגובה  בו  תומך  ושותפו   ,2♣

מערב מכריז ♥2.
בשלב זה מערב צריך להחליט מה לעשות 
11 הנקודות שלו. ההכרזה הרגילה  עם 
היא ♥3, אך מפתה מאוד להכריז משחק 
מלא עם עזרה רבה בסדרת השותף וקלף 

בודד בסדרת היריבים.
שתי  דעה.  לחוות  לא  החלטתי  הפעם 
סבירות  לי  נראות  ו-♥4   3♥ ההכרזות 
שתיהן  מידה.  באותה  בערך  והגיוניות 
תסיימנה את המכרז משום שמזרח לא 
יוסיף למשחק מלא לאחר שפתח עם 11 

נקודות.

ניתוח משחק היד

מלא  משחק  של  קל  לביצוע  שנדרש  כל 
זה  במקרה   .3-2 שליטים  חלוקת  הוא 
ב-♦  ארבע  ב-♥,  לקיחות  חמש  לכרוז 

ואחת ב-♠.
לרוע המזל חלוקת השליטים היא 4-1, 
ומשחק רגיל )להוריד AK♥( ישאיר את 
נוסף  בשליט  מפסידים  שני  עם  הכרוז 
בסדרות  נמנעים  בלתי  מפסידים  לשני 

השחורות.
ניצול  באמצעות  להצליח  עדיין  ניתן 
עמוקה  לעקיפה  ב-♦  לדומם  הכניסות 
נגד דרום, אולם אני בספק אם מישהו 

יחשוב לשחק כך.
בסופו של דבר מי שעצר במשחק חלקי 
שהגיע  ומי  טובה,  תוצאה  יקבל  ב-♥ 
למשחק מלא ונכשל יוכל תמיד להאשים 
את השותף על כך שפתח עם 11 נקודות 

J .בלבד

 Dealer: S
Vul: Both  39Board:

♠ J32
♥ J732
♦ A5
♣ 7642

♠ 
♥ AKT985
♦ J64
♣ KJ83

♠ KQT9754
♥ Q4
♦ KQ
♣ QT

♠ A86
♥ 6
♦ T98732
♣ A95

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♠

Pass2♥Pass2♠
Pass3♣Pass3♠
Pass4♥PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

למזרח/מערב פתיחה מול פתיחה. ברור 
והשאלה  מלא,  למשחק  יגיעו  הם  כי 

היא: איזה משחק מלא?
כל אחד מהשותפים מתאר במדויק את 
ה-♠  סדרת  על  חוזר  מערב  חלוקתו: 
שלוש פעמים על מנת להראות שביעייה 
)או לפחות שישייה טובה(; מזרח מכריז 
כדי  ה-♥  על  וחוזר   3♣ ממשיך   ,2♥

להציג חלוקה של 6-4.
עניין  שום  אין  לשותפו  כי  מבין  מערב 
בחוזה  לבסוף לשחק  והוא מחליט  ב-♠ 

♥4 בהתאמה 6-2.

ניתוח משחק היד

בסדרה  רצף  )ראש   ♦T-ב מוביל  דרום 
בהתאם  אחר  ב-♦  או  הוכרזה(  שלא 

להסכמי השותפות. 
כל  אלו   –  ♣A-וב  ♦A-ב תזכה  ההגנה 

הלקיחות שלה בסדרות הצדדיות.
הןא  השליט  בסדרת  הרגיל  המשחק 
אין   .♥AK מכן  ולאחר   ♥Q מלמעלה: 
נגד  עקיפה  לבצע  הגיונית  סיבה  שום 
ה-J♥ של צפון. לפיכך אני צופה שהחוזה 
עם  השולחנות  ברוב  בדיוק  יבוצע   4♥
מאחר  למזרח/מערב,  טובה  תוצאה 
ייכשלו  המתחרים  מהזוגות  שחלק 

ב-♠4.
ב-♥4  עודפת  לקיחה  לבצע  שיצליח  מי 
בשליט(  דרום  של  הובלה  בעזרת  )אולי 

יקבל כמובן תוצאת שיא.

 Dealer: W
Vul: None  40Board:

♠ A64
♥ A94
♦ KQ72
♣ K72

♠ KT8
♥ T72
♦ JT
♣ AQT43

♠ QJ972
♥ KQ65
♦ A6
♣ J9

♠ 53
♥ J83
♦ 98543
♣ 865

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♠

1NTDbl2♦Pass
Pass3♠Pass4♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

 1NT-ב מתערב  צפון   ,1♠ פותח  מערב 
טבעי ומזרח מכפיל עם 10 נקודות.

שיטה  תהיה  זוג  שלכל  מאוד  חשוב 
כאלה.  במצבים  מוכפל   1NT-מ לברוח 
בהכרזה  )כמו  טבעי  לשחק  אפשר 
המומלצת(, אפשר לשחק שכל ההכרזות 
להשתמש  ואפשר  טרנספרים  הן 
בלתי  חמישייה   =RDbl(  DONT-ב
נמוכה  מראה  סדרה  הכרזת  ידועה, 
ששני  הוא  העיקר  רביעיות(.  שתי  מבין 

השותפים ישדרו על אותו גל.
בהצלחה  ברחו  שצפון/דרום  לאחר 
ל-♦2, מזרח אינו מעוניין להכפיל והוא 
מזמין את מערב למשחק מלא בהכרזת 
אם  וההחלטה  נקודות,   13 למערב   .3♠

לקבל את ההזמנה היא גבולית.

ניתוח משחק היד

ללא  מבצע  מערב  מצליחים.  הנועזים 
עקיפה  בעזרת   4♠ מלא  משחק  קושי 

מוצלחת ב-♣.
הנראה  ככל  הכרוז   .♦K-ב יוביל  צפון 
שליטים.  להוציא  ויתחיל   ♦A-ב יזכה 
 ,♦Q-ו  ♠A  ,♥A-ב לזכות  יכולה  ההגנה 
אולם יתר המפסידים יושלכו על סדרת 

ה-♣.
למעשה, אם מערב מחליט להיות חמדן 
ולשחק 3 סיבובי ♣ לפני הוצאת שליטים 

עם השלכת ♦, הוא יבצע 11 לקיחות.



 Dealer: E
Vul: E-W  38Board:

♠ A
♥ J95
♦ AJ87543
♣ 86

♠ J64
♥ K8762
♦ 9
♣ AQT2

♠ KQT987
♥ AT4
♦ Q2
♣ 95

♠ 532
♥ Q3
♦ KT6
♣ KJ743

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass2♠
3♦4♠5♦Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

למערב יש החלטה מעניינת מה לפתוח ביד שלישית.
פגיע כנגד לא פגיע יהיה נכון לדעתי לפתוח ב weak2 בגלל גורם ההפרעה ליריבים והעובדה שבפגיעות הנתונה הוא מראה 

יד טובה.
לצפון אוברקול 3 דיאמונד ומזרח יסגור למשחק מלא עם סינגלטון דיאמונד ותמיכה טובה.

דרום ינצל את הפגיעות הנוחה להקריב ב 5 דיאמונד מאחר והוא יודע ששותפו קצר בספייד וזה משפר את היד שלו.
קשה לי לראות מי יכול "למצוא" כפל מעניש ויש להניח שזה יהיה החוזה הסופי.

ניתוח משחק היד

מזרח מוביל בספייד וצפון זוכה ומשחק שני שליטים גבוהים וקלאב לעבר הדומם.
מזרח קופץ עם האס קלאב וצריך להחזיר הארט מאחר והוא יודע מההכרזה שלשותף שישה ספיידים וחייבים לקחת מהר את 

הלקיחות  בהארט.
החוזה נכשל בלקיחה אחת אך עדיין מדובר בתוצאה טובה לצפון דרום מאחר וחלק גדול מהשדה ישחק חוזים חלקיים או 

משחק מלא בספייד.

משחק מלא בספייד ניתן לביצוע ע"י הגבהת סדרת ההארט אם ההגנה לא משחקת קלאב או ע"י עקיפת חיתוך מאוחרת 
בקלאב אם ההגנה תוקפת את סדרת הקלאב.

פרשן אורח – יוסי רול, אמן בינלאומי  




