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  2עמוד  13.3.2022  2022 מרץ סימולטנית ארצית 
  

 2022 ץר מארצית סימולטנית 
  

 . 2022 מרץ  הארציתהידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית  36לפניכם 

שום  וללא  לחלוטין  אקראי  באופן  מחשב  ידי  על  חולקו  הידיים 

חולקו   ומחבר ההסברים    4התערבות.  ידיים  , בחר  רם סופר רם סופר רם סופר רם סופר סטים של 
  סט שלם, זה שנראה לו המעניין ביותר. 

בהסברים השתדל רם להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של 

  רוב הקוראים.   

מייג'ור הנפוצה ביותר אצלנו.  5ההכרזות המומלצות הן בשיטה טבעית 

ישנם כמה ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם 
  וסקרנותכם. 

ג תועלת  תפיקו  וכי  עצמה  התחרות  מן  נהניתם  כי  מקוים  ם אנו 

  מקריאת החוברת הזו. 

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

 

  

  
  

Dealer: N  
Vul: None 1  Board:  

 KQ3 

 AK862 

 QJ92 

 7  

  

 A874 

 QJT75 
 K8 

 J3   

 95 

 93 
 A63 

 QT9854  
 JT62 

 4 

 T754 

 AK62  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass 1 

Pass 2/2 Pass Pass 

Pass    
  

 

  ניתוח ההכרזה 

. מזרח מוע מלהתערב עם אורך בסדרת הפותח. דרום משיב  1♥ צפון פותח  

אגרסיבית  1♠ התערבות  ישקול  אולי  מערב  לשתוק,  3♣.  לו  מוטב  אבל   ,
השייה   ההכרזה  גרועה.  ובתוצאה  מעיש  בכפל  להיגמר  עלול  זה  אחרת 

היא   צפון  של  להכרזת  2♦הסטדרטית  מדי  חלש  דרום  כעת  .  NT2או    3♦. 

  . 2♦ על    Passחוזה בדיאמוד בהחלט מתאים לו, ולכן יקרא 
) צפון  של  זו  כמו  יד  עם  הממליצים  מומחים  גבוהות    15ישם  עם  קודות 

להכריז   בספייד)  בטופ  2♠שלישייה  זו  -(ביחוד  שהכרזה  למרות  בוטום) 
סופי    12-14מתארת   לחוזה  תוביל  זו  בחירה  בספייד.  רביעייה  עם  קודות 

  . 4-3בהתאמה   2♠חלופי של  
 

  ניתוח משחק היד

לתוך יד שפתחה    ♥ Q. אין היגיון להוביל  ♦Kאו    ♣)♦2(  Jגד    :קלף ההובלה

גד מהלך הכרזה מסוג זה הרומז על  1♥  . בדרך כלל מומלץ להוביל בשליט 

, ולכן הצעתי חלופה  ♦Kאפשרויות חיתוך רבות, אבל רבים לא יעזו להוביל  

  .♣Jשל 
ו"תמשוך   דיאמוד  סיבובי  בשלושה  תתחיל  ההגה  אם  גם  כי  מתברר 

, יוציא להגה את  ♠Kהכרוז ישחק  שליטים" לכרוז, זה לא יועיל לה. בהמשך  

A♠    אחת בקלאב,  שתיים  בהארט,  שתיים  בספייד,  לקיחות  שלוש  לו  ויהיו 
בסך הכול עשר לקיחות, כלומר ההגה זוכה    –בשליט ושי חיתוכים צולבים  

עשר   לבצע  יתן  אחרת  הובלה  כל  לאחר  גם  "מלמעלה".  לה  שיש  במה  רק 
בסד חיתוך  ומכיה  ספייד  משחקת  ההגה  אם  אפילו  יתן  לקיחות.  זו,  רה 

של   ידי משחק  על  זאת  עם    ♣AKלסכל  יחד  צפון.  של  מידו  ספייד  והשלכת 
זאת, אם הכרוז יסה חיתוך צולב ללא משיכת שליטים הוא עלול להסתבך  

  ולבצע פחות לקיחות אם אחד המגים יחתוך מעליו.  

  . 140+עם תוצאה של  topעשויים לקבל  2♠זוגות שישחקו בחוזה  
  
  



  3עמוד  13/3/2022  2022 מרץסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: E  
Vul: N-S 2  Board:  

 8754 
 A64 

 54 

 Q832  

  

 JT62 

 KQJ97 

 J 

 KJ9    

 K 

 T2 

 AKQ86 

 AT754  
 AQ93 
 853 

 T9732 

 6  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

2 Pass 2 Pass 

3 Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

עם    2♦ומערב משיב    1♥ מזרח פותח  
חמישיות    16 ושתי  גבוהות  קודות 

שייה   הכרזה  כעת  של    2♥ במייור. 
מבטיחה   איה  קלפים    6הפותח 

לו   יש  שלו  במקרה   5בהארט. 
ויד חלשה מדי    ספיידים  4הארטים,  
ממשיך  Reverseלהכרזת   מערב   .

(מחייב למשחק מלא).    3♣בטבעיות  
ל לסגור  מציע  (ומבטיח    NT3-מזרח 

כעת   בספייד).  רואה  עוצר  איי 
של  אפשרות   מצדו  וספת  להכרזה 

הוא  מערב המומלץ  הסופי  והחוזה   ,
NT3.    תן שום רמז שהוא מזרח לא

 ה את  לסלם,  מחזיק  הדרוש  יקוד 
טופ גרוע  -ובתחרות  זה  יהיה  בוטום 

על   .  5♦או    5♣ולשחק    NT3לפסוח 

לסות   שישייה  4♥ אפשר  עם  אבל   ,
כראה   היה  מזרח  בהארט  טובה 

  . NT3במקום  3♥ מכריז 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  (  ♠ 3:  קלף  רביעי 
הוכרזה שלא  זוכה  )בסדרה  מזרח   .

ומוביל משם הארט.    ♠Kבדומם עם  

וחוזר בספייד. קלף    ♥ A-צפון זוכה ב

ב זוכה  דרום  מהדומם.    ♠Q-גבוה 

, אחרת לכרוז  ♠Aוחייב למשוך מיד  
ארבע   11 בהארט,  ארבע  לקיחות: 

בספייד אחת  ושתיים    בדיאמוד, 
לאחר   לסיכום,  עקיפה.  בלי  בקלאב 
והגה   מוך  בספייד  טבעית  הובלה 

תהיה   התוצאה  לשם 430+טובה   .

בחוזה   התוצאה תהיה    4♥ השוואה, 
בקלפים  420+ מגן  דרום  אם   .

יוביל   הוא  וימשיך    ♠Aפתוחים, 
בספייד מוך כדי להגביל את הכרוז  

  .400+לקיחות ולתוצאה  9-ל
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W 3  Board:  

 A9 
 AJ3 

 A93 

 AQT54  

  

 8 

 985 

 KQJ42 

 J962    

 T652 

 KT74 

 T65 

 83  
 KQJ743 
 Q62 

 87 

 K7  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 2 Pass 2 

Pass 4NT Pass 5 

Pass 5* Pass 6* 

Pass 6/7 Pass Pass 

Pass    

 
  ההכרזה ניתוח 

מעולות,    19למשיב   גבוהות  קודות 
לסלם.   מלכתחילה יכוון    הוא 

הפותח   של  השייה     2♠הכרזתו 
כראה   בספייד,  6מתארת  קלפים   +

בהארט   רביעיות  שולל  שהוא  היות 
שיטת  ובדיאמוד.    Two Overלפי 

One    יכריז השי,    NT2צפון  בסיבוב 
טבעית,  אבל   בשיטה  משחקים  אם 

את  לפשט  לצפון  העיין    עדיף 
המפתח.   קלפי  למספר  מיד  ולשאול 

לשותף   כי  מברר  הכרזת  ♠Kצפון   .

ה  5♥  על  שאלה  בסדרת   Q-מהווה 
צדדיים.   מלכים  על  וגם  השליט 

וגם    ♠Qמראה    6♣הכרזת התשובה  

K♣  מספיק מידע  יש  לצפון  האם   .

להכריז   יכול  כבר    הוא  ?  7♠כדי 
קרוב    11לספור   מלמעלה.  לקיחות 

הקלאב תיב לקיחה  לוודאי שסדרת  
מיי   כל  ויש  לפחות,  וספת  אחת 

ה  ללקיחה  בתחרות  13-אפשרויות   .

הכרזה    7♠בוטום  -טופ לדעתי  היא 
הכרזה   גם  מקבל  אי  אבל  טובה, 

  . 6♠שמרית של  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  (  ♦6:  קלף  שי 

גרועה זוכה  )מסדרה  דרום  ,  ♦A-ב. 
סיבובים   בארבעה  שליטים  מושך 
ומשחק שלושה קלאבים גבוהים עם  
רביעי   קלאב  דיאמוד.  השלכת 
לכרוז   יש  כעת  הכרוז.  ביד  חתך 
סדרת   על  אחת  הארט  השלכת 
תלוי   גדול  סלם  ביצוע  הקלאב. 

בהארט   והעקיפה    –בעקיפה 
הועזים:  עם  הולך  המזל  מצליחה! 

  .topיקבל   7♠מי שיכריז  

  

Dealer: W  
Vul: Both 4  Board:  

 KQJ8 
 AJ97 

 63 

 873  

  

 AT65 

 63 

 K84 

 AKJ9    

 32 

 KT52 

 AQ2 

 QT64  
 974 
 Q84 

 JT975 

 52  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1NT Pass 

2 Pass 2 Pass 

3NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קודות    15עם    NT1מזרח 
קרוב  שהיה  מערב  מאוזות. 

מכריז   עם    2♣לפתיחה    11סטיימן 
מזרח   בהארט.  ורביעייה  קודות 

מראה רביעייה בספייד    –  2♠מכריז  
מערב  בהארט.  רביעייה  ושולל 

מלא   משחק  לאחר    NT3מכריז 
שאין   באף    4-4התאמה  שגילה 

  סדרת מייג'ור. 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף)  ♦J:  קלף  . (ראש 
עם   מתחיל  לקיחות    8הכרוז 

שלוש  בקלאב,  ארבע  מלמעלה: 
אפשר   בספייד.  ואחת  בדיאמוד 
תשיעית   לקיחה  לפתח  לסות 
בהארט באמצעות משחק של הארט  

ה אל  שדרום    -Tמוך  (למקרה 

עם   מכן הארט  ♥ QJהתחיל  ולאחר   (

ה  אל  הקלפים  ♥ -Kמוך  במערך   .
ייכשלו והכרוז   יסיוות אלה  התון 

עם   להישאר  הלקיחות    8עלול 
  ההתחלתיות שלו.  

לקיחות   למשוך  לא  אותו  מלמדים 
זו   כאן  אבל  בהתחלה,  בטוחות 
(בקלפים   להצלחה  הדרך  דווקא 

ב להתחיל  לקיחות    7- פתוחים): 
אותן   ולסיים  המייור  בסדרות 

ספייד   להוביל  מוך  בדומם, 
של   תמוה  לקלף  ולתת  מהדומם 
מוביל   צפון  כאשר  לזכות.  צפון 

ב לזכות  וספת,    ♠ A-תמוה 

בשלוש ♠Tולהמשיך   זוכה  צפון   .
למשחק   קלע  אבל  בספייד  לקיחות 
את  לדומם  למסור  וחייב  סופי 

  . ♥ Kהלקיחה התשיעית  
  
  
  



  4עמוד  13/3/2022  2022 מרץסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: N  
Vul: N-S 5  Board:  

 K853 
 QT98 

 Q852 

 Q  

  

 JT2 

 753 

 A6 

 KT872    

 94 

 K6 

 KT974 

 A953  
 AQ76 
 AJ42 

 J3 

 J64  

  

 

West North East South 

--- Pass Pass 1 

1 Dbl 1NT 2/2 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

בכפל   השימוש  את  מדגימה  זו  יד 

פתיחה   לאחר   Better(   1♣שלילי 

Minor  הכפל של צפון  1♦) ואוברקול .
בסדרות   רביעיות  שתי  מראה 

עם   גם    6המייג'ור  לפחות.  קודות 
בסדרות   רביעיות  שתי  לדרום 

הכרזת   לאחר   NT1המייג'ור 
מהן   אחת  להכריז  עליו  ממזרח. 

התאמה    –  2בגובה   מראה  זה 
מקובל   מיימלית.  יד  עם  במייג'ור 
בדרך כלל להכריז רביעיות במייג'ור  

ל  זה  כאן  למעלה.  משה  מלמטה  א 
קודם את  להכריז  היגיון  יש  ואפילו 

הכרזת   לאפשר  כדי    מעל   3♥ ספייד 

ש  3♦ כדי  היריבים  של  צפון  אפשרי 
בין   לבחור  לספיידיוכל    הארט 

אין    .3בגובה   אחד  לאף  במציאות 

או   2♥ הכרזה וספת, והכרזת דרום  

  תסיים את המכרז.  2♠
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה (ראש    ♦T  ))♠2גד    :קלף 
  A-. לא מומלץ להוביל מ )פימי  רצף

מדאבלטון   הובלה  בקלאב.  ריק 
לחש   לכרוז  לעזור  עלולה  ספייד 

. מזרח זוכה  Qצדדית גד  -עקיפה דו

זוכה    ♦A-ב מערב  בדיאמוד.  וחוזר 

ב  ♦K-ב משחק  ♦T-וממשיך  דרום   .
לאחר   בידו.  וחותך  מהדומם  מוך 

שליטים מושך  הוא  מסיים  מכן   ,
ללא   ומסה  עקיפה  בדומם  הצלחה 

הכרוז   דבר  של  בסופו  בהארט. 
אחת   בהארט,  אחת  לקיחה  מפסיד 
בקלאב ושתיים בדיאמוד. התוצאה  

.  140+לקיחות    9ביצוע    –הסופית  

ההובלה והמשחק דומים    2♥ בחוזה  
מזרח תוצאה.  אותה  עם  -מאוד, 

, אבל חוזה  4♣מערב מסוגלים לבצע  
הפתיחה   הכרזת  עקב  יוכרז  לא  זה 

  של דרום. 

  

Dealer: E  
Vul: E-W 6  Board:  

 732 
 932 

 T 

 T98653  

  

 J 

 J4 

 K8752 

 AQJ42    

 AK6 

 AQT86 

 AQ9 

 K7  
 QT9854 
 K75 

 J643 

   

  

 

West North East South 

--- --- 1 2 

3 4 Pass Pass 

4NT* Pass 5 Pass 

6NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מתערב    1♦מזרח    2♠ודרום 
מ פחות  לא  למערב    22-(חלש). 

שותפו.   פתיחת  מול  קודות 
בין   בעיקר  היא  שלו  ההתלבטות 

NT6  ל-NT7  הוא ראשון  בשלב   .

מחייב לסיבוב אחד. צפון    3♥ מכריז  

של   תמיכה  בהכרזת  עם    4♠מפריע 
די ברור לו שליריבים    –אפס קודות  

לעושין והפלת    4♠יש סלם. הכפלת  
איה  ה עדיין  פעמים  שש  חוזה 

למזרח במצב -משתלמת  מערב 
מערב   זה  במקום  התון.  הפגיעות 

במקרה  NT4שואל   כי  מקובל   .
זו   הכרזה  התאמה,  מצאה  שטרם 
האחרוה   לסדרה  מתייחסת 
כלומר   השליט.  כסדרת  שהוכרזה 

K ♥    .חמישי מפתח  כקלף  ייחשב 
מזרח עוה שיש לו קלף מפתח אחד.  
זה לא מספיק למערב לצורך הכרזת  
יהיה   ולכן החוזה הסופי  גדול,  סלם 

NT6  .בלבד  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♠2:  קלף    )סדרת 
מתברר  בקלאב.  מהרצף  הובלה  או 

לכרוז    NT7כי   רע:  חוזה    10איו 
זקוק   והוא  מלמעלה  לקיחות 
לחלוקות וחות בסדרות המייור או  

אצל דרום כאשר סדרה    ♥ Kלמצוא  
מתחלקת   סדרות  3-3זו  במציאות   .

המייור מחולקות גרוע, אבל סדרת 
ומיבה   למופת  "מתהגת"  ההארט 
חוזרת   עקיפה  לאחר  לקיחות  חמש 

ה יבוצעו  -Kגד  הכול  בסך   .13  
ללא  לקי בחוזה  קושי  ללא  חות 

בהארט   בחוזה  זאת,  לעומת  שליט. 
רק   צפון    12יבוצעו  אם  לקיחות 

  יוביל בקלאב ודרום יחתוך.  
  

  

Dealer: S  
Vul: Both 7  Board:  

 986 
 T54 

 AQ9853 

 3  

  

 AKT43 

 A3 

 J4 

 AQ87    

 J2 

 J9762 

 7 

 96542  
 Q75 
 KQ8 

 KT62 

 KJT  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 3* 3 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

קלאסית   דוגמה  היא  זו  חלוקה 
. Inverted Minorsלשימוש במוסכמה  

ישיב   צפון  הטבעית  השיטה    2♦לפי 

דרום   יאפשר    1♦ לפתיחת  וזה 
וחה  -למזרח התערבות  מערב 

בגובה   המוסכמה  2יחסית  לפי    .

Inverted Minors    3♦הכרזת התשובה  
בדיאמוד   טובה  התאמה  מתארת 
להפרעה,   ומיועדת  חלשה  יד  עם 

מחייבת    2♦בעוד   הכרזה  היא 
+ קודות.  10לסיבוב אחד המתארת  

לחץ.    3♦לאחר   תחת  מכריז  מזרח 
קשה לראות חלופה הולמת להכרזת  

גרוע  3♠ דומם  למצוא  עתיד  מזרח   .
ב שהוא  לצפון  overbid-ומתברר   .

ל להתחרות   Preempt!  4♦ - אסור 
למה   אחת.  פעם  רק  עושים 
היריבים,   במקום  ליפול  "להתדב" 

  ל כפל מעיש?! ואולי גם לקב 
  

  ניתוח משחק היד

.  )רביעי מלמעלה(  ♦ 2:  קלף ההובלה
שהראתה   צפון  הכרזת  +  5לאור 

ראית   זו  הובלה  דיאמוד,  קלפי 

הרצף   מראש  יותר  צפון  ♥ Kטובה   .

עם   הראשוה  בלקיחה  ,  ♦Aזוכה 
בסיגלטון  וממשיך    מבחין  בדומם 

בשליט. מזרח יימע כמובן מעקיפה  
יזכה בלקיחה השייה   בספייד. הוא 

דיאמוד.    ♠Aעם   לחתוך  וימהר 
בהמשך מזרח אמור להפסיד לקיחה  
אחת בספייד, אחת בהארט ושתיים  
לא   שדרום  בכך  מותה  זה  בקלאב. 
כאן   אין  שלב.  בשום  קלאב  יוביל 
ולכן   סופי,  משחק  ליצור  אפשרות 

בלקיחה    3♠החוזה   להיכשל  צפוי 
בתחילת   ספייד  חיתוך  מגד,  אחת. 
חוזה   אחת  בלקיחה  יכשיל  המשחק 

  המשוחק על ידי דרום. 3♦של 



  5עמוד  13/3/2022  2022 מרץסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: W  
Vul: None 8  Board:  

 K753 
 AJ 

 873 

 9876  

  

 86 

 KQ987653 

  

 J54    

 JT4 

 T2 

 T9642 

 K32  
 AQ92 
 4 

 AKQJ5 

 AQT  

  

 

West North East South 

Pass Pass 4 Dbl 

Pass 4 Pass 4NT 

Pass 5 Pass 5NT* 

Pass 6* Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

שלישית   ביד  פותח  עם    4♥ מזרח 
לדרום   חלשה.  ויד    22שמיייה 

והוא   בהארט,  קוצר  עם  קודות 
ב על הכרזת  Dbl-מתחיל  כפל  כיום   .

Preempt    ישמע השותף   –איו 
בפרט,   לא.  או  להשאיר  אם  מחליט 

Dbl    פתיחה הכרזת  מבטיח    4♥ על 
צפון   ולכן  בספייד,  רביעייה  לרוב 

. דרום מחליט לחפש סלם 4♠ מכריז  
עם ידו הפלאה ושואל למספר קלפי  

(כולל   מראה  ♠Kהמפתח  צפון   .(
להכריז   מוכן  דרום  וכעת  שיים 
גם   מחזיק  שותפו  אם  גדול  סלם 

K♣ה שאלה   NT5הכרזה  .  היא 
למלך   (פרט  ספציפיים  למלכים 
התשובה   הכרזת  השליט).  בסדרת 

אין לי מלכים צדדים.   –אומרת    6♠

  שאר החוזה הסופי.  6♠
  

  ניתוח משחק היד

. צפון  (ראש רצף)  ♥ K:  קלף ההובלה

ב בידו  שליטים  ♥ A-זוכה  מושך   ,
בידו.   ומסיים  סיבובים  בשלושה 

בקלאב אל  כעת יבצע עקיפה עמוקה  

בT-ה זוכה  מערב   . -K♣  כעת אבל   ,

ל  פרט  גבוה  שייחתך    ♦5-הדומם 
המשחק   קו  זהו  הכרוז.  של  בידו 
מוקשים   כמה  יש  אבל  המצח, 
לדוגמה   אליהם,  ליפול  שאפשר 
לפי   בקלאב  מדי  מוקדמת  עקיפה 
למערב   שתאפשר  השליטים  משיכת 

ב חיתוך    ♣K-לזכות  לשותפו  ולתת 

חק  משו  6♠חוזה של    אגב,דיאמוד.  
לאחר   להיכשל  עלול  דרום  ידי  על 
וייתכן   שתיחתך,  בדיאמוד  הובלה 
לרמוז   כדי  יכפיל  שמזרח  אפילו 
  לשותפו על אפשרות חיתוך בהובלה. 

  

Dealer: N  
Vul: E-W 9  Board:  

 KQT84 

 QT843 

 65 
 9  

  

 J63 

 5 

 T932 

 JT872    

 A972 

 AK976 

 K84 

 4  
 5 

 J2 

 AQJ7 
 AKQ653  

  

 

West North East South 

--- Pass Pass 1 

1 1 Pass 2 

Pass 2* Pass 3 

Pass 3NT/P Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מתערב  1♣דרום  מערב   . ♥1  
ב טובה:   Dbl-(התערבות  פחות 

שלמתערב   לדעת  יוכל  לא  השותף 

מכריז   צפון  בהארט).    1♠חמישייה 
+ קלפי ספייד לפי השיטה  5ומבטיח  

הסטדרטית. דרום ממשיך בהכרזת  

Reverse  ♦2  .  הכרזה חזקה זוהי 
עדיין  ו אבל  אחד,  לסיבוב  מחייבת 

לא למשחק מלא. בתגובה צפון חוזר  
בגובה   הספייד  סדרת  כדי    2על 

חמיש מספר  להראות  זה  בשלב  ייה. 
דרום   ידוע.  טרם  צפון  של  הקודות 

הראשוה   סדרתו  על  זה 3♣חוזר   .
הכרזת   מיימלית    Reverseמראה 

לעצור    17-18( אפשרות  עם  קודות) 
לצפון   מלא.  למשחק    7מתחת 

ואי השותף.  -קודות  עם  התאמה 

או לסות   3♣-הוא מתלבט: לעצור ב
NT3    .בהארט טובים  עוצרים  עם 

ריע בין שתי החלופות,  קשה לי להכ
והשארתי את זה לשיקול דעתם של 

  השחקים בשולחן. 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה (ראש   ♥ A  ))♣3גד    :קלף 
גרוע. ההגה  רצף) הכרוז  של  . מצבו 

בשלוש   להתחיל  תהיה  הקטלית 
המייג'ור   בסדרות  מהירות  לקיחות 
מותק   דרום  לשליט.  ולהחליף 
ייאלץ   טובה  הגה  ומול  מהדומם, 
בקלאב   לקיחות  שתי  עוד  למסור 

תוצאה של   ושתי לקיחות בדיאמוד.
כואבת.   די  תהיה  פילות  שלוש 

יהיה    NT3בחוזה   צפון  של  מצבו 
גרוע היות שאיו חייב למסור    פחות 

בקלאב.   לקיחות  ייפול    NT3למזרח 
תוצאה   עם  פעמיים  או  אחת  פעם 

  דרום. -טובה יחסית לצפון
  

  

Dealer: E  
Vul: Both 10  Board:  

 754 
 J62 

 KQ753 

 K9  

  

 KQT9 

 7 

 A98 

 AT763    

 A82 

 A543 

 JT4 

 J84  
 J63 
 KQT98 

 62 

 Q52  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

1 Pass 1 Pass 

1NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

ב המסתיים  טבעי  הכרזה  -מהלך 
NT1    התאמה מצאה  שלא    לאחר 
התגלה    4-4 לא  ובוסף  במייג'ור 

יקוד מספיק למשחק מלא. הכרזתו  

מזרח   של    12-17מראה    1♠השייה 
מדי   חלש  מערב  בתגובה,  קודות. 

ב  NT2להכרזת   יסתפק    NT1-והוא 
רק    6-10( לו  שיש  עוד  מה  קודות), 

שלא  הדיאמוד  בסדרת  עוצר  חצי 
מדי   חלש  דרום  לדעתי,  הוכרזה. 

אוברקול   פגיע.  במצב    1♥ להכרזת 
הוא   יתערב,  דרום  זאת  בכל  אם 

  .2♥ יהפוך כראה לכרוז בחוזה  
  

  ניתוח משחק היד

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

בהצלחה.    תוכתר   לאהפתיחה הזאת  

עם   בידו  זוכה  ומוביל    ♦ Tמערב 
מוך:   מהדומם  T מצפון,    9קלאב 
ב זוכה  יחליף    .Q-ודרום  אולי  כעת 

מדי:   מאוחר  כבר  זה  אבל  להארט, 

K♣    הספייד וסדרת  מצפון  ופל 
כעת  3-3מחולקת   לכרוז   .11  

ארבע  בספייד,  (ארבע  לקיחות 
ושתיים   בהארט  אחת  בקלאב, 
הייתה   בהארט  הובלה  בדיאמוד). 

  לקיחות.  8-מגבילה את הכרוז ל

, משוחק על ידי  2♥ חוזה אפשרי של  
פעמ להיכשל  עלול  אם  דרום,  יים 

הזדמות   בכל  הארט  תשחק  ההגה 
קלאב   חיתוך  מהכרוז  ותמע 

של   תוצאה  עדיין,   200-בדומם. 

דרום על פי  -עדיפה לצפון  2♥ בחוזה  
  NT1 .מערב בחוזה -למזרח 210+
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Dealer: S  
Vul: None 11  Board:  

 AKJ3 
 Q83 

 983 

 A32  

  

 875 

 9762 

 K52 

 J95    

 Q4 

 AK 

 AJT76 

 KQ74  
 T962 
 JT54 

 Q4 

 T86  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 Dbl Pass 1 

1NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קודות    19עם    1♦ מערב 
יסו   אולי  אופטימיים  (שחקים 

NT2  עם מכפיל  צפון  קודות    14). 

אוברקול  4-3-3-3וחלוקה   עם    1♠. 
ארבעה קלפים מהווה חלופה, פחות  
להכריז,   חייב  דרום  לדעתי.  טובה 
ביותר   הזולה  בהכרזה  בוחר  והוא 

מערב מכריז בסיבוב  .  1♥ האפשרית  
. כאשר היריבים התערבו  NT1השי  

זו   הכרזה  השיב,  לא  והשותף 
חלוקה    18-19מתארת   עם  קודות 

היריבים.   ועוצרים בסדרות  מאוזת 
לגמר לא  החלוקה  מאוזת,  כאן  י 

בהארט.   עוצרים  שי  יש  אבל 
את   NT1ההכרזה   לסיים  אמורה 

איה   שידו  סבור  המכרז. אם מערב 
להכרזת   יכול  NTמתאימה  הוא   ,

ב לאחר    Takeout Double-להמשיך 

להכריז    1♥  אפילו  או  דרום  . 2♣של 
חלקי   חוזה  צפוי  אלה  במקרים 
מערב.   ידי  על  משוחק  בדיאמוד, 

יתערב   שצפון  גם  ויגיע    1♠ ייתכן 
  לחוזה חלקי בספייד. 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף)  ♠ A:  קלף  . (ראש 

ומפיל    ♠Kדרום מעודד. צפון ממשיך  
ה ארבע   Q-את  לאחר  הכרוז.  של 

מחליפה   ההגה  בספייד  לקיחות 
ההובלה,  להארט את  מקבל  מערב   .

תוקף את סדרת הקלאב ומפתח בה  
שלוש לקיחות. בשלב זה יש לו שבע  
שהוא   לי  וראה  בטוחות  לקיחות 
בדיאמוד   עקיפה  יסיון  על  יוותר 

פילת   עקב  מלמעלה.    ♦ Qוישחק 
  .120+לקיחות:  8יהיו לכרוז  

אפשר   בדיאמוד  חלקי  בחוזה 
אם   130+להשיג תוצאה טובה יותר  

של  הכרוז   מיקומה  את  .  ♦Qיחש 
  לקיחות.   7בחוזה בספייד צפון יבצע 

  

Dealer: W  
Vul: N-S 12  Board:  

 K82 
 JT74 

 K973 

 T3  

  

 Q4 

 KQ632 

 A 

 QJ987    

 A9653 

 5 

 JT654 

 AK  
 JT7 
 A98 

 Q82 

 6542  

  

 

West North East South 

1 Pass 2 Pass 

2 Pass 3 Pass 

3NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

עם    2♥ ומזרח משיב    1♠מערב פותח  
בהארט.    14 וחמישייה  קודות 

בסיבוב השי מערב חלש מדי בשביל  

+ קודות.  15זה יראה    –  3♦להכריז  

בהכרזת   מסתפק  (שאיה    2♠ מערב 
בספייד  6מבטיחה   ומזרח  קלפים   (

השייה   סדרתו  את  זו  3♣מכריז   .
גם   מלא  למשחק  מחייבת  הכרזה 

בשיטת   משתמשים  לא   Twoאם 

Over One  כעת מכריז  מערב   .NT3  .

ל לתקן  צריך  איו  היות  4♠ - מזרח   ,
קלפים   שישה  הבטיח  לא  שמערב 

ה בדיאמוד    A- בספייד.  הבודד 
  אמור להשתלב עם העוצר של מערב. 

  
  ניתוח משחק היד

מלמעלה  (  ♦3  :ההובלהקלף   רביעי 
. הדומם זוכה  )בסדרה שלא הוכרזה

חסומה.  A-ב הקלאב  סדרת  אבל   ,

מידו   משחק  וממשיך    ♣AKמערב 
ישחק   אם  בספייד.  או  בהארט 

ה אל  מוך  יכול  K-הארט  דרום   ,
ולהמשיך בסדרה. לכרוז    A-לזכות ב

לקיחות בלבד: חמש בקלאב    8יהיו  
אם  אחרת.  סדרה  בכל  ואחת 
יוביל   מערב  הרביעית  בלקיחה 
ביותר   הטובה  ההגה  מוך,  ספייד 

ולהמשיך    ♠K-של צפון היא לזכות ב
בספייד. לאחר שיזכה בכל הלקיחות  
בדומם  תקוע  יהיה  הכרוז  בקלאב, 
וליפול   הארט  משם  לשחק  ויצטרך 

הגה  בחוזה   מקרה  בכל  אחת.  פעם 
החוזה   את  תכשיל    NT3כוה 

בחוזה   הדין  והוא  אחת,  בלקיחה 

של  4♠ ידיהם  בין  ההתאמה  חוסר   .
לבצע   מהם  מוע  ומערב  מזרח 

  קודות גבוהות.   26משחק מלא עם  
  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: Both 13  Board:  

 975 

  

 A9543 
 AT543  

  

 AT843 

 AT742 

 8 

 J9    

 J 

 KQ965 

 KT72 

 K86  
 KQ62 

 J83 

 QJ6 
 Q72  

  

 

West North East South 

--- Pass Pass Pass 

1 Pass 4* Pass 

4 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

אין   סטדרטיות  הכרזה  בשיטות 
הידיים   עם  לפתוח  אפשרות 
לדרום   ומזרח.  צפון  של  המעייות 

לא    11 הוא  וגם  עלובות,  קודות 
פגיע.   במצב  שלישי  במושב  יפתח 

במושב הרביעי. יכול    1♥   יפתחמערב  
להיות שיהיו שחקים שיסו ליישם  

ה "חוק  ויעדיפו  15- את   "All Pass  
בספייד הקוצר  התוצאה  בגלל   .

כראה   תהיה  לאחר  bottomשלהם   .
אי  צפון  מערב  יכול  פתיחת  ו 

פגיע.   במצב  יד  להתערב  למזרח 
מובטח   מלא  משחק  עם  מצוית 
הכרזת   מתבקשת  סלם.  ואולי 

קודות    8-11המתארת    4♦ספליטר  
של   תמיכה  בהארט  4עם  קלפים   +

יד   וקוצר למערב  בדיאמוד. 
עם   מבוזבזות    3מיימלית  קודות 

  . 4♥ -מוד, והוא סוגר לבדיא
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  (  ♠7:  קלף  שי 
חלשה מהובלה  )מסדרה  מע  צפון   .

שליט   עם  חוזה  גד  ריקים  מאסים 

 ♠A. מערב זוכה בדומם עם  4בגובה  

משם    Kמדרום,    Q  :♦8ומוביל 
ב זוכה  וצפון  צפון  A-ממערב   .

בספייד  וכעת    ממשיך  שחתך. 
שי   ספייד  חיתוך  דיאמוד,  חיתוך 

שמפיל   שי  דיאמוד    Jוחיתוך 
השלישי    מדרום. הספייד  חיתוך 

ומגביה את הספייד    Kמפיל   מדרום 
זה   בשלב  אבל  בדומם,  החמישי 
איה   כבר  מלאה  שליטים  משיכת 

  ♦Tואז    ♥ KQאפשרית. מערב משחק  
חותך.   שדרום  קלאב  השלכת  עם 

בקלא  לקיחה  עוד  ואז להגה  ב, 

גבוה.   בדיוק.    4♥ הדומם  מבוצע 

או    ♣A-אדגיש כי הובלה של צפון ב 

A♦  .תמכור לקיחה עודפת  



  7עמוד  13/3/2022  2022 מרץסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: E  
Vul: None 14  Board:  

 J982 
 754 

 T97 

 Q75  

  

 QT 

 QT3 

 8642 

 J832    

 653 

 KJ9862 

 Q 

 KT4  
 AK74 
 A 

 AKJ53 

 A96  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 2 

2 Pass 3 Dbl 

Pass 3 Pass 4 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

סופר   גבוהות    23דרום  קודות 

רצוי    2♣ופותח   כלל  בדרך  חזק. 
חזקות   פתיחה  הכרזות  גד  להפריע 
מערב   לכן  מתאימות,  ידיים  עם 

טובה    2♥ מכריז   יותר  סדרה  (עם 
לגובה   ). מקובל  3היה שוקל קפיצה 

פתיחה   לאחר  והתערבות    2♣כי 
יד    Passהיריב,   מראה  מהמשיב 

(עד   מאוד  או    קודות)  3-4חלשה 
להעיש מראה    Dblבעוד    מעויית 

ט  לאחר    יותר   הוביד  מעיש.  ואיו 
Pass    את מגביר  מזרח  מצפון, 

ותומך בשותפו ל . כעת  3♥ - ההפרעה 
) מכפיל  דרך   –)  Takeoutדרום 

קוצר  עם  חזקה  יד  לתאר  מצוית 

ל מוציא  צפון  דרום 3♠- בהארט.   .
סלם   של  אפשרות  שוקל  עדיין 

קיו לא  4♥ ביד  -ומכריז  לצפון  אבל   ,
ערכים  אין  גם  קודות,  שאין  רק 

לחלוקתי סוגר  הוא  ומכאן    4♠- ים. 
  כבר אין לדרום לאן להמשיך.

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה שמזרח ♥ 3:  קלף  לאחר   .
בהכרזה,   שותפו  בסדרת  תמך 
צפון   תמוה.  מבטיחה  זו  הובלה 

הבודד בדומם ומשחק    A- זוכה עם ה

AK♠  חתצו ממזרח   .Q  כעת  .A ♦  
לפי שייכס    (משחק זהיר בדיאמוד

לידו בספייד כדי לבצע עקיפה). עוד  
Q    חתצפון    –צו ממערב!  הפעם 

  12מסיים משיכת שליטים ומשלים  
שי   בשליט,  שלוש  קלות:  לקיחות 
בהארט,   אחת  צולבים,  חיתוכים 
בקלאב.   ואחת  בדיאמוד  חמש 
מספרים   היו  אילו  "מתצל":  דרום 
האלה,   הוחות  החלוקות  על  לי 

  הייתי מכריז סלם. 

  

Dealer: S  
Vul: N-S 15  Board:  

 KQ9 
 AJ984 

 AQ2 

 K7  

  

 AJ74 

 K 

 T543 

 AJ85    

 5 

 QT32 

 J76 

 T9432  
 T8632 
 765 

 K98 

 Q6  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1 Dbl Pass 

2 Dbl Pass 2 

Pass Pass 3 ♣ Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מכפיל    1♥ צפון  ומזרח 
)takeout  ביותר החשובה  ההכרזה   .(

לתמוך   שיתפתה  מי  דרום.  של  היא 
עם   גבוהות    5בשותף  קודות 

יוביל    Qהכוללות   דאבלטון בקלאב. 
כושל   לחוזה  במהירות  השותף  את 

יותר).    NT3(  4♥ של   טוב  איו 
.  Passההכרזה המצחת (בגדול) היא  

מכריז   ל  2♣מערב  ,  Dbl-בתשובה 
מכריז   צפון    Takeout Doubleוכעת 

עם   טובה  יד  המתאר  עצמו  משל 

להכריז   הזמן  זה  בקלאב.    2♥ קוצר 
בחוזה   יעצור  צפון  ועכשיו  בדרום, 
לו   הראה  לא  השותף  כי  חלקי, 
יתחרה   מזרח  לו).  (שאין  קודות 

דרום צריכים לתת  -. צפון3♣-לאולי  
להיות   עשוי  מעיש  (כפל  לשחק  לו 
מוצלח מאוד אבל גם מסוכן). על פי  
לדרום   אין  הלקיחות"  סך  "חוק 

  . 3♣מעל   3♥ הצדקה להכריז 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה (ראש    ♠K   ) )♣3גד    :קלף 
ב רצף) זוכה  מערב   .-A    בדומם

סיבובים.   בשי  שליטים  ומושך 
חמש   יפסיד  הוא  דבר  של  בסופו 
אחת   בקלאב,  אחת  לקיחות: 
החוזה   בדיאמוד.  ושלוש  בהארט 

  כשל בלקיחה אחת.  3♣
ידי   על  המשוחק  בהארט  חוזה  גד 
פסיבי.   בדיאמוד  יוביל  מזרח  צפון, 
הכרוז כראה ימסור חמש לקיחות:  
בקלאב   אחת  בספייד,  שתיים 

ב יכול  ושתיים  עוד  זה  אבל  שליט, 
להחלטותיהם   בהתאם  להשתות 

  של הכרוז והמגים. 
  

  

Dealer: W  
Vul: E-W 16  Board:  

 Q96 
 Q9 

 T95 

 AQT93  

  

 AK42 

 T4 

 AQ8 

 J754    

 JT 

 AKJ873 

 J43 

 K6  
 8753 
 652 

 K762 

 82  

  

 

West North East South 

1 Pass 1 Pass 

2 Pass 4/3N Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

וחוזר על סדרתו כדי    1♥ מערב פותח  
שישייה    12-14להראות   עם  קודות 

(שהכריז   מזרח  כעת  בהארט. 

הראשון   לקבוע  1♠בסיבוב  צריך   (
יש   לכאורה  הסופי.  החוזה  את 

של   פשוטה  ידוע    4♥ הכרזה  כאשר 
לפחות   ו  25שלשותפות     -8קודות 

עוצרים   עם  אבל  בהארט,  קלפים 
הסדרות   חלופה,    NT3בכל  מהווה 

הפיתוי לשחק    בוטום-ובתחרות טופ
עוד   לקבל  ולסות  שליט    10ללא 

שתי   לדעתי,  גדול.  הוא  קודות 
  האפשרויות הין החלטות סבירות.  

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה שי  ) ♥4(    9♦  )גד    :קלף 
חלשה מסדרה  מערב  )מלמעלה   .

זוכה   דרום  מהדומם.  מוך  משחק 

חולשת    ♦K-ב לעבר  בקלאב  וחוזר 
לקיחות   בשתי  זוכה  צפון  הדומם. 

או    ♣AQעם   בדיאמוד  מידו  ויוצא 
להימע   הכרוז  על  כעת  בספייד. 
כאשר  השליט.  בסדרת  ממפסידים 

ולדומם   בסדרת   8לכרוז  קלפים 
ה וחסרה  הטוב  Q-השליט  הסיכוי   ,

עקיפה.   לבצע  הוא  להצליח  ביותר 
כשלת.   העקיפה  מערב,  של  לצערו 

היה  מאוח שאם  יגלה  הוא  יותר  ר 

מצליח.    ♥ AKמשחק   היה  מלמעלה, 
ברידג'   זהו  לעשות,  לפעמים    –מה 

  למי שמשחק לא כון יש מזל.
החלופי   יותר:    NT3החוזה  יצליח 

ל מתחת  כראה  יוביל  .  ♦K-דרום 
ויריץ   בידו  יזכה  לעקיפה.    ♥ Tמזרח 

לאחר כישלון העקיפה יהיו לו עדיין  
ים  תשע לקיחות: חמש בהארט, שתי

  בספייד ושתיים בדיאמוד. 
  
  



  8עמוד  13/3/2022  2022 מרץסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: N  
Vul: None 17  Board:  

 762 
 J52 

 K3 

 KJ742  

  

 QT853 

 Q8 

 AJ86 

 83    

 AJ9 

 A43 

 975 

 QT96  
 K4 
 KT976 

 QT42 

 A5  

  

 

West North East South 

--- Pass Pass 1 

Pass 2 2 Pass 

Pass Pass   

 
  ההכרזה ניתוח 

במושב שלישי וצפון    1♥ דרום פותח  

ל פשוט,  2♥ -תומך  הכול  כאן  עד   .
יסתיים   המכרז  מהשולחות  ובחלק 

שגיאה  2♥ בחוזה   תהיה  זו  לדעתי,   .
מזרח זאת. -מצד  לאפשר  מערב 

היד של מזרח    Passלאחר   התחלתי, 
הכרזת  בשביל  טובה  מספיק 

בגובה   הוא  2אוברקול  העיקרון   !
ז  תמכו  שהיריבים  בזה, שלאחר  ה 

סביר להיח שגם לו יש התאמה עם 
יותר   הכרזה  דרשת  ולכן  השותף, 
התאמה   שמחזיק  מערב  אגרסיבית. 

ה  11-ו את  זוכר  עדיין    -Passקודות 
יעלה   ולא  שותפו  של  ההתחלתי 

צפון מדי.  גבוה  צריכים  -אותו  דרום 

ל להתחרות  אם  כעת  .  3♥ -להחליט 
זאת   מצדיקות  אין  ידיהם  לדעתי, 

בטופ אוהבים  בוט -אבל  אשים  ום 
אם  חלקיים.  חוזים  על  להילחם 

, מערב כראה  3♥ דרום יכריזו  -צפון

  החוזה הסופי. – 3♠ -יתחרה ל
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה (ראש    ♥ T)   )♠2גד  :  קלף 
מוצלחת  )פימי  רצף לא  הובלה   .

עם   בידו  לזכות  למזרח  שמאפשרת 

Q ♥  עקיפה תתבצע  בהמשך   .
עמוקה   ועקיפה  בספייד  מוצלחת 
פחות מוצלחת בדיאמוד. בסופו של  
מפסידים   שי  למזרח  יהיו  דבר 
בקלאב   מפסידים  ושי  בדיאמוד 

יבצע   בזכות    9והוא  לקיחות 
ההובלה הידידותית (הגה מושלמת  

  לקיחות).  8-תגביל אותו ל
צפון  לבצע  -מגד,  מסוגלים    9דרום 

כל גד  בחוזה    לקיחות  הגה 
זו   בחלוקה  לשחק  בהארט.  כדאי 

להגן.   השכלולא  כאשר מוסר   :
ומסים   התאמה  מוצאים  היריבים 

  , סו לא לוותר!2לעצור בגובה 

  

Dealer: E  
Vul: N-S 18  Board:  

 T95 
 AJT9 

 JT4 

 T87  

  

 K843 

 63 

 A97 

 AQ94    

 QJ76 

 KQ754 

 65 

 J5  
 A2 
 82 

 KQ832 

 K632  

  

 

West North East South 

--- --- 1 1 

Dbl 2 2 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מתערב    1♣מזרח  .  1♦ ודרום 
ו  5למערב   בהארט    4-קלפים 

ביותר  בספייד היעילה  הדרך   .
היא להשתמש בכפל   כזו  יד  להכריז 
רביעיות   שתי  המתאר  שלילי 
במייג'ורים. אם לא תתגלה התאמה  

  2♥ במייג'ור, אפשר להכריז בהמשך  
בהארט.   חמישי  קלף  ולהראות 

ל צפון  תמיכת  הכפל  2♦ - לאחר   ,

להכריז   למזרח  מאפשר    2♠ השלילי 
. כעת  2ולגלות את ההתאמה בגובה  

רואה מצד   איי  להכרזה  המשך 
דרום המצאים במצב פגיע גד  -צפון

ימשיך   לא  מערב  גם  פגיע.  לא 
קודות בלבד. הכרזתו    9להכריז עם  

הייתה תחרותית בלבד   2♠של מזרח  
  ולא מזמיה. זהו גם החוזה הסופי.

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף)  ♦K:  קלף  . (ראש 
תמך   ששותפו  בסדרה  תוקף  דרום 

שם   ומפתח  ההמשך  בה  לקיחה. 
בלקיחה   מזרח  של  ביותר  היעיל 
מהיד.   מוך  קלאב  הוא  השייה 

ב לקפוץ  צריך  ולמשוך    ♣K-דרום 
יתרת   כעת  אבל  בדיאמוד,  לקיחה 
מוגבהת   הכרוז  של  הקלאבים 
שי   רק  לו  יהיו  המשחק  ובהמשך 

רוב  .  ♥ A-ו  ♠ Aמפסידים:   למעשה, 
דרכי המשחק הורמליות יובילו את  

של טובה  לתוצאה  תשע    הכרוז 
  .140+לקיחות בחוזה בספייד: 

  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W 19  Board:  

  
 94 

 AJ7653 

 Q8752  

  

 T874 

 A87 

 T2 

 KJT4    

 J953 

 KQJT62 

 98 

 3  
 AKQ62 
 53 

 KQ4 

 A96  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 1NT Pass 2NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קודות    18עם    1♠דרום 
מאוזות. עם כל הרצון הטוב, קשה 

)  3♥ (או    2♥ לי להסכים להכרזה של  
פגיע.   לא  גד  פגיע  במצב  ממערב 
יתערב   זאת  בכל  שמערב  במידה 

צפון בו,  יתמוך  יגלו  -ומזרח  דרום 
מחוזה   יימעו  בהארט,  הבעיה  את 

NT3    זה . לעומת  5♦ וישחקו במקום 
ייאלץ   זאת, בהיעדר התערבות צפון 

לו  NT1להשיב   יראה  דרום   ,17-18  
בהכרזת   יעדיף    NT2קודות  וצפון 

על   משחק  מאשר    NT3להמר  על 
  מלא בסדרת מייור. 

  
  ניתוח משחק היד

(ראש   ♣J  ))NT3גד    :קלף ההובלה
מצב  )פימי  רצף על  מדברים  או   .

איו   ומזרח  התערב  לא  מערב  שבו 
. לא  מודע לסדרת ההארט של שותפו

ראה לי שהכרוז יעז להריץ את קלף 
ל בהפסד    Q-ההובלה  ולהסתכן  שלו 

ישחק    6-7 צפון  ראשוות.  לקיחות 

A♣    בעשר מיד  ויזכה  מהדומם 
שלוש   בקלאב,  אחת  לקיחות: 

  בספייד ושש בדיאמוד. 
בהארט   התערב  שמערב  במידה 

לחוזה   הגיע  יוביל  5♦וצפון  מזרח   ,

ב  בלקיחה  ♥ A-כמובן  זכייה  לאחר   .
צפון   לקלאב.  יחליף  מערב  השייה 

ב  ♣Qיסה   יזכה  הצלחה,   ♣A-ללא 
כדי   ספייד  בחיתוך  וימשיך  בדומם 
שיסיים   להגביה את הסדרה. לאחר 
ישחק   הוא  בדומם  שליטים  משיכת 

AKQ♠    קלאבים עליהם  וישליך 
משרתים  המגים  שי  מידו. 
ולכן   ספייד,  סיבובי  לארבעה 

דומם גבוה, ועליו  הספייד האחרון ב
צפון.   של  האחרון  הקלאב  יושלך 

  מבוצע בדיוק.  5♦ החוזה  



  9עמוד  13/3/2022  2022 מרץסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: W  
Vul: Both 20  Board:  

 T965 
 952 

 J975 

 J6  

  

 AJ8 

 874 

 AT 

 AKQ85    

 KQ732 

 AQJ 

 K43 

 T7  
 4 
 KT63 

 Q862 

 9432  

  

 

West North East South 

1NT Pass 3* Pass 

3* Pass 4NT Pass 

5 Pass 5NT* Pass 

6* Pass 7 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

לפתוח   מקובל  עם    NT1כיום  גם 
זו   ומסיבה  במייג'ור  חמישיות 

במוסכמה   להשתמש    3♣מומלץ 
חמישיות    סטיימן-פאפט על  (שאלה 

במקום   במייג'ור).  רביעיות  או 
מיד   קודות,    18עם    NT6להכריז 

גדול    יבדוק  המשיב לסלם  אפשרות 

מערב   תשובת  שליט.  מראה    3♠עם 
היא שאלה למספר    NT4- חמישייה, ו

כולל   המפתח,  בהמשך ♠Kקלפי   .
NT5    .היא שאלה למלכים ספציפיים

מחזיק   שותפו  כי  מגלה  מזרח 

-ו  ♥ KQ ♠  ,Aחמישייה בספייד ובידו  

K♦ לקיחות, אך    13-. יש סיכוי טוב ל
זו   ולכן  חיתוך  שיידרש  ייתכן 

להכריז   סבירה  רוב  7♠ החלטה   .
כל   ולכן  קטן,  בסלם  יהיה  השדה 

  . topסלם גדול מבוצע ישיג 
  

  ניתוח משחק היד

זהירה  (  ♠5:  ההובלהקלף   הובלה 
יש  )בשליט מלמעלה,    11.  לקיחות 

מחיתוך    12לקיחה   להשיג  יתן 
דיאמוד, אך עדיין ביצוע סלם גדול  

בחלוקה   או    3-3תלוי  בקלאב 
בהארט מוצלחת  לאחר  בעקיפה   .

לקיחה   לפתח  יתן  שליטים  משיכת 
חיתוך   באמצעות  בקלאב  וספת 

מחולקת   הסדרה  אבל  4-2כאשר   ,
דיאמוד   חיתוך  חשבון  על  יבוא  זה 
(אחרת לא תהיה דרך להגיע לקלאב  

המשחק  החמישי).   קו  לפיכך, 
למשוך   הוא  ביותר  והיעיל  הפשוט 

עם השלכת    ♣AKQשליטים, לשחק  
לקה  דיאמוד, ואם הסדרה לא התח

כיסה    3-3 יש  בהארט.  לעקוף 
על   לחזור  כדי  בדיאמוד  לדומם 

  מבוצע. 7♠העקיפה המוצלחת.  

  

Dealer: N  
Vul: N-S 21  Board:  

 Q87 

 AQJT 

 T6 
 A763  

  

 962 

 54 

 KQJ982 

 QT    

 AK3 

 K86 

 A754 

 J85  
 JT54 

 9732 

 3 
 K942  

  

 

West North East South 

--- 1 2 Pass 

3 Pass 3 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   התערבות  1♣צפון  ולמזרח   ,

חלש. מערב מחזיק    2♦טיפוסית של  
בדיאמוד,    15 התאמה  עם  קודות 

ביד  -ללא עוצר בקלאב. הכרזת הקיו

עם    NT3מבקשת בעצם להכריז    3♣
למזרח   יש  במציאות  בסדרה.  עוצר 
וגם למערב חצי עוצר בקלאב, וקשה  
שליט.   ללא  לחוזה  להגיע  להם 

הסופי   החוזה  אלה    3♦בסיבות 
  ראה הגיוי. 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♣4:  קלף  .  )סדרת 
מוצלחת   הובלה  איה  היא    –זו 

לקיחה   להגביה  למזרח  עוזרת 
בקלאב בדומם שעליה יושלך ספייד  
כבר  הזאת  ההובלה  לאחר  מפסיד. 
לא יתן למוע את ההשלכה. ההגה  
בקלאב   לקיחות  שתי  רק  תקבל 

והחוזה   בהארט,  לקיחות    3♦ ושתי 
את   להכשיל  יתן  בדיוק.  יבוצע 
או   בספייד,  הובלה  לאחר  החוזה 
צפון   של  והחלפה  בהארט  הובלה 

צפון  לספייד. מסוגלים  -מגד,  דרום 

של   חוזה  קשה  3♥ לבצע  אבל   ,
זו להכרזה  להגיע  דרך  .  לראות 

כדי  קודות  מספיק  אין  לדרום 

  . 2♦להכריז לאחר  
  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W 22  Board:  

 T42 
 Q5 

 K9864 

 J72  

  

 953 

 KJ3 

 JT72 

 T86    

 AQJ 

 T982 

 Q53 

 K54  
 K876 
 A764 

 A 

 AQ93  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

Pass 1 Pass 1 

Pass 1NT Pass 2NT 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קודות    17עם    1♣דרום 
. ידו של מערב איה  4-4-1-4וחלוקה  

ל במצב   Takeout Double-מתאימה 

משיב   צפון  מכריז    1♦פגיע.  ודרום 

השי     12-17(מתאר    1♥ בסיבוב 
צפון   בהארט).  רביעייה  עם  קודות 

עם דאבלטון.    1♥ - איו יכול לעצור ב

להכריז   גם  שלושה    2♣קשה  עם 
יכריז   צפון  זו  בלבד. מסיבה  קלפים 

בספייד    NT1כראה   עוצר    –ללא 
יזמין   דרום  הוכרזה.  שלא  הסדרה 

באמצעות   מלא  . NT2למשחק 
תידח  זו  עדיין  הזמה  אך  כמובן,  ה 

  החוזה הסופי גבוה מדי.
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה שלא  (  ♠5:  קלף  הסדרה 

ב)הוכרזה זוכה  מערב   .-J ♠    וחוזר

ב הזכייה  לאחר  ,  ♦A-בדיאמוד. 
קלאב   הוא  ביותר  הטוב  המשחק 
מוך מהדומם על מת ליצור כיסה  

לקיחות  ♦K-ל שתי  יהיו  לכרוז   .
ואחת  בדיאמוד בקלאב  שלוש   ,

תלוי   הוא  לזה  מעבר  בהארט. 
תכשיל   טובה  הגה  ההגה.  בחסדי 

  בשתי לקיחות. NT2את החוזה 
  
  
  



  10עמוד  13/3/2022  2022 מרץסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: S  
Vul: Both 23  Board:  

 J872 
 K7 

 Q73 

 J973  

  

 KQ95 

 QT8432 

 J 

 KQ    

 AT63 

 J 

 K8652 

 A52  
 4 
 A965 

 AT94 

 T864  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 Pass 1 Pass 

1 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

מהלך הכרזה טבעי. הפותח והמשיב  
סדרותיהם   את  תחילה  מכריזים 

ואז מוצאים התאמה     4-4הארוכות 
של    בספייד. כוח  מהם  אחד  לכל 

) מיימלית  קודות),    12-14פתיחה 
מלא   משחק  במהירות  יוכרז  ולכן 

  ללא יסיון להגיע לסלם. 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה שלא  (  ♣3:  קלף  סדרה 
מצדיק  .  )הוכרזה ההכרזה  מהלך 

קשה  לצפון  אבל  בשליט,  הובלה 
  בסדרת השליט. Jxxx  -להוביל מ

משם  וישחק  בדומם  יזכה  מערב 
מוך   לשחק    הארט  קל  לא  כעת 

דרום  אם  דרום.  של  ידו  עם  מוך 

הבא  ♥ Aמשחק   ההארט  חיתוך   ,
יכול   דרום  הסדרה.  את  יגביה 

ועכשיו אם הכרוז ילכוד    ♦Aלמשוך  

  חות. לקי  11יהיו לו  ♠ Jאת 
זוכה   וצפון  מוך,  משחק  דרום  אם 

להגה    ♥ K-ב לדיאמוד,  ומחליף 
יוכל   והכרוז  לקיחות  שתי  כבר  יהיו 
צולב,   בחיתוך  הביצוע  את  להמשיך 

.  ♠Jאבל צפון תמיד יקבל לקיחה עם  

  יבוצע בדיוק.  4♠במקרה זה החוזה  
  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: None 24  Board:  

 954 
 T52 

 7 

 AK7632  

  

 Q7 

 AKQ764 

 986 

 98    

 JT82 

 J 

 AQT32 

 QT4  
 AK63 
 983 

 KJ54 

 J5  

  

 

West North East South 

Pass 3 3 Pass 

3NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

ידו של צפון ראית מתאימה, פחות  

במצב לא    3♣של    Preempt-או יותר ל
באוברקול   מתערב  מזרח  פגיע. 

של   סדרה 3♥ מיימלי  עם  אבל   ,
למערב   עוצר   10טובה.  עם  קודות 

שלו   המתבקשת  וההכרזה  בקלאב, 
לתקן  .  NT3היא   סיבה  אין  למזרח 

-שימו לב איך הכרזת ה.  4♥ -זאת ל
Preempt    היריבים את  דוחפת 

קודות גבוהות    21למשחק מלא עם  
מכרי-שמזרח היו  לא  זים  מערב 

דרום    בכוחות עצמם ללא התערבות.
אפילו שוקל להכפיל, אבל לא עושה  

מי יודע עם מה השותף בחר    –זאת  
  ? Preemptלהכריז 

  
  ניתוח משחק היד

.  )רביעי מלמעלה(  ♣6:  קלף ההובלה
עם   הראשוה  בלקיחה  זוכה  מערב 

Q♣    שאר רק .ואש ראה די ומצבו
לסות את הסיכוי היחיד: לעלות על  

J ♥    ולקוות בדומם  בכיר  קלף  עם 
מתחלקת   ההארט  וגם    3-3שסדרת 

גד   כבר   ♦Kשהעקיפה  (זה  תצליח 
העובדה   לאור  מאוד  גבוה  סיכוי 

עם   התגלה  הכול  ♣AKשצפון   .(
לקיחות   תשע  משלים  הכרוז  עובד! 
מהירות: שש בהארט, אחת בקלאב  
את   ומבצע  בדיאמוד  ושתיים 
  החוזה שכלל לא היה אמור להכריז. 

לפתוח   צפון  של   3♣החלטתו 
אומר   זה  אין  אבל  לאסון,  הובילה 

עם   Preemptשצריך להפסיק להכריז  
כאלה   הכרזות    –ידיים  זמן  לאורך 

Preempt   .אגרסיביות עובדות  
  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: E-W 25  Board:  

 54 

 Q76 

 QJ983 
 T43  

  

 AK862 

 A5 

 72 

 AQ96    

 JT97 

 T2 

 AKT54 

 72  
 Q3 

 KJ9843 

 6 
 KJ85  

  

 

West North East South 

--- Pass 1 2 

2 3 4 5 

Pass* Pass Dbl Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

גבולית    1♠ פותח    מזרח יד  ולדרום 

אבל    6-4. חלוקה יפה  2♥ לאוברקול  
מעטות   וקודות  שבורה  סדרה 

). במצב לא פגיע גד פגיע  10יחסית (

ל תומך  מערב  הולך".    2♠ -"הכול 
של   תמיכה  שתתאר  הכרזה    4(אין 

עם   בספייד  קודות),    7-9קלפים 
מצב  את  הוא  גם  מצל  וצפון 

ל ותומך  הוח  כעת 3♥ -הפגיעות   .

מלא   משחק  יכריז    17עם    4♠מזרח 
יפות.   בקודות  ממשיך  קו  דרום 

ל ומקריב  כעת  5♥ -האגרסיבי   .
של -מזרח במצב  מצאים  מערב 

Forcing Pass    לאחר שהכריזו משחק
והיריבים   בהתדבות  פגיע  מלא 
הקריבו. מערב משאיר את ההחלטה  
עם   להכפיל  מחליט  מזרח  לשותף. 
די   ויד  בהגה  יחסית  רב  כוח 

  . 4♠מיימלית להכרזת  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף)  ♦A:  קלף  . (ראש 
וזה   מלמעלה,  לקיחות  חמש  להגה 
משחק   על  לפצות  כדי  מספיק  לא 

מערב.  -מלא מבוצע ש"גזל" ממזרח 
מערב  -כדי לקבל תוצאה טובה מזרח

צריכים לארגן חיתוך קלאב, והדבר  
על   יאותת  מזרח  אם  אפשרי 
ומערב   הראשוה  בלקיחה  דאבלטון 

לאחר   בספייד.  מזרח    ♠AKימשיך 

ל להחליף  ולהמשיך    ♣A-חייב 
בקלאב. בהמשך עליו לקפוץ מיד עם  

A ♥    רק קלאב.  חיתוך  למערב  ולתת 
והיריבים    800+כך תושג תוצאה של  

  ייעשו על "חוצפתם". 
מזרח ללא  -מגד,  מבצעים  מערב 

  לקיחות בחוזה בספייד.  11קושי 



  11עמוד  13/3/2022  2022 מרץסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: E  
Vul: Both 26  Board:  

 J95 
 KT975 

 AT4 

 85  

  

 AQ3 

 QJ82 

 KJ5 

 KT6    

 872 

 A43 

 Q96 

 AJ92  
 KT64 
 6 

 8732 

 Q743  

  

 

West North East South 

--- --- 1NT Pass 

3NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

מזרח  לגמרי:  שגרתי  הכרזה  מהלך 
ומערב    16עם    NT1פותח   קודות 

ל לשי    11עם    NT3- מוסיף  קודות. 
מסוג   חלוקה  ואין    4333השותפים 

  שום צורך לחפש חוזה עם שליט. 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  (  ♠4:  קלף  רביעי 
ביותר הטובה  זוכה  )בסדרה  מזרח   .

ומגביה תחילה שתי    ♠Qבהובלה עם  

  ♦ A-לקיחות בדיאמוד. צפון זוכה ב
בספייד.   פעם  וחוזר  יעכב  מזרח 

.  ♠Aאחת ויזכה בסיבוב השלישי עם  

מידו   ישחק   ♣Tויריץ    ♣Kכעת 
תפסיד,   זו  עקיפה  אם  גם  לעקיפה. 
אל   לחזור  ספייד  יהיה  לא  לצפון 
מצליחה   העקיפה  במציאות  שותפו. 
בקלאב,   לקיחות  ארבע  לכרוז  ויש 
עקיפה   גם  לסות  יכול  שהוא  כך 
אבל  מפסידה,  זו  עקיפה  בהארט. 

רו קלפי ספייד, ומזרח  לצפון לא ות
יצול   (תוך  לקיחות  עשר  משלים 
בספייד,   שתיים  הוחה):  ההובלה 
בדיאמוד   שתיים  בהארט,  שתיים 

  וארבע בקלאב. 
  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: None 27  Board:  

 A 
 Q5 

 AJT92 

 JT654  

  

 KJ94 

 T93 

 Q6 

 K987    

 T853 

 A8762 

 83 

 Q2  
 Q762 
 KJ4 

 K754 

 A3  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 2* Pass 2NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

במוסכמה   השתמשתי  זו  בחלוקה 
Inverted Minors   בורד גם  (ראה 

צפון  7מספר   הכרזת  מראה    2♦ ). 
של  10 תמיכה  עם  קודות   +4  

ושוללת   בדיאמוד  לפחות  קלפים 
דרום   הכרזת  במייג'ור.  רביעיות 

NT2    ימליתמי פתיחה  מבטיחה 
בכל   12-14( עוצרים  עם  קודות) 

איה   זו  לדיאמוד.  פרט  הסדרות 
צפון   של  ידו  אבל  מחייבת,  הכרזה 

ל להוסיף  כדי  טובה  .  NT3-מספיק 
טופ חפש-בתחרות  לא    בוטום 

בסדרת מייור    5משחק מלא בגובה  
  כאשר יש עוצרים בכל הסדרות.

  
  ניתוח משחק היד

.  )רביעי מלמעלה(  ♥ 6:  קלף ההובלה

עם   בדומם  זוכה  ומוביל    ♥ Qדרום 

יחליט    ♦Jמשם   שמזרח  למקרה 
מתכוון   איו  דרום  לכסות.  בטעות 

ה את  לשחק  J-להריץ  אלא   ,AK♦  
הכלל   פי  על   ,Eight Everמלמעלה 

Nine Never  פילת לאחר   .Q♦    הוא
לפתח   כדי  ההארט  לסדרת  יחזור 
ולהשלים   בסדרה  שייה  לקיחה 
בדיאמוד,   חמש  לקיחות:  תשע 
שתיים בהארט ושי אסים שחורים.  

א זו  רבה  בחלוקה  תקווה  ין 
ההגה   אם  אלא  עודפות,  ללקיחות 

  תחליט לעזור. 
  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: N-S 28  Board:  

 KQJT4 
 9 

 9653 

 754  

  

 96 

 AKQJ5 

 KQJ2 

 K2    

 5 

 7642 

 T8 

 AQJ963  
 A8732 
 T83 

 A74 

 T8  

  

 

West North East South 

3 Pass 3 Pass 

4 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

מספר   בבורד  הכישלון    24למרות 

לפתוח   מפסיקים  עם   3♣איו 
שישייה טובה, כל שכן במצב פגיעות  
החלשה   הצדדית  הרביעייה  עדיף. 
יתן   אבל  בעיה,  מהווה  בהארט 

למזרח שאם  יש -לטעון  מערב 
דרום יש  -, אז לצפון התאמה בהארט

ה והכרזת  בספייד  התאמה  -ודאי 
Preempt   .מפריעה להם למצוא אותה

חזק   מספיק  מזרח  המצב.  אכן  זה 

מחייב,     ♥3קודות) כדי להכריז    19(
איה הולכת    כך שההתאמה בהארט 

צפון זאת,  לעומת  דרום  -לאיבוד. 
בגובה   להתערב  מסוגלים    3אים 

לטמיון   יורדת  בספייד  וההתאמה 
(ממילא הם היו במצב פגיע והקרבה  

הסופי    4♠ -ל החוזה  כדאית).  איה 

  משוחק על ידי מזרח. 4♥ יהיה 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה שבה  ♠A:  קלף  הדרך   .
הסופי  -מזרח לחוזה  הגיעו  מערב 

לחרוג   לי  שאין  גורמת  מהכלל 
ריקים   אסים  עם  מסדרות  להוביל 

. על פי  4גד חוזה עם שליט עד גובה  
קלאב  סדרת  בדומם  יש  ההכרזה 
לבחור   אין  ולכן  ומאיימת,  ארוכה 

פסיבית   לסות    –בהובלה  חובה 

,  ♠Aלזכות בלקיחות מהירות. לאחר  

בלית יחליף  ל  דרום    ♦A-ברירה 
ההגה   של  שללה  יסתכם    –ובזאת 

יחליט   דרום  אם  לקיחות.  שתי 
מזרח   בהארט,  או  בקלאב  להוביל 
סדרת  את  ויצל  שליטים  ימשוך 
מפסידים   להשליך  כדי  הקלאב 

  לקיחות.   12ולהשיג 
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Dealer: N  
Vul: Both 29  Board:  

 Q765 
 QT4 

 KJ8 

 A97  

  

 A9 

 K652 

 T52 

 T543    

 K432 

 J93 

 Q43 

 KQ6  
 JT8 
 A87 

 A976 

 J82  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass 1NT 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

עוד מהלך הכרזה קצר ופשוט. צפון  

לדרום  1♣פותח   עם    10.  קודות 
מסוג   וחלוקה  בדיאמוד  רביעייה 

, אבל לדעתי  1♦אפשר להשיב  .  4333
שמתאר את היד    NT1עדיף להכריז  

מחזיק   צפון  מושלמת.  בצורה 
משאיר   וכמובן  מיימלית  פתיחה 

  . NT1-את החוזה ב
  

  ניתוח משחק היד

.  )רביעי מלמעלה(  ♠2:  קלף ההובלה

ב זוכה  בסדרה    ♠A-מזרח  וחוזר 
חלופה   בהיעדר  הוביל,  ששותפו 
בסיבוב   זוכה  דרום  יותר.  טובה 
אל   מיד  ועוקף  הספייד  של  השלישי 

J♦  יפה מתהגת  הדיאמוד  סדרת   .
כעת  לקיחות.  ארבע  לכרוז  ומיבה 
יש לו שמוה לקיחות (ביחד עם שי  
אסים  ושי  שהוגבהו  ספיידים 
משיכת   לאחר  ובקלאב).  בהארט 

בדיאמו השלכת  הלקיחות  (עם  ד 
קלאב) הוא יוביל הארט מוך מידו.  
שחקים רבים במערב ימהרו לשחק  

K ♥    ולכן אצלם,  מצא  זה  קלף  אם 
שמערב  לאחר  ההגיוי  המשחק 

מהדומם.    ♥ Tשירת בקלף מוך הוא  
לקיחות עם    9-בדרך זו דרום מגיע ל

  .150+תוצאה יפה של 
  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: None 30  Board:  

 AQ432 
 J6 

 KT6 

 AK3  

  

 KJT5 

 KT4 

 Q 

 Q9865    

 6 

 AQ985 

 87432 

 72  
 987 
 732 

 AJ95 

 JT4  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

2 2 3 3 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

לפי חוק   קשה לקבל הכרזת פתיחה 
בדיאמוד,    Qעם    20-ה סיגלטון 

ב התחלתי  של    Pass-ולכן  ידו  עם 
לאחר   מדרום,   Passמזרח.  וסף 

פותח במושב השלישי   עם    2♥ מערב 
צפון   חלוקתית.  ויד  טובה  חמישייה 

מזרח   17עם    2♠מתערב   קודות. 
גבוה   היריבים  את  לדחוף  מעויין 

ותומך ל "סוחט"    . כך הוא3♥ - יותר 

עם    3♠מדרום הכרזה תחרותית של  
לא    6 ששותפו  למרות  קודות. 

ימשיך   שצפון  לוודאי  קרוב  הזמין, 

עם אוברקול    4♠הלאה למשחק מלא  
. האם להכפיל עם  2מקסימלי בגובה 

ידו של מזרח? לדעתי אין צורך, וגם  
  אין ודאות מלאה שהחוזה ייכשל.

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♥ 4:  קלף  .  )סדרת 
הלקיחות   בשתי  זוכים  מערב  מזרח 
יגלה   צפון  ובהמשך  הראשוות, 
השליט בסדרת  עוית    חלוקה 

שלוש   להפסיד  אותו  שתאלץ 

החוזה   בספייד.  ייכשל    4♠ לקיחות 
מאוד   טובה  תוצאה  עם  פעמיים 

  מערב.  -למזרח
את   להפיל  אפשרות  יש  למעשה, 
רק   זאת  אך  פעמים,  שלוש  החוזה 

על   יתעלה  מערב  ויחזור  אם  עצמו 
בלקיחה   שיזכה  לאחר  בקלאב 

עם   ההגה    ♥ Aהראשוה  (בהמשך 
בה   ותזכה  בקלאב  לקיחה  תגביה 
מפסיד   להשליך  יספיק  שצפון  לפי 
לא   הדיאמוד).  סדרת  על  בקלאב 

  הייתי מצפה להגה כזאת.  
  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S 31  Board:  

 T82 
 AK98 

 Q5 

 Q763  

  

 KJ974 

 Q52 

 KJ6 

 A8    

 6 

 J74 

 97432 

 KJT9  
 AQ53 
 T63 

 AT8 

 542  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass Pass 1 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

השלישי,    11לצפון   במושב  קודות 
אבל   פתיחה,  הכרזת  ישקול  והוא 
גד   פגיע  במצב  כך  על  מוותר  הייתי 

פותח   מזרח  פגיע.  ומערב  1♠לא   ,
עם   להשיב  יכול  קודות    5איו 

ה בעמדת  גם  בספייד.  -וסיגלטון 
Balancing    עם מוותר  כראה  הייתי 

 Takeoutידו של צפון.  אפשר לשקול  

Doubleל מה  אבל  אחרי  ,  עשות 

? ומה לעשות אם  2♦ שהשותף יכריז  
  2השותף חלש וייאלץ לשחק בגובה  

  במצב פגיע בלי קודות?  
לפעמים   בברידג'  גם  בחיים,  כמו 

  שתיקה".  –"סייג לחוכמה 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  (  ♥ 6:  קלף  שי 
. דרום בוחר בהובלה  )מסדרה חלשה

מושכת   חלופה  בהיעדר  פסיבית 
אצל שותפו. צפון ימשיך    AKומוצא  

לפתוח   לכרוז  וייתן  שלישי  בהארט 
:  סדרות. מצבו של הכרוז איו עים

לקיחות   שתי  לפחות  יפסיד  הוא 
בספייד,   לקיחות  ושלוש  בדיאמוד 
לדומם   הכיסות  את  יצל  לא  ואם 
אם   בהארט  תהיה  אחת  (כיסה 

ל של    ♥ Qזרוק  יקפיד  השי  בסיבוב 
העקיפות    הסדרה) את  לבצע  כדי 

הכוות הוא אף עלול להפסיד יותר.  

ב לזכות  יהיה  המוצלח    ♥ J-המשחק 
ספייד   ולשחק  השלישית  בלקיחה 

ה אל  החוזה   -9מוך  לסיכום,   . ♠1  
ייכשל, אך לא ברור בכמה לקיחות.  

צפון להיכשל  -אם  "יתדבו"  דרום 
הם   כלשהו,  בחוזה  יקבלו  בעצמם 

  תוצאה גרועה. 
  
  
  



  13עמוד  13/3/2022  2022 מרץסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: W  
Vul: E-W 32  Board:  

 AT8732 
 K32 

 97 

 KT  

  

 96 

 9765 

 KQT2 

 A32    

 KQJ4 

 T4 

 A43 

 Q964  
 5 
 AQJ8 

 J865 

 J875  

  

 

West North East South 

1 1 Dbl Pass 

1NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   עם  1♣מערב  צפון,  של  ידו   .
מתאימה   בהגה,  יחסית  רב  כוח 

רגיל   לאוברקול  מאשר   1♠ יותר 

חלשה   קפיצה  מזרח  2♠להכרזת   .
רביעייה   להראות  כדי  מכפיל 

כמובן   מכריז  ומערב    NT1בהארט, 
להשאיר   אין  טובים.  ספיידים  עם 

בגובה    לעושין  שלילי  אבל  1כפל   ,

שיתערב   בצפון  עלול    2♠ שחקן 
זה.   בחוזה  מוכפל  עצמו  את  למצוא 
עם   להמשיך הלאה  יכול  איו  מזרח 

  . NT1קודות. החוזה הסופי הוא  10
  

  ניתוח משחק היד

.  )רביעי מלמעלה(  ♠7:  קלף ההובלה

עם   בדומם  זוכה  ומבטיח    ♠9מערב 
בסדרה.  לקיחות  שלוש  לעצמו 
הוא   הכרוז  של  הכון  המשחק 
להבטיח   כדי  בספייד  להמשיך 
לסות   ואז  לקיחות,  שבע  לעצמו 
או   בדיאמוד  עודפת  לקיחה  להשיג 
אין   המייור  סדרות  בקלאב. 
רוצה,   היה  שמערב  כפי  מתהגות 

על   שאר  בידיים    - לקיחות    7והוא 
תוצאה   זה  מסוג  חלקי  חוזה  של 

בתחרות  חיו טוב  דבר  כבר  היא  בית 
  בוטום. -טופ

  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: None 33  Board:  

 653 

 JT 

 83 
 AQ8653  

  

 J84 

 K3 

 AJ42 

 KT72    

 KT92 

 AQ654 

 K75 

 4  
 AQ7 

 9872 

 QT96 
 J9  

  

 

West North East South 

--- 3 Pass Pass 

Dbl Pass Pass Pass 

 
  ההכרזה ניתוח 

פעם שלישית בסט הזה יש הזדמות  

עם    3♣לפתוח   הראשון  במושב 
בורדים   גם  (ראה  ).  24+28שישייה 

הפעם   אבל  אותה,  יחמיץ  לא  צפון 
צפויה לו הפתעה לא עימה. ידו של  

ל מתאימה   Takeout Double-מערב 

לאוברקול   ישאיר  3♥ ולא  ומזרח   ,
לקיחות   שתי  עם  לעושין  את הכפל 

ו בקלאב  וסף  בטוחות  כוח  עוד 
בהגה. צפון מוצא את עצמו בחוזה  

  .3♣מוכפל של 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מערב  -מזרח  .♠4:  קלף 
כמה   החוזה  את  להפיל  שואפים 
שיותר כדי לקבל תוצאה יותר טובה  

של    NT3-מ הקלפים  פי  על  מבוצע. 
מזרח, המצב ראה טוב מלכתחילה  
בהובלה   להסתכן  צורך  ואין 

  .  ♥ Kאגרסיבית של 
ההובלה בספייד עושה את העבודה.  
מהדומם,   מוך  ישחק  צפון  אם 
מערב צריך לסמוך על קלף ההובלה  

ולשחק   שותפו  יותר  9של  סביר   .

יסה   שצפון  בלקיחה    ♠Qלהיח 
לה  יהיו  ואז  שמוה  גה  הראשוה, 

סדרה בכל  שתיים  . לקיחות, 
להתחמק   יוכל  צפון  לכאורה, 
ממפסיד שי בקלאב אם יוביל מידו  

ה לעבר  מוך  מזרח  9-קלף  אבל   ,

ב  לקפוץ  שלושה    ♣K-יכול  ואז 
שההגה   (לאחר  סיבובים של הארט 
כבר זכתה בלקיחות שלה בדיאמוד  

  . ♣T-ל Promotionובספייד) יעשו 
ה הכרזת  דבר  של   Preempt- בסופו 

(מיוס   צפון סופגת מפלה כבדה  של 
800  (  פסיק לא  זאת  ולמרות   ,

  להפריע ליריבים גם להבא. 
  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S 34  Board:  

 K 
 AKJ97 

 T65 

 8653  

  

 A54 

 Q83 

 J74 

 KJ92    

 J8732 

 65 

 Q82 

 AQT  
 QT96 
 T42 

 AK93 

 74  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1 Pass 2* Pass 

2* Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

בספייד    9למערב   וחמישייה  קודות 
שתי   לאחר  עדיף  פגיעות  במצב 

הזדמות  Passקריאות   לדעתי  זו   .

של   יחסית  חלשה  ,  1♠ לפתיחה 
לקרוא   בעיה  אין  שלמערב  משום 

Pass    של טבעית  תשובה  כל  על 
מדי   חלשה  צפון  של  ידו  השותף. 

  11. למזרח  2♥ בשביל אוברקול פגיע  
והוא   בספייד,  התאמה  עם  קודות 

במוסכמה   שועדה    Druryמשתמש 

ההכרזה   כאלה.  למצבים   2♣בדיוק 
התאמה   עם  טובה  יד  מתארת 
יש   בספייד ושואלת את השותף אם 

משיב   מערב  מלאה.  פתיחה  :  2♠לו 
אין  כך    "לא,  מלאה".  פתיחה  לי 

מערב מצליחים לעצור בגובה  -מזרח
ובו צפון  -מוך  את  לשכע  זמית 
  החוזה.  לוותר על

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף)  ♥ A:  קלף  . (ראש 
ההגה יכולה לזכות בארבע לקיחות  
לאחר   האדומות.  בסדרות  מהירות 
ההובלה   את  יקבל  הכרוז  מכן 

ה  אל  מוך  ספייד    A♠  )K-וישחק 
משתי   מוך  וספייד  מצפון)  ופל 
עם   התחיל  שצפון  (למקרה  הידיים 

KQ    שצפון רואה  מערב  דאבלטון). 
לא משרת, ובהמשך הוא ייכס שוב  

אל מוך  ספייד  וישחק   J- ה  לדומם 

המפסידים   מספר  את  להגביל  כדי 
לא   עדיין  צפון  אם  לשיים.  בספייד 
שלו   השייה  הלקיחה  את  משך 
את   בזמן  פתחה  וההגה  בהארט 
סדרת הקלאב, ייתכן שדרום יספיק  
את   שיפיל  קלאב  חיתוך  לקבל 
החוזה פעמיים. תוצאה סבירה יותר  

ב אחת  פילה   50+עם    2♠- היא 
טובה  -לצפון תוצאה  זו  דרום. 

יכולים  -זרחלמ היריבים  מערב: 
  לבצע חוזה חלקי בהארט. 



  14עמוד  13/3/2022  2022 מרץסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: S  
Vul: E-W 35  Board:  

 A865 
 9873 

 QT 

 T54  

  

 92 

 J654 

 953 

 J972    

 QJT74 

 KT 

 K6 

 KQ63  
 K3 
 AQ2 

 AJ8742 

 A8  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

1 Dbl Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   ו  1♦דרום  שישייה    18-עם 
מערב   למחצה.  מאוזות  קודות 

בכפל  1♠ מתערב   משתמש  וצפון   ,
) מיימליים  ערכים  עם    6שלילי 

) עובדים  אבל  דאבלטון    QTקודות) 
להראות   כדי  השותף)  בסדרת 

בהארט דרום  רביעייה  זה  בשלב   .
סדרת  על  לחזור  צריך  איו 
הדיאמוד. הוא יכול להתייחס לידו  

) חזקה  מאוזת  יד    18-19כאל 
  . NT3קודות) ולהכריז מיד 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף)  ♠ Q:  קלף  . (ראש 

עם   בדומם  זוכה  ומריץ    ♠ Aדרום 

ב  ♦Qמיד   זוכה  מערב    ♦K-לעקיפה. 

להמשיך   אם  ברור  לא  ,  ♠Jוכעת 

לסות   אולי  או  מוך  . ♣Kספייד 
(שתיים   לקיחות  תשע  תמיד  לדרום 
בספייד, חמש בדיאמוד ושי אסים  
מערב  אם  אבל  ובהארט),  בקלאב 

ב ב  ♠J-ממשיך  הזכייה  ,  ♦K-לאחר 
ל לב  ישים  ממזרח    9-דרום  הופל 

ה לעוצר    8-(כלומר  הופך  בדומם 
משיכת לאחר  יוכל  והוא    וסף) 

ללא   לשחק  בדיאמוד  הלקיחות 
כך  ואחר  מהיד  מוך  הארט  סיכון 

לעצמו    ♥ Kלהפיל   להבטיח  כדי 
כולם   לא  לדעתי,  עשירית.  לקיחה 

מלא.   משחק  מבוצע    NT3יכריזו 
  בדיוק כבר תהיה תוצאה טובה.

  
  

  

Dealer: W  
Vul: Both 36  Board:  

 KJ652 
 Q53 

 KQ76 

 9  

  

 943 

 AKJ96 

 J54 

 AQ    

 AT8 

 74 

 32 

 KT7532  
 Q7 
 T82 

 AT98 

 J864  

  

 

West North East South 

Pass 1 2 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

לפתוח   ממליץ  איי  עם   3♣הפעם 
סדרה חלשה    היות שלמערבשישייה  

לפי    1♠צפון פותח  במצב פגיע.  והוא  
. מזרח מתערב באוברקול  20- חוק ה

דרום  2♥  של  ידו  גמר.  זה  ושם   ,
וגם   שלילי,  כפל  בשביל  מדי  חלשה 
מתאימה   איה  מערב  של  ידו 
לו   טוב  כלשהי.  המשך  להכרזת 

. לצפון בקושי יש פתיחה,  2♥ בחוזה  
לבצע   יטרח  לא  עם   Balancingוהוא 

  אורך (יחסי) בסדרת היריב. 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♠ Q:  קלף  .  )סדרת 

ב  מיד  זוכה  מחשש   ♠ A-מזרח 

בהצלחה.    ♥ Jלחיתוכים ועוקף לעבר  
פשוט   הוא  המוצלח  המשחק  קו 
למשוך שליטים. כעת לכרוז לקיחה  
אחת בספייד, חמש בהארט ושתיים  
כך  חסומה,  הקלאב  סדרת  בקלאב. 
שאי אפשר להגיע ללקיחה תשיעית,  

החוזה   תוצאה   2♥ אבל  ויש  מבוצע 
  חיובית.  

דיאמוד   חיתוך  להכין  יסיון 
לכרוז   יביא  לא  המשחק  בתחילת 

הגה תוכל ביתיים  רווח, משום שה 
שלא  קלאב,  חיתוך  ולבצע  להכין 

על   בסיבוב    Promotionלדבר  אפשרי 
הרביעי של הספייד. לפעמים ברידג'  

במשחק    –פשוט   והן  בהכרזה  הן 
  זה מה שמביא לתוצאות. –היד 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
 


