
לפניכם 40 הידיים ששוחקו בתחרות סימולטנית ארצית מרץ 2016.

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

רם משחק ברידג' תחרותי משנת 1994 וזכה 
להישגים רבים באליפויות ישראל ובתחרויות 
לברידג'  ספר  בית  הקים  אחרות,  חשובות 

ולימד מאות תלמידים.
בכתיבה  רם  מתמקד  האחרונות  בשנים 
בירחון  קבוע  כותב  משמש  הוא  ברידג'.  על 

הברידג' ובעל טור ברידג' בשבועון "לאשה". 
רם הינו כתב בינלאומי אשר מוזמן לעתים קרובות לכתוב בעיתונים 
היומיים של תחרויות רשמיות המאורגנות על ידי התאגדות הברידג' 
האירופית והעולמית .בהסברים השתדל רם להתאים את הניתוחים 
הן  המומלצות  ההכרזות  הקוראים.  רוב  של  ליכולתם  וההסברים 

בשיטה הטבעית SAYC הנפוצה ביותר אצלנו.
כמו כן הוספנו מספר ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו 

להבנתכם וסקרנותכם.

יוסי אנגל הוא שחקן ותיק ומוכר בשדה הברידג' 
בעל דרגת אמן בינלאומי.  מורה מוסמך, חבר 
יוליאן  שותפו  עם  לסניורים  ישראל  נבחרת 
נבחרת  קפטן  רבות  פעמים  שימש  פרידריך. 
וצעירים,  נשים  פתוחה,  בקטגוריות  ישראל 
תחרויות  ובעשרות  הארץ  באליפות  זכה  יוסי 

ארציות.

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

♠ 53
♥ 94
♦ AJ96
♣ AJ765

♠ KJ64
♥ Q8
♦ T74
♣ KT92

♠ T982
♥ J6532
♦ KQ
♣ Q8

♠ AQ7
♥ AKT7
♦ 8532
♣ 43

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1♦Pass

3♦PassPassPass

ניתוח ההכרזה

10 הנקודות של צפון אינן מספיקות 
להכרזת פתיחה. בסיבוב השני יש לו 
או ♣2. הבעיה    3♦ שתי אפשרויות: 
 Passed כבר  שצפון  היא  ב-♣2 
פתיחה  המחזיק  שותף  ולכן   ,Hand
גם   Pass להכריז  רשאי  מינימלית 
אינו  חדשה. צפון  סדרה  הכרזת  על 
בהתאמה   2♣ בחוזה  לשחק  מעוניין 
 4-4 התאמה  שיש  בשעה   5-2 של 
על  ממליץ  אני  לפיכך  בדיאמונד. 
יודע  דרום  נקודות(.   10-11(  3♦
שלשותפות פחות מ-25 נקודות ללא 
ומסתפק  מייג'ור  בסדרת  התאמה 

בחוזה חלקי.

אם צפון מכריז ♣2 )במקום ♦3(, ייתכן 
השותפות  ואז   ,2NT יכריז  דרום  כי 

.3NT-עשויה להגיע ל

ניתוח משחק היד

לבצע  הנוח מאפשר  מיקום הקלפים 
להכריזו(  אין  שלדעתי  )חוזה   3NT
 2 1 ב-♣,  3 לקיחות ב-♦,  באמצעות 
ב-♠ ו-3 ב-♥ )ה-AK מפילים למזרח 
את ה-Q8 וכעת ה-T7 שנותרו לדרום 

שווים עוד לקיחה(.

יוביל  מערב   3♦ המומלץ  החוזה  נגד 
כנראה ב-♠. הכרוז צריך להחליט מהי 
מומלץ  להגביה.  ינסה  שאותה  היד 
היות  הדומם  את  להגביה  לנסות 
שהשליטים הבכירים נמצאים שם ויש 
שליטים.  למשוך  כדי  בהם  להשתמש 
בנוסף, אם חלוקת ה-♣ היא 3-3 יידרש 

רק חיתוך אחד והסדרה תוגבה.
לפיכך, בלקיחה השנייה דרום מוסר 
קלאב למזרח, ובהמשך ינסה לחתוך 
קלאבים בידו. ניתן לשחק A♦ בשלב 
יפסיד  מסוים, אך בכל מקרה הכרוז 
 .♣K-ל פרט  בשליט  לקיחות  שתי 
 10 תהיה  התוצאה  נכון  במשחק 

לקיחות.

 Dealer: E
Vul: N-S  2Board:

♠ T984
♥ T
♦ J852
♣ A985

♠ AK765
♥ QJ93
♦ A
♣ KJ2

♠ Q32
♥ AK76
♦ Q74
♣ T73

♠ J
♥ 8542
♦ KT963
♣ Q64

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♠Pass3♠

Pass4♣Pass4♥
Pass4♠PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

ושומע  נקודות   18 עם   1♠ פותח  מזרח 
משותפו ♠3 )הכרזה מזמינה עם 10-11 
לסלם,  סלולה  הדרך  לכאורה   נקודות(. 
אבל ידו של מזרח אינה אידיאלית: חלק 
נכבד מהכוח שלו )בעיקר ב-♥( אינו יעיל 
מועיל  היה   ♦A-ה וגם  סלם,  להכרזת 
הרבה יותר לו היה נמצא בסדרה ארוכה.

היא  כאלה  במקרים  להכריז  הדרך 
 4 בגובה  קיו-ביד  בהכרזת  להשתמש 
בעצמכם  לעבור  לא  אך  לסלם,  כהזמנה 

את גובה המשחק המלא. 

לו  שכדאי  לשותף  רומזת  כזו  הכרזה 
להמשיך לאחר ♠4 רק עם יד ממש טובה. 
מסוג  וחלוקה  בלבד  שליטים   3 למערב 
4333 )הגרועה ביותר האפשרית במשחק 

עם שליט(, ולכן הוא מסתפק ב-♠4.

בשיטת  המשתמשים  במערב  שחקנים 
2/1 יכריזו 1NT מחייב )או כמעט מחייב( 
 ,3♥ יכריז  מזרח  כעת  הראשון.  בסיבוב 

והחוזה הסופי יהיה כנראה ♥4.

ניתוח משחק היד

גרוע  מתחלקות  המייג'ור  סדרות  שתי 
לכרוז )4-1(. לפיכך כל מי שיהיה אופטימי 
בהכרזה ויעבור את גובה המשחק המלא 

ייפול. מי שיכריז סלם ייפול פעמיים.

ויפתח  שליטים  ימשוך  הכרוז   4♠ בחוזה 
ה-♣.  בסדרת  שלו  ה-10  הלקיחה  את 
אבל  עדיף,   4♥ של  חוזה  עקרונית 
מהכרוז  ימנעו  נוחות  הלא  החלוקות 
ההתאמה של  היתרונות  את   לנצל 
4-4 וגם כאן התוצאה המרבית תהיה 10 

לקיחות.

 Dealer: S
Vul: E-W  3Board:

♠ K73
♥ AJ7
♦ AQ54
♣ 983

♠ AT
♥ QT832
♦ 98
♣ AJT7

♠ J64
♥ 5
♦ KJT32
♣ K642

♠ Q9852
♥ K964
♦ 76
♣ Q5

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass
1♦1♥1♠Pass
2♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

)המחוזקות  מזרח  של  הנקודות   11
לפתיחה  מתאימות  עשיריות(  בשלוש 
♥1 לפי חוק ה-20, ולכן יד זו תתאים גם 
הבינונית  איכותה  למרות   1♥ לאוברקול 
של הסדרה. דרום מכריז ♠1. לפי השיטה 
על  חדשה  סדרה  הכרזת  הסטנדרטית, 
היריב  של  אוברקול  לאחר  המשיב  ידי 
צפון  לפיכך  לפחות.  קלפים   5 מבטיחה 
תומך ל-♠2 ומתאר 3-4 קלפי ♠ עם -12

14 נקודות.

כדי  טובה  מספיק  אינה  דרום  של  ידו 
להמשיך, והחוזה הסופי הוא ♠2.

חוסר  עקב  אולם  נקודות,   8 למערב 
ההתאמה ב-♥ עליו לשתוק. מזרח ומערב 
אינם יכולים לגלות את ההתאמה שלהם 

בקלאב.

ניתוח משחק היד

הם:  הכרוז  של  "הטבעיים"  המפסידים 
אולם  בקלאב.   2 בהארט,   1 בספייד,   2
בסדרת השליט יש אפשרות לניחוש נכון 
נמוך   ♠ ובהמשך   Q-ה לעבר  נמוך   ♠(
מספר  את  יצמצם  אשר  הידיים(  משתי 

המפסידים לאחד.

אם  זו  סכנה  על  להתגבר  יכולה  ההגנה 
מזרח "יקריב" את הלקיחה הטבעית שלו 
ב-♥ כדי לתת לשותפו 2 חיתוכים, למשל: 
עוקף  הכרוז  הבודד,  ב-♥  מוביל  מערב 
קופץ  מזרח  מהדומם.   ♠ ומשחק   ♦Q-ל
ב-A♠ וממשיך ב-♥ שמערב חותך. לאחר 
מכן A♣ ועוד חיתוך ♥. במהלך המשחק 
אך  לקיחות,   8 יבצע  דרום  לעיל  שתואר 
)הגנה   ♠A-ב מיד  יקפוץ  לא  מזרח  אם 
שכלל איננה מובנת מאליה( תהיה לכרוז 

הזדמנות לבצע לקיחה עודפת.
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 Dealer: W
Vul: Both  4Board:

♠ AT72
♥ AT872
♦ 95
♣ A5

♠ Q93
♥ J96
♦ QJ2
♣ JT98

♠ 85
♥ Q53
♦ KT84
♣ KQ62

♠ KJ64
♥ K4
♦ A763
♣ 743

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♥Pass1♠Pass
2♠Pass3♣Pass
4♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

אסים  שליט  עם  בחוזה  לדעת:  כדאי 
הנומינלי  מהערך  יותר  קצת  שווים 

שלהם )4 נקודות(.

בסדרת  תומך  ובהמשך   1♥ פותח  צפון 
הכרזה  באה  כעת  שותפו.  של  ה-♠ 
שתשתנה  דרום,  של  מצדו  מזמינה 
משולחן לשולחן.  חלק יסתפקו בהכרזה 
11 נקודות. שחקנים  פשוטה של ♠3 עם 
 long-ב להשתמש  עשויים  מתקדמים 
trial bid של ♦3 או אולי בהכרזת ♣3 על 

מנת לבקש עזרה בסדרה זו.

להכריז  אם  להחליט  צריך  צפון  כעת 
נקודות   12 בידו  לכאורה  מלא.  משחק 
הוא  אסים  ריבוי  אבל  )מינימום(,  בלבד 
נכס במשחק עם שליט. בנוסף )אם נניח 
שדרום הכריז ♣3( יש לצפון עזרה רבה 
מאוד בסדרה הבעייתית של שותפו – גם 
צריך  זאת  כל  לאור  חיתוך.  כוח  וגם   A

הפעם להיות אופטימי ולהכריז ♠4.

ניתוח משחק היד

מערב מוביל ב-K♣. כמו ביד מס' 1 לעיל 
)שגם היא בהתאמה 4-4 עם סדרה צדדית 
המשחק  דרך  בדומם(,  קלפים   5 של 
המומלצת היא לנסות להגביה את הדומם 
הכרוז.  של  בידו   ♥ חיתוכי  באמצעות 
הפעם החלוקה נוחה וחיתוך אחד מספיק 
כדי להגביה את הסדרה. כל שנותר הוא 
לנחש את מיקומה של ה-Q♠. בשלב זה 
בידו  נקודות   7 כבר התגלו  של המשחק 
של מערב )KQ♣ ו-Q♥(, ולכן סביר יותר 

למקם את ה-Q♠ אצל מזרח.

ניחוש נכון יקנה לכרוז 11 לקיחות ותוצאת 
שיא. גם אם יסתפק ב-10 לקיחות, הוא 
עדיין ינצח את כל הזוגות בקו צפון/דרום 

שלא הכריזו משחק מלא.

 Dealer: N
Vul: N-S  5Board:

♠ K
♥ Q54
♦ AQJT93
♣ QT7

♠ QT9
♥ 983
♦ 542
♣ AJ98

♠ 8754
♥ KJ76
♦ 7
♣ K642

♠ AJ632
♥ AT2
♦ K86
♣ 53

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♦Pass1♠Pass
2♦Pass2♥Pass

2NTPass3NTPass
PassPass

ניתוח ההכרזה

מובנות  הראשונות  ההכרזות  שלוש 
של  השנייה  ההכרזה  אבל  מאליהן, 

המשיב קשה.

תמיכה  הכוללות  דרום  של  הנקודות   12
למשחק  בהחלט  מספיקות  ב-♦  טובה 
נקודות   12-14 שתיאר  שותף  מול  מלא 
עם שישייה )לפחות( בדיאמונד. עם זאת, 
כדאי  מלא  משחק  איזה  ברור  לא  עדיין 

לשחק: ♦3NT ,5 או שמא ♠4?

נדרש בירור נוסף, ולשם כך יש להשתמש 
בהכרזה מחייבת של סדרה חדשה. יש 
להיות  צריכה   2♥ הכרזת  כי  הגורסים 
להכריז  ימליצו  אלה  מומחים  טבעית. 
♣New Minor Forcing( 3( עם ידו של 
מטעה  הכרזה  היא   3♣ לדעתי,  דרום. 
שעלולה לגרום לשותף להכריז 3NT ללא 
 2♥ להכריז  המלצתי  כן  על  ב-♣.  עוצר 
עם 3 קלפים בלבד. אם צפון יתמוך ב-♥, 

דרום ינסה לנווט את המכרז ל-♦5.

בפועל צפון מכריז 2NT עם עוצר בסדרה 
הוא  הסופי  והחוזה   )♣( הוכרזה  שלא 

.3NT

ניתוח משחק היד

הובלה מסדרה של AJ98 נגד חוזה ללא 
שליט היא בעייתית, אבל מהלך ההכרזה 
של  החלשה  הסדרה  כי  במפורש  רומז 
יוביל  מזרח  ♣. לפיכך  היא  צפון/דרום 
תזכה  וההגנה  מלמעלה(  )רביעי  ב-8♣ 
ב-4 הלקיחות הראשונות לאחר שמערב 
ישחק בלקיחה הראשונה K♣ )יד שלישית 

גבוה( וימשיך בסדרה.

יתר 9 הלקיחות תהיינה של הכרוז בתנאי 
אם  ב-♠.  החסימה  את  לשחרר  שיקפיד 
מזרח מוביל ב-♥, חובה על הכרוז לזכות 

מיד ב-A♥ ולהריץ 9 לקיחות.

 Dealer: E
Vul: E-W  6Board:

♠ KJT8432
♥ Q3
♦ K8
♣ 43

♠ 95
♥ JT9
♦ 7432
♣ A852

♠ AQ
♥ AK74
♦ 965
♣ KQT7

♠ 76
♥ 8652
♦ AQJT
♣ J96

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♣
3♠PassPass3NT

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

18 נקודות וחלוקה  מערב פותח ♣1 עם 
ומצב  ב-♠  שביעייה  מאוזנת. לצפון 
בגובה  להתערב  עליו  לטובתו.  הפגיעות 
בגובה  להסתפק  יש  לדעתי  לפחות.   3
וריבוי הנקודות   7222 זה לאור החלוקה 

בסדרות הצדדיות. 

יהיה  וזה  יוכפל  הוא   ,4♠ מכריז  צפון  אם 
החוזה הסופי )כנראה 300-(. לעומת זאת, 
למזרח/מערב.  קשיים  תציב  ההכרזה ♠3 
להכפיל.  צריך  עדיין  מערב  הספר"  "לפי 
אז תהיה למזרח בעיה, וככל הנראה הוא 

יכריז ♣4 – חוזה שכנראה ייכשל.

עם   3NT של  הכרזה  להעדיף  נוטה  אני 
שהשותף  בתקווה  היריב  בסדרת   AQ

יביא נקודות.

ניתוח משחק היד

 .♠Q-ב זוכה  ומערב  ב-♠  מוביל  צפון 
בקלפים פתוחים אפשר לראות 9 לקיחות 
צפון,  של   ♥Q-ה הפלת  באמצעות  קלות 
אבל סביר יותר שהכרוז יעבור לדומם עם 

A♣ ויריץ J♥ לעקיפה.

המשך  צפון:  של  האמת  רגע  מגיע  כעת 
אוטומטי ב-♠ יאפשר לכרוז לתבוע 9 לקיחות. 

רק מי שישחק K♦ יפיל את החוזה. 

לשותפו?  לעזור  לדרום  דרך  יש  האם 
 .Smith באיתותי  משתמשים  אם  אולי, 
בלקיחה  מאותת  דרום  זו  שיטה  לפי 
השנייה אם ברצונו שצפון ימשיך בסדרה 
שבה הוביל. כלומר, אם דרום ישחק את 
ה-♣ הנמוך ביותר שלו בלקיחה השנייה, 

אזי הוא אינו מעודד המשך ב-♠.

אגב, אם מישהו היה בוחר נגדי בהובלת 
פתיחה של K♦, הייתי שוקל להגיש נגדו 
תלונה בחשד להעברת מידע בדרכים לא 

חוקיות.
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 Dealer: S
Vul: Both  7Board:

♠ T83
♥ T973
♦ Q43
♣ JT7

♠ AKJ765
♥ AQJ84
♦ 
♣ AK

♠ Q2
♥ K5
♦ AKT86
♣ Q632

♠ 94
♥ 62
♦ J9752
♣ 9854

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♦

Pass1♠Pass2♣
Pass2♥Pass2NT
Pass3♠Pass4♠
Pass4NTPass5♦
Pass5♥Pass6♦
Pass7NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

פתיחת  מול  מאוד  גדולה  יד  למזרח 
בין  היא  מלכתחילה ההתלבטות  שותפו. 

סלם קטן לסלם גדול.
מחייבת"  רביעית  "סדרה  המוסכמה 
למזרח  מאפשרת   –  2♥ זה  במקרה   –
לנהל את המכרז בנוחות כאשר הוא יודע 
משחק  לפני  לעצור  יכול  אינו  ששותפו 
מלא. מערב משיב לו 2NT )שולל 3 קלפי 
מסיק  ומזרח  בהארט(,  עוצר  ומבטיח   ♠

מכך שה-K♥ אצל שותפו.

 6 בסיבוב הבא מזרח מכריז ♠3 ומתאר 
קלפי ♠ לפחות עם יד חזקה. מערב תומך 
לאסים  לשאול  הזמן  הגיע  וכעת  ל-♠4, 

)קלפי מפתח(. 

מדוע מזרח, המחזיק חוסר ב-♦, מעוניין 
משום  שותפו?  אצל   ♦A-ה אם  לדעת 
לו  מאפשרת  זה  קלף  של  שהימצאותו 
בניקוד  ולזכות   7♠ במקום   7NT להכריז 

גבוה יותר.

על  שאלה  הינה   5♥ ההמשך  הכרזת 
 ♠Q-בתשובה, מי שמחזיק את ה .♠Q-ה
לו.  יש  אם  צדדי  מלך  גם  להראות  צריך 
מערב מכריז ♦6 ומראה Q+♦K♠. בשלב 
 .♦AK-ו ♥K ,♠Q זה מזרח יודע כי לשותפו
מזרח יכול לספור 13 לקיחות ללא שליט, 

.7NT והוא מכריז בהתאם

ניתוח משחק היד

ב-♠,  מלמעלה  לקיחות   13 יבצעו  כולם 
תיקבע  המשחק  תוצאת   .NT-ב או  ב-♥ 

אך ורק לפי ההכרזה.

 Dealer: W
Vul: None  8Board:

♠ T975
♥ KJ82
♦ KQT9
♣ 4

♠ QJ2
♥ QT76
♦ AJ3
♣ AQ8

♠ 63
♥ A954
♦ 6542
♣ J72

♠ AK84
♥ 3
♦ 87
♣ KT9653

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

Pass1NT2♣*Pass
2♦*Pass2♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

עלינו  המכרז  התפתחות  את  לחזות  כדי 
נגד  צפון/דרום  של  שיטתם  מהי  לדעת 
הכרזת פתיחה 1NT. אם מדובר בשיטה 
טבעית, דרום יכריז ♣2 )מראה קלאבים 
בלבד( וצפון יבחר בצער ב-Pass. החוזה 

הסופי ♣2 מאכזב, אך ניתן לביצוע.

בשיטת  משתמשים  צפון/דרום  אם 
Landy )♣2=מייג'ורים(, אז דרום נשאר 
ללא הכרזה, וייתכן שהחוזה הסופי יהיה 

.1NT

מספקת  אינה   Cappelletti שיטת  גם 
לדרום הכרזה נוחה. לעומת זאת, שיטת 
DONT נראית ממש תפורה ליד הזאת, 
ההכרזה  במהלך  בה  השתמשתי  ולכן 

המוצג לעיל.

הסבר ההכרזה:
♣2 = יד דו-סדרתית כאשר אחת הסדרות 

היא ♣.
♦2 = לא מעוניין לשחק ב-♣.

♠2 = זוהי סדרתי השנייה. 
Pass = ההתאמה נמצאה! 

ניתוח משחק היד

להגנה 3 אסים – הלקיחות היחידות שלה 
מזרח  של   ♠QJ2-ה הצדדיות.  בסדרות 
נראים כמו לקיחה להגנה, אבל אם הכרוז 
לבצע  כדי  לדומם  שלו  בכניסות  ישתמש 
עקיפה כפולה ב-♠, לקיחה זו תיעלם והוא 
לקיחות.  ל-10  אופטימלי  במשחק  יגיע 
מצוינת  תוצאה  תהיינה  לקיחות   9 גם 
יחסית  לצפון/דרום, היות שרק חלק קטן 
מהשדה ישכיל להגיע לחוזה ב-♠. הכרזה 
אבסולוטי.  "טופ"  יהיו   4♠ של  וביצוע 
חוזה של 1NT מצד מזרח ישוחק לדעתי 
בשולחנות לא מעטים. ניתן להכשיל חוזה 
הובלה  לאחר  אבל  אחת,  בלקיחה  זה 

טבעית ב-♣ החוזה עשוי להתבצע.

 Dealer: N
Vul: E-W  9Board:

♠ 87
♥ 8652
♦ KJ832
♣ JT

♠ QJT96
♥ J93
♦ Q7
♣ K42

♠ A
♥ AKT
♦ AT964
♣ A865

♠ K5432
♥ Q74
♦ 5
♣ Q973

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPassPass1♦
Pass1♠Pass3♣
Pass3♥Pass3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מערב פותח ♦1 וממשיך בהכרזת ♣3 כדי 
ו-4   ♦ קלפי   +5 עם  נקודות   +18 לתאר 
המשחק  אם  בטוח  אינו  מזרח   .♣ קלפי 
ומשתמש   3NT או  המלא הנכון הוא ♠4 
 3♥ מחייבת"  רביעית  "סדרה  בהכרזת 
עם   3NT מכריז  מערב  זאת.  לברר  כדי 

עוצרים טובים ב-♥, וזה החוזה הסופי.

ניתוח משחק היד

שהכרוז  ה-♦  בסדרת  יוביל  לא  צפון 
הבטיח בה 5+ קלפים, אלא בקלף השני 

מלמעלה בסדרה שלא הוכרזה - 6♥. 

בכניסות  מחסור  היא  הכרוז  של  הבעיה 
ולשם  ה-♠,  סדרת  פיתוח  לצורך  לדומם 
הראשונה.  בלקיחה   ♥9 משחק  הוא  כך 
סביר(  )משחק   ♥Q-ב מכסה  דרום  אם 
עם  לדומם  נוספת  כניסה  מקבל  הכרוז 
ה-9♥,  את  לכסות  מסרב  דרום  אם   .♥J
ומשיג  מידו  נמוך   ♦ ו-   ♠A משחק  הכרוז 
בכל מקרה כניסה לדומם עם ה-Q♦. כעת 
יהיו לו 11 לקיחות: ארבע ב-♠, שלוש ב-♥, 

שתיים ב-♦ ושתיים ב-♣. 

בדיעבד מסתבר כי ההובלה בהארט לא 
הייתה מוצלחת. דווקא הובלה ב-♦ הייתה 
משבשת את המעברים של הכרוז. לאחר 
 11 זו אין לכרוז אפשרות להשיג  הובלה 
כדי  היטב  לשחק  צריך  והוא  לקיחות, 
סדרת  את  )להגביה  לקיחות   10 לבצע 
ה-♠ ולמסור לדרום שתי לקיחות בקלאב 

על מנת להכניסו למשחק סופי(.
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 Dealer: E
Vul: Both  10Board:

♠ Q9873
♥ AQ98
♦ K
♣ KQ7

♠ A2
♥ K3
♦ A9742
♣ AJ43

♠ KJT65
♥ J65
♦ JT6
♣ 98

♠ 4
♥ T742
♦ Q853
♣ T652

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♦Pass1♠
Dbl2♣Pass2♦

Pass2NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

דיאמונדים   5 עם  חלוקה  לפותח  שוב 
 16 מחזיק  הוא  הפעם  אך  קלאבים,  ו-4 

נקודות בלבד.

בסיבוב השני של ההכרזה מזרח מסתפק 
צפון  של  הכפל  לאחר   2♣ בהכרזת 
קלפים   3 מתארת  רי-דאבל  )הכרזת 
מתאימה  ואינה  המשיב  בסדרת  בדיוק 
 2♦ העדפה  בהכרזת  מגיב  מערב  כאן(. 
להתבצע  ויכולה  נקודות   6-9 המתארת 

גם עם 2 קלפי ♦ בלבד. 

מול  מלא  משחק  לבצע  יכול  מזרח 
מזמין  והוא  מערב,  של  המקסימום 
באמצעות 2NT, אך ידו של מערב חלשה 
והוא דוחה את  נקודות בלבד(   6( ביותר 

ההזמנה.

ניתוח משחק היד

דרום מוביל ב-♥. צפון זוכה ב-A♥ וממשיך 
בסדרה אל ה-K♥ של מזרח. כעת הכרוז 
יש  זה  בשלב  הלאה.  מה  להחליט  צריך 
לו הזמנות להפיל את ה-K♦ של צפון עם 
סביר  אבל  לקיחות,  ל-9  ולהגיע   ♦A-ה
יותר שישחק A♠ וימשיך ב-♠. כעת הכרוז 
לפתח  כדי  מספיקים  מעברים  ללא  נותר 
את סדרותיו, והגנה מדויקת תגביל אותו 

ל-7 לקיחות בלבד.

אם   3♦ חוזה  להכשיל  גם  יכולה  ההגנה 
יקבל  ובהמשך  הבודד  ב-♠   יוביל  דרום 
חיתוך בסדרה זו. נראה לי כי בחלוקה זו 
תוצאה חיובית כלשהי תהיה טובה מאוד 

למזרח/מערב.

 Dealer: S
Vul: None  11Board:

♠ 6
♥ T7
♦ KQJ7
♣ KQ7653

♠ AQ95
♥ AKJ53
♦ 862
♣ 2

♠ T4
♥ Q642
♦ 43
♣ AJT84

♠ KJ8732
♥ 98
♦ AT95
♣ 9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------2♠Pass

Pass3♥Pass4♥
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

בגובה  חלשה  בפתיחה  משתמש  דרום 
2. ידו של צפון מעניינת מאוד, אבל בשל 
עליו  חובה  השותף  עם  ההתאמה  חוסר 

.Pass-לבחור ב

הוא  גם   Pass-ב לבחור  יכול  מזרח 
בתקווה להפיל ♠2, אבל הכרזה של ♥3 
בשיטת  ביחוד  יותר,  משתלמת  נראית 

חישוב טופ-בוטום. 

עם   4♥ מלא  למשחק  מוסיף  מערב 
דאבלטונים  שני  בהארט,  טובה  התאמה 

ואס צדדי.

ניתוח משחק היד

דרום מוביל ב-9♣. 

שפתח  שחקן  שכאשר  להניח  הכרוז  על 
שלא  בסדרה  מוביל  מנע  בהכרזת 
לפיכך  בודד.  בקלף  מדובר  הוכרזה, 
ומוטב   ♣ מחיתוכי  להישמר  חייב  הכרוז 
בהקדם  סיבובים  בשני  שליטים  להוציא 

האפשרי. 

דרום  של   ♠J-ל  ♠T יימסר  מכן  לאחר 
עקיפת  ותתבצע   ♠A ישוחק  ובהמשך 
חיתוך נגד ה-K♠. השליט הנוסף בדומם 

ישמש לחיתוך ♦. 

כך יבוצע המשחק המלא שהוכרז עם 21 
יזכו  ומזרח/מערב  בלבד  גבוהות  נקודות 

מן הסתם לתוצאה טובה מאוד.

 Dealer: W
Vul: N-S  12Board:

♠ J854
♥ Q8
♦ J932
♣ 932

♠ A32
♥ AJ942
♦ T
♣ AKT8

♠ T9
♥ T53
♦ AK74
♣ Q764

♠ KQ76
♥ K76
♦ Q865
♣ J5

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

Pass1♥Pass2♥
Pass2♠*Pass4♥
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מסוג  חלוקה  עם  נקודות   16 למזרח 
5431. שותפו תמך ב-♥1 לגובה 2. הדרך 
משחק  יש  אם  לברר  ביותר  המדויקת 
 Short Trial Bid-מלא היא להשתמש ב

ולהראות לשותף קוצר בדיאמונד.

משתמשים  מזרח/מערב  כי  בהנחה 
על   ,Long+Short Trial Bids בהסכם 
 Short Trial המתאר   2♠ להכריז  מזרח 
)2NT היה מתאר  Bid עם קוצר כלשהו 
Long Trial Bid עם אורך ב-♠(. ידו של 
כל  לקבל  שמח  והוא  מקסימלית  מערב 
במטרה  ל-♥4  מיד  קופץ  הוא  הזמנה. 

להימנע מהעברת מידע מיותר ליריבים.

ניתוח משחק היד

מפסידים  אין  לכרוז   .♠K-ב מוביל  דרום 
הנכונה  המשחק  דרך  המינור.  בסדרות 
היא למסור ליריבים לקיחה ב-♠, לחתוך 
ולהמשיך  בדומם  השלישי  ה-♠  את 
אל   ♥T )להריץ  ב-♥  כפולה  בעקיפה 
לחזור  יותר  ומאוחר  דרום  של   ♥K-ה

לדומם ולעקוף נגד ה-Q♥ של צפון(.

אינה  ההגנה  ישגה,  לא  הכרוז  עוד  כל 
לקיחות.   11 להשיג  ממנו  למנוע  יכולה 
הובלה  באמצעות   ♠ חיתוך  למנוע  ניתן 
על  ב-♠  מפסיד  יושלך  אז  אך  בשליט, 

.♦AK-ה
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 Dealer: N
Vul: Both  13Board:

♠ A4
♥ 952
♦ AQT86
♣ A63

♠ 765
♥ KJT873
♦ J
♣ KQT

♠ KT
♥ 4
♦ K97432
♣ 8754

♠ QJ9832
♥ AQ6
♦ 5
♣ J92

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

PassPass

ניתוח ההכרזה

במדויק  מתאר  ומזרח   ,1♦ פותח  צפון 
את ידו באמצעות הכרזת אוברקול חלש 
בקפיצה ♥2 )אשר אינו יכול להיות חלש 
מדי במצב פגיע(. 10 הנקודות של דרום 
מספיקות בהחלט להכרזה )מחייבת( של 

 .2♠

הוא  3 אסים.  עם  יחסית  יד טובה  לצפון 
אינו  אך  מלא,  משחק  להכריז  מעוניין 
מתלהב מחוזה אפשרי של ♠4 בהתאמה 
5-2. הכרזת סדרת היריב ♥3 מאפשרת 

לשותף להכריז 3NT עם עוצר ב-♥. 

לנוכח  אולם  ב-♥,  טובים  עוצרים  לדרום 
הוא  ב-♦  והקוצר  ב-♠  הטובה  השישייה 

מעדיף משחק מלא עם שליט – ♠4.

ניתוח משחק היד

מערב מוביל ב-♥ הבודד שלו. הכרוז עשוי 
בניסיון  לעקוף,  A♠ במקום  כעת  לשחק 
למנוע חיתוך ♥, וכך מערב יקבל לקיחה 

.♠K-שאינה "מגיעה" לו עם ה

צריך  מערב   ,♠Q מידו  יוביל  דרום  אם 
הסיכויים  בעל  המשחק  וכעת  לכסות, 
הרבים ביותר בסדרת השליט הוא עקיפה 
נגד ה-T♠ )אשר נכשלת במערך הקלפים 

הנתון(.

ובין  בשליט  לקיחה  הכרוז  שיפסיד  בין 
לחץ  המשחק  בסיום  לארגן  ניתן  שלא, 
נגד מזרח בסדרות ה-♣ וה-♥ באמצעות 

משיכת כל השליטים ועקיפה ב-♦. 

נכון הוא  יעשה הכול  לסיכום, אם הכרוז 
גם  במציאות  אך  לקיחות,  ל-12  יגיע 
תוצאה של 11 לקיחות תהיה טובה מאחר 
שרבים יסתפקו ב-10. כמו-כן, חוזה ללא 
אף  על  יותר  טובה  תוצאה  ייתן  שליט 

העובדה שלצפון/דרום התאמה ב-♠.

 Dealer: E
Vul: None  14Board:

♠ Q874
♥ A5
♦ KQ3
♣ T762

♠ A6
♥ KQ8763
♦ A84
♣ J4

♠ T93
♥ 2
♦ JT752
♣ KQ83

♠ KJ52
♥ JT94
♦ 96
♣ A95

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♥Pass1NT
Dbl2♥2♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

בלית  משיב  נקודות   6 המחזיק  מערב 
עם   1♥ שותפו  לפתיחת   1NT ברירה 

חלוקה לא מאוזנת.

לצפון  חסרה  היבשים  הכללים  פי  על 
אך  במכרז,  להתערב  כדי  אחת  נקודה 
מבנה היד שלו מתאים מאוד לכפל ונראה 

כי נקודותיו "עובדות". 

לא פחות חשוב הוא מצב הפגיעות )אף 
אגרסיבי  מאבק  המעודד  פגיע(  אינו  צד 
של  שנפילה  מאחר  החלקי,   החוזה  על 
לקיחה או שתיים )ללא כפל( תיתן לרוב 
תוצאה טובה יותר מביצוע חוזה חלקי על 

ידי היריבים.

לאור כל זאת צפון מכפיל ושותפו מתחרה 
אם  מזרח.  של   2♥ הכרזת  לאחר  ל-♠2 
בהמשך מזרח יעז להתחרות לבדו ל-♥3 
)הכרזה שגויה(, דרום יגיב בכפל מעניש.

ניתוח משחק היד

מערב מוביל ב-2♥ הבודד נגד ♠2. הכרוז 
צריך לזכות ב-A♥ ולמשוך שליטים מיד, 
למקרה  בדומם  נשמר   ♠Q-ה כאשר 
שמזרח ישחק סיבוב שלישי של ♥ ומערב 

יחתוך.

לאחר משיכת השליטים הכרוז מפסיד רק 
2 לקיחות ב-♣ ולקיחה אחת בכל סדרה 

אחרת, ומבצע בדיוק ♠2.

חוזה של ♥2 ייכשל פעם אחת, וזו תוצאה 
פחות טובה לצפון/דרום מ-♠2 מבוצע, גם 

אם דרום יכפיל. 

רב  ביוקר  למזרח  תעלה   3♥ הכרזת 
)מינוס 300( – בתנאי שדרום "לא ישכח" 

להכפיל.

 Dealer: S
Vul: N-S  15Board:

♠ 753
♥ 632
♦ JT32
♣ 873

♠ J9
♥ AQT75
♦ K5
♣ AJT5

♠ T62
♥ KJ94
♦ Q76
♣ KQ9

♠ AKQ84
♥ 8
♦ A984
♣ 642

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

Pass2♥Pass2♠
Pass4♥PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

אך   ,1♠ פותח  הוא  מבטיחה.  יד  לדרום 
לצערו השותף אינו מסוגל לענות ומזרח/

מערב משתלטים על המכרז.

 +15 של  יד  כל  עם  כי  הגורסים  יש 
במצב  גדול"  "כפל  להכריז  צריך  נקודות 
טבעית  הכרזה  לדעתי  אך   ,Balancing
מזרח  של  ידו  יותר.  יעילה   2♥ של 

מקסימלית להכרזה זו.

אינה  מהן  אחת  )שאף  נקודות   11 עם 
שליטים   4 של  ותמיכה  היריב(  בסדרת 
בהעלאה  להסתפק  צריך  אינו  מערב 
היריב  סדרת  הכרזת  ל-♥3.  פשוטה 
אין  כוחו.  את  נאותה  בצורה  תתאר   2♠
להכריז ♥4 ישירות מאחר שההכרזה ♥2 

יכולה להתבצע גם עם 9-10 נקודות.

שותפו  שהכרזת  )בצדק(  מניח  מזרח 
מי   .4♥ ומכריז  ב-♥  התאמה  מבטיחה 
יכול  התאמה  מבטיח  ש-♠2  בטוח  שלא 
להכריז ♣3 עם קלפי מזרח ולהגיע בסופו 

של דבר לאותו חוזה – ♥4.

ניתוח משחק היד

מקום  ללא  כמעט  מאוד,  קל  המשחק 
לטעויות משני הצדדים. 

וב-♣,  ב-♥  מלמעלה  לקיחות   9 לכרוז 
והוא יפתח בקלות לקיחה עשירית ב-♦. 

רואה  ואיני  מלמעלה,  לקיחות   3 להגנה 
מצב שחלק מהן יוחמצו.

הזוגות  כל  שבו   flat board בקיצור, 
 4♥ הנכון  לחוזה  שיגיעו  במזרח/מערב 
יקבלו תוצאה מעל הממוצע, ומי שלא יגיע 

.Bottom ל-♥4 יקבל
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 Dealer: W
Vul: E-W  16Board:

♠ QJ2
♥ K765
♦ AQJT5
♣ J

♠ AT9863
♥ QJ4
♦ 96
♣ 96

♠ 754
♥ T93
♦ K4
♣ KT873

♠ K
♥ A82
♦ 8732
♣ AQ542

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♦1♠2♣2♠

PassPass3♠Pass
3NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

ידו  עם   2♠ יכריזו  רבים   .1♦ פותח  צפון 
של מזרח, אבל עם סדרה חלשה יחסית 
אני מעדיף להיזהר במצב פגיע ולהסתפק 

ב-♠1.

 +5 עם  נקודות   +10(  2♣ מכריז  דרום 
קלאבים( ומערב תומך בשותפו ל-♠2. 

אין מה להוסיף עם אי- זה לצפון  בשלב 
בסדרת  וכוח  שותפו  בסדרת  התאמה 
היריבים, אבל לדרום כוח מספיק למשחק 
משותפו  המבקש   3♠ מכריז  והוא  מלא 

להכריז 3NT עם עוצר ב-♠.

אבל  ב-♦,  התאמה  גם  לדרום  שיש  נכון 
מדובר  וכאשר  סלם,  לדמיין  לו  קשה 
בבחירה בין משחקים מלאים, 3NT עדיף 
עוד  כל  פני ♦5 בתחרות טופ-בוטום,  על 

לשותף יש עוצר ב-♠.

ניתוח משחק היד

מזרח מוביל ב-T♠ )או ב-9♠(. דרום זוכה 
 ♦T-ה אל  בהצלחה  עוקף  בדומם,   ♠K-ב
מערב  לעקיפה.   ♣J בהרצת  וממשיך 
את  להגביה  כדי  ב-♠  וחוזר   ♣K-ב זוכה 
סדרת השותף, אולם הכרוז נכנס לדומם 
העקיפה  על  וחוזר   ♣AQ גובה   ,♥A עם 

המוצלחת ב-♦. 

בסך הכול צפון ישיג 11 לקיחות – חמש 
ב-♦ ושתיים בכל סדרה אחרת.

לצפון/דרום.  טובה  תוצאה  תהיה   +460
בסוף המשחק יתברר כי חוזה של ♦6 היה 
אותו?  להכריז  צריך  האם  לביצוע.  ניתן 
קלפי  שני  חסרים  לצפון/דרום  לא.  ממש 
מפתח: A♠ ו-K♦, ועל פי מהלך ההכרזה 
במזרח  נמצא   ♦K-שה הסיכוי  רב  הנתון 

)ולא במערב(.

 Dealer: N
Vul: None  17Board:

♠ QJ96
♥ K986
♦ 
♣ AJ643

♠ K7543
♥ J3
♦ QJ95
♣ Q7

♠ 82
♥ AT54
♦ K732
♣ T82

♠ AT
♥ Q72
♦ AT864
♣ K95

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♣1♠2♦Pass

2NTPass3NTPass
PassPass

ניתוח ההכרזה

הכרזת  יאהבו  לא  הברידג'  ממורי  חלק 
אוברקול ♠1 עם סדרה כה חלשה, אבל 
את  מחייב  הנתון  הפגיעות  מצב  לדעתי 
ולהציג  בהכרזה  פעיל  להיות  מזרח 

חמישייה במייג'ור.

וצפון  ומחייב,  טבעי   –  2♦ מכריז  דרום 
תהיה  מצדו   2♥ הכרזת  האם  מתלבט: 
15+ נקודות? אם כן,  Reverse ותתאר 
עליו להכריז 2NT למרות החוסר בסדרת 

שותפו.

אם ההסכם של צפון/דרום הוא שהכרזת 
♥2 אינה מראה כוח מעבר לפתיחה, צפון 
 3NT יכריז ♥2 ואז ייתכן שהחוזה הסופי

ישוחק מצדו של דרום.

ניתוח משחק היד

)אין  מלמעלה  רביעי  ב-♠  מוביל  מזרח 
ידי  על  שהוכרזה  ה-♦  בסדרת  להוביל 
עוקף  והכרוז   ♠T-ב זוכה  הדומם  דרום(. 

.♣Q-ומפסיד ל ♣J-ב-♣ אל ה

לקיחות  יצבור   ♣Q-ה את  שיפיל  כרוז 
זו  רבות, אבל המשחק הנורמלי בסדרה 
 ♣K-הוא עקיפה. בנוסף, יש לשמור את ה
בדומם לצורך מעברים בין הידיים. לאחר 
הזכייה ב-Q♣ ההמשך הטבעי הוא ב-♠ 
זה  המשך  אבל   ,♠K-ה את  להגביה  כדי 
 ♥  ,♠A החוזה:  את  לבצע  לכרוז  יאפשר 
אל ה-Q ,K♠ וכעת לכרוז 3 לקיחות ב-♠, 
4 לקיחות ב-♣, אחת ב-♥ ואחת ב-♦, ויש 

לו כל המעברים הדרושים.

לעומת זאת, לאחר החלפה ל-♦ בלקיחה 
לכרוז  אין  מאוד(  קשה  )הגנה  השלישית 
ההגנה  לקיחות.   9 להשיג  אפשרות 
שהכרוז  וברגע  ב-♦  לקיחות   2 מפתחת 
חמש  להגנה  תהיינה  ב-♠  לקיחה  ימסור 

לקיחות.

 Dealer: E
Vul: N-S  18Board:

♠ QJ876
♥ J4
♦ 2
♣ KQ732

♠ T
♥ 963
♦ QT763
♣ JT98

♠ K952
♥ AKQ5
♦ 95
♣ A54

♠ A43
♥ T872
♦ AKJ84
♣ 6

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♦Dbl
1♠Pass2♠Pass
4♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

וכעת  שגרתי,  הראשון  ההכרזה  סיבוב 
ו-4   ♦ קלפי   5 עם  בעייתית  יד  לדרום 
קלפי ♥, אך ללא הכוח הנדרש להכרזת 
לא  הכרזות  בין שתי  לבחור  עליו  רוורס. 
ו-  בלבד  קלפים   5 עם   2♦ אידיאליות:  
כי  ספק  לי  אין  בלבד.  קלפים   3 עם   2♠
את  להעדיף  צריך  טופ-בוטום  בתחרות 

סדרת המייג'ור ולהכריז ♠2.

כי  סבור  חוכמות",  מבין  "לא  צפון  אבל 
ידו  את  משדרג  ב-♠,  קלפים   4 לדרום 
באופן משמעותי כלפי מעלה ומכריז מיד 

משחק מלא ♠4.

למערב נדמה שיריביו הגזימו, והוא שוקל 
כפל מעניש, אך ישנם שני נימוקים כבדי 
עלול  צפון  האחד,  זה:  כפל  נגד  משקל 
מזרח  השני,  בהארט;  מאוד  קצר  להיות 
להובלה  כבקשה  הכפל  את  לפרש  עלול 
מיוחדת או להובלה בסדרתו של הדומם, 
בעוד מערב רוצה הובלה פשוטה באחת 

הסדרות שלא הוכרזו.

ניתוח משחק היד

למזרח הובלה טבעית טובה ב-J♣. מערב 
וכעת   ,♥AK-וב  ♣A-ב לזכות  ממהר 
הכרוז.  ייפול  פעמים  כמה  היא  השאלה 
על מנת להפסיד רק לקיחה אחת בשליט 
עליו להוביל פעמיים ספייד נמוך מדרום, 
אך אם ישחק כך, מה יעשה עם הסיבוב 
הרביעי של הקלאב? הפתרון היחיד הוא 
לנחש לעקוף נגד Q♦ ולהשליך שני ♣ על 
דיאמונדים מהדומם, אך קשה לראות את 

צפון משחק כך. 

ייפול   4♠ השולחנות  ברוב  כי  צופה  אני 
שיכפילו  במזרח/מערב   זוגות  פעמיים. 
♠4 יקבלו תוצאת שיא, וזוגות בצפון/דרום 
תוצאה  יקבלו  חלקי  במשחק  שיעצרו 

טובה בכיוון הנגדי.
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 Dealer: S
Vul: E-W  19Board:

♠ 43
♥ AKJ76
♦ J953
♣ J9

♠ 7
♥ Q54
♦ AK84
♣ QT743

♠ AQT82
♥ 8
♦ T2
♣ AK862

♠ KJ965
♥ T932
♦ Q76
♣ 5

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♠
2♥Dbl4♥5♣

Pass6♣PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

אוברקול  מכריז  צפון   .1♠ פותח  מערב 
מינימלי ♥2 בפגיעות עדיפה. מזרח מכפיל 
ומראה אורך בשתי סדרות המינור. דרום 
מעלה  חלוקתית  ויד  טובה  התאמה  עם 
ליריביו.  להפריע  מנת  על  ל-♥4  מיד 
סדרות  שתי  עם   5-5 חלוקה  למערב 
ושותפו  היריבים,  בסדרת  וקוצר  טובות 
הראה אורך בקלאב. לא צריך יותר מזה 

כדי להכריז ♣5.

התאמה  לו  יש  קשה.  החלטה  למזרח 
שהובטח  ממה  ויותר  ב-♣  קלפים   5 של 
להסיק  ניתן  מההכרזה  הקודם.  בסיבוב 
סלם  בשביל  בהארט.  קצר  שותפו  כי 
 ♠Axxxx ♣ טוב מזרח צריך משותפו רק

AKxxx, וההכרזה ♣5 אומרת דרשני. 

למי שרואה את כל 52 הקלפים קשה להיות 
 6 לגובה    5♣ העלאת  אולם  אובייקטיבי, 

עם קלפים אלה נראית לי הכרזה נכונה.

ניתוח משחק היד

 .♥A עם  הראשונה  בלקיחה  זוכה  צפון 
של  האחרונה  הלקיחה  תהיה  זו  האם 
לא  צריך  צפון  כל,  ההגנה? ראשית 
מהמשך  ולהימנע  החוזה  את  "למכור" 
ב-♥ או ב-♠. נניח שצפון ממשיך בשליט. 
קו המשחק "המתבקש" הוא למשוך שני 
סיבובי שליטים ולנסות להגביה את סדרת 
ה-♠ באמצעות 3 חיתוכים, אולם תכנית זו 

תיכשל לנוכח החלוקה 5-2 בספייד.

 12 לבצע  דרכים  שתי  הכרוז  לרשות 
 ;♠K נגד  עקיפה   – האחת  לקיחות: 
השנייה – למשוך רק סיבוב שליטים אחד 
יקפיד  מערב  אם  צולב.  לחיתוך  ולעבור 
לשחק AK♦ ולחתוך שני דיאמונדים לפני 

חיתוך ה-♠ השני, החוזה יבוצע.

 Dealer: W
Vul: Both  20Board:

♠ QJ765
♥ 4
♦ K97643
♣ T

♠ 3
♥ K5
♦ 5
♣ KQJ987542

♠ AKT
♥ AJT986
♦ J8
♣ A3

♠ 9842
♥ Q732
♦ AQT2
♣ 6

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♥
2♥3♣4♠5♥

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

עוד יד קשה מאוד להכרזה שבה מזרח/
צריכים  הנקודות  ברוב  מערב המחזיקים 

להתמודד עם הפרעה של צפון/דרום.

מתערב  צפון   1♥ פתיחת  לאחר 
לפחות  ומתאר   Michaels Cuebid-ב
5-5 בספייד ובסדרת מינור בלתי ידועה. 
ההתערבות עם 6 נקודות בלבד מוצדקת 
שמשחק  מי  ב-♦.  השישי  הקלף  לנוכח 
Ghestem יכריז אחרת לפי שיטתו, אבל 

העיקר הוא להכריז משהו.

מזרח מכריז ♣3 טבעי ודרום עם התאמה 
טובה ב-♠ קופץ מיד ל-♠4. מבחינתו זהו 
חוזה עם סיכוי לא רע לבצע וגם הפרעה 

יעילה.

מדמיין  אינו  הוא  מצוינת.  יד  למערב 
שלשותפו 9 קלאבים, ומכריז ♥5.

האסים  למספר  לשאול  יכול  אינו  מזרח 
ב-♥  עזרה  לו  שיש  מאחר  בבעיה.  והוא 
הוא מסכים לשחק ♥5 ומוותר על סדרת 

ה-♣ הנפלאה.

אם צפון/דרום לא יפריעו ליריביהם בצורה 
נמרצת, סביר להניח כי מזרח/מערב יגיעו 

ל-♣6.

ניתוח משחק היד

קלות  לקיחות   12 יש  ב-♣6  טרגדיה. 
ייפול לאחר  מלמעלה, אבל ב-♥5 מערב 
והמשך  ב-♦  הובלה  )או  בשליט  הובלה 
מפסיד  רק  לא  לו  שיש  מאחר  בשליט( 
ו-1  ב-♦  מפסידים   2 גם  אלא  בשליט, 
בספייד אשר לא יספיק לחתוך את כולם.

והכרוז  בספייד,  יוביל  צפון  אם  אפילו 
 ,♠ חיתוך   ,)♦ השלכת  )עם   ♠AK ישחק 
תקוע  יהיה  הוא   ,♥K עם   ♦ וחיתוך   ♣A
בדומם וייאלץ לשחק ♣ שההגנה תחתוך 

עם נפילת החוזה ♥5.

 Dealer: N
Vul: N-S  21Board:

♠ A93
♥ KQ98
♦ JT3
♣ Q63

♠ 8754
♥ AJT75
♦ Q95
♣ T

♠ KQJ6
♥ 3
♦ 862
♣ A9852

♠ T2
♥ 642
♦ AK74
♣ KJ74

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♣1♥2♥Pass

2NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

למזרח 7 נקודות בלבד, אבל יש לו סדרה 
חלוקתי.  וכוח   ,)♥T עם  )מחוזקת  טובה 
פעיל  להיות  ממליץ  אני  עדיפה  בפגיעות 

ולהכריז ♥1.

אשר   ,2♥ היא  דרום  של  הנכונה  ההכרזה 
מתארת יד מזמינה לפחות עם התאמה ב-♣ 
ב-2NT. הכרזת  לעצור  אופציה  ושומרת 
צפון 2NT מתארת מינימום עם עוצר ב-♥, 

ולדרום אין סיבה להמשיך הלאה.

למערב יד טובה, אבל חוסר התאמה עם 
כוח לא  שותפו. לאחר שהיריבים הפגינו 

נותר לו אלא לשתוק.

לפתוח  לא  שיעדיפו  בצפון  שחקנים  יש 
 .4333 וחלוקה  גבוהות  נקודות   12 עם 
שהמכרז  גבוה  סיכוי  יש  זה  במקרה 

.All Pass-יסתיים ב

ניתוח משחק היד

בהתאם   ♥T-ב או   ♥J-ב מוביל  מזרח 
לשיטתו )אך לא בקלף נמוך(. צפון זוכה 
ב-K♥ ומתחיל לפתח את סדרות המינור. 

ויגלה  לעקיפה   ♦J יריץ  הוא  בדיאמונד 
חלוקה נוחה מאוד המאפשרת לו לזכות 

ב-4 לקיחות בסדרה זו.

 ♣J-ה לעבר  נמוך  ישחק  הוא  בקלאב 
וייתקל בחלוקה פחות ידידותית שתאפשר 

לו לפתח 2 לקיחות בלבד.

ימשיך  הוא   ♣A-ב יזכה  שמערב  ברגע 
כמובן ב-K♠, אבל ההגנה תוכל לזכות רק 
ב-5 לקיחות: 3 בספייד, A♥ ו-A♣, בעוד 
הכרוז יזכה ב-8 לקיחות: 4 בדיאמונד, 2 

בקלאב, 1 בהארט ו-1 בספייד.

ניתן לביצוע   2NT יש להדגיש כי החוזה 
גם לאחר הובלה ב-♠.
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 Dealer: E
Vul: E-W  22Board:

♠ JT
♥ Q8732
♦ 92
♣ J854

♠ K654
♥ K4
♦ K4
♣ AK762

♠ AQ92
♥ J965
♦ QT8
♣ T9

♠ 873
♥ AT
♦ AJ7653
♣ Q3

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♣1♦Dbl

Pass2♠Pass3♠
Pass4♠PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

וחלוקה  נקודות   16 מזרח פותח ♣1 עם 
מסוג 5422. לו היינו מחליפים את סדרות 
פתיחה  על  ממליץ  הייתי  שלו,  המייג'ור 
ורביעייה  ב-♣  חמישייה  עם  אבל   ,1NT

ב-♠ אין בעיות בהכרזה השנייה.

ומתאר  מכפיל  מערב   .1♦ דרום מתערב 
כעת  המייג'ור.  בסדרות  רביעיות  שתי 
מזרח צריך לקפוץ ל-♠2, משום שהכרזת 
מתארת  מערב  של   Dbl-ל בתשובה   1♠

12-14 נקודות בלבד. 

יודע ש-Q♦ היא קלף חלש לאחר  מערב 
ההתערבות ♦1 ומסתפק בהזמנה ♠3 מול 
מזרח  שותפו.  שתיאר  הנקודות   15-17
מקבל את ההזמנה משום שכל נקודותיו 
ומלכים – קלפים בעלי  מורכבות מאסים 

ערך רב בחוזה עם שליט.

ניתוח משחק היד

אסים  המכילות  סדרות  לדעת:  כדאי 
מאוד,  גרועות  הובלות  הינן  "ריקים" 
ההכרזה  ממהלך  ברור  כאשר  שכן  כל 

שהשותף חלש!

ולכן  גבולי,  כוח  תיאר  המכרז  מהלך 
בשליט.  היא  דרום  של  הנכונה  ההובלה 
קלאב,  יפסיד  שהכרוז  סכנה  יש  כעת 
דיאמונד ושני הארטים. על מזרח לשחק 

היטב כדי לבצע את החוזה.

הובלה  )לאחר  המומלץ  המשחק  קו 
 ♣ חיתוך   ,♣AK  ,♠Q-ב זוכים  בשליט(: 

 .♦K ,)♦ דרום משליך(

דרום זוכה ב-A♦ וממשיך בשליט.

זוכים ב-A♠, מסיימים משיכת שליטים עם 
K♠ ומוסרים לצפון לקיחה ב-♣. כעת צפון 
 QT-ה אל   ♦ לשחק  ועליו  סופי  במשחק 

בדומם או לפתוח את סדרת ה-♥.

 Dealer: S
Vul: Both  23Board:

♠ A5
♥ A85
♦ A652
♣ AQJ3

♠ KT97
♥ KQJ
♦ QT7
♣ 754

♠ J84
♥ 962
♦ KJ4
♣ KT98

♠ Q632
♥ T743
♦ 983
♣ 62

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass

1♣/1♦PassPassPass

ניתוח ההכרזה

נקודות   19 עם   )1♦ )או   1♣ פותח  צפון 
מזרח/ של  ידיהם  זה.  וזהו  מאוזנות... 
או  התערבות  שום  מצדיקות  אינן  מערב 

Balancing במצב פגיע.

של  יד  עם  לפתוח?  מינור  סדרת  באיזו 
12-14 נקודות עדיף להכריז את הסדרה 
הטובה יותר כדי שהשותף יוביל בה אם 

היריבים ישחקו.

אישית, עם היד הנתונה של צפון אני סבור 
שרוב הסיכויים שאשחק ולא אגן, ולכן אני 
מעדיף להסתיר את הסדרה החזקה יותר 

כדי לפתות את היריבים להוביל בה.

ניתוח משחק היד

.♥K-מזרח יוביל ללא ספק ב

הם  קלים.  אינם  ו-♦1   1♣ החוזים  שני 
מהכרוז  דורשים  אך  לביצוע,  ניתנים 

שליטה בטכניקת המשחק הסופי.

 ♠A ומשחק   ♥A-ב זוכה  הכרוז  ב-♣1  
 ♥QJ ו-♠ נמוך. מזרח זוכה ב-K♠, גובה 
זוכה  צפון  ביותר(.  )הטוב  ב-♦  וממשיך 
מזרח/מערב  בסדרה.  וממשיך   ♦A-ב
זוכים ב-2 לקיחות ב-♦ וכעת הם חייבים 
זוכה  צפון  השליט.  סדרת  את  לפתוח 
ומערב   )!( נמוך  ב-♣  ממשיך   ,♣J-ב
 ♣AQ-אבוד: אם ימשיך ב-♣, צפון יזכה ב
אם  בידו.  שנותר  בדיאמונד  מכן  ולאחר 
 ,♠Q ימשיך ב-♠, הכרוז יזכה בדומם עם

ישליך ♦ ויעקוף ב-♣.

טכניקה  בעזרת  יבוצע   1♦ החוזה  גם 
את  להכריח  הוא  הדגש  כאשר  דומה, 
ההגנה לבצע עבור הכרוז את העקיפות 

ב-♣.

 Dealer: W
Vul: None  24Board:

♠ Q82
♥ 8743
♦ 
♣ AKQT53

♠ AJ76
♥ AK
♦ 72
♣ J9642

♠ K53
♥ JT5
♦ AQJT964
♣ 

♠ T94
♥ Q962
♦ K853
♣ 87

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♦
2♣PassPass2♦

Pass3NTAll Pass

ניתוח ההכרזה

מערב פותח ♦1, וצפון מתערב ♣2. מזרח 
רואה בידו 5 לקיחות כמעט בטוחות נגד 
חוזה של ♣2. מאחר ששני הצדדים אינם 
 Pass-ב לבחור  מחליט  הוא  פגיעים, 
 3 מוכפל   2♣ להפיל  בתקווה  מלכודת 
אשר   +500 של  תוצאה  ולקבל  פעמים 

טובה יותר ממשחק מלא מבוצע.

בסדרת  חוסר  עם  לדעת:  כדאי 
להשתמש  אין  היריב  של  האוברקול 
היא  הסיבה   .Reopening Double-ב
לא  לרוב  היריבים  הכפלת  זה  שבמצב 
תביא לתוצאה המקווה. במערך הקלפים 
הנתון מערב צריך להכריז ♦2. כעת מזרח 
מוותר על חלומות ההכפלה, ועם פתיחה 
מכריז  הוא  ב-♣  טוב  ועוצר  פתיחה  מול 
וטובה  ארוכה   ♦ סדרת  למערב   .3NT
וחוסר ב-♣, אבל הוא יודע שבטופ-בוטום 
מעדיפים לשחק 3NT )אם הדבר אפשרי( 
להחלטת  "מציית"  הוא  לפיכך   .5♦ ולא 

שותפו.

ניתוח משחק היד

מנת  על   ♣AKQ-ב להתחיל  צריך  צפון 
אם  אלה  לקיחות  יאבד  שלא  להבטיח 

לשותפו אין עוצר ב-♦.

יעקוף  הכרוז  ב-8♥.  יהיה  ההמשך 
בהצלחה ב-♦, אבל ייאלץ למסור לקיחה 
ל-K♦ של דרום כדי להגביה את הסדרה. 
 9 תהיה   3NT בחוזה  הסופית  התוצאה 

לקיחות בדיוק.

הייתה  לא  החוזה  בחירת  כי  מסתבר 
לביצוע  ניתן  ש-♦6  בלבד  זו  לא  נכונה. 
בעזרת החלוקה הידידותית ב-♠, גם ♦5 
 3NT-נותן תוצאה טובה יותר )420+( מ
)400+ בלבד(. אך זהו מקרה נדיר שאינו 
על   3NT להעדיף  שיש  הכלל  את  סותר 

פני 5 במינור בתחרות טופ-בוטום.
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 Dealer: N
Vul: E-W  25Board:

♠ 43
♥ AK852
♦ KQ4
♣ 963

♠ KT52
♥ 7643
♦ AT7
♣ K5

♠ AQ87
♥ JT9
♦ 9865
♣ T7

♠ J96
♥ Q
♦ J32
♣ AQJ842

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♥Pass2♣Pass
3♣PassPassPass

ניתוח ההכרזה

לפי   2♣ משיב  ודרום   ,1♥ פותח  צפון 
השיטה הטבעית. )אם משחקים בשיטת 
ובהמשך  מחייב   1NT משיב  דרום   ,2/1

אולי יכריז ♣3(.

המשך ההכרזה לאחר ♣2 תלוי בהסכמים 
הינה  ל-♣3  תמיכה  אם  השותפים.  בין 
הכרזה לא מחייבת, צפון ישתמש בה כדי 
סיבה  אין  ולדרום  מינימלית,  יד  להראות 

להמשיך.

טובה  יד  מראה  ש-♣3  הוא  ההסכם  אם 
יותר, אז צפון צריך להכריז בסיבוב השני 
♥2 )הכרזת "ברירת מחדל" עם חמישייה 
בלבד(. דרום יגיב בהכרזת ♣3, אשר לפי 
10-( מינימום  השיטה הטבעית מתארת 

ושוב  בקלאב(,  שישייה  עם  נקודות   11
החוזה הסופי יהיה ♣3.

ניתוח משחק היד

מערב צריך להוביל באחת הסדרות שלא 
הוכרזו, והרכב הקלפים ב-♠ אינו מתאים 
)שני  ב-8♦  יבחר  הוא  לפיכך  להובלה. 
זוכה  מזרח  גרועה(.  מסדרה  מלמעלה 
ב-A♦, רואה את הדומם ומחליף מיד ל-♠. 
אם לא יעשה זאת, אחד המפסידים ב-♠ 

.♥AK-ייעלם על ה

לאחר שההגנה הקפידה לזכות במהירות 
תורו  מגיע  לה,  המגיעות  הלקיחות  ב-3 
עוקף  לדומם,  מגיע  הוא  הכרוז.  של 
את  לבצע  כדי  לדומם  וחוזר   ♣K-ה נגד 

העקיפה שנית.

בחוזה  לקיחות  ב-10  זוכים  צפון/דרום 
רבים  שזוגות  מכיוון  טובה  ובתוצאה   3♣

ייכשלו במשחק מלא.

טופ- בתחרות  האופטימלי  החוזה  אגב, 
רואה  איני  אך   ,)+140(  2♥ הוא  בוטום 

דרך להגיע אליו.

 Dealer: E
Vul: Both  26Board:

♠ T875
♥ A864
♦ 962
♣ 97

♠ 32
♥ K73
♦ AT74
♣ A632

♠ K
♥ QJT5
♦ KJ3
♣ QJT85

♠ AQJ964
♥ 92
♦ Q85
♣ K4

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♠Dbl
3♠DblPass4♣

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

ההכרזה הנכונה של מערב לאחר פתיחת 
דרום ♠1 היא Dbl )ולא ♣2 עם 5 קלפים 
בלבד( במטרה למצוא התאמה ב-♥. צפון 
תומך בשותפו לגובה 3. לאחר Dbl זוהי 

הכרזת הפרעה חלשה.

מזרח לא צריך לוותר עם 11 נקודות והוא 
אורך  מתאר  זה   Dbl עקרונית,  מכפיל. 

בשתי סדרות המינור. 

הכפל של מזרח אינו מעניש, ולכן מערב 
צריך להכריז. מתבקש להכריז את סדרת 
מינימלית  יד  ועם  שלו,  הארוכה  המינור 

להכרזה הקודמת, הוא יסתפק ב-♣4. 

מספיק  כוח  אין  לשותפות  כי  נראה 
לביצוע חוזה של 11 לקיחות, ולכן מזרח 
ישאיר את החוזה על ♣4 עם 11 נקודות 

מאוזנות.

ניתוח משחק היד

 .♠A-ב זוכה  ודרום  ב-♠,  מוביל  צפון 
מנפילת K♠ דרום מסיק כי לכרוז אין יותר 
קלפי ♠, והוא מנסה בלקיחה השנייה 9♥.

ידע  הוא  ההכרזה,  את  יזכור  צפון  אם 
בוודאות כי ה-9♥ הוא גבוה מדאבלטון ולא 
כי אם ה-9♥ סינגלטון,  סינגלטון. מדוע? 
מכריז  היה  והוא   ,♥ קלפי   5 למערב  אז 
עיכוב   – צפון  אחרת. המשחק הנכון של 
A♥ – מעמיד את החוזה בסכנה. אם כעת 
מערב יעקוף ב-♣ ויפסיד ל-K♣, דרום יוכל 
להמשיך ב-♥ שני ולקבל חיתוך. אבל גם 
מערב מסיק מסקנות מההכרזה ומהובלת 
A♥ אצל צפון.  כי  9♥ של דרום הרומזת 
דרום זקוק ל-K♣ כדי להצדיק את הכרזת 
נכון  ישחק  מערב  אם  שלו.  הפתיחה 
ויעלה ב-A♣, החוזה  בלקיחה השלישית 

יבוצע.

 Dealer: S
Vul: None  27Board:

♠ K65
♥ QJ76
♦ QT65
♣ A6

♠ AQ42
♥ K932
♦ 842
♣ Q2

♠ 3
♥ 854
♦ K93
♣ KJT954

♠ JT987
♥ AT
♦ AJ7
♣ 873

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass3♣
DblPass4♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

סדרת ה-♣ היא היחידה שאינה מאפשרת 
פתיחה חלשה בגובה 2. לפיכך ניתן )עם 
מתאים(  פגיעות  ומצב  איכותית  סדרה 

לפתוח ♣3 גם עם 6 קלפים בלבד.

להפריע  בתקווה  זאת  עושה  מערב 
ליריביו. לצפון פתיחה עם קוצר ב-♣, הוא 
כדי  יותר  טובה  יד  להחזיק  מעדיף  היה 
 Dbl להכפיל פתיחה בגובה 3, אבל עדיין

.Pass-חלש במקצת נראה נכון יותר מ

 10 עם  מלא  משחק  להכריז  צריך  דרום 
ששותף  משום  ב-♠,  וחמישייה  נקודות 

שהכפיל ♣3 יחזיק לרוב 14+ נקודות.

היטב  מדגים  המומלץ  ההכרזה  מהלך 
ליריבים  המנע:  פתיחות  של  כוחן  את 
מרחב הכרזה מצומצם וקשה להם לדייק. 
למשחק  מוגזמת  הכרזה  היא  התוצאה 

מלא.

ניתוח משחק היד

מערב צריך לבחור בקלף הובלה. ממהלך 
הגנה  עדיפה  אם  ברור  לא  ההכרזה 

אקטיבית או פאסיבית.

היא  אך  במקצת,  מסוכנת  ב-♣  הובלה 
תזכה  ההגנה  בקלות:  החוזה  את  תפיל 

ב-AQ♠, לקיחה ב-♦ ולקיחה ב-♣.

אפשרות אחרת היא שמערב יוביל ב-5♥ 
)שני מלמעלה( והדומם ישחק נמוך. כעת 
מזרח עומד למבחן. אין לשחק K♥ בשום 
מתחת  יוביל  לא  שהשותף  מאחר  אופן 

.♥A-ל

אם מזרח שוגה ומשחק K♥, הכרוז יזכה 
שליטים  של  אחד  סיבוב  ולאחר   ♥AT-ב
על  מפסידים  קלאבים  שני  להשליך  יוכל 

ה-QJ♥ ולבצע את החוזה.
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 Dealer: W
Vul: N-S  28Board:

♠ AT8
♥ KQ73
♦ 843
♣ QT5

♠ J65
♥ AT542
♦ AT96
♣ A

♠ KQ9432
♥ 
♦ K72
♣ 9864

♠ 7
♥ J986
♦ QJ5
♣ KJ732

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------2♠

Pass4♠PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

לפתיחה  מקסימלית  יד  מחזיק  מערב 
)אין  פגיע  לא  במצב   2 בגובה  חלשה 
2 חלש עם חוסר בסדרה  מניעה לפתוח 

צדדית(.

התאמה  עם  גבוהות  נקודות   13 למזרח 
בגלל  יותר  הרבה  שווה  ידו  אבל  ב-♠, 
שלושת האסים )ראה גם יד מס' 4 לעיל( 
וכוח החיתוך ב-♣. לדעתי יש להכריז מיד 
משחק מלא ולא להזמין, אבל אם שותפכם 
2 חלש עם  לפתוח  קרובות  לעתים   נוהג 
זהירה  הכרזה  לשקול  ניתן  נקודות,   4-5
יזמין,  מזרח  אם  גם  מקרה,  בכל  יותר. 
והחוזה הסופי  יקבל את ההזמנה  מערב 

יהיה ♠4.

ניתוח משחק היד

למערב מפסיד אחד ב-♠, אחד ב-♦ )שניתן 
ניתן  בקלאב.  ושלושה   )♥A על  להשליכו 
אם  מפסידים  קלאבים   2 לפחות  לחתוך 

צפון לא יוביל בשליט.

ההובלה הטבעית של צפון היא K♥. לאחר 
 11 הובלה זו קיימות דרכים רבות לבצע 
 12 לבצע  יוכל  אף  נועז  כרוז  לקיחות. 
 ,)♦ A♥ )השלכת  הבא:  באופן  לקיחות 
A♣, חיתוך ♥, חיתוך ♣, חיתוך ♥, חיתוך 
♣, חיתוך ♥, A ,♦K♦, חיתוך ♦, חיתוך ♣ 
עם J♠. עם זאת, תכנית משחק זו רחוקה 
הסכנה  בשל  מאליה  מובנת  מלהיות 

שההגנה תחתוך מעל הכרוז.

 ♠A ההובלה החזקה ביותר של צפון היא
ולאחריו ♠ נמוך )כמובן שהובלה זו כרוכה 
קלף  להחזיק  עלול  השותף   – בסיכון 
בקלפים  יש  זה  במקרה  בודד(.  תמונה 
אבל  לקיחות,   11 לבצע  דרך  פתוחים 

נראה לי כי הכרוז יסתפק ב-10. 

 Dealer: N
Vul: Both  29Board:

♠ J5
♥ 876
♦ T96
♣ AQT62

♠ AKQT8
♥ A3
♦ KQ5
♣ K85

♠ 32
♥ KQJT
♦ A742
♣ 973

♠ 9764
♥ 9542
♦ J83
♣ J4

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass2NTPass3♣
DblPassPassRDbl

Pass3♠Pass3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

למרות   2NT לפתוח  צריך  מזרח 
מזרח/ כי  נניח  אנו  במייג'ור.  החמישייה 
הפופולרית  בשיטה  משתמשים  מערב 
מהלך  כי  )אם   Puppet Stayman
ההכרזה עשוי להיות זהה גם כאשר ♣3 
הוא סטיימן(. לאחר שיריב מכפיל תשובה 
לפותח  כדאי  הובלה(,  )בקשת   3♣ של 
להראות אם יש לו עוצר ב-♣. הדבר יכול 

להתבצע בשתי דרכים:

כלשהי  הכרזה  עוצר;  מראה   Pass )א( 
הפותח,  של   Pass לאחר  עוצר.  שוללת 
הכרזת RDbl של המשיב מבקשת ממנו 
 Pass )להשיב להכרזת השאלה ♣3. )ב

שולל עוצר; הכרזה כלשהי מראה עוצר.

מהלך ההכרזה המוצג לעיל מתנהל לפי 
הסכם א': ראשית כל מזרח מראה עוצר 
חמישייה  מראה  הוא  מכן  ולאחר  ב-♣, 
הנכון  שהחוזה  למערב  ברור  כעת  ב-♠. 

.3NT הוא

ניתוח משחק היד

למבחן.  עומד  וצפון   ,♣J-ב מוביל  דרום 
את  ינצל  הכרוז   ,♣A-ה את  יעכב  אם 
את  ויבצע  וב-♦  ב-♠  הנוחות  החלוקות 
13 הלקיחות. תוצאה זהה תושג אם  כל 

דרום לא מוביל ב-♣. 

 ♣A וצפון משחק  ♣J-ב מוביל  דרום  אם 
הנכון  )המשחק  הראשונה  בלקיחה 
בתחרות טופ-בוטום(, הכרוז יוגבל ל-12 
לצפון/ מאוד  טובה  תוצאה  עם  לקיחות 
דרום. זוגות נועזים במזרח/מערב שיכריזו 
6NT עם 31 נקודות גבוהות יקבלו תוצאת 
שיא. כמובן שקשה מאוד להכריז כך עם 
שתי ידיים מאוזנות שאין ביניהן התאמה, 
נוחות  לא  שחלוקות  כך  על  לדבר  שלא 

ב-♠ וב-♦ עלולות להכשיל את הסלם.

 Dealer: E
Vul: None  30Board:

♠ KJT
♥ 86
♦ A43
♣ KJ732

♠ Q8
♥ QJT42
♦ Q76
♣ 985

♠ A6543
♥ 75
♦ K98
♣ AQ6

♠ 972
♥ AK93
♦ JT52
♣ T4

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♠

Pass1NTAll Pass

ניתוח ההכרזה

אינה  צפון  של  ידו   .1♠ פותח  מערב 
מצדיקה התערבות ב-♣2, ויש לכך מספר 
סיבות: חלוקה מאוזנת, איכות ירודה של 

סדרת ה-♣ וכוח רב בסדרת הפותח.

בכל  הכריז  צפון  )אם   1NT מזרח משיב 
בכפל  להשתמש  צריך  מזרח   ,2♣ זאת 

שלילי ולא לאפשר ליריבים לשחק ♣2(.

לפי השיטה הטבעית הכרזת 1NT אינה 
למערב  לפיכך  נקודות(.   6-10( מחייבת 
 13 עם  השני  בסיבוב  להכריז  סיבה  אין 
נקודות וחלוקה מאוזנת. 1NT הוא החוזה 

הסופי.

 ,2/1 בשיטת  המשחקים  זוגות  עבור 
1NT הינה מחייבת. במקרה זה  הכרזת 
מערב יכריז ♣Better Minor( 2( ומזרח 

יסיים את ההכרזה ב-♠2.

יכריז ♣2  נקודה אחרונה: מדוע צפון לא 
שהכרזת  משום   ?Balancing במצב 
למזרח  אם  ב-♠.  קוצר  על  רומזת  מזרח 
 2♣ להכפיל  עלול  הוא  ב-♣,  וכוח  אורך 

לעונשין, ואז צפון יהיה חסר אונים.

ניתוח משחק היד

והגנה   ♣T-ב דרום  של  הובלה  לאחר 
מדויקת ניתן להפיל 1NT שלוש פעמים. 
שונה  להיות  עלולה  המציאות  זאת,  עם 
לחלוטין: ההובלה הטבעית של דרום היא 
)החלפה   ♥K-ב וימשיך  ישגה  ואם   ,♥A
הדבר  החוזה(,  את  מכשילה  עדיין  ל-♣ 
לקיחה  עם   1NT לבצע  לכרוז  יאפשר 

עודפת ותוצאת שיא!

הסיכונים  כל  למרות  כי  נראה  בדיעבד 
והאיכות הירודה של סדרת ה-♣ של צפון, 
היה אולי עדיף להיות פעיל בהכרזה ולא 

.1NT לתת ליריבים לשחק
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 Dealer: S
Vul: N-S  31Board:

♠ 76
♥ KT76
♦ Q65
♣ KT93

♠ 9832
♥ 85
♦ AJ9
♣ 7542

♠ AKQJT
♥ AJ
♦ 743
♣ QJ8

♠ 54
♥ Q9432
♦ KT82
♣ A6

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♠

Pass2♠Pass4♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

ומזרח  נקודות,   18 עם   1♠ פותח  מערב 
תומך ל-♠2 עם 5 נקודות גבוהות + כוח 

חלוקתי.

על פי עקרונות הברידג' הבסיסיים, פותח 
עם   .4♠ מלא  משחק  להכריז  צריך  חזק 
זאת, יש להדגיש כי שלושת הנסיכים שלו 
)כולל J♠( הם כנראה כוח מבוזבז, והוא 

.♣Q הדין לגבי

בהכרזת  שיבחר  שמי  לי  נראה  לפיכך 
לפי  פועל  השני,  בסיבוב  בלבד  הזמנה 
אם  מזאת,  יתרה  מפוכחת.  יד  הערכת 
 Bergen מזרח/מערב משתמשים בשיטת
ומזרח מכריז ♠3 )חלש(, ההכרזה השנייה 

!Pass הנכונה של מערב היא

ניתוח משחק היד

לא זו בלבד שהמשחק המלא הוכרז עם 
עבור  גרוע  יושבים  הקלפים  נמוך,  ניקוד 
מזרח/מערב. לאחר הובלה פאסיבית של 
צפון בשליט )הנראית לי נכונה(, אין מנוס 
מהפסד של לקיחה בהארט ושתי לקיחות 

בכל אחת מסדרות המינור.

אם  יותר  עוד  רע  יהיה  הכרוז  של  מצבו 
בסדרתו  אקטיבית  בהובלה  יבחר  צפון 
 ,♣A-ב יזכה  דרום   .♣  – ביותר  החזקה 
את  יגביל  אשר  חיתוך  ויקבל  ב-♣  יחזור 

הכרוז ל-7 לקיחות בלבד.

כל  זה  מסוג  בידיים  כי  לציין  למותר 
מי שעצר  וכל  גורע,   – בהכרזה  המוסיף 
בגובה נמוך – מקבל תוצאה טובה. קשה 
לי לראות את מזרח/מערב עוצרים מתחת 
לגובה 3. לפיכך הרוב המכריע של הזוגות 
בכיוון זה ירשמו תוצאה שלילית, והדירוג 
הלקיחות  מספר  לפי  ייקבע  ביניהם 
50 תהיה תוצאה טובה  מינוס  החסרות: 

מאוד למזרח/מערב.

 Dealer: W
Vul: E-W  32Board:

♠ 852
♥ AQ8
♦ AQ98
♣ KJ3

♠ K
♥ K942
♦ T653
♣ Q872

♠ Q643
♥ T763
♦ 2
♣ T954

♠ AJT97
♥ J5
♦ KJ74
♣ A6

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

1NTPass2♥Pass
2♠Pass3♦Pass
3♠Pass4♣Pass
4♦Pass4♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

שותפו  פתיחת  מול  נקודות   14 לדרום 
טרנספר  בהכרזת  מתחיל  הוא   .1NT
♥2 וממשיך בהכרזה טבעית של סדרתו 
השנייה ♦3. צפון מכריז ♠3 ומאשר שיש 

לו התאמה של 3 קלפים במייג'ור.

הזמנה  מצדיקה  שידו  מעריך  דרום  כעת 
כדי  חזקה  מספיק  אינה  היא  אך  לסלם, 

שיעבור את גובה 4 לבדו.

ולאחר   ,4♣ קיו-ביד  מכריז  דרום  לפיכך 
 4♠ מכריז  הוא  צפון  של   4♦ הקיו-ביד 

)ושולל קונטרול ב-♥(.

חסרונות  שני  עם  נקודות   16 לצפון 
כוח  ללא   4333 מסוג  חלוקה  בולטים: 
חיתוך והיעדר מכובדים בסדרת השליט. 
לפיכך הוא לא ייענה להזמנת הסלם של 

שותפו ויכריז Pass על ♠4.

ניתוח משחק היד

האם על מזרח לבחור בהובלה אקטיבית 
ניתן  ההכרזה  ממהלך  פאסיבית?  או 
הם  הרי  רב.  כוח  לצפון/דרום  כי  ללמוד 
סלם.  לקראת  קיו-ביד  בהכרזות  התחילו 
מכאן נובע כי ידו של מערב חלשה ביותר 
היד  לעבר  ב-♣  או  ב-♥  להוביל  ואין 

.1NT שפתחה

הכרוז  פאסיבי.   ♦ היא  הנכונה  ההובלה 
 .♠Q-ל לקיחה  וימסור  שליטים  ימשוך 
לבצע  פתוחים  בקלפים  ניתן  בהמשך 
12 לקיחות באמצעות משחק לחץ, אבל 
ב-♣(  )או  ב-♥  יעקפו  מהשחקנים   99%
תוצאה   – בלבד  לקיחות   11 עם  ויסיימו 

טובה למזרח/מערב!

 Dealer: N
Vul: None  33Board:

♠ KQ
♥ QT872
♦ 94
♣ J732

♠ T64
♥ AJ954
♦ AK6
♣ 84

♠ 9873
♥ K3
♦ QT82
♣ KT6

♠ AJ52
♥ 6
♦ J753
♣ AQ95

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♥Dbl1NT
2♣PassPass2♥
DblPass3♣Dbl

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מגוון  עם  חריפה  תחרותית  יד  זוהי 
הכרזות אפשריות. מהלך ההכרזה המוצג 
לעיל מהווה רק אפשרות אחת מני רבות.

ל-♥1  להשיב  אפשרויות  שלוש  למערב 
)פאסיבי   Pass דרום:  של  הכפל  לאחר 
 1♠ הנתונה(;  בפגיעות  לטעמי  מדי 
)חסר טעם היות שהכפל של דרום רומז 
)ההכרזה   1NT ו-  ב-♠(  רביעייה  על 
 "NT-המועדפת. משתלם "לתפוס את ה
כאשר אף צד אינו פגיע(. צפון אינו רוצה 
 .2♣ ומנסה   1NT לשחק  ליריבים  לתת 
סדרת   ,Pass מכריז  מערב  אם  אגב, 
ה-♥ של צפון חלשה מדי כדי להשאיר ♥1 

.1NT מוכפל, ולצפון מומלץ להכריז

סוף פסוק.  יהיה  לא  כי ♣2  להניח  סביר 
ואילו  ל-♥2,  יתחרה  שמערב  לי  נראה 
דרום לא יתאפק ויכריז ♣3. הכפל הסופי 
של מערב חריף מאוד – אל תנסו דברים 

כאלה בתחרויות קבוצות!

ניתוח משחק היד

 ♦A-ב מוביל  מזרח  מוכפל   3♣ נגד 
צפון  שלישי.  ובדיאמונד   ♦K-ב וממשיך 
ל-Q♣. מערב  ועוקף   ♠KQ מושך חותך, 

 .♣K-זוכה ב

להפלת  ביותר  הפשוטה  הדרך  כעת 
ולהמשיך   ♥K לגבות  היא  החוזה 
ב-7♣,  חותך  צפון  אם  רביעי:  בדיאמונד 
מזרח יחתוך מעליו; אם צפון חותך גבוה, 

ה-T♣ של מערב יוגבה.

לא  דרום  של   3♣ הכרזת  כי  מסתבר 
נכשל  מזרח  מצד   2♥( מוצלחת  הייתה 
יכול  היה  דרום  איך  אבל  אחת(,  פעם 
לדעת שצפון הכריז ♣2 עם רביעייה ולא 

עם חמישייה?
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 Dealer: E
Vul: N-S  34Board:

♠ AK543
♥ KJT
♦ 8
♣ AKJ5

♠ J82
♥ 8762
♦ KJ
♣ T873

♠ T76
♥ 95
♦ AQ743
♣ 642

♠ Q9
♥ AQ43
♦ T9652
♣ Q9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass2♦
DblPass3♥Pass
4NTPass5♦Pass
6♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

 Pass הכרזות  שתי  לאחר  נמצא  מערב 
אלה  בתנאים  לטובתו.  הפגיעות  ומצב 
עם  חלש   2♦ לפתוח  בהחלט  מוצדק 
חמישייה, כאשר כל הכוח מרוכז בסדרה 

הארוכה. 

 .Dbl-ב להתחיל  חייב  צפון  נקודות   19 עם 
נקודות,   10 עם   3♥ בקפיצה  משיב  דרום 
וכעת ברור לצפון כי הכיוון הוא סלם. יש לו יד 
נפלאה לתמיכה ב-♥, והוא מחליט לוותר על 
הצגת החמישייה ב-♠ ולעבור ישירות לשלב 

.)4NT( השאלה על קלפי מפתח

של  תשובות  מבכרים  רבים  זוגות  כיום 
1430 )כלומר ♣5= 1 או 4 קלפי מפתח; 
♦5 = 0 או 3( על פני מערכת התשובות 
0314. מי שמכריז כך ישיב  "הקלאסית" 
אפשרות  לצפון  תהיה  ואז  בדרום,   5♣

לשאול על ה-Q♥ באמצעות ♦5. 

ניתוח משחק היד

לדרום  מתברר  הדומם  נפרש  כאשר 
עדיין  4-3, אבל  שהוא משחק בהתאמה 
הוא  שנדרש  כל  פנטסטי.  חוזה  הוא   6♥
של  )סיכוי  בשליט   4-2 או   3-3 חלוקה 
כ-84%(. דרום מפסיד רק A♦, וכל שאר 

הלקיחות הן שלו.

זהו  אך  הנתון,  במערך  מתבצע   6♠ גם 
חוזה גרוע שביצועו תלוי בחלוקה של 3-3 
36%(. ובכן,  של  )סיכוי  השליט  בסדרת 
היה  לו  נכשלה.   2♦ ההפרעה  הכרזת 
נוחתים  היו  שיריביו  ייתכן  שותק,  מערב 

 .3NT בחוזה גרוע של

 :2 בגובה  חלשות  פתיחות  של  דינן  זהו 
עצום,  נזק  ליריבים  גורמות  הן  לפעמים 
לחוזים  אותם  דוחפות  הן  ולפעמים 
נפלאים שלא יכלו להגיע אליהם בכוחות 

עצמם.

 Dealer: S
Vul: E-W  35Board:

♠ 76
♥ Q64
♦ KQ98
♣ 8542

♠ AT4
♥ KT7
♦ 7542
♣ KQT

♠ Q832
♥ 982
♦ JT63
♣ A6

♠ KJ95
♥ AJ53
♦ A
♣ J973

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

PassPass

ניתוח ההכרזה

לפנינו המקרה הנדיר שבו המשיב מכריז 
סדרה  הכרזת  על   Pass השני  בסיבוב 
1. צפון משיב  חדשה של הפותח בגובה 
עם  ב-♣  לתמוך  )אין  נקודות   7 עם   1♦
 1♥ כעת  מכריז  דרום  בלבד(.  קלפים   4
לרשות  כי  יודע  צפון  נקודות(.   12-17(
וניקוד שאינו  7 קלפי ♥ בדיוק  השותפות 
מספיק למשחק מלא. בתנאים אלה חוזה 
של ♥1 עשוי להיות מוצלח מאוד, כל שכן 
בתחרות טופ-בוטום שבה חוזים במייג'ור 
מעניקים ניקוד גבוה יותר מחוזים במינור.

בהכרזת  יבחר  שמזרח  אפשרות  קיימת 
במצב  אבל   ,1NT של   Balancing
מסוכנת  פעולה  זוהי  הנתון  הפגיעות 
מאוד. אם בכל זאת מזרח יכריז כך, סביר 
שצפון יתחרה ל-♣2, אשר יהפוך לחוזה 

הסופי.

ניתוח משחק היד

הכריזו  היריבים  כאשר  לדעת:  כדאי 
בסדרה  לשחק  ובחרו  סדרות  שתי 
לעתים  תהיה  בשליט  הובלה  שלישית, 

קרובות הטובה ביותר.

יד זו מהווה דוגמה טובה: הובלה בסדרה 
לפתח  לכרוז  תעזור   )♠( הוכרזה  שלא 
בדומם  חיתוכים  באמצעות  זו  סדרה 

ולהגיע ל-8 לקיחות.

והמשך  ב-♥  הובלה  לאחר  זאת,  לעומת 
מדויק של ההגנה, הכרוז לא יוכל להגיע 
לדומם כדי לגבות KQ♦ ו/או לעקוף ב-♠, 
והוא ייאלץ להסתפק ב-7 לקיחות למרות 

חלוקת השליטים הנוחה.

ההבדל בין 80+ ל- 110+ יהיה משמעותי 
מאוד בתחרות טופ-בוטום, כאשר בחלק 
מהשולחנות יירשמו תוצאות של 90+ או 

.+100

 Dealer: W
Vul: Both  36Board:

♠ T5
♥ 65432
♦ A65
♣ 732

♠ A86
♥ QJT
♦ QJ973
♣ 98

♠ J932
♥ AK98
♦ 8
♣ KQJ6

♠ KQ74
♥ 7
♦ KT42
♣ AT54

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

Pass1♦Pass1♥
Pass1NTAll PassPass

ניתוח ההכרזה

1♣- מתחילה  ההכרזה  זו  גם  בחלוקה 
אך  להתערב(,  יכול  אינו  )דרום   1♦-1♥
והוא  יותר  טובה  המשיב  של  ידו  הפעם 

 .1NT מכריז

משום  המכרז  את  תסיים  זו  הכרזה 
 10 היותר  לכל  שלשותפו  יודע  שמערב 
נקודות, ללא התאמה ב-♥ וללא רביעייה 

ב-♠.

חלק מהשחקנים במזרח יבחרו בהכרזה 
 10 המתארת   2NT של  יותר  אופטימית 
גרועות,  נקודות   12 עד  טובות  נקודות 
ובמקרה זה מערב יוסיף ל-3NT עם 14 

הנקודות שלו.

ניתוח משחק היד

דרום צריך להוביל בסדרה שלא הוכרזה, 
וקלף ההובלה המומלץ הוא 4♠ )לא כדאי 
להוביל נגד NT מרצף של שני מכובדים 

בלבד(. 

כעת הקלף המנצח מהדומם הוא J♠, אבל 
במציאות מזרח ישחק כנראה לפי תורת 
מהדומם.  נמוך  קלף  ויבקש  הסיכויים 
 .♠A-ה את  לכרוז  יוציא  צפון  של   ♠T-ה
מזרח ממשיך ב-9♣ לכיוון ה-J, חוזר לידו 
מומלץ  לדרום  נוסף.  ב-♣  וממשיך  ב-♥  
 7 לכרוז  זה  בשלב   .♣A-ה עם  להמתין 
ועל מנת להשיג לקיחה עודפת  לקיחות, 
עליו להמשיך כעת ב-♠ ולפתח את הקלף 

הרביעי בסדרה.

ב-♠  לקיחות  שתי   ,♣A-ב תזכה  ההגנה 
ושתי לקיחות ב-♦.

3NT יבוצע לאחר הובלה ב-♠  חוזה של 
 ♠J לשחק  ינחש  הכרוז  אם  רק  נמוך 
מהדומם. לעומת זאת הובלה לא מומלצת 
הובלה  משחקים  אם   ♠Q-ב )או   ♠K-ב
חזקה ב-K( תקל על הכרוז את המלאכה.



2
0

1
6

ץ 
מר

ת - 
צי

אר
ה

ת 
טני

מול
סי

ה

 Dealer: N
Vul: N-S  37Board:

♠ T853
♥ K
♦ A742
♣ Q983

♠ AK72
♥ 765
♦ K85
♣ J72

♠ 64
♥ T943
♦ QJ93
♣ T65

♠ QJ9
♥ AQJ82
♦ T6
♣ AK4

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1NTPass
2♣Pass3♥Pass

3NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

כ-18  דרום  של  ידו  את  שיעריכו  יש 
צפון  תשובת  ולאחר   1♥ יפתחו  נקודות, 
♠1 יכריזו 2NT. בסופו של דבר הם יגיעו 

.3NT – לאותו חוזה

פותח  דרום  המוצע  ההכרזה  במהלך 
 9 עם  )סטיימן(   2♣ משיב  צפון   ,1NT
 3♥ מכריז  ודרום  ב-♠,  ורביעייה  נקודות 
כדי להראות יד מקסימלית עם חמישייה 
סינגלטון  עם   3NT מכריז  צפון  ב-♥. 

בהארט.

ניתוח משחק היד

למערב הובלה ברורה ב-Q♦: ראש רצף 
ברביעייה החזקה יותר שלו.

משחק   ,♦A עם  בדומם  זוכה  הכרוז 
ב-♥  החסימה  את  מיד  לשחרר  כדי   ♥K
הבטוחות  הלקיחות  את  לגבות  ומתחיל 
שתי  דבר  של  בסופו  וב-♣.  ב-♥  שלו 
אוסף  ודרום  היטב"  "מתנהגות  הסדרות 

10 לקיחות.

שכך,  וטוב  זו,  יד  תשחקו  לא  רובכם 
משום שמדובר ב-flat board שבו תושג 
תוצאה של 630+ לצפון/דרום כמעט בכל 

השולחנות.

 Dealer: S
Vul: Both  39Board:

♠ 982
♥ T972
♦ QJ2
♣ Q53

♠ AQJ53
♥ QJ3
♦ T
♣ AT97

♠ T4
♥ 86
♦ 97543
♣ KJ62

♠ K76
♥ AK54
♦ AK86
♣ 84

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1NTPass

Pass2♠PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

ואינו  נקודות   17 עם   1NT פותח  דרום 
מחזיק  מזרח  משותפו.  למענה  זוכה 
בוחר  והוא  יפה,  חלוקה  עם  נקודות   14
בהכרזה טבעית של ♠2 שכנראה תסיים 

את המכרז.

אפילו אם ♠2 מראה סדרת מינור צדדית 
לפי שיטת Cappelletti, נראה לי שמערב 
צריך להעדיף חוזה במייג'ור בגובה 2 על 

פני חוזה במינור בגובה 3.

עשויים  בדרום  אגרסיביים  שחקנים 
באשר  שונות  גישות  ישנן   .2♠ להכפיל 
זוגות  זה.  במצב  כפל  של  למשמעותו 
בצפון/דרום המשחקים כפל מעניש עלולים 
בעוד  יבוצע,   2♠ אם  צורב  כישלון  לספוג 
אלו שמשחקים כפל מוציא יגיעו לחוזה ♥3 

אשר צפוי ליפול פעם אחת.

ניתוח משחק היד

לדרום שתי סדרות שלא הוכרזו בראשות 
AK. הבחירה ביניהן בהובלה היא ניחוש. 
בלקיחות  ישחק  דרום  כי  להניח  סביר 
או  זה  בסדר   ♦AK-ו  ♥AK הראשונות 

אחר, כאשר סיבוב ה-♦ השני ייחתך. 

אין  כי  נראה   1NT דרום  פתיחת  לאור 
יתחיל  והכרוז  ב-♠,  עקיפה  לנסות  טעם 
את סדרת השליט בקלף נמוך מידו לעבר 

.♠T-ה

לבסוף דרום זוכה ב-K♠ ונותר רק לנחש 
את מיקום ה-Q♣. לכאורה יש לעקוף נגד 
ישים  ערני  כרוז  אבל   ,1NT שפתח  מי 
 ♥AK+♦AK+♠K הראה כבר  שדרום  לב 
והמסקנה   – נקודות   17 כלומר    –
המתבקשת היא ש-Q♣ דווקא אצל צפון.

מצוינת  בתוצאה  תתוגמל  הכרוז  ערנות 
של 9 לקיחות.

 Dealer: W
Vul: None  40Board:

♠ Q65
♥ Q72
♦ AT98
♣ K83

♠ KT32
♥ A93
♦ K32
♣ AQ2

♠ AJ4
♥ T
♦ J7654
♣ JT97

♠ 987
♥ KJ8654
♦ Q
♣ 654

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

Pass1NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

לאף  אין  והפעם   ,1NT של  פתיחה  עוד 
מצד   2♥ של  הכרזה  להוסיף.  מה  אחד 
קיצונית  במידה  אגרסיבית  תהיה  דרום 
דרום  ידו של   Balancing כי במצב  )אם 

ראויה להכרזת ♥2(.

אינה  – השיטה הטבעית  באשר למערב 
מאפשרת לו לחפש אצל השותף רביעייה 
חוזה  נראה   1NT מקרה  ובכל  במינור, 

מועדף בטופ-בוטום עם 7 נקודות.

 11 עם  לעשות  מה  הרבה  אין  לצפון  גם 
מסוג  חלוקה  עם  ככלל,  שלו.  הנקודות 
לחפש  ולא  להגנה  ללכת  עדיף   4333

הרפתקאות.

ניתוח משחק היד

מלמעלה(,  )רביעי  ב-6♥  מוביל  דרום 
ולכרוז מומלץ לעכב את ה-A♥ פעמיים.

 J-ה אל   ♠ לשחק  הגיוני  נראה  בהמשך 
כדי לשמור כניסה עם A♠ לעקיפה ב-♣. 
אם צפון זוכה ב-Q♠ וחוזר ב-T♦, מזרח 
חייב לנסות K♦ על מנת להימנע ממסירת 
לקיחות   3 המחזיק  לדרום  ההובלה 

שהוגבהו ב-♥.

תוכנת המחשב Deep Finesse מציינת 
מזרח/ בכיוון  לבצע  ניתן  זו  בחלוקה  כי 
 !5♦ אפילו  תאמינו,  ולא   5♣  ,4♠ מערב 
הזויים  בחוזים  מדובר  דאגה,  אל  אך 
אם  להכריז.  דעתו  על  יעלה  לא  שאיש 
ותשיגו  1NT בהתאם להמלצות  תשחקו 
8 לקיחות, תקבלו תוצאה טובה. מי שיגיע 
יקבל  ב-♠  חלקי  לחוזה  כלשהי  בדרך 

כנראה "טופ".



 Dealer: E
Vul: E-W  38Board:

♠ A63
♥ J5
♦ Q7
♣ AKT986

♠ K842
♥ 9742
♦ KJ82
♣ 4

♠ QT5
♥ AT3
♦ T965
♣ QJ7

♠ J97
♥ KQ86
♦ A43
♣ 532

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPassPass
1♣Pass1♥Pass
2♣PassPassPass

ניתוח ההכרזה

אחד  לכל  שמרני.  מהלך  הוא  לעיל  המופיע  ההכרזה  מהלך 
מהשחקנים בקו צפון/דרום יש “רזרבה קטנה” להכרזתו.

במידה שדרום לא יכריז Pass בתורו השלישי, אלא יכריז 2NT או 
.3NT 3, ישמח צפון להכריז משחק מלא♣

ניתוח משחק היד

ב-9  יזכה  הכרוז  המקרים  במרבית  בקלות.  יבוצע   2♣ של  חוזה 
על  בדיאמונד  או  בספייד  ממפסיד  להיפטר  יצליח  הוא  לקיחות. 
ב-10  יזכה  הכרוז  בדיאמונד,  יוביל  מזרח  .אם  ההארט  סדרת 

לקיחות.

חוזה של 3NT אמור להיכשל תמיד אם הוא משוחק על ידי צפון. 
אפילו לאחר הובלה בדיאמונד ניתן להכשילו. מערב שזוכה בקלאב 
להתקיף  חוזרת  ההגנה  ואז  לעכב,  חייב  הכרוז  ספייד,  משחק 

בדיאמונד.

יוסי אנגל הוא שחקן ותיק ומוכר בשדה הברידג' בעל 
דרגת אמן בינלאומי.  חבר נבחרת ישראל לסניורים 
עם שותפו יוליאן פרידריך. שימש פעמים רבות קפטן 

נבחרת ישראל בקטגרויות פתוחה, נשים וצעירים.




