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לפניכם 40 הידיים
ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית

פברואר 2019

ארציתסימולטניתתחרותתחרות
לפניכם 40 הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית פברואר 2019. הידיים חולקו 

על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום התערבות.  
חולקו 4 סטים של ידיים, ומחבר ההסברים דן ישראלי בחר סט שלם, זה שנראה לו 

המעניין ביותר.

דן ישראלי, 36, רב אמן כסף, התחיל לשחק ברידג' בגיל 16 במסגרת בית הספר. 
דן עבר דרך ארוכה במשך 20 שנות משחק, מהמועדון הקטן בזכרון יעקב ועד זכייה 
משפטים  לימודי  בוגר  הוא  דן  בחו"ל.  תחרויות  ובמספר  השונות  הארץ  באליפויות 
שהחליט  עד  והתעצמה,  גדלה  למשחק  אהבתו  הזמן,  שעבר  ככל  אך  באוניברסיטה, 

להפוך את הברידג' לקריירה.
בשנתיים האחרונות דן משתף פעולה עם ארן ורשבסקי, שחקן נבחרת הצעירים בעבר. 
יחד הם זכו במקום שני בתחרות הזוגות המרכזית בפסטיבל 2018, ורשמו הישגים נאים 

ב-Nationals בארה"ב.
כיום דן הוא מאמן ומורה מוערך לברידג', מלמד יחידים, זוגות וקבוצות.

רוב הקוראים.  ליכולתם של  וההסברים  הניתוחים  דן להתאים את  בהסברים השתדל 
כמה  ישנם  אצלנו.  ביותר  הנפוצה  מייג'ור   5 טבעית  בשיטה  הן  המומלצות  ההכרזות 

ניתוחים ברמה גבוהה יותר, שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם וסקרנותכם.
אנו מקוים כי נהניתם מן התחרות עצמה, בה שיחקתם 24 ידיים מתוך ה-40, וכי תפיקו 

תועלת גם מקריאת החוברת הזו, הכוללת גם את הידיים שלא שיחקתם.



  2עמוד  17/2/2019  2019 פברוארסימולטנית ארצית 

  

  

  

Dealer: N  
Vul: None  1   Board:  

 KQ5 

 KJ 

 T862 

 JT76  

  

 T96 

 A97 

 K94 

 Q932   

 J84 

 Q6543 

 AJ 

 854  

 A732 

 T82 

 Q753 

 AK  

  

o 

West North East South 

--- Pass Pass 1 

Pass 1NT Pass Pass 

Pass    

    

  

  
  
  

  ניתוח ההכרזה

דרום פותח במושב שלישי, ולמערב סדרה רעה ושותף שכבר פתח בפאס, לכן 

, כי צריך קצת יותר 1NT. צפון יכריז ♥1אין סיבה להיכס להכרזה עם 
בוטום (מה גם -ועדיף שלא לתמוך בדיאמוד בשיטת חישוב טופ 2NTבשביל 

  קלפים). 3עם  ♦1שאולי השותף פתח 
 

  
  
  

, לכן בהכרזה כזאת 1NTסדרת קלאב כשהוא מכריז לצפון בדרך כלל ישה 
   .T-הרבה פעמים עדיף להוביל במייג'ור. הייתי מוביל ב

פתח ול ♣-ב AKאפשר לשחק . -לקיחות גבוהות בזכות החלוקה ב 6לכרוז 
  . ♠-אבל יהיה קשה להגיע אליה אם המגיים ימשיכו ב, ♣-לקיחה וספת ב

  
  . Q-מערב יצטרך לדעת לא לשים את ה ,♥7-אם מזרח יבחר להוביל ב

זה קשה אך לא בלתי אפשרי, כיוון שידוע מההכרזה ומקלף ההובלה שלצפון 
עד  2את הקלפים בידו ובדומם קלפים לכל היותר בסדרה (אחו רואים  2
קלפים לפחות  3הוא הקלף המוך ביותר של השותף, לכן יש לו  7-ה, ♥-ב 6

  בסדרה). 
  

 Q-, ולשים את ה9Aאו  9Kאו  KJאו  AJכולים להיות הקלפים של צפון י
מפסיד במקרה שלצפון  Q-. לשים את הA9מרוויח רק על המקרה האחרון 

 1-ל 2. היחס הוא AJ, ולא מרוויח ולא מפסיד במקרה שיש K9או  KJיש 
זה גם לא מאוד סביר  , לכן יש לשים קלף קטן.Q-לטובת לא לשים את ה

  .KJx-שהשותף הוביל מ
  

לקיחות  7הכרוז כראה יבצע את החוזה בדיוק, כי אין למגים מהיכן להביא 
  דרום.-לקיחות תהיה טובה לצפון 8במהירות. תוצאה של 

  



  3עמוד  17/2/2019  2019 פברוארסימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  2   Board:  

 AK98632 

 A65 

 J 

 K7  

  

 75 

 QJ972 

 72 

 A865    

 QJT 

 T3 

 AKQ95 

 QJ2  

 4 
 K84 

 T8643 

 T943  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1NT Dbl 2♦ Pass 

2♥ 2♠ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

לצפון יד טובה מאוד, אך מערב פותח 
1NT יו. היד בעדיין טובה, צפון לפ

צריך ממש מעט מהשותף בשביל 
משחק מלא, אז הוא מתחיל בדאבל 
כדי להראות יד חזקה. מזרח מכריז 

ר, מערב מקבל את הטרספר טרספ
וצפון מכריז את הסדרה שלו. למזרח 

קודות אך הוא לא יודע אם יש  7
וותר. לדרום יד התאמה, אפשר ל

חלשה מאוד ללא התאמה, אז הוא 
כמובן לא מכריז כלום. מערב יכול 

אך זה יהיה הרפתקי,  ♦3לסות 
  השותף לא הבטיח שום דבר.

  
  ניתוח משחק היד

הכרוז יזכה ביד ו ,Q♥-מזרח יוביל ב
ככיסה  K♥-על מת לשמור את ה

  לדומם.
הכרוז יוציא שליטים ובהמשך 

על מת לסות את  K♥-ישתמש ב
, עקיפה אשר לצערו לא ♣-העקיפה ב

 תצליח.
  

  החוזה אמור להתבצע בדיוק.
 ♣-לקיחות ב 2המגים ייקחו 

בכל אחת מהסדרות  וספתלקיחה ו
   האחרות.

  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  3   Board:  

 543 

 A83 

 AJT 

 JT82  

  

 KQ82 

 T974 

 76 

 Q54    

 AJ7 

 KQJ 

 KQ9852 

 3  

 T96 
 652 

 43 

 AK976  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1♦ Pass 1♥ Pass 

3♦ Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה

קודות יפות  16למערב הכרזה קשה, 
  "לא משהו".  ♦אך סדרת 

יחד עם זאת, היד טובה מכדי 
, וההכרזה הכוה 2♦להכריז "רק" 

  .3♦היא 
למזרח מיימום מוחלט ולכן אין לו 

 15-17הכרזה שייה. השותף מראה 
 24קודות, ועם מקסימום של 

, אין לו )22(ואולי רק  קודות
  משחק מלא וכדאי לעצור.

  
  ניתוח משחק היד

ההגה . J♣-לצפון הובלה ורמלית ב
תעודד ותמשיך בסדרה, ומערב 

  יחתוך את הסיבוב השי.
  

ביד זו לצפון שתי לקיחות טבעיות 
בשליט, אבל הכרוז לא יודע את 
המצב, לכן המשחק הכון הוא 

אל הדומם במטרה לעקוף  ♠לשחק 
  פעמיים את האס המשוער בדרום. 

שימו לב שזה לא ורא ליצור חסימה 
")Blockageם (קוד ♠-") בסדרת ה

 J-ואח"כ את ה K-לכיוון ה 7-את ה
), זאת משום שאין לו Q-לכיוון ה

 ♠-צורך בלקיחה הרביעית ב
שתישאר בדומם (אין לו מפסיד 

  שיתן להשליך עליה).
של  A-יפסיד ל K-כמובן שאחרי שה

צפון בסיבוב הראשון, כבר אין טעם 
להיכס לדומם בשית על מת 
לעקוף שוב, אלא אפשר פשוט לשחק 

  מהיד. Q-ה את
  

  

Dealer: W  
Vul: Both  4   Board:  

 JT73 

 J9 

 AKQ64 

 97  

  

 K8 

 AQ63 

 JT82 

 AK2    

 AQ652 

 T8 

 73 

 T653  

 94 
 K7542 

 95 

 QJ84  

  

 

West North East South 

Pass 1♦ 1NT Pass 

2♥ Pass 2♠ Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה

קודות בלבד, אך חלוקה  11לצפון 
עם רוב הקודות בסדרות  5-4של 

  . 20-מאפשרות פתיחה לפי חוק ה
בין אם צפון יחליט לפתוח ובין אם 

ומערב יכריז  1NTלא, מזרח יכריז 
יהיה החוזה  2♠-, ו♠-טרספר ל

  הסופי.
  

  ניתוח משחק היד

דרום יוביל בסדרת השותף וצפון 
לקיחות בסדרה ואמור להבין  2יגבה 

 -גבוה מאותתמה המצב (השותף 
מה שמרמז  1NTמוך והכרוז הכריז 

על עוצר, וכיוון שכל מה שיש לו הוא 
קלפים  4, סביר להיח שלמזרח J-ה

  בסדרה). 
כעת צפון יוכל להמשיך בדיאמוד 

. הכרוז -9מוך אותו יחתוך דרום ב
, אך Q-וכל לחתוך מעל דרום עם הי

של צפון  JT-זה לא יעזור לו (ה
  מקודמים).

בקלפים פתוחים המהלך הכון הוא 
, אך כיוון שצפון פתח את ♥להשליך 

ההכרזה קיימת תקווה לעקיפה 
מוצלחת בסדרה זו. לדעתי ההשלכה 

בכל זאת, כיוון  ♥הכוה היא 
לא עוזר (עדיין ישאר  ♣שלהשליך 

מפסיד וסף, ואם שמור את  ♣עם 
שיהם ישו סיכוי שהמפסיד השי 

  ).3-3יהפוך ללקיחה בחלוקה 
  

, החוזה צריך ליפול פעם אחת לפחות
 ואולי ייפול פעמיים.

  



  4עמוד  17/2/2019  2019 פברוארסימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  5   Board:  

 K842 

 KT95 

 A7 

 KQ7  

  

 Q75 

 AJ6 

 Q96 

 J643    

 J63 

 Q872 

 KT5 

 A52  

 AT9 
 43 

 J8432 

 T98  

  

  

West North East South 

--- 1NT Pass Pass 

Pass    

    

    

 

  ניתוח ההכרזה

פתיחה רגילה ולאף אחד צפון פותח 
  אין הכרזה וספת.

  
  ניתוח משחק היד

  מוך, הובלה רגילה. ♣-מזרח יוביל ב
מערב ישחק את האס ויחזור אל 

  סדרת השותף, וצפון יזכה.
  

(לאחר  ♣-לקיחות ב 2לכרוז יש 
 ♦-של מערב), לקיחה ב A-ההובלה ל
  .♠-ושתיים ב

  
-ו ♦הסדרות הארוכות של הכרוז הן 

♠ .  
 ♦Aאפשר לסות לשחק לשחק 

ולהמשיך בסדרה, אבל גם אם 
אחו זקוקים לשתי  3-3החלוקה 

אחת על מת לפתח  –כיסות לדומם 
את הסדרה והשייה על מת להות 
ממה. יש לו רק כיסה אחת ולכן זו 
תהיה טעות לשחק על הגבהת סדרת 

  .♠-ה ועדיף לבות על, ♦-ה
 

אפשר לשחק פעמיים קלף קטן מהיד 
) בדומם.  דרך 9-(או ה T♠-לכיוון ה

משחק זו תצליח כל פעם שלמזרח 
תמוה אחת מבין השתיים (או 

, ♠-לקיחות ב 3-שתיהן). כך זכה ב
 6יהיו לו  ♦-ואחת ב ♣-ב 2ויחד עם 

הכרוז  7-בסה"כ. את הלקיחה ה
בצד  A-(אם ה ♥-יקווה למצוא ב

הכון). מזרח יצטרך להיזהר שלא 
אלא לחכות שהכרוז ישחק  ♥לשחק 

 אליו, וכך ייפול החוזה.

  

Dealer: E  
Vul: E-W  6   Board:  

 J762 

 Q87 

 J43 

 KQ6  

  

 K985 

 A9 

 AQ872 

 T3    

 AQT4 

 T654 

 T65 

 J4  

 3 
 KJ32 

 K9 

 A98752  

  

 

West North East South 

--- --- 1♦ 2♣ 

Dbl 3♣ 3♠ 4♣ 

Pass Pass Pass  

    

 

  ההכרזהניתוח 

מזרח יפתח ודרום יכריז אוברקול 
. למערב יד מיימלית אך יש 2♣של 

וגם תמיכה  בידו את שי המייג'ורים
קלפים בסדרת השותף, לכן  3של 

כדאי להיכס להכרזה. צפון יתמוך 
קודות אך יד יפה עם  12ולמזרח רק 

  .3♠ועליו להכריז  5-4
קודות בלבד אך יש לו  11לדרום 

שישייה ויד חלוקתית יפה, לכן 
לדעתי ידו שווה התחרות על החוזה 

 החלקי.
  

  ניתוח משחק היד

שוט. העקיפה הביצוע יהיה יחסית פ
 ♥-"יושבת" ויתן לחתוך את ה ♦-ב

המפסיד בדומם כיוון שסדרת 
. החוזה יבוצע 2-2השליט מתחלקת 

בדיוק כאשר הכרוז מפסיד לקיחה 
  בכל סדרה, מלבד סדרת השליט.

  

  

Dealer: S  
Vul: Both  7   Board:  

 K2 

 A9653 

 A8732 

 4  

  

 643 

 J82 

 KQT4 

 AQ6    

 AQT98 

 7 

 J96 

 J975  

 J75 
 KQT4 

 5 

 KT832  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1♥ Pass 3♥ 

Pass Pass 

 

Pass  

 

  ניתוח ההכרזה

לצפון פתיחה מלאה בכל מושב עם 
  .5-5קודות יפות וחלוקה של  11

 קודות עם סיגלטון 9לדרום 
קלפים, בהחלט שווה  4ותמיכה של 

  הזמה למשחק מלא. 
ידו של צפון משתפרת בעקבות 
הידיעה על תמיכה מהשותף, אך לא 
משתפרת מספיק. יש כמובן ידיים 

לקיחות בקלות  10שאיתן בצע 
בשתי  KQ(למשל אם השותף יביא 

הסדרות האדומות), אבל יש גם 
הרבה מאוד ידיים אשר איתן לא 

משחק מלא, לכן עדיף יהיה סיכוי ל
  פאס.

זוגות שמשחקים את קובציית 
  "דרורי" יוכלו לעצור מוך יותר.

אי ממליץ מאוד  –מי שלא מכיר 
להתעיין, זו קובציה חשובה 

  מאוד.
  

  ניתוח משחק היד

 –לקיחות בלבד  6הכרוז מתחיל עם 
מזרח כראה . ♦-ב A-בשליט וה 5

  .♦K-יוביל ב
לחתוך  במשחק מדויק הכרוז יוכל

ביד  ♠K-בדומם, לזכות ב ♦פעמיים 
-ולהשליך את אחד המפסידים על ה

K♣  ישבדומם. יש לחתוך בדומם לפ
הוצאת השליטים כיוון שלרוב 

, ואם 2-2ולא  3-1החלוקה היא 
סיבובי שליט כבר לא וכל  3שחק 

  לחתוך פעמיים.



  5עמוד  17/2/2019  2019 פברוארסימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: W  
Vul: None  8   Board:  

 KJT42 

 985 

 QJ7 

 96  

  

 Q87 

 AJ2 

 84 

 QJ753    

 A63 

 KQ63 

 963 

 AK8  

 95 
 T74 

 AKT52 

 T42  

  

 

West North East South 

1NT Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

    

    

 

  ניתוח ההכרזה

למערב פתיחה רגילה. למזרח אין 
מייג'ור ויש קודות, לכן מכריז 

3NT.  
זוגות שמשחקים "פפט סטיימן" 

על מת לברר  3♣אולי יכריזו 
, אבל החוזה הסופי 5-3התאמה 
  יהיה זהה.

  
  ניתוח משחק היד

הוא  J-, ה♠-לצפון הובלה ורמלית ב
למי  T-ההובלה הסטדרטית (ה

שמשחק ג'ורליסט). הובלה זו תהיה 
מאוד לא מוצלחת במערך הקלפים 

, Q-התון. הכרוז ישחק כמובן את ה
לקיחות  11-וימשיך לזכות ב

  "מלמעלה".
  

יקבל  ♦Q-מי שיחליט להוביל ב
תוצאה מאוד טובה ויפיל את החוזה. 
אי לא צופה הובלות אחרות אבל 

-או ב ♥-אם במקרה מישהו יוביל ב
 לקיחות. 10-הכרוז עדיין יזכה ב, ♣
  

  

Dealer: N  
Vul: E-W  9   Board:  

 K 

 KQJT752 

 A973 

 T  

  

 976 

 86 

 KJ82 

 8432    

 AT82 

 9 

 65 

 AKQ965  

 QJ543 
 A43 

 QT4 

 J7  

  

  

West North East South 

--- 1♥ Pass 1♠ 

2♣ 3♥ Pass 4♥ 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה

בין תמיכה   לדרום יד גבולית
לבין תמיכה מזמיה.  מיימלית

 J-ו Qסולידי.  ♥2 אפשר גם להכריז
קלפים פחות טובים למשחק  םה

  בשליט, ויש לו בעיקר כאלו.
אבל רק  7-4לצפון יד יפה עם חלוקה 

לקיחות, ואם השותף יביא את  7
, לכן ♥4יהיה קשה לבצע  ♠-הרוב ב

הוא מסתפק בהזמה. דרום כמובן 
 מקבל את ההזמה.

  
  ניתוח משחק היד

מזרח יוביל בסדרת השותף ומערב 
כראה יסה לגבות לקיחה וספת 

טוב יחתוך בשליט בסדרה. כרוז 
וישחק  עוד אחד גבוה,, ימשוך גבוה

 ♦-. מערב יזכה וימשיך בK♠-את ה
הכרוז  –אבל זה יהיה מאוחר מדי 

עוד שליט גבוה , ישחק A-ב יזכה
  . A-בדומם ב ויזכה

 ♠ולחתוך  QJ♠כעת אפשר לשחק 
הותר בדומם  ♠-בשליט גבוה. ה

יהפוך לזוכה, והכרוז יוכל לשחק את 
(קלף חשוב מאוד  מהיד 2♥-ה

בדומם  4-, לזכות בששמר בקפידה)
המפסיד האחרון  ♦-ולהשליך את ה

לקיחות יהוו תוצאה  11. ♠-על ה
טובה מאוד. מי שלא ישחק בצורה זו 

  לקיחות. 10-יזכה רק ב
 2בלקיחה מס'  ♦שישחק במערב מגן 

לקיחות בלבד,  10-יגביל את הכרוז ל
אך זהו משחק לא הגיוי (אין סיבה 

-להיח שלכרוז יש דווקא סיגלטון ב
  ולשותף ארבעה). ♣

אופציה אחרת להקשות על הכרוז 
אך זה קשה , ♠A-לעכב את ה היא

מאוד לראות בשולחן ובכל מקרה 
ועדיין  ♦-הכרוז יוכל לחש את ה

  לקיחות. 11-לזכות ב

  

Dealer: E  
Vul: Both  10   Board:  

 Q8743 

 KT3 

 K4 

 T96  

  

 6 

 A765 

 AQJ32 

 AQ3    

 KJ2 

 Q92 

 975 

 7542  

 AT95 
 J84 

 T86 

 KJ8  

  

 

West North East South 

--- --- 1♦ Pass 

1NT Pass 2♥ Pass 

3♦ Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה

מזרח יפתח בסדרתו הארוכה ומערב 
 ♥-. מערב שלל רביעייה ב1NTישיב 

אך מזרח עדיין יכריז "רברס ביד" על 
מת להראות את את כוח היד וגם 

קודות  6את החלוקה. למערב רק 
 6ועוד  17( 3♦-אז הוא מוכן לעצור ב

), למזרח רברס מימלי וגם 23הן רק 
  הוא לא ימשיך הלאה.

  
  ניתוח משחק היד

על פיו ראה שהכרוז צריך להפסיד 
וגם  ♣-ב 2, ♥-שתיים ב, ♠-לקיחה ב

לקיחה בשליט כי אין כיסה לדומם 
  לצורך עקיפה.

בפועל, כל קלף הובלה של דרום מיד 
יהיה אל תוך  ♣ –מוכר לקיחה 

יאפשר את  ♦ל הכרוז, המזלג ש
מוך  ♠העקיפה בשביל הכרוז, 

מוך  ♥-, וK-יאפשר לכרוז לזכות ב
יאפשר לכרוז לשחק קטן מהדומם, 

ועכשיו  T-צפון יצטרך לשים את ה
 J-אפשר לעקוף בסיבוב השי את ה

  של דרום. 
קשה מאוד לבחור קלף הובלה 

), אי הייתי בוחר בשליטבדרום (
מאוד תוצאות וכראה שיהיו הרבה 

שוות ביד זו. גם לא בטוח שכל 
הובלה תמכור לקיחה, כיוון 

הכרוז צריך להחליט  ♥-שבהובלה ב
לשחק מוך מהדומם, ואולי הוא 

  .Q-יסה את ה
מוכרת לקיחה,  ♠A-גם הובלה ב

-אמם לא מיד, אבל כיוון שהובלו ב
A  צטרךו את ההובלה ושמר

  .2למכור לקיחה בטריק מס' 
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Dealer: S  
Vul: None  11   Board:  

 K85 

 AK74 

 73 

 QT72  

  

 AJT 

 QJT32 

 AKJ9 

 9    

 Q93 

 9 

 QT542 

 AJ64  

 7642 
 865 

 86 

 K853  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1♣ 1♥ Pass 

1NT Pass 3♦ Pass 

3NT Pass Pass Pass 

 

  ההכרזהניתוח 

צפון פותח את המכרז ומזרח מכריז 
אוברקול. היד איה חזקה מספיק 

 .♥בשביל דאבל שלאחריו הכרזת 
קודות ללא תמיכה. אם היו  9למערב 

לו קצת פחות קודות, היה עדיף פאס, 
הן יותר מדי וצריך להכריז  9אבל 

  משהו.
מזרח קופץ על מת להראות את ידו 

קלפים  5החזקה. למערב תמיכה של 
אך יש לו גם עוצרים בסדרות 

-השחורות, ולרוב עדיף לסות לזכות ב
(במיוחד בשיטת  11-לקיחות מאשר ב 9

  .3NTבוטום), לכן מכריז -יקוד טופ
  

  ניתוח משחק היד

של  K-ל ♣-צפון כראה יוביל ב
 7, ויש לו A-השותף. הכרוז יזכה ב

  לקיחות בלבד. מה אפשר לעשות?
להיזכר בהכרזה הכרוז יוכל 

ובעובדה שצפון פתח אותה. ליריבים 
קודות יחדיו ודרום כבר הראה  15

הקודות שלו, לכן ישם  3את 
-סיכויים גבוהים מאוד שהעקיפה ב

  תצליח.  ♠
 ♠-ב 3, ♦-ב 5לקיחות ( 9לאחר גביית 

וצפון יאלץ  ♥הכרוז ישחק ), ♣A-וה
של  ♣J-לתת את הלקיחה העשירית ל

תפעל בחלוקה הכרוז. תכית זו 
האחרון אצל  ♠-התוה כיוון שה

דרום, אך הכרוז לא יודע זאת 
בשולחן. ישו סיכוי שצפון יוכל 

 ♥AK-, בוסף ל13-ה ♠-לגבות את ה
 ♥כרוז חמדן ישחק לכן , ♣Q-ו

. צפון יוכל להמשיך 2בלקיחה מספר 
לקיחות, או  10ואז יהיו לכרוז  ♣-ב

שלא ימשיך ואולי הכרוז יספיק 
  .♥-לפתח את ה

  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  12   Board:  

 A8 

 J5 

 A643 

 AJ842  

  

 KJ6542 

 A7432 

 K2 

     

 73 

 QT98 

 Q875 

 Q53  

 QT9 
 K6 

 JT9 

 KT976  

  

 

West North East South 

Pass 1♣ 2♣ 3♣ 

3♥ Pass 4♥ Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה

צפון יפתח ומזרח יכריז "מייקלס 
קיוביד" על מת להראות את שי 
המייג'ורים. למערב יד לא טובה 

 ♥-במיוחד, אבל יש לו רביעייה ב
וקשה לשתוק. ידו של מזרח שווה 
יסיון של משחק מלא, יש לו יותר 

  .2♣ממה שהבטיח בהכרזת 
  

  ניתוח משחק היד

  ♣-דרום כראה יוביל בסדרת ה
(הסדרה שלו), אבל אפשר גם 

  .♦J-להוביל ב
  

 ♦-הכרוז יצטרך לתת שליט אחד ו
  . ♠-אחד, וגורל החוזה תלוי ביחוש ב

צפון הוא זה שפתח את ההכרזה ולכן 
אצלו, לכן  A-סיכוי גבוה יותר שה

-לכיוון ה ♠מלכתחילה עדיף לשחק 
K ביד, ולא ה-J .  
  

הכרוז יוכל לקבל אידיקציות 
וספות באמצעות משחק של סדרות 

הוא ימשוך שליטים לפי  –אחרות 
, ♥K-ם הויגלה שדרום התחיל ע ♠-ה

של  A-ל ♣-ואולי ההובלה תהיה ב
(צפון  K-צפון, אשר יגלה את מקום ה

-אם בידו גם ה K-צריך לשחק את ה
K וגם ה-Aלכן משחק של ה ,-A 

בדרום. כמובן שלעתים  K-מרמז שה
היריבים משחקים את הקלף הלא 

  כון על מת להטעות).
  

  

Dealer: N  
Vul: Both  13   Board:  

 AJ87542 

 J4 

 73 

 T9  

  

 QT963 

 753 

 QJ5 

 A3    

 K 

 T98 

 A862 

 J8654  

  
 AKQ62 

 KT94 

 KQ72  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1♥ 

Pass 1♠ Pass 2♣ 

Pass 2♠ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

יהיו שחקים שיפתחו פתיחה חלשה 
היד לא טובה מספיק בצפון. לטעמי 

הסדרה ללא  –לפתיחה במצב פגיע 
קלפי בייים והחלוקה היא המאוזת 

  ביותר האפשרית.
  .♠2אם ממש רוצים לפתוח, אפשר 

  
לדרום יד יפה מאוד, אך התפתחות 
ההכרזה מצת מאוד את 
ההתלהבות (אם השותף יפתח 

  אפילו יותר)., ♠-פתיחה חלשה ב
חוסר בסדרת השותף זה תמיד דבר 
רע (אלא אם ידוע לו שאין לשותף 
קודות מבוזבזות בסדרה), כאן ידוע 
שהשותף לא חזק מדי וסביר להיח 

כול . דרום י♠-שרוב הקודות יהיו ב
, שזו הכרזה ♠2לאחר  2NTלהכריז 

מזמיה, אך לדעתי החוסר כה גרוע, 
  ועדיף להכריז פאס. 

  
  ניתוח משחק היד

 –אמור ליפול פעמיים  ♠-חוזה ב
-ב 2לקיחות בשליט,  4ההגה תיקח 

חוזים אחרים . ♣-ועוד אחת ב ♦
כראה גם ייפלו, אולי פחות, כי 
ההגה תצטרך לפתוח סדרות וזה 
יעזור לכרוז. בכל מקרה לא הייתי 
רוצה לשחק את היד הזאת, כל חוזה 

 יהיה לא עים.
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Dealer: E  
Vul: None  14   Board:  

 KQ73 

 AQ4 

 A75 

 932  

  

 A 

 K975 

 KJ82 

 KJT7    

 J86 

 JT6 

 Q43 

 AQ64  

 T9542 
 832 

 T96 

 85  

  

 

West North East South 

--- --- 1♦ Pass 

1NT Dbl 2♣ Pass 

3♣ Pass 3♥ Pass 

4♣ Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה

במייורים? יש  4-4מה פותחים עם 
. 2. ♦-. תמיד ב1 –מספר גישות 

  . לפי איכות הסדרה. 3. ♣-תמיד ב
"תמיד" אלא לבחור בא מומלץ ל

חשוב מה עשה לכדאי בכל יד 
למשל ביד זו אם  –בהכרזתו הבאה 

והשותף יכריז בתשובה  ♣1פתח 
1NT  ו בעיה מה ♠1(אותהיה ל ,(

להכריז בתורו השי. לכן פותחים 
  בתור הבא. ♣2, במטרה להכריז ♦1

 15וצפון עם  1NTמערב מכריז 
  הקודות שלו מכריז דאבל.

יריבים יש מהמכרז שלמזרח יודע 
, ♠-קלפים ב 9לפחות התאמה של 

אחד המייורים בולו יש התאמה 
מייג'ור ולכן אין  1השותף לא הכריז (

קלפים  4לכן יש לו לו רביעיות שם, 
לפחות באחד המייורים, אולי 

על מת  ♣2בשיהם). מזרח מכריז 
לתת לשותף לבחור מבין שי 

  הסדרות.
מזרח , ♣-לאחר שמערב תומך ב

הכרזה שמראה כוח בדרך  ♥3מכריז 
לכן  ♠-. למערב אין עוצר ב3NT-ל

. למזרח יד יפה NT3הוא לא מכריז 
לקיחות די  11אבל הסיכויים לביצוע 

אים טובות  4441מוכים. ידיים של 
ולא מביאות הרבה לקיחות. אפשר 

  .לוותר
  

  ניתוח משחק היד

 Q♥-הביצוע יהיה פשוט כיוון שה
-יושבת בצד הכון. שימו לב שללא ה

♥T .החוזה כמעט חסר סיכוי  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  15   Board:  

 Q94 

 9 

 KQT9652 

 A4  

  

 J 

 QJ842 

 AJ843 

 J8    

 A5 

 T63 

 7 

 KT97632  

 KT87632 
 AK75 

  

 Q5  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♠ 

3♣ 4♠ Pass Pass 

Pass    

    

 

  ניתוח ההכרזה

דרום פותח ומערב מסה להפריע. 
צפון מכריז משחק מלא והשאלה 
הגדולה היא האם דרום צריך 

  להמשיך לסלם.
איה חלשה אלא מראה  ♠4הכרזת 

וציפייה לבצע  –יד של בערך פתיחה 
לקיחות. עם יד חזקה יותר צפון  10

  .♣4יכריז 
לדעתי דרום צריך לוותר, כי יש לו 

לא  -♣Qקודות עובדות (ה 10רק 
שווה הרבה), וישן הרבה ידיים 

, וגם כי אם סה להזמין 5-שיפול ב
לסלם, השותף לא ידע להעריך ידו כי 

א יודע שיש לו חוסר, ואין לו הוא ל
  איך לספר לו.

  
  ניתוח משחק היד

והכרוז יוכל  ♦מערב יוביל בסיגלטון 
לקיחות אם יקרא כון את  12לבצע 

  המצב. 
 9♦-יש לשחק את ה 1בלקיחה מס' 

כבר  A-מהדומם, כיוון שמיקום ה
ידוע מההובלה (מערב לא היה מוביל 

, לכן ידוע שהוא במזרח), A-מתחת ל
  איו ידוע. J-ך מיקום הא

ודרום יחתוך וישחק  J-מזרח יכסה ב
 A-שליט. מערב כראה לא יקפוץ ב

כי הוא לא יודע שלכרוז שביעייה, 
בדומם תזכה. כעת אפשר  Q-וה

אם  –גבוה לעקיפת חיתוך  ♦לשחק 
הכרוז יחתוך  A-מזרח ישחק את ה

 A-(מערב מוזמן לחתוך מעל עם ה
שלו), ואם מזרח לא ישחק אותו, 
הכרוז ישליך מפסיד. אפשר לחתוך 

בדומם והכרוז  ♥-את המפסידים ב
 12לא אמור להתקשות בביצוע 

  לקיחות.
  

  

Dealer: W  
Vul: E-W  16   Board:  

 Q832 

 K8 

 7 

 AQ9874  

  

 AT9 

 A92 

 AJ2 

 KJ65    

 K74 

 QT75 

 KT96 

 T2  

 J65 
 J643 

 Q8543 

 3  

  

 

West North East South 

Pass 1♣ 1NT Pass 

2♣ Dbl 2♦ Pass 

2NT Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה

קודות  17צפון פותח ולמזרח 
והכרזת אוברקול סטדרטי של 

1NT קודות ו 8. למערב-3  ,עשיריות
מייג'ור ואח"כ מזמין. הוא מחפש 

  מזרח מקבל את ההזמה.
על מת  ♣2צפון מכריז דאבל על 
אמיתית  ♣-לספר לשותף שסדרת ה

  ולבקש שיוביל בה.
  

  ניתוח משחק היד

לקיחות גבוהות  7הכרוז מתחיל עם 
 ♣-ב 2-ו ♥-, אחת ב♦-ב 2, ♠-ב 2 –

עוד לא מוכות אך  ♣-(הלקיחות ב
יש להיח שההגה תמשיך בסדרה 
בשלב מסוים, ואם לא, הכרוז יוכל 

  לעשות זאת).
ביצוע היד איו פשוט כיוון שיש 
פוטציאל ללקיחות בכמה סדרות 
וצריך להחליט. ידוע שרוב הקודות 

  בצפון אך יש סיכוי שחלקן בדרום.
דרום יוביל בסדרת השותף וצפון 

כי אם הוא  ,7-צריך לשים את ה
ויחזור בסדרה, הכרוז  A-ישים את ה

  בדומם. T-יוכל להריץ ל
לאחר שהכרוז יזכה בהובלה הוא 
יצטרך לבחור איזו סדרה אדומה 

 A♥-אפשר להתחיל ב –לפתח 
 J-לעקיפה על ה 9-ולהריץ את ה

(המשוער) בדרום, ואפשר להתחיל 
בלקיחה  J-ולהריץ את ה A♦-ב

-השייה. אפשר להיכס לדומם ב
♠K ולשחק את ה-♥Q  ,לעקיפה

בציפייה שצפון יכסה. לאחר שצפון 
, 9-וימשיך ב A-יכסה הכרוז יזכה ב

-אך לפתח את ה J-במטרה להפסיד ל
T  וספת (ציפייה זו ואולי גם לקיחה

  מצפון). 8-מתגשמת כאשר ופל ה
החוזה כראה יבוצע בכל השולחות, אך 

  לקיחות. 11או  10-יהיו כרוזים שיזכו ב
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Dealer: N  
Vul: None  17   Board:  

 K943 

 9 

 AJ72 

 K984  

  

 AJT 

 754 

 Q84 

 J765    

 Q8 

 AKJ3 

 KT9653 

 A  

 7652 
 QT862 

  

 QT32  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass Pass 

1♦ Pass 1NT Pass 

2♥ Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 

  ההכרזהניתוח 

מומלץ שלא לפתוח את היד בצפון. 
, 20-היד איה עומדת בתאי חוק ה

אין  4441ובאופן כללי ידיים של 
  טובות במיוחד.

מערב פותח במושב רביעי ומזרח 
. מערב מכריז "רברס 1NTמשיב 

ביד" על מת להראות את כוח היד, 
ומזרח צריך להחליט מה לעשות. 

קודות  17השותף הראה לפחות 
 24יחד  – 8(בד"כ יותר), ולמזרח יש 

לפחות. לדעתי ידו של מזרח שווה 
כי השותף לא ידע  3NT-קפיצה ל

  . ♦3להוסיף למשחק אם כריז 
לו ההחלטה של מזרח גבולית כיוון שיש 

חלוקה רעה מאוד, ואפשר להוריד קודה 
. במקרה כזה מערב כראה ♦3ולהכריז 

  יישאר החוזה הסופי. ♦3-יכריז פאס ו
  

  ניתוח משחק היד

. ♣-וב ♥-, ב♠-לדרום סדרה ב
-מה יותר ותטוב ♣-וב ♥-ב הסדרות

-ההובלה הכוה לדעתי היא באך , ♠
למזרח ו ♥מערב הכריז כיוון ש, ♠

כאשר הוא  ♣לרוב תהיה סדרת 
  .1NTמכריז 

אך  לא תפריע לכרוז, ♠-הובלה בה
אם . ♦-הוא עדיין יצטרך לחש את ה

ביד,  Q-מהדומם לכיוון ה ♦יוביל 
את דרום לא  הוא יתאכזב לראות

לקיחות  8-משרת. כעת יש זמן רק ל
(כולל עקיפה  ♥-ב 3, ♠-ב 3 –

מוצלחת), ואחת בכל מייור. צפון 
, בדומם A-ל ♣יזכה בהובלה וישחק 

ואם המגים יסמו כמו שצריך הם 
 ♣-יוכלו לזכות בשלוש לקיחות ב

  . ♦-ושתיים ב
מהיד, הוא יראה  ♦-אם הכרוז יתחיל ב

את דרום לא משרת ויוכל לעקוף בהמשך, 
  והחוזה כראה יבוצע.

  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  18   Board:  

 9653 

 AQ32 

 K9 

 K94  

  

 T42 

 JT75 

 Q54 

 QT7    

 AKQJ 

 984 

 A 

 AJ653  

 87 
 K6 

 JT87632 

 82  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1♣ Pass 1♥ Pass 

2♠ Pass 3♣ Pass 

3♥ Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה

ביד זו יהיו חוזים מגווים ותוצאות 
קודות אך יש  5למזרח רק   מגווות.
עשיריות. יהיו שחקים  3לו גם 

. ♥1שיכריזו פאס ואחרים שיכריזו 
במערב  2NTיהיו גם כאלו שיפתחו 

  (לא מומלץ). 
 ♠2-, מערב קופץ ל♥1לאחר הכרזת 

על מת להראות את ידו החזקה. 
, ♣-מזרח מראה את התמיכה ב

כי  ♥-מערב מראה את השלישייה ב
לעתים למזרח יש חמישה, ולמזרח 

  .3NTוהוא מכריז  ♦-עוצר ב
יהיו שחקים שיכריזו דאבל בצפון 
לאחר הפתיחה של מערב, ואז מזרח 

מערב כראה -יכריז פאס ומזרח
-יעצרו בחוזה חלקי (או שאולי צפון

  ).♦-דרום יגיעו לחוזה ב
  

  ניתוח משחק היד

צריך ליפול בהגה  3NTהחוזה 
  מדויקת, אך זה לא תמיד פשוט.

. J♦-ממזרח יוביל דרום ב 3NTגד 
 ♣ישחק מיד כרוז וההדומם יזכה 

. בשביל עקיפהכיסה ליד כיוון שאין 
מוך אל  ♥צפון יזכה ויצטרך לשחק 

של השותף. אפשרי, אך לא  K-ה
בטוח שיקרה, כיוון שמזרח הכריז 

  את הסדרה.
ישוחק ממערב, צפון חוזה הבמידה ש

יוביל באחת מסדרות המייג'ור. הובלה 
תאפשר לכרוז לבצע את החוזה  ♠-ב

 ♥-הובלה ב. ♣רק להפסיד  –בקלות 
 K-ב כהזידרום שאיר סיכוי להגה, ת
 ♥-(אם הוא יחזור ב ♦-חזור ביצטרך לו

 ♦להוביל מאוד אל השותף, צפון יתקשה 
   מוך והחוזה יבוצע).

  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  19   Board:  

 AQ3 

 A97 

 KQ842 

 93  

  

 J98764 

 654 

 5 

 AT8    

 52 

 QJ2 

 T76 

 KQJ74  

 KT 
 KT83 

 AJ93 

 652  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1NT Pass 2♣ 

Dbl 2♦ Pass 3♣ 

Pass 3♦ Pass 5♦ 

Pass Pass Pass  

 

  ניתוח ההכרזה

קודות ושתי עשיריות.  11לדרום 
אפשר לשקול לפתוח את המכרז. אם 
דרום יפתח, לצפון תהיה בעיה מה 
להכריז (אלא אם הזוג משחק את 

  ).Inverted Minorsהמוסכמה 
במידה שדרום לא יפתח, צפון יכריז 

1NTומערב  , דרום יכריז סטיימן
דרום יצטרכו -יכפיל. לאחר מכן צפון

לברר האם יש להם עוצר בסדרה, 
היא כמובן לא טבעית  ♣3הכרזת 

במצב כזה אלא שאלה לעוצר. לצפון 
לכן דרום עשוי  ♦-כראה סדרה ב

  לסות לשחק משחק מלא בסדרה זו.
  

  ניתוח משחק היד

 –צריך ליפול מלמעלה  ♦5החוזה 
ולכרוז  ♣-להגה יש שתי לקיחות ב

אין מה לעשות עם המפסיד בסדרת 
קשה לי לראות מצב בו ההגה . ♥-ה

  לא תפיל את החוזה.
  

לפעמים מגיעים  –אלה החיים 
-לחוזה חסר סיכוי. שימו לב שאם ה

Q♠ במקום,  ♥-היתה בסדרת ה
  החוזה היה מבוצע בקלות.

  



  9עמוד  17/2/2019  2019 פברוארסימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: W  
Vul: Both  20   Board:  

 A9 

 JT87532 

  

 AKJ8  

  

 Q32 

 K6 

 AJ53 

 Q642    

 875 

 4 

 Q97642 

 T93  

 KJT64 
 AQ9 

 KT8 

 75  

  

 

West North East South 

Pass 1♥ Pass 1♠ 

Pass 2♣ Pass 4♥ 

Pass 6♥ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

צפון פותח ומזרח יכול להתערב 
בדאבל, אך לדעתי העובדה שהשותף 

קלפים  3כבר פתח בפאס ויש לו רק 
מטים את ההחלטה לכיוון  ♠-ב

   פאס.
מה  .♥4-בדרך ל ♠1דרום מכריז 

צריכה להיות ההכרזה השייה 
אבל השותף  ♣2בצפון? אפשר לסות 

עלול להשאיר אותו עם יד חלשה, 
גם  ♥-שחק בולפעמים יהיה עדיף ל

אם לשותף סיגלטון. אפשר להכריז 
אבל היד הרבה יותר מדי חזקה  ♥2

אבל  ♥3מפסידים), אפשר להכריז  5(
-. אי הייתי בוחר בלא טובההסדרה 

בזכות הסדרה הטובה ומקווה  ♣2
 ♥3, אבל גם יכריז פאסשהשותף לא 

  זה בסדר.
 האם צפון צריך להמשיך לסלם

לדעתי התשובה  ?♥4לאחר הכרזת 
הרבה ידיים בהן ממש . יש כןהיא 

ויש יתבצע סלם (כולל הוכחית), 
מעט ידיים בהן סלם יהיה בעל 
סיכויים מוכים. כמובן שהשותף 

בשליט, אבל אין  Qxxעלול להביא 
לו איך לברר (אם שאל על אסים 
והשותף יעה אס אחד, לא דע אם 

  ).♥-או ב ♦-הוא ב
על מת  4NTאפשר בכל זאת לשאול 

לוודא שיש לשותף קלף מפתח אחד 
  לפחות.

  ניתוח משחק היד

למזרח בעיית הובלה קשה מאוד, אך 
בפועל זה לא כל כך משה במה הוא 

 K♥-יוביל. הכרוז יוכל לעקוף את ה
באמצעות  ♠-ולהגביה את סדרת ה

חיתוך ביד, עליה יוכל להשליך את 
(אפשר לחתוך  ♣-המפסיד השי ב

  את המפסיד הראשון).בדומם 
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  21   Board:  

 AT6 

 9654 

 Q54 

 KT7  

  

 QJ52 

 AJ83 

 A6 

 Q93    

 84 

 T 

 

KJT9732 

 A85  

 K973 

 KQ72 

 8 
 J642  

  

  

West North East South 

--- Pass 1♣ Pass 

1♦ Pass 1♥ Pass 

2♦ Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה

הכרזה רגילה וטבעית. למערב 
קודות, לא  8יפה אך רק  שביעייה

מספיק על מת להזמין למשחק 
  מלא.

דרום יוכל לשקול לפתוח מחדש את 
המכרז בדאבל כאשר ההכרזה 

, אך הפגיעות ♦2מגיעה אליו עם 
והמחסור בקודות גבוהות מרמזים 

  שעדיף לוותר.
במידה שדרום יחליט שלא לוותר, 

 ♠2צפון יצטרך להחליט אם להכריז 
, או להכריז 4-3ולשחק בהתאמה 

ולקוות שלשותף יש שם רביעייה  ♥2
ר ידוע שהחלוקה של ושסתדר כאש
  . 4-1השליטים היא 

מזרח ישקול להכפיל את החוזה אך 
כראה שעדיף שלא לעשות זאת 

  (השותף לא הבטיח הרבה).
  

  ניתוח משחק היד

 4הכרוז יצטרך להפסיד  ♦-בחוזה ב
אחת בשליט (אלא אם  –לקיחות 

יחליט לשחק כגד הסיכויים ולעקוף 
 ♣-ואחת ב ♠-את צפון), שתיים ב

(לאחר ביצוע עקיפה מוצלחת כגד 
  של צפון). K-ה

דרום יתגלגלו לחוזה -במידה וצפון
באחד המייג'ורים, סביר להיח שהם 

, תוצאה 200ייפלו פעמיים וישלמו 
  בוטום.-רעה מאוד בטופ

  

Dealer: E  
Vul: E-W  22   Board:  

 J2 

 K92 

 AJ754 

 J83  

  

 AT76 

 854 

 T9 

 9654    

 K9 

 QJ763 

 Q83 

 AK2  

 Q8543 
 AT 

 K62 

 QT7  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1NT Pass Pass Pass 

    

    

 

  ניתוח ההכרזה

 11לדרום יד גבולית לפתיחה, 
קודות ושתי עשיריות, אפשר לפתוח 
את ההכרזה אך הסדרה חלשה 

  מאוד, לכן עדיף פאס.
  ויזכה בחוזה. 1NTמערב יפתח 

אם דרום יחליט לפתוח, מערב יכול 
או לחלופין  1NT  להכריז אוברקול

הרעה גורמת לי  ♥-. סדרת ה♥2
, וצפון 1NTלבחור באופציה של 

, ♥2יכפיל לעושין. אילו מערב יכריז 
וישחק  2NTצפון כראה יכריז 

  בחוזה זה.
  

  ניתוח משחק היד

 ♦-ממערב, צפון יוביל ב 1NTגד 
לקיחות בסדרה.  5וההגה תיקח 

 2לאחר מכן יהיו להגה לפחות 
, והחוזה ייפול לפחות ♥-לקיחות ב
  פעם אחת.

 ♥-בדומם ו A-ל ♠הכרוז ישחק 
של  T-לכיוון היד. הוא יראה את ה

וצפון יזכה.  Q-דרום, ישחק את ה
לאחר מכן הכרוז יצטרך להחליט 

מהיד ולסות  J-אם לשחק את ה
 ♥ום, או לשחק בדר 9-למחוץ את ה

ותר בודד. אם  A-קטן ולקוות שה
לא יחש כון, הוא ייפול פעמיים, 

  וזה כבר יהיה ממש לא עים.
  

, NT-במידה וצפון ישחק חוזה ב
(סדרת השותף).  ♥-מזרח יוביל ב

לקיחות בלבד,  7הכרוז יספיק לקחת 
וההגה תפתח את , ♦-ב 5-ו ♥-ב 2

  ותפיל את החוזה. ♥-סדרת ה
  



  10עמוד  17/2/2019  2019 פברוארסימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: S  
Vul: Both  23   Board:  

 K8 

 AKT965 

 84 

 KT3  

  

 74 

 8 

 AQT7632 

 Q75    

 AQJT32 

 43 

 K95 

 A2  

 965 
 QJ72 

 J 

 J9864  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1♠ 2♥ Dbl 3♥ 

3♠ Pass 4♠ Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה

מערב פותח פתיחה רגילה וצפון 
מכריז אוברקול. מה מזרח צריך 

  להכריז?
היא הכרזה מחייבת  ♦3הכרזת 

למשחק מלא, אז היא לא באה 
להכריז  מזרח יכול וצריךבחשבון. 

אפשר  ♣דאבל, ואם השותף יכריז 
והשותף ידע שיש לו  ,♦-לתקן ל

  עם פחות מפתיחה. ♦-סדרה ארוכה ב
דרום תומך ולמערב שישייה יפה 
וקצת יותר ממיימום, אז הוא 

  .♠3מכריז 
ידו של מזרח משתפרת מאוד בידיעה 

מצאה התאמה  –השישי  ♠-על ה
פועל. ידו גבולית אך  והסיגלטון

לדעתי מספיקה להכרזת משחק 
  מלא.

  
  ניתוח משחק היד

ולאחר מכן יצטרך  A♥-צפון יוביל ב
  להחליט מה לעשות.

להמשיך בסדרה שחורה מתחת 
שבידו ראה כמו רעיון  K-לאחד ה

רע מאוד, לכן הוא כראה יסה 
  .♦לשחק 

 ♥-, יחתוך את הK♦-הכרוז יזכה ב
בדומם ויעקוף בשליט. צפון יזכה, 
ואם הוא ישכיל לתת לשותף חיתוך 

לקיחות  10-, הכרוז יוגבל ל♦-ב
 11-בלבד. אחרת הכרוז יזכה ב

  לקיחות.
  

  

Dealer: W  
Vul: None  24   Board:  

 J543 

  

 KJT976 

 K97  

  

 8 

 QT9654 

 A3 

 T543    

 K976 

 KJ2 

 Q42 

 AQJ  

 AQT2 
 A873 

 85 

 862  

  

 

West North East South 

1NT 2♦ 2♥ Pass 

Pass 2♠ Pass Pass 

3♥ Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה

-וצפון מתערב ב 1NTמערב פותח 
(אלא אם הוא משחק שיטה בה  ♦2
  איה הכרזה טבעית). ♦2

 6-4למזרח שישייה וחלוקה יפה של 
קודות. אילו צפון היה  6אך רק 

אומר פאס הייתי שוקל להזמין 
למשחק מלא, אך כאשר צפון מתערב 
אין לו איך לעשות זאת, לכן אפשר 

  .♥2-להסתפק ב
ההכרזה חוזרת אל צפון ועליו לקבל 

א רוצה לתת החלטה, האם הו
? העובדה שהם ♥2ליריבים לשחק 

עצרו במשחק חלקי מרמזת 
שלשותף יש משהו, מצד שי אולי 

(הסיכוי  ♥-קלפים ב 5-6לשותף יש 
אצל השותף מוך אך קיים,  6-ל

קלפים  5עם  ♥2לעתים מזרח מכריז 
  ולמערב רק שיים).

בצפון ומקווה  ♠2הייתי מכריז 
, ♥-שלשותף אין יותר מדי קלפים ב

אך זו החלטה גבולית. דרום כמובן 
וייתן לשותף  ♠-ישמח לשמוע על ה

לשחק בחוזה זה, אך מערב עשוי 
(ואולי מזרח יעשה  ♥3-להתחרות ל

 6זאת עוד לפי מערב, כיוון שיש לו 
  קלפים והוא יודע שיש התאמה).

  
  ניתוח משחק היד

סדרות, באיזו  2השותף הכריז 
-ל להוביל? עדיף שלא להוביל מתחת

A ועדיף גם לא להוביל בו ללא ה-K ,
. ♦-לכן ההובלה המומלצת היא ב

בהובלה זו הכרוז יצטרך להפסיד 
 A♠הובלת לקיחה אחת בכל סדרה. ב
המפסיד  ♦-הכרוז יוכל להשליך את ה

  לקיחות. 10-ולזכות ב K♠-על ה
  
  

  

Dealer: N  
Vul: E-W  25   Board:  

 QT72 

 J872 

 J4 

 KQJ  

  

 K94 

 T3 

 T9853 

 987    

 J3 

 

AKQ964 

 KQ2 

 53  

 A865 

 5 

 A76 
 AT642  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1♣ 

1♥ Dbl Pass 2♠ 

Pass 3♠ Pass 4♠ 

Pass Pass Pass  

 

  ניתוח ההכרזה

(היד  ♥1דרום פותח ומערב מכריז 
איה טובה מספיק בשביל דאבל 

). צפון מכריז דאבל כדי ♥ואח"כ 
קופץ דרום ו ♠-להראות רביעייה ב

-מראה שלישייה ב ♠1(הכרזת  ♠2-ל
). 1NTיד שלא רוצה להכריז עם  ♠

, אפשר יפותקודות לא  10לצפון 
  ♣-ב KQJ-לשקול פאס, אבל ה

טובים מאוד ולכן אפשר גם להזמין. 
דרום בהחלט מקבל את ההזמה, 

 Jהיד שלו טובה מאוד ואם היה עוד 
  בתשובה לדאבל. ♠3הייתי מכריז 

  
  ניתוח משחק היד

  הביצוע לא יהיה קשה.
ימשיך גבוה ו ♥-מערב יוביל ב

הכרוז יחתוך את הסיבוב בסדרה. 
בשליט ועוד  A-השי וישחק את ה

לראות מאוד ישמח שליט, וסיבוב 
. מזרח יזכה ולא ופל במערב J-את ה

לשחק אל השותף, אז הוא  ♥יהיה לו 
או אולי בשליט. הקלף  ♦-יחזור ב

שמזרח ישחק לא כל כך משה, כיוון 
 4 –לקיחות  10שלכרוז כבר יש 

 ♣-ב 5אחד),  ♥בשליט (כולל חיתוך 
הכרוז לא יוכל להימע . ♦A-וה

ות יהיו תוצאה לקיח 10, ♦מלהפסיד 
טובה בהחה שהכרזו את המשחק 

  המלא.
  



  11עמוד  17/2/2019  2019 פברוארסימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: E  
Vul: Both  26   Board:  

 A96 

 AQ95 

 K7 

 AKJ9  

  

 T543 

 T86 

 AJ 

 T642    

 KQ87 

 J4 

 QT2 

 8753  

 J2 
 K732 

 986543 

 Q  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

Pass 2NT Pass 3♣ 

Pass 3♥ Pass 4♥ 

Pass Pass Pass  

 

  ניתוח ההכרזה

זוגות שמשחקים "פאפט סטיימן" 
יכריזו בצורה שוה, אבל החוזה 

  הסופי אמור להיות זהה.
  

  ניתוח משחק היד

למזרח אין הובלה אטרקטיבית 
רעיון רע להוביל במיוחד. זה ראה 

, ההתלבטות היא בין או בשליט ♦-ב
לא הסדרות השחורות. השותף 

   .♠-וביל במ, לכן אי ♣3הכפיל 
 ♥-ב 4, ♣-לקיחות ב 4לכרוז יש 

(בהחה שהחלוקה תהיה ידידותית), 
  . ♠-ועוד אחת ב

 ♥-ימשיך ב, Q-ל ♣9הכרוז ישחק 
עכשיו . ♣A-על ה ♠ליד וישליך 

אבל אין כיסה  ♠אפשר לחתוך 
 ♠-מהירה ליד על מת לחתוך את ה

אבל  K-ל ♦הוסף. אפשר לסות 
מזרח יזכה וימשיך בשליט. אפשר 
לזכות בדומם אבל עדיין אין כיסה, 

כרוז לא יוכל ה לא יטעוואם המגים 
 10-ויוגבל ל לחתוך פעמיים בדומם

שתי ב זכהההגה ת –בלבד לקיחות 
  .♠-ובלקיחה ב ♦-לקיחות ב

 A-ל ♠יזכה, ישחק הכרוז  ♣ בהובלת
, ♠עכשיו יחתוך . ♣-על ה ♠וישליך 

וסף,  ♠ישחק שליט ליד ויחתוך 
לקיחות. אך  11-ולכאורה יוכל לזכות ב

שוב ישה בעיה של כיסה ליד, 
עבר ליד מאבל אין  K♥-מושכים את ה

למשוך את השליט האחרון של מזרח. 
אבל מזרח יזכה,  K-ל ♦הכרוז יסה 

(המשך  ♦-והוא יצטרך להמשיך ב
לקיחות).  11בסדרה שחורה יאפשר 

 Q-עם המערב יצטרך לקחת מעל 
 9-אם צפון חותך ב –שלישי  ♦ולשחק 

מזרח יחתוך מעל ואם יחתוך גבוה 
  .מזרח יקבל את השליט בהמשך

  
  

  

Dealer: S  
Vul: None  27   Board:  

 A964 

 KJ7654 

 97 

 7  

  

 J2 

 83 

 AJT653 

 A83    

 KQ8 

 Q 

 KQ82 

 KT965  

 T753 
 AT92 

 4 

 QJ42  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1♣ 2♥ 3♦ 4♥ 

5♦ Pass Pass 5♥ 

Dbl Pass Pass Pass 

 

  ניתוח ההכרזה

למערב בעיה כבר בהכרזת הפתיחה 
מה כריז בתורו השי אם השותף  –

באחד המייג'ורים? לכן יש  1יעה 
ואחרים  ♦1שחקים שיפתחו 

(!). ביד זו חסכה  1NT  יפתחו
ההחלטה כיוון שההכרזה תחזור 

  אליו בגובה רב.
לאחר הפתיחה של מערב, צפון 
יתערב בקפיצה חלשה. למזרח יש 

קודות, אך אין  10בעיה, ידו יפה עם 
הכרזה "מתאימה": דאבל אמור 

, אין לו תמיכה בסדרת ♠להיות עם 
זו הכרזה טבעית  ♦3-השותף, ו

ומחייבת למשחק מלא (צריך קצת 
יותר קודות). הבחירה הכוה 

 ♦3קטן של  Overbidלדעתי היא 
בכל זאת, כי פאס לא בא בחשבון עם 

  יד כה יפה.
 4לדרום סיגלטון ותמיכה יפה של 

לפי חוק  ♥4-קלפים, הוא יתמוך עד ל
). גם total tricksסך הלקיחות (

למערב תמיכה יפה, הוא יתמוך 
  .♦5-בשותף ל

האם דרום צריך להכריז שוב? ביד זו 
-מתבצע ו ♦5התשובה היא כן, כי 

ופל רק פעמיים, אך ההחלטה  ♥5
היה בצפון,  J♠-אילו ה –היא לא קלה 

שי החוזים היו ופלים. פאס מדרום 
הוא בהחלט סביר, יש גם סיכוי לא 

  פעמים. 3רע שיפול 
  

  ניתוח משחק היד

לקיחות  11הכרוז יבצע  ♦-בחוזה ב
על  ♣-לאחר שישליך את המפסיד ב

  השלישי. ♠-ה
הכרוז יפסיד שתי  ♥-בחוזה ב
  ועוד אחת בכל מייור. ♠-לקיחות ב

  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  28   Board:  

 QT7 

 Q4 

 AT732 

 J74  

  

 A43 

 AT7632 

  

 6532    

 J852 

 KJ98 

 K86 

 A9  

 K96 
 5 

 QJ954 

 KQT8  

  

 

West North East South 

1♦ Pass 1♥ Pass 

2♥ Pass 4♥ Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה

קודות בלבד, אך יש לו  8למזרח 
 10חוסר וכבר מצאה התאמה של 

קלפים. החוסר בסדרת השותף, אך 
השותף פתח במייור ולא בטוח שיש 
לו הרבה קלפים בסדרה. למזרח יד 

מפסידים וזו גם אידיקציה  7עם 
לכוחה הרב. הכרזת משחק מלא היא 

 12סבירה ביותר (ביום טוב בצע 
 KQx♠ביא לקיחות, אם השותף י
♥Kxxx ♦xxxx ♣Ax.(  

  
  ניתוח משחק היד

החוזה יתבצע בקלות, ההגה תזכה 
  .♣-ואחת ב ♠-לקיחות ב 2-ב

פעמיים, אך  ♣הכרוז יצטרך לחתוך 
  זו לא תהיה בעיה.

  



  12עמוד  17/2/2019  2019 פברוארסימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: N  
Vul: Both  29   Board:  

 K985 

 Q87 

 J5 

 A753  

  

 4 

 AJT642 

 K832 

 92    

 QJ763 

  

 T976 

 QJ64  

 AT2 
 K953 

 AQ4 

 KT8  

  

  

West North East South 

--- Pass 2♥ 2NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

    

 

  ניתוח ההכרזה

מזרח פותח פתיחה חלשה ודרום 
, הכרזה שמראה בערך 2NTמכריז 

  ).1NT(כמו פתיחה של  15-17
קודות והוא יוסיף  10לצפון 

השאלה היא האם למשחק מלא, 
  .♠-שווה לחפש משחק ב

לדעתי ביד זו התשובה שלילית. 
השותף כבר אמר לו שיש לו קודות 

, אם הוא לא קצר סדרה יש ♥-ב
 ♠-סיכוי לא רע שמערב קצר וחוזה ב

-. סביר מאוד שה♥יתחיל בחיתוך 
♥Q תהיה שווה רק בחוזה ב-NT .

ולא  NT3לכן צפון פשוט מכריז 
  .♠-טורח לברר לגבי ה

כמובן שהחוזה הסופי יהיה זהה גם 
אם צפון כן יחליט להכריז סטיימן, 

  .♠-כי לדרום אין רביעייה ב
  

  ניתוח משחק היד

-מוך ודרום יזכה ב ♠-מערב יוביל ב
T ביד (הובלה ב-♠Q  תהיה אסון כי

 4-היא תאפשר לכרוז לזכות ב
 3לקיחות בסדרה). לכרוז יש 

  .♦-ועוד אחת ב ♣-ב 2, ♠-לקיחות ב
יתן לפתח לקיחות בכל הסדרות, אך 

לא דחוף,  ♦-לא ברור וב ♣-המצב ב
ויש בעיה של כיסות לדומם, לכן 

מהיד  ♥-עדיף כראה להתחיל ב
. שימו לב שהמצב Q-לכיוון ה
ידוע מההכרזה, ואפשר  ♥-בסדרת ה

לפתח שתי לקיחות בסדרה במשחק 
, ♣-כון. מזרח יזכה וכראה ימשיך ב

יעזור לכרוז (הוא ישים  9-המשך ב
, ילכוד תמוה ממערב, ויוכל T-את ה

  בהמשך).  7♣-ה לפתח את
 9-בסופו של דבר הכרוז יגיע ל

לקיחות לפחות, ואולי יותר, תלוי 
מה תעשה ההגה ואיך הכרוז יקרא 

  את המצב.
  

  

Dealer: E  
Vul: None  30   Board:  

 K32 

 764 

 J98 

 KQ82  

  

 J7 

 AK5 

 AKQ653 

 T5    

 QT96 

 Q32 

 2 

 97643  

 A854 
 JT98 

 T74 

 AJ  

  

 

West North East South 

--- --- 1♦ Pass 

Pass Dbl 2♦ Dbl 

Pass 2♥ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

במטרה לקפוץ  ♦1מזרח פותח 
  בהמשך, אבל השותף מכריז פאס.

רצוי מאוד שלא לאפשר ליריבים 
, אך ידו של 1לזכות בחוזה בגובה 

צפון מאוזת ובלי קודות. אפשר 
בהחלט להכריז פאס עם צפון ולתת 

. צריך גם לזכור ♦1למזרח לשחק 
ויכול  ♦-שמדי פעם השותף ארוך ב

  הוא חוזה רע ליריבים. ♦1-להיות ש
בהחה שצפון יחליט לפתוח מחדש 

בהחלט  ♦2את המכרז, הכרזת 
  מספיקה ממזרח, אין צורך לקפוץ.

דאבל מדרום מבקש מהשותף לבחור 
בין המייג'ורים, לצפון אין אף אחד 

 הזולהמהם אז הוא בוחר בהכרזה 
  ביותר.

אבל אין לו  ♦3מזרח יכול לסות 
קלף שביעי בסדרה ובכלל לא ברור 
שיבצע את החוזה. עדיף לקוות 

  שהיריבים ייפלו.
  

  ניתוח משחק היד

הכרוז צריך להפסיד  ♥-במשחק ב
, ♦-ב 3לקיחות בשליט ועוד  3לפחות 

אז הכרוז מתחיל מפילה אחת. אם 
יצליח איכשהו לשמור על כיסה 
לדומם ולהוציא שליטים הוא יוכל 

על  ♠-להשליך את המפסידים ב
אך הגה כוה תתקוף , ♣-סדרת ה

  ולא תאפשר זאת.  ♠-ב
, ♦-במידה ומזרח ישחק חוזה ב

ההגה תוכל בתיאוריה להגביל אותו 
 4גביית לקיחות באמצעות  8-ל
בסדרות השחורות והמשך לקיחות ה
(מזרח יצטרך לחתוך את מצפון  ♣-ב
או  ,השלישי ודרום יחתוך מעל ♣-ה

יקודם).  J-שמזרח יחתוך גבוה וה
והכרוז יזכה  J♥-בפועל דרום יוביל ב

  לקיחות קלות. 9-ב
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  31   Board:  

 7 

 J963 

 AQT72 

 Q73  

  

 K9653 

 T2 

 J3 

 A965    

 Q4 

 AKQ4 

 865 

 KJ84  

 AJT82 
 875 

 K94 

 T2  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1NT Pass 2♥ Pass 

2♠ Pass 2NT Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה

למערב פתיחה רגילה. מזרח עושה 
הקודות  8עם  2NTטרספר ומכריז 

שלו. למערב יד מיימלית ללא 
התאמה, והוא מסרב להזמת 

  השותף למשחק.
  

  ניתוח משחק היד

 5-וההגה תתחיל ב ♦-צפון יוביל ב
לקיחות. אין אפשרות להימע 

, ובוסף הכרוז A♠-מהפסד של ה
(אלא  ♣-יצטרך להפסיד גם לקיחה ב

אם צפון יראה לו את הקלפים ואז 
מהיד, מהלך  J-אפשר להריץ את ה

אשר על פיו הוא כגד הסיכויים אך 
  ביד זו הוא יצליח).

פילה של פעם אחת בלבד תהיה 
  מערב.-חתוצאה טובה למזר

  



  13עמוד  17/2/2019  2019 פברוארסימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: W  
Vul: E-W  32   Board:  

 93 

 KQT95 

 T53 

 AK6  

  

 AJ754 

 AJ43 

 KJ 

 52    

 K8 

 82 

 98762 

 T984  

 QT62 
 76 

 AQ4 

 QJ73  

  

 

West North East South 

Pass 1♥ 1♠ 2NT 

Pass Pass Pass  

    

    

 

  ניתוח ההכרזה

לגמרי. לצפון ההכרזה טבעית 
מיימום אז הוא לא מקבל את 

  ההזמה של דרום.
  

  ניתוח משחק היד

של  A-, ימשיך לK♠-מערב יוביל ב
השותף, ומזרח ידע להימע מהמשך 
בסדרה, כי ידוע ששי הקלפים 

  הותרים אצל דרום.
אם השותף התחיל עם  –כדאי לדעת 

K  ים, ההובלהי קלפים קטוש
 K-הובלה ב קלף מוך.הכוה היא 

  היא מרצף או מדאבלטון.
  

 2-יאפשר לכרוז לזכות ב ♠-המשך ב
לקיחות בסדרה זו, והמצב 

לקיחות  3מאפשר  ♦-האידיאלי ב
הכרוז , ♥-ב 1-ו ♣-ב 4שם. יחד עם 
לקיחות ובתוצאה  10-יוכל לזכות ב

טובה מאוד. אם מזרח יעבור לסדרה 
  בלבד. 9-אחרת, הכרוז יוגבל ל

  

  

Dealer: N  
Vul: None  33   Board:  

 875 

 JT982 

 J85 

 Q9  

  

 4 

 AQ 

 KQ7432 

 K653    

 AQT 

 76543 

 T6 

 A42  

 KJ9632 
 K 

 A9 

 JT87  

  

  

West North East South 

--- Pass 1♦ 1♠ 

Dbl Pass 2♣ Pass 

2NT Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה

מזרח פותח ודרום מתערב. למערב 
 10סדרה רעה ממש ויש לו רק 

אבל לא  ♥2אפשר להכריז  קודות,
כדאי, כי לשותף עלולה להיות בעיה 
בהכרזתו השייה. קרוב לודאי 

, ואם אין לו ♠-שלשותף אין עוצר ב
הוא יאלץ להכריז  ♥-התאמה ב

 , ואולי גיע גבוה מדי.3משהו בגובה 
  לכן אי מעדיף דאבל.

, עדיף להכריז את 6-4למזרח 
הסדרה השייה בתשובה לדאבל 
מאשר לחזור על הראשוה, זאת 
משום שכאשר מכריזים סדרה 
וספת מעבירים לשותף יותר מידע 

 5הוא ידע רק על  ♦2(אם כריז 
קלפים מהיד שלו, אחו אפילו לא 

קלפים, לעומת זאת  6מבטיחים 
-ב 5קלפים,  9מספרת על  ♣2הכרזת 

  ).♣-ב 4-ו ♦
אך זה קצת  ♠2דרום יכול להכריז 

מסוכן כי ליריבים קל יחסית להכפיל 
לעושין, ואין יותר מדי מה להרוויח. 
השותף לא תמך וכראה יש לו מעט 

יריבים יוכלו להתחרות קודות, ה
  אם צריך ולא פריע להם יותר מדי.

  
  ניתוח משחק היד

גבוה, הכרוז יזכה  ♠-צפון יוביל ב
קשה לדעת בכמה . ♦וישחק מיד 

לקיחות יזכה כי דרום עלול להמשיך 
ולאפשר לקיחה וספת לכרוז,  ♠-ב

ויש סיכוי שלכרוז לא תישאר כיסה 
(ואז הוא יאלץ  ♥-על מת לעקוף ב

ו"יזכה" בפרס  A-לשחק את ה
). קשה לי לראות K-בדמות פילת ה

 9-מצב בו הכרוז יזכה בפחות מ
  לקיחות.

  

Dealer: E  
Vul: N-S  34   Board:  

 8532 

 K972 

 J6 

 A72  

  

 AKT96 

 5 

 AT8 

 JT64    

 4 

 AQT86 

 KQ742 

 85  

 QJ7 
 J43 

 953 

 KQ93  

  

 

West North East South 

--- --- 1♠ Pass 

2♥ Pass 2♠ Pass 

3♦ Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה

עד  – ♥2מזרח פותח ומערב משיב 
רגיל. מה צריכה להיות  כאן הכל

  הכרזתו השייה של מזרח?
אין למזרח מספיק קודות להכרזת 

, זוהי הכרזה שמראה קצת ♣3
), ועדיף שלא 15אקסטרה (לפחות 

  עם סיגלטון. 2NTלהכריז 
רצוי שתתבצע עם  ♠2הכרזת 

שישייה, אבל לפעמים פשוט אין 
  אפשרות אחרת.

, זה לא ורא. ♣3מי שיחליט להכריז 
חסרות לו קודות, אך יש אמם 

  .עשיריות 3סדרות טובות עם  וביד
מומלץ לדבר עם השותף לגבי המכרז 

  .זוביד 
  

  ניתוח משחק היד

ועוד  ♠-ב 2, ♦-ב 5 –לקיחות  8לכרוז 
  .♥-אחת ב

, ♣3ולא  ♠2בהחה שמזרח יכריז 
. הובלה בתמוה ♣-דרום יוביל ב

והמשך בסדרה יפתחו לכרוז את 
התשיעית. בהחה שדרום הלקיחה 

מוך, השותף יזכה ויחזור  ♣-יוביל ב
, T-אליו בסדרה. מזרח ישחק את ה

וכעת יוכל להבריק  Q-בדרום יזכה 
 ףהשות, ♥-אם הוא יחליט לחזור ב –

 J6וסף. לכרוז ותר  ♣יזכה וישחק 
 4-כך שההגה תזכה ב K9ולדרום 

והחוזה , ♥-ועוד אחת ב ♣-לקיחות ב
  ייפול.

, מערב יכריז ♣3אם מזרח יכריז 
3NT וגורל החוזה לא ידוע. צפון ,

(הסדרה שלא  ♦J-עשוי להוביל ב
הוכרזה) בתקווה למצוא את השותף, 

 ♥-והכרוז כראה יסה עקיפה ב
בחוזה אם צפון ימשיך  ואולי ייפול

  מוך. ♣-ב
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Dealer: S  
Vul: E-W  35   Board:  

 K974 

 QJ6 

 A83 

 J52  

  

 Q65 

 T875 

 K97 

 T76    

 T32 

 K42 

 QJ52 

 K83  

 AJ8 
 A93 

 T64 

 AQ94  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

    

 

  ניתוח ההכרזה

, מומלץ שלא 4333לצפון חלוקה של 
עם יד כזו כי אין מה  להכריז סטיימן

לחתוך. אפילו אם יש התאמה 
במייג'ור, הרבה פעמים חוזה של 

3NT .יהיה עדיף  
  

  ניתוח משחק היד

בהכרזה כזו עדיף לרוב להוביל 
במייג'ור, כי בדומם לרוב לא תהיה 
סדרת מייג'ור אלא הרבה קלפים 

קודות וחלוקה  9במייורים. למערב 
 ♠-לא מרגשת, הייתי מוביל ב

במטרה להיות כמה שיותר פסיבי. 
לא בחירה מוצלחת בחלוקה התוה 

היא כמובן הטובה  ♦-(הובלה ב
הרבה  ביותר להגה). לשותף אין

קודות וקשה לראות איך פיל את 
החוזה. הוא ייפול אם לשותף 

AQxxx או  ♥-ב)AJxxx אם ה-Q 
-אך בשאר הידיים הובלה ב בדומם),

  עלולה למכור לקיחה עודפת. ♥
הכרוז יזכה ביד ויפתח גם  ♠בהובלה 

 ♦-מערב יצטרך להחליף ל. ♣-את ה
אחרת הכרוז , ♣K-לאחר זכייה ב

 3, ♠-ב 4לקיחות ( 10-ביוכל לזכות 
שי אסים אדומים ויהיה טמפו , ♣-ב

  ).♥-לפתח לקיחה וספת ב
בדומם  Q-הכרוז יזכה ב ♥בהובלה 

 ♠-לקיחות די קלות, כי ה 10ויהיו 
מסתדר וצריך להפסיד את ההובלה 

  .K♣-פעם אחת בלבד ל
ההגה תספיק לפתח את  ♦בהובלה 

, K♣-הסדרה לפי שמערב זוכה ב
  לקיחות. 9-ל והכרוז יוגבל

  

  

Dealer: W  
Vul: Both  36   Board:  

 986 

 A6543 

 K83 

 AT  

  

 5 

 Q972 

 AQT64 

 J86    

 AT3 

 KJT8 

 75 

 Q752  

 KQJ742 
  

 J92 

 K943  

  

 

West North East South 

Pass Pass Pass 2♠ 

Pass 3♠ Pass 4♠ 

Pass Pass Pass  

    

 

  ההכרזהניתוח 

פאסים מגיע תורו של דרום.  3לאחר 
קודות בלבד, אך סדרה יפה  10בידו 

  .6-4וחלוקה יפה של 
במושב רביעי איה  ♠2פתיחה 

חלשה אלא מראה שישייה ופתיחה 
קודות). לצפון היד  14מיימלית (עד 

קודות  11הטובה ביותר האפשרית, 
 ♠4עם תמיכה. אפשר לשקול הכרזת 

 11או  10אך לעתים דרום יפתח עם 
לדעתי עדיף , לכן קודות בלבד

  להזמין.
האם דרום צריך לקבל את ההזמה? 

קודות בלבד,  10מצד אחד יש לו 
מצד שי יש לו אקסטרה חלוקה 

). ההחלטה 6-4(חוסר בסדרה, 
  גבולית ואפשר בהחלט להכריז פאס.

  
  ניתוח משחק היד

מומלץ להוביל כמה שפחות מתחת 
לתמוות, לדעתי מערב צריך להוביל 

זו הובלה מוצלחת . ♦בדאבלטון 
מאוד בחלוקה התוה, כי מזרח 

ך, וייתן לשותף חיתו AQ-יזכה ב
  והחוזה ייפול מלמעלה.

הבחירה השייה לקלף הובלה היא 
-(עדיף שלא להוביל מתחת ל ♣-ב

KJT  גד חוזה בשליט), בהובלה זו
הכרוז יוכל לבצע את החוזה במשחק 

-על ה ♦, השלכת A-זכיה ב –מדויק 
♥Aל ♣-, המשך ב-K חיתוך ,♣ ,

וסף  ♣וחיתוך  ♥חזרה ליד בחיתוך 
(החיתוך הוסף הוא קצת מסוכן כי 

, ביד זו T-עלולים לחתוך מעליו ב
-לא מחזיק ב ♣השחקן שותר ללא 

♠T .(ולכן מסתדרים  
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  37   Board:  

 Q53 

 J92 

 975 

 A985  

  

 AKJT74 

 K 

 QJT2 

 QJ    

 98 

 T8643 

 A3 

 K764  

 62 
 AQ75 

 K864 

 T32  

  

  

West North East South 

--- Pass 1♠ Pass 

1NT Pass 2♦ Pass 

2♠ Pass 3♠ Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה

. עדיף 1NTמזרח פותח ומערב משיב 
להכריז את סדרתו השייה כאשר 

-יש יד חזקה, השותף לרוב יתקן ל
קלפים בסדרה, כפי  2אם יש לו  ♠2

  שאכן קורה בחלוקה התוה.
קלפים בסדרה  2מתארת  ♠2הכרזת 

קודות. מזרח מעויין  10-ל 6ובין 
להיות במשחק מלא אם לשותף 

. ♠3מקסימום, אז הוא מכריז 
קודות בלבד, לכן הוא לא  7למערב 

  .♠4-מוסיף ל
  

  ניתוח משחק היד

, ♠-כגד חוזה ב ♣-דרום יוביל ב
דרום . ♥2-וימשיך ב A-צפון יזכה ב
, ועדיף לו A-, יזכה בK-יראה את ה

להמשיך בקלף מוך בחזרה אל 
עלול לעזור  A-השותף (המשך ב

-לכרוז לפתח את הסדרה בדומם). ה
K  ראה כמו קלף בודד וזה גם

ששיחק השותף,  2-מסתדר עם ה
בודד  2-האופציה השייה היא שה

והוא החליט משום מה  KJ9ולכרוז 
. J-ולא את ה K-לשחק את ה

האופציה השייה לא מסתדרת גם 
מספירת ידו של הכרוז, כיוון שאחו 

, ♠-קלפים ב 6כבר יודעים שלמזרח 
מקום  אין, ♣-ואחד (לפחות) ב ♦-ב 4
  .♥-קלפים ב 3-ל

השי, הכרוז יוכל  ♥-לאחר חיתוך ה
-(במשחק מדויק מאוד) למשוך את ה

(עדיף לדרום לא  ♦-בידו, לעקוף ב ♣
, A♦-לכסות), לעבור לדומם ב

 ♥, לחתוך K♣-על ה ♦להשליך 
 ♦-בחזרה ליד, לחתוך בדומם את ה
 ♠-המפסיד האחרון, וכעת לעקוף ב

  לקיחות. 11-ולזכות ב
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Dealer: E  
Vul: E-W  38   Board:  

 T542 

 Q82 

 653 

 AQ6  

  

 KQJ763 

 KT5 

 98 

 98    

 98 

 A9643 

 KJ7 

 KT2  

 A 
 J7 

 AQT42 

 J7543  

  

 

West North East South 

--- --- 2♠ 3♦ 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה

מזרח פותח פתיחה חלשה. לדרום 
, 5-5קודות בלבד, אך יש לו  12

לדעתי היד שווה אוברקול. באופן 
כללי כשיש שתי חמישיות עדיף 
להכריז את החמישייה הגבוהה, מה 

טובה הרבה  ♦-גם שביד זו סדרת ה
  .♣-יותר מסדרת ה

 2קודות והתאמה של  11למערב 
-. מערב יכול להתחרות ל♠-קלפים ב

אך לדעתי עדיף פאס, זאת משום  ♠3
שאין לו הרבה קודות ואחו 

. עדיף ♠3-פגיעים וכראה יפול ב
  .♦3-לקוות שהם ייפלו ב

קודות לא יפות במיוחד, גם  8לצפון 
 16-אם לשותף מקסימום (סביבות ה

קודות) אין משחק מלא, לכן הוא גם 
  מכריז פאס.

  
  ניתוח משחק היד

הכרוז יזכה  וירצה , 9♠-מערב יוביל ב
  לעקוף בשליט.

בדומם בלקיחה  Q-ל ♣כדאי לשחק 
 K-, סביר מאוד להיח שה2מספר 

תזכה והכרוז ישחק  Q-בצד הכון. ה
-ביד (יש יותר סיכוי שה T-לכיוון ה ♦
J במזרח מאשר ה-Kיזכה  ב). מער

אין משהו , ♠-וכראה ימשיך ב
אטרקטיבי יותר. הכרוז יחתוך, 
ואפשר ביתיים להסיק שמזרח 

יכול להיות . ♠-ב KQJהתחיל עם 
, אבל יותר סביר שיש לו K♦שיש לו 
כיוון שמערב היה כראה , ♥-משהו ב
גבוה אילו הוא היה מחזיק  ♥-מוביל ב

. לכן לדעתי המשחק הכון AKברצף 
-בתקווה שה A♦-הוא למשוך את ה

K ופ קורה, והכרוז ל ממערב. זה לא
יפול י החוזה .♣-חוזר לסדרת ה

 KJ-ההגה תזכה ב –בלקיחה אחת 
-. ♣-ואחת ב ♥-לקיחות ב 2שליט, ב

דרום -תהיה תוצאה סבירה לצפון 50
  אמור להתבצע. ♠2-כיוון ש

  

Dealer: S  
Vul: Both  39   Board:  

 96 

 KQ765 

 QT62 

 KT  

  

 KT32 

 A3 

 874 

 A982    

 J85 

 JT82 

 KJ53 

 64  

 AQ74 
 94 

 A9 

 QJ753  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♣ 

Pass 1♥ Pass 1♠ 

Pass 1NT Pass Pass 

Pass    

 

 

  ניתוח ההכרזה

 10הכרזה טבעית ורגילה. לצפון 
קודות עם שתי עשיריות, הוא יכול 

, אך 1NTולא  2NTלשקול להכריז 
מספיק. השותף בד"כ  1NTלדעתי 

קודות, ואם  15יכריז שוב אם יש לו 
  אין לו כראה עדיף להישאר מוך.

  
  ניתוח משחק היד

הסדרה שלא , ♦-מזרח יוביל ב
מהדומם הוכרזה. הכרוז ישחק מוך 

  .K-ומערב יזכה ב
מערב יוכל להסיק מקלף ההובלה 
שאין לשותף תמוות בסדרה ואולי 

 9-במטרה למחוץ את ה J♥-יחליף ל
בדומם  A-ל ♦-בדומם, אך חזרה ב

בהחלט אפשרית, ובמקרים 
מסוימים תהיה גם עדיפה על המשך 

  .♥-ב
הכרוז יתחיל כמובן בפיתוח סדרת 

 וכדאי למזרח לעכב פעמיים., ♣-ה
במשחק מדויק ראה שהכרוז יוכל 

 ♦-ב 2, ♣-ב 4לקיחות:  9-לזכות ב
 ♠-ב 2(לאחר ההובלה ממזרח), 

באמצעות עקיפה מוצלחת, ועוד 
  .♥-אחת ב

  

  

Dealer: W  
Vul: None  40   Board:  

 93 

 AQJ7 

 J82 

 KT62  

  

 KT542 

  

 AKT76 

 Q84    

 AQJ8 

 K832 

 943 

 97  

 76 
 T9654 

 Q5 

 AJ53  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1♠ Pass 

3♠ Pass 4♠ Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה

במושב שלישי.  ♠1מזרח פותח 
מערב יתמוך בצורה טבעית או 

לאלו  ♣2באמצעות הכרזת 
שמשחקים את המוסכמה "דרורי" 

)Druryאת  ים). לאלו שמשחק
, מומלץ שלא Bergenהמוסכמה 

  לעשות זאת ביד שלישית ורביעית.
והוא  5-5למזרח יד יפה מאוד עם 

מקבל את ההזמה למרות שבידו רק 
  קודות. 12
  

  ניתוח משחק היד

, הכרוז ישחק קלף T♥-דרום יוביל ב
  מוך מהדומם ויחתוך ביד.

הכרוז ישחק שי סיבובי שליט 
רוז ויסיים בדומם. לאחר מכן הכ

לעקיפה (לפעמים  9♦-יריץ את ה
). דרום יזכה QJ-צפון מחזיק ב

על מת להגביל את  ♣ויצטרך לשחק 
לקיחות. במידה שדרום  10-הכרוז ל

הכרוז יוכל להשליך את , ♣לא ישחק 
ולחתוך  ♦-הקטים על ה ♣-ה

(הוא   לקיחות 11-פעמיים בדומם ל
 ♣-יצטרך עדיין למסור את ה

האחרון כיוון שלא ייוותרו שליטים 
לקיחות תהיה תוצאה  11בדומם). 

  מערב.-טובה מאוד למזרח
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www.rotemltd.co.il | ravit@rotemltd.co.il :טל': 077-5401053 | דוא"ל

חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי? 
בחברתנו עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים 

ושולחים אליך עד הבית

ספרים שנשארים במשפחה

ביוגרפיה משפחתית 
סיפור המשפחה וחיי הנפשות בה, תמונות, 

אילן יוחסין מעוצב ועוד

ספר זיכרון
תיעוד חיי יקירכם, ראיונות אישיים עם בני המשפחה 

והמקורבים, תמונות, שירים ועוד

ספר מתכונים משפחתי
מתנה מתוקה לסבתא, אמא ולכל בני המשפחה, 

עריכת המתכונים העוברים במשפחה, 
מלווה בסיפורים, בתמונות ועוד 

וכל רעיון שיעלה על דעתכם...


