
לפניכם  40 הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית 
באופן  מחשב  ידי  על  חולקו  הידיים   .2015 לשנת  הרביעית 
אקראי לחלוטין וללא שום התערבות. חולקו 4 סטים של ידיים  
ומחבר ההסברים רון פכטמן, בחר סט שלם, זה שנראה לו 

המעניין ביותר.

רון פכטמן, רב אמן ביןלאומי, אלוף אירופה בברידג' (קבוצות 
פתוחות), זוכה מדלית כסף באליפות אירופה לזוגות, מדליות 

זהב וארד (עם נבחרת ישראל הפתוחה).

ומשמש  השונות  הארץ  באליפויות  פעמים  מספר  זכה  רון 
כחבר (ולאחרונה כקפטן)  נבחרת ישראל הפתוחה.

של  כבעלים  ומשמש  בארץ  המורים  בכירי  עם  נמנה  רון 
 7 פועל  הברידג'  מועדון  סבא,  בכפר  השרון  ברידג'  מועדון 
ימים בשבוע ומספק מענה לשחקנים בכל הרמות (תחרויות, 

משחקים מודרכים וקורסים).

וההסברים  הניתוחים  את  להתאים  רון  השתדל  בהסברים 
הן  המומלצות  ההכרזות  הקוראים.   רוב  של  ליכולתם 
כמה  ישנם  אצלנו.  ביותר  הנפוצה  מייג'ור   5 טבעית  בשיטה 
ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם 

וסקרנותכם.

שיחקתם 24  בה  עצמה,  התחרות  מן  נהניתם  כי  מקוים  אנו 
החוברת  מקריאת  גם  תועלת  תפיקו  וכי  ה-40,  מתוך  ידיים 

הזו, הכוללת גם את הידיים שלא שיחקתם.
וכן  לסניפים,  האפשרי  בהקדם  תופצנה  התחרות  תוצאות 

תתפרסמנה באינטרנט: 
 

http://www.bridge.co.il באתר ההתאגדות• 
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 Dealer: N
Vul: None  1Board:

♠ 93
♥ JT76
♦ KQ
♣ JT842

♠ AT652
♥ Q4
♦ A8642
♣ 6

♠ QJ74
♥ A8
♦ J953
♣ A73

♠ K8
♥ K9532
♦ T7
♣ KQ95

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♠Pass2NT*
Pass3♣*Pass4♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מזרח פותח ♦1 (לפי חוק ה-20) ומערב 
כדי   Jacoby 2NT בהכרזת  משתמש 
להראות התאמה של 4 קלפים ו-12+ נק'.
ומערב  ב-♣  הקוצר  את  מראה  מזרח 
בשל ידו המינמימלית והאס בסדרת ה-♣ 

סוגר למשחק מלא.

הכי  הדבר  השותף  של  קוצר  מול  טיפ: 
למרות  אס,  קטנים.  קלפים  רק  הוא  טוב 
שמכסה את המפסיד בסדרה תמיד יותר 

יעיל כשבא מול כוח ולא מול קוצר.

ניתוח משחק היד

.♣K דרום יוביל
לאור חלוקת הקלפים הנוחה (♦ מחולק 
(אחת  לקיחות   2 הכרוז  יפסיד   (2-2

בשליט ואחת ב-♦).
המיקום הנוח של ה-K♥ גורם לכך שבכל 

הובלה לכרוז 11 לקיחות.

 Dealer: E
Vul: N-S  2Board:

♠ 73
♥ AJ94
♦ A75
♣ Q742

♠ AQ6
♥ K87
♦ Q9632
♣ K6

♠ J85
♥ 32
♦ KJ
♣ AJT853

♠ KT942
♥ QT65
♦ T84
♣ 9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♦Pass2♣

Pass2NTPass3♣
Pass3NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

ממערב   2♣ ולאחר   1♦ פותח  מזרח 
חוזר  מערב  נק').   12-14)  2NT מכריז 
מראה מחייבת)  לא  (הכרזה   3♣ על 
10-11 נק' ושישייה ומזרח עם מקסימום 

סוגר למשחק מלא.

יכריזו   2/1 שמשחקים  שחקנים   : טיפ 
תסתיים  ושם   1NT מערב  של  ידו  עם 

ההכרזה.

מומלץ לאמץ הסכם בו הכרזה של ♦1 
♣3 - תראה יד עם 6+ קלפים ו-10-11 
נק'. בצורה כזו, גם מי שמשחק 2/1 יוכל 
להגיע למשחק מלא. (או לפעמים לשחק 

את המשחק החלקי הנכון).

ניתוח משחק היד

בהסכם  (תלוי   ♠9/10 מוביל  דרום 
ההובלה).

יד זו מאד מעניינת עבור הכרוז. בהובלה 
ולשחק  בידו  לזכות  הכרוז  צריך  ב-♠ 

תחילה ♦!
אם ה-A♦ בדרום הוא אינו יכול להמשיך 

ב-♠ או לסכן אותנו עם ה-♥.
וחוזר   ♦A-ב שזוכה  זה  הוא  כשצפון 
לכרוז  נותן  תחילה   ♦ של  המשחק   ,♠

אפשרות כפולה להצלחה.
(או  ב-♦  החלוקה  את  בודקים  תחילה 
אם ה-10♦ נפל). אם כן, יש לנו כבר 8 
להגיע  יכולה  החסרה  והלקיחה  לקיחות 

.♥K מעקיפה ב-♣ או
נהיה  מתחלקת  לא  ה-♦  וסדרת  במידה 

זקוקים להצלחת העקיפה ב-♣. 
כרוזים שיתחילו עם סדרת ה-♣ יפלו אם 

ההגנה תחליף ל-♥.

 Dealer: S
Vul: E-W  3Board:

♠ Q9
♥ KJT4
♦ KQJ54
♣ 43

♠ 8762
♥ 7
♦ 86
♣ AKT976

♠ AKT43
♥ 8653
♦ 2
♣ J85

♠ J5
♥ AQ92
♦ AT973
♣ Q2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♦1♠
Dbl4 ♠PassPass
DblPassPassPass

ניתוח ההכרזה

יד מאד קשה להכרזה.
דרום פותח ♦1 ולאחר ♠1 ממערב (לא 
עם   1 בגובה  אוברקול  להכריז  לפחד 
סדרה איכותית) צפון מכריז כפל (שלילי). 
נקודות   7 רק  אמנם  מעניינת.  יד  למזרח 
אך התאמה יפה ב-♠ וחלוקה נהדרת (-6

4) ולכן קופץ מיד ל-♠4.
כאשר ההכרזה חוזרת לצפון יש לו דילמה 
קשה. האם להכריז ♦5 או להכפיל פעם 

נוספת.
נוספת  כפל  הכרזת  המאוזנת  היד  בשל 
לא  המאד  (אך  הנכונה  ההכרזה  היא 
מוצלחת במקרה זה! ) מי אמר שתמיד 

 ?טוב להכריז נכון

ניתוח משחק היד

וב  ב-♠  הנוחה  החלוקה  של 4♠  בחוזה 
לקיחות  של 11  ביצוע  לכרוז  תאפשר   ♣
אם הכרוז ינחש את המצב בשתי הסדרות 

השחורות. 
 5♦ להכריז  בצפון  שיחליטו  שחקנים 
מערב  מזרח  אם  גם  טובה  לתוצאה  יזכו 
יכפילו ובטח אם יקנו את החוזה ללא כפל 

מעניש.

כמה טובים חייו של כותב החוברת שלא 
הקשות  הדילמות  עם  להתמודד  צריך 

 האלו בשולחן

 

pahman gadi.indd   2pahman gadi.indd   2 14/06/2015   09:50:0314/06/2015   09:50:03



2
0

1
5

 -
לי 

יו
ת 
צי
אר

ה
ת 
ני
ט
ול
מ
סי
ה

 Dealer: W
Vul: Both  4Board:

♠ K753
♥ K54
♦ Q
♣ A6532

♠ QT8
♥ Q8
♦ KT954
♣ QT8

♠ J64
♥ J962
♦ 32
♣ KJ97

♠ A92
♥ AT73
♦ AJ876
♣ 4

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

PassPass

ניתוח ההכרזה

מתערב,  לא  ומזרח   1♣ פותח  צפון 
דרום מכריז ♦1 ולאחר ♠1 מצפון סוגר 

.3NT-ל

הקודמת.  מהיד  להבדל  לב  שימו  טיפ: 
מפוזרות,  הן  אך  נק',   9 אמנם  למזרח 
ב  התחיל  ומערב  חלשה  ה-♦  סדרת 
בטוח  שייכת  שהיד  שאומר  מה   Pass
לא  כזו  יד  עם  אוברקול  להכריז  ליריבים. 

יכול להרוויח שום דבר.

ניתוח משחק היד

מערב מוביל 2♥ (רביעי מלמעלה)

הרבה  ויש   ♥A עם  בידו  זוכה  הכרוז 
עבודה לפניו.

במערך הקלפים הנתון, יכול הכרוז להגיע 
של  עזרה  (ללא  לקיחות  ל-8  מקסימום 

ההגנה).
החלוקה הנוחה ב-♠ תאפשר 3 לקיחות 
ולקיחה   ♦ לקיחות   2  ,♥ לקיחות   2  ,♠

אחת ב ♣.

שימו לב כי שחקנים שיחליטו "להתחצף" 
ולהתערב ♦1 במזרח, ימצאו את עצמם 
ובהגנה  מוכפל   1♦ של  חוזה  משחקים 
טובה יזכו צפון דרום ב-9 או 10 לקיחות 

ו-800 או 1100 נק' ותוצאת שיא.

 Dealer: N
Vul: N-S  5Board:

♠ QJ3
♥ T973
♦ KJ42
♣ KT

♠ AT964
♥ Q2
♦ T98
♣ 954

♠ 752
♥ J84
♦ 65
♣ AJ876

♠ K8
♥ AK65
♦ AQ73
♣ Q32

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1♦Pass
1♥Pass4♥Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

הכרזה שגרתית. דרום פותח ♦1 ולאחר 
מסתיימת  בזה   .4♥ מכריז  מצפון   1♥

ההכרזה.

ניתוח משחק היד

מזרח יוביל ♦ 10. בכל הובלה לכרוז 3 
להוציא  הוא  לעשות  שעליו  וכל  מפסידים 
ושני  בשליט,  לקיחה  ולמסור  שליטים 

אסים שחורים.

שחקנים, שבשל שיטת החישוב ינסו חוזה 
ההגנה.  במשחק  תלויים  יהיו   3NT של 
יחזיקו  ב-♣  הובלה  וגם  ב-♠  הובלה  גם 
את הכרוז ל 9 לקיחות בלבד אם ההגנה 

תשמור על מעברים לסדרה הארוכה.
לקיחות   10 לבצע  שיצליחו  שחקנים 

ב-3NT יזכו לתוצאת שיא.

 

 Dealer: E
Vul: E-W  6Board:

♠ Q963
♥ AQ92
♦ T4
♣ T86

♠ 875
♥ 73
♦ AJ9863
♣ 72

♠ J4
♥ 654
♦ K752
♣ KQ94

♠ AKT2
♥ KJT8
♦ Q
♣ AJ53

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♣Pass
1♥Pass3♦*Pass
4♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

דרום פותח ♣1 ולאחר ♥1 מצפון מכריז 
♦3 (הכרזת ספלינטר). לצפון אמנם אין 
והוא  מינימלית  ידו  אך  ב-♦  מבוזבז  כוח 

סוגר למשחק מלא.

הינה  ספלינטר  הכרזת  כי  מקובל  טיפ: 
קפיצה כפולה, אך במקרה זה ♦2 תהיה 
לקפוץ  צורך  שאין  כך   Reverse הכרזת 

לגובה 4.

של  כזו  הכרזה  בו  הסכם  לאמץ  מומלץ 
של  הגובה  את  עוברת  שלא  (מכיוון   3♦
♥3) יכולה להיות חלשה יותר מספלינטר 
יד  לשותף  שאם  ככה  נק')   +15) רגיל 
מינימלית עם כוח מבוזבז בסדרת הקוצר 

שלנו נוכל לעצור במשחק חלקי.

ניתוח משחק היד

בכל  ב-7♠.  הנראה  ככל  יוביל  מזרח 
הובלה, ללא עזרה של ההגנה יאלץ הכרוז 
להפסיד 2 לקיחות ♣ ולקיחה אחת ב-♦.
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 Dealer: S
Vul: Both  7Board:

♠ KQT5
♥ QT98
♦ Q
♣ 7643

♠ 43
♥ KJ7
♦ T932
♣ A852

♠ A76
♥ A542
♦ AK764
♣ K

♠ J982
♥ 63
♦ J85
♣ QJT9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♦

Pass1NTPass3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

הכרזה פשוטה ופרקטית. 

ניתוח משחק היד

.♣Q דרום יוביל
 ♦A הכרוז  ישחק   ♣K-ב זכיה  לאחר 

.♦Q ויצפה בצפון משליך
המשחק  אך   ,♦QJ לצפון כי  יתכן  אמנם 
כי  שאומר   ,(Restriced Choice) הנכון 
אם צפון השליך תמונה גבוהים הסיכויים 
כי לא היתה לו ברירה (כי זה קלף יחיד) 
 Q מאשר שהיתה לו בחירה (האם לזרוק

.(J או
ה  אל   ♥ הכרוז  ישחק  הבא  במהלך  לכן 
ביצוע  את  מסכנת  זו  עקיפה  כי  (נכון,   J
החוזה, אך אנו משחקים טופ בוטום ולא 
בדרך  עודפת  לקיחה  עבור  והסיכון   IMP
כלל סיכון שכדאי לקחת). ולאחר מכן יריץ 

את ה-10♦.
משחק נכון זה יאפשר לכרוז לזכות בשתי 
 ♥ לקיחות   3 ,♦ לקיחות   5 ,♣ לקיחות 
ותוצאה  לקיחות   11 וסה"כ   ♠ ב  ואחת 

מצוינת על הלוח.

בדרך  זה  מסוג  שבהכרזה  נכון  טיפ: 
כשיש לנו  אך  בסדרת מייג'ור,  כלל נוביל 
זו  מסדרה  להוביל  נבחר  תמיד   QJ109

 .J982 על פני סדרה של

סטנדרטי  בחוזה  אנו  כאשר   :2 טיפ 
 26 עם   3NT כמו  יכריז,  השדה  (שרוב 
להרוויח  כדי  להסתכן  כדאי  נקודות) 
הגענו  אם  זאת,  לעומת  נוספות.  לקיחות 
לחוזה קשה להכרזה, אל לנו להסתכן שכן 

ביצוע החוזה כבר יניב תוצאה מצוינת.

 

 Dealer: W
Vul: None  8Board:

♠ K42
♥ K43
♦ K4
♣ AK432

♠ QJ863
♥ 97
♦ 63
♣ QJ95

♠ T97
♥ 865
♦ JT752
♣ 86

♠ A5
♥ AQJT2
♦ AQ98
♣ T7

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

1NTPass2♦*Pass
2♥Pass3♦Pass
3♥*Pass4NT*Pass
5♥*Pass5NT*Pass
7♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

טרנספר   2♦ ולאחר   1NT פותח  צפון 
את  מכריז  דרום   .2♥ מכריז  מדרום 
לפחות).  מלא  ומשחק   5-4) ♦ ה  סדרת 
יד  עם  יותר!  טובה  (יד   3♥ מכריז  צפון 

מינימלית היה צפון סוגר ל-♥4).
כעת דרום מברר לגבי קלפי מפתח ולאחר 
ששומע כי לצפון 2 קלפי מפתח (יש את 
את  יש  לצפון  מלכים.  לגבי  שואל  כולם) 

כולם ולכן מכריז את הסלם הגדול.

מלכים.  להראות  שיטות  כמה  ישנן  טיפ: 
ניתן לענות כמות מלכים (כמו כמות אסים) 
המומלצת  השיטה  שזו  ספציפי,  מלך  או 
את  מעניין  פעמים  שהרבה  מכיוון  יותר, 
השותף האם יש לנו מלך מסויים ולא כמה 

מלכים יש לנו.

ניתוח משחק היד

בחוזה של ♥7 כל שצריך לעשות הכרוז 
עם  (ורצוי  בדומם  אחד   ♦ לחתוך  הוא 
לבצע),  שניתן  בחוזה  לפול  לא  כדי   ♥K
את  ולהגביה  למשוך שליטים  גם  או ניתן 
יש   (4-2 החלוקה  (למרות  ה-♣  סדרת 
 ♣ פעמיים  לחתוך  כדי  כניסות  מספיק 
ולחזור לדומם כדי להנות מה-♣ האחרון 

שהוגבה.
הוא   ♥K עם   ♦ חיתוך  זאת,  למרות 
שינסו  האמיצים  יותר,  הנכון  המשחק 
ללא  בחוזה  עצמם  ימצאו   7NT להכריז 
סיכוי (רק שגיאה של ההגנה תאפשר את 

ביצוע החוזה).

 Dealer: N
Vul: E-W  9Board:

♠ K96
♥ JT6
♦ 7542
♣ KQ8

♠ T732
♥ 75
♦ AQJT3
♣ J9

♠ Q854
♥ A94
♦ K8
♣ T542

♠ AJ
♥ KQ832
♦ 96
♣ A763

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1♥Pass
2♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

במזרח  שחקנים  יהיו  שגרתית.  הכרזה 
שיכריזו ♦3 בסיבוב השני (בשל הסדרה 
הטובה). יהיו גם אמיצים במערב שיפתחו 
הפגיעות  אך   Double עם  ההכרזה  את 
נורת  להיות  צריכים  הנקודות  ומיעוט 

הזהרה.

מזרח  יכול  הפוכה,  בפגיעות  טיפ: 
בסיבוב ההכרזה השני להכריז ♦3 (טוב 
מאד להובלה) או כפל (ואם השותף בוחר 
♣ לתקן ל-♦3). אך בפגיעות כזו, מהלך 
זה מסוכן ועלול להביא לתוצאה רעה של 
-200 או -500 אם היריבים יכפילו אותנו.

ניתוח משחק היד

בקלף  תלוי  הרבה   2♥ של  בחוזה 
ההובלה.

מתנה  לקיחה  לכרוז  תתן  ב-♠  הובלה 
ואפשרות להשליך מפסיד ב-♦. בהובלה 
יאלץ  בשליט)  אפילו  או  (ב-♣  פסיבית 
לקיחה   ,♦ לקיחות  שתי  למסור  הכרוז 

אחת ב-♥ ולקיחה אחת ב-♣.

השנייה  בלקיחה  הכרוז  אם   – חשוב 
את  לעכב  מערב  על   ♥K משחק 

הלקיחה.
הכרוז  יוכל   ,♥A-ב מיד  יזכה  מערב  אם 
למשוך סיבוב ♥ שני ולאחר מכן לשחק 4 
חותך  הוא  האחרון  את  כאשר   ♣ סיבובי 

עם השליט האחרון בדומם.
אם מערב מעכב את ה-A♥ פעם אחת, 
מזרח  ב-♥  ימשיך  לא  אם  אבוד.  הכרוז 
ישחק  אם  השלישי.  ה-♣  את  יחתוך 
ולשחק  לזכות  מערב  יוכל  שני,  סיבוב 
סיבוב שלישי ולהרוג את החיתוך בדומם.
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 Dealer: E
Vul: Both  10Board:

♠ KQ87
♥ 64
♦ KT3
♣ AJ92

♠ AJ4
♥ 973
♦ 985
♣ QT87

♠ 962
♥ AQ85
♦ AJ62
♣ K5

♠ T53
♥ KJT2
♦ Q74
♣ 643

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♦

Pass1NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

מהלך הכרזה שגרתי. 

ניתוח משחק היד

בהסכם  (תלוי   ♥10/J יוביל  דרום 
הובלות).

הכרוז זוכה ב-Q♥ בדומם והכי טוב יהיה 
עכשיו לשחק ♥ קטן מהדומם בחזרה.

טוב  יהיה  שישחק  מה  וכל  זוכה  דרום 
לכרוז.

(לא  ב-♥  להמשיך  פשוט  יהיה  טוב  הכי 
לעזור לכרוז בעקיפות נוספות).

 ♣J-ה ושל   ♠KQ-ה של  הנוח  המיקום 
כרוזים  לקיחות.   8 לבצע  לכרוז  יאפשרו 
שימצאו דרך לבצע לקיחה 9 יזכו לתוצאת 

שיא.

 Dealer: S
Vul: None  11Board:

♠ J5
♥ 9852
♦ T7
♣ QT962

♠ AT93
♥ K76
♦ K6542
♣ A

♠ Q86
♥ QT43
♦ AJ98
♣ K4

♠ K742
♥ AJ
♦ Q3
♣ J8753

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♦

Pass1♠Pass1NT
Pass3NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

ידו של דרום (למרות 11 הנקודות ו 5-4) 
שרוב  משום  לפתיחה,  מתאימה  אינה 

הנקודות בסדרות הקצרות.
 3NT של  לחוזה  מגיעים  מערב  מזרח 

לאחר הכרזה פשוטה.

על  בכלל  לחשוב  למזרח  אסור  טיפ: 
אפשרות של משחק ב-♦ למרות הקוצר 
להמנע  יש  זו,  חישוב  בשיטת  ב-♣. 
אם  גם  במיינור  מלאים  ממשחקים 

לפעמים יהיו קלים יותר.

ניתוח משחק היד

 ויד זו מעניינת מאד.♣צפון יוביל ב-
לשחק  יהיה  ביותר  המוצלח  המשחק 
מיד ♥. משחק זה, יבטיח ביצוע של 11 

לקיחות.
תחילה  לשחק  יהיה  "הנורמלי"  המשחק 
את סדרת ה-♦. מכיוון שסדרה זו חסומה 
אל  להגיע  כיצד  להחליט  הכרוז  על  יהיה 
או   K אל   ♥ אחת  (אפשרות  הדומם. 

לנסות עקיפה כפולה ב-♠).
תלויה  הסופית  הלקיחות  שכמות  כמובן, 
על  דרום  צפון  שיבצעו  בהשלכות  גם 

סדרת ה-♦.
בשל  (בעיקר  הכרוזים  שרוב  צופה  אני 
העובדה שצפון ישליך ♥ אחד לפחות על 

ה-♦) ישלימו ביצוע של 11 לקיחות. 
יזכו  לקיחות   10 רק  שיבצעו  כרוזים 

לתוצאה לא טובה.

 

 Dealer: W
Vul: N-S  12Board:

♠ KJ7
♥ 53
♦ AT763
♣ 432

♠ T4
♥ QT94
♦ KJ542
♣ 96

♠ A82
♥ AJ72
♦ 98
♣ QJ87

♠ Q9653
♥ K86
♦ Q
♣ AKT5

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

Pass1♥1♠2♥
2♠3♥PassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

מכרז תחרותי!
תחילה, מזרח צריך להחליט האם להכריז 
אפשריות  ההכרזות  שתי   .1♥ או   1♦
(בעיקר בשל איכות ה-♦) אך בדרך כלל 
עם ידיים חלשות, עדיף מיד להראות את 

סדרת המייג'ור.
התאמה  מצאו  הצדדים  ששני  לאחר 
אך  נקודות  רק 6  אמנם  למזרח  במייג'ור 
מאפשרת  הנוחה  והפגיעות  חלוקתית  יד 

התחרות לגובה 3.
או  לוותר  האם  קשה,  החלטה  לדרום 

להתחרות ל-♠3.

ניתוח משחק היד

בחוזה של ♥3 להגנה 5 לקיחות (2 ב-♣, 
אחת ב-♠, אחת ב-♦ ועוד חיתוך ♦). 

משחקת  ההגנה  כי  לב,  לשים  צריך  רק 
שהכרוז  לפני  ה-♠  סדרת  את  בזמן 
ה-♣  על  המפסיד  את  להשליך  מספיק 

בדומם.

הוא  ל-♠3  להתחרות  יתפתה  דרום  אם 
צפוי למפלה, אם ההגנה רק תשחק שליט 

בכל הזדמנות.
להפסיד  הכרוז  יאלץ  אופטימלית  בהגנה 
 .♠ ולקיחה   ♥ לקיחות   3 ,♣ לקיחות   2
-200 יהיה עונש כבד (וכל זאת, כשחוזה 

של ♥3 אינו בר ביצוע).

של  משחק  חלקי,  החוזה  כאשר  טיפ: 
נוספות  לקיחות  שכן  מאד,  יעיל  שליט 
אם  הקצרה.  ביד  מחיתוכים  תמיד  באות 

נצליח למנוע זאת – הרווח כולו שלנו!
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 Dealer: N
Vul: Both  13Board:

♠ AT72
♥ K643
♦ QT
♣ K92

♠ KQJ54
♥ QT2
♦ A986
♣ J

♠ 9863
♥ J9
♦ KJ2
♣ A854

♠ 
♥ A875
♦ 7543
♣ QT763

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♣1♠Dbl2♠

PassPass3♣3♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

עוד הכרזה טיפוסית לטופ בוטום.
לאחר ♣1 מצפון, מתערב מזרח ב-♠1. 
דרום מכריז כפל (♥) ומערב תומך ב-♠2. 
לצפון 4 קלפים ב-♥ אך ידו מינימלית ולכן 
מכריז פאס. דרום מתחרה ל-♣3 ומערב 

(עם 4 שליטים) מתחרה ל-♠3.

כי  האומרת,  מוסכמה  לאמץ  כדאי  טיפ 
השותף  של  במייג'ור  אוברקול  לאחר 
 3♣) הפותח  בסדרת   3 לגובה  קפיצה 
במקרה זה) תראה 7-9 נק' עם התאמה 

של 4 קלפים.

ניתוח משחק היד

 על פניו נראה כי לכרוז 3 מפסידים בלבד
 ♥)Q(מפסיד ב-♦ ניתן להשליך על ה-
 אך החלוקה הרעה בשליט מקשה על
העניינים.
וה-10♦   ♦Q-ה נפילת  זאת,  לעומת 
הופכים את כל הסדרה ללקיחות כך שאין 

צורך לחתוך כלום בדומם.
הכרוז   ♣ של  חוזרת  בהובלה  זאת,  עם 
יתקצר וצפון יזכה בשתי לקיחות בסדרת 

השליט.

לגובה  ויתחרו  שיתחצפו  בדרום  שחקנים 
הכרזת  עם  שכן  כבד,  לעונש  צפויים   4

כפל המחיר יהיה -500 לפחות.

 

 Dealer: E
Vul: None  14Board:

♠ K8654
♥ K62
♦ J7
♣ QJ2

♠ 9
♥ A4
♦ QT9652
♣ T763

♠ QJ
♥ QJT9875
♦ A8
♣ 95

♠ AT732
♥ 3
♦ K43
♣ AK84

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---2♦*2♠3♦
4♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

הנוחה  הפגיעות  את  מנצל  מזרח 
לפתוח  כדי   (6-4 של  הטובה  (והחלוקה 
 Q109 2 חלש גם עם סדרה שבראשה♦

בלבד.
דרום מתערב ב-♠2 והדרך ל-♠4 קצרה.

מול  חדשה  סדרה  של  הכרזה  טיפ: 
יד  על  מראה  השותף  של  חלשה  פתיחה 

חזקה (בדרך כלל 15+ נק').
ניתן לסכם עם השותף, כי במכרז תחרותי 
הפתיחה  אחרי  התערבות  היתה  (כאשר 
החלשה) ניתן להכריז רק לצורך תחרות / 

הובלה גם עם ידיים חלשות יותר.
את  להציג  טעם  אין  זו  ביד  מקרה,  בכל 
נרצה  ולא   ♦A לנו יש  שכן  ה-♥,  סדרת 

שהשותף יוביל במשהו אחר.

ניתוח משחק היד

 במערך הקלפים הנתון בכל הובלה לכרוז
 11 לקיחות, שכן הובלה ב-♦ עושה את
 ♥ הכרוזQהחיים קלים וגם בהובלה של 
 מושך שליטים ועל ה-♣ הרביעי משליך
 ♦ מהדומם, כך שימסור רק לקיחה אחת
ב-♦ ואחת ב-♥.
יזכו  לקיחות   10 רק  שיבצעו  כרוזים 

לתוצאה גרועה.
שחקנים במזרח מערב שיתחצפו ויקריבו 
לחוזה של ♦5 (או ♥5) יזכו לעונש כבד 

(-500) ותוצאה גרועה ביותר.

 Dealer: S
Vul: N-S  15Board:

♠ Q98
♥ 5
♦ J732
♣ KQJ82

♠ J72
♥ 986
♦ AQ95
♣ A94

♠ T6
♥ KQJT742
♦ K86
♣ 3

♠ AK543
♥ A3
♦ T4
♣ T765

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

3♠4♥PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

משולחן  פה  יתשנה  ההכרזה  מהלך 
לשולחן. 

דרום פותח ♠1 ולאחר ♥3 ממערב, צפון 
יכריז ♠3 (גם הכרזה של ♠4 אפשרית).

למזרח דילמה האם להעלות ל-♥4 או לא 
(שתי ההכרזות סבירות בהחלט).

הפגיעות הנוחה וההתאמה הטובה ב-♥ 
לטובת  הכף  את  מטים  יחד)  קלפים   10)

הכרזה.

אם  כי  השותף,  עם  לסכם  מומלץ  טיפ 
לאחר הכרזת ♠3 של צפון מכריז מזרח 

♣4/♦4 זוהי אינה הכרזה טבעית!
רק   ,4♥ הכרזה  בעצם  הינה  זו  הכרזה 

שאנו בדרך מבקשים הובלה.
למשל, ביד זו ניתן להכריז ♦4. (הרי אם 
שהשותף  רוצים  היינו  אותנו  שואלים  היו 

יוביל ב-♦ ולא ב-♥)

ניתוח משחק היד

חוזה של 4♥ הינו פשוט ביותר. הקלפים 
מתאימים בצורה מושלמת והכרוז ימסור 

רק שתי לקיחות ♠ ואחת ב-♥.

בחוזה ב-♠, הרבה תלוי בקלף ההובלה 
וטיב ההגנה.

בהובלה ב-♣ בודד, תוכל ההגנה לזכות 
זוכה  מזרח  הראשונות.  הלקיחות  ב-5 
ב-A♣ וחוזר 4♣ (העדפת סדרת ל-♦). 
לו היה מזרח מחזיק A♥ היה חוזר 9♣!.
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 Dealer: W
Vul: E-W  16Board:

♠ Q
♥ JT7532
♦ QT8
♣ Q93

♠ K962
♥ AK86
♦ 953
♣ T4

♠ 854
♥ 4
♦ AJ7642
♣ J62

♠ AJT73
♥ Q9
♦ K
♣ AK875

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

PassPass1♠Pass
1NTPass2♣Pass
2♥Pass3♥Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

וצפון    1♠ פותח  דרום  מעניינת.  הכרזה 
(ולא   2♣ מכריז  דרום   .1NT מכריז 
♣3!!) וצפון כעת מראה את סדרת ה-♥ 

בהכרזת ♥2.
מכריז  וצפון  מלא  למשחק  מזמין  דרום 

פאס.

חשוב – פתיחה ♠1 ולאחר מכן קפיצה 
הינה   (Strong Jump Shift) ל-♣3 
אין  מלא!  למשחק  שמחייבת  הכרזה 
להכריז הכרזה זו עם פחות מ 18-19 נק'.
לא  פאס,  יכריז  והשותף   2♣ נכריז  אם 

הפסדנו שום דבר!

לא  (פגיע   2♦ פתח  לא  מערב  גם  טיפ: 
כדאי לפתוח עם יד חלשה וסדרה חלשה 
(למרות   2♥ פתח  לא  צפון  וגם  כך)  כל 
עם  לפתוח  מומלץ  לא  הנוחה  הפגיעות 

סדרה שבראשה נסיך בלבד).
כאלו  ידיים  עם  הפרעה  הכרזות  לפתוח 
רעות  לתוצאות  כלל  בדרך  אותנו  יוביל 
של  טובה  לא  הובלה   / גבוהים  (חוזים 

השותף וכו).

ניתוח משחק היד

ניתן בשליט,  הרעה  החלוקה   למרות 
 לבצע חוזה של ♥4  בשל קלפי הביניים
הנוח והמיקום  השליט  בסדרת   הטובים 
 ♦. כל שצריך לעשות הוא למשוךJשל ה-
 שליטים ואת שאר המפסידים להשליך על

סדרת ה-♣.
שחקנים שיכריזו ויבצעו משחק מלא, יזכו 

לתוצאה טובה.

 

 Dealer: N
Vul: None  17Board:

♠ 54
♥ KT9842
♦ Q984
♣ T

♠ AKT87
♥ 75
♦ A6
♣ J954

♠ J32
♥ AQ
♦ J753
♣ A762

♠ Q96
♥ J63
♦ KT2
♣ KQ83

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
2♥*2♠3♥4♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

(פגיע  הנוחה  הפגיעות  את  מנצל  צפון 
היינו מכריזים פאס) ואת החלוקה הנוחה 

(6-4) כדי לפתוח ♥2.
תומך  שדרום  ולאחר   2♠ מכריז  מזרח 

ב-♥3 מערב מכריז משחק מלא.

שימו לב – הכרזת אוברקול בגובה 2 
פתיחה  לפחות כמו  טובה  מראה יד 

בגובה 1

ניתוח משחק היד

לכרוז  למשחק.  נעים  אינו   4♠ של  חוזה 
ב-♦  מפסיד  ב-♠,  מפסיד  ב-♥,  מפסיד 

ולפחות 2 מפסידים ב-♣.
פתיחה  מול  פתיחה  שעם  אמר  מישהו 

 ?אפשר לבצע משחק מלא

להכריז  שיתפתו  במערב  שחקנים  יהיו 
.♥AQ 3 בשלNT

גורלו של חוזה זה תלוי בהובלה. בהובלה 
ב-♥ לכרוז 8 לקיחות, אך בהובלה ב-♦ 
(אם  בלבד  לקיחות  ב-7  הכרוז  יסתפק 
סדרת  את  ולפתח   ♦A לקחת  ימהר 

ה-♠).
וההגנה  מהדומם  נמוך  הכרוז  ישחק  אם 
תחליף ל-♥, יסתפק הכרוז ב 5 לקיחות 

בלבד.

לרשום  שיצליחו  מערב  במזרח  זוגות 
לתוצאה  יזכו   100- או   50- של  תוצאה 
במזרח  הזוגות  רוב  שכן  הממוצע,  מעל 
מערב יפלו יותר משתי לקיחות במשחקים 

מלאים.

 

 Dealer: E
Vul: N-S  18Board:

♠ AQJ
♥ KQJ95
♦ AJ3
♣ 95

♠ 876
♥ A74
♦ KT965
♣ 64

♠ T954
♥ 83
♦ Q8
♣ AJT83

♠ K32
♥ T62
♦ 742
♣ KQ72

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPassPass
1♥Pass2♥Pass
4♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

הכרזה שגרתית.
 1NT יהיו שחקנים שיבחרו בדרום להכריז
(בשל שיטת החישוב והיד המאוזנת). או 
להכריז 3NT עם היד של צפון (שוב בשל 
שני  עם  מסוכן  כן  אם   – החישוב  שיטת 

קלאב קטנים).

ניתוח משחק היד

"מראה"  יד  בשל  הנקודות,  ריבוי  למרות 
 4 לכרוז   ,♣A-ה של  נוח  הלא  והמיקום 

מפסידים.
לביצוע  ניתן  אינו   3NT של  חוזה  גם 

בהגנה מדויקת (הובלה ב-♦).

ויזכו  מדרום   3NT שישחקו  שחקנים 
ויזכו  לקיחות   9 יבצעו  ב-♣,  להובלה 

בתוצאה שיא.
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 Dealer: S
Vul: E-W  19Board:

♠ 98
♥ Q5
♦ QT974
♣ JT72

♠ AJT4
♥ AKJ862
♦ 6
♣ 65

♠ K72
♥ 74
♦ AJ32
♣ AKQ9

♠ Q653
♥ T93
♦ K85
♣ 843

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1NT

Pass2♦*Pass2♥
Pass4♦*Pass4♠*
Pass4NT*Pass5♥*
Pass6♥PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

לאחר 1NT ממערב, בפני מזרח עומדות 
עם  להסכם  (בהתאם  אפשרויות  מספר 

השותף).
 Smolen למי שעומדת לרשותו קונבנצית
יכול להתחיל ב-♣2 (כדי למצוא התאמה 

של 4-4 או 5-4 ב-♠). 
ואח"כ  ל-♥   Transfer להכריז  גם  ניתן 
להכריז ♠2 (למי שאצלו בשיטה הכרזה 
מומלץ   – נוסף  סיבוב  מחייבת  הינה  זו 

להשתמש בהכרזה זו כמזמינה!)
השלישית  באפשרות  דווקא  בחרתי  אני 
של הכרזת Transfer ולאחר מכן, שימוש 
זו  הכרזה  אמנם  ספלינטר.  בקונבנציית 
התאמה  למצוא  האפשרות  על  מוותרת 
להסתפק  האם  להחליט  עוזרת  אך  ב-♠ 

במשחק מלא או ללכת לסלם.
בסדרת   AJ לשותף  אמנם  זה,  במקרה 
קונטרולים  עם  מקסימלית  יד  אך  ה-♦, 
פעולה  משתף  הוא  ולכן  הסדרות  בכל 
ומכריז ♠4. (אם ידו לא היתה מתאימה 
לקלפי  שואל  מזרח  ל-♥4).  סוגר  היה 
מסתפק   ♥Q-ה שחסרה  ולאחר  מפתח 

בהכרזת הסלם הקטן.

ניתוח משחק היד

לאור המיקום הנוח של ה-Q♥ ביצוע 12 
על  הינו  והמשחק  מאד  קל  הינו  לקיחות 

הלקיחה ה 13 (ניחוש המצב ב-♠). 
לקיחות  אותן   NT-ב בחוזה  גם  זו  ביד 
אפשרויות ומי שיהיה אמיץ ויבחר לשחק 

6NT יזכה לתוצאת שיא.

 Dealer: W
Vul: Both  20Board:

♠ AJ5
♥ A983
♦ QT95
♣ 94

♠ Q73
♥ JT
♦ K8632
♣ T72

♠ KT62
♥ Q742
♦ AJ4
♣ 65

♠ 984
♥ K65
♦ 7
♣ AKQJ83

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

PassPass1♣Pass
1♦Pass2♣Pass
2NTPass3NTPass
PassPass

ניתוח ההכרזה

דרום פותח ביד רביעית ♣1 ולאחר ♦1 
למשחק  מזמין  צפון   .2♣ מכריז  מצפון 
 K מלא ודרום עם 6 לקיחות בטוחות ועוד

בצד נענה להזמנה.

כפל  להכריז  שיבחרו  כאלו  יהיו  הערה: 
עם היד של מערב (10 נק' ו-4-4 בסדרות 

המייג'ור).
יותר  זהיר  מטבעי  אני  אפשרי,  בהחלט   
גם  פאס  הכריז  (וכששותפי  פגיע  כשאני 
ולכן  ליריבים  שייכת  כנראה  היד   – הוא 
מאשר  להם  תעזור  יותר  כפל  הכרזת 

תועיל לנו).
מזרח  הכריז  בה   ,12 ליד  בניגוד  טיפ: 
היד  (בשל   1♦ ולא  הפתיחה  לאחר   1♥
 11 לצפון  זה  במקרה  מאד),  החלשה 
נקודות, מה שמאפשר לו להכריז בצורה 
את  הרביעיות  הסדר (משתי  לפי  טבעית 

הנמוכה קודם).
להסתיר  לא  הוא  החשוב  הדבר 
חלשות  ידיים  עם  ולכן,  מייג'ור  סדרת 
שלא בטוח שנוכל להכריז פעם שנייה, יש 

להראות מייד את סדרת המייג'ור!

ניתוח משחק היד

הרבה תלוי בקלף ההובלה וההמשך.
בצפון  שחקנים  זה,  במקרה  דווקא 
שיחליטו "לדלג" מעל סדרת ה-♦ ירוויחו, 
את  תוביל  מצפון   1♥ של  הכרזה  שכן 
זו  בסדרה  והמשך  ב-♦  להובלה  מזרח 

יתן לכרוז 11 לקיחות ותוצאת שיא.
אם ההגנה תוביל ב ♥/♠ או תוביל ב-♦ 
ותחליף ל ♠, יסתפק הכרוז ב-10 לקיחות 

ותוצאה ממוצעת.

 Dealer: N
Vul: N-S  21Board:

♠ KJ
♥ AQ
♦ AK64
♣ T9876

♠ T65
♥ 9854
♦ Q93
♣ KQ5

♠ Q432
♥ KJT76
♦ 7
♣ A43

♠ A987
♥ 32
♦ JT852
♣ J2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1NTPassPass2♣*
Pass2♥Dbl*Pass
3♣Pass3♦Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

בין  בהסכם  ותלויה  מעניינת  הכרזה 
השותפים.

שגרתית  אינה   1NT צפון  של  הפתיחה 
(2 דבלטון) אך לאור הכוח הרב בסדרות 
הקצרות, הכרזה זו פרקטית הרבה יותר 
הכרזת  מכן  ולאחר   1♣ פתיחה  מאשר 

.2♦
חייב  מערב  פאס  הכרזות   2 לאחר 

להתערב עם 2 סדרות המייג'ור.

מומלץ 1: שיהיה לנו כלי להראות את 2 
סדרות המייג'ור בהכרזת ♣2 (ולא ♦2) 
(בתור   2♦ להכריז  לשותף  לאפשר  כדי 
המייג'ור  את  לבחור  לנו  שנותנת  הכרזה 

הארוך יותר, אם יש לו אורך שווה).

כזה  במצב  כפל  שהכרזת   :2 מומלץ 
תהיה כפל שלילי ולא כפל מעניש. הרבה 
החוזה  על  להתחרות  נרצה  פעמים  יותר 

החלקי וללא כלי זה, לא תהיה לנו דרך.

ביד זו, ללא אפשרות להכריז כפל שאינו 
דרום  יאלץ  דרום,  של  ידו  עם  מעניש 
מוצלח)  (מאד   3♦ להכריז  האם  לנחש 
לנו  תהיה  אם  יודע  (מי  פאס  להכריז  או 

התאמה עם השותף?). 
 6-7 עם  זו  חישוב  בשיטת  כלל,  בדרך 
בגובה  ליריבים  לוותר  "אסור"  נקודות 
הנקודות  ברוב  מחזיקים  אנו  שכן  נמוך, 

בחבילה!

ניתוח משחק היד

בחוזה ב-♥ להגנה 6 לקיחות (אם מזרח 
מערב עולים ל-♥3, הכפלה שלהם תניב 

תוצאת שיא). 
קלות,  לקיחות   10 לכרוז  ב-♦  בחוזה 

לאחר הגבהת סדרת ה-♣.
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 Dealer: E
Vul: E-W  22Board:

♠ 84
♥ J9432
♦ J6
♣ T932

♠ AKQ72
♥ T7
♦ AT85
♣ 76

♠ 6
♥ AK865
♦ Q9742
♣ Q4

♠ JT953
♥ Q
♦ K3
♣ AKJ85

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♠2♣2♥

Pass2♠*Pass3♦
Pass5♦PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

יד קשה להכרזה.
 .2♣ מתערב  ודרום   1♠ פותח  מזרח 
מינימלית  יד  ולמזרח   2♥ מכריז  מערב 
(לא יכול להכריז ♦3!) ולכן נאלץ להכריז 

♠2 למרות שבידו רק 5 קלפים.
(הכרזה  ה-♦  סדרת  את  מציג  מערב 
יפה  התאמה  עם  מזרח  וכעת  מחייבת) 

סוגר למשחק מלא.
היה  ב-♦  קלפים   4 של  התאמה  ללא 
דבלטון,  (מראה   3♥ להכריז  מזרח  יכול 

כי לא תמכנו קודם)

ניתוח משחק היד

החוזה נידון לכשלון מהיר בהובלה ב-♣, 
לקיחה  ועוד   ♣ לקיחות   2 להגנה  שכן 

בטוחה בשליט.

לא  של 5-2  בהתאמה   4♥ של  חוזה  גם 
יהיה נעים, בשל החלוקה הרעה בסדרת 

ה-♥.

"רק"  להכריז  שיחליטו  במזרח,  שחקנים 
♦4 יבצעו את החוזה ויזכו לתוצאת שיא.

 

 Dealer: S
Vul: Both  23Board:

♠ QT6542
♥ QT2
♦ 82
♣ J4

♠ K983
♥ 87
♦ KT
♣ A8765

♠ 7
♥ AJ3
♦ Q976543
♣ Q3

♠ AJ
♥ K9654
♦ AJ
♣ KT92

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1NTPass

2♥*Pass2♠Pass
PassPass

ניתוח ההכרזה

לפתוח  יבחר  אם  בדרום.  תלוי  הרבה 
1NT (שוב, בשל הכוח המרוכז בסדרות 
חוזה  לשחק  הנראה  כלל  יזכה  הקצרות) 

של ♠2.

את  הנראה  ככל  תביא   1♥ של  פתיחה 
צפון דרום לחוזה של ♥3 (אם צפון ישיב 
למשחק  מערב  מזרח  את  או  נק')   5 עם 

חלקי (אם צפון יבחר להכריז פאס).

טיפ: בשל הפגיעות מערב צריך להמנע 
של  הפתיחה  אחרי  להכרזה  מלהכנס 

דרום.
בהכרזה  מתערב  ומערב  במידה 
כלשהיא  קונבנציה  או  טבעית 

שמראה סדרה ארוכה:
קונבנצית  כי  השותף,  עם  לסכם  מומלץ 
כך  אוברקול,  לאחר  מתבטלת  טרנספר 

שהכרזת 2♠ הינה טבעית (סיינאוף!)

ניתוח משחק היד

בחוזה של ♠2 והובלה ב-♦ לכרוז לפחות 
מפסיד אחד ב-♠, אחד ב-♥, אחד ב-♦ 
ואחד ב-♣, אך בעיה רצינית של מעברים 
לכך  יגרמו  בשליט  נוחה  הלא  והחלוקה 
שרוב הכרוזים יסתפקו ב-7 או 8 לקיחות.
אחת   ,♣ לקיחות   1-2 ב  תזכה  (ההגנה 

ב-♦, 1 ב-♥ ועוד 1-2 ב-♠).

♠2 מבוצע יניב תוצאה טובה לצפון דרום.
להכרזה  שיכנסו  מערב  במזרח  זוגות 
ב-8  יסתפקו  ב-♦  חלקי  חוזה  וישחקו 
כל  (ותשחק  תדייק  ההגנה  אם  לקיחות 

הזמן רק ♦).
להשיג  הכרוז  יוכל  מדויקת  לא  בהגנה 

לקיחה 9 ותוצאת שיא.

 

 Dealer: W
Vul: None  24Board:

♠ AKQ8
♥ K987
♦ T6
♣ Q74

♠ 964
♥ J42
♦ 42
♣ JT985

♠ 2
♥ QT63
♦ QJ73
♣ AK63

♠ JT753
♥ A5
♦ AK985
♣ 2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♦
DblPass2♦*Pass
2♥Pass4♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

מערב פותח ♦1 (בשל הקוצר ב-♠) צפון 
מכריז כפל הוצאה ודרום (יכול לקפוץ מיד 
סיכוי  וקיים  מדי  חזקה  ידו  אך  ל-♠4), 
לסלם ולכן מתחיל בהכרזת קיוביד (♦2) 

ולאחר ♥2 מצפון מכריז ♠4. 
לצפון יד מינימלית ולכן מכריז פאס.

 4-4-4-1 של  חלוקה  עם  חשוב  טיפ: 
לפתוח ♦1 ולא ♣1, שכן אחרי תשובה 
של ♠1 נוכל להכריז ♣2 (ולא 1NT עם 
ניקוד  ללא  רוורס  הכרזת  או  סינגלטון 

מתאים).

ניתוח משחק היד

12 לבצע  תמיד  ניתן   4♠ של   בחוזה 
גבוהים  ♠ עם   ♦ חיתוכי   2 ע"י   לקיחות 

בדומם.
 ,♠A עם   ♦ ולחתוך   ♦AK לשחק  יש 
לשחק K♠ ו-♠ אל היד ולחתוך ♦ נוסף 
עם ♠Q. להגיע ליד עם A♥ ולמשוך את 

השליט האחרון.
אחת  לקיחה  יהיה  להגנה  שנמסור  כל 

ב-♣.

חשוב: (אמנם ביד זו זה לא משנה), אך 
עם  לדומם  לעבור  יש   ♦A משחק לאחר 
עלינו  (מגן  מהדומם  שני   ♦ ולשחק   ♥K
במקרה שה ♦ מחולק 5-1 ולא 4-2 כמו 

במציאות).

כרוזים שיבצעו 12 לקיחות יזכו לתוצאה 
מעל הממוצע, שכן חלק מהכרוזים ימשכו 
שליטים ויסתפקו בביצוע של 11 לקיחות 

בלבד.
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 Dealer: N
Vul: E-W  25Board:

♠ A873
♥ Q4
♦ T754
♣ 642

♠ T942
♥ 7
♦ KQ832
♣ AQT

♠ K65
♥ KJ652
♦ 9
♣ K753

♠ QJ
♥ AT983
♦ AJ6
♣ J98

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♦1♥1NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

ולאחר   (20 ה  (חוק   1♦ פתיחה  למזרח 
♥1 מדרום למערב דילמה. האם להכריז 
פאס ולחכות לכפל הוצאה מהשותף כדי 

?1NT להפוך למעניש? או להכריז
צפון  לו  זה.  במקרה  מכריעה  הפגיעות 
ההכרזה  היא  פאס  פגיעים,  היו  דרום 

הנכונה.
מכיוון שהם לא פגיעים (וגם אין לנו מספיק 

.1NT קלפי ביניים ב-♥) עדיף להכריז

בגובה  אוברקול  להכריז  לפחד  לא  טיפ: 
1 גם ללא 2 מכובדים, במיוחד כשיש כוח 
טובים  ביניים  קלפי  לנו  ויש  פתיחה  של 

.(1098)

ניתוח משחק היד

בהובלה ב-Q♥ הכרוז יזכה בלקיחה ומיד 
ישחק ♦. קלפי הביניים ב-♠ בדומם לא 

יאפשרו להגנה להכשיל את החוזה.
 1  ,♥ לקיחות  בשתי  תמיד  יזכה  הכרוז 

ב-♦ ו ארבע לקיחות ♣.

בחוזה של ♥1 מוכפל יכול הכרוז במשחק 
מדויק לבצע 7 לקיחות!

שכן  רעה,  לתוצאה  יזכה  רק 6  יבצע  אם 
ה-90  מאשר  יותר  גרועה  תוצאה   100-
של  ביצוע  עבור  לקבל  היריבים  שיכולים 

.1NT

 

 Dealer: E
Vul: Both  26Board:

♠ A865432
♥ 7653
♦ 3
♣ 7

♠ 9
♥ AKJ82
♦ QT54
♣ 984

♠ KJ
♥ 94
♦ AKJ9
♣ KQJT6

♠ QT7
♥ QT
♦ 8762
♣ A532

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♣

2♠*3♥3♠3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

לאחר 2 הכרזות פאס פותח מערב ♣1. 
לצפון יד משוגעת. אמנם רק 4 נקודות, אך 
בפאס,  שהתחיל  ושותף  של 7-4  חלוקה 
מה שאומר שליריבים הרבה נקודות יחד.

אך  מוגזמת  (פגיע)   3♠ של  הכרזה 
בהחלט אפשר להכריז ♠2.

לו היינו במושב ראשון/שני, היינו מכריזים 
פאס עם יד זו!

לאחר ♠2 מזרח מכריז ♥3, דרום תומך 
.3NT 3 ומערב מכריז♠

 ,3♠ ויכריז  יותר  אגרסיבי  יהיה  צפון  לו 
הסופי  והחוזה  שלילי  כפל  מזרח  יכריז 

יהיה זהה.

ניתוח משחק היד

 3NT של  חוזה  הנתון,  הקלפים  במערך 
תלוי בניחוש המצב ב-♥.

 K♠ ב  בכרוז  זוכה  ב-♠  הובלה  לאחר 
נופל).  משהו  (אולי   ♥A תחילה  ומשחק 
חלק  "תשכנע"  ה-10♥  של  הנפילה 
מהכרוזים שהקלף הבא הוא ה Q והפרס 

יהיה 10 לקיחות.
את  ישליך  מנוסה,  שמגן  בחשבון  קחו 
ה-10♥ גם אם בידו 1053 כדי ליצור את 
לכם  ולגרום   Q10 רק  לו  שיש  האשליה 

לוותר על עקיפה מוצלחת.
חשוב אם הכרוז משחק תחילה 4 סיבובי 
ה-♥  קלפי  על  לשמור  חייב  צפון   ,♦
"תחשוף"   ♥ קלפי   2 של  השלכה  שלו. 
את המצב בסדרה ותעזור לכרוז בביצוע 

החוזה הקשה.
 ,4♥ הינו  זו  ביד  ביותר  הטוב  החוזה 
אך גם הוא תלוי בניחוש המצב ב-♥ ובכל 

מקרה קשה מאד להכרזה.
 

 Dealer: S
Vul: None  27Board:

♠ KJ
♥ AK4
♦ AJ65
♣ KQ43

♠ QT732
♥ JT2
♦ KT94
♣ 9

♠ A9864
♥ 5
♦ Q72
♣ J862

♠ 5
♥ Q98763
♦ 83
♣ AT75

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass

2NTPass4♦*Pass
4♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

בשל  היפה 6-4)  החלוקה  (למרות  דרום 
הראשון)  (והמושב  החלשה  ה-♥  סדרת 

מתחיל ב פאס.
 4♦ מכריז  ודרום   2NT פותח  צפון 
(העברה ל-♥4) שמסיימת את ההכרזה.

טיפ: הכרזה של ♦3 ולאחר ♥3 מצפון 
הכרזה של ♥4 תראה יד שמזמינה לסלם 

עם 6 קלפים ב-♥ (8-9 נק')

ניתוח משחק היד

חוזה של ♥4 פשוט לביצוע. בשל החלוקה 
הרעה ב-♣, אי אפשר לבצע 12 לקיחות 

ללא עזרה של ההגנה.
 3-2 מחולקת  היתה  ה-♣  סדרת  אם 
לבצע  ניתן  היה  השני),  בצד   4♣ (או 
ניחוש  ע"י  ב-♦  הובלה  ללא  לקיחות   12

המצב ב-♠ והשלכה של המפסיד ב-♦.
 ♠ הכרוז  ישחק  שכאשר  במזרח,  מגנים 
מהדומם (רואים קלף בודד) יצליחו לשחק 
קלף קטן במהירות (ובמקרה זה, סביר כי 
הכרוז ישחק J מידו), יהיו בדרך לתוצאת 
את  להשליך  יוכל  לא  הכרוז  שכן  שיא, 

המפסיד ב-♦.
בפועל, סביר להניח כי רוב המגנים ישחקו 
את ה-A♠ וגם אם יצטיינו וישחקו ♠ קטן, 
מזרח יהיה חייב להמשיך ♠ בעצמו, שכן 
אחרת מערב ימצא את עצמו תחת משחק 
לחץ, כשאינו יכול לשמור גם על A♠ וגם 

על ארבעה ה-♣ שבידו.
תהיה  עודפת  לקיחה  עם  מבוצע   4♥

התוצאה השכיחה ביותר.
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 Dealer: W
Vul: N-S  28Board:

♠ K53
♥ 975
♦ J53
♣ AT82

♠ T962
♥ AT84
♦ A94
♣ K5

♠ QJ8
♥ J6
♦ KQT2
♣ J973

♠ A74
♥ KQ32
♦ 876
♣ Q64

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

Pass1♦Pass1NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

לפתוח  אפשרות  שלישית  ביד  למזרח 
(אמנם 11 נק' אך 4-4 בסדרות המייג'ור 

ופגיעות נוחה).
מערב  מזרח  ישחקו  יפתח  מזרח  אם 

.1NT
יהיה  פאס,  להכריז  יבחר  מזרח  אם 

כנראה פאס מכולם

טיפ: ביד רביעית, אחרי 3 הכרזות פאס 
יש להשתמש בחוק ה-15. חוק זה אומר 
הנקודות  מספר  אם  רק  לפתוח  יש  כי 
בידנו + מספר הקלפים ב-♠ מגיע ל-15 
או יותר. ביד זו 11 נקודות עם 3 קלפים 

ב-♠ ולכן יש להכריז פאס.

ניתוח משחק היד

מאד  מערב תלוי  במזרח   1NT של חוזה 
בהגנה.

 ♦ לקיחות  ארבע  לקחת  אפשרות  לכרוז 
ולפתח שתי לקיחות ב-♠ אך בהובלה ♣ 
אל ה Q וחזרה ♣ אל ה A, על צפון כעת 

להחליף ל-♥ (לא קל).
דרום זוכה ומשחק ♣ שלישי, הכרוז זוכה 
בלקיחה,  זוכה  צפון  אך   ,♠ ומשחק  בידו 
גובה את הלקיחה ב-♣ ומשחק ♥ נוסף.

מה   ♠A-וה ב-♥  נוספת  לקיחה  לדרום 
שמשאיר את הכרוז עם 6 לקיחות בלבד.

למרות זאת, הגנה זו קשה מאד בקלפים 
סגורים ואני צופה שרוב הכרוזים שישחקו 

1NT במזרח מערב יבצעו את החוזה.

ביד  לפתוח  שיחליטו  בדרום  שחקנים 
רביעית, ימצאו עצמם ב-1NT ללא הרבה 

סיכוי ותוצאה רעה מאד (-100).

 Dealer: N
Vul: Both  29Board:

♠ AQ9732
♥ 3
♦ AK82
♣ 74

♠ KJ4
♥ A98
♦ T963
♣ T32

♠ T5
♥ KT76542
♦ Q
♣ AJ8

♠ 86
♥ QJ
♦ J754
♣ KQ965

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♠Pass1NT2♥
2♠3♥PassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

תוצאות  מני  כל  עם  מעניינת  הכרזה 
אפשריות.

צפון פותח ♠1 ולאחר 1NT מדרום מערב 
(אמנם רק 10 נק' אך 7 קלפים) מתערב 

ב-♥2.
צפון מכריז ♠2 ומזרח תומך ♥3.

בלבד  נק'   6 אך  ב-♠  תמיכה  לדרום 
ההכרזה)  לאור  כלום  שווים  אינם   ♥QJ)

ולכן מכריז פאס.

ניתוח משחק היד

יאפשר  הקלפים  כל  של  הנוח  המיקום 
ביצוע קל של 10 לקיחות ב-♥ (אך קשה 

מאד להכריז ♥4).
בטוחים,  מפסידים   5 לכרוז  ב-♠  בחוזה 
את  לפתח  לו  תאפשר  לא  ההגנה  אם 
סדרת ה-♣ (על מערב לעכב פעם אחת 

.(♣A-את ה
לשחק  צפויים  ל-♠3  שיתחרו  שחקנים 
חוזה זה עם כפל מעניש והעונש של 200 
יסתפקו  השחקנים  רוב  שכן  יקר,  יהיה 

בחוזה חלקי.
יניב  מעניש  כפל  ללא   3♠ של  משחק 
תוצאת שיא עבור צפון דרום, שכן -100 

טוב בהרבה מאשר -170.

טיפ: כאשר היריבים "גונבים לנו" משחק 
ויש  פגיעים  הם  כאשר  במיוחד  חלקי, 
עלינו  השליט,  בסדרת  טובה  אחזקה  לנו 
על  אותנו  "מפצה"   200 שכן  להכפיל, 
לא   100 בעוד  החלקי,  המשחק  גניבת 

מפצה.

 

 Dealer: E
Vul: None  30Board:

♠ AK62
♥ AQ42
♦ A
♣ J843

♠ T9
♥ KJT976
♦ 853
♣ 95

♠ J75
♥ 3
♦ QT762
♣ AQT6

♠ Q843
♥ 85
♦ KJ94
♣ K72

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPassPass
1♣2♥DblPass
4♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

למזרח יד חלשה מדי בשביל לפתוח ♥2 
צפון,  פאס.  מכריז  ולכן  ראשון  במושב 
לאחר 3 הכרזות פאס פותח ♣1 ועכשיו 
כפל  מכריז  דרום  ב-♥2.  מתערב  מזרח 
סוגר  חזקה  ויד  התאמה  עם  וצפון  שלילי 

למשחק המלא.

ניתוח משחק היד

למזרח כמה אפשרויות הובלה.
אפשר  מוצלח),  (מאד   ♣ להוביל  אפשר 
להוביל ♦ ואפשר להוביל בשליט. הובלה 
מומלצת  ולא  מאד  אקטיבית  הינה  ב-♥ 

במהלכי הכרזות כאלו.

הובלה ב-♣ תכשיל את החוזה די מהר, 
ויתן   ♣ לקיחות  ב-2  יזכה  מערב  שכן 
למסור  יאלץ  הכרוז  וכעת  חיתוך.  למזרח 
לקיחה ב-♥ (אפילו שאפשר להשליך ♥ 
על המנצח ב-♣), שכן מערב חותך מעל 
את  תשאיר  שליטים   3 ומשיכת  הדומם 

דרום עם שליט אחד בלבד.
ישחק  במה  תלוי  הרבה  ב-♦  בהובלה 
לא   (10 (ולא   6 לשחק  ידע  עם  מערב. 
יוכל הכרוז להגביה את הסדרה ויפול ככל 

הנראה בחוזה.
אם ישחק מערב 10♦, יוכל הכרוז למשוך 
שליטים ולבצע עקיפת חיתוך נגד המלכה 

של מערב ובדרך זו לבצע את החוזה.

בחוזה  יפלו  השחקנים  רוב  כי  צופה  אני 
ומי שיצליח לבצע יזכה לתוצאת שיא.
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 Dealer: S
Vul: N-S  31Board:

♠ A9643
♥ J8
♦ Q72
♣ QJ4

♠ KQ85
♥ AT653
♦ 3
♣ T63

♠ T72
♥ 72
♦ A865
♣ A952

♠ J
♥ KQ94
♦ KJT94
♣ K87

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♦Pass
1♠Pass2♦Pass
3♦PassPassPass

ניתוח ההכרזה

דרום פותח ♦1 ולאחר ♠1 מצפון מכריז 
(!1NT אי אפשר להכריז ♥2 או) 2♦

צפון עם 10 נק' והתאמה יפה מכריז ♦3 
ושם מסתיימת ההכרזה.

בסיבוב  הפותח  של   1NT הכרזת  טיפ: 
חצי  (או  מאוזנת  להיות  חייבת  השני, 

מאוזנת – ללא קלף בודד).
הכרזה של 1NT עם סינגלטון תביא את 
הוא  שכן  שגויים,  חוזים  לשחק  השותף 
בטוח כי בידנו לפחות 2 קלפים בכל סדרה

ניתוח משחק היד

בכל הובלה לכרוז 3 מפסידים בטוחים.
לחתוך  הכרוז  יוכל  בשליט,  הובלה  ללא 
הזמן  כל  תשחק  ההגנה  אם  בדומם.   ♥
♦, לא יוכל הכרוז לחתוך ♥ בדומם וגורל 
בניחוש  תלוי  יהיה  העשירית  הלקיחה 

המצב ב-♥.
כרוז שיבצע רק 9 לקיחות "יזכה" לתוצאה 

רעה.

תלויים   NT להכריז  שיתפתו  שחקנים 
בידו  הכרוז  יזכה   ,♥ בהובלה  בהגנה. 
וישחק מיד ♦. אם ההגנה תזכה ותחליף 
ל-♠, יוכל לבצע הכרוז רק 7 או 8 לקיחות 

(תלוי בהגנה) ויזכה לתוצאה רעה.

 

 Dealer: W
Vul: E-W  32Board:

♠ Q643
♥ 8543
♦ AQT4
♣ 7

♠ KJ9
♥ K7
♦ 52
♣ AT8642

♠ AT82
♥ AQ9
♦ J98763
♣ 

♠ 75
♥ JT62
♦ K
♣ KQJ953

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

Pass2♣Pass2♦
Pass3♣Pass3♦
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

ביד זו הרבה אפשרויות הכרזה (תלוי גם 
בשיטת ההכרזה של כל זוג).

יפתחו  טבעית,  שיטה  שמשחקים  זוגות 
על  יחזור  מערב   ,2♣ יכריז  ומזרח   1♦
הכרזה   ,3♣ מכריז  מזרח  וכעת  ה-♦ 
שמראה 6 קלפים ויד מזמינה 10-11 נק'.
למערב יד מינימלית אך עם חוסר ב ♣. 
פאס  להכריז  האם  קשה.  דילמה  למערב 
 ?3♦ ולהכריז  להתעקש  האם   ?3♣ על 
(לאור העובדה כי לאחר ♣2, הכרזת ♦2 
קשה  החלטה  קלפים).   6 הבטיחה  לא 
מאד. אני רואה את כל הקלפים, אז קל לי 
להכריז ♦3, אך בקלפים סגורים הדילמה 

 ...קשה הרבה יותר
וזוהי   3♣ שיכפילו  בדרום  שחקנים  יהיו 
טעות, שכן הם צריכים לשמוח מאד, אם 

מזרח מערב ישארו בחוזה של ♣3!
בשיטת  2/1 יכריז מזרח 2NT או ♣3 
יכריז   2NT הכרזת  על  בהסכם).  (תלוי 

מערב ♦3 וזוהי הכרזת סיינאוף!

ניתוח משחק היד

חוזה של ♦3 מבוצע, כאשר ניתן לשחק 
3 סיבובי ♥ (להשליך ♠) ולחתוך ♠ אחד 

(♣A את האחרון משליכים על) בדומם
ב-4  רק  תזכה  ההגנה  זהיר,  במשחק 

לקיחות שליט.
חוזה של ♣3 הרבה יותר פשוט. נופלים, 

 הרבה, ומהר

 

 Dealer: N
Vul: None  33Board:

♠ KT74
♥ K543
♦ 852
♣ K2

♠ A2
♥ Q986
♦ QT64
♣ JT6

♠ QJ63
♥ T72
♦ J97
♣ AQ8

♠ 985
♥ AJ
♦ AK3
♣ 97543

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1♣Pass
1♥Pass1NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

הכרזה שגרתית לגמרי.

ניתוח משחק היד

מערב יוביל 3♠.
ומזרח  מהדומם  נמוך  לשחק  הכרוז  על 

.♠A-זוכה ב
כעת מזרח יחליף ל-♦. הכרוז זוכה בידו 
כי  ידוע  לשחק.  מה  על  להחליט  וצריך 
למערב QJ♠. משחק של ♠ (ועיכוב אם 
לקיחות   7 ל  אותנו  יוביל  מפצל)  מערב 

כאשר ה ♣K יהיה הלקיחה ה 7.
ולאחר   ♠ שישחקו  אמיצים,  כרוזים 
שמערב יפצל יזכו בדומם וישחקו עקיפה 
של  בבונוס  יזכו  נוסף   ♠ ואז   ♥A ,♥-ב
לקיחה 8, כאשר גם A♣ ממוקם נכון וגם 

העקיפה ב-♥ מצליחה.
אם  שכן  מסוכן,  זה  שמשחק  כמובן 
העקיפה ב-♥ לא תצלח עלול הכרוז לפול 
בחוזה (מי אמר שקל לשחק טופ בוטום? 

(

על  יהבם  כל  את  לשים  שיחליטו  כרוזים 
 A♣ ה  שכן  לבונוס,  יזכו   ♣ ה  סדרת 
מה   3-3 מחולקת  והסדרה  טוב  ממוקם 

שיאפשר לכרוז לזכות ב 8 לקיחות.
+120 תהיה תוצאה מצוינת לצפון דרום.
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 Dealer: E
Vul: N-S  34Board:

♠ AQT87
♥ Q87
♦ J5
♣ 874

♠ 53
♥ 652
♦ KQ4
♣ AKQJ5

♠ J92
♥ AJ9
♦ T9863
♣ 92

♠ K64
♥ KT43
♦ A72
♣ T63

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1NTPassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

מה  אין  אחד  ולאף   1NT פותח  מזרח 
להוסיף למכרז.

ניתוח משחק היד

ועליו   ♥Q-ב זוכה  צפון  יוביל 3♥.  דרום 
!♠Q לשחק בלקיחה הבאה

?♠Q מדוע
של  משחק   ,♠K-ה היכן  יודע  צפון  אין 
מחזיק  וצפון  בדומם)   J-שה (מכיוון   Q-ה
את ה-10♠ מבטיח כי יהיו לו 4 לקיחות 

בסדרה.
אם לכרוז K♠ הוא יזכה בלקיחה ואח"כ 

ניתן לבצע עקיפה על ה-J בדומם.
אם לדרום K שני ב-♠ עליו לשחק אותו 

ולהמשיך בסדרה כדי למנוע חסימה.
 7 את  להגנה  יביא  מדויק  הגנה  משחק 

הלקיחות הראשונות והכשלת החוזה.

אם צפון לא ימשיך ב-♠ יוכל הכרוז לבצע 
את החוזה ע"י זכייה ב-2 לקיחות ♥ (עם 

עקיפה) ו-5 לקיחות ♣.

 

 Dealer: S
Vul: E-W  35Board:

♠ 9753
♥ A63
♦ 932
♣ AQ9

♠ K842
♥ 754
♦ AT87
♣ J2

♠ AJT
♥ KT8
♦ Q54
♣ 8763

♠ Q6
♥ QJ92
♦ KJ6
♣ KT54

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♣Pass
1♠Pass1NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

הכרזה שגרתית.

ניתוח משחק היד

למערב בעית הובלה וטוב יעשה אם יבחר 
בהובלה הפאסיבית של 7♣.

לכרוז 4 לקיחות ♣ ו-2 לקיחות ♥ לפחות 
(עם עקיפה). 

כמות  את  יקבע  ב-♦  המצב  ניחוש 
הלקיחות שיזכה הכרוז.

לשחק  וינחש  ה-♥  סדרת  את  יפתח  אם 
K♦ בבוא הזמן, יוכל לזכות ב-4 לקיחות 

♣, 3 ב-♥ ואחת ב-♦ ובתוצאת שיא.
לקיחות  ב-3  לזכות  תמיד  תוכל  ההגנה 
♠, אחת ב-♥ ואחת / שתיים ב-♦, תלוי 

אם הכרוז מנחש או לא.

 

 Dealer: W
Vul: Both  36Board:

♠ AK3
♥ T5
♦ 72
♣ KQT876

♠ JT9754
♥ 9
♦ QT6
♣ A93

♠ Q6
♥ KQJ732
♦ AK93
♣ 2

♠ 82
♥ A864
♦ J854
♣ J54

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♥
2♣DblPass3♥

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

 .2♣ מתערב  וצפון   1♥ פותח  מערב 
 2♠ להכריז  נקודות  מספיק  אין  למזרח 

ולכן מכריז כפל.
ל-♥3  קופץ  ומערב  פאס  מכריז  דרום 

שמסיים את ההכרזה.

רבים,  שחקנים  של  נפוצה  טעות  טיפ: 
הינה כי קפיצה של הפותח מחייבת את 
הפותח  של  הקפיצה  להכריז,  השותף 
(הכרזת לימיט) מראה על אורך ועל ניקוד 
אך  קופץ,  היה  לא  מאשר  יותר,  גבוה 

אינה מחייבת המשך הכרזה!

ניתוח משחק היד

 ♠ לקיחות  שתי  הובלה  בכל  להגנה 
ושתיים ב-♥ ולכן ביצוע החוזה אינו מוטל 

בספק.
אם מזרח יתעקש ויכריז ♠3 לאחר ♥3, 
ימצא עצמו כנראה בחוזה של ♠4 שתלוי 

בהובלה.
אחרי הובלה ב-♣ יכול הכרוז לחתוך ♣, 
וכעת  נוסף   ♣ ולחתוך   ♦ ב  ליד  לחזור 
לשחק K♥. המיקום של ה-AK♠ יאפשר 

לכרוז ביצוע של 10 לקיחות.
 ,♣ והמשך  ב-♠  בהובלה  זאת,  לעומת 
יצטרך הכרוז לנחש את המצב ב-♦ כדי 

להגיע ל-9 לקיחות, אחרת יבצע רק 8.

תהיה  מערב  למזרח   140 של  תוצאה 
 10 לבצע  שיצליחו  שחקנים  שכיחה. 

לקיחות יזכו לתוצאת שיא.
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 Dealer: N
Vul: N-S  37Board:

♠ J2
♥ J92
♦ 7642
♣ JT63

♠ K98
♥ 87
♦ AKQJ5
♣ Q54

♠ AQT6543
♥ T4
♦ T3
♣ 98

♠ 7
♥ AKQ653
♦ 98
♣ AK72

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1NTDbl2♥*
Pass2♠3♥3♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

בין  שונות  התפתחויות  יהיו  זו  ביד 
לשיטת  בהתאם  וזאת  השולחנות 

ההכרזה.
זו  בשיטה,  מעניש  כפל  לדרום  יש  אם 
כמובן ההכרזה הטובה ביותר, שכן לדרום 

8 לקיחות כמעט בטוחות ביד.
למשמעות  כפל  הכרזת  ששמורה  למי 

שונה, יכריז ♥2 עם ידו של דרום.
עם  אך  בלבד,  נקודות   6 עם  יד  למערב 
התערבות,  ללא  ולכן   ♠ ב  קלפים   7
מזמין  מכן  ולאחר   Transfer מכריז  היה 

למשחק מלא.
ממשיך  מערב  כפל,  הכריז  דרום  אם 

כרגיל.
ניתן  לא   ,2♥ מתערב  ודרום  במידה 
להכריז Transfer ולכן מכריז מערב ♠2 
(סיינאוף). בהמשך, כמובן יתחרה לגובה 

3 בשל השביעייה.

ניתוח משחק היד

במערך הקלפים הנתון צפון דרום יכולים 
לבצע חוזה של ♥4, שכן יש כניסה לידו 
מאפשרים   ♣J10-וה  ♥J עם  צפון  של 
ביצוע עקיפה מוצלחת על מזרח והשלמה 

של 10 לקיחות.
למזרח מערב 9 לקיחות בחוזה של ♠3.

את  יקנו  ישחקו  הזוגות  רוב  כי  מניח  אני 
החוזה במזרח מערב.

זוגות שישחקו ♠3 יזכו לתוצאה מצוינת, 
דבל)  בלי  או  (אם   4 לגובה  שיעלו  זוגות 

יזכו לתוצאה פחות טובה.
זוגות בצפון דרום שיקנו את החוזה ב-♥ 

יזכו לתוצאת שיא.

 Dealer: E
Vul: E-W  38Board:

♠ KJ876
♥ AKJT
♦ 9
♣ K83

♠ QT4
♥ 87
♦ Q87642
♣ Q6

♠ 9
♥ Q953
♦ AKJ
♣ AT952

♠ A532
♥ 642
♦ T53
♣ J74

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♣
1♠Pass2♠Pass
3♥*Pass3♠Pass
PassPass

ניתוח ההכרזה

מערב פותח ♣1 (למזרח יד חלשה מדי 
מתערב  וצפון  פגיע)   2♦ לפתוח  בשביל 
מדי  (חלש  פאס  מכריז  מזרח   ,  1♠
להכרזת 1NT) ודרום למרות 5 הנקודות 
הרביעי  הקלף  (בשל   2♠ תומך  בידו, 

ב-♠).
 – ביד  (טריאל  מלא  למשחק  יזמין  צפון 
ודרום  הזוג)  בני  בין  להסכם  בהתאם 

כמובן ידחה כל הזמנה ויסתפק ב ♠3.

ניתוח משחק היד

(בתנאי  מפסידים   4 לכרוז  הובלה  בכל 
שישמור כניסה לדומם כדי לעקוף ב-♥).

דאון   1 הכרוז  יפול  זהיר  פחות  במשחק 
ויזכה לתוצאה רעה.

 

 Dealer: S
Vul: Both  39Board:

♠ QJ6543
♥ Q
♦ AQ542
♣ J

♠ T8
♥ AJ9432
♦ 3
♣ 7653

♠ AK97
♥ K7
♦ T97
♣ AT42

♠ 2
♥ T865
♦ KJ86
♣ KQ98

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♣
1♠DblPass1NT
2♦2♥3♦3♥
3♠Pass4♦Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

לצפון יד מיוחדת, אך לאחר ♣1 ממערב 
כפל  מכריז  מזרח   .1♠ תחילה  מכריז 
על  מפצה  השישייה  אך  אגרסיבי,  (קצת 
פאס  מכריז  דרום  בנקודות),  החוסר 
גם  מציג  צפון  כעת   .1NT מכריז  ומערב 

את הסדרה השנייה. 
מזרח מכריז ♥2 (מראה 6 קלפים ו 6-9 

נק') ודרום מתחרה ב-♦3.
ל-♥3  תומך  מקסימלית  יד  עם  מערב, 

וצפון מציג את השישייה ב-♠.
דרום עם קלף בודד ב-♠ חוזר ל-♦4 ושם 

מסתיימת ההכרזה.

ניתוח משחק היד

מזרח  של  מהיד  (קשה  בשליט  בהובלה 
פעם  כל  אם  בעיה.  לכרוז  סינגלטון),  עם 
שמערב יקבל את ההובלה הוא ישחק ♦, 

יאלץ הכרוז למסור 4 לקיחות.
 ♥K למשוך  מערב  חייב   ♣ בהובלה 
(אחרת זה יושלך על ה ♣) ואז לשחק ♦. 
מערב  אך   ,♠ ולשחק  לזכות  יכול  הכרוז 

זוכה בלקיחה וחוזר ♦ נוסף.
לקיחות  ל-9  הכרוז  את  תגביל  זו  הגנה 

בלבד.
יזכו  לקיחות   10 לבצע  שיצליחו  כרוזים 

לתוצאת שיא!
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 Dealer: W
Vul: None  40Board:

♠ J
♥ QT85
♦ KT764
♣ 876

♠ AKQ983
♥ KJ97
♦ A
♣ K4

♠ 742
♥ A
♦ QJ9832
♣ AQ2

♠ T65
♥ 6432
♦ 5
♣ JT953

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

Pass1♠Pass2♦
Pass3♣*Pass3♠
Pass4NT*Pass5♥*
Pass7♠*PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

 .1♠ מזרח  מכריז  ממערב   1♦ לאחר 
מכריז   2♦ ומכריז  חוזר  מערב  כאשר 
מזרח ♣3 (הכרזה מחייבת), שכן הכרזה 
 5-4 מראה  טבעית  בשיטה   2♥ של 
יד  עם  פאס  להכריז  רשאי  השותף  אבל 

מינימלית.
כדי להראות 3 קלפים   3♠ מכריז  מערב 
לקלפי  לשאול  הוא  למזרח  שנותר  וכל 

מפתח בדרך לסלם הגדול.

מכריז   2♦ לאחר  מזרח  אם   – חשוב 
 10-11 מראה  לימיט!  הכרזת  זוהי   ,3♠

נק' ו 6+ קלפים ב-♠.
 3♣ בהכרזת  להשתמש  צורך  יש  לכן 
(מזכיר צ'קבק סטיימן) ואם השותף מכריז 
מחייבת  הינה  ל-♠3  חזרה  עכשיו   ,3♦

המשך!

האמיצים יכריזו 7NT, שבמערך הקלפים 
של  שגיאה  ללא  לביצוע  ניתן  אינו  הנתון 

ההגנה.

ניתוח משחק היד

(בשום   J♣ להוביל  דרום  צריך   7♠ נגד 
אופן לא סינגל ♦!)

של  אחד  חיתוך  הוא  הכרוז  שצריך  כל 
על  יושלך  השני  ה-♥  (שכן  בדומם   ♥

.(♣Q-ה
אל   ♠  ,♥A לשחק   ♣K-ב לזכות  עליו 
היד, חיתוך ♥ ו-♠ נוסף אל היד להשלמת 

משיכת השליטים.
גדול  סלם  של  וביצוע  הכרזה  כמו  אין 

 לשיפור המצב רוח

אם אתם חושבים להפיק
ספר ייחודי ואישי, אנחנו הכתובת:

בחברתנו עורכים, מעצבים, מדפיסים,
כורכים ושולחים אליך עד הבית,

ספרים שנשארים במשפחה

ביוגרפיה משפחתית
סיפור המשפחה וחיי הנפשות בה, תמונות, 

אילן יוחסין מעוצב ועוד

ספר זיכרון
תיעוד חיי יקירכם, ראיונות אישיים עם בני 
המשפחה והמקורבים, תמונות, שירים ועוד

ספר מתכונים משפחתי
מתנה מתוקה לסבתא, אמא ולכל בני 
המשפחה, עריכת המתכונים העוברים 

במשפחה, מלווה בסיפורים, בתמונות ועוד... 

וכל רעיון שיעלה על דעתכם

  טל': 077-5401053
ravit@rotemltd.co.il :דוא"ל

www.rotemltd.co.il
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