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סימולטנית אונליין סימולטנית אונליין 
דצמבר דצמבר 20202020

לפניכם תחרות סימולטנית דצמבר 2020 אונליין.
24 הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום התערבות.

ניתוח הידיים בוצע על ידי רם סופר, רב אמן כסף.
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  2עמוד    2020 דצמברסימולטנית ארצית 
  

  2020 דצמבראונליין סימולטנית 
 

הסימולטנית    24לפניכם    בתחרות  ששוחקו  הידיים 
  .  2020 דצמבר  אונליין

הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא  
חולקו    שום ידיים   4התערבות.  של  ומחבר   סטים 

  המעניין ביותר., בחר סט שלם, זה שנראה לו רם סופר  ההסברים

להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של    רםבהסברים השתדל  
  רוב הקוראים.   

מייג'ור הנפוצה ביותר אצלנו.    5ההכרזות המומלצות הן בשיטה טבעית  
ישנם כמה ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם  

  וסקרנותכם.

עצמה התחרות  מן  נהניתם  כי  מקוים  גם  וכ  אנו  תועלת  תפיקו  י 
  מקריאת החוברת הזו.

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

  
  

Dealer: N 
Vul: None 1 Board:

 754
 KQ83
 QT963
 T

 A983
 42
 52
 KQ982

 KQ6
 J9765
 KJ8
 J3

 JT2
 AT
 A74
 A7654

o 

West North East South 

--- Pass Pass 1 
1 Pass 1 Pass 

Pass 2 Pass Pass 
2 Pass Pass 3 

Pass Pass Pass  
  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   האחת  1♣ דרום  גישות:  שתי  קיימות  מערב  של  ידו  לגבי  להימנע    –. 
השנייה   חלשה;  סדרה  עם  חמישייה    –מאוברקול  להראות  הזדמנות  כל  לנצל 

בוטום כשאף צד אינו פגיע אני מעדיף את הגישה השנייה.  -במייג'ור. בתחרות טופ 
להכריז   אולי  יכול  מעדיף  NT1צפון  אני  אך   ,Pass  כדי נקודות  מספיק  למזרח   .

להכריז   אמור  הוא  הספר"  "לפי  לאוברקול.  של  NT1להשיב  הכרזה  לדעתי  אבל   ,
ב  1♠ לעצור  שמח  מערב  יותר.  כבר    1♠ - פרקטית  ששותפו  .  Passed Handהיות 

לו   היו  שלא  לאחר  בדיאמונד  החמישייה  את  ומציג  המכרז  את  מחדש  פותח  צפון 
להכריז   כדי  נקודות  החוזה.  בסיבו   2♦מספיק  על  הקרב  מתחיל  כעת  הקודם.  ב 

מערב אין שום  -. למזרח 3מערב ודרום תומכים בשותפיהם, וההכרזה מגיעה לגובה  
  , והמכרז מסתיים. 3♠ -סיבה להתחרות ל 

 
  ניתוח משחק היד 

(ניסיון למנוע חיתוכים    2♦ (סדרת השותף) או    ♥4(ראש רצף),    ♣K  קלף ההובלה:
להחליט.    –בדומם)   בקשה  להתחיל  הוא  המצליח  המשחק  ולחתוך    ♥A♥  ,K- קו 

). לאחר  7- הארט נמוך בדומם (למזלו של הכרוז מזרח אינו מחזיק שליט גבוה מה 
ושליט נוסף דרך מערב יבטיח לצפון תשע לקיחות: שלוש בהארט, חיתוך    ♦Aמכן  

  . ♣A- הארט, ארבע בדיאמונד ו

לפי    ♥ Qלשחק    אין הרי  ספייד.  להשליך  בניסיון  הסדרה  של  השלישי  בסיבוב 
לו   ותהיה  בדומם  חיתוכים  לשני  יזדקק  הכרוז  ואז  יחתוך,  שמזרח  ידוע  ההכרזה 

  בעיה גדולה לצמצם את מספר המפסידים בשליט. 

ב יזכה  מערב  שליט,  סיבובי  בשני  מתחיל  הכרוז  ב  ♦K- אם  שיוציא    ♦J-וימשיך 
  לדומם את השליט האחרון, ואז הכרוז יישאר עם מפסיד בלתי נמנע בהארט. 

, אבל בשולחן ייתכן  לקיחות בלבד מול הגנה מושלמת  7בחוזה בספייד ניתן לבצע  
  שהכרוז ישיג יותר. 

  
  
  
  
  
  
  



  3עמוד    2020דצמבר סימולטנית ארצית 
  

  



  4עמוד    2020דצמבר סימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: E 
Vul: N-S 2 Board:

 Q7
 T942
 Q43
 Q654

 65
 QJ8
 AJT965
 T8

 AKJT8432
 
 2
 AKJ3

 9
 AK7653
 K87
 972

 

West North East South 

--- --- 2 2 
2 3 Pass Pass 
4 Pass 5 Pass 
6 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

כל   ב לא  משתמשים   Weak-הזוגות 
Two   הנוכחי  בדיאמונד במקרה   .

בעיקר   עושה  החלשה  הפתיחה 
Preempt    התערבות לאחר  לשותף. 

הכרזת    2♥ דרום   מינימלית  יד  עם 
אמורה    2♠ מערב   חדשה)  (סדרה 

רבים  Forcingת  להיו שחקנים  אבל   ,
ויכריזו   מלא  משחק  לאבד  .  4♠ יחששו 
כ  מחזיק  מערב  דבר  של    10- לאמיתו 

של  לקיחות   איטית  התחלה  בטוחות. 
סלם    2♠ להזמין  לו  מאפשרת 

מבלי לעבור את    4♥ ביד  -באמצעות קיו 
יבין   מזרח  אם  המלא.  המשחק  גובה 
והוא   חזקה  עצמאית  סדרה  שלשותפו 

קיו הכרזת  הוא  - מחפש  מהשותף,  ביד 
אני  5♦ יכריז   לסלם.  יגיע  שהזוג  , ייתכן 

  . 4♠ - צופה שרוב השדה ישחק ב
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  השותף (  ♥T  קלף    ). סדרת 
הגיוני   בשותפו  תמך  שצפון  לאחר 

  .  Top of Nothingלהוביל  
ביותר   הרבים  הסיכויים  בעל  המשחק 
בלקיחה   לחתוך  יהיה  הכרוז  של 

ולחתוך קלאב.    ♣AKהראשונה, לשחק  
לחתוך   לנסות  טעם  ואין  מצליח,  זה 
שאחד   שברור  משום  נוסף  קלאב 
כן   על  הדומם.  מעל  יחתוך  המגנים 
שמונה   למשוך  הוא  הבא  הצעד 
לחץ   משחק  שיתפתח  בתקווה  שליטים 

היו    3- ב לו  האחרונים.  הקלפים 
ו בצפון  הגבוהים    ♣ Q- ההארטים 

בדרום, אכן היה כאן משחק לחץ כפול,  
במציאות  לרעת    אבל  המיקום  גורם 

הדומם),   אחרי  משליך  (דרום  הכרוז 
  לקיחות.   12- והוא ייאלץ להסתפק ב

והדומם   נמוך  הארט  יוביל  צפון  אם 
הראשונה, יהיה ניתן    8ישחק   בלקיחה 
עקיפת    13לבצע   באמצעות  לקיחות 

    חיתוך בהארט. 

  

Dealer: S 
Vul: E-W 3 Board:

 AK52
 KT743
 K54
 Q

 J973
 2
 AT92
 A972

 T4
 QJ8
 8763
 KT63

 Q86
 A965
 QJ
 J854

  

West North East South 

--- --- --- Pass 
Pass 1 Pass 2 * 
Pass 4 Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

במוסכמה   שימוש  מדגימה  זו  יד 
Drury  שלישי במושב  פותח  צפון   . ♥1  ,

של   תמיכה  בהארט    4ולדרום  קלפים 
(גרועות    10עם   גבוהות  נקודות 

ראשון   במושב  פתיחה  מול  יחסית). 
לגובה   לעלות  יחשוש  לא  כדי    3דרום 

להזמין משחק מלא, אך במושב שלישי  
פגיע   גם  לא  יפתח  שצפון  מקרים  יהיו 

לעצור    9-10עם   עדיף  ואז  נקודות, 
על  2בגובה   מוסכמת  .  ,  Druryפי 

דרום   התאמה    2♣הכרזת  מתארת 
עם   לצפון    9-11בהארט    15נקודות. 

משחק   שיש  יודע  הוא  גבוהות.  נקודות 
ל  מיד  סוגר  ולכן  סלם,  ואין  .  4♥ -מלא 

להכריז   עשוי  בצפון  יותר  מדעי  שחקן 
, אך זה  4-4בניסיון למצוא התאמה    2♠

  לא ישנה את החוזה הסופי. 
  

  ניתוח משחק היד 

מלמעלה(   ♠3  ההובלה: קלף     ). רביעי 
פסילת   לאחר  נבחרת  ההובלה  סדרת 
מסדרה   הובלות  האחרות:  האפשרויות 

בראשות   או    Kללא    Aצדדית 
לרוב   נמצאות  בשליט  מסינגלטון 

  בתחתית סולם העדיפויות שלנו. 
זוכה   הכרוז  ביותר:  פשוט  המשחק 
שליטים   מיד  ומושך  הראשונה  בלקיחה 

עם   למערב  AKמלמעלה  כי  מתברר   .
כמו  בשליט.  מפסיד  -לקיחה  הכרוז  כן 

וגם   בדיאמונד  בדיוק  אחת  לקיחה 
כיוון   מפסידים  אין  בספייד  בקלאב. 

  שהסיבוב הרביעי ייחתך בדומם. 
  4♥ : חוזה של  flat boardאני צופה כאן  

) ברוב המכריע של  420+וק ( מבוצע בדי 
  topהשולחנות. כל תוצאה אחרת תהיה  

  לאחד הצדדים. 
  
  
  

  

Dealer: W 
Vul: Both 4 Board:

 KJ8764
 KT3
 T62
 3

 QT5
 A2
 A97543
 A2

 932
 J9854
 KJ
 JT4

 A
 Q76
 Q8
 KQ98765

 

West North East South 

Pass 2 3 Pass 
Pass Pass   

    
 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   זו    2צפון  (יד  בספייד  חלש 
פגיע)  במצב  מינימלית  ומזרח    תיחשב 

יותר טובה    –  3♦ מתערב   רצויה סדרה 
בגובה   להתערב  פסיביות  3כדי  אבל   ,

קלפים אינה    6אסים וסדרה בת    3עם  
  בוטום. -הדרך לניצחון בטופ 

,  4♣ דרום אינו יכול בשום אופן להכריז  
השותף   את  תאלץ  זו  שהכרזה  משום 
שתי   של  לנפילה  בדרך  שוב  להכריז 
לקיחות או יותר במצב פגיע. גם מערב  
אינו   בדיאמונד  טובים  קלפים  המחזיק 

עם שש    3♥ צריך לצאת מגדרו ולהכריז  
יכריז   שלא  ודאי  צפון  בלבד.  נקודות 

  יהיה החוזה הסופי.   3♦שוב, ולכן  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  בסדרת  (  ♠A  קלף  סינגלטון 
בהמשך   לקבל  בתקווה  השותף, 

עם    ). חיתוך  מאותת  (גם    ♠8צפון 
מעודד המשך בספייד אם לשותף קלף  
להארט).  סדרה  העדפת  וגם    נוסף 

בידו   יילקח  בקלאב  או  בהארט  המשך 
בשליט   לעקוף  הגיוני  וכעת  הכרוז,  של 
אורך   צפון  ההכרזה  פי  (על  דרום  נגד 

ל הסיכויים  רוב  ולכן    ♦ Qמצוא  בספייד, 
שותפו).   בלקיחה    ♦Jאצל  זוכה 

ו ה   ♦K- השלישית,  את  של    Q- מוחץ 
לדעת   ניתן  לא  זה  בשלב  דרום. 

היכן   ש ♦Tבוודאות  להניח  כדאי  אך   , -
Q♦    דרום כלומר  "אמיתי",  קלף  הוא 

לשחק   בטוח  וזה  לחתוך  יכול  אינו  כבר 
ה  לעבר  הביקור  Q- ספייד  זהו  ממילא   .

הזדמנות   תהיה  ולא  בדומם,  האחרון 
  פת לפתח לקיחה בספייד.  נוס 

תשע   לכרוז  מעניק  המומלץ  המשחק 
לקיחות: שש בשליט, אחת בספייד ושני  

  אסים בהארט ובקלאב. 
ב החלופית  מאוד    ♣K- ההובלה  תקשה 

עדיין   יכול  הכרוז  החוזה.  ביצוע  על 
אבל   פתוחים,  בקלפים  להצליח 

  במציאות קרוב לוודאי שייכשל. 



  5עמוד    2020דצמבר סימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: N 
Vul: N-S 5 Board:

 J73
 54
 AQ653
 974

 6
 KQT986
 J84
 KQ8

 AKQT
 AJ3
 T7
 AJ62

 98542
 72
 K92
 T53

  

West North East South 

--- Pass 1 Pass 
1 Pass 2 Pass 

4NT Pass 5 Pass 
6 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

שישייה    11 עם  גבוהות  נקודות 
בגובה   פתיחה  מהוות  בכל    1במייג'ור 

הטובים   הביניים  וקלפי  פגיעות,  מצב 
למערב   היד.  את  מחזקים  רק  בהארט 

התאמה    19 עם  נהדרות  נקודות 
סלם,   "שווה"  שהיד  ספק  אין  בהארט. 
עם זאת,   מדאיג.  המצב בדיאמונד  ורק 
התאמה   על  להודיע  אפשרות  כאן  אין 

במצב   לגובה    Forcingבהארט  מתחת 
קיו  בהכרזות  ולהתחיל  מלא  -משחק 

" משחקים  אם  (אלא    over 1 2ביד 
מחייב למשחק מלא" ומכריזים בסיבוב  

  ). 1♠ במקום    2♣ הראשון  
לשאול     פשוט  הוא  הפרקטי  הפתרון 

למספר קלפי המפתח ולקוות שאם אכן  
היריבים   בדיאמונד,  מפסידים  שני  יש 

  5♦ לא יובילו בסדרה זו. תשובת מזרח  
מתוך    4או    1מראה   מפתח    5קלפי 
  ). ♥ K(כולל  

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה: מתחת  (  ♦2  קלף  נמוך 
מלמעלה).    ♣5או    )לתמונה (שני 

אקטיבית   הובלה  בין  היא  ההתלבטות 
השחקנים   רוב  פסיבית.  להובלה 
נגד   אגרסיביות  מהובלות  חוששים 

מומחים   ורק  להוביל  סלם,  מעזים 
ל  שמהלך  K- מתחת  הוא  ההיגיון   .

יכולת   שליריבים  כך  על  רומז  ההכרזה 
לנסות    12לפתח   יש  ולכן  לקיחות, 

לזכות בשתי לקיחות מהירות ולהסתכן  
לקיחה עודפת, היות שביצוע סלם על  ב

  ידי היריבים יגרור תוצאה גרועה.  
תוצאות   שתי  רק  ייתכנו  זו  בחלוקה 

למזרח  11אפשריות:   מערב  - לקיחות 
או   בדיאמונד  הובלה  לקיחות    13לאחר 

בדרום   שחקן  אחרת.  הובלה  כל  לאחר 
חזר   לא  ושותפו  בדיאמונד  שמוביל 

  יחפש שותף חדש.   –בסדרה  
  

  

Dealer: E 
Vul: E-W 6 Board:

 AK4
 7
 982
 K96532

 T82
 A4
 AKQT5
 JT8

 6
 KQJ92
 J764
 AQ4

 QJ9753
 T8653
 3
 7

 

West North East South 

--- --- 1 2* 
Dbl 3 Pass 4 
5 Pass Pass 5 
Dbl Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

ב מעניינת  דוגמה   מוסכמת  לשימוש 
Michaels Cuebid    עם יד חלשה. עם

פגיעות    11 ומצב  במייג'ורים  קלפים 
לאחר    Passעדיף לא כדאי לחשוב על  

פתח מתארת    2♦ההכרזה    . שהיריב 
כאשר    5-5לפחות   המייג'ור,  בסדרות 

של   הכפל  ברור.  אינו  עדיין  היד  כוח 
מערב מראה יד טובה עם רצון להעניש  

של היריבים.  לפחות את אחת הסדרות  
כוח   עם  בספייד  יפה  תמיכה  לצפון 

ל  קפיצה  מצדיקה  זו  יד  .  3♠ - חיתוך. 
לגובה   עולה  החלוקה    4דרום  סמך  על 

חשוב להפעיל לחץ על היריבים! אם    –
יכפילו  -מזרח  יהיה  4♠ מערב  הרווח   ,

להכריז  מקסימלי.   צריך  :  5♦ מערב 
רק   הבטיחה  הפתיחה  הכרזת  אמנם 
אבל   בדיאמונד,  קלפים  שלושה 

שמזרח  מ להסיק  ניתן  ההכרזה  המשך 
סדרת   ולכן  המייג'ור  בסדרות  קצר 

  הדיאמונד שלו ארוכה יותר.  
מכפיל   אינו  שצפון  דרום  5♦ לאחר   ,

ל  יקריב  ההגנה  מזרח5♠ - נטול  האם   . -
  ? אני בספק. 6♦ מערב יעזו להכריז  

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה: רצף).    ♦A  קלף  (ראש 
הדומם החלפה  מתבקשת    למראה 

ל  יזכה  .  שליטבהולה    בדומם הכרוז 
כעת   הקלאב.  סדרת  על  יהבו  וישליך 

ב הזכייה  צריך    ♣A- לאחר  מערב 
את   לקצר  כדי  להארט  להחליף 

של   תכנית    צפוןהשליטים  את  ולסכל 
  6-הכרוז. בסופו של דבר הכרוז יזכה ב 

הארט   חיתוכי  שני  בשליט,  לקיחות 
ו  המוכפל  ♣K- גבוהים  החוזה   .♠5  

עם   פעמיים  בלבד    300ייכשל  נקודות 
  מערב. -למזרח 

לבצע   יכול  בחוזה    12מזרח  לקיחות 
באמצעות   הובלה  כל  לאחר  בדיאמונד 

  . ♥Tמשיכת שליטים ועקיפה נגד  

  

Dealer: S 
Vul: Both 7 Board:

 QT65
 AT7
 A32
 QJ2

 974
 Q9653
 Q765
 4

 A83
 K8
 94
 AKT973

 KJ2
 J42
 KJT8
 865

  

West North East South 

--- --- --- Pass 
1 Pass 1 Pass 
2 Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   צפון  1♣מערב  על  האם   .
ב  פגיע    ? Dbl-להתערב  לא  במצב 

הייתי אולי עונה בחיוב, אך כאשר כולם  
יותר   צפון  של  בידו  רואה  אני  פגיעים 

  מדי פגמים. 
עם   להשיב  מזרח  על  נקודות?    4האם 

של    בוטום- טופבתחרות   עניין  זה 
תוחלת. אם בסיבוב השני מערב יתמוך  

יכריז   או  שיפור    1♠בהארט  כאן  יהיה 
לעומת   החוזה  של  כמו1♣ ברור  כן  - . 

היריבים    1♥ הכרזת   על  תקשה 
אפשרויות   גם  ישנן  להתערב. 

בטווח    1♥ שההכרזה   אך  נזק,  תגרום 
  הארוך היא נראית כדאית. 

עם   סדרתו  על  חוזר  קלפים,    6מערב 
  . 2♣ -ים בוהמכרז מסתי

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  מלמעלה  (   ♠5  קלף  רביעי 
הוכרזה  שלא  ההובלה    ). בסדרה 

בסדרה   "פוגעת"  ביותר  ההגיונית 
חזקה של דרום ומפתחת עבור ההגנה  
שתי לקיחות בסדרה. בנוסף יש להגנה  

A♥  ,AK ♦    .בקלאב בטוחה  ולקיחה 
ומתברר    2♣ החוזה   אחת,  פעם  נופל 

זה   קלפים  ממזרח    Passשבמערך 
היא ההכרזה המנצחת. אם דרום יבחר  

צפוי  Reopeningבמצב    Dbl-ב צפון   ,
ל לעלות     13עם    NT2או    2♠ - לפחות 
  , והזוג יגיע לתוצאה שלילית. נקודות

  
  
  



  6עמוד    2020דצמבר סימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: W 
Vul: None 8 Board:

 96
 KT32
 A54
 AT32

 AQ4
 J7
 KJT632
 Q8

 JT32
 Q986
 
 J9654

 K875
 A54
 Q987
 K7

 

West North East South 

Pass Pass 1 Pass 
1 Pass 2 Pass 
Pass Pass   

    
 

  ניתוח ההכרזה 

הקודמת   היד  של  ראי"  "תמונת 
עם   לפתוח  יבחר  לא  שצפון  (בהנחה 

יפתח    11 אם  דרום  - צפון  –נקודות. 
. לדרום  1♦ ). מזרח פותח  3NT-יגיעו ל

  נקודות גבוהות עם אורך בדיאמונד  13
מעדיף   מערב  תקנית.  התערבות  ללא 

בתקווה    4עם    1♥להכריז   נקודות 
 ) במייג'ור  התאמה  לא  למצוא  במצב 

ושוב   בהחלט)  זאת  מצדיק  אני  פגיע 
על   חוזר  שותפו  כאשר  מתאכזב 

  הסדרה שבה יש לו חוסר. 
הוא   הסופי  צפון2♦ החוזה  דרום  - . 

אין   אך  הנקודות,  ברוב  מחזיקים 
בסדרו  אורך  עם  להתערב  ת  ביכולתם 

  שהכריזו היריבים. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  מלמעלה  (   ♠5  קלף  רביעי 
הוכרזה שלא  בקלאב    ). בסדרה  הובלה 

בידו   זוכה  מזרח  לטעמי.  מדי  נועזת 
ומנסה למשוך שליטים (אין משהו יותר  
הוא   מידו  שליטים  ישחק  עוד  כל  טוב). 
לקיחות   שלוש  בדיוק  להפסיד  צפוי 

ל  בנוסף  זאת  - ו  ♥ AK♣  ,AK- בשליט, 
K ♠    בסדרה לחזור  לדאוג  צריך  (צפון 

חמש   הכול  בסך  הוביל).  ששותפו 
פעמים:   שלוש  נכשל  והחוזה  לקיחות, 

למזרח 150מינוס   הטובות  החדשות   . -
שצפון הן  לבצע  - מערב  מסוגלים  דרום 

כי    9 (אם  שליט  ללא  בחוזה  לקיחות 
עדיין   פחות).  שיבצעו  ייתכן  בפועל 

ש לי  תוצאה    150-  - נראה  תהיה 
  מערב. - שביל מזרחמתחת לממוצע ב

  
  
  

  

Dealer: N 
Vul: E-W 9 Board:

 K53
 KQJ5432
 2
 63

 QJT76
 A
 T9
 AQ972

 94
 T
 KJ7643
 J854

 A82
 9876
 AQ85
 KT

  

West North East South 

--- 3 3 4 
Pass Pass Pass  

    
 

  ניתוח ההכרזה 

סטנדרטי וידו של מזרח    3♥ צפון פותח  
. דרום  3♠מספיק טובה לאוברקול פגיע  

ל ויד    4♥ -תומך  שליטים  ארבעה  עם 
. ההכרזה חוזרת למזרח, ועל אף  טובה 

לוותר   אלא  ברירה  אין  הטובה  ידו 
  במצב פגיע. 

,  4♥ שחקן אגרסיבי עשוי לפתוח בצפון  
יכריז   מזרח  יהיה    4♠ואז  ודרום 

יכריזו   שהרוב  לי  נראה    5♥ בדילמה. 
גרועה).   לתוצאה  בדרך  הנראה  (ככל 

  . topויגן היטב יקבל    4♠מי שיכפיל  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה  רצף).   ♠Q  : קלף  צפון    (ראש 
בדיאמונד   מיד  ועוקף  בידו  זוכה 
ממפסיד   במהירות  להיפטר  בתקווה 

למזרח  ירשה  (אם  לשחק    בספייד 
בדיאמונד עקיפה  בספייד,  שני    סיבוב 

עליו   ויהיה  החוזה  את  תסכן  כבר 
ממנה).  ב  להימנע  זוכה    ♦ K- מזרח 

כעת   בדומם.  שנלקח  בספייד  וחוזר 
על   מפסיד  ספייד  זורק    ♦ Aהכרוז 

לסיום   אחד.  בסיבוב  שליטים  ומושך 
הוא ישחק קלאב לעבר הדומם, ולאחר  

(כצפוי)   מכריז    A♣ שימצא  אצל 
  בדיוק.   4♥ האוברקול הוא יבצע  

ההגנה   מזרח,  מצד  בספייד  חוזה  נגד 
לקיחות:   בחמש  לזכות  שתיים  אמורה 

וחיתוך דיאמונד. שתי    ♦K♣  ,Aבשליט,  
ב יהוו    4♠ -נפילות  פגיע  במצב  מוכפל 
  דרום. - א עבור צפוןתוצאת שי

  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: Both 10 Board:

 62
 65
 AJ9
 KQJ632

 AK43
 KQ4
 K3
 A875

 Q
 JT8732
 Q842
 94

 JT9875
 A9
 T765
 T

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 
2* 3 4 Pass 
Pass Pass   

    
 

  ההכרזה ניתוח 

פותח   נקודות    19עם    1♣מזרח 
התערבות  מאוזנות במצב    2♠ .  בדרום 

בראשות   סדרה  עם  לי    Jפגיע  נראית 
 weak  –  2♥חריפה מדי. מערב משיב  

jump shift  במצב מתארת  זו  הכרזה   .
  3-6עם    פגיע שישייה (לפחות) בהארט

אחר   ניקוד  טווח  (או  נקודות 
סדרת   עליו).  סיכמה  שהשותפות 
אותו   מפתה  צפון  של  הטובה  הקלאב 

הפתיחה    3♣ להכריז   הכרזת  אף  על 
הכרזה    1♣ שזו  להבין  חייב  (השותף 

תמיכה   עם  חזקה  יד  למזרח  טבעית). 
מכריז   והוא  השותף,  בסדרת  מעולה 

מלא   משחק  מעניש    4♥בשמחה  (כפל 
  לתוצאה טובה). לא יוביל    3♣ על  

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה: רצף).   ♣K  קלף    (ראש 
ועליו   הכרוז,  על  מקשה  זו  הובלה 

ב לזכות  כדי    11- להפגין טכניקה טובה 
היא   המנצחת  המשחק  דרך  לקיחות. 

A♣    בלקיחה הראשונה, לאחר מכןA ♠  
על   קלאב  חיתוך  ♠Kוהשלכת  כעת   .

ה  לעבר  נמוך  ודיאמונד  ביד    K- קלאב 
(צפון צריך לשחק נמוך). כעת דיאמונד  
לחתוך   במטרה  הידיים  משתי  נמוך 
ב יזכה  צפון  בדומם.  דיאמונד  - פעמיים 

J♦  ויחליף כמובן לשליט. דרום יזכה ב -
A♥    וימשיך בשליט. בדומם נותר שליט

וימשיך   בידו  יזכה  מערב  אבל  בודד, 
יופיע   מצפון  נמוך.    ♦Aבדיאמונד 

  הכרוז. שייחתך, וכעת כל הלקיחות של  
  
  
  



  7עמוד    2020דצמבר סימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: S 
Vul: None 11 Board:

 T9643
 83
 KT75
 Q6

 AJ87
 A42
 Q983
 T7

 KQ2
 76
 J642
 K432

 5
 KQJT95
 A
 AJ985

  

West North East South 

--- --- --- 1 
Pass 1 Pass 3 
Pass 3NT Pass 4 
Pass Pass Pass  

 
  ההכרזה ניתוח 

רחוקה   שאינה  מאוד  חזקה  יד  לדרום 
דו2♣מפתיחת   ידיים  עם  אבל   , -

סדרתיות כאלה משתלם יותר להתחיל  
בגובה   סדרות  צריך  1להראות  צפון   .

גבוהות    5עם    1♠ להשיב   נקודות 
ב  יבחר  צפון  (אם  במייג'ור  - וחמישייה 

Pass    על לסמוך  יצטרך  דרום  שמרני, 
מחוזה   אותו  ש"יציל"  כעת  1♥ מזרח   .(

ל  חדשה  בסדרה  קופץ    –  3♣ -דרום 
לפחות.   מלא  למשחק  מחייבת  הכרזה 
- צפון חייב להכריז שנית, והוא בוחר ב

NT3    .הוכרזה שלא  בסדרה  עוצר  עם 
לחוזה   מתאימה  אינה  דרום  של  ידו 

ל  סוגר  והוא  שליט,  סדרת  4♥- ללא   .
ום חזקה מספיק גם אם  ההארט של דר 

נכון   זה  יהיה  לא  ולכן  חוסר,  לשותף 
  לחזור על סדרת הקלאב. 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  רצף)   ♠K  קלף    –  (ראש 
זה   שהדומם  במקרה  מכך  לחשוש  אין 

הסדרה  את  יד  הכריז  הראה  הוא   :
טובה.   סדרה  הבטיח  ולא  למדי  חלשה 
ייתכן   הראשונה.  בלקיחה  זוכה  מערב 
שליט   שישחק  וייתכן  בספייד,  שימשיך 
כדי למנוע חיתוכי קלאב בדומם. בפועל  
הקלאב   סדרת  דבר:  ישנה  לא  זה 

חיתוכים   ללא  גם  לכרוז    –"תסתדר" 
ה  אל  נמוך  בקלף  יתחיל  ,  Q- הוא 

הבא   ו  ♣Tבסיבוב  ממזרח,    ♣ K-צונח 
תהיה בכל מקרה הלקיחה היחידה של  

  ההגנה בסדרה. 
בסופו של דבר דרום יפסיד לקיחה אחת  
בדיוק   ויבצע  לדיאמונד  פרט  סדרה  בכל 

החוזה   אחר  4♥את  לחוזה  שיגיע  מי   .
דרום יקבל תוצאה  - עם הקלפים של צפון

  גרועה מאוד. 
  
  

  

Dealer: W 
Vul: N-S 12 Board:

 T853
 A85
 42
 QT73

 AQ
 KQT64
 KQ75
 65

 K62
 J9
 AT86
 J842

 J974
 732
 J93
 AK9

 

West North East South 

Pass Pass 1 Pass 
1NT Pass 2 Pass 
3 Pass 3 Pass 
4 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

עם   מאוזנות  לא  נקודות    15-17ידיים 
הפותח.   עבור  בעייתיות  לרוב  הינן 

פותח   תשובה  1♥ מזרח  ולאחר   ,NT1  
מכריז   נקודות    12-17ומתאר    2♦ הוא 

ורביעייה   בהארט  חמישייה  עם 
.  3♦ -(לפחות) בדיאמונד. מערב תומך ל 

זו   הכרזה  אבל  זאת,  יודעים  רבים  לא 
  10-11נקודות בלבד. עם    8-9מתארת  

המשיב   בדיאמונד  והתאמה  נקודות 
של   אפשרית"  "בלתי  בהכרזה  ישתמש 

רביעייה    2♠ שלל  שכבר  (לאחר 
מלא   למשחק  שואף  מזרח  בספייד). 

ב  16עם   ומתעניין  אבל  NT3- נקודות   ,
יכריז   ולכן  בקלאב  עוצר  לו    –  3♠ אין 

מצי הכרזת  לאחר  במיינור  התאמה  את 
עם   בסדרה  כוח  מראה  שלישית  סדרה 

ל  על  NT3- שאיפה  רומזת  זו  הכרזה   .
הקלאבים   שמצב  היות  בקלאב.  קוצר 
מחליט   הוא  מזהיר,  אינו  מערב  של 

של   מחוזה  זאת,  NT3להימנע  בכל   .
ו מלא  למשחק  מחויבת    5♦ -השותפות 

מכריז   מזרח  היחידה.  הברירה  אינה 
  4לא בגובה  ומציע לפותח משחק מ   4♥

הארטים  5-2בהתאמה   למזרח   .
  טובים, והוא מקבל את ההצעה. 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  רצף).   ♣A  קלף  צפון    (ראש 
השלישי   בסיבוב  חותך  הכרוז  מעודד. 
שצפון   לאחר  שליטים.  למשוך  ומתחיל 

ב עליו    ♥A- יזכה  רביעי  בקלאב  וימשיך 
גבוה.  לחתוך  תלוי    כמובן  הכרוז 
של   שליטים  זה  3-3בחלוקת  ולמזלו   ,

המצב. לאחר משיכת השליטים כל יתר  
המלאים   המשחקים  שלו.  הן  הלקיחות 

הזוגות    5♦או    NT3החלופיים   ייכשלו. 
  4♥ המעטים (להערכתי) שיגיעו לחוזה  

  משותף ובמחמאות ממני.   top- יזכו ב
  
  
  

  

Dealer: N 
Vul: Both 13 Board:

 2
 AJ7
 AT97
 AJ852

 QJ943
 98432
 
 KQ4

 T6
 KQ5
 Q85432
 96

 AK875
 T6
 KJ6
 T73

  

West North East South 

--- 1 2* Dbl 
2 2NT Pass 3NT 

Pass Pass Pass  
    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   ב 1♣ צפון  משתמש  ומזרח   ,-
Michaels Cuebid    שתי להראות  כדי 

בורד עם  (השווה  במייג'ור    חמישיות 
רצון  6מספר   מראה  דרום  של  הכפל   .(

של   הסדרות  אחת  את  לפחות  להעניש 
סדרת    מערב היריב.   את  מכריז 

  המייג'ור שבה הוא ארוך יותר.  
את   מחזיק  שדרום  מבין  צפון  כעת 
להכריז   חושש  ואינו  הספייד,  סדרת 

NT2    עוצר" עם  מלא)  למשחק  (מזמין 
את   מקבל  דרום  בהארט.  וחצי" 

  . NT3- ההזמנה ומעלה ל 
  

  ניתוח משחק היד 
שני מלמעלה ללא  (   ♥8  קלף ההובלה:

העדיף שהשותף  בסדרה    ). מכובדים 
מהדומם,   ו  Qנמוך  מצפון.    A- ממערב 

בסדרות   קצר  שמזרח  יודע  הכרוז 
בסדרה   לטפל  ומתחיל  המיינור 
"חורים".   פחות  לו  יש  שבה  הדיאמונד, 

ב  מתחיל  משרת  ♦7- הוא  אינו  ומזרח   ,
לקיחות  לארבע  הדרך  כעת    לסדרה. 

ברורה:   מריץ  ♦Kבדיאמונד   ,J ♦  
ה אל  צורך  T- ועקיפה  אין  זה  בשלב   .
ה  את  שמונה  A- למשוך  סופר  צפון   .

,  ♥ Aלקיחות מלמעלה: שתיים בספייד,  
A♣    .וארבע לקיחות שהושגו בדיאמונד

את   להגביה  הוא  כעת  הנכון  ההמשך 
הארט   באמצעות  התשיעית  הלקיחה 

, ובכך להבטיח את ביצוע  T-נמוך אל ה 
ניסיונות לפתח לקיחות בקלאב  החוזה.  

אבדן   (בשל  החוזה  את  לסכן  עלולים 
גם   עליהם  לוותר  ועדיף  מעברים) 

טופ  הכול,  - בתחרות  אחרי  בוטום. 
ודי   בדיאמונד  חוסר  עם  התגלה  מזרח 

  סביר שיהיה לו כוח בקלאב. 
יעניק    NT3להערכתי,   ומבוצע  מוכרז 

  דרום. -תוצאה טובה מאוד לצפון 
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Dealer: E 
Vul: None 14 Board:

 K5
 AQT974
 2
 KJT5

 QT984
 K63
 JT3
 74

 76
 J52
 Q874
 A863

 AJ32
 8
 AK965
 Q92

 

West North East South 

--- --- Pass 1 
Pass 1 Pass 1 
Pass 2 Pass 2NT 
Pass 3 Pass 3NT 
Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

צפון של  הראשונות  ההכרזות  - שלוש 
- דרום ברורות וטבעיות. כעת קפיצה ל

הינה הכרזה מזמינה בלבד. הדרך    3♥
בהארט   שישייה  עם  חזקה  יד  להראות 

רביעי"   ב"צבע  להשתמש    2♣ היא 
להכריז   מכן  של  3♥ולאחר  הכרזותיו   .

  12-14  )מתארות (  NT3- ו   NT2דרום  
וקוצר   בקלאב  עוצר  עם  נקודות 

כנראה  בהארט לצפון  אין  כזו  יד  מול   .
ל מעבר  לחפש  נותן  NT3-מה  והוא   ,

  להכרזה זו להפוך לחוזה הסופי. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  מלמעלה  (  ♣3  קלף  רביעי 
הוכרזה שלא  זוכה    ). בסדרה  דרום 

לאחר   בקלאב.  וממשיך  בלקיחה 
ב בדיאמונד    ♣A- הזכייה  יתקוף  מערב 

הגבהת   לפני  לקיחה  לפתח  בניסיון 
ב זוכה  דרום  ההארט.    , ♦A- סדרת 

  וכעת גורל היד תלוי בניחוש בהארט. 
ה אל  הארט  מידו  ישחק  דרום  ,  9- אם 

לקיחה   מסירת  לאחר  תוגבה  הסדרה 
לקיחות עוד    11אחת ובסך הכול יהיו לו  

  לפני עקיפה בספייד.  
לעומת זאת, אם יבחר לשחק הארט אל  

נוספת  Q- ה  לקיחה  למסור  עלול  הוא   ,
וכנראה   בדיאמונד,  גם  ואולי  בהארט 

  לקיחות בלבד.   9- בסופו של דבר יגיע ל 
האם יש אינדיקציה כיצד לשחק? כאשר  
הסיכויים   רוב  הכריזו,  לא  היריבים 
בערך   תהיה  ביניהם  הכוח  שחלוקת 

ש שווה   שלאחר  אומר  זה    ♣ A- בשווה. 
מהנחה   לצאת  כדאי  במערב    התגלה 

מצליח.  .  במזרח   ♥K- ש זה  הפעם 

  

Dealer: S 
Vul: N-S 15 Board:

 QJT9
 AQ
 KJ54
 KQ3

 K53
 KT763
 AT82
 7

 8762
 852
 76
 J542

 A4
 J94
 Q93
 AT986

  

West North East South 

--- --- --- 1 
Pass 1 1 Pass 
Pass 2 Pass 3 
Pass 3NT Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח בזכות    נקודות   11עם    דרום 
בקלאב טובה  מעוניין    צפון .  חמישייה 

הכרזה   במהלך  לסלם  אפשרות  לבדוק 
ומתחיל   מתערב  1♦איטי  מזרח   . ♥1  

יד    Pass- וה על  רומז  כבר  דרום  של 
ב   מינימלית על    Free Bid-(חזרה 

שישייה).   מחייבת  הקלאב  סדרת 
אין   שלדרום  בטוח  די  צפון  זה  בשלב 
לא   מדוע  (אחרת,  בספייד  רביעייה 

בהכרזה  1♠ הכריז   ממשיך  צפון   .(
היריב   את    2♥סדרת  המחייבת 

דרום   כעת  מלא.  למשחק  השותפות 
מתאר   הקלאב:  סדרת  על  חוזר 

בשלב    חמישייה  בהארט.  עוצר  ושולל 
אם   להחליט  צפון  על  להמשיך  זה 

סלם   ב)  בקלאב(לחפש  להסתפק  - או 
NT3  .  האפשרות לעבר  נוטה  ההיגיון 

סיבות:   ממספר  וזאת    השנייה, 
אינה  (א)   צפון  של  הנקודות  איכות 

מדי   (יותר  שליט  עם  למשחק  טובה 
Q/J(  (ב) ; השותף הראה יד מינימלית ;  
בוטום חוזה של  -בשיטת חישוב טופ  (ג)
כך    5♣ סבירה,  אופציה  מהווה  אינו 

ל מעבר  ממשיכים  כבר    NT3-שאם 
  למעשה מחויבים לסלם. 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  ).  מלמעלה  רביעי(   ♥6  קלף 
ב זוכה  ל ♠Qוממשיך    ♥Q- צפון  מזרח  . 

מותר   לכרוז  לכסות.  אסור  כמובן 
בלבד   אחת  פעם  ההובלה  את  למסור 
(לפני שההגנה תוכל למשוך את סדרת  

כן   על  סדרת    ינטושההארט).  את 
יאמונד. אין זה סביר  ויעבור לדהספייד  

נגד   לעקוף  נגד    ♦Tשינחש  או  במזרח 
J♣    במערב, ולכן הכרוז כנראה יסתפק

ושתיים   בקלאב  שלוש  לקיחות:  בתשע 
סד אחרת. בכל  מזרח    רה  עוד  כל  זאת 

לאחר    ♦Aיגן נכון ולא ימהר לקפוץ עם  
  הובלת קלף נמוך מידו של הכרוז. 

   

Dealer: W 
Vul: E-W 16 Board:

 J432
 A952
 82
 A85

 K8
 QJ863
 73
 KJ42

 97
 74
 AKT96
 T763

 AQT65
 KT
 QJ54
 Q9

 

West North East South 

Pass Pass Pass 1 
Pass 2* Pass 2* 
Pass 2 Pass 3 
Pass 4 Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   הייתי  פגיע  לא  (או    1♥ במצב 
במושב  2♥ אפילו   מזרח  של  ידו  עם   (

נחות   פגיעות  במצב  אבל  השלישי, 
פותח   דרום  זהיר.  להיות  ,  1♠ עדיף 

(ראה    Druryוצפון משתמש במוסכמת  
מספר   בורד  להראות    לעיל)  3גם  כדי 

שקרובה   יד  עם  בספייד  תמיכה 
של   דרום    Passלמקסימום  התחלתי. 

של   מלאכותית  בהכרזה    2♦ משיב 
פתיחה   המתארת  מהמוסכמה)  (חלק 

 ) מינימלית  אך  צפון  12-14מלאה,   .(
כעת   גבוהות    9עם    2♠ מכריז  נקודות 

 ) דרום  של  ידו  אך  נקודות)    14בלבד, 
שווה ניסיון נוסף. בהיעדר הסכם אחר,  

מלא    3♦ למשחק  הזמנה  הכרזת  הינה 
צפו  בדיאמונד.  אורך  מקבל  המתארת  ן 

של   תמיכה  סמך  על  ההזמנה  את 
חיתוך   כוח  עם  שליטים  ארבעה 

  (דאבלטון בדיאמונד). 
  

  ניתוח משחק היד 

רצף).   ♦A  קלף ההובלה:  מזרח    (ראש 
ממשיך   ומערב  דאבלטון,  על  מאותת 

משער    ♦K- ב דרום  שלישי.  ובדיאמונד 
  AKשעם חמישייה בדיאמונד בראשות  

  +K♠  או פותח  אולי  היה  מערב   ,
כן   על  במזרח.     ♠Kמתערב.  כנראה 

השלישית   בלקיחה  בדומם  חיתוך 
והכרוז   מעל,  לחתוך  למזרח  יאפשר 
בקלאב.   נמנע  בלתי  מפסיד  עם  יישאר 
מהדומם.   קלאב  להשליך  יש  כן  על 

עם   חותך  הלקיחה  ♠8מזרח  זו  אך   ,
את   יקבל  הכרוז  ההגנה.  של  האחרונה 

שליטים,   ימשוך  קלאב  ההובלה,  ישליך 
גבוה   דיאמונד  על  מהדומם  נוסף 
החוזה   בדומם.  מפסיד  קלאב  ויחתוך 

  מבוצע בדיוק.   4♠
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Dealer: N 
Vul: None 17 Board:

 
 KT43
 Q872
 JT932

 AJ97
 A98
 T63
 A54

 K86543
 J2
 A954
 8

 QT2
 Q765
 KJ
 KQ76

  

West North East South 

--- Pass 1 Pass 
1 Pass 2 Pass 
4 Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   לדרום  1♣ מזרח  נקודות,    13. 
כאשר הסדרה    Dbl- אך אין להתערב ב

הארוכה והחזקה ביותר הוכרזה על ידי  
ל  היריב.  מדי  חלשה  דרום  של  - ידו 

NT1  היא הנכונה  והקריאה   ,Pass  .
משיב   ל1♠ מערב  תומך  ומזרח   ,- ♠2  .

מתארת   זו  בספייד    4הכרזה  קלפים 
יכול    12-14עם   מזרח  כעת  נקודות. 

עוד   חלוקה:    4לספור  עבור    2נקודות 
  2קלפים בספייד ועוד    10התאמה בת  

לא   (בהארט  בקלאב  סינגלטון  עבור 
דאבלטון).    Jנספור נקודה נוספת עבור  

,  נקודות כולל חלוקה   12- מערב מגיע ל
אפשר   בריאה  אופטימיות  קצת  ועם 

  . 4♠ להכריז ישירות משחק מלא  
  

  ניתוח משחק היד 

החוזה    (ראש רצף).   ♣J  קלף ההובלה: 
בדומם    ♣A- הסופי מצוין. מערב זוכה ב

כדי לעקוף בסיבוב    K- אל ה   ♠7ומשחק  
מזלו   לרוע  משרת.  אינו  דרום  אם  הבא 
מפסיד   ויש  משרת  אינו  צפון  דווקא 

בשליט.   נמנע  האחרון  בלתי  הסיכוי 
ומשחק   אלימינציה  הוא  לכרוז  שנותר 
סופי, אבל גם ניסיון זה לא יצלח משום  
(אפילו   שליטים  מספיק  למערב  שאין 
דרום   בידו,  פעמים  שלוש  יחתוך  אם 

למ  בהמשך  השליט  יוכל  את  לו  שוך 
  האחרון).  

  4♠ סיכומו של דבר: ההכרזה המצוינת  
אלה   ודווקא  רע,  מזל  בגלל  תיכשל 
תוצאה   יקבלו  חלקי  בחוזה  שעצרו 

  טובה. לפעמים אין צדק בברידג'. 
  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: N-S 18 Board:

 T82
 Q3
 AKT4
 8652

 K753
 AT98
 5
 KQT9

 Q64
 K752
 J632
 AJ

 AJ9
 J64
 Q987
 743

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 
1 Pass 2 Pass 

2NT Pass 4 Pass 
Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מזרח  הקודמת,  ביד    1♣ כמו 
שותפו   של  המייג'ור  סדרת  את  ומעלה 

להשיב    2לגובה   שיעדיפו  אך  1♦(יש   ,
עם  זו   עבורי.  מדי  "אקדמית"  הכרזה 

המשיב,   של  ובינוניות  חלשות  ידיים 
  עדיף לשים דגש על רביעיות במייג'ור). 

לגמרי:   שונה  יד  למערב    11הפעם 
מאוזנת   החלוקה  אך  גבוהות,  נקודות 
להכרזת   מתאימה  זו  יד  מפוזר.  והכוח 

של   טבעית  כוח  NT2הזמנה  למזרח   .
סינגלטון   בדמות  הציג  שטרם  חלוקתי 

אמונד, לכן הוא מקבל את ההזמנה  בדי 
  . 4♥ ומכריז  

  
  ניתוח משחק היד 

בחוזה    (ראש רצף).   ♦A  קלף ההובלה:
יש   סינגלטון  בדומם  כאשר  שליט,  עם 

סדרהלאותת   דרום  העדפת  לפיכך   .
עם     ♠ T  ימשיך וצפון    ♦9ישרת 

באמצע   חדשה  סדרה  (כשמובילים 
בסדר    Top of Nothingמשחק,   זה 

מלמעלה).  שני  להוביל  חובה  זה    ואין 
ודרום   נמוך,  ספייד  עם  משרת  הדומם 

ל  משחק    ♠Q- נותן  הכרוז  כעת  לזכות. 
AK ♥    קלאב סיבובי  בארבעה  וממשיך 

חותך   דרום  ספיידים.  שני  השלכת  עם 
עם   הרביעי  הקלאב  וממשיך    ♥ Jאת 

צולב,    בדיאמונד.  חיתוך  מבצע  הכרוז 
הלקיחה   את  ומפסיד  בידו  מסיים  אבל 

  בדיאמונד.    13- ה 
בדיוק    4♥ להיות    –מבוצע  צריכה  זו 

  התוצאה כל עוד אף צד לא ישגה. 
  
  
  

  

Dealer: S 
Vul: E-W 19 Board:

 AQ8
 T74
 KT654
 63

 J2
 AKJ65
 QJ32
 92

 KT97
 Q83
 A98
 875

 6543
 92
 7
 AKQJT4

  

West North East South 

--- --- --- 1 
Pass 1 1 1 
2 Pass Pass 3 

Pass Pass 3 Pass 
Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

המוצקה   והסדרה  הטובה  החלוקה 
עם   בדרום  פתיחה    10מצדיקות 

, ומזרח  1♦ נקודות גבוהות. צפון משיב  
המינימלי,  1♥מתערב   הניקוד  אף  על   .

ההזדמנות   את  לנצל  צריך  דרום 
בגובה   בספייד  רביעייה  .  1להראות 

ל בשותף  תומך  אין  2♥ -מערב  ולצפון   ,
מזרח   גם  נוספת.  הכרזה  זה  בשלב 

משחק   רואה  לעצור  אינו  ומנסה  מלא 
עמדה  2♥ -ב לו  שמח  הייתי  כעת   .

המוסכמה     Good-Bad-2NTלרשותי 
שישייה   להראות  לדרום  המאפשרת 
גם   אך  מינימלי,  כוח  עם  בקלאב 

ל שאתחרה  ספק  אין    3♣ -בהיעדרה 
במצב לא פגיע. למזרח יד טובה למדי,  

ל  תחרותית  הכרזה  לדעתי  -המצדיקה 
והוא  3♥ מספיק,  עשה  כבר  דרום   .

  . 3ריביו לשחק בגובה  ירשה לי 
  

  ניתוח משחק היד 
ההובלה: רצף).   ♣A  קלף  דרום    (ראש 

הראשונות   הלקיחות  בשתי  זוכה 
ל שתוארה  ♦7- ומחליף  החלוקה  לאור   .

מתחת   מוביל  שדרום  הסיכוי  במכרז, 
לבקש    K- ל  חייב  מזרח  אפסי.    ♦ Aהינו 

חיתוך)   יספוג  (אחרת  מהדומם 
הארט   סיבובי  בשלושה  ולהמשיך 
שדרום   היות  בדומם.  המסתיימים 
שהראה   לאחר  בהארט  פעמיים  שירת 

מתברר    10בהכרזה   שחורים,  קלפים 
ש לנצל    ♦7- לכרוז  יש  בודד.  קלף  היה 

להריץ   כדי  בדומם  האחרון  הביקור  את 
יצמצם    ♦9 כך  רק  עמוקה.  לעקיפה 

המפסידים מספר  את  בדיאמונד    מזרח 
שתי   יפסיד  הוא  בהמשך  בלבד.  לאחד 

והחוזה   בספייד,  ייכשל    3♥ לקיחות 
אחת   עדיין  100מינוס    –פעם  זו   .

ממינוס   יותר  טובה  (מה    110תוצאה 
לצפון  נותנים  אם  לשחק  -שיקרה  דרום 

  ). 3♣ ולבצע  
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Dealer: W 
Vul: Both 20 Board:

 
 AKQJ62
 52
 QT872

 AK43
 T8
 J8643
 K5

 QJ872
 943
 KQ9
 63

 T965
 75
 AT7
 AJ94

 

West North East South 

Pass 1 Pass 1 
Pass 2 Pass 3 
Pass 4 Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

, אבל  Dbl. מזרח ישקול  1♥ צפון פותח  
עם   תקנית  הכרזה  אינה  נקודות    11זו 

דרום   קלאב.  ודאבלטון  בלבד  גבוהות 
, וגם מערב אינו יכול להכריז.  1♠ משיב  

ממשיך   בסדרת  2♣ צפון  תומך  ודרום   ,
לגובה   מזמינה    3המיינור  (הכרזה 

גבוהות,    9-11המתארת   נקודות 
הכרזת "העדפה"   היא  אחרת  אפשרות 

דאבלטון  2♥ את  עם  מקבל  צפון   .(
הרב   החלוקתי  כוחו  לאור  ההזמנה 

במייג'ור   מלא  משחק  כמובן    - ומעדיף 
התחיל  4♥ זאת  בכל  שמזרח  במידה   .

של  Dblעם   הקרבה  הכרזת  תיתכן   ,
, ובמקרה זה מומלץ לצפון  4♠- מערב ל 

  . 5♥ -להתחרות הלאה ל 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  רצף).   ♠A  קלף  אילו    (ראש 
הכר  ששותפו  דרום  אף    1♠ יז  ידע  בלי 

היו   השמיים  אז  בסדרה,  נקודה 
שליטים   מושך  חותך,  צפון  הגבול... 

לקיחות.    12  –ועוקף בהצלחה בקלאב  
דרום מתברר שהם החמיצו סלם  -לצפון 

מבוצע   גדול  וסלם  בהארט  מבוצע  קטן 
האחרים   שגם  היא  הנחמה  בקלאב. 

של    .. החמיצו.  תוצאה    4♥ להערכתי, 
) עודפות  לקיחות  שתי  )  680+עם 

  תהיה קרובה לממוצע. 
  
  
  

  

Dealer: N 
Vul: N-S 21 Board:

 62
 KQJT53
 42
 K53

 AJ54
 762
 J863
 92

 987
 A84
 9
 AQT864

 KQT3
 9
 AKQT75
 J7

  

West North East South 

--- 2 Pass Pass 
3 Pass Pass 3 

Pass 3 Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   על    2♥ צפון  ממליץ  אני  חלש. 
Pass    :דרום של  ידו  עם  מפתיע  קצת 

חזקה    15 שישייה  עם  נקודות 
בהארט.   סינגלטון  אבל  בדיאמונד, 

לבצע   גם    4♥הסיכוי  וכך  גבוה,  אינו 
נכריז  NT3לגבי   אם    –(מחייב)    3♦ . 

את   מחדש  פותח  מערב  נגיע?  לאן 
עם   כבר  3♣ המכרז  יכול  דרום  וכעת   ,

צפון    3♦ להכריז   על  בלבד).  (תחרותי 
ארוכה   דיאמונד  סדרת  שלדרום  להבין 

בהארט.  - וטובה עם אי למרות  התאמה 
יכריז   הוא  טופ  3♥ זאת,  - משיקולי 

  בוטום בזכות סדרתו החזקה. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  מדאבלטון  גבוה  (   ♣ 9  קלף 
ב זוכה  מערב  אם  השותף).  - בסדרת 

A♣  קלאב לחתוך  לכרוז  יעזור  זה   ,
היא   הנכונה  ההגנה  בדומם.  שלישי 

ל הראשונה,    ♣K- לתת  בלקיחה  לזכות 
שני,   בקלאב  ימשיך  שצפון  ולאחר 

  ולהמשיך    ♥A, לשחק  ♣Q- לזכות ב

דיאמונד.   בסינגלטון  או  שלישי  בקלאב 
לצפון אין כניסה לידו כדי לסיים משיכת  

מזרח  ולכן  יבצעו  -שליטים,  מערב 
ב  צולב  ויגיעו  חיתוך  המיינור  סדרות 
    לחמש לקיחות. 

להכשיל   ניתן  ההגנה  3♥ ובכן,  אבל   ,
לעיל)   קלה (שתוארה  לעומת  אינה   .

צפוי    3♦וזה  ח זאת,   דרום  מצד 
ההגנה   מיוחדות.  בעיות  ללא  להתבצע 

  . ♦J-תזכה רק בשלושה אסים ו
  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: E-W 22 Board:

 T7
 K95
 873
 AQ963

 AQ954
 QT74
 AQ65
 

 82
 A632
 T9
 JT854

 KJ63
 J8
 KJ42
 K72

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 
1NT Pass 2 Pass 
Pass 3 3 Dbl 
3 Pass Pass Dbl 

Pass Pass Pass  
 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   יכול  1♠מזרח  אינו  דרום   .
, ולמערב יד  להתערב עם אורך בספייד 

עם   הכוללות    5גבולית    ♥Aנקודות 
. לדעתי, רוב המומחים  ודאבלטון ספייד

כאן   שתי  Passעל    NT1יעדיפו  אך   ,
השני   בסיבוב  לגיטימיות.  ההכרזות 

יכריז   נוחה  2♥ מזרח  הזדמנות  וזו   ,
ולעצור בהתאמה    Passלמערב לקרוא  

המכרז    –  2בגובה    4-4   טרם אבל 
נגד    צפון הסתיים:   פגיע  לא  (במצב 

עם  יכול  פגיע)   מחדש  על    3♣לפתוח 
שהיריבים   העובדה  בגובה  סמך  עצרו 

לא   נקודות  כנראה  ולשותף  נמוך 
ינסה   כנראה  מזרח  עם    3♦מעטות. 

בקלאב.  ל  חוסר  יתקן  .  3♥ -מערב 
מזרח.  ל  של  בסדרות  רב  כוח  דרום 

על  -בטופ להמר  שווה  מול    Dblבוטום 
  יריב פגיע בתקווה לתוצאת שיא. 

אפשרות נוספת בחלוקה זו היא שצפון  
ויכריז   הראשון.    2♣"יתחצף"  בסיבוב 

יכריז   הוא  לשותפו,  יאמין  דרום  אם 
NT3  –    יוכפל לוודאי  שקרוב  חוזה 

  וייכשל בלקיחה אחת. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  מהי    -  ♥8  קלף  יודע  דרום 
על   להגן  ומנסה  הכרוז  של  ידו  חלוקת 

ובדיאמונד.  בספייד  שלו     הלקיחות 
במצב   הכרוז  בשליט  ההובלה  לאחר 
כדי   מצוין  לשחק  ועליו  מאוד  קשה 
הנכון   המשחק  רק פעם אחת.  להיכשל 

עם   לזכות  לצפון  לתת  לזכות  ♥ Kהוא   ,
ולהריץ   בדומם  בשליט  .  ♦Tבחזרה 

  ♦ Qיל  , להוב♦Aבהמשך אפשר לשחק  
את   שדרום    (!)  ♦6ולהגביה  לאחר 

"לגרד"  יכסה  ניתן  כך  לקיחות    8. 
במציאות   שעדיין יעניקו תוצאה גרועה. 

  אני מעריך שהכרוז יבצע פחות. 
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Dealer: S 
Vul: Both 23 Board:

 A762
 K95
 87
 KT52

 T
 QJ8764
 AK63
 J8

 Q54
 A
 
QJT9542
 Q3

 KJ983
 T32
 
 A9764

  

West North East South 

--- --- --- Pass 
1 Pass 1 1 
2 3 3 4 

Pass Pass 5 Pass 
Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

אם   (אלא  לפתוח  יכול  אינו  דרום 
דו חלשות  פתיחות  סדרתיות  - משחקים 

פתיחה    ). 2בגובה   לאחר    1♦ עם זאת, 
ממזרח הוא יכריז    1♥ ממערב ותשובה  

בשביל    1♠ מדי  חלשה  הקלאב  (סדרת 
דו חוזר  - התערבות  מערב  סדרתית). 

מצוינת   תמיכה  לצפון  סדרתו.  על 
קיו מכריז  והוא  גם  3♦ביד  -בספייד,   .

קיו מכריז  להראות    3♠ ביד  - מזרח  כדי 
ולבדוק   בדיאמונד  התאמה  לשותפו 

ל  ההכרזה  NT3- אפשרות  מכאן   .
מאמין   אני  מעלה.  כלפי  תתגלגל 

ל -שצפון  יגיעו  מזרח4♠ - דרום  אבל   , -
  . 5♦ מערב יזכו בחוזה עם  

  
  ניתוח משחק היד 

  5נגד חוזה בגובה  (  ♠A  קלף ההובלה:
עוד   מה  "ריקים",  אסים  להוביל  אפשר 
עם   יאותת  דרום  השותף).  סדרת  שזו 

בקלאב   ♠3 רצונו  כאשר    –(זכרו    על 
סינגלטון הוא    בדומם   Suitהאיתות 

Preference  ההגנה מהרה  עד   .(
תזכה בשלוש לקיחות מהירות, והכרוז  

  . one down  –יתבע את כל השאר  
ריבוי   שלמרות  יתברר  דבר  של  בסופו 

במזרח "שייכת"  -הנקודות  היד  מערב, 
כפולה  -לצפון  מהתאמה  הנהנים  דרום 

ומחלוקות נוחות. בקלפים פתוחים דרום  
את   ללכוד  לקיחות    12ע  ולבצ   ♠Qיכול 

(הארט אחד מהדומם יושלך על קלאב).  
השליט   בסדרת  "נורמלי"  משחק  לאחר 

ל  לקיחה  יבצע  ♠Q- והפסד  עדיין  דרום   ,
זוגות    11 בספייד.  בחוזה  לקיחות 

דרום שיכריזו  - אגרסיביים מאוד בקו צפון
  יקבלו תוצאת שיא.   5בגובה  

  

  

Dealer: W 
Vul: None 24 Board:

 K6543
 T4
 AJ
 K862

 AQ972
 KJ93
 54
 97

 JT
 AQ2
 KQT86
 543

 8
 8765
 9732
 AQJT

 

West North East South 

1 1 Pass Pass 
Dbl Pass Pass RDbl * 
Pass 2 Pass Pass 
2 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

המוסכמה   להדגמת  טובה   SOSיד 
Redouble  לא פגיע    1♠ . צפון מתערב

של   למלכודת  ונופל  חלשה  סדרה  עם 
ב מתחיל  מזרח  וממתין    Pass- מזרח. 

שותפו    Reopening Double- ל  של 
בה   שיש  יד  כל  עם  להתבצע  שצריך 
כעת   בספייד.  דאבלטון  או  סינגלטון 

הכפל.  את  משאיר  מנקודת    מזרח 
דרום,   של  נראה    1♠מבטו  לא  מוכפל 

טוב, אך יש לו תקווה להציל את המצב  
מהסדרות    4עם   אחת  בכל  קלפים 

קריאת   דרום    RDblהאחרות.  של 
אחרת!   סדרה  לבחור  מצפון  מבקשת 

מכריז   לחוזה  2♣ צפון  מגיע  והזוג   ,
בהתאמה   בהחלט  למזרח4-4סביר   . -

להכפיל   סיבה  אין  עדיף  2♣ מערב   .
עם סדרה בת חמישה    2♦ -להתחרות ל

בהארט).  קל  אולי  (או  שם  ולשחק  פים 
ביותר   הטוב  החוזה  האירוניה,  למרבה 

  מערב הוא... בספייד. - של מזרח
  

  ניתוח משחק היד 
ההובלה:  מדאבלטון,  (  ♥T  קלף  גבוה 
סכנות חיתוך בסדרות    ). מקווה לחיתוך 

לו   ועדיף  לכרוז,  אורבות  המייג'ור 
על   ולוותר  שליטים  במשיכת  להתחיל 
ניסיון לחיתוך קלאב (שכנראה לא יצלח  

מקרה).   לעקוף  בכל  ינסה  מערב  אם 
להפסיד    ♦Jנגד   עלול  הוא  בדרום, 

ושלוש   בדיאמונד  לקיחות  שלוש 
מצד   בחוזה.  וליפול  בקלאב  לקיחות 

שליטים  ימשוך  אם  מלמעלה    שני, 
הוא   הארט,  סיבובי  ארבעה  וישחק 
לקיחה   וישיג  בקלאב  ממפסיד  ייפטר 
עודפת. ביד זו צפוי מגוון של חוזים עם  
מלנתח   המקום  ויקצר  תוצאות,  מגוון 
במזרח זוגות  האפשרויות.  כל  - את 

ב  צפון  את  שיתפסו  מוכפל    1♠ -מערב 
  . topמבלי שהיריבים "יברחו", יקבלו  
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