
לפניכם 40 הידיים ששוחקו בתחרות סימולטנית ארצית ינואר 2016.

רם סופר, רב אמן כסף, חיבר את ההסברים לחוברת זו.
רם משחק ברידג' תחרותי משנת 1990 וזכה להישגים 
רבים באליפויות ישראל ובתחרויות חשובות אחרות, 

הקים בית ספר לברידג' ולימד 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.

שחקן נבחרת  כסף,  רב אמן בינלאומי  זק,  יניב 
במדליית הכסף  האחרונות  ישראל שזכתה בשנים 
בתחרויות  זכה  בנוסף  והארד באליפויות אירופה. 

בינלאומיות נוספות.
בארץ זכה בכל תואר אפשרי לרבות 8 זכיות בליגה 
הלאומית. בשנה החולפת זכה בגביע המדינה לקבוצות 

ובאליפות ישראל לקבוצות )ליגה לאומית(.
בנוסף יניב הוא מבכירי המורים בארץ מלמד ברידג 

בכל הרמות ומנהל את מועדון חיפה כרמל.

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

♠ Q3
♥ AKT5
♦ 98
♣ KQT73

♠ JT986
♥ J98
♦ K7
♣ A96

♠ K7542
♥ Q732
♦ Q653
♣ 

♠ A
♥ 64
♦ AJT42
♣ J8542

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♣Pass3♣Pass
3♥Pass5♣All Pass

ניתוח ההכרזה

במהלך ההכרזה המומלץ מזרח/מערב 
אינם מתערבים ודרום משיב ♣3 טבעי 
)10-11 נקודות עם התאמה של 5 קלפי 
המינימום  מעל  היא  צפון  של  ידו   .)♣
וצריכה לקבל את ההזמנה. צפון מכריז 
ולתת  זו  בסדרה  כוח  להראות  כדי   3♥
אף   .5♣ ובין   3NT בין  לבחור  לשותפו 
על פי שלדרום עוצרים בשתי הסדרות 
מתאים  שלו  היד  מבנה  הוכרזו,  שלא 
הרבה יותר לחוזה עם שליט ויש לו שני 

אסים המצדיקים הכרזה בגובה 5.

ניתוח משחק היד

שתי  לכרוז  יש   ♠J-ב הובלה  לאחר 
 3 חיתוך   – האחת  אפשריות.  תכניות 
בדומם:  המייג'ור  בסדרות  מפסידים 
 ,♥K ,♠ יחתוך ,♥A לשם כך הוא ישחק
את  לחתוך  כדי   Q-ה אל  ו-♣   ♥ חיתוך 
ה-♥ האחרון. רק לאחר מכן יסיים את 

משיכת השליטים.
התכנית השנייה היא להוציא שליטים 
ולהגביה את סדרת  סיבובים  בשלושה 
על  חיתוכים.  באמצעות  בדומם  ה-♦ 
 ♦ מנת לממש תכנית זו יש לשחק מיד 

בלקיחה השנייה.
התכניות  שתי  יושבים,  שהקלפים  כפי 
המכריע  שהרוב  צופה  ואני  מצליחות, 
של הכרוזים יבצעו 11 לקיחות. לעומת 
זאת בחוזה 3NT מצד דרום צפוי לכרוז 
נמוך  ב-♠  הובלה  לאחר  בטוח  כישלון 
משום שמזרח ימשיך ב-♠ ברגע שיזכה 

ב-A♣, ואז תהיינה להגנה 5 לקיחות.

 Dealer: E
Vul: N-S  2Board:

♠ T542
♥ J3
♦ J7
♣ K9765

♠ K7
♥ K86
♦ AQ53
♣ QT83

♠ AQJ96
♥ 97542
♦ KT8
♣ 

♠ 83
♥ AQT
♦ 9642
♣ AJ42

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♦Pass1♠

Pass1NTPass2♣
Pass2NTPass3♥
Pass4♥All Pass

ניתוח ההכרזה

פותח  מזרח  במינור  רביעיות  שתי  עם 
בסדרה הטובה יותר ♦1.

חמישיות  שתי  עם  נקודות   10 למערב 
בסדרה  משמעותית  ועזרה  במייג'ור 
מתאימה  זו  יד  שותפו.  פתח  שבה 
 Checkback Stayman לשימוש במוסכמה 
יד  עם  בספייד   5-3 התאמה  המחפשת 

מזמינה לפחות.
ניקוד  מתארת   2NT מזרח  תשובת 
 4 וללא   ♠ קלפי   3 ללא   )14( מקסימלי 
 3♥ מערב  של  ההמשך  הכרזת   .♥ קלפי 
טבעית ומחייבת. היא מבטיחה 5 קלפי ♥ 
מאחר שכבר ידוע שאין למזרח רביעייה 
בסדרה. מזרח מסיים את המכרז ב-♥4.

ניתוח משחק היד

הסכנה  בשליט.  רק  מפסידים  למערב 
אבדן  היא  החוזה  לביצוע  היחידה 
)הובלה  ב-♣  הובלה  לאחר  שליטה 
יספיק  לא  שצפון  משום  תועיל  לא  ב-♦ 

לחתוך(.
אם צפון מוביל ב-♣, מערב חותך ומשחק 
דרום.  של   ♥A-ל המפסיד   K-ה אל   ♥
ומכריח  נמוך  ב-♣  ממשיך  דרום  כעת 
זה אסור  בשלב  שוב.  לחתוך  הכרוז  את 
לכרוז לשחק סיבוב נוסף של ♥ שיאפשר 
השליטים.   כל  את  לו  להוציא  להגנה 
 ,♠K-המוצא היחיד הוא להיכנס לדומם ב
ולחתוך   ♦A-ב לדומם  לעבור   ,♣ לחתוך 
את  לנחש  חייב  הכרוז  כעת  אחרון.   ♣
ולשחק  המתנגדים  בין  הסדרות  חלוקת 
לא   ♠ חיתוך   .♠ של  נוספים  סיבובים   3
יועיל לדרום המחזיק את האורך בשליט, 
אני  שליטה.  על  ישמור  שהכרוז  משום 
השולחנות,  ברוב  יבוצע  שהחוזה  צופה 
לכרוז  לגרום  עלולה  טובה  הגנה  אולם 

להיכשל.

 Dealer: S
Vul: E-W  3Board:

♠ QJ7
♥ T53
♦ A54
♣ A976

♠ A2
♥ AK942
♦ KJ6
♣ KQ2

♠ K654
♥ Q87
♦ T32
♣ T54

♠ T983
♥ J6
♦ Q987
♣ J83

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass
1♣DblPass1♠

Pass2♥Pass3♥
Pass4♥All Pass

ניתוח ההכרזה

פתיחה  בהחלט  מצדיקה  צפון  של  ידו 
♣1 במושב השלישי במצב פגיעות עדיף. 
כעת מזרח שהתכונן לפתוח 2NT צריך 

.Dbl-להתערב ב
♥2 מתארת  ההכרזה השנייה של מזרח 
"כפל גדול" עם 18+ נקודות ו-5+ קלפי 
♥ )איכות הסדרה אינה מצדיקה קפיצה 
נקודות   5 עם  ל-♥3  תומך  מערב  ל-♥3(. 
את  מקבל  מזרח  מזמינה.  הכרזה   –
ההזמנה ומכריז ♥4 לאור העובדה שהוא 
שהבטיח  ממה  יותר  נקודות   2 מחזיק 

בהכרזתו הקודמת.
הכרזה  מהלך   ,1♣ יפתח  לא  צפון  אם 
זוגות  כי  אם   ,2NT-3NT יהיה  סביר 
המשתמשים ב-Puppet Stayman עשויים 

להגיע ל-♥4.

ניתוח משחק היד

הובלה ב-♣ תקל על הכרוז. ההגנה תוכל 
לזכות רק בשני אסים בסדרות המינור 
וב-Q♦. החלוקות הנוחות יסייעו למזרח 

להשלים 10 לקיחות ללא קושי.
עדיין לבצע את  ניתן  ב-♠  לאחר הובלה 
החוזה בדרך דומה בתנאי שהכרוז ינצל 
את שתי הכניסות לדומם )K♠ ו-Q♥( כדי 
דרך  מהדומם  קלאב  פעמיים  להוביל 
ה-A♣ של צפון. ניסיון לשחק ♦ מהדומם 
נגד  במשחק  ומדובר  לכישלון,  יוביל 
לקיחה  לפתח  שניתן  מכיוון  הסיכויים 
 ♦Q-נוספת ב-♦  רק כאשר צפון מחזיק ב
וגם ב-A♦ )או כאשר בידו Q♦ דאבלטון(.

חוזה 3NT יהיה פחות מוצלח בתחרות 
הכרוז  ב-♠  הובלה  לאחר  טופ-בוטום: 

יבצע 9 לקיחות בלבד.
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 Dealer: W
Vul: Both  4Board:

♠ J86
♥ T963
♦ Q4
♣ Q974

♠ AT432
♥ 84
♦ 98653
♣ 2

♠ K7
♥ AKQJ
♦ AT72
♣ A53

♠ Q95
♥ 752
♦ KJ
♣ KJT86

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------2NT

Pass4♥Pass4♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

הפעם אף אחד לא מפריע למערב לפתוח 
יש  כי  ברור  מזרח?  ישיב  כיצד   .2NT
יכריז  ל-♠, אך מה  להשתמש בטרנספר 
של  וחלוקה  חלשה  יד  עם  מכן?  לאחר 
5-5 לא נראה הגיוני להציע לשותף חוזה 
של 3NT. מצד שני, הכרזת סדרה חדשה 
בסיבוב השני ♦4 מתארת יד חזקה יותר 
הסביר  הפתרון  סלם.  לשותף  ומציעה 
כך  לשם  ב-♠4.  להסתפק  הוא  ביותר 
עדיף להשתמש ב-Texas Transfer בסיבוב 

הראשון עם סגירה מידית ל-♠4.
ההכרזה מהלך  לדעת:   כדאי 

לסלם  הזמנה  מהווה   2NT-3♥-3♠-4♠
יד  עם  להכריז  להמשיך  לפותח  ומציע 

מקסימלית.

ניתוח משחק היד

ההובלה המומלצת לצפון היא ♥ פסיבי 
– מסוכן להוביל מתחת ל-Q לעבר כרוז 

.2NT שפתח
ולפני  הראשונה,  בלקיחה  זוכה  מערב 
את  לברר  רצוי  השליטים  משיכת 
 ♦A של  משחק  באמצעות  ה-♦  חלוקת 
ו-♦ נמוך. ברגע שסדרה זו התחלקה 2-2 
מערב יודע שאין סכנה של אבדן שליטה 
אם ישחק AK♠ וימשיך ב-♠ שלישי. הוא 
"מתנהגת  ה-♠  סדרת  וגם  זאת,  עושה 
מערב  יכול  כעת   .)3-3 )חלוקה  יפה" 

לפרוש את קלפיו ולתבוע 11 לקיחות.
לערך.  ממוצעת  תוצאה  תהיה   +450
הובלה  לאחר  ייפול   3NT-ל שיגיע  מי 
בקלאב  אבל יקבל "טופ" של 460+ אם 

ההובלה תהיה בהארט.
תיפול  האבסולוטית  השיא  תוצאת 
בהכרזה  שיגזימו  אלה  של  בחלקם 
בעזרת  הגרוע  הסלם  את  ויבצעו  ל-♦6 

החלוקות הנוחות.

 Dealer: N
Vul: N-S  5Board:

♠ 9543
♥ Q843
♦ 73
♣ 983

♠ AQJ2
♥ AJ2
♦ AQ952
♣ 7

♠ T86
♥ 
♦ KJT864
♣ JT54

♠ K7
♥ KT9765
♦ 
♣ AKQ62

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♦1♥5♦
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מובהק  באופן  מתאימה  מערב  של  ידו 
מצב  בכל  ל-♦5  מ-♦1  מידית  לקפיצה 
בשליט,  קלפים   6 של  התאמה  פגיעות: 
והיעדר  ב-♥(  )חוסר  רב  חלוקתי  כוח 

מוחלט של כוח הגנתי כלשהו.
של  בהתערבות  לבחור  יכול  היה  דרום 
וב-♥(.  ב-♣  לפחות   5-5 )המתארת   2NT
להראות  בתקווה   1♥ להכריז  בחר  הוא 
הכרזת  אך  בהמשך,  ה-♣  סדרת  את 
♦5 מותירה אותו חסר אונים.  ההפרעה 
לבד  להכריז  כדי  מספיק  אינו  כוחו 
בגובה 5, וגם לא כדי להכפיל ♦5. בנוסף, 
האפשרות  את  גם  חסמה   5♦ ההכרזה 

שצפון יתמוך בשותפו.
"קונים"  שמזרח/מערב  היא  התוצאה 
שלרשות  בשעה   5 בגובה  החוזה  את 
הקרבה  הכרזת  עמדה  צפון/דרום 
משתלמת מאוד של ♥5 - כל זאת בתנאי 
שמזרח יבין שהכרזת שותפו מתארת יד 
חלשה מאוד, יהיה ממושמע ולא יתפתה 

להכריז ♦6.

ניתוח משחק היד

מכן  לאחר   .5♦ נגד   ♣A-ב מוביל  דרום 
 ,♠K-ה עם  נוספת  לקיחה  לו  ממתינה 
לקיחות   11 יבצע  מזרח  הכול:  זה  אך 

קלילות.
בחוזה ב-♥ אין לדרום אפשרות להיכנס 
לדומם כדי לעקוף נגד ה-J♥, אך לאחר 
יוכל  הוא  בשליט  לקיחות   2 שיפסיד 
 .♠K-ה לעבר  נמוך   ♠ ולשחק   ♣ לחתוך 

התוצאה הסופית תהיה 10 לקיחות.

 Dealer: E
Vul: E-W  6Board:

♠ AJT7
♥ AJT
♦ 6
♣ Q5432

♠ 4
♥ 9432
♦ Q9832
♣ AJ6

♠ Q8632
♥ 6
♦ AK74
♣ KT7

♠ K95
♥ KQ875
♦ JT5
♣ 98

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♠

Pass1NTPass2♦
PassPass2♥Pass
Pass3♦PassPass
3♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

בפתיחות  להשתמש  הנוהגים  שחקנים 
יוכלו  חלשות בגובה 2 גם עם 5 קלפים 
אינו  זה  אך  דרום,  של  ידו  את  לפתוח 
ברידג' סטנדרטי. גם צפון אינו מתערב 
♠1 בשל חולשת  לאחר הכרזת הפתיחה 

הסדרה הארוכה שלו.
פגיעים  שאינם  צפון/דרום  לכאורה 
הפקירו את זירת המכרז למזרח/מערב, 
דרום  ב-♦2  עוצרים  אלה  כאשר  אולם 
הכרזת  באמצעות  המכרז  את  מעורר 
ל-♦3  מתחרה  מזרח   .2♥ של   Balancing
עם  מעולה  ביד  מתבונן  צפון  וכעת 
המצדיקה  שותפו,  בסדרת  התאמה 
זאת,  עם  יחד   .3♥ של  הכרזה  בהחלט 
הכריז  לא  ששותפו  לעובדה  מודע  צפון 
לא  והוא  הראשונים  הסיבובים  בשני 

יכריז ♥4.

ניתוח משחק היד

ב-♦,  ימשיך  אם   .♦A-ב מוביל  מערב 
הכרוז צריך לחתוך בדומם, לשחק שני 
לידו  לחזור  מהדומם,  גבוהים  שליטים 
עם K♠, לסיים משיכת שליטים ולעקוף 
ב-♠ – בסך הכול 9 לקיחות, כאשר אין 
כניסה נוספת ליד בשביל עקיפה שנייה 
ל-10  דרום  את  מביאה  שהייתה  ב-♠ 

לקיחות.
צריך  הכרוז  לשליט,  עובר  מערב  אם 
סיבובי   4 להוציא   ,♦ מחיתוכי  להימנע 
לחזור   ,♠T לעבר  לעקוף  ברצף,  שליט 

לידו עם K♠ ולעקוף שוב ב-♠.
בחוזה ב-♦ מזרח/מערב מסוגלים לבצע 
10 לקיחות בעזרת ניחוש נכון ב-♣ ושני 

חיתוכי ♥ במערב.
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 Dealer: S
Vul: Both  7Board:

♠ A5
♥ Q953
♦ AKQT
♣ K32

♠ KQ7
♥ J64
♦ 8765
♣ Q76

♠ 98642
♥ KT2
♦ 43
♣ 984

♠ JT3
♥ A87
♦ J92
♣ AJT5

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass
1♦Pass2NTPass

3NT`PassPassPass

ניתוח ההכרזה

וחלוקה  נקודות   18 עם   1♦ פותח  צפון 
מתארת   2NT דרום  תשובת  מאוזנת. 
10-11 נקודות עם חלוקה מאוזנת ללא 
רביעיות במייג'ור. צפון אינו רואה סיכוי 

לסלם ומכריז 3NT – החוזה הסופי.

ניתוח משחק היד

מהצד  משוחק  הסופי  שהחוזה  מסתבר 
 1NT שפתחו  שחקנים  נכון".  "הלא 
מהעובדה  ייהנו   3NT-ל והגיעו  בצפון 

שהובלת ♠ ממזרח "מוכרת" לקיחה.
מערב מוביל ב-8♠ – קלף שני מלמעלה 
מסדרה גרועה. כעת מזרח יודע בוודאות 
זכייה  ולאחר  דרום  אצל  נמצא   ♠J-ש
ב-Q♠ בלקיחה הראשונה הוא לא יתפתה 

לשחק K♠, אלא ימשיך ב-♠ נמוך.
 ♠T-ישליך את ה עם זאת, כרוז מבריק 
כעת  הראשונה.  בלקיחה   ♠Q-ל מתחת 
ששותפו  סבור  יהיה  שמזרח  ייתכן 
בראשות  קלפים   6 בת  מסדרה  הוביל 
ה-9, והוא עלול להמשיך ב-K♠ במטרה 
מתנה  תהיה  זו  בפועל  חסימה.  למנוע 

לכרוז שתעניק לו תוצאה שיא.
המשחק הטבעי בסדרת ה-♣ הוא לעקוף 
לכיוון הרביעייה – עקיפה שניתן לחזור 
עליה אם למזרח Qxxx♣. אני צופה שרוב 
 10 בקלות  וישיגו  כך  ישחקו  הכרוזים 
לקיחות, אולם הובלת ♠ ממערב והמשך 
נכון של מזרח ימנעו מהם את הלקיחה 

ה-11.

 Dealer: W
Vul: None  8Board:

♠ Q62
♥ KT753
♦ T72
♣ JT

♠ J75
♥ Q92
♦ 854
♣ Q942

♠ K94
♥ AJ4
♦ K96
♣ AK83

♠ AT83
♥ 86
♦ AQJ3
♣ 765

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♣

PassPass1♦1NT
2♦PassPassPass

ניתוח ההכרזה

עוד יד של 18 נקודות, ושוב מי שיפתח 
יורשה  אם  בגדול  להרוויח  עשוי   1NT

לשחק בחוזה זה. 
פאסים  ושני   1♣ של  פתיחה  לאחר 
קרוב  יותר.  קלה  דרום  של  משימתו 
ליריבים  לתת  משתלם  שלא  לוודאי 
ו-Dbl אינו מומלץ עם קוצר   ,1♣ לשחק 
בגובה  אוברקול  להכריז  רק  נותר  ב-♥. 
1 במצב Balancing עם הרביעייה הטובה 

ב-♦.
 19-18 לתאר  כדי   1NT יכריז  מערב 
וצפון  מאוזנת,  חלוקה  עם  נקודות 
יתמוך בשותפו ל-♦2 )ניתן לשקול גם ♥2, 
אולם הכרזה זו היא בגדר הימור כאשר 

יש התאמה ידועה בסדרה אחרת(.
להבריק  הזדמנות  למזרח  יש  כעת 
אולם   ,2NT המנצחת  בהכרזה  ולבחור 
הכרזה זו רחוקה להיות מובנת מאליה. 
בוחר  הייתי  השולחן  ליד  כי  לי  נראה 
היריבים  את  להפיל  תקווה  עם   Pass-ב

...Dbl-ב-♦2, אך ללא אומץ מספיק ל

ניתוח משחק היד

בקלפים   2♦ להכשיל  היחידה  הדרך 
פתוחים היא להוביל מתחת ל-AK♣ כדי 
למנוע  ויספיק  בשליט  יחזור  שהשותף 

חיתוך ♣. 
בכיר  בקלאב  יוביל  מערב  במציאות 
והחוזה יבוצע באמצעות 3 לקיחות ב-♦, 
 ♣ וחיתוך  ב-♥  לקיחה  ב-♠,  לקיחות   3
בר-מזל  שדרום  כמובן  בדומם.  אחד 
למצוא את סדרות המייג'ור ממוקמות 
היטב ואת השליטים 3-3, אבל כל זה די 

צפוי לאור ההכרזה.
בחוזה ללא שליט מערב יבצע 8 לקיחות 
ב-♣,  ארבע  ב-♥:  או  ב-♦  הובלה  לאחר 

שתיים ב-♥, אחת ב-♦ ואחת ב-♠.

 Dealer: N
Vul: E-W  9Board:

♠ A87652
♥ 2
♦ AJ8
♣ J42

♠ 94
♥ 97
♦ K653
♣ QT986

♠ KJT
♥ QJT654
♦ Q4
♣ K5

♠ Q3
♥ AK83
♦ T972
♣ A73

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1♦1♥
1♠Pass1NTPass
3♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

פתיחה  צפון חלשה מדי בשביל  ידו של 
מלהיות  רחוקה  שני  ומצד   ,1 בגובה 
עם   2 בגובה  פתיחה  עבור  אידיאלית 
10 נקודות, סדרה "ריקה" ושני אסים. 
להתחיל  היא  ביותר  הנבונה  הבחירה 

ב-Pass ולהתערב בהמשך.
למערב 12 נקודות עם שישייה ב-♥. יד זו 
מצדיקה כמובן התערבות של ♥1, אולם 
עם  פגיע  במצב   2♥ להכריז  מומלץ  לא 
נקודות מפוזרות וללא אסים – כל זאת 

לאחר שהשותף לא השיב.
מזמין  צפון  מערב  של   Pass-ה לאחר 
לכאורה   .3♠ באמצעות  מלא  למשחק 
 ♠Q עם  ההזמנה  את  לקבל  צריך  דרום 
ו-3 לקיחות צדדיות בטוחות, אך ישנם 

:Pass-גם נימוקים כבדי משקל ל
 11 עם   1♠ פותח  כנראה  היה  צפון  )א( 
 10 כנראה  לו  יש  לכן  גבוהות,  נקודות 

בלבד.
על  שהוכרזה  בסדרה  הנקודות   7 )ב( 
שהן  ממה  טובות  פחות  הינן  מערב  ידי 

נראות.
לאור כל זאת עצרתי את מהלך ההכרזה 
שרבים  ספק  לי  אין  אך  ב-♠3,  המומלץ 

וטובים יגיעו ל-♠4 )וכנראה ייכשלו(.

ניתוח משחק היד

 ♣ ישליך  והכרוז  ב-9♥,  מוביל  מזרח 
בהמשך  אבל   ,♥AK-ה על  אחד  מפסיד 
לקיחות  שתי  להגנה  למסור  ייאלץ 

בשליט, אחת ב-♦ ואחת ב-♣.
ניסיון לפתח את סדרת ה-♦ לפני משיכת 
יוכל  שמזרח  מכיוון  ייכשל  השליטים 

לחתוך ♥ מעל הדומם.
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 Dealer: E
Vul: Both  10Board:

♠ T32
♥ JT865
♦ 65
♣ K43

♠ 4
♥ A932
♦ AKQT82
♣ 72

♠ KQJ986
♥ 7
♦ 73
♣ AT96

♠ A75
♥ KQ4
♦ J94
♣ QJ85

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♦Pass1♠

Pass2♦Pass4♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

עם  בהכרזה  להתערב  חובה  זו  אין 
 13 לדרום  פתח.  שהיריב  לאחר  פתיחה 
גרועה  חלוקתו  אבל  גבוהות,  נקודות 
יתר  במייג'ור.  רביעיות  לו  ואין   )4333(
על כן, מצב הפגיעות אינו מעודד הכרזה 

אגרסיבית.
"ההזדמנות"  על  ויתר  שדרום  לאחר 
של  בשליטתם  כולה  הזירה  נותרה 
מזרח/מערב. ידו של מערב שווה משחק 
והסדרה  המצוינת  החלוקה  לאור  מלא 

הארוכה המוצקה. 
שלו  המייג'ור  סדרת  על  המשיב  חזרת 
בו  תמך  לא  שהפותח  לאחר   4 בגובה 
שסדרתו  בכך  מותנית   NT הכריז  ולא 
או  בודד  מול  כדי לשחק  חזקה מספיק 
חוסר אצל הפותח. לאור קלפי הביניים 
המצב  שזה  מחליט  מערב  הטובים, 

ומסיים את המכרז מיד עם ♠4.

ניתוח משחק היד

הכול תלוי בקלף ההובלה. לאחר הובלה 
שגרתית ב-J♥ הכרוז זוכה ב-A♥ בדומם 
לעכב  ייטיב  דרום  שליטים.  ומושך 
יעזור:  לא  זה  אך   ,♠A-ה את  פעמיים 
ישיג  ובהמשך  ב-♠ שלישי  ימשיך  מערב 
12 לקיחות בזכות העובדה שסדרת ה-♦ 

מתחלקת 3-2.
אקטיבית  הובלה  לאחר  זאת,  לעומת 
 12 על  לחלום  רק  יכול  הכרוז  ב-3♣ 
נפילה,  בסכנת  הוא  למעשה  לקיחות. 
אך עדיין ניתן להתגבר עליה באמצעות 
בהמשך  הראשונה.  הלקיחה  עיכוב 
מוציא  בדומם,  אחד   ♣ חותך  הכרוז 
אחד  מפסידים:   3 לו  ויש  שליטים 

בשליט ושניים בקלאב.

 Dealer: S
Vul: None  11Board:

♠ JT82
♥ Q74
♦ KQT5
♣ AQ

♠ 4
♥ AT3
♦ 872
♣ K86542

♠ 763
♥ KJ85
♦ A3
♣ JT93

♠ AKQ95
♥ 962
♦ J964
♣ 7

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

2NT*Pass4♠Pass
PassPass

ניתוח ההכרזה

עם  שלו  הנקודות  ש-10  מחליט  דרום 
פתיחה.  שוות  מצוינת  מייג'ור  סדרת 
 .Jacoby 2NT במוסכמה  משתמש  צפון 
הכרזתו מתארת התאמה של 4+ קלפים 

ב-♠ ומחייבת למשחק מלא לפחות.
דרום  של   1♠ הפתיחה  שהכרזת  מאחר 
הייתה מינימלית לחלוטין, הוא מחליט 
לפי  ל-♠4  מיד  לקפוץ  השני  בסיבוב 
עיקרון ההגעה המהירה: קפיצה מידית 
למשחק  מחייב  במצב  מלא  למשחק 
ביותר  החלשה  היד  את  מתארת  מלא 

האפשרית.
את  להראות  יחליט  שדרום  ייתכן 
ההכרזה  מהלך  ואז  ב-♣,  שלו  הקוצר 
יהיה מורכב יותר, אך בשום אופן איני 
מעבר  מכריזים  צפון/דרום  את  רואה 

לגובה 4.
גם אם דרום יתחיל ב-Pass, סביר להניח 
לבסוף  עצמם  את  ימצאו  שצפון/דרום 
מצפון,   1♦ פתיחה  לאחר  מלא  במשחק 

תשובה ♠1 והכרזת תמיכה ל-♠2.

ניתוח משחק היד

 .♣J-ב היא  והנכונה  הטבעית  ההובלה 
מהם  יריביו  את  לשאול  יכול  דרום 
 J-הסכמי ההובלה שלהם. אם הובלה ב
יכולה להיות מתחת ל-K, אזי יש לשקול 
עקיפה על מנת לנסות לבצע את החוזה, 
עקיפה  מקרה  בכל  כי  לי  נראה  אולם 
נגד הסיכויים ואינה מתאימה  כזו היא 
טופ-בוטום  חישוב  בשיטת  למשחק 

)הכרוז מסתכן בנפילה כפולה(.
אם דרום יזכה ב-A♣ בלקיחה הראשונה 
הוא ימסור לקיחה אחת ב-♦ ושלוש ב-♥ 
וייפול פעם אחת: תוצאה סבירה לנוכח 
לבצע  מסוגלים  שמזרח/מערב  העובדה 

.4♣

 Dealer: W
Vul: N-S  12Board:

♠ AJ53
♥ A5
♦ AQ73
♣ 653

♠ 42
♥ KJ8
♦ T52
♣ QJT87

♠ T
♥ T632
♦ KJ9864
♣ K4

♠ KQ9876
♥ Q974
♦ 
♣ A92

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass

1NTPass2♥3♦
3♠Pass4♦Pass
4♥Pass4♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

אך   ,2♦ במערב  לפתוח  שיעדיפו  יש 
החלטתי להקפיד על הכלל שאין לפתוח 
באחת  צדדית  רביעייה  עם  חלש   2
לאחר  זאת,  בכל  המייג'ור.  מסדרות 
לא  ל-♠  וטרנספר   1NT צפון  פתיחת 
במצב   3♦ במערב  והכרזתי  התאפקתי 

פגיעות עדיף.
ממשיך  ודרום  ל-♠3  כמובן  תומך  צפון 
ב-♦4 – מראה קוצר בסדרת המתנגדים 
ידו של צפון טובה  ומציע לשותף סלם. 
קיו-ביד אחת  כדי לתת הכרזת  מספיק 
גובה  את  לעבור  כדי  לא  אבל   ,4♥ של 
משום  זאת   – לבדו  המלא  המשחק 
שריבוי הנקודות בסדרת היריבים אינו 
צפון/דרום  של  מצבם  במיוחד.  מועיל 
 6 אילו  בהרבה  טוב  להיות  יכול  היה 
הנקודות של צפון בדיאמונד היו דווקא 

בקלאב.
בסופו של דבר צפון/דרום עוצרים בגובה 

4 לאחר שכבר היו על סף הכרזת סלם.

ניתוח משחק היד

בחירת  ידי  על  יוכרע  שגורלה  יד  עוד 
קלף ההובלה. האם מזרח צריך להוביל 
בסדרת שותפו כאשר יש לו רצף מוצק 

ובטוח בסדרת ה-♣?
לדעתי לא, הרי ברור מההכרזה שדרום 
קצר ב-♦, ולכן ההובלה בסדרת השותף 
לא תפתח לקיחות רבות. כשמסתכלים 
ב-♦  כי הובלה  ברור  הידיים  בכל ארבע 
תאפשר לכרוז השלכת שני קלאבים על 
לקיחות.   12 של  קל  ביצוע  עם   ♦AQ-ה
צפון   ♣Q-ב הובלה  לאחר  זאת,  לעומת 

יסתפק ב-11 לקיחות.
להכריז  יעזו  שצפון/דרום  במקרה 
לסלם, בחירת קלף ההובלה תקבע איזה 

צד יקבל תוצאת שיא.
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 Dealer: N
Vul: Both  13Board:

♠ 7
♥ 8652
♦ AKJ542
♣ J6

♠ J854
♥ AQJ9
♦ 6
♣ AK72

♠ Q93
♥ K43
♦ T873
♣ 984

♠ AKT62
♥ T7
♦ Q9
♣ QT53

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♣1♠Pass

2♦PassPassPass

ניתוח ההכרזה

♦2 מכל  ידו של צפון מתאימה לפתיחה 
מאחר  ב-♥.  לרביעייה  פרט   – הבחינות 
צפון  חזקה,  יד  להחזיק  עשוי  שהשותף 
לשותפות  ולתת   Pass-ב להתחיל  צריך 
 4-4 התאמה  למצוא  הזדמנות  שלו 

בהארט.
מתערב  ודרום   ,1♣ פותח  מזרח  בפועל 
אגב,  בנוחות.   2♦ מכריז  צפון  כעת   .1♠
חדשה  סדרה  הכרזת  כי  לשחק  מקובל 
השותף  של  אוברקול  לאחר   2 בגובה 
מדובר  לא  אם  גם  מחייבת  אינה 
הנוכחי  במקרה  אולם   ,Passed Hand-ב
אין ספק כי דרום רשאי להכריז Pass על 
♦2, וכך הוא עושה עם 11 נקודות בלבד.

גם ידו של מזרח אינה חזקה מספיק כדי 
שהשותף  לאחר  השני  בסיבוב  להכריז 
לא השיב, וכך צפון זוכה בחוזה בגובה 

.2

ניתוח משחק היד

בטוחות  לקיחות   8 שלכרוז  לראות  קל 
שכל  כך  בטוחות,  לקיחות   4 ולהגנה 

"המלחמה" היא על לקיחה אחת. 
הקרב יוכרע כנראה בלקיחה הראשונה, 
"מוכרת"   ♣A-ב הטבעית  ההובלה  שכן 
כעת   – התשיעית  הלקיחה  את  לכרוז 
יהיה לו זמן להגביה לקיחה ב-♣ בדומם 
או  בשליט  הובלה  בעוד  אליה,  ולהגיע 
אפילו ב-♠ הייתה מחזיקה את צפון על 

8 לקיחות.
גם  )ראו  הזה  בסט  שנייה  יד  כבר  זוהי 
 ♣AK-מ טבעית  שהובלה   )8 מס'  יד 
בברידג'  אבל  מוזר,  לקיחה.  "מוכרת" 

הכול יכול לקרות.

 Dealer: E
Vul: None  14Board:

♠ AJ632
♥ T76
♦ KQ9
♣ A8

♠ 9874
♥ J98
♦ AJ62
♣ KQ

♠ T
♥ AKQ
♦ 7543
♣ JT764

♠ KQ5
♥ 5432
♦ T8
♣ 9532

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPassPass
1♠Pass2♠Dbl

Pass3♦3♠Pass
PassDblPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

ניתן  פגיעים  אינם  הצדדים  שני  כאשר 
החוזה  על  אגרסיבי  למאבק  לצפות 

החלקי.
נקודות   10 השלישי  במושב  למערב 
לא  זאת  למרות  מעניינת.  חלוקה  עם 
שהכרזה  משום   1♣ לפתוח  לו  המלצתי 
להוביל  השותף  את  מעודדת  הייתה  זו 

ב-♣ בשעה שמערב מעדיף הובלה ב-♥.
הזמן  הגיע  ההכרזה  של  השני  בסיבוב 
 Dbl להתערב עם קלפים אלה באמצעות
קוצר  עם  לפתיחה  קרובה  יד  המתאר 

ב-♠.
מזרח מכריז ♦3. ייתכן שזה יהיה החוזה 
רבים  שחקנים  להערכתי  אבל  הסופי, 
בדרום יתבוננו במצב הפגיעות ולא יתנו 

לו לשחק ♦3.
למזרח יד מקסימלית ל-Pass ההתחלתי, 
גרוע  מתחלקים  שהשליטים  יודע  והוא 
עבור היריבים. בתחרות טופ-בוטום אני 
ממליץ להכריז Dbl על ♠3. כפל זה מציע 
יד לא מתאימה מערב  עונשין, אבל עם 
מערב  שלנו  במקרה   .4♦ להכריז  רשאי 
רואה בידו שלוש לקיחות פוטנציאליות 

ב-♥ ושמח להשאיר את הכפל.

ניתוח משחק היד

מושך  הכרוז  אם   .♣K-ב מוביל  מזרח 
מפסידים  שני  עם  נשאר  הוא  שליטים, 
ואחד  ב-♥  מפסידים  ל-3  )בנוסף  ב-♦ 

ב-♣(.
אם הכרוז מנסה לחתוך ♦ לפני משיכת 
 ♥AKQ  ,♣Q  ,♦A גובה  ההגנה  שליטים, 
ומערב ממשיך ב-J♣ אשר מגביה לשותפו 

לקיחה בשליט.
נופל   3♠ המוכפל  החוזה  אחרת  או  כך 

פעמיים עם תוצאת שיא למזרח/מערב.

 Dealer: S
Vul: N-S  15Board:

♠ QT5
♥ AT3
♦ K932
♣ K73

♠ A964
♥ J52
♦ AT6
♣ J62

♠ J83
♥ K7
♦ QJ54
♣ AQT4

♠ K72
♥ Q9864
♦ 87
♣ 985

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♣

Pass1♠Pass1NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

רביעיות  שתי  המכילה  מאוזנת  יד  עם 
ברביעייה  לפתוח  ממליץ  אני  במינור 

הטובה יותר.
בפועל אין זה משנה אם מערב פותח ♣1 
 .1NT או ♦1. החוזה הסופי צריך להיות
יודע  מזרח  ההכרזה  של  השני  בסיבוב 
ו-10  בלבד,  נקודות   12-14 שלשותפו 
מספיקות  אינן  שלו  הגבוהות  הנקודות 
מזרח  מלא.  למשחק  הזמנה  להכרזת 

.1NT-צריך לעצור את ההכרזה ב
בנוגע לצפון/דרום, במצב לא פגיע הייתי 
צפון, אולם  עם קלפי   1♣ על   Dbl שוקל 
ליד זו חסרונות רבים, ובמצב פגיע עדיף 

לשתוק )ראה גם יד מס' 10(.

ניתוח משחק היד

מלמעלה  )רביעי  ב-2♦  מוביל  צפון 
הוכרזה(.  שלא  ביותר  הארוכה  בסדרה 
 ♣J מריץ  והכרוז   ♦T-ב זוכה  הדומם 

.♣K-לעקיפה שמפסידה ל
יגביה  הוא   ,♥T-ב כעת  בוחר  צפון  אם 
4 לקיחות בסדרה זו, אולם לכרוז כבר 
 ♥K ב-♦,  שלוש  ב-♣,  שלוש  לקיחות:   8

.♠A-ו
ב-♦.  להמשיך  היא  יותר  עיקשת  הגנה 
מערב זוכה ב-Q♦, גובה את סדרת ה-♣ 
 ♠K-ב זוכה  דרום  ה-9.  אל   ♠ ומנסה 
 ♠A-וה צפון  של   T-ה אל  ב-♠  וממשיך 

בדומם.
בטכניקת  להשתמש  חובה  כעת 
המשחק הסופי כדי להשיג את הלקיחה 
השמינית: יש למשוך A♦ ולמסור לצפון 
לקיחה עם ה-Q♠. לאחר ה-K♦ צפון יהיה 
ולהגביה  ה-♥  סדרת  את  לפתוח  חייב 

.♥K-למערב את ה
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 Dealer: W
Vul: E-W  16Board:

♠ QT3
♥ KQ85
♦ 762
♣ KT7

♠ 94
♥ AT97
♦ KJ95
♣ 986

♠ A76
♥ J32
♦ AQT3
♣ A52

♠ KJ852
♥ 64
♦ 84
♣ QJ43

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1NT

Pass2♣Pass2♦
Pass2NTPassPass

ניתוח ההכרזה

מערב  לחלוטין:  וטבעית  רגילה  הכרזה 
וחלוקה  נקודות   15 עם   1NT פותח 
עם  בסטיימן  משתמש  מזרח  מאוזנת. 
8 נקודות ורביעייה ב-♥. בהמשך מערב 
ניקוד  עם  שותפו  הזמנת  את  דוחה 

מינימלי.
לקרות  שיכול  היחיד  המעניין  הדבר 
בניסיון  ב-♠2  דרום  של  התערבות  הוא 
לנצל את הפגיעות הנוחה. זוהי ההכרזה 
הנתון:  הקלפים  במערך  המנצחת 
השותף  את  מכוונת  היא  כל  ראשית 
נגד 2NT, שנית חוזה  להובלה מוצלחת 
ניקוד  למזרח/מערב  ייתן   3♦ של  חלופי 
נמוך יותר, ושלישית חוזה מוכפל של ♠2 

אף יבוצע.
היא  ש-♠2  מאמין  אני  זאת,  כל  למרות 
עלולה  אשר  מאוד  מסוכנת  הכרזה 
לספוג עונשים כבדים, ולכן לא המלצתי 

עליה.

ניתוח משחק היד

במהלך  צפון  של  הטבעית  ההובלה 
ההכרזה הנתון היא ב-♥. הובלה זו תקל 
ב-♥  לקיחות   3 לפתח  הכרוז  על  מאוד 
ולהגיע ל-9 לקיחות בסך הכול, ואין זה 
משנה אם צפון יבחר ב-K♥ או ב-♥ נמוך.

לאחר  )נניח  ב-♠  הובלה  זאת  לעומת 
מהכרוז  תמנע  ב-♠2(  התערב  שדרום 
ב-♠  לעכב  טעם  אין  עודפת.  לקיחה 
ההגנה  סיבובים  שני  שלאחר  מכיוון 
מיד  לזכות  צריך  מערב  ל-♣.  תעבור 
צפון  ב-♥.  כפולה  עקיפה  ולבצע   ♠A-ב
יפצל את המכובדים שלו, וההגנה תזכה 
עם  ב-♠  לקיחות  ובארבע  ב-♥  בלקיחה 

תוצאה אופטימלית עבורה בחוזה זה.

 Dealer: N
Vul: None  17Board:

♠ KJ76
♥ A9643
♦ 754
♣ 7

♠ 4
♥ 8
♦ AJT
♣ AQJT6432

♠ 85
♥ QJT72
♦ Q982
♣ 85

♠ AQT932
♥ K5
♦ K63
♣ K9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♣1♠Dbl
4♣5♣DblPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

טובה  ידו  אך  ב-♣,  קלפים   8 למזרח 
♣5, אשר  או   4♣ מדי להכרזות מנע של 
שוללות מהשותפות סיכוי להגיע לחוזה 

.3NT
מתערב  ודרום   1♣ פותח  מזרח  לפיכך 
מדי  חלשה  זו  )יד  נקודות   15 עם   1♠
 ,Pass להכריז  יכול  מערב  גדול(.  לכפל 
אני  פגיע  לא  במצב  בטופ-בוטום  אבל 
מעדיף כפל אגרסיבי. לצפון יד טיפוסית 
או  פתיחה  מול   4♣ ספלינטר  להכרזת 
אוברקול של ♠1: תמיכה של 4 קלפים עם 

8-11 נקודות וקוצר בסדרה המוכרזת.
להכריז  עומדים  שהיריבים  יודע  מזרח 
♠4, והוא מתחרה ל-♣5. לדרום יד חזקה 
עם כוח הגנתי רב, בעוד ביצוע חוזה של 
♠5 מוטל בספק. הוא מסיים את המכרז 

עם כפל מעניש על ♣5.

ניתוח משחק היד

מעניין  אינו  מוכפל  ב-♣5  היד  משחק 
אחת  לקיחה  יפסיד  הכרוז  במיוחד: 
עדיין  אך  פעמיים,  וייכשל  סדרה  בכל 
צפון/דרום  משתלמת:  ההקרבה 
או   +420 לעומת  בלבד   +300 מקבלים 

450+ שהיו מקבלים בחוזה ♠4.
כנראה   5♠ בצפון/דרום  שיכריז  מי 
ב-♦ מכשילה את  הובלה  ירוויח. אמנם 
יוביל  מערב  במציאות  אבל  החוזה, 
בסדרת שותפו )או ב-♥(, והכרוז יספיק 
על  ב-♦  מהדומם  אחד  מפסיד  להשליך 

.♣K-ה

 Dealer: E
Vul: N-S  18Board:

♠ 85
♥ 654
♦ QT873
♣ Q92

♠ Q976
♥ T87
♦ A65
♣ JT8

♠ AJ32
♥ KQJ32
♦ K94
♣ 7

♠ KT4
♥ A9
♦ J2
♣ AK6543

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1NT2♣*
2♦2♠3♣3♠

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

פתיחה  בהכרזת  רע  דבר  שום  אין 
מומחים  אבל   ,1♣ של  ונכונה  טבעית 
פתיחה  הכרזות  לנסות  אוהבים  רבים 
זה   .6322 של  חלוקה  עם   1NT של 
מקשה על היריבים להתערב, ואם בכל 
 3♣ להכריז  אפשר  עדיין  יתערבו,  זאת 

בהמשך.
מוסכמה  תהיה  זוג  שלכל  רצוי 
הכרזת  נגד  להתערב  לו  המאפשרת 
סדרות  בשתי  אורך  עם   1NT הפתיחה 
המייג'ור )לפחות 5-4(. במהלך ההכרזה 
 Landy במוסכמה  השתמשתי  המומלץ 
אשר לפיה הכרזת ♣2 של מערב מתארת 

אורך בשתי סדרות המייג'ור. 
וחלשה.  טבעית  הכרזה  היא  מצפון   2♦
מזרח בוחר "בהכרזה חופשית" של ♠2, 
שדרום  לאחר   3 לגובה  מתחרה  ומערב 

הכריז ♣3. כאן לדעתי ייעצר המכרז.

ניתוח משחק היד

יותר  משהו  לו  ואין   ♣A-ב מוביל  דרום 
הפחות  לכל  )אשר  ב-♣  מהמשך  טוב 
מזרח   .)♠K-ה עם  לקיחה  לו  מבטיח 
בדומם,  מפסידים  קלאבים  שני  יחתוך 
יעקוף נגד K♠ ויגביה את סדרת ה-♥ כדי 
יהיו  דבר  בסופו של  ♦ מפסיד.  להשליך 
אחד  ב-♠,  אחד  מפסידים:  שלושה  לו 
ב-♥ ואחד ב-♣. התוצאה הצפויה בחוזה 

ב-♠ היא 10 לקיחות. 
גם בחוזה ב-♥ מצד מערב ניתן לבצע 10 
מהדומם   ♠Q מריץ  הכרוז  אם  לקיחות 
ולאחר מכן מריץ   )A-ו  K עם  )המכוסה 

9♠ ומועך את ה-8♠ של צפון.
מתברר כי הכרזת הפתיחה 1NT עבדה: 
לא  מזרח/מערב  את  "שכנעה"  היא 

להכריז משחק מלא שיכלו לבצע.
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 Dealer: S
Vul: E-W  19Board:

♠ Q862
♥ T72
♦ JT82
♣ T4

♠ AKJT
♥ Q653
♦ 9
♣ AK65

♠ 73
♥ J9
♦ AQ7654
♣ J87

♠ 954
♥ AK84
♦ K3
♣ Q932

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

Pass1♥Pass2♦
Pass3NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

לכאורה ידו של מערב מתאימה להכרזת 
לנוכח  אולם   ,2♦ של  חלשה  התערבות 
חולשת הסדרה הארוכה ומצב הפגיעות 

הסתפקתי ב-♦1.
קיים ויכוח בקרב המומחים אם תשובה 
של  לאוברקול   1 בגובה  חדשה  בסדרה 
השותף מבטיחה 4 או 5 קלפים בסדרה. 
אני מעדיף לשחק שתשובה ♠1 לאוברקול 
♥1 מבטיחה 5+ קלפים ואינה מחייבת, 
 1♦ לאוברקול   1♥/1♠ תשובות  בעוד 
מבטיחות 4+ קלפים ומחייבות לסיבוב 

אחד בדיוק כמו לאחר פתיחה של ♦1.
במקרה שלנו מזרח מוביל למשחק מלא 
לשותפו  אם  בודק  הוא  נקודות.   17 עם 
החוזה   – לא  ואם  במייג'ור,  רביעייה 

.3NT הסופי יהיה

ניתוח משחק היד

ב-2♣.  יוביל  דרום  מזרח  הכרזת  לאור 
צפון משחק T♣ ומזרח זוכה ב-K♣. כעת 
יש לשחק ♣ נמוך לעבר הדומם. בהמשך 
 .♠J-ועוקפים אל ה ♣J מגיעים לדומם עם
לאחר שעקיפה זו מצליחה )די במפתיע 
 ,♣A יגבה  הכרוז  דרום(  פתיחת  לאור 
יעקוף ב-♦, יגבה AQ♦ ויעקוף שוב ב-♠. 
ארבע  לקיחות:  תשע  מזרח  משלים  כך 

ב-♠, שתיים ב-♦ ושלוש ב-♣.
יחליף  דרום   ♣Q-ב הזכייה  לאחר  אם 
ל-♥, הוא רק יעזור לכרוז לפתח לקיחה 
לקיחות  ל-10  הכול  בסך  ולהגיע  ב-♥ 

בתנאי שיעז לבצע את כל העקיפות.

 Dealer: W
Vul: Both  20Board:

♠ KJ6
♥ K9654
♦ AKQ
♣ T9

♠ 852
♥ A82
♦ 974
♣ QJ32

♠ AT
♥ 73
♦ 6532
♣ K8765

♠ Q9743
♥ QJT
♦ JT8
♣ A4

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass

1NTPass2♥Pass
2♠Pass3NTPass
4♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

שלאחר  מכיוון   1NT לפתוח  צריך  צפון 
לו  תהיה  לא   1♥ של  פתיחה  הכרזת 
תשובת  לאחר  הולמת  שנייה  הכרזה 

דרום ♠1.
מתנהל  ההכרזה  מהלך   1NT לאחר 
כרגיל בצורה חלקה. לדרום 10 נקודות 
יד  ב-♠.  וחמישייה  מאוזנת  חלוקה  עם 
הכרזת  באמצעות  היטב  מתוארת  זו 
מהלך   .3NT ולאחריה  ל-♠  טרנספר 
לבחור  אפשרות  לצפון  נותן  זה  הכרזה 
ו-♠4.   3NT המלאים  המשחקים  בין 
והוא  ב-♣,  וקוצר  ב-♠  התאמה  לצפון 

בוחר כמובן במשחק מלא עם שליט.

ניתוח משחק היד

ההובלה הטבעית של מזרח היא בראש 
להגנה  מפתחת  זו  הובלה   .♣Q הרצף 
יוציא  הכרוז  ב-♣.  ודאית  לקיחה 
בסדרות  אסים  שני  ימסור  שליטים, 

המייג'ור וישלים 10 לקיחות בדיוק.
אזי  בשליט,  להוביל  בוחר  מזרח  אם 
ל-♣  ולהחליף  להצטיין  חייב  שותפו 
הלקיחה  אחרת   ,♠A-ב שיזכה  לאחר 
תלך  ב-♣  ההגנה  של  הפוטנציאלית 

לאיבוד.
יכול  מזרח   4♥ של  אפשרי  חוזה  נגד 
זו,  בסדרה  חיתוך  ולארגן  ב-♠  להוביל 
אולם החיתוך יהיה על חשבון הלקיחה 

ב-♣, וגם חוזה זה יבוצע.
ירשמו  השולחנות  שברוב  צופה  אני 
צפון/דרום 620+, אולם תוצאה זו תהיה 
שבחלק  משום  עבורם  לממוצע  מתחת 
ותאפשר  תשגה  ההגנה  מהשולחנות 

לכרוז לרשום 650+.

 Dealer: N
Vul: N-S  21Board:

♠ T6
♥ AJ2
♦ AQ9
♣ AT964

♠ AKJ5
♥ QT8
♦ K3
♣ Q853

♠ 8432
♥ 75
♦ JT542
♣ K7

♠ Q97
♥ K9643
♦ 876
♣ J2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1NTPass2♦Pass
2♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

טרנספר,  והכרזת   1NT של  פתיחה  עוד 
אך   ,2 בגובה  לחוזה  הפעם  המובילה 

השאלה היא: מה יעשה מזרח?
לדעתי, הרעיון שעם כל יד של 15 נקודות 
מעניש  בכפל  להשתמש  צריך  מזרח 
כדי להודיע לשותפו שגם לו יש פתיחה 
עם  לחכות  עדיף  יעיל.  אינו   ,1NT של 
הכפל המעניש לידיים טובות של 17-18 
נקודות או כאלה שיש בהן מקור מובהק 
ללקיחות. במקרה שלנו חוזה מוכפל של 
ועוד עם לקיחה  יבוצע,  1NT מצד צפון 
זה   )2♠ )או   2♦ יכריז  מערב  עודפת. אם 
יעניק תוצאה טובה למזרח/מערב, אבל 
מערב אינו אמור לעשות זאת לאחר כפל 

המוגדר כמעניש.
דרום  ממזרח  כפל  לאחר  כי  גם  ייתכן 
עדיין ישתמש בטרנספר )או אולי יכריז 
השותפות(,  להסכם  בהתאם  טבעי   2♥

ואז נגיע שוב לחוזה סופי של ♥2.

ניתוח משחק היד

עצמה:  את  מוכיחה  הטרנספר  שיטת 
למזרח אין הובלה מוצלחת ובסופו של 

דבר ה-K♦ לא יזכה בלקיחה.
אופציה  ובהיעדר   ,♠A-ב מוביל  מזרח 
טובה ביותר הוא ממשיך בסדרה. כעת 
צפון צריך להשתמש בעקיפה כפולה ב-♣ 
כדי להגביה את הסדרה כך שניתן יהיה 
ההגנה  ב-♦.  מפסידים  עליה  להשליך 
חסרת אונים נגד תכנית זו. לבסוף היא 
ב-♣.  ובלקיחה   ♥Q  ,♠AK-ב רק  תזכה 

הכרוז יבצע 9 לקיחות.
לעומת זאת, הובלה ב-♦ תגביל חוזה של 
לקיחות  ל-8  דרום  ידי  על  ♥2 המשוחק 

בלבד.
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 Dealer: E
Vul: E-W  22Board:

♠ K2
♥ 975
♦ 862
♣ AK982

♠ A9643
♥ AJ6
♦ K
♣ QJ76

♠ J85
♥ KT82
♦ A543
♣ T3

♠ QT7
♥ Q43
♦ QJT97
♣ 54

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♠Pass2♠

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

 1♠ של  שגרתית  פתיחה  הכרזת  לאחר 
ותשובה שגרתית לא פחות של ♠2, מזרח 
צריך להחליט מה לעשות. ידיים עם 15 
מזמינות  מאוזנת  לא  וחלוקה  נקודות 
 K-ה כאן  אך  מלא,  למשחק  כלל  בדרך 
משמעותי  באופן  מפחית  ב-♦  הבודד 
היא  הנכונה  וההכרזה  היד  של  מערכה 

.Pass
החוזה הסופי צריך להיות ♠2. ייתכן כי 
בגובה  להתערב  ישקלו  דרום  או  צפון 
אולם  שלהם,  המינור  סדרות  עם   3
ועלולות  ביותר  מסוכנות  אלה  הכרזות 
להיענש בחומרה. חבל לקבל תוצאה של 
300- או 500- כאשר היריבים אפילו לא 

הזמינו למשחק מלא.

ניתוח משחק היד

פשוט:  די  והמשחק   ♦Q-ב מוביל  דרום 
אל  נמוך   ♣ ומוביל   ♦K-ב זוכה  מזרח 
משנה  זה  אין   .♣K-ב זוכה  צפון   .T-ה
במה ימשיך: הכרוז ישליך ♥ על A♦ כדי 
לחסוך לעצמו ניחוש בסדרה זו וימשיך 

ב-♣ להגבהת הסדרה. 
בהמשך מזרח יכול להוביל מידו ♠ נמוך, 
 .♠Q וכעת לדרום אסור להתפתות לשחק
משחק  היה  שמזרח  כלל  סביר  זה  אין 
משחק  דרום  עוד  כל   .♠AKxxx-מ כך 
בשתי  תזכה  ההגנה  נמוך"  שנייה  "יד 
הלקיחות המגיעות לה בשליט ביחד עם 

.♣AK-ה
תהיה  למזרח/מערב   -140 של  תוצאה 
גם יהיו  אך  זו,  ביד  ביותר   השכיחה 

170-, 50+ ו- 420-.

 Dealer: S
Vul: Both  23Board:

♠ Q4
♥ KT832
♦ Q7
♣ KQJ3

♠ 2
♥ J94
♦ KJT96
♣ A972

♠ K98653
♥ 6
♦ 5432
♣ 65

♠ AJT7
♥ AQ75
♦ A8
♣ T84

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1NTPass
2♦Dbl3♥4♦
4♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מדרום   1NT של  רגילה  התחלה  לאחר 
וטרנספר ל-♥ מצפון, מתבקש Dbl מידו 
של מזרח. דרום קופץ ל-♥3 עם התאמה 
טובה ב-♥, ומערב מחליט לעשות משהו 
אף על פי שהוא מחזיק 3 נקודות בלבד.

חלוקות של 6-4 שוות בדרך כלל הרבה 
כשישי התאמה עם השותף. האפשרויות 
השותף  את  )מזמין   4♦ הן  מערב  של 
למצוא  בתקווה  ו-♠3  ב-♦5(  להקריב 

התאמה במייג'ור.
מערב  של  חד-צדדי  ניסיון  זאת,  עם 
להקריב ב-♦5 או ♠4 יעלה ביוקר. חשוב 
להבין שמזרח לא הבטיח סדרת ♦ ארוכה 
במיוחד – ה-Dbl שלו על ♦2 נועד בעיקר 

לכוון את השותף להובלה הנכונה.
הוא  אבל  גבוהות,  נקודות   13 לצפון 
יכול "למחוק" את ה-Q♦ לנוכח הכרזות 
במשחק  מסתפק  הוא  לפיכך  היריבים. 
הכרזת  להכפיל  ובכוונתו   ,4♥ מלא 

הקרבה פוטנציאלית של ♦5.

ניתוח משחק היד

מערב  עובד.   Lead Directing Double-ה
לקיחה  שותפו  עבור  ומפתח  ב-♦  מוביל 
בסדרה בנוסף ל-A♣ ול-K♠. דרום מוגבל 
הובלה  כל  לאחר  בעוד  לקיחות,  ל-10 
אחרת ממערב )והובלה כלשהי ממזרח( 

היו מבוצעות 11 לקיחות.
מוביל  וצפון  ל-♦5  מקריב  מערב  אם 
ב-K♣. ההגנה חייבת לשחק שני סיבובי 
על  ההובלה  את  מקבלת  שהיא  ברגע   ♠
בצפון   ♦Q-ה עם   ♠ חיתוך  להכין  מנת 

מעל מערב.

 Dealer: W
Vul: None  24Board:

♠ K9
♥ KT652
♦ KJ75
♣ Q9

♠ QT43
♥ 874
♦ 983
♣ A75

♠ A852
♥ J3
♦ 64
♣ JT642

♠ J76
♥ AQ9
♦ AQT2
♣ K83

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♥Pass2♣Pass
2♦Pass3♥Pass
4♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

דרום  ב-♥  והתאמה  נקודות   16 עם 
בסיבוב   2 בגובה  סדרה  להחליף  חייב 
שהכרזת  לשחק  מעדיף  אני  הראשון. 
יכולה   2♣ בעוד  חמישייה,  מחייבת   2♦
סדרה  ללא  ביניים"  "הכרזת  להיות 

אמיתית. 
ההכרזה השנייה ♥3 מתארת יד מזמינה 
לסלם )15+ נקודות( עם התאמה ב-♥. לו 
רצה דרום להזמין למשחק מלא בלבד, 
היה מכריז ישירות ♥3-♥1 )או עובר דרך 

1NT מחייב אם משחקים בשיטת 2/1(.
די  קלפים  עם  מינימלי  ניקוד  לצפון 
השליט  וסדרת  מפוזר  כוח  גרועים: 
חלשה. יד זו אינה מעוניינת בסלם והיא 
מראה זאת באמצעות הכרזה חלשה של 
♥fast arrival( 4(. לדרום "רק" 16 נקודות 
על  להתעקש  סיבה  לו  ואין   ,)19 )ולא 

סלם אם השותף אינו מעוניין.

ניתוח משחק היד

מהלך  לאור  ביותר  הסבירה  ההובלה 
ב-3♠,  אקטיבית  הובלה  היא  ההכרזה 
פסיבית  הובלה  גם  לשקול  ניתן  כי  אם 

בשליט.
במערך הקלפים הנתון בחירת ההובלה 
או במאוחר  במוקדם  לא תשנה הרבה. 
לעבר  מהדומם  נמוך   ♠ יוביל  הכרוז 
ה-K♠ ויבטיח לעצמו 11 לקיחות כאשר 
ההגנה זוכה רק בשני האסים השחורים. 
השולחנות.  ברוב  התוצאה  תהיה   +450
להתחכם  שינסו  בדרום  שחקנים 
"טופ"  לקבל  מנת  על   3NT ולהכריז 
הובלה  לאחר  "בוטום"  דווקא  יקבלו 
הכרוז  את  שתגביל  נמוך  ב-♠  או   ♣J-ב

.3NT ל-10 לקיחות בחוזה
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 Dealer: N
Vul: E-W  25Board:

♠ 9652
♥ K7
♦ Q6
♣ AKJ96

♠ AQ4
♥ A84
♦ AKT72
♣ QT

♠ T
♥ T9653
♦ 98
♣ 87542

♠ KJ873
♥ QJ2
♦ J543
♣ 3

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♣Dbl1♠Pass
2♠3♦3♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

עם 19 נקודות מזרח חייב להכפיל לאחר 
הכרזת הפתיחה של צפון. 

התאמה  מצאו  שצפון/דרום  לאחר 
כיצד  להחליט  צריך  מזרח  בספייד, 
 2NT הכרזת  ההכרזה.  את  להמשיך 
זו  הכרזה  אולם   ,♠AQ-ה לנוכח  מפתה 
לפיכך  יותר.  רב  כוח  כלל  בדרך  מראה 
כעת   .3♦ של  טבעית  בהכרזה  בחרתי 
אורך  לו  יש  אחד  מצד  בדילמה:  דרום 
מדי  חלשה  ידו  אולם  המתנגד,  בסדרת 
ויש לו קלף חמישי  ♦3 לעונשין  להכפיל 
פי  על   3♠ של  הכרזה  המכתיב  ב-♠ 
לכך החלטתי  אי  "חוק סך הלקיחות". 

להמליץ על ♠3. 
בעליל:  מוצלחת  בלתי  החלטה  זוהי 
דרום מחמיץ הזדמנות לכפל מעניש מול 
גבוה מדי.  וגם מכריז  מתנגדים פגיעים 
גם לחוק סך  לכל חוק,  כי כמו  מתברר 
הלקיחות יש יוצאים מהכלל ואולי עדיף 

לא לציית לו באופן אוטומטי.

ניתוח משחק היד

מערב מוביל בסדרת שותפו ב-9♦ )גבוה 
יקבל  הוא   ♦AK ולאחר  מדאבלטון(, 
חיתוך עם ה-T♠ שלו מעל הדומם. כאשר 

בידו של מזרח עדיין שני אסים.
המצב  את  נכון  לנחש  צריך  צפון  כעת 
כדי   ♠J-ה אל  נמוך   ♠ ולשחק  בשליט 
♠ אל  ינסה  ליפול פעם אחת בלבד. אם 
הוא  נמוך(  משחק  מזרח  )כאשר   K-ה

ייפול פעמיים.
השתלמה,   3♦ ההכרזה  דבר  של  בסופו 
אבל אם דרום היה מעז להכפיל, זה היה 

נגמר רע עבור מזרח/מערב. 

 Dealer: E
Vul: Both  26Board:

♠ J
♥ AKJ3
♦ AQ976
♣ 643

♠ KT4
♥ QT5
♦ K8
♣ AKT87

♠ 987
♥ 9842
♦ J52
♣ Q95

♠ AQ6532
♥ 76
♦ T43
♣ J2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1NTPassPass
2♦Pass2♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

עבור  תפורה  ממש  צפון  של  ידו 
 .1NT פתיחה  נגד   DONT המוסכמה 
ההכרזה ♦2 מתארת יד דו-סדרתית עם 
שלא  לב  שימו  יותר.  גבוהה  וסדרה   ♦
שקלתי כפל מעניש עם ידו של צפון: עם 
יד לא מאוזנת עדיף לנסות להגיע לחוזה 
.1NT עם שליט בגובה 2 מאשר להכפיל

שבסיבוב  לאחר  בדילמה  דרום  כעת 
מדי  חלשה  שידו  החליט  הראשון 
בשיטת  פגיע.  במצב   2♠ הכרזת  בשביל 
 ,2♦ על   Pass שוקל  הייתי   IMP חישוב 
תמיד  כמעט  עדיף  בטופ-בוטום  אבל 
♠2 כבר אינה  לשחק במייג'ור. ההכרזה 
מסוכנת לאחר שמערב לא ענה לפתיחת 

שותפו וצפון התערב.
מהכרזת  מתלהב  שצפון  לומר  קשה 
הדין"  את  "מקבל  הוא  אך   ,2♠ שותפו 
ביודעו שה-J♠ הבודד שלו "סותם חור" 

בסדרת השותף.

ניתוח משחק היד

של  המכריע  שהרוב  ברור  מההכרזה 
הנקודות החסרות נמצא במזרח. לפיכך 
יש להימנע מעקיפה ב-♥, ואילו ב-♦ יש 
 .♦J-ה נגד  עמוקה  עקיפה  תחילה  לבצע 
הוא  הנכונה,  בדרך  דרום  ישחק  אם 
ב-♦  אחת  בשליט,  אחת  לקיחה  יפסיד 
 +140 הסופית  התוצאה  ב-♣.  ושתיים 
שהייתה   +130 מהתוצאה  יותר  טובה 

ניתנת להשגה בחוזה חלקי ב-♦.

 Dealer: S
Vul: None  27Board:

♠ K952
♥ 2
♦ KT9864
♣ 94

♠ AQ4
♥ AQ3
♦ 3
♣ KQT832

♠ T7
♥ 8654
♦ AJ5
♣ J765

♠ J863
♥ KJT97
♦ Q72
♣ A

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♥Pass
1♠2♣2♠3♣
3♠3NTPassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

וצפון  ה-11,  חוק  לפי   1♥ פותח  דרום 
)ולא  ב-♠  ברביעייה  ברירה  בלית  משיב 
בשישייה ב-♦(. מזרח חייב לעשות משהו 
העובדה  למרות  שלו  הנקודות   17 עם 
הטובה  והדרך  הכריזו,  היריבים  ששני 
פשוט  באוברקול  להתחיל  היא  ביותר 
של ♣2. לאחר ההכרזה "החופשית" ♣3 
של מערב, מזרח רואה ביד זו פוטנציאל 
והוא  ב-♣,  חלקי  חוזה  מאשר  יותר  רב 
ב-♦.  הבודד  הקלף  למרות   3NT מכריז 
המכרז,  את  לסיים  צריך   3NT לדעתי 
אגרסיביים  שחקנים  כי  ייתכן  אולם 
הקרבה  זוהי  ל-♠4.  יקריבו  בצפון 
אולם  הנוכחית,  בחלוקה  משתלמת 
בחלוקות אפשריות אחרות היא הייתה 

עלולה להביא לאסון.

ניתוח משחק היד

הסדרה   – ב-♠  יוביל  דרום  כי  צפוי 
יזכה  הכרוז  צפון/דרום.  של  המוסכמת 
בידו, יגביה את סדרת ה-♣ ויגיע בקלות 

ל-9 לקיחות.
 ,♥ בהובלת  "להפתיע"  ינסה  דרום  אם 
הוא רק יעניק לכרוז במתנה לקיחה עם 

ה-Q♥ ויאפשר לו לבצע 10 לקיחות.
ההובלה החזקה ביותר היא כמובן ב-♦, 
אם   3NT לבצע  יכול  מזרח  עדיין  אך 

יעכב את ה-A♦ פעמיים.



2
0

1
6

 -
ר 

א
נו

ר י
א

נו
ת י

צי
אר

ה
ת 

ני
ט

ול
מ

סי
ה

 Dealer: W
Vul: N-S  28Board:

♠ KJ98
♥ 6
♦ QJ9632
♣ T4

♠ T42
♥ KQ754
♦ 8
♣ 9853

♠ A765
♥ J3
♦ 754
♣ Q762

♠ Q3
♥ AT982
♦ AKT
♣ AKJ

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass

Pass2♥3NTPass
PassPass

ניתוח ההכרזה

חמישייה  עם   2 בגובה  חלשה  פתיחה 
המומחים  בקרב  מקובל  צעד  הינה 
כאשר מדובר במושב שלישי )לאחר שני 

פאסים( ובמצב פגיעות נוח.
יפתח  דרום   ,Pass-ב יבחר  מזרח  אם   
יכריז  שצפון  אפשרות  יש  וכעת   ,2NT
ולאחר   3♣ סטיימן(  פאפט  )או  סטיימן 
מכן ימשיך ב-♦4 טבעי. במקרה זה דרום 
עשוי  והזוג  סלם,  לקראת  פעולה  ישתף 

להגיע לחוזה המצוין ♦6.
הכרזת ההפרעה ♥2 גורמת לצפון/דרום 
דרום  כל  ראשית  לחץ.  תחת  להכריז 
רצוי  )לא  מידי   3NT עם  להתערב  חייב 
לא  לצפון  כעת  ב-♠(.  קוצר  עם  להכפיל 
 .3NT ברור עם איזה סוג יד דרום הכריז
טופ-בוטום  שבתחרות  הסיכויים  רוב 
במינור,  חוזה  על  להמר  ירצה  לא  צפון 
ויוותר   3NT על   Pass יכריז  פשוט  והוא 

על הפוטנציאל לסלם הטמון בידו.

ניתוח משחק היד

מערב מוביל ב-J♥ נגד 3NT. הכרוז חייב 
שמזרח  האפשרות  את  בחשבון  לקחת 
ולעכב  בלבד  חמישייה  עם    2♥ הכריז 
 ♥A-את הלקיחה הראשונה. הוא יזכה ב
לאחר   .♠Q מידו  וישחק  השני  בסיבוב 
לו  שאין  ויתברר   ♠A-ב יזכה  שמערב 
הכרוז  שותפו,  בסדרת  נוספים  קלפים 
זו תהיה תוצאה  לקיחות, אך   11 יתבע 

בינונית ומטה עבור צפון/דרום.
אם מזרח לא פתח ♥2 וצפון/דרום הגיעו 
ל-3NT, סביר כי מערב יוביל ב-♠ או ב-♣. 
כל אחת מההובלות הללו תאפשר לכרוז 
טובה.  ובתוצאה  לקיחות  ב-12  לזכות 
כאמור לעיל, תוצאת השיא לטובת צפון 

דרום תהיה חוזה מבוצע של ♦6.

 Dealer: N
Vul: Both  29Board:

♠ 987
♥ AKT
♦ 9843
♣ KQ6

♠ AJ4
♥ QJ632
♦ T52
♣ 52

♠ KQ532
♥ 97
♦ 76
♣ A743

♠ T6
♥ 854
♦ AKQJ
♣ JT98

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♦Pass3♦Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

צפון פותח ♦1 עם יד מינימלית לחלוטין 
)12 נקודות, חלוקה 4333, סדרה ארוכה 
גרועה(. יש שיעדיפו Pass, אולם בתחרות 
לפתוח  יותר  משתלם  לרוב  טופ-בוטום 

אם הדבר אפשרי.
עם   1♥ של  להתערבות  קרוב  מזרח 
כאשר  בינונית,  וחמישייה  נקודות   8
 Pass לטובת  הכף  את  המכריע  הגורם 

הוא מצב הפגיעות.
מזמין,   3♦ של  טבעית  הכרזה  לדרום 
אשר תסיים את המכרז לנוכח חולשתו 

של צפון.
במוסכמה  משתמשים  צפון/דרום  אם 
♦2 בלבד.  Inverted Minors, דרום  יכריז 
יתערב  שמערב  אפשרות  ישנה  כעת 
ל-♠3.  בו  יתמוך  ומזרח   2♠ בהכרזת 
על  להמר  חייבים  צפון/דרום  זה  במצב 
התוצאה  על  "להגן"  כדי  מעניש  כפל 

110+ שהיו יכולים להשיג ב- ♦3.

ניתוח משחק היד

 ,♥A-ב זוכה  צפון   .♥Q-ב מוביל  מזרח 
סיבובים  בשלושה  שליטים  מושך 
ומשחק 8♣ מהדומם אל ה-Q♣. בלקיחה 
זו מזרח חייב לאותת על מספר הקלפים 
להגן  לשותפו  לעזור  מנת  על  ב-♣  שלו 

נכון.
 ♣A-ה את  לעכב  מערב  ישכיל  אם 
לדומם  להגיע  יוכל  לא  הכרוז  פעמיים, 
על   ♥T-ה את  להשליך  כדי  במועד 
)כניסה לדומם בסיבוב  הקלאב הרביעי 
חשבון  על  תהיה  שליטים  של  רביעי 
חיתוך ♠(, וכתוצאה מכך ישיג 9 לקיחות 
בלבד. לעומת זאת, זכייה מוקדמת מדי 
להשיג  לצפון  תאפשר   ♣A-ב מערב  של 

תוצאה מצוינת של 130+.

 Dealer: E
Vul: None  30Board:

♠ K853
♥ T53
♦ K62
♣ K54

♠ Q42
♥ KJ4
♦ A73
♣ J872

♠ J9
♥ 7
♦ QJ854
♣ AQ963

♠ AT76
♥ AQ9862
♦ T9
♣ T

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♥2NT
3♥4♣4♥Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

ומערב  ה-20  חוק  לפי   1♥ פותח  דרום 
להראות  כדי   Unusual 2NT-ב מתערב 
צפון  המינור.  בסדרות  חמישיות  שתי 
תומך ל-♥3 )הכרזה לא מזמינה(, ומזרח 
מכריז ♣4 כדי להראות לשותף התאמה 
אכן  דרום  ל-♥4.  היריבים  את  ולדחוף 
נדחף לשם באופן טבעי עם יד חלוקתית.

יד  )המציין  מערב  של   Pass-ה לאחר 
רגילה של 2NT( מזרח צריך להחליט מה 

לעשות על ♥4. 
להכפיל,  הוא  העקבי  ההמשך  לכאורה 
אם  מאוד.  מסוכנת  החלטה  זוהי  אך 
להניח  סביר  מוגזמת,  הכרזה  היא   4♥
גם  טובה  תוצאה  יקבלו  שמזרח/מערב 
בלי Dbl על כך שדחפו את היריבים גבוה 
הכרזה  היא   4♥ אם  זאת,  לעומת  מדי. 
מבוצע,  לחוזה  שתוביל  מאליה  מובנת 
תוצאה  יהפוך  ממזרח  מעניש  כפל 

ממוצעת לבוטום.
ממליץ  הייתי  ההכרזה  של  זה  בשלב 
ליריבים  ולתת  זהיר  להיות  למזרח 

לשחק ♥4 לא מוכפל.

ניתוח משחק היד

כל אחד משני הצדדים יכול לבצע בדיוק 
מערב  שלו.  השליט  בסדרת  לקיחות   9
מוביל ב-Q♦ נגד ♥4 והכרוז משחק נמוך 
 T מהדומם. מערב שם לב לנפילת 9 או 
שגיאה  זו  תהיה   .♦J-ב וממשיך  מדרום 
קשה להמשיך ב-♦ נמוך שיאפשר לכרוז 
על  ב-♠  שלו  המפסידים  מכל  להיפטר 

.♦K-וה ♣K-ה
הלקיחות  בשתי  נכון  שהגנו  לאחר 
למזרח/מערב  מובטחות  הראשונות, 
ואחת  ב-♣  אחת  ב-♦,  לקיחות  שתי 
מצב  את  נכון  לנחש  יצטרך  דרום  ב-♠. 

השליטים כדי ליפול פעם אחת בלבד.
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 Dealer: S
Vul: N-S  31Board:

♠ K853
♥ Q7
♦ A8732
♣ 43

♠ JT97
♥ T962
♦ 
♣ QJ987

♠ A42
♥ J53
♦ KJ94
♣ K65

♠ Q6
♥ AK84
♦ QT65
♣ AT2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1NTPass
2♣Dbl2♥Pass
2♠Pass2NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

דווקא  היא  ביותר  החשובה  ההחלטה 
של מזרח )היד החלשה ביותר בשולחן(. 
האם להכפיל ♣2 )סטיימן( עם 4 נקודות 
מבוצע   2♣ של  סכנה  שיש  ברור  בלבד? 
מזרח  זאת  עם  יחד  אבל  רי-דאבל,  עם 
 )♦ )ולא   ♣ יוביל  מעוניין מאוד ששותפו 

נגד חוזה ללא שליט.
וצפון   ,2♥ מקרה  בכל  יכריז  דרום 
ממשיך ב-♠2 על מנת לתאר יד מזמינה 
רביעייה  ללא  )כמובן  ב-♠  רביעייה  עם 

ב-♥(. 
ב-♠.  יד מינימלית ללא התאמה  לדרום 
ומכריז  ההזמנה  את  מקבל  אינו  הוא 

2NT אשר הופך לחוזה הסופי.

ניתוח משחק היד

ודרום  ב-5♣,  מוביל  הממושמע  מערב 
מתיר ל-J♣ של מזרח לזכות. אם מזרח 
דאבלטון  רק  שלדרום  למסקנה  יגיע 
ב-♣, הוא ימשיך בסיבוב שני של ♣ וייתן 
 .2NT לכרוז הזדמנות לבצע את החוזה

 )♣J-ב זכייה  )לאחר  הקטלנית  ההגנה 
היא החלפה ל-J♠! כעת ההגנה מפתחת 
3 לקיחות ב-♠, והכרוז יוכל לראות את 
עצמו בר-מזל אם ייפול פעם אחת בלבד.

ההנחה  על  מבוסס  לעיל  האמור  כל 
 ♣ ♣2 כדי לבקש הובלת  שמזרח הכפיל 
משותפו. בהיעדר כפל כזה, סביר להניח 
על  מאוד  ויקל  ב-4♦  יוביל  מערב  כי 

הכרוז לבצע את החוזה.
בעל  הוא  מוצלח  הובלה  קלף  לסיכום, 
בשלב  כבר  חשוב  ולכן  רבה,  משמעות 
המכרז להשתדל לעזור לשותף במציאת 

ההובלה הנכונה.

 Dealer: W
Vul: E-W  32Board:

♠ KJ942
♥ T7
♦ T65
♣ A96

♠ 65
♥ A853
♦ AJ72
♣ KJ5

♠ AQ7
♥ Q92
♦ Q84
♣ Q873

♠ T83
♥ KJ64
♦ K93
♣ T42

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

Pass3♠Pass3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

די  נקודות   12 עם   1♣ פותח  מערב 
ממנו  ירפה  לא  מזרח  וכעת  עלובות, 
לפני שיכריז משחק מלא. תחילה מזרח 
צפון  התערבות  על  שלילי  כפל  מכריז 
♠1 כדי להראות רביעייה ב-♥, ובהמשך 
הוא מכריז את סדרת היריבים בגובה 3 
עוצר  עם   3NT להכריז  ממערב  ומבקש 
ב-♠. החוזה הסופי 3NT נראה סביר עם 

25 נקודות גבוהות במשותף.

ניתוח משחק היד

לחלוטין,  טבעית  נראית  ב-♠  הובלה 
היחידה  ההובלה  שזו  לעשות  מה  אבל 
"המוכרת" את החוזה? אין מה לעשות! 
מלמעלה  הרביעי  בקלף  להוביל  נמשיך 
ייתן  וזה   ,3NT נגד  שלנו  מהחמישיות 
לנו את התוצאות הטובות ביותר בטווח 

הארוך.
 ♠Q-ב זוכה  מערב  ב-4♠  ההובלה  לאחר 
וצריך להחליט איזו סדרת מינור לשחק 
מנת  על  ב-♣  לבחור  עליו  חובה  קודם. 
הכניסה  את  האפשרי  בהקדם  להוציא 
של  היחידה  הפוטנציאלית  הצדדית 
הכרוז   ♣A-ב צפון  זכיית  לאחר  צפון. 
יוכל  וכעת   ,♠A-ה את  אחת  פעם  יעכב 
שלדרום  מכיוון  חשש  ללא  ב-♦  לעקוף 
הוא  דבר  של  בסופו   .♠ קלפי  נותרו  לא 
יזכה בשלוש לקיחות בכל אחת מסדרות 

.♥A-ו ♠AQ ,המינור

 Dealer: N
Vul: None  33Board:

♠ AQT9763
♥ AQ74
♦ T6
♣ 

♠ J85
♥ 5
♦ J8754
♣ QJ42

♠ K4
♥ T98
♦ K32
♣ AK765

♠ 2
♥ KJ632
♦ AQ9
♣ T983

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♠Pass2♥Pass
4♣Pass4♦Pass
5♣Pass5♥Pass
6♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

לצפון רק 12 נקודות אבל כוח חלוקתי 
 2♥ עצום. לדרום תשובה מינימלית של 
ו-10  קלפים   5( הטבעית  השיטה  לפי 

נקודות(. 
ונמצאה   2 בגובה  ענה  שדרום  ברגע 
יודע  צפון  ב-♥,  קלפים   9 של  התאמה 
להרפות  לו  ואסור  אדירה,  יד  לו  שיש 
הכרזת  הוא  הבא  הצעד  סלם.  לפני 
 4 של  התאמה  המתארת   4♣ ספלינטר 

קלפים ב-♥ עם בודד או חוסר ב-♣. 
כעת ידו של דרום משתפרת היות שאין 
לפיכך  בקלאב.  מבוזבזות  נקודות  לו 
דרום יכריז קיו-ביד ♦4 וכעת צפון יודע 
שהוא בסלם. הוא לא ישאל לאסים עם 
חוסר בסדרה אלא יכריז ♣5. החזרה על 
מעידה  קוצר  הראה  כבר  שבה  הסדרה 
עם  להוסיף  מה  אין  לדרום   .void על 
לנוכח   .5♥ מכריז  והוא  המינימלית  ידו 
הכרזה שלילית זו צפון מוותר על סלם 

גדול ומסתפק ב-♥6.
המשחקים  זוגות  של  משימתם  אגב, 
מאחר  יותר  קשה  תהיה   2/1 בשיטת 
בסיבוב   1NT להכריז  ייאלץ  שדרום 
ו-♥4  מצפון   2♥ יהיה  ההמשך  הראשון. 
אם  להחליט  יצטרך  צפון  כעת  מדרום. 

ידו שווה המשך.

ניתוח משחק היד

בדומם.  שנחתך   ♣A-ב מוביל  מערב 
הכרוז חייב לפתח במהירות את סדרת 
הנחתך  נמוך  ו-♠   ♠A והוא משחק  ה-♠, 
כל  פותרת את  K♠ ממערב  בידו. נפילת 
ב-3  שליטים  מוציא  הכרוז   – הבעיות 
ב-5  וממשיך  בדומם  מסיים  סיבובים, 
3 מפסידים  ישליך  עליהם  ב-♠  לקיחות 
של  השני  ה-♦  ב-♦.  מפסידים  ו-2  ב-♣ 
צפון ייחתך לבסוף בידו של הכרוז – 13 

לקיחות.
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 Dealer: E
Vul: N-S  34Board:

♠ Q5
♥ AQJ85
♦ JT86
♣ 92

♠ 9732
♥ 76
♦ AK53
♣ AJ8

♠ K84
♥ 2
♦ 42
♣ KQT7654

♠ AJT6
♥ KT943
♦ Q97
♣ 3

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♦1♥2♣
3♣3♥Pass4♣

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מזרח  של  טבעיות  הכרזות  שתי  לאחר 
ודרום, מערב צריך להחליט מה לעשות: 
לקפוץ  בלבד,  נקודות   8 עם   2♣ להכריז 
ל-♣3 )חלש( או להסתפק ב-Pass ולהכריז 

♣ רק בסיבוב הבא.
בעיני:  פסולה  השלישית  האופציה 
מיד.  לפעול  צריך  טובה  כה  סדרה  עם 
ההכרזה המועדפת עליי היא ♣2 מכיוון 

שידו של מערב טובה יחסית.
ההכרזה המנצחת של צפון היא כנראה 
ממזרח/  5♣ לוודאי  קרוב  )שיגרור   4♥

מערב(. אבל זוהי לדעתי הכרזה מוגזמת 
עם חלוקתו המאוזנת למחצה של צפון. 
למשחק  )הזמנה   3♣ להכריז  בחרתי 
מזרח  בתגובה  צפון.  של  ידו  עם  מלא( 
 3NT מכריז ♥3 ומבקש משותפו להכריז

עם עוצר ב-♥.
היא  הללו  ההכרזות  כל  של  התוצאה 
חוזה ♣4 מצד מערב, אם כי אני מאמין 
ו-♣5   4♥ יהיו  הפופולריים  שהחוזים 

)בחלק מהשולחנות – עם כפל מעניש(.

ניתוח משחק היד

למזרח/מערב 10 לקיחות בדיוק בחוזה 
.♠K-ו ♦AK ,ב-♣: שבע בשליט

דרום  ידי  על  המשוחק  ב-♥  חוזה  נגד 
יוביל ב-K♣, ואם ההגנה תמשיך  מערב 
לקיחות.   9 הכרוז  יבצע  נוסף,  בקלאב 
לעלות  להצטיין:  הזדמנות  יש  למזרח 
לקבל   ,♦A-ב להמשיך   ,♣K-ה על   ♣A-ב
 ♦K-ב ולהמשיך  משותפו  מעודד  איתות 
 ♠K-וב-♦ שלישי שמערב יחתוך. לבסוף ה

יהיה הלקיחה החמישית של ההגנה.

 Dealer: S
Vul: E-W  35Board:

♠ 
♥ AT864
♦ QT76
♣ QJ86

♠ J542
♥ KQ2
♦ AK8
♣ AT5

♠ K987
♥ 93
♦ 942
♣ K942

♠ AQT63
♥ J75
♦ J53
♣ 73

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass

Pass1NTPassPass
2♥PassPassDbl

Pass2♠PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

לא  במצב  שלישית  ביד  מתלבט  צפון 
של  פתיחה  הכרזת  נקודות.   9 עם  פגיע 
צפון   1♠ לאחר תשובה  כי  בעייתית,   1♥
 ,2 בגובה  חדשה  סדרה  להכריז  ייאלץ 
מלאה.  פתיחה  לו  שיש  יחשוב  ודרום 
5 קלפים  ♥2 אפשרית, אבל עם  הכרזת 

אני מעדיף לחכות לסדרה טובה יותר.
בחרתי להכריז Pass בצפון מתוך תקווה 
ואכן  הבא,  בסיבוב  להתערב  שאוכל 
יכול  וצפון   1NT-ב עוצרים  היריבים 

 .Balancing להכריז בנוחות ♥2 במצב
פעולה  מצדיקות  מערב  של  הנקודות   6
כלשהי על ♥2. אם לפי הסכם השותפות 
מנסה  הייתי  מעניש,  הוא   2♥ על   Dbl
שלא  יודע  השותף  הרי   –  2♠ במערב 
ספיידים.   5 לי  ואין  טרנספר  הכרזתי 
 Negative אבל כיום נהיה מקובל לשחק
מזרח  בחירתי.  וזו   ,1NT-ל כמשיב   Dbl
בחלק  הסופי.  החוזה   –  2♠ מכריז 

מהשולחנות דרום יכפיל.

ניתוח משחק היד

השותף(,  )סדרת  ב-♥  מוביל  דרום 
לבצע  יוכל  הכרוז  מדויק  ובמשחק 
השליטים  חלוקת  למרות  לקיחות   9
היא  ביותר  הקלה  הדרך  האכזרית. 
מהדומם,   ♦ השלכת  עם   ♥KQ לגבות 
 .♣AK ולשחק   ♦ לחתוך   ,♦AK לשחק 
חייב  ודרום  ב-♣  מידו  יוצא  הכרוז 
לכרוז  למסור  חייב  דרום  כעת  לחתוך. 

עוד 2 לקיחות בשליט.
ימצא  שמזרח  מאליו  מובן  זה  אין 
דרום  אם  אבל  הזה,  המשחק  קו  את 
שחלוקת  ידע  ומזרח   ,2♠ ויכפיל  ישגה 
המשחק  דרך  אז  גרועה,   השליטים 

שהוצגה לעיל מתבקשת.

 Dealer: W
Vul: Both  36Board:

♠ Q54
♥ K8
♦ 7
♣ AKQ7542

♠ K986
♥ AT6
♦ A94
♣ T83

♠ AJ
♥ QJ7432
♦ KJ6
♣ J9

♠ T732
♥ 95
♦ QT8532
♣ 6

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♥
2♣3♣Pass3♦

Pass4♥PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

עם   2♣ מתערב  וצפון   1♥ פותח  מערב 
מצוינת(.  ושביעייה  נקודות   14( יפה  יד 
ב-♥  התאמה  ומתאר   3♣ מכריז  מזרח 

עם 10 נקודות לפחות.
ההזמנה  את  לקבל  אם  מתלבט  מערב 
– יש לו 13 נקודות די גרועות הכוללות 
בשליט  השישי  הקלף  אבל  נסיכים,   4
גבולית  יד  עם  רבה.  חשיבות  בעל  הוא 
שכזו כדאי לנצל את האופציה להכרזת 
לשותף:  בעצם  האומרת   3♦ ביניים 

"אתה תחליט".
למזרח 11 נקודות – אחת מעל למינימום 
שהובטח – אבל מדובר בנקודות טובות 
גם  מתלבט  מזרח   .A + A + K מאוד: 
הוא ולבסוף מחליט לקבל את ההזמנה 

ולהכריז משחק מלא.
אגב, אם צפון יכריז ♣4 ויוכפל זה עלול 
לעלות לו ביוקר. על הכרזת ♣5 אין בכלל 
למזרח- "מתנה"  תהיה  זו  לדבר:  מה 
מערב שיזכו בתוצאת שיא אבסולוטית.

ניתוח משחק היד

בשתי  וזוכה   ♣AK-ב מוביל  צפון 
שתי  גם  שהן  הראשונות,  הלקיחות 
הלקיחות האחרונות של ההגנה. לאחר 
כל הלבטים והקשיים בהכרזה, הביצוע 
ממש קל. הכרוז צריך רק לבצע עקיפות 
האדומות,  בסדרות  מאליהן  מובנות 

ו-11 לקיחות ייפלו בחיקו כפרי בשל.
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 Dealer: N
Vul: N-S  37Board:

♠ T74
♥ A532
♦ QT5
♣ T32

♠ K3
♥ 976
♦ A942
♣ KJ65

♠ A82
♥ QJ8
♦ K863
♣ Q98

♠ QJ965
♥ KT4
♦ J7
♣ A74

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1♠Pass
2♠PassPassDbl

Pass2NTPass3♦
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

ומחזיקים  פגיעים  אינם  מזרח/מערב 
באפשרותם  אין  אבל  הנקודות,  ברוב 
שדרום  לאחר  הראשון  בסיבוב  להכריז 
 11 עם  שלישית  ביד   1♠ לפתוח  החליט 
נקודות. )אם דרום מכריז Pass – מערב 

יפתח ♦1 ויגיע ל-♦3 בדרך הקלה(.
ב-♠2, מערב  עוצרים  ברגע שצפון/דרום 
מחליט לנצל את מצב הפגיעות ולפתוח 
לו  )ברור   Dbl עם  המכרז  את  מחדש 
שמזרח קצר ב-♠, ולכן בסדרות האחרות 

יהיו לו שתי רביעיות או חמישייה(.
היא   Dbl-ל מזרח  של  הנכונה  התשובה 
2NT אשר אומר לשותף: "מבחינתי יש 
שני מקומות אפשריים לשחק". סוג זה 
של הכרזת 2NT מכונה בספרות הברידג' 
להכריז  מתבקש  מערב   .Scrambling
וכך  את הרביעייה הנמוכה ביותר שלו, 

מגיעים לחוזה המנצח ♦3.

ניתוח משחק היד

להגיע  הייתה  מזרח/מערב  של  הבעיה 
לחוזה הנכון. ברגע שנמצאה ההתאמה 

4-4 בדיאמונד, הביצוע אינו קשה. 
ב-♠.  היא  צפון  של  הצפויה  ההובלה 
הכרוז מוציא שני סיבובים של שליטים 
להגנה  ה-♣.  סדרת  את  לפתח  ומתחיל 
יכולה  היא  לעשות:  מה  הרבה  אין 
ובלקיחה   ♣A  ,♥AK-ב ורק  אך  לזכות 

אחת בשליט. החוזה ♦3 מבוצע בדיוק.

 Dealer: S
Vul: Both  39Board:

♠ A765
♥ 75
♦ KJ976
♣ 86

♠ Q3
♥ T6432
♦ QT82
♣ J7

♠ KJT9
♥ A9
♦ 543
♣ KQT3

♠ 842
♥ KQJ8
♦ A
♣ A9542

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♣Pass
1♦Pass1♥Pass
1♠Pass1NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

חמש  בכל  משתמשים  צפון/דרום 
ההכרזות האפשריות בגובה 1 ועוצרים 

.1NT-לבסוף ב
לעובדה  פרט  להעיר,  מה  אין   1♥ עד 
 13 עם  להתערב  יכול  אינו  שמערב 
וקוצר  הפותח  בסדרת  אורך  נקודות, 

ב-♥.
 1♠ ההכרזה  מהשחקנים  חלק  אצל 
אינה מחייבת רביעייה ב-♠ והיא יכולה 
להיות "סדרה רביעית מחייבת". לדעתי 
המלצתי  יעיל.  ולא  מבלבל  הסכם  זהו 
הינה   1♠  ,1♣-1♦-1♥ לאחר  פשוטה: 
אחד,  לסיבוב  ומחייבת  טבעית  הכרזה 
רביעית"  "סדרה  הכרזת  היא   2♠ בעוד 

השוללת רביעייה ב-♠.
כעת דרום יודע שלשותפו רביעייה ב-♠, 
פני חזרה  על   1NT והוא מעדיף הכרזת

על חמישייה עלובה ב-♣. 

ניתוח משחק היד

ארבע  כל  כאשר  מערב  יוביל  במה 
החזקה  בסדרתו  הוכרזו?  הסדרות 
ההובלה  את  מכסה  מזרח   .)♠( ביותר 
וההגנה   ,♠Q-ה עם   )♠T-ב )או   ♠J-ב
ב-♠. לאחר  3 לקיחות מהירות  מפתחת 
ומוציא   ♥ משחק  הכרוז   ♠A-ב הזכייה 

.♥A-למערב את ה
בשלב זה מערב אינו יכול לפתח לקיחות 
זה  אולם  אליהן,  ולהגיע  ה-♣  בסדרת 
 6 רק  לפתח  יכול  הוא  לכרוז.  יועיל  לא 
לקיחות )אחת ב-♠, שתיים ב-♥, שתיים 
יגיע   ♦K-ה אל  כאשר  ב-♣(,  ואחת  ב-♦ 

בעזרת ההגנה.
 1NT-ב אחת  נפילה  היא  שלי  התחזית 
עם תוצאה מעל לממוצע למזרח/מערב.

 Dealer: W
Vul: None  40Board:

♠ T852
♥ 92
♦ J8754
♣ 75

♠ KJ73
♥ AJ65
♦ A9
♣ J83

♠ Q6
♥ KQT8
♦ T6
♣ AKQ62

♠ A94
♥ 743
♦ KQ32
♣ T94

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♣

Pass1♥Pass3♥
Pass3♠Pass4♣
Pass4♦Pass4NT
Pass5♥Pass6♥
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

♣1 עם 16 נקודות וחלוקה  מערב פותח 
תומך  הוא  השני  בסיבוב  מאוזנת.  לא 
בסדרת ה-♥ של מזרח לגובה 3 ומתאר 

15-17 נקודות כולל חלוקה. 
נקודות עם חלוקה מאוזנת,   14 למזרח 
מזלו  את  מנסה  הוא  הסלם.  גבול  על 
שמח  ומערב   ,3♠ קיו-ביד  בהכרזת 
 .4♣ משלו  קיו-ביד  בהכרזת  להשיב 
נוספת  קיו-ביד  בהכרזת  ממשיך  מזרח 
שמע  שהוא  מחליט  מערב  וכעת   ,4♦
מספיק. שותפו מכסה את שתי הסדרות 
מצוין  מקור  ועם  שלו,  הבעייתיות 
ללכת  מחליט  מערב  ב-♣  ללקיחות 
לסלם. הוא שואל למספר קלפי המפתח, 

מגלה כי A אחד חסר ועוצר ב-♥6.

ניתוח משחק היד

תלוי  הכול  וכעת   ,♦K-ב מוביל  דרום 
בחלוקה בסדרת השליט.

החוזה,  את  תכשיל   4-1 של  חלוקה 
מאחר שלא ניתן להשתמש בסדרת ה-♣ 
השליטים  כל  נמשכו  בטרם  להשלכות 

של היריבים.
השליטים  הכרוז  של  למזלו  אבל 
להוציא  יכול  והוא   ,3-2 מחולקים 
ולהמשיך  סיבובים  בשלושה  שליטים 
בחמישה סיבובי ♣ עם השלכת מפסידים 

ב-♦ וב-♠ וביצוע קל של 12 לקיחות. 
לא  הנראה  ככל  טוב!  הכול  טוב  סוף 
מהווה  היא  אך  זו,  חלוקה  שיחקתם 

סיום הולם לחוברת שלנו.



 Dealer: E
Vul: E-W  38Board:

♠ A542
♥ 9742
♦ QJ52
♣ 9

♠ QJ987
♥ K8
♦ A9
♣ 7654

♠ 
♥ Q53
♦ T87643
♣ QJ82

♠ KT63
♥ AJT6
♦ K
♣ AKT3

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♣Pass
1♦1♠DblPass
2♥Pass4♥Pass

ניתוח ההכרזה

לאחר ששותפו פתח 1 קלאב צפון מחזיק 3 רביעיות בסדרות הנותרות. תשובה של 1 דיאמונט תגרום לנו למצוא התאמה 
בכל הסדרות )לעומת תשובה של 1 הארט שעלולה להחמיץ את ההתאמה בסדרת הדיאמונד(. מזרח מתערב ב-1 ספייד, 
במצב זה )שאין Support Dbl( מומלץ לשחק שהכרזת דבל תראה 4 קלפים בהארט )ואילו הכרזת רברס של 2 הארט 

תראה חלוקה של 5-4 לפחות(. צפון מכריז 2 הארט להראות רביעייה ויד מינימאלית ודרום סוגר ל-4 הארט.

 בהובלה טבעית של Q ספייד הכרוז אמור ליפול לאחר שמערב חותך חוזר בדיאמונד )כמתבקש מהדומם( ומזרח  שזוכה 
ב-A דיאמונד משחק ספייד לחיתוך נוסף. בשלב זה להגנה תהיה עוד לקיחה בשליט להשלמת 4 לקיחות.

ניתוח משחק היד

שחקנים במזרח שלא יכריזו 1 ספייד )אוברקול מוצדק בהחלט בגובה 1( יתנו את ההזדמנות לדרום להכריז 1 הארט 
ולשחק 4 הארט מהכיוון "הנכון". בהובלה מצד מערב לכרוז יהיו תמיד 10 לקיחות ואולי 11 בהגנה פחות מדויקת.

מה למדנו?
בתור משיב אני עונה רביעיות לפי סדר ההכרזה )יוצא מן הכלל יהיה כאשר ברשותי סדרות של דיאמונד וספייד . 1

אני אענה 1 ספייד מהסיבה שאם אני הכריז 1 דיאמונט והפותח יכריז 1 הארט תהיה לי בעיה להכריז 1 ספייד 
כי הכרזה זו תהיה )צבע רביעי בגובה 1( המבטיחה לפחות יד מזמינה 10+ נק'.

הכרזת דבל בסיבוב השני מהפותח לאחר ששותפו ענה 1 במיג'ור והמתנגד התערב מראה 3 קלפים במיג'ור של . 2
.)Support Dbl( המשיב

1♠1♥Pass1♣
Dbl

כאשר משיב ענה 1 דיאמונט על פתיחה 1 קלאב ומתנגד התערב בהכרזת 1 ספייד הכרזת דבל מהפותח תראה 
רביעייה בהארט:

1♠1♦Pass1♣
Dbl

כאשר משיב ענה 1 דיאמונט על פתיחה 1 קלאב ומתנגד התערב בהכרזת 1 הארט הכרזת דבל מהפותח תראה . 3
רביעייה בספייד ויד מאוזנת ואילו הכרזת 1 ספייד תראה רביעייה ויד לא מאוזנת )חמישיה קלאב או 4441(:

1♥1♦Pass1♣
1♠Dbl

פרשן אורח – יניב זק, רב אמן בינלאומי כסף, 
ביד זו ניתן ניתוח הכרזה מעניין ושיעור קטן על המשכים מהפותח לאחר התערבות מתנגד שני. 


