
לפניכם 40 הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית האחרנה לשנת 2016.

רם סופר, רב אמן כסף, חיבר את ההסברים לחוברת זו.
רם משחק ברידג' תחרותי משנת 1994 וזכה להישגים 
ובתחרויות חשובות אחרות,  ישראל  רבים באליפויות 
הקים בית ספר לברידג' ולימד מאות תלמידים. בשנים 
הוא  ברידג'.  על  בכתיבה  רם  מתמקד  האחרונות 
משמש כותב קבוע בירחון הברידג' ובעל טור ברידג' 

בשבועון "לאשה". 
קרובות  לעתים  מוזמן  אשר  בינלאומי  כתב  הינו  רם 
רשמיות  תחרויות  של  היומיים  בעיתונים  לכתוב 
האירופית  הברידג'  התאגדות  ידי  על  המאורגנות 
והעולמית. בהסברים השתדל רם להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של 
רוב הקוראים. ההכרזות המומלצות הן בשיטה הטבעית SAYC הנפוצה ביותר 
אצלנו. כמו כן הוספנו מספר ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו 

להבנתכם וסקרנותכם.

ישראל הוא מורה ושחקן נבחרת ישראל.
לישראל הישגים רבים בתחום הברידג' זכייה במקום 
בשנת  לקבוצות  הפתוחה  אירופה  באליפות  ראשון 

.2003
זכייה במקום שלישי באליפות העולם לקבוצות בשנת 

.2006
לקבוצות  ראשון  במקום  זכה  ישראל  פעמים  שלוש 

בתחרות NEC היוקרתית.
כמו כן זכה ישראל מספר פעמים באליפויות הארץ 
ובליגה  השונות, בתחרות קבוצות,  בגביע המדינה 

לאומית.

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

♠ KJ98642
♥ 83
♦ 3
♣ J63

♠ 
♥ AQ9654
♦ Q654
♣ 852

♠ AQT7
♥ KJ2
♦ A92
♣ K94

♠ 53
♥ T7
♦ KJT87
♣ AQT7

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
3♠PassPass3NT

Pass4♥PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

לא  במצב   3♠ להכרזת  מינימלית  יד  לצפון 

מזרח  המעניינת,  החלוקה  אף  על  פגיע. 

 8 4 עם  בגובה  יכול להתערב בהכרזה  אינו 

 3NT מכריז  מערב  לעומתו  בלבד.  נקודות 

בספייד.  ועוצרים  מאוזנות  נקודות   17 עם 

הכלל הוא שלאחר פתיחת מנע של היריבים, 

המתערב יניח שלשותפו כ-7 נקודות ויכריז 

בהתאם.

פשוטה  כה  אינה  הכרזתו הבאה של מזרח 

עם   3NT להכריז  יכול  ששותפו  מאחר 

חלוקה מאוזנת )כמו במערך הנתון( אבל גם 

עם יד של "לקיחות" המכילה סדרת מיינור 

משום   4♥ להכריז  בוחר  מזרח  ארוכה. 

יהיה  זה  המקרים  שברוב  מעריך  שהוא 

המשחק המלא הטוב ביותר.

תהיה  ההכרזה  לפתוח,  לא  יבחר  צפון  אם 

ומערב  ♥2 חלש  יפתח  יותר. מזרח  פשוטה 

יכריז משחק מלא.

ניתוח משחק היד

 ♠T דרום מוביל ב-5♠ נגד ♥4. מזרח מנסה

מהדומם וחותך את ה-J♠. לאחר מכן הוא 

 ♣ משליך  סיבובים,  בשני  שליטים  מוציא 

על A♠, מנסה ♦ נמוך אל ה-Q ללא הצלחה, 

♦ אחד  מפסיד 2 לקיחות בדיאמונד וחותך 

בחיתוך  לידו  חוזר  הוא  לבסוף  בדומם. 

היות  החוזה  את  ומבצע  נמוך   ♣ מוביל   ,♠
ש-A♣ בדרום.

יותר  מוצלח  להיות  עשוי   3NT של  חוזה 

לאחר הובלה ב-♠, וזאת בתנאי שהכרוז לא 

להשיג  בניסיון   K-ה אל   ♣ לשחק  יחשוש 

צפון  הימנעות  זאת,  עם  עודפת.  לקיחה 

מהובלה בסדרתו הארוכה תגביל את הכרוז 

ל-9 לקיחות.

 Dealer: E
Vul: N-S  2Board:

♠ T5
♥ J7
♦ QJ984
♣ AJ85

♠ 873
♥ 52
♦ T2
♣ 976432

♠ KJ642
♥ KQ84
♦ AK6
♣ T

♠ AQ9
♥ AT963
♦ 753
♣ KQ

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1NT2♣*
3♦Pass3NTPass

PassPass
* לפחות 5-4 בסדרות המייג'ור

ניתוח ההכרזה

עם 15 נקודות מאוזנות וחמישייה במייג'ור 

 1♥ פותח  דרום  אם   .1NT לפתוח  מומלץ 

עם יד כזו יהיה קשה למצוא הכרזה שנייה 

.1NT לאחר תשובת השותף ♠1 או

בהכרזה  לשיטתו  בהתאם  יתערב  מערב 

שתציג אורך בשתי סדרות המייג'ור. אמנם 

16 הנקודות שלו מאפשרות גם כפל מעניש 

 ,)1NT נגד  "טבעי"  בכפל  שמשתמש  )למי 

לשחק  לרוב  עדיף  כאלה  חלוקות  עם  אבל 

ולא להגן.

לצפון כוח מספיק למשחק מלא מול פתיחת 

שותפו – 9 נקודות עם חמישייה ב-♦, אבל 

בסדרות  העוצרים  מהיעדר  מוטרד  הוא 

להציג את החמישייה  הוא  היריב. הפתרון 

בגובה 3 – זוהי הכרזה מחייבת. 

עוצרים  עם   3NT להכריז  יכול  דרום  כעת 

במערך  )כמו  המייג'ור  סדרות  בשתי 

הנתון( או להכריז ♠3/♥3 עם עוצר בסדרה 

המוכרזת ולבקש משותפו להכריז 3NT עם 

שחסר  יתברר  אם  השנייה.  בסדרה  עוצר 

חוזה  לשחק  ניתן  הסדרות,  באחת  עוצר 

במיינור.

ניתוח משחק היד

בלקיחה  זוכה  דרום  ב-4♠.  מוביל  מערב 

הראשונה עם 9♠ ומוביל מידו ♦ נמוך. כעת 

של  ניסיון  כל  החוזה.  את  להפיל  ניתן  לא 

מערב להמשיך לתקוף בסדרות המייג'ור רק 

ההגנה  עודפת.  לקיחה  להשיג  לכרוז  יסייע 

הטובה ביותר )שלא קל למצוא אותה( היא 

דרום  כעת  ב-♦.  ולהמשיך   ♦AK-ב לזכות 

מאבד לקיחה בשל החסימה בקלאב וייאלץ 

להסתפק ב-9 לקיחות.

 Dealer: S
Vul: E-W  3Board:

♠ A
♥ Q97654
♦ 8432
♣ 93

♠ KQT96
♥ KT83
♦ KJ
♣ KQ

♠ 853
♥ A2
♦ A9
♣ AJ7654

♠ J742
♥ J
♦ QT765
♣ T82

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♣
2♥2♠Pass3♠

Pass3NTAll Pass

ניתוח ההכרזה

מערב פותח ♣1 וצפון מתערב בהכרזת הפרעה 

בגובה 2. במצב פגיעות עדיף לא נדרשת סדרה 

איכותית במיוחד להכרזת ♥2.

סדרה  מכריז  נקודות   17 המחזיק  מזרח 

חדשה בגובה 2 – הכרזה מחייבת המתארת 

ל-♠4,   3♠ בין  מתלבט  מערב  נקודות.   +10

ולנוכח חולשת השליטים שלו הוא מחליט 

מינימום  מול  מלא  למשחק  לדחוף  לא 

אפשרי של השותף.

מינימלית  יד  מתארת   3♠ מערב  הכרזת 

)12-13 נקודות( עם 3+ קלפי ♠. מזרח צריך 

הזמנה  שווה  ידו  אם  להחליט  כל  ראשית 

לנוכח  שלילית  התשובה  לדעתי  לסלם. 

בסדרות  הנקודות  וריבוי  האסים  היעדר 

המתבקשת  המסקנה  לכאורה  הקצרות. 

יש  אבל  ב-♠4,  ההכרזה  את  לסיים  היא 

פתרון חכם יותר.

טובים  ועוצרים  נקודות במשותף  כ-30  עם 

בסדרת היריב מזרח מעריך שההתאמה של 

נוספת  לקיחה  תניב  בהכרח  לא  קלפים   8

חוזה  מציע  הוא  לפיכך  שליט.  עם  בחוזה 

ההחלטה  את  ומשאיר   3NT של  חלופי 

מקור  עם   3NT מעדיף  מערב  שותפו.  בידי 

ללקיחות ב-♣ ו-3 שליטים נמוכים.

מאוד  קשה  אבל  יותר,  טוב   6♣ של  חוזה 

התאמה  מציאת  לאחר  אליו  להגיע 

יגיעו  סלם  שיחפשו  הזוגות  רוב  במייג'ור. 

ל-♠6 וייכשלו.

ניתוח משחק היד

לאחר הופעת A♠ בסיבוב הראשון של הסדרה 

יש לכרוז 12 לקיחות קלות בחוזה ללא שליט. 

 2 יפסיד  הכרוז  ב-♠  בחוזה  זאת,  לעומת 

לקיחות בשליט )או A♠ וחיתוך ♥(.
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 Dealer: W
Vul: Both  4Board:

♠ JT983
♥ QJ6
♦ KT84
♣ 3

♠ K75
♥ A9
♦ J63
♣ AJT76

♠ AQ642
♥ 72
♦ AQ95
♣ 92

♠ 
♥ KT8543
♦ 72
♣ KQ854

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

Pass2♣2♥Pass
3♥4♠PassPass
DblPassPassPass

ניתוח ההכרזה

שיעצור  מה  אין  פתיחה  מול  פתיחת  עם 

 4♠ מזרח-מערב מלהגיע למשחק מלא  את 

)אשר צפוי להיכשל בגלל חלוקת השליטים 

הגרועה(.

לאחר פתיחה ♠1 ותשובה ♣2, ידו המיוחדת 

של  התערבות  הכרזת  מצדיקה  דרום  של 

לומר  מה  אין  למערב  פגיע.  במצב  גם   2♥
)התערבות   Pass קורא  והוא  זה  בשלב 

היריב מבטלת את החובה להשיב להכרזה 

להכריז  צריך  צפון  שותפו(.  של  המחייבת 

♥3 על פי הכלל "תמוך עם תמיכה", מה עוד 
שבידו גם כוח חלוקתי )סינגלטון בקלאב(.

מזרח מסיק מה-Pass של מערב שלשותפו 

 .4♠ וסוגר למשחק מלא  מינימלית  פתיחת 

כעת התוצאה תלויה בהחלטת צפון – האם 

להכפיל ♠4 או להעדיף Pass זהיר.

הרמזים  שכל  לי  נראה  הנוכחי  במקרה 

מצביעים לכיוון כפל – הכרזת היריבים לא 

למשחק  לנדרש  מעבר  עודף  כוח  הראתה 

ולצפון  פגיע  במצב  התערב  השותף  מלא, 

רצף המבטיח לו 2 לקיחות ודאיות בסדרת 

השליט של היריבים.

ניתוח משחק היד

אונים.  חסר  והכרוז   ,♥Q-ב מוביל  צפון 

ב-♥  לקיחה  למסור  עליו  חובה  כי  ברור 

נכשלת  ב-♦  העקיפה  בנוסף,  ב-♣.  ולקיחה 

מזל  הרבה   .5-0 מחולקים  והשליטים 

הכרוזים  גם  זאת,  עם  אחת.  בחלוקה  רע 

האחרים ב-♠4 יסבלו מאותו מזל רע, ולכן 

זוגות שישחקו ב-♠4 לא מוכפל עדיין יקבלו 

תוצאה טובה. 

 Dealer: N
Vul: N-S  5Board:

♠ Q9865
♥ A952
♦ QT3
♣ 7

♠ J2
♥ QT74
♦ AJ
♣ JT862

♠ K743
♥ KJ63
♦ 87
♣ AK5

♠ AT
♥ 8
♦ K96542
♣ Q943

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass2♦Dbl

3♦3♥All Pass

ניתוח ההכרזה

השלישי  במושב  ההכרזה  את  פותח  דרום 

לא  אם   .2♦ של  וחלשה  טבעית  בהכרזה 

משתמשים בפתיחה חלשה ♦2, הייתי שוקל 

♦1, אבל לא הייתי מכריז ♦3 במצב פגיעות 
נחות עם סדרה כה גרועה.

תומך  וצפון  קלאסי,  מוציא  כפל  למערב 

הלקיחות"  סך  "חוק  פי  על  ל-♦3  בשותפו 

אינה  זו  קלפים(.   9 של  )לשותפות התאמה 

הכרזה מזמינה.

שבתשובה  העיקרון  לפי    3♥ מכריז  מזרח 

לכפל מוציא מראים רביעייה במייג'ור לפני 

חמישייה במיינור. למערב יד נאה, אך היא 

המוציא,  הכפל  של  החלש  לטווח  שייכת 

ולפיכך אין סיבה להעלות את החוזה לגובה 

4. עם יד טובה יותר, מזרח היה יכול להכריז 

משחק מלא בעצמו.

לפי ההכרזה המומלצת מזרח-מערב זוכים 

בחוזה בגובה 3, אך בשולחן ייתכן בהחלט 

)הרפתקה  ל-♦4  יתחרו  צפון-דרום  כי 

עלולה  אשר  פגיע  במצב  במקצת  מסוכנת 

להיגמר בתוצאה של 200-(.

ניתוח משחק היד

הכרוז   .3♥ החוזה  נגד  ב-♦  מוביל  דרום 

זוכה ב-A♦ )רצוי לאחר עיכוב( ומשחק שני 

 .♥A-סיבובי שליט כאשר צפון מעכב את ה

שליטים.  בהוצאת  להמשיך  ניתן  לא  כעת 

J♣ לעקיפה, וכעת עליו לשחק  מזרח מריץ 

 .♣ ♠ אל ה-K בטרם יאפשר לצפון לחתוך 
משחק מדויק של הכרוז יאפשר לו להיכשל 

לקיחה  להגנה  כאשר  בלבד,  אחת  בלקיחה 

אחת בכל סדרה + חיתוך ♣. אם דרום הוא 

לקיחות   10 לבצע  ניתן  ב-♦,  בחוזה  הכרוז 

בזכות החלוקות הנוחות ב-♦ וב-♠.

 Dealer: E
Vul: E-W  6Board:

♠ AQ953
♥ QT6
♦ 3
♣ KQ74

♠ J74
♥ J43
♦ 8654
♣ 865

♠ KT6
♥ 9752
♦ Q7
♣ JT32

♠ 82
♥ AK8
♦ AKJT92
♣ A9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♦Pass
1♠Pass3NTPass

4NTPass6NTPass
PassPass

ניתוח ההכרזה

 3NT-ל הפותח  קפיצת  לדעת:  כדאי 

חלוקה  מתארת  אינה  השנייה  בהכרזתו 

חד- יד  עם  חזק  פותח  אלא  מאוזנת, 

סדרתית )+6 קלפי ♦(.

בסדרות  עוצרים  מבטיח  דרום  בנוסף, 

מחזיק  צפון  והארט(.  )קלאב  הוכרזו  שלא 

 +18 שהבטיח  שותף  מול  נאות  נקודות   13

אמנם  ארוכה.  דיאמונד  וסדרת  נקודות 

אבל  ידו,  את  מחליש  ב-♦  הבודד  הקלף 

 Pass להכריז  כדי  מדי  טובה  יד  עדיין  זו 

להכריז  הוא  ההגיוני  הפתרון   .3NT על 

אינה  זו  לסלם.  "כמותית"  הזמנה   –  4NT

שאלה לאסים כאשר ההכרזה האחרונה של 

.NT השותף הייתה

בידו של דרום שישייה מצוינת עם שפע של 

שותפו  הזמנת  את  מקבל  הוא  קונטרולים. 

.6NT ומכריז

ניתוח משחק היד

הוכרזו  שלא  הסדרות  באחת  יוביל  מערב 

לקיחות   6 או   5 לכרוז  או קלאב.  הארט   –

בסדרות  מלמעלה  לקיחות  ו-7  בדיאמונד 

ישחק  בו  באופן  תלויה  התוצאה  האחרות. 

הסיכויים  בעלת  והדרך  ה-♦,  סדרת  את 

הגבוהים ביותר היא לעקוף בסיבוב הראשון 

אל ה-9♦ )מרוויח נגד Qxx במזרח ומפסיד 

נגד Q בודדת או דאבלטון במערב – חלוקות 

שסבירותן נמוכה יותר(.

זו 12  לפיכך השחקנים הטובים יבצעו ביד 

לקיחות בדיוק, בעוד שחקנים פחות טובים 

יורידו AK♦ ויזכו בכל 13 הלקיחות לאחר 

.♦Q נפילת
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 Dealer: S
Vul: Both  7Board:

♠ J972
♥ KJT9
♦ Q832
♣ 4

♠ A84
♥ A52
♦ K95
♣ Q753

♠ 53
♥ Q843
♦ JT64
♣ T82

♠ KQT6
♥ 76
♦ A7
♣ AKJ96

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

PassPass

ניתוח ההכרזה

להכרזת  בתשובה  אסכולות  שתי  קיימות 

פתיחה של ♣1. האחת – להראות רביעיות 

 – והשנייה  הסדר,  לפי  למעלה  מלמטה 

להתמקד בסדרות המייג'ור.

בהתאם לכך המלצתי על הכרזת תשובה של 

♦1 בצפון, אך בחלק מהשולחנות יוכרז ♥1.
בחירת צפון בהכרזה הראשונה לא תשפיע 

יכריז  דרום  מקרה  בכל  הסופי:  החוזה  על 

למשחק  יעלה  ודרום  בו  יתמוך  צפון   ,1♠
מלא עם 17 הנקודות המצוינות שלו.

היד,  משחק  בניתוח  שנראה  כפי  זאת,  עם 

צפון עשויה בהחלט  הכרזתו הראשונה של 

להשפיע על בחירת קלף ההובלה של מערב.

לאחר  כי  להדגיש  חשוב  למזרח,  באשר 

ששני היריבים הכריזו "אין לו מה לחפש" 

עם חלוקה 4-3-3-3 ועליו לשתוק לכל אורך 

המכרז.

ניתוח משחק היד

בחלוקה  מכרעת  חשיבות  ההובלה  לקלף 

זו. הובלה בדיאמונד תבטיח להגנה לקיחה 

בסדרה זו ותגביל את הכרוז ל-10 לקיחות. 

לעומת זאת, הובלה אחרת תאפשר לו לבצע 

Q♥, להיפטר מהמפסיד  נגד  עקיפה חוזרת 

באמצעות  לקיחות  ל-11  ולהגיע  בדיאמונד 

חיתוכי קלאב בדומם.

להוביל  תהיה  מערב  של  שנטייתו  מאחר 

צפון  אם  כי  ברור  הוכרזה,  שלא  בסדרה 

וישיב  ביותר  הטובה  סדרתו  את  "יסתיר" 

הכרזה  שותפו,  שלו  הפתיחה  להכרזת   1♦
זו תגרום כנראה למערב להימנע מההובלה 

החזקה ב-♦.

 Dealer: W
Vul: None  8Board:

♠ 93
♥ KQ653
♦ J
♣ AQJ64

♠ 842
♥ A4
♦ AK8643
♣ 83

♠ AK5
♥ 982
♦ QT952
♣ T9

♠ QJT76
♥ JT7
♦ 7
♣ K752

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♥2♦2♥3♦

Dbl*Pass4♥Pass
PassPass

* הזמנה למשחק מלא ב-♥

ניתוח ההכרזה

 Maximal בשם  קונבנציה  מדגימה  זו  יד 

שלאחר  הוא  הרעיון   .Overcall Double
פתיחה ♥1, תמיכת השותף ל-♥2 והתערבות 

היריב ♦3, אין לפותח מקום להכרזת הזמנה 

למשחק מלא ולפיכך מומלץ להשתמש בכפל 

להדגיש  יש  מלאכותית.  הזמנה  כהכרזת 

 5-5 החלוקה  המינימלי,  הניקוד  אף  על  כי 

מחזקת מאוד את ידו של צפון, ולפיכך לא 

הייתי מסתפק בהכרזה תחרותית של ♥3.

ידו של דרום בינונית, וההחלטה אם לקבל 

את ההזמנה גבולית. בסופו של דבר ההכרזה 

שונה  יד  מול  אבל  מדי,  אופטימית  ל-♥4 

וסינגלטון  ב-♦  )דאבלטון  צפון  במקצת של 

מצוין.  חוזה  להיות  יכול  היה  זה  ב-♠( 

אך  ל-♦5,  יקריב  מערב  מהשולחנות  בחלק 

השליטים  מספר  למרות  שגיאה.  תהיה  זו 

על  מבשרת  אינה  המאוזנת  החלוקה  הרב, 

לקיחות רבות, ומצד שני מערב מחזיק כוח 

הגנתי רב ב-♠ אשר מעניק לשותפות סיכוי 

טוב להכשיל ♥4.

ניתוח משחק היד

לאחר  מוגזמת.  כהכרזה  מתבררת   4♥
הובלה ב-A♦ אין לכרוז סיכוי, והוא מפסיד 

4 לקיחות. הטעות היחידה שההגנה יכולה 

 ♠ השלכת  עם   ♦K-ב להמשיך  היא  לעשות 

מהיד וחיתוך בדומם, אך למזרח אין שום 

סיבה להגן כך.

בחוזה ב- ♦ מזרח-מערב סובלים מ"חלוקת 

ראי" ונאלצים להפסיד 2 לקיחות בקלאב, 1 

בהארט ו-1 בספייד. לפיכך ♥4 אינה אפילו 

"הקרבה" מוצלחת נגד ♦4.

 Dealer: N
Vul: E-W  9Board:

♠ T7
♥ T873
♦ QJ
♣ AQJT3

♠ Q8542
♥ Q6
♦ AK9
♣ K86

♠ K6
♥ 9542
♦ 82
♣ 97542

♠ AJ93
♥ AKJ
♦ T76543
♣ 

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♠2♦Pass
3♣Pass3♦Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

התלבטות  לדרום  יש  מזרח  פתיחת  לאחר 

בגובה  אוברקול  הכרזת  אחד  מצד  קשה. 

כלל  בדרך  ראויה   T בראשות  סדרה  עם   2

לגנאי, אבל מצד שני יד של 13 נקודות עם 

 .Pass בשביל  מדי  טובה  הינה   6-4 חלוקה 

צפון   ,Pass-ב דרום  יבחר  זאת  בכל  אם 

ואז   2♣ של   Balancing בהכרזת  יתערב 

לחוזה  להפוך  עשוי  אשר   ,2♦ יכריז  דרום 

הסופי )אלא אם צפון ימשיך ל-♥2(.

צפון  של  ידו  דרום,  של  האוברקול  מול 

 Pass )לאחר   3♣ להכריז  טובה  מספיק 

על  חוזר  דרום  ברירה,  בלית  התחלתי(. 

סדרתו על אף ההסתייגויות שלו מאיכותה, 

כי  להדגיש  יש  ב-♦3.  מסתיימת  וההכרזה 

הכרזה  השותף  בסדרת  חוסר  של  במקרים 

של 3NT אינה מהווה פתרון הולם.

ניתוח משחק היד

דרום   .♠K השותף  בסדרת  מוביל  מערב 

זוכה  מזרח  בשליט.  וממשיך   ♠A-ב זוכה 

לכרוז  הגנה פאסיבית תאפשר  ב-K♦. כעת 

להשיג 10 לקיחות לאחר נפילת Q♥ בסיבוב 

 Promotion להשיג  יכול  מזרח  אבל  השני, 

ל-9♦ שלו ולהגביל את הכרוז ל-9 לקיחות 

אם ימשיך ב-Q♠ וב-♠ שלישי כאשר ה-8♦ 

.♦Q-של מערב מוציא לצפון את ה

110+ תהיה תוצאה ממוצעת לערך לצפון-
יותר  טובה  תוצאה  להשיג  ניתן  דרום. 

בחוזה ב-♥ )10 לקיחות במשחק אופטימלי( 

זאת,  עם   .)-200( פגיע   1♠ נגד  בהגנה  או 

סביר  ולא  מעניינות  ידיים  לצפון-דרום 

שירשו למזרח לשחק ♠1.
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 Dealer: E
Vul: Both  10Board:

♠ 
♥ AJ987
♦ 83
♣ KJT865

♠ KQJ986
♥ T3
♦ AKJ
♣ A7

♠ AT43
♥ K62
♦ QT94
♣ Q9

♠ 752
♥ Q54
♦ 7652
♣ 432

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♠Pass3♦*

Pass4♣Pass4♥
Dbl4♠All Pass

* יד מזמינה, 4+ קלפי ♠

ניתוח ההכרזה

 Bergen מזרח-מערב משתמשים במוסכמת

התאמה  עם  מלא  למשחק  הזמנה  לצורך 

של 4 קלפים בסדרת המייג'ור של השותף. 

לצפון אין אפשרות להתערב במצב פגיע על 

אף החלוקה המבטיחה.

עם  מצוינות  נקודות   18 מחזיק  מזרח 

שישייה ב-♠ והוא מחליט שידו שווה הזמנה 

בהכרזת  מתבטאת  אשר  לסלם  "עדינה" 

לא  מזרח  זאת,  עם   .4 בגובה   4♣ קיו-ביד 

דעת  על  המלא  המשחק  גובה  את  יעבור 

 4♥ קיו-ביד  בהכרזת  משיב  מערב  עצמו. 

)קונטרול ראשון או שני בסדרה(. כעת צפון 

זה  מכפיל על מנת לבקש הובלה ב-♥. כפל 

מזהיר את מזרח מפני הסכנה ב-♥. לפיכך 

והמכרז  חולשה(  )הצגת   4♠ מכריז  מזרח 

מסתיים בגובה בטוח.

ניתוח משחק היד

דרום מציית לכפל של שותפו על ♥4 ומוביל 

בהארט. כעת המשחק מסתיים במהירות: 

צפון זוכה ב-2 לקיחות בהארט, ולאחר מכן 

הכרוז מושך שליטים ומשליך את המפסיד 

שלו ב-♣ על סדרת הדיאמונד.

מעניין להיווכח שהכפל של צפון היה חיוני. 

מוביל  שדרום  לאחר  קורה  מה  נתבונן 

בדיאמונד או בשליט. מזרח מושך את כל 6 

השליטים שלו ומשליך 2 הארטים מהדומם. 

לאחר מכן הוא מושך 4 לקיחות בדיאמונד. 

צפון חייב לשמור הגנה על ה-K♣ ולהשאיר 

המצב  את  הקורא  כרוז  כעת  בודד.   ♥A
סופי  למשחק  צפון  את  ויכניס   ♥ ישחק 

שיעניק לו את הלקיחה ה-12.

 Dealer: S
Vul: None  11Board:

♠ Q95
♥ 3
♦ AQJT32
♣ J52

♠ 43
♥ 9
♦ K8764
♣ AKQ98

♠ KT2
♥ KT754
♦ 9
♣ T643

♠ AJ876
♥ AQJ862
♦ 5
♣ 7

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

ניתוח ההכרזה

להמשיך  ייאלץ  הוא   ,1♥ יפתח  דרום  אם 

חזקה  אינה  ידו  כאשר   2♠ רוורס  בהכרזת 

הוא  המומלץ  הפתרון  לכך  אי  מספיק. 

 ♥ פעמיים  להכריז  מכן  ולאחר   1♠ לפתוח 

)אם השותף אינו תומך ב-♠(.

וידו שווה משחק מלא  לצפון התאמה ב-♠ 

בהכרזת  מתחיל  הוא  דרום.  פתיחת  לאחר 

הבאה  הכרזתו  ולאחר   ,2♦ של  ביניים 

 .4♠ מלא  למשחק  סוגר  הוא   2♥ דרום  של 

 12-14 מתארת   4 לגובה  המהירה  הקפיצה 

נקודות לכל היותר, ודרום כמובן לא ימשיך 

להכריז.

ניתוח משחק היד

את  להכשיל  אמורות  הגרועות  החלוקות 

החוזה  את  שיבצע  ייתכן  עדיין  אך  הכרוז, 

מול הגנה לא מדויקת. לדוגמא: מערב בוחר 

בהובלה טבעית לכאורה של 9♦. צפון זוכה 

ב-A♦ וממשיך ב-Q♦ לעקיפת חיתוך. כעת 

לחתוך  יכול  דרום   ♦K-ב מכסה  מזרח  אם 

במשחק  החוזה  את  לבצע  ובהמשך   ♠J עם 

מדויק בעזרת סדרת הדיאמונד שהוגבהה.

ההגנה הנכונה של מזרח היא לא לכסות את 

אמנם בטווח הקצר הכרוז מרוויח   .♦Q-ה

הארוך  בטווח  אבל   ,♣ מהשלכת  לקיחה 

אי-הגבהת סדרת הדיאמונד מותירה עבורו 

רק אופציה של חיתוך צולב, ובדרך זו ניתן 

להגיע ל-9 לקיחות בלבד.

אם מזרח מכריז ♣3 ומערב נותן לשחק ♠4  

ולא מקריב ל-♣5, ייתכן כי ההגנה תכשיל 

את החוזה ב-2 לקיחות לאחר הובלה ב-♣ 

ל-♠ – הגנה מצוינת אשר בהחלט  והחלפה 

שווה "טופ".

 Dealer: W
Vul: N-S  12Board:

♠ KQT62
♥ 3
♦ KJ952
♣ J8

♠ 98
♥ QJ976
♦ 764
♣ Q93

♠ A75
♥ KT84
♦ QT3
♣ K75

♠ J43
♥ A52
♦ A8
♣ AT642

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♣
1♠Dbl2♣2♥
3♦3♥4♠All Pass

ניתוח ההכרזה

צפון  ממערב   1♣ מינימלית  פתיחה  לאחר 

עומדת  אם  )אלא   1♠ אוברקול  מכריז 

בספייד   5-5 להראות  קונבנציה  לרשותו 

ובדיאמונד(.

כדי  מינימליים  ערכים  עם  מכפיל  מזרח 

לתמונה  שלו  ההארט  סדרת  את  להכניס 

הארט  קלפי   +4 מבטיח  הכפל  )עקרונית 

התאמה  עם  פתיחה  לדרום  נקודות(.  ו-7+ 

מלא  משחק  מובטח  לא  עדיין  אך  ב-♠, 

מול אוברקול מינימלי של השותף. הכרזת 

סדרת היריב ♣2  מתארת 10+ נקודות עם 

שמח  מערב  חולשתו,  אף  ב-♠. על  התאמה 

צפון  כעת   .2 בגובה  ב-♥  התאמה  להראות 

יחסית  טובה  יד  ומציג  טבעי   –  3♦ מכריז 

 .)2♠ מכריז  היה  צפון  מינימלית  יד  )עם 

פגיעות  ♥3 במצב  עם  מזרח מנסה להפריע 

עדיף )מי יודע – אולי צפון-דרום "יאמינו" 

המשחק  על  ויוותרו  יריביהם  להכרזות 

המכרז  את  מסיים  דרום  אבל  המלא?!(, 

ב-♠4 לאחר ששותפו הראה יד טובה יחסית.

ניתוח משחק היד

הכרוז   .4♠ החוזה  נגד   ♥Q-ב מוביל  מזרח 

שלישי   ♦ ולחתוך   ♦K-ו  ♦A לשחק  יכול 

בדומם. לאחר מכן ימשוך שליטים ולבסוף 

ייהנה מהדיאמונדים שהוגבהו. דרך משחק 

ולאחר מכן  אחרת היא להתחיל בשליטים 

נוחות  שהחלוקות  היות   .♦J-ה אל  לעקוף 

לכרוז, התוצאה בכל המקרים תהיה זהה – 

11 לקיחות בחוזה ב-♠ כאשר הכרוז מפסיד 

רק A♠ ולקיחה ב-♣. אני צופה תוצאה של 

650+ ברוב השולחנות, כאשר מי שלא מגיע 
למשחק מלא ו/או מבצע 10 לקיחות בלבד 

מקבל תוצאה גרועה.
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 Dealer: N
Vul: Both  13Board:

♠ 
♥ QJ64
♦ KJ9863
♣ 984

♠ Q8654
♥ AKT2
♦ 5
♣ Q52

♠ A3
♥ 8
♦ AQT42
♣ KJ763

♠ KJT972
♥ 9753
♦ 7
♣ AT

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♠Pass2♦
Pass2♥Pass3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מזרח פותח ♠1 ומערב משיב בגבוהה מבין 

שתי החמישיות שלו ♦2. צפון-דרום תוהים 

סדרותיהם  את  מכריזים  יריביהם  מדוע 

הארוכות וכמובן שותקים.

מתארת   2♥ מזרח  של  השנייה  הכרזתו 

כוח  למערב   .♥ קלפי  ו-4   ♠ קלפי   5 לפחות 

והוא  התאמה,  ללא  ודאי  מלא  למשחק 

לומר,  מה  יותר  אין  למזרח   .3NT מכריז 

והמכרז מסתיים.

שנייה  שהכרזה  סבורים  מהמומחים  חלק 

מאוזנת.  חלוקה  לתאר  צריכה   3NT של 

 ,3NT יכריזו  ♣3במקום  שחקנים  אותם 

אולם בסופו של דבר החוזה יהיה זהה.

ניתוח משחק היד

ההובלה הנכונה של צפון היא בסדרה שלא 

הוכרזה – קלאב. לא כדאי להוביל ♦ לתוך 

ב-♥  להוביל  לא  וגם  מערב  של  החמישייה 

בסדרה.  קלפים   4 הבטיח  שהדומם  לאחר 

והחלפה  ב-♣  הובלה  )לדוגמא  נכונה  הגנה 

לבצע  הכרוז  על  תקשה  ל-♦(  דרום  של 

לקיחות   8 רק  לו  שיש  היות  החוזה  את 

בטוחות )4 בקלאב, 2 בהארט, 1 בדיאמונד 

הלקיחה  את  להשיג  מנת  על  בספייד(.  ו-1 

"משחק  לארגן  יצטרך  מערב  התשיעית 

סופי" נגד אחד המגנים ולהשתמש בסדרת 

ההארט למסירת ההובלה ליריבים. לבסוף 

צפון ימסור לו לקיחה ב-♦ או שדרום ימסור 

לו לקיחה ב-♠.

 Dealer: E
Vul: None  14Board:

♠ 4
♥ AJT4
♦ A84
♣ KQ982

♠ AT9853
♥ 87
♦ T63
♣ 54

♠ K76
♥ K53
♦ 752
♣ J763

♠ QJ2
♥ Q962
♦ KQJ9
♣ AT

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1NTPass
2♣Pass2♥Pass
3♠*DblPassPass
4♣Pass4♦Pass

4NTPass5♦Pass
5♥PassPassPass

* התאמה ב-♥ עם עניין בסלם

ניתוח ההכרזה

לצפון יד מבטיחה מאוד מול פתיחת השותף 

סלם.  הכרזת  לבחון  מעוניין  והוא   ,1NT

ומוצא  בסטיימן  משתמש  הוא  ראשית 

התאמה ב-♥.

סדרת  מכריז  שהשותף  לאחר  המלצה: 

מייג'ור בגובה 2 בתשובה לסטיימן, הכרזת 

הינה   3 בגובה  השנייה  המייג'ור  סדרת 

מלאכותית – מראה התאמה במייג'ור של 

השותף עם שאיפה לסלם.

בסדרה(.  הובלה  )בקשת   3♠ מכפיל  מזרח 

 .4♣ עם  קיו-ביד  בהכרזות  מתחיל  וצפון 

מועיל  כוח  לדרום  המינימלית,  ידו  אף  על 

ב-♦ והוא מציג אותו בהכרזת קיו-ביד ♦4. 

קלפי  למספר  ושואל  הלאה  מתקדם  צפון 

המפתח, אך הוא מתאכזב לגלות שלשותפו 

להיות  יכול  )אשר  בלבד  אחד  מפתח  קלף 

בכל   .)♥K או  אחד משני האסים החסרים 

מקרה לא ניתן להכריז סלם, והחוזה הסופי 

הוא ♥5.

ניתוח משחק היד

ספייד  ומוביל   3♠ על  הכפל  את  זוכר  מערב 

הלקיחה  זוהי  שותפו.  של   A-ל נמוך 

הראשונה והאחרונה של ההגנה. הכרוז חותך 

את הספייד הבא בדומם, עובר לידו ב-♦ או 

בהארט.  העקיפה  על  פעמיים  וחוזר  ב-♣ 

להשליך  רק  נותר  השליטים  משיכת  לאחר 

מפסיד בספייד על KQ♣ ולתבוע 12 לקיחות. 

)והפחות  הישנה  בשיטה  המשתמשים  זוגות 

בלבד  האסים  למספר  שאלה  של  מדויקת( 

)ללא K בשליט( עשויים להכריז בחלוקה זו 

סלם ולהרוויח את כל הקופה.

 Dealer: S
Vul: N-S  15Board:

♠ 93
♥ AK3
♦ T8743
♣ J74

♠ QJT7
♥ 5
♦ KQ
♣ AQ8632

♠ 85
♥ QJT82
♦ A9652
♣ K

♠ AK642
♥ 9764
♦ J
♣ T95

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass

Pass1♣1♠2♥
Pass3♣Pass3♦
Pass3NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

"חוק  לפי  מערב  של  ידו  את  לפתוח  ניתן 

ה-20", אולם ה-K הבודד הוא פגם רציני. 

זוגות המשתמשים בהכרזות פתיחה ♠2/♥2 

לתיאור ידיים חלשות דו-סדרתיות ישמחו 

לפתוח ♥2 עם יד זו.

בסופו של דבר מזרח הוא הפותח ♣1. דרום 

מתערב בהכרזת אוברקול מינימלית על מנת 

לסייע לשותפו במידה שיהיה בהובלה. כעת 

זו  בזו אחר  מערב מקבל הזדמנות להכריז 

את סדרותיו האדומות בגובה 2 ו-3 ולתאר 

יד דו-סדרתית עם כוח של "כמעט פתיחה". 

ב-♣  טובה  שישייה  עם  נקודות   14 למזרח 

ועוצרים טובים בסדרת היריב, והוא מהמר 

לעזרה  שיזדקק  יודע  הוא  כאשר   3NT על 

את  לבצע  מנת  על  ב-♣  השותף  של  כלשהי 

החוזה.

ניתוח משחק היד

בלקיחה  זוכה  ומזרח  ב-2♠  מוביל  דרום 

להצליח  ניתן  כי  ברור   .♠T עם  הראשונה 

הסיכויים   .3-3 היא  ה-♣  חלוקת  אם  רק 

 ♣K לנסות:  צריך  אבל  הכרוז,  לטובת  לא 

השלישית  בלקיחה   ♦Q השנייה,  בלקיחה 

הנוחה.  החלוקה  את  מגלה   ♣AQ וכעת 

מזרח מושך את יתרת הלקיחות ב-♣ ואת 

K♦. לא ניתן להגיע ל-A♦ שבדומם, אבל 9 
לקיחות כבר הושגו.

שני  להשליך  חייב  צפון  ה-♣  סדרת  על 

דיאמונדים ו-♥ נמוך. עליו לשמור היטב על 

ה-♠  שנותר בידו, אחרת שותפו עלול לאבד 

יבצע  והכרוז  בספייד,  שלו  הלקיחות  את 

לקיחות עודפות.
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 Dealer: W
Vul: E-W  16Board:

♠ KQJ4
♥ K
♦ J7432
♣ J86

♠ T97
♥ 543
♦ KQ96
♣ A93

♠ A3
♥ AJT987
♦ 85
♣ Q54

♠ 8652
♥ Q62
♦ AT
♣ KT72

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♥
Dbl2♥2♠3♥

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

למערב ללא ספק הכרזת פתיחה של ♥1 עם 

לצפון,  באשר  נקודות.  ו-11  טובה  שישייה 

העניינים פחות ברורים. החלוקה מתאימה 

מאוד לכפל והרביעייה בספייד מצוינת, אך 

 K-ה ביד הקודמת  וכמו   )11( נמוך  הניקוד 

הבודד הוא פגם ניכר.

הסיבה היחידה שבחרתי להכפיל בכל זאת 

צפון- על  המקל  הנוח  הפגיעות  מצב  היא 

דרום להתחרות על החוזה.

דרום  ל-♥2  תומך  שמזרח  לאחר  ואכן, 

 8 של  צפויה  התאמה  עם  ל-♠2  מתחרה 

להילחם  מערב  את  ומאלץ  בסדרה  קלפים 

לפי  מוצדקת  )הכרזה   3 בגובה  החוזה  על 

תשעה  של  התאמה  עם  הלקיחות  סך  חוק 

שליטים(.

צפון לא יכריז ♠3 בגלל ערכיו המינימליים, 

הגרועה.  סדרתו  בגלל   3♠ יכריז  לא  ודרום 

החוזה הסופי צריך להיות ♥3.

ניתוח משחק היד

ב-♦  מפסיד  ב-♠,  מפסיד  לכרוז   3♥ בחוזה 

ומפסיד אחד בלבד ב-♣ לאחר שישחק נמוך 

.Q-לכיוון ה

גם בסדרת השליט צריך להיות מפסיד אחד 

כאשר  ישגו  מהשחקנים  חלק  אך  בלבד, 

יתחילו בעקיפה שתפסיד ל-K♥ ולאחר מכן 

הוא  הנכון  המשחק  עקרונית,   .♥A יורידו 

 ♥A-לעקוף פעמיים, או לחילופין להתחיל ב

בתקווה ללכוד תמונה בודדת אצל צפון.

ביד ספציפית זו שבה דרושה גם עקיפה ב-♣ 

ביצוע  לצורך  לדומם  כניסות  מספיק  אין 

להוריד  נכון  לפיכך  כפולה בהארט.  עקיפה 

.♠A-לאחר הזכייה ב ♥A מיד

 Dealer: N
Vul: None  17Board:

♠ Q97
♥ AK972
♦ Q64
♣ Q4

♠ 
♥ QJ83
♦ A8752
♣ T965

♠ AT542
♥ 6
♦ KJ3
♣ J732

♠ KJ863
♥ T54
♦ T9
♣ AK8

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♥Pass1♠Pass

1NTPass3♥Pass
PassPass

ניתוח ההכרזה

אך  ב-♥,  התאמה  עם  מזמינה  יד  לדרום 

במקום להכריז מיד ♥3 )אם בכלל זו הכרזה 

להציג  עדיף  הזוג(  של  שיטתו  לפי  מזמינה 

קודם את סדרת הספייד. אחרי הכול, עדיף 

קיימת(  זו  )אם   5-4 של  בהתאמה  לשחק 

 3 5-3 עם תמיכה של  מאשר בהתאמה של 

שליטים נמוכים.

צפון בוחר בהכרזה שנייה של 1NT לתיאור 

דרום  וכעת  נקודות,   12-14 עם  מאוזנת  יד 

מלא  למשחק  הזמנה  )הכרזת  ל-♥3  קופץ 

שאינה מחייבת(. על מנת לאלץ את השותף 

להשתמש  יכול  דרום  נוספת  פעם  להכריז 

 New או  סטיימן  )צ'ק-בק   2♣ בהכרזת 

ההכרזה  לשיטת  בהתאם   Minor Forcing
של הזוג(. לצפון 13 נקודות חלשות יחסית, 

כאשר שלוש המלכות שלו הינן קלפים בעלי 

הוא  לכך  אי  שליט.  עם  בחוזה  מועט  ערך 

דוחה את ההזמנה והחוזה הסופי הוא ♥3.

ניתוח משחק היד

ההובלה  אך  בקלאב,  כנראה  יוביל  מזרח 

לו  שאין  משום  לכרוז  תועיל  לא  הנוחה 

הסביר:  המשחק  מהלך  יעילה.  השלכה 

בחלוקה  מבחין  )צפון   ♥AK  ,♣Q-ב זכייה 

הגרועה(, AK♣ )השלכת ♦ מהיד( ו-♠ נמוך 

 ♥QJ  ,♠A  ,♦AK מפסיד  הכרוז  מהדומם. 

ונופל בחוזה פעם אחת. 

ההגנה  של  מצבה  את  ישפר  לא   ♠ חיתוך 

משום שהוא יבוא על חשבון לקיחה טבעית 

בשליט של מזרח.

טובה  תוצאה  תהיה  ב-♥3  בודדת  נפילה 

מעטים  לא  שבשולחנות  היות  לצפון-דרום 

 3♠ של  חלופי  בחוזה  כמו-כן   .4♥ יוכרז 

קיימת סכנה רבה יותר שהיריבים יכפילו.

 Dealer: E
Vul: N-S  18Board:

♠ AQ6
♥ AQT52
♦ QJ7
♣ J5

♠ K3
♥ J64
♦ 52
♣ KQ8642

♠ T94
♥ K873
♦ AKT63
♣ A

♠ J8752
♥ 9
♦ 984
♣ T973

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---3♣PassPass
3♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מילה  היו   3 בגובה  מנע  פתיחות  פעם 

נרדפת לסדרה בת 7 קלפים, אולם הברידג' 

שפתיחה  היות  יותר.  אגרסיבי  המודרני 

חלשה בגובה 2 עם 6 קלפים אפשרית בכל 

זוגות רבים מוכנים  הסדרות פרט לקלאב, 

לעתים לפתוח ♣3 עם שישייה. ידו הנוכחית 

של מזרח מתאימה מאוד עם סדרה ארוכה 

בראשות KQ ובעיקר מצב פגיעות נוח.

נקודות   9 עד  מוגבלת  מזרח  הכרזת 

מערב  לפיכך  במייג'ור.  רביעייה  ושוללת 

כעת   .Pass וקורא  מלא  משחק  שאין  יודע 

נקודות.   16 המחזיק  לצפון  המכרז  מגיע 

לדעתי, רק שחקנים מעטים ישכילו להימנע 

טבעית  בהכרזה  יבחרו  הרוב  מהמלכודת. 

ייאלץ  דרום  ואז  יכפילו,  אחרים   .3♥ של 

לשחק בחוזה ♠3.

♥3. חלק מהשחקנים  מערב שוקל להכפיל 

להיזהר  העדפתי  אני  זו.  אפשרות  יממשו 

מאחר שהשותף לא הבטיח שום כוח הגנתי.

ניתוח משחק היד

את החוזה ♥3 ניתן להגדיר במילה אחת – 

 ,A-ב שתילקח   ♣K-ב הובלה  לאחר  אסון. 

ההמשך החזק ביותר הוא ב-♠. כעת ההגנה 

עתידה לזכות ב-AK ,♠K♦, חיתוך ♦ וחיתוך 

♠ – כל זאת בנוסף ל-2 לקיחות בקלאב ול-
מול  פעמים   4 ייפול  צפון  הכול  בסך   .♥K
מצוינת  תוצאה  לקבל  וניתן  טובה,  הגנה 

במזרח-מערב גם ללא הכפלת החוזה.

 Pass-ב יבחר  מזרח  שבהם  בשולחנות 

התחלתי צפון יתערב ב-♥1 ובהמשך יאפשר 

להגיע  ואף  בחוזה  "לזכות"  למזרח-מערב 

לתוצאה שלילית אם יטפסו גבוה מדי.



2
0

1
7

אר 
ת - ינו

צי
אר

ה
ת 

טני
מול

סי
ה

 Dealer: S
Vul: E-W  19Board:

♠ 83
♥ T95
♦ T5
♣ AJT953

♠ AQ42
♥ AJ82
♦ 42
♣ 642

♠ J976
♥ Q74
♦ K63
♣ Q87

♠ KT5
♥ K63
♦ AQJ987
♣ K

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♦Pass

PassDbl2♦2♠
3♣Pass3♦All Pass

ניתוח ההכרזה

אך  מעניינת,  יד  לצפון   .1♦ פותח  דרום 

ללא הכרזה נוחה, והבחירה ההגיונית היא 

מתערב  מזרח  בלבד.  נקודות   5 עם   Pass
בכפל מוציא במצב Balancing. כעת דרום 

חוזר  טובה  ושישייה  נקודות   16 המחזיק 

אך  מאוד,  אפורה  יד  סדרתו. למערב  על 

לדעתי חשוב לתת כבוד לרביעייה במייג'ור 

בעקבות   2♠ של  חופשית  בהכרזה  ולבחור 

שזכיית  מאחר  השותף,  של  המוציא  הכפל 

היריבים בחוזה בגובה 2 צפויה להעניק להם 

♠2  ממערב  הכרזת  לאחר  טובה.  תוצאה 

צפון אינו יכול להמשיך לשתוק, והוא יכריז 

בחוזה  נכונות לשחק  גם  לו  יש  )כאשר   3♣
.)3♦

הראשון,  בסיבוב  צפון  של   Pass-ה לאור 

דרום אינו מצפה ממנו לסדרת קלאב טובה, 

והוא מתקן את החוזה הסופי ל-♦3. למזרח 

אסור להכריז ♠3 – הוא כבר עשה את שלו 

ההחלטות  כל  וכעת  מינימלי,  מוציא  בכפל 

הן של שותפו.

ניתוח משחק היד

לכאורה לכרוז כניסה בודדת לדומם בקלאב 

המלכים  שני  לעבר  להוביל  יוכל  לא  והוא 

ההגנה  בפועל  אך  המייג'ור,  בסדרות  שלו 

תצטרך לשחק עבורו ♠ או ♥ בשלב מסוים, 

 5  – לקיחות   8 על  לבנות  יכול  שהכרוז  כך 

אחרת. המקור  סדרה  בכל  ו-1  בדיאמונד 

הוא  התשיעית  ללקיחה  היחיד  האפשרי 

חיתוך ♠ בדומם. לפיכך הובלה טבעית ב-♠ 

"תמכור" את החוזה, בעוד הובלה ב-♥ עם 

החלפה מידית של מזרח לשליט אשר תסכל 

את החיתוך – תגביל את דרום ל-8 לקיחות 

ותכשיל חוזה של ♦3.

 Dealer: W
Vul: Both  20Board:

♠ T42
♥ KT62
♦ QT32
♣ A9

♠  KQ97
♥ J4
♦ AKJ4
♣ J72

♠ J
♥ AQ95
♦ 8765
♣ K864

♠ A8653
♥ 873
♦ 9
♣ QT53

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

Pass1NTPass2♣
Pass2♠Pass3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מהלך הכרזה שגרתי לאחר הכרזת פתיחה 

1NT. למשיב 10 נקודות עם רביעייה ב-♥. 

♣2 )סטיימן(, ולאחר שהפותח  הוא מכריז 

מראה רביעייה לפחות מול ה-J הבודד של 

מתבקשת  ב-♥(,  רביעייה  )ושולל  מזרח 

.3NT הכרזה סוגרת של

ניתוח משחק היד

דרום מתלבט באיזו סדרה שחורה להוביל. 

לפתח  הסיכוי   ,2♠ מזרח  הכרזת  לאור 

לקיחות בסדרה זו קטן. הגיוני יותר להוביל 

ב-3♣. צפון זוכה ב-A♣ וחוזר ב-9♣. מזרח 

כעת   .K-ה את  מוציא   Q-וה  ,♣J-ב מכסה 

עם  ביחד   .♣T עם  לקיחה  לדרום  הוגבהה 

ל-4  מגיעה  ההגנה   ♥K-וה האסים  שני 

מבחינתה(,  אופטימלית  )תוצאה  לקיחות 

והחוזה מבוצע בדיוק.

אינה  עדיין  בספייד  הובלה  כי  לציין  יש 

ויש  ההגנה  על  מקשה  היא  אך  פטאלית, 

סיכוי שצפון ייכנס ללחץ בסדרות האדומות 

אשר יאפשר לכרוז להשיג לקיחה עודפת.

שהיריבים  בסדרות  הובלות  לדעת:  כדאי 

הכריזו נגד חוזה ללא שליט אינן מובילות 

באחת  הובלה  חפשו  להצלחה.  כלל  בדרך 

הסדרות שלא הוכרזו.

 Dealer: N
Vul: N-S  21Board:

♠ J63
♥ K743
♦ AQJ4
♣ A8

♠ KQ84
♥ T85
♦ 3
♣ KQ653

♠ AT
♥ AQ96
♦ KT95
♣ T74

♠ 9752
♥ J2
♦ 8762
♣ J92

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

משולחן  להשתנות  עשוי  ההכרזה  מהלך 

לשולחן בהתאם לשיטת ההגנה של מזרח-

.1NT מערב מול הכרזת פתיחה

עבור מי שמשתמש במוסכמה DONT זוהי 

אורך  )המתארת   2♣ להכרזת  מתאימה  יד 

אם  ידועה(.  בלתי  נוספת  ובסדרה  בקלאב 

שמזרח  הסיכויים  רוב  כך,  המכרז  יתפתח 

ישחק בחוזה ♣2.

פופולריות  הצוברת  אחרת  מוסכמה 

 1NT על  בכפל  להשתמש  היא  לאחרונה 

מיינור  בסדרת  קלפים   5 עם  יד  לתיאור 

בלתי ידועה ו-4 קלפי בסדרת מייג'ור בלתי 

 Multi-ו  Landy עם  שלה  השילוב  ידועה. 

.Kit Woolsey נקרא על שמו של

שימוש במוסכמה זו עשוי להעניק למזרח-

מזרח  זו:  בחלוקה  שיא  תוצאת  מערב 

יכפיל, מערב ישאיר לעונשין עם 13 נקודות, 

וצפון-דרום יהיו בצרות צרורות.

ניתוח משחק היד

אך  ומשונים,  שונים  חוזים  ייתכנו  זו  ביד 

בחוזה  המשחק  מהלך  את  רק  נבחן  אנו 

את  רואה  מזרח  היה  צפון. לו  מצד   1NT

כל 52 הקלפים, הוא היה מוביל בכל סדרה 

את  יקבל  ששותפו  מנת  על  לקלאב  פרט 

וישחק אליו קלאב, אך במציאות  ההובלה 

מזרח יוביל 5♣ )רביעי מלמעלה(. כעת רוב 

מהדומם  נמוך  ישחק  שהכרוז  הסיכויים 

ולא  במזרח(   ♣KTxxx למצוא  )בתקווה 

ייפול  זו  בדרך  שקיבל.  המתנה  את  ינצל 

הכרוז 3 פעמים.

לזכות  עליו  בלבד,  פעמיים  ליפול  מנת  על 

 ♣A למשוך ,♦J-לעקוף בהצלחה אל ה ,♣J-ב

ולצאת מידו בספייד. אם ישחק כך, ההגנה 

לו בסוף המשחק את  חייבת למסור  תהיה 

הלקיחה החמישית.
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 Dealer: E
Vul: E-W  22Board:

♠ AT87
♥ T953
♦ Q9
♣ AT6

♠ 63
♥ A872
♦ AJ8
♣ K743

♠ 42
♥ QJ6
♦ T65432
♣ 95

♠ KQJ95
♥ K4
♦ K7
♣ QJ82

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♣1♠Pass
2♣Pass4♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

עם   1♠ מתערב  ודרום  פותח  ♣1  מזרח 

אוברקול חזק )15 נקודות(.

והוא  ב-♠  התאמה  עם  נקודות   10 לצפון 

מראה זאת באמצעות הכרזת סדרת הפותח 

שהכרזת  מעדיפים  מהמומחים  )חלק   2♣
בלבד  קלפים   3 של  תמיכה  תתאר   2♣
של  התאמה  עם  מלאכותי   2NT ומכריזים 

4 קלפים ויד מזמינה לפחות(. ברגע שדרום 

טובה  )או  מזמינה  יד  על  משותפו  שומע 

מיד  להכריז  עליו  ב-♠  התאמה  עם  יותר( 

משחק מלא ♠4.

ניתוח משחק היד

)סדרת  ב-♣  הובלה  בין  מתלבט  מערב 

הובלה  ובין  חיתוך  לקבל  בתקווה  השותף( 

לקיחות  לפתח  בניסיון   ♥Q הרצף  בראש 

מהירות בסדרה זו, אולם בחלוקה הנוכחית 

בכל  מאומה.  תשנה  לא  ההובלה  בחירת 

 ♥ ישחק  שליטים,  יוציא  הכרוז  מקרה 

ב-♣.  ללא הצלחה  ויעקוף  בידו   K-ה לעבר 

התוצאה הסופית תהיה תמיד 10 לקיחות, 

זה   .♣K-וב זוכה בשני אסים  כאשר מזרח 

אם   ,+420 של   flat board להיות  אמור 

בצפון-דרום  זוגות  גם  יהיו  במציאות  כי 

ויסתפקו  המלא  המשחק  את  שיחמיצו 

ב-170+.

 Dealer: S
Vul: Both  23Board:

♠ AKJ87
♥ 9
♦ J943
♣ AT7

♠ Q9432
♥ 62
♦ K62
♣ 654

♠ 65
♥ KQ83
♦ 8
♣ KQJ932

♠ T
♥ AJT754
♦ AQT75
♣ 8

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♥2♣
2♠Pass3♦Pass
4♦Pass4♥Pass
4♠Pass4NTPass
5♥Pass6♦Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

ההכרזה מתחילה באופן טבעי. דרום פותח 

סדרה  והכרזת   2♣ אוברקול  ולאחר   ,1♥
מציג  הוא  השותף  של   2♠ מחייבת  חדשה 

את סדרתו השנייה בגובה 3.

יותר  חזקה  הכרזה  זו  ל-♦4.  תומך  צפון 

דרום  את  מעודדת  והיא   ,5♦ מאשר 

להמשיך הלאה לקראת סלם. על אף מיעוט 

הנקודות, מבנה היד של דרום מצוין לסלם, 

לאחר   .4♥ קיו-ביד  בהכרזת  ממשיך  והוא 

הכרזת קיו-ביד ♠4 מצפון, דרום מברר את 

)כאשר סדרת השליט  מספר קלפי המפתח 

חסר.  מהם  שאחד  ומגלה  דיאמונד(  היא 

לפיכך החוזה הסופי הוא ♦6.

ניתוח משחק היד

לבצע את הסלם  ניתן   .♣K-ב מערב מוביל 

ההגיוני  המשחק  קו  אך  דרכים,  במספר 

שליט  עם   ♥ חיתוך   ,♥A  ,♣A הוא  ביותר 

נמוך, חיתוך ♣ וחיתוך ♥ עם 9♦. מזרח יכול 

בהמשך  אך   ,♦K עם  הדומם  מעל  לחתוך 

 ,♦J עם  מערב  של  האחרון  ההארט  ייחתך 

את  ולתבוע  שליטים  למשוך  יוכל  והכרוז 

יתרת הלקיחות.

 Dealer: W
Vul: None  24Board:

♠ Q843
♥ T3
♦ K2
♣ A8632

♠ T95
♥ AQ7
♦ A65
♣ QJ75

♠ KJ2
♥ K98652
♦ QJ3
♣ 4

♠ A76
♥ J4
♦ T9874
♣ KT9 

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------2♥

Pass3♥PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

בגובה  חלשה  פתיחה  של  העליון  הגבול 

 10 אולם  נקודות,  כ-9  לעתים  מוגדר   2

הנקודות של מערב חלשות מדי עבור הכרזת 

פתיחה בגובה 1 ועדיף לפתוח אותן בגובה 2 

על מנת להימנע מהכרזה מוגזמת בהמשך.

טובה  התאמה  עם  נקודות   13 למזרח 

בהארט, אך יד זו אינה מספיק טובה אפילו 

כדי להזמין למשחק מלא לאחר פתיחת ♥2 

לתמוך  ממליץ  אני  זאת  בכל  השותף.  של 

דרום  של  התערבות  למנוע  בשאיפה  ל-♥3 

ולזכות בחוזה. 

לוודאי  קרוב  הקלפים,  שמחולקים  כפי 

שדרום לא היה מתערב גם נגד ♥2, ותוצאת 

המכרז היא שמערב הוא הכרוז בחוזה ♥3. 

ידו של  עם   1♥ זאת, שחקנים שיפתחו  עם 

מערב יגיעו לחוזה ♥4.

ניתוח משחק היד

היא  צפון  של  ביותר  ההגיונית  ההובלה 

והמשך   ♠A-ב דרום  זכיית  נמוך.  בספייד 

בסדרה מבטיחים להגנה 2 לקיחות בספייד, 

אך עדיין דרוש דיוק כדי להגביל את הכרוז 

ל-9 לקיחות: ראשית, כאשר ישוחק ♣ מידו 

של מערב, צפון צריך לשחק נמוך )אם יקפוץ 

נגד  חיתוך  עקיפת  של  מצב  ייווצר   ♣A-ב

צפון   ♦Q יוביל  מערב  כאשר  שנית,  דרום(. 

לשותפו  להגביה  כדי   ♦K עם  לכסות  חייב 

לקיחה בסדרה.

הזוגות במזרח-מערב שיגיעו ל-♥4 אמורים 

להיכשל מול הגנה טובה, אך חלקם יבצעו 

את החוזה בזכות הגנה חלשה. אגב, חוזה 

של 3NT לא ניתן להכשיל כלל, אך בחלוקה 

זו איני רואה דרך הגיונית להכריזו.
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 Dealer: N
Vul: E-W  25Board:

♠ QT862
♥ T
♦ K43
♣ K742

♠ K74
♥ 8543
♦ JT8
♣ QT9

♠ J
♥ AQJ72
♦ 752
♣ 8653

♠ A953
♥ K96
♦ AQ96
♣ AJ

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1♦1♥

1♠2♥4♠Pass
PassPass

ניתוח ההכרזה

ומערב  נקודות   18 עם   1♦ פותח  דרום 

לסייע  כדי  טובה  סדרה  עם  מתערב  ♥1 

לשותפו בהובלה. צפון מתאר 5 קלפים ב-♠, 

ומזרח תומך בשותפו ל-♥2.

היא  דרום  של  הטבעית  ההכרזה  כעת 

)המתארת   4 לגובה  שותפו  סדרת  העלאת 

זאת,  עם  ב-♠(.  התאמה  עם  נקודות   +18

את  מטרידה   ♥K-ה דרך  הצפויה  ההובלה 

יסתפקו  מהשחקנים  חלק  ולפיכך  דרום, 

ב-♠3 ואחרים ינסו להגיע לחוזה ללא שליט. 

הכרזה  9 שליטים  של  עם התאמה  לדעתי, 

♠4 היא בסופו של דבר הטובה ביותר,  של 

מה עוד שלא תמיד A♥ יהיה אצל מערב.

לאחר הכרזה פשוטה של ♠4 שאינה מראה 

יד חלוקתית, צפון אינו רואה סיכוי לסלם 

והמכרז מסתיים.

ניתוח משחק היד

בלקיחה  זוכה  וההגנה  ב-♥  מוביל  מזרח 

מפסידים  אין  לכרוז  בסדרה.  בודדת 

בסדרות המיינור, והתוצאה הסופית תלויה 

טכנית,  השליט.  בסדרת  המשחק  בקו 

כדי   ♠A-ב להתחיל  הוא  הנכון  המשחק 

תמונה  מנפילת  מקסימלי  רווח  להשיג 

בודדת וגם להתגונן נגד KJx♠ במערב. 

בחלוקה הנוכחית קו משחק זה יוביל ל-11 

של  מידו   ♠Q הובלת  בעוד  בלבד,  לקיחות 

ותעניק  מערב  של   ♠J-ה את  תמעך  הכרוז 

לצפון-דרום 12 לקיחות.

 Dealer: E
Vul: Both  26Board:

♠ Q7
♥ KT95
♦ K843
♣ A76

♠ K62
♥ Q763
♦ T72
♣ T94

♠ AJ94
♥ 
♦ QJ95
♣ J8532

♠ T853
♥ AJ842
♦ A6
♣ KQ

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♥Pass

2NT*Pass4♥Pass
PassPass

* התאמה של 4+ קלפי ♥, מחייב למשחק 
מלא לפחות

ניתוח ההכרזה

במוסכמה  המשתמשים  עבור  מעניינת  יד 

Jacoby 2NT. על פי הגרסה הקלאסית של 
בהכרזתו  קוצר  מראה  הפותח  המוסכמה 

השנייה, וללא קוצר הוא מכריז ♥4 עם -12

ו-♥3  נקודות   15-17 עם   3NT נקודות,   14

עם 18+ נקודות.

עם זאת, מהלך ההכרזה המתואר לעיל אינו 

משביע רצון, משום שצפון היה נתקל בבעיה 

לפיכך  נקודות.   17-18 בידו  היו  אילו  קשה 

המוסכמה  של  יותר  מודרניות  גרסאות 

מלאכותית  בהכרזה  להשתמש  מעדיפות 

♣3 מצד הפותח בסיבוב השני לתיאור  של 

יד מינימלית כלשהי, ורק בהמשך לברר על 

קוצר.

על  מינימלית,  יד  לצפון  הנוכחית  בחלוקה 

הכרזת ♣3 המתארת מינימום )12-14( הוא 

יכריז ♥4 אשר יסיים את המכרז.

ניתוח משחק היד

החוזה  נגד   ♦Q הרצף  בראש  מוביל  מערב 

על   ♣KQ ומשחק   ♦K-ב זוכה  דרום   .4♥
מנת לשחרר את החסימה בקלאב. כעת עליו 

להחליט כיצד לשחק את סדרת השליט. אם 

ב-10  להסתפק  ייאלץ  הוא   ♥A-ב יתחיל 

עם  בדומם  יזכה  בלבד, אולם אם  לקיחות 

בהמשך  יוכל  משרת  אינו  מערב  בעוד   ♥K
ובמקביל  מזרח,  נגד  חוזרת  עקיפה  לארגן 

ה-♠  את  ולהשליך  בדומם  אחד   ♠ לחתוך 

להביא  עשוי  נכון  תזמון   .♣A על  האחרון 

את הכרוז ל-11 לקיחות עם תוצאה מעולה.

 Dealer: S
Vul: None  27Board:

♠ 7
♥ AQJT9
♦ T43
♣ KT94

♠ QT8532
♥ 2
♦ J82
♣ 632

♠ 64
♥ K8543
♦ K9
♣ AQJ8

♠ AKJ9
♥ 76
♦ AQ765
♣ 75

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

PassPassDblPass
Pass1♠DblPass
PassPass

ניתוח ההכרזה

לאחר  ברורה  אוברקול  הכרזת  למערב 

פתיחת ♦1 של דרום, אמנם איכות הסדרה 

עם  פתיחה  של  בכוח  מדובר  אך  לקויה 

את  המחזיק  צפון  טובה.  צדדית  סדרה 

למערב  החסרים  בהארט  המכובדים  כל 

ומתחיל  יריבו  את  להעניש  כמובן  שואף 

להכרזה  מדי  חלש  מזרח  מלכודת.   Pass-ב

הוא  זה  ובשלב   ,1♠ של  קונסטרוקטיבית 

שותק.

עם 1 או 2 קלפים בסדרת היריב דרום צריך 

אשר  כפל,  עם  המכרז  את  מחדש  לפתוח 

צפון משאיר לעונשין. עבור מזרח זה הזמן 

מוצדקת   1♠ לחוזה  "בריחה"  להתעורר. 

וקלף  סבירה  באיכות  שישייה  עם  בהחלט 

בודד ב-♥.

מחליט  והוא  טובים,  ספיידים   4 לדרום 

מצד   2♣ הכרזת  לעונשין.   1♠ גם  להכפיל 

 2 עם  חמורה.  שגיאה  כעת  תהא  מערב 

קלפים בסדרת השותף חוזה ב-♠ טוב עבורו.

ניתוח משחק היד

שמזרח- הרושם  מתקבל  ההכרזה  ממהלך 

הסופית  התוצאה  אבל  "נתפסו",  מערב 

תהיה מאכזבת עבור צפון-דרום. ♠1 מוכפל 

ייפול  רחוק מלהיות חוזה מזהיר, אך הוא 

)להגנה 4 לקיחות בשליט, 1  פעמיים בלבד 

בהארט, 2 בדיאמונד ו-1 בקלאב(.

יותר  יכלו להשיג תוצאה טובה  צפון-דרום 

דרך  אין  שליריביהם  משום  "בהתקפה" 

♥4(. מכאן נובע  3NT )ואפילו לא  להכשיל 

כי התערבותו של מערב ב-♥1 הייתה בסופו 

של דבר כדאית.
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 Dealer: W
Vul: N-S  28Board:

♠ A73
♥ AQJ3
♦ K974
♣ 72

♠ J96
♥ T65
♦ T
♣ QT8654

♠ KT82
♥ 9
♦ AQJ652
♣ A3

♠ Q54
♥ K8742
♦ 83
♣ KJ9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♦
1♥Pass2♦Dbl

PassPass3♥Pass
PassPass

ניתוח ההכרזה

על פי אלוף העולם והתאורטיקן הדגול מייק 

לורנס, הכרזת אוברקול עם 4 קלפים בלבד 

עשויה להשתלם בתנאים מסוימים. ידו של 

צפון ממלאת אחר כל התנאים של לורנס: 

חזקה  רביעייה  ומעלה,  פתיחה  של  כוח 

ואורך בסדרת היריב אשר שולל חלופה של 

בדרך  מעניינת.  הכרזה  בעיית  כפל. לדרום 

כלל עם התאמה של 5 קלפים מול אוברקול 

של השותף נכריז משחק מלא, אבל על אף 

9 הנקודות ידו של דרום מלאה במפסידים. 

יותר  זהירה  גישה  על  ממליץ  אני  לפיכך 

ומתחיל בהכרזת סדרת היריב ♦2.

טובה,  סדרה  להראות  כדי  מכפיל  מערב 

וממתין  השתיקה  זכות  את  מנצל  וצפון 

)מזמין   3♥ מכריז  דרום  להתפתחויות. 

למשחק מלא עם 4+ קלפים ב-♥(. 

צפון מתלבט אם להעלות למשחק מלא, אין 

פגם  הוא  החמישי  השליט  היעדר  כי  ספק 

משמעותי. השאלה המרכזית היא מה ערכו 

K♦. עם סינגלטון ב-♦ דרום היה אולי  של 

דרום  הכרזת  לאור  בספלינטר.  משתמש 

בפועל והכפל של מערב יש סכנה משמעותית 

שה-K♦ ייחתך. צפון מחליט לעצור ב-♥3.

ניתוח משחק היד

 A-ב זוכה  מערב   .♦T-ב מוביל  מזרח 

ומזרח   ♦K-ב מכסה  צפון   .♦Q-ב וממשיך 

חותך. לאחר ההמשך החזק ביותר ב-♠ לא 

גם  הוא   ,4♥ לבצע  סיכוי  לכרוז  שאין  רק 

יצטרך לנחש את מצב הקלאב ולשחק קלף 

חלשה  הגנה   .3♥ לבצע  כדי  ה-9  אל  נמוך 

תאפשר   )3 בלקיחה  בקלאב  )המשך  יותר 

ביצוע של  ♥3 ללא צורך בניחוש.

 Dealer: N
Vul: Both  29Board:

♠ 862
♥ J94
♦ AKQ7
♣ Q87

♠ KJ4
♥ A87
♦ 42
♣ KT652

♠ A975
♥ Q3
♦ 9653
♣ AJ4

♠ QT3
♥ KT652
♦ JT8
♣ 93

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♦Dbl1♥2♠

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

פתיחת  לאחר  הכרזה  אפשרויות   3 למזרח 

צפון:

לא  שכנראה  מאחר  מדי  זהיר   –  Pass )א( 

תהיה הזדמנות להכרזה נוספת.

♣2 – הכרזה שגויה. אוברקול בגובה 2  )ב( 

דורש סדרה איכותית יותר.

)ג( כפל – הבחירה המועדפת על אף מספר 

בלבד  קלפים   3 בלבד,  נקודות   11( פגמים 

בסדרת  קוצר  למזרח  המייג'ור(.  בסדרות 

הפותח, וכל מה שיכריז שותפו יתאים לו.

מכריז  מערב   1♥ דרום  תשובת  לאחר 

 +4 עם  נקודות   9-11 ומתאר   2♠ בקפיצה 

הזה  החוזה  מזרח  עבור  בספייד.  קלפים 

מספיק.

ניתוח משחק היד

לו  כשאין  וכעת   ,♦AK-ב מתחיל  צפון 

להבין  עליו  נוספות,  מידיות  לקיחות 

גדולה מסדרת ה-♣   שנשקפת להגנה סכנה 

הארוכה בדומם. לפיכך חובה עליו להוביל 

בלקיחה השלישית ♥. כך יפתח בעוד מועד 

הכרוז  את  ויגביל   ♥K עם  לשותף  לקיחה 

ל-9 לקיחות.

שלישי,  בדיאמונד  וממשיך  שוגה  צפון  אם 

שליט  סיבובי   3 ולאחר  יחתוך,  הדומם 

הכרוז  יוכל  לדרום  לקיחה  ומסירת 

את  ולהשליך  צפון  של   ♣Q-ה נגד  לעקוף 

של  הקלאב  סדרת  על  שלו  המפסידים  כל 

הדומם – 10 לקיחות.

 +140 ♠2 תושג תוצאה של  אם כך, בחוזה 

זאת,  לעומת  למזרח-מערב.   +170 או 

ונותנים  מתערבים  לא  מזרח-מערב  אם 

ליריביהם לשחק, הם יכולים להשיג 200+ 

נגד 1NT, אבל רק 100+ נגד ♥2.

 Dealer: E
Vul: None  30Board:

♠ AQ9643
♥ KQ
♦ Q
♣ 9532

♠ 85
♥ AJ72
♦ 853
♣ KQ64

♠ 2
♥ 9864
♦ AKJT62
♣ AJ

♠ KJT7
♥ T53
♦ 974
♣ T87

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♦
1♠Dbl3♠4♥
4♠DblPassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

מזרח   1♠ ואוברקול  פתיחה  ♦1  לאחר 

 +4 להראות  כדי  שלילי  בכפל  משתמש 

קלפים בהארט. במצב לא פגיע דרום בוחר 

 6  ,♠ קלפי   +4( של  ♠3  הפרעה  בהכרזת 

נקודות לכל היותר(. ההתאמה ב-♥ מחזקת 

ולכן  מערב,  של  החלוקתית  ידו  את  מאוד 

אבל  בהחלט,  מוצדקת  מצדו   4♥ הכרזת 

)המקווה לקוצר בקלאב אצל שותפו(  צפון 

מתחרה ל-♠4.

וכוח  יחסית  רב  ניקוד  המחזיק  מזרח 

כהגנתית  ידו  את  מעריך  מועט  חלוקתי 

שותפו  את  להרתיע  כדי  ומכפיל  ♠4 

♥5. כתוצאה מכך החוזה הסופי  מלהכריז 

הוא  ♠4 מוכפל.

ניתוח משחק היד

ממליץ  איני  בסדרה  ההתאמה  אף  על 

לקיחה  למכור  עלול  אשר   ♥A-ב להוביל 

ביותר  הכרוז. ההובלה הטבעית  ל-K♥ של 

היא K♣ כאשר גם הובלה בדיאמונד )סדרת 

כדי  בשליט  ואפילו  אפשרית,  השותף( 

מקרה  בכל  החיתוכים.  מספר  את  לצמצם 

בסדרות  לקיחות   5 בקלות  אוספת  ההגנה 

הצדדיות, והכרוז זוכה בכל השאר. 

תוצאת  אך  פעמיים,  נכשל  החוזה המוכפל 

מלא  ממשחק  נמוכה   )+300( מזרח-מערב 

הייתי  לא  מזרח-מערב  קלפי  עם  מבוצע. 

רוצה להיות בחוזה ♥5, אך מי שיכריז חוזה 

זה יהיה בר-מזל ויבצע בקלות 11 לקיחות 

בודדת   ♦Q יתגלו  צפון  של  שבידו  לאחר 

ו-KQ♥ דאבלטון.
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 Dealer: S
Vul: N-S  31Board:

♠ AKT987
♥ J2
♦ 87
♣ KT5

♠ J542
♥ 7
♦ T6532
♣ 862

♠ 63
♥ A654
♦ A9
♣ QJ743

♠ Q
♥ KQT983
♦ KQJ4
♣ A9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♥Pass
1♠Pass2♦Pass
3♠Pass4♥Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

לצפון 11 נקודות עם 6 ספיידים טובים. עם 

והכרזתו   1♥ השותף  פתיחת  לאחר  זאת, 

ונמנע  זהירות  מגלה  החוזרת  ♦2הייתי 

לא  השותף  הכול  אחרי   –  4♠ מהכרזת 

הבטיח אפילו קלף בודד בספייד.

אם  מספקת.  לי  נראית   3♠ הזמנה  הכרזת 

 ,3♠ על   Pass שיכריז  כה חלשה  יד  לשותף 

בחוזה  לעצור  נכונה  החלטה  זו  כנראה  אז 

חלקי.

בחלוקה הנתונה לדרום שישייה טובה ב-♥ 

 .4♥ בהכרזת  ממשיך  והוא  הוצגה,  שטרם 

מוכן  שהוא  כך  ב-♠  בודדת   Q גם  לדרום 

♠4 משותפו. במציאות צפון מכריז  לשמוע 

כמובן Pass על ♥4 עם דאבלטון.

הצגת  על  יוותרו  בדרום  מהשחקנים  חלק 

לאחר   3♥ מיד  ויכריזו  הדיאמונד  סדרת 

♠1. במקרה זה מהלך ההכרזה ל-♥4 יהיה 
פשוט ומידי.

ניתוח משחק היד

משמעותית  הנכונה  השליט  סדרת  בחירת 

מאוד בחלוקה זו. בחוזה ♥4 אין זה משנה 

מהו קלף ההובלה. מערב יזכה תמיד בשני 

עם  השאר  בכל  והכרוז  האדומים  האסים 

תוצאה של 650+.

לעומת זאת, נגד חוזה ♠4 הובלת מזרח ב-♥ 

 ♦A  ,♥ A♥, חיתוך  הבודד תהיה קטלנית: 

6♥ לחזור  )מערב אותת לשותפו באמצעות 

בדיאמונד( ו-♥ רביעי אשר אולי ייחתך גבוה 

 ♠J-ביד הכרוז, אך בכל מקרה יגביה את ה

של מזרח ויחרוץ את גורל החוזה לכישלון.

 Dealer: W
Vul: E-W  32Board:

♠ 92
♥ 93
♦ AT64
♣ Q8532

♠ KQT854
♥ AT76
♦ 53
♣ T

♠ 73
♥ KJ2
♦ KQJ8
♣ AKJ6

♠ AJ6
♥ Q854
♦ 972
♣ 974

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

Pass1♠Pass2NT
Pass3♣Pass3♦
Pass4♠PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

מתאר  השנייה  ובהכרזתו   1♦ פותח  מערב 

 4 )ללא  מאוזנת  חלוקה  עם  נקודות   18-19

קלפי ♠(.

של  התאמה  על  כבר  יודע  מזרח  זה  בשלב 

מעדיף  היה  הוא  אולם  בספייד,  קלפים   8

 4-4 של  פוטנציאלית  בהתאמה  לשחק 

על מנת לאפשר השלכת מפסידים  בהארט 

לפיכך  שלו.  הארוכה  הספייד  סדרת  על 

סטיימן  צ'ק-בק  במוסכמה  מזרח משתמש 

מלאכותית  שאלה  הכרזת   -  3♣ ומכריז 

המבקשת משותפו להראות 4 קלפים ב-♥ ו/

או 3 קלפים ב-♠. תשובת מערב ♦3 שוללת 

יודע  מזרח  וכעת  האפשרויות,  שתי  את 

שהחוזה הנכון הוא ♠4.

ניתוח משחק היד

לנוכח  בספייד  בטוחים  מפסידים   2 לכרוז 

ודאי  מפסיד  ועוד  השליטים  חלוקת 

להימנע  עליו   4♠ לבצע  כדי  בדיאמונד. 

קשה,  אינה  המלאכה  בהארט.  ממפסיד 

הואיל והשלכת הארט אחת על קלאב כבר 

לאחר  תושג  שנייה  והשלכה  מראש  מוכנה 

שהכרוז יוציא ליריביו את ה-A♦. כך ניתן 

וללא  עקיפות  ללא  לבצע את החוזה תמיד 

צורך בעזרה כלשהי מהיריבים.

 Dealer: N
Vul: None  33Board:

♠ AQT9
♥ AQ96
♦ A
♣ A986

♠ K762
♥ KT3
♦ 963
♣ K75

♠ 85
♥ J84
♦ QJT872
♣ T3

♠ J43
♥ 752
♦ K54
♣ QJ42

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♣Pass1NTPass

3NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

צפון פותח ♣1 עם 20 נקודות וחלוקה מסוג 

משחק  על  סומכים  שאינם  שחקנים   .4441

 2NT לפתוח  אולי  יעדיפו  שותפם  של  היד 

הסף  על  לשלול  אין  אמנם  בודד.   ♦A עם 

נחוצה  שהיא  לי  נראה  לא  אך  כזו,  הכרזה 

כאן, היות שלאחר כל הכרזת תשובה ל-♣1 

יש לצפון הכרזה שנייה יעילה. כמו-כן צפון 

ישמח מאוד להכפיל לאחר מהלך ההכרזה 

.1♣ (1♦) Pass (2♦)
 6-10(  1NT היא  דרום  של  תשובתו  בפועל 

נקודות ללא רביעיות במייג'ור(. צפון מעלה 

למשחק מלא 3NT, והמכרז מסתיים.

ניתוח משחק היד

מערב מוביל ב-Q♦ נגד 3NT. לאחר הזכייה 

ה-♣  סדרת  בפיתוח  מתחיל  הכרוז   ♦A-ב

נגד  עקיפה  בביצוע  רב  טעם  אין  )שבה 

ב-♦.  וממשיך   ♣K-ב זוכה  מזרח  מערב(. 

רק   ♦K-ב וזוכה  אחת  פעם  מעכב  הכרוז 

את  מושך  הוא  כעת  השלישי.  בסיבוב 

הלקיחות בקלאב ומריץ J♠ בתקווה למצוא 

נכשלת, אולם למזלו  K♠ במערב. העקיפה 
של דרום אזלו קלפי ה-♦ של מזרח ואין לו 

כעת  בספייד.  מלהמשיך  יותר  טוב  משהו 

לכרוז 9 לקיחות.
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 Dealer: E
Vul: N-S  34Board:

♠ 
♥ QT532
♦ JT
♣ AKT872

♠ AK864
♥ J876
♦ Q5
♣ J9

♠ QJT
♥ K
♦ 96432
♣ Q653

♠ 97532
♥ A94
♦ AK87
♣ 4

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♠Pass
2♣Pass2♦Pass
3♥Pass4♥All Pass

ניתוח ההכרזה

איכות  ה-20.  חוק  לפי   1♠ פותח  דרום 

הלקיחות  שלוש  אך  מאוד,  גרועה  סדרתו 

המידיות בהחלט מפצות על כך. ידו של צפון 

מתאימה להכרזת סדרה חדשה בגובה 2 גם 

מלא",  למשחק  מחייב   1 על   2" שיטת  לפי 

אך הוא מתלבט איזו סדרה להכריז קודם.

מהלך  את  תפשט   2♥ של  תשובה  הכרזת 

ההכרזה. דרום יתמוך, והזוג יגיע במהירות 

העקרונית  ההמלצה  זאת,  ♥4. עם  לחוזה 

 ,2♣ ביותר  הארוכה  בסדרה  להתחיל  היא 

ולאחר ♦2 יש לצפון בעיה. 

כדאי לדעת: הכרזת סדרה רביעית בקפיצה 

הינה טבעית ומתארת יד חלוקתית מאוד – 

לפחות 5-5 )פרט למקרה ♠2-♥1-♦1-♣1(.

לו 6+  ניתן להסיק שיש   3♥ מהכרזת צפון 

 4 )עם  בהארט  קלפים  ו-5  בקלאב  קלפים 

קלפים צפון לא היה טורח להכריז ♥ לאחר 

 .)2♥ להכריז  הזדמנות  ניצל  לא  שהפותח 

דרום פועל בהתאם ומכריז ♥4.

ניתוח משחק היד

שהוכרזה  בסדרה   ♠A-ב "טבעית"  הובלה 

על ידי דרום לא תקשה על הכרוז. התכנית 

הנכונה, חיתוך צולב של הסדרות השחורות, 

תוביל לתוצאה מצוינת של 11 לקיחות.

 3 הכריזו  היריבים  כאשר  לדעת:  כדאי 

בסדרה  משחקים  זאת  ולמרות  סדרות 

להוביל  מאוד  מומלץ  שלהם,  הרביעית 

בשליט.

עדיין  יכול  הכרוז  ב-6♥  הובלה  לאחר 

סביר  מהדומם.   ♥A-ב יעלה  אם  להצליח 

מערב  של   ♥K-ל וייתן  נמוך  שישחק  יותר 

לזכות. במקרה זה הוא לא יוכל להשיג יותר 

מ-10 לקיחות.

 Dealer: S
Vul: E-W  35Board:

♠ Q
♥ T75
♦ KT85
♣ 97643

♠ A5432
♥ 96
♦ A7
♣ AJ85

♠ 98
♥ KQ32
♦ QJ643
♣ Q2

♠ KJT76
♥ AJ84
♦ 92
♣ KT

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

PassPass

ניתוח ההכרזה

פותח  דרום  מאוד.  קצר  ההכרזה  מהלך 

להתערבות  מדי  חלשה  מערב  של  ידו   .1♠
עם  מלהשיב  נמנע  צפון  פגיעות.  מצב  בכל 

נמנע  Q בודדת. ומזרח  נקודות הכוללות   5

מרוצה  שהוא  היות   Balancing מהכרזת 

הארוכה  בסדרתו  בחרו  שהיריבים  מכך 

ביותר לשליט.

להשיב  זאת  בכל  שיחליטו  בצפון  שחקנים 

פחות  לחוזה  להגיע  לשותפם  יגרמו   1NT

טוב של ♥2.

בהכרזת  שיבחרו  במזרח  שחקנים 

Balancing של 1NT ישמחו לשחק בחוזה 
זה, אולם ספק רב אם שותפם במערב יבחר 

ב-Pass. החוזה הגבוה ביותר הניתן לביצוע 

בחלוקה זו הוא ♦2 בכיוון מזרח-מערב.

ניתוח משחק היד

הבכיר  הרצף  )ראש   ♥K-ב מוביל  מערב 

על  מאותת  מזרח   .1♠ החוזה  נגד  ביותר( 

 ♠ ומשחק   ♥A-ב זוכה  דרום  דאבלטון. 

אל ה-Q. מזרח זוכה מיד ב-A♠ )לא כדאי 

מהדומם(  קלאב  לשחק  לכרוז  לאפשר 

של   ♥Q-ה ידי  על  הנלקח  ב-♥  וממשיך 

שותפו. 

כעת מגיע "רגע האמת" של ההגנה. המשך 

אוטומטי ב-♥ לחיתוך לא יספיק כדי להפיל 

לקיחות  ב-4  יזכה  הכרוז   – החוזה  את 

.♣K-בשליט, 2 בהארט ולבסוף גם ב

Q♦, ורק לאחר  ההגנה הנכונה היא לשחק 

 .♥ חיתוך  לשותף  להעניק  יזכה  זה  שקלף 

בשליט.  מידו  ויוצא   ♦A מושך  מזרח  כעת 

 2 למסור  ייאלץ  ולבסוף  בידו  תקוע  הכרוז 

לקיחות בקלאב – הגנה יפה שלא קל ליישם 

אותה בשולחן.

 Dealer: W
Vul: Both  36Board:

♠ KQJT4
♥ T62
♦ K82
♣ Q6

♠ A973
♥ K74
♦ T64
♣ 954

♠ 862
♥ 8
♦ AQ975
♣ T832

♠ 5
♥ AQJ953
♦ J3
♣ AKJ7

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

PassPass1♥Pass
1♠Pass2♣Pass
3♥Pass4♥Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

חלוקה  את  מאוד  מזכירה  דרום  של  ידו 

מס' 31. בהכרזה השנייה יש שתי אפשריות 

תוך   3 בגובה  הפותח  סדרת  על  חזרה   –

)קלאב(  הצדדית  מהסדרה  התעלמות 

סדרת  על  לחזור  בשאיפה   2♣ הכרזת  או 

ההארט בסיבוב השלישי. האפשרות השנייה 

"מסתכנת" ב-Pass של השותף על ♣2, אבל 

טובה  והתאמה  בהארט  קוצר  למשיב  אם 

בקלאב, זה עשוי להיות חוזה מוצלח.

תיאורטי  הוא  הוויכוח  הנתונה  בחלוקה 

אגב,  ל-♥4.  מובילות  הדרכים  כל   – בלבד 

במקום הכרזת צפון ♠1 אפשרי ואף מומלץ 

 2♣ )הכרזת   Drury במוסכמה  להשתמש 

Pass התחלתי המתארת יד מזמינה  לאחר 

נכללת  שהיא  בתנאי  ב-♥(,  התאמה  עם 

בכרטיס השיטות של השותפות.

ניתוח משחק היד

על  יחזור  הכרוז  מסובך.  אינו  היד  משחק 

האפשר  במידת  וישתדל   ♥K נגד  העקיפה 

על  בדיאמונד  שלו  מהמפסידים  להיפטר 

סדרת הספייד.

היא  הראשונה  ההחלטה  להגנה,  באשר 

מקובל  לא  אמנם  ההובלה.  קלף  בחירת 

להוביל נגד חוזה עם שליט מסדרה בראשות 

שלא  היחידה  הסדרה  זו  כאשר  אך   ,AQ
הוכרזה הבחירה היא הגיונית.

אם מערב נמנע מהובלה ב-A♦ ובוחר למשל 

בשליט, מזרח יעמוד למבחן ברגע שישוחק 

K♠ מהדומם. חובה עליו לזכות בלקיחה זו 
ההגנה  אחרת  ל-♦,  מיד  ולהחליף   ♠A עם 

תאבד לקיחה המגיעה לה.
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 Dealer: N
Vul: N-S  37Board:

♠ AQJT2
♥ AKT
♦ AK2
♣ JT

♠ 86
♥ 87
♦ QJT6
♣ 98642

♠ 9743
♥ J32
♦ 954
♣ A53

♠ K5
♥ Q9654
♦ 873
♣ KQ7

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
2♣Pass2♥Pass
3♥Pass3♠Pass
4♦Pass4NTPass
5♦Pass6NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

חמישייה  עם  מאוזנות  נקודות   22 לצפון 

טובה ושפע של קונטרולים. ידיים כאלה יש 

במקום   2♣ ולפתוח  נקודות  כ-23  להעריך 

♥2 עם  2NT. דרום בוחר בתשובה חיובית 
צפון  על  במייג'ור.  וחמישייה  נקודות   10

להראות מיד התאמה ולהכריז ♥3.

בשלב זה סלם הוא ודאי מבחינתו של דרום 

דרום  מפתח.  קלפי   2 חסרים  לא  עוד  כל 

 5♦ תשובה  ומקבל   4NT באמצעות  מברר 

בסלם  להסתפק  יש  מפתח(.  קלפי   4 או   1(

אני  דרום,  של  המאוזנת  ידו  לאור  קטן. 

משיקולי   6♥ במקום   6NT להכריז  מציע 

טופ-בוטום. הכרזה זו מבוססת על ההבנה 

אינה  השותף  של   4♦ הקיו-ביד  שהכרזת 

המצב  שזה  להסיק  ניתן  קוצר.  מתארת 

משום ש:

)א( בסיבוב השני צפון לא השתמש בהכרזת 

ספלינטר של ♦4.

 ♣A ב( לו היה לצפון ♦ בודד, חייב להיות לו(

ואז הוא היה אמור להכריז קיוביד ♣4 ולא 

.4♦

ניתוח משחק היד

 ♠  ,NT( האפשריים  הקטנים  הסלמים  כל 

ו-♥( יבוצעו ללא קושי. לפיכך:

יקבל   6 בגובה  שאינו  לחוזה  שיגיע  זוג  )א( 

"בוטום".

להכריז  שהשכילו  המאושרים  הזוגות  )ב( 

6NT יקבלו "טופ".

להוביל  עליו   6NT משחק  דרום  אם  )ג( 

בשלב מוקדם ♣ נמוך מידו. ייתכן כי מערב 

"יירדם בשמירה", לא יקפוץ ב-A♣ ויאפשר 

לכרוז לזכות בכל 13 הלקיחות.

 Dealer: E
Vul: E-W  38Board:

♠ T873
♥ T94
♦ T97
♣ Q87

♠ Q42
♥ QJ5
♦ 532
♣ AJ95

♠ K5
♥ 87
♦ KQJ6
♣ KT643

♠ AJ96
♥ AK632
♦ A84
♣ 2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♥Pass

Pass1NTPassPass
2♥PassPass3♣

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

עם   2♣ יכריז  לא  מערב   .1♥ פותח  דרום 

חמישייה גרועה במצב פגיע, ואף לא יכפיל 

עם 2 קלפי ♠ בלבד. מזרח פותח את המכרז 

 10-11 המתארת   1NT בהכרזת  מחדש 

שלו(.  ההתחלתי   Pass-ה )לאור  נקודות 

לו  מאפשרות  אינן  דרום  של  הנקודות   16

הכרזה נוספת במצב הנתון, מאחר שחזרה 

על סדרתו תבטיח 6+ קלפים והכרזת רוורס 

של ♠2 תבטיח יד חזקה מאוד.

 ,Passed Hand למערב 12 נקודות בלבד מול

של  תורו  כעת   .1NT בחוזה  מסתפק  והוא 

צפון לפתוח מחדש את המכרז ולהכריז ♥2. 

שותפו  של  הראשון   Pass-ה את  זוכר  דרום 

ואינו מחפש משחק מלא. מערב אינו מעוניין 

לוותר ליריביו כאשר השותפות שלו מחזיקה 

ברוב הנקודות, והוא מכריז ♣3 טבעי.

אך   ,3 בגובה  להתחרות  אם  מתלבט  דרום 

הוא מחזיק 4 לקיחות בטוחות, והתערבות 

כל   – כוח הגנתי כלשהו  על  רומזת  השותף 

זאת כאשר חוק סך הלקיחות אינו מצדיק 

הכרזה של ♥3.

ניתוח משחק היד

בלקיחה  זוכה  דרום   .♥T-ב מוביל  צפון 

אצל   Q למצוא  בתקווה  נמוך  ל-♦  ומחליף 

שותפו. מערב זוכה בלקיחה וניגש להוצאת 

קלפים   9 עם  הנורמלי  המשחק  שליטים. 

AK♣. כעת לצפון לקיחה עם  הוא להוריד 

לכרוז  אחת.  בלקיחה  ייכשל  והחוזה   ♣Q
שימצא בחלוקה זו את קו המשחק המנצח 

להציץ  מבלי   – צפון  נגד  בשליט  לעקוף   –

מיוחדת  אינטואיציה  כנראה  יש  בקלפים 

)או שדרום עזר לו כאשר הוביל ♣ בלקיחה 

השנייה(.

 Dealer: W
Vul: None  40Board:

♠ J64
♥ AK3
♦ JT952
♣ A6

♠ 9
♥ T52
♦ K87
♣ K95432

♠ A8752
♥ 9876
♦ AQ
♣ J7

♠ KQT3
♥ QJ4
♦ 643
♣ QT8

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

1NT2♣DblPass
2♠Pass2NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

יד לא פשוטה להכרזה עם אפשרויות רבות. 

שמזרח  מורגש   1♦ הפתיחה  הכרזת  לאחר 

צריך "לעשות משהו" במצב לא פגיע. הייתי 

 ,3♣ של  פרועה  התערבות  שוקל  אפילו 

יותר.  טובה  שישייה  דורשת  זו  הכרזה  אך 

הראשון  בסיבוב  לשתוק  היא  המלצתי 

ולהתערב ♣2 מעל 1NT בסיבוב השני.

דרכם  את  לנווט  צריכים  צפון-דרום  כעת 

הוא  דרום  של  הכפל  מכשולים.  במסלול 

בשלב  מעדיף  צפון  אך  לעונשין,  הצעה 

הרכב  ב-♠.  שלישייה  לשותף  להראות  זה 

הקלפים של דרום אינו מתאים לחוזה עם 

ישכיל  ל-2NT. אם   2♠ והוא מתקן  שליט, 

צפון להכריז על כך Pass, הזוג יעצור עדיין 

הזוגות  כל  לא  במציאות  בר-ביצוע.  בחוזה 

 .2♣ לאחר  להכריז  ייטיבו  בצפון-דרום 

שיכפילו  ויש  גרועים,  לחוזים  יגיעו  חלקם 

לעונשין חוזה בר-ביצוע של ♣2.

ניתוח משחק היד

 .2NT החוזה  נגד  ב-4♣  מוביל  מזרח 

מהדומם משוחק קלף נמוך וה-J♣ של מערב 

מוציא את ה-A♣ של צפון. מכאן ההמשך 

מובן מאליו. הכרוז מוסר לקיחה ל-A♠ של 

ההגנה  שותפו.  בסדרת  חוזר  אשר  מערב, 

לפני  לא  אך  הקלאב,  סדרת  את  מגביהה 

3 בספייד,  ב-8 לקיחות:  זכה  שהכרוז כבר 

3 בהארט ו-2 בקלאב. ניסיונות להגן בצורה 

שונה לא יועילו ואף עלולים לעלות בלקיחה 

עודפת.

2NT היה בחירה מוצלחת מצד צפון-דרום 

– החוזה האחרון שהם מסוגלים לבצע.



ישראל הוא מורה ושחקן נבחרת ישראל.
במקום  זכייה  הברידג'  בתחום  רבים  הישגים  לישראל 
בשנת  לקבוצות  הפתוחה  אירופה  באליפות  ראשון 

.2003
זכייה במקום שלישי באליפות העולם לקבוצות בשנת 

.2006
לקבוצות  ראשון  במקום  זכה  ישראל  פעמים  שלוש 

בתחרות NEC היוקרתית.
הארץ  באליפויות  פעמים  מספר  ישראל  זכה  כן  כמו 
ובליגה  המדינה  בגביע  קבוצות,   בתחרות  השונות, 

לאומית.

 Dealer: S
Vul: Both  39Board:

♠ T63
♥ 984
♦ AK87
♣ AJT

♠ KQ92
♥ Q753
♦ 4
♣ KQ54

♠ 8754
♥ AJT2
♦ T963
♣ 8

♠ AJ
♥ K6
♦ QJ52
♣ 97632

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass
1♦DblRDbl2♦

Pass2♠3♦Pass
Pass3♠PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

לדרום יש אפשרות לפתוח 1 קלאב, גם לפי חוק ה-20 וגם 
כי יש לו שבעה לוזרים, יחד עם זאת לאור סדרת הקלאב 
הדיאמונדים  לו  בפאס.  לפתוח  מעדיף  הייתי  החלשה 
הייתי  שכן  כנראה  באורכם,  מתחלפים  היו  והקלאבים 

פותח 1  דיאמונד.

צפון יפתח 1  דיאמונד ומזרח יכפיל. דרום יכריז רה-דאבל  
שמראה נקודות. למערב יש נכסים בשני המייגורים ונכון 
את  למצוא  כדי  גם  שותפו,  לידיעת  זה  נתון  להביא  יהיה 
פחות מכך לתת תיאור מדויק  ולא  השליט האופטימאלי 
של היד לטובת המשך המכרז. לפיכך יבחר מערב בהכרזת 
2  דיאמונד שתראה אחיזה בשני המייגורים, מזרח אמור 
 40 רק  יש  להזכירכם   – כוח  של  הכרזה  לא  שזו  להבין 
מזרח,  ידי  על  ספייד   2 הכרזת  לאחר  בחפיסה.  נקודות 
יראה דרום תמיכה ב דיאמונד ויכריז 3  דיאמונד. לאחר 
ייטיב מזרח להעריך את ידו  שני פאסים ממערב ומצפון, 
לאור ההתאמה בשתי סדרות המייגור והבודד בדיאמונד 

ויוסיף ל-3 ספייד.

ניתוח משחק היד

חותך  מזרח  בלקיחה.  וזוכה   3♠ נגד   ♠Q-ב מוביל  דרום 
בסיבוב השני וכעת עליו להבין שהוא יכול להרשות לעצמו 
לחתוך רק פעם אחת נוספת. לדיאמונד הרביעי בדומם יש 
למצוא פתרון אחר. לפיכך מזרח ממשיך ב-K♠. צפון זוכה 
ב- A♠ וממשיך ב-♠ שנחתך. כעת מושלך ♠ על Q♠. הכרוז 
ממשיך ב-K♠ )דרום זוכה ב-A♠(, חותך ♠ בדומם, מושך 
לחתוך  יכול  צפון  בהארט.  חוזרת  בעקיפה  ומסיים   ♠Q
עם T♠ מתי שירצה, אך זו הלקיחה האחרונה של ההגנה, 

והחוזה מבוצע.

פרשן אורח: ישראל ידלין, 
רב אמן בינלאומי כסף.


