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  2עמוד  13/2/2022  2022 פברוארסימולטנית ארצית  
  

 2022 ארצית פברוארסימולטנית 
  

הסימולטנית    36לפניכם   בתחרות  ששוחקו    פברואר   הארציתהידיים 

2022  . 

הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום התערבות. 

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

בהסברים השתדל רם להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של 

  רוב הקוראים.   

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

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

אנו מקוים כי נהניתם מן התחרות עצמה וכי תפיקו תועלת גם מקריאת 

  החוברת הזו. 

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

  

  
  

Dealer: N  
Vul: None 1  Board:  

 AQT853 

 A2 

 K 

 AT32  

  

 K4 

 KQ864 

 JT93 
 J7   

 62 

 9753 

 A874 
 K96  

 J97 

 JT 

 Q652 

 Q854  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass 2 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    
  

 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   מדי להתערבות  1♠צפון  מזרח חלש  (עם קלף    2♥ .  פגיע  גם במצב לא 
קודות    6עם יד מיימלית (  2♠- ). דרום תומך ל2♥ שישי בהארט הייתי מכריז  

  K, שלושה אסים). אמם  6-4עם ידו היפה (חלוקה    4גבוהות), וצפון מכריז  
  בודד גורע מערכה של היד, אבל עדיין זו יד חזקה מדי להזמה. 

 
  ניתוח משחק היד

קלפים)   3(רצף של    ההובלה בדיאמוד  .(ראש רצף)  ♦ J  או   ♥ K  :קלף ההובלה
לעתים קרובות חשוב לפתח לקיחות מהירות ולכן כדאי  יותר בטוחה, אבל  

תאבד   ההגה  בדיאמוד  הובלה  לאחר  (הארט).  יותר  הבכיר  ברצף  להוביל 
(למזלה של ההגה אין    ♦Aלקיחה אם מערב לא ישחק מיד   ויחזור בהארט 

ובטחות להגה  מ    ♥ K- כיסה מיידית לדומם לצורך השלכה). לאחר הובלה ב
  ארבע לקיחות (אחת בכל סדרה) ואולי לקיחה וספת בקלאב.

יפסיד לקיחה אחת    ♣Aאם הכרוז ישחק   ולאחר מכן קלף מוך מידו, הוא 
ולאחר מכן יסה להגיע לדומם    Q-בקלאב. אם יתחיל בקלאב מוך לעבר ה

, הוא עלול להפסיד שתי לקיחות בסדרה וליפול פעמיים.  T-כדי לעקוף אל ה
לבצע   כדי  מזל  להרבה  יזדקק  צפון  בהכרזת  4♠לסיכום,  שיסתפקו  זוגות   .

  יקבלו תוצאה טובה.  3♠ -הזמה עם ידו של צפון ויעצרו ב
  
  
  
  
  
  
  



  3עמוד  13/2/2022  2022 פברוארסימולטנית ארצית  
  
  

Dealer: E  
Vul: N-S 2  Board:  

 K3 
 875 

 T97432 

 J4  

  

 985 

 AKQ 

 J 

 KT6532    

 AQJ72 

 642 

 A8 

 AQ7  
 T64 
 JT93 

 KQ65 

 98  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

1 Pass 2 Pass 

2* Pass 2 Pass 

3 Pass 4 Pass 

4 Pass 4 Pass 

4NT Pass 5 Dbl 

6 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   סדרתו    1♣מזרח  על  וחוזר 
קודות). למערב    12-14(שישייה עם  

קודות עם התאמה בקלאב והוא    17
בהחלט מחפש סלם. להכרזה שייה  

יש    2♦של   זה  במצב  המשיב  מצד 
רביעי   "צבע  כמו  משמעות  אותה 

מחויבת    –מחייב"   השותפות 
קשר  ללא  לפחות,  מלא  למשחק 
ממשיך   מזרח  הדיאמוד.  לסדרת 

ש  ומראה  היד  קלפים  בתיאור  לושה 
מכריז   מערב  כעת    –  3♠בספייד. 

קובע שליט (ההתאמה בקלאב יותר  
בטופ  אבל  חובה  -טובה,  בוטום 

במייג'ור). התאמה    להעדיף 
בהכרזות   ממשיכה  השותפות 

בגובה  -קיו חושש  4ביד  מערב   .
ששותפו   לאחר  ההארט.  מסדרת 
מראה קוטרול בסדרה זו הוא יכול  
לשאול למספר קלפי המפתח ולגלות  

לשותפות  שי לכן    –  5מתוך    4ש 
הוא   הסופי  מצל  6♠החוזה  דרום   .

להכפיל   ההזדמות  ומבקש    5♦את 
  משותפו הובלה בדיאמוד. 

  
  ניתוח משחק היד

שלישי או חמישי  (  ♦3:  קלף ההובלה
הביצוע   השותף).  בסדרת  מלמעלה 
מפסידים   אין  לכרוז  מאוד.  פשוט 
ייכס   הוא  צדדית.  סדרה  באף 
ויעקוף   דיאמוד  בחיתוך  לדומם 
הוא   תצליח  העקיפה  אם  בספייד. 
ולחזור   לדומם  שוב  להיכס  יסה 
כשלת.   העקיפה  במציאות  עליה. 

ב זוכה  הלקיחה  ♠K-צפון   :
הה של  והאחרוה  גה.  הראשוה 

  מבוצע בדיוק.  6♠החוזה  

  

Dealer: S  
Vul: E-W 3  Board:  

 86 
 T97 

 T653 

 9875  

  

 AJT93 

 Q64 

 Q92 

 AJ    

 KQ52 

 KJ85 

 K84 

 K3  
 74 
 A32 

 AJ7 

 QT642  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Dbl Pass 2 Pass 

2 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קודות    11עם    1♣דרום 
ליריביו.    טובות, שייכת  היד  אבל 

בין   לבחור  יכול  .  NT1-ל  Dblמערב 
עם שתי רביעיות במייג'ור ודאבלטון  
מזרח   להכפיל.  מעדיף  אי  בקלאב 
אף   ואולי  מלא  משחק  שיש  יודע 

מיד   להכריז  אפשר  אבל  4♠ יותר.   ,
בהכרזת   להתחיל  מעדיף  אי 

לשותף  כ  2♣ביד  -קיו להראות  די 
להכרזת   יותר מהדרש  שיש למזרח 

הבאה   ההכרזה  מלא.    4♠משחק 
לסלם.  מרומזת  הזמה  מהווה 
אבל  יחסית,  רבות  קודות  למערב 
מתעיין   איו  והוא  אסים,  ללא 

מכריז   היה  אילו מערב    NT1בסלם. 
פותח   ומערב  פותח  לא  שדרום  (או 

NT1(    בהכרזת משיב  היה  מזרח 
הסופ  והחוזה  היה    4♠י  טרספר, 

  משוחק מהצד השי. 
  

  ניתוח משחק היד

  .)הובלה פסיבית(  ♠4:  קלף ההובלה
לסות   גם  (רביעי    ♣ 4אפשר 

ימשוך   מזרח  מקרה  בכל  מלמעלה). 
ימשיך   סיבובים,  בשי  שליטים 

ה את  להגה  ויוציא    A-בהארט 
חלוקת   מכן  לאחר  זו.  בסדרה 

(  ההארט לו  3-3הוחה  תאפשר   (
ההגה   מפסיד.  דיאמוד  להשליך 
האדומים,   האסים  בשי  רק  תזכה 

עם   יסיים  לקיחות.    11והכרוז 
הכרוז.   מיהו  משה  לא  זו  בחלוקה 
לא   מצפון  בדיאמוד  הובלה  אפילו 

  תעזור להגה להשיג לקיחה וספת. 
  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: Both 4  Board:  

 QT73 
 AKJ94 

 A5 

 A4  

  

 K8 

 7653 

 KJ74 

 KQ9    

 J654 

 T8 

 Q92 

 J853  
 A92 
 Q2 

 T863 

 T762  

  

 

West North East South 

Pass 1 Pass 1NT 

Pass 2 Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מזרח  1♥צפון  של  החלוקה   .
ל מתאימה  קורא  Dbl-איה  והוא   ,

Pass  דרום משיב .NT1  )6-10    קודות
רביעייה   וללא  בהארט  תמיכה  ללא 
בהכרזת   ממשיך  צפון  בספייד). 

Reverse  ♠2  מבטיח הוא  קלפים    5. 
ו  4בהארט,   בספייד  +  17  -קלפים 

לדרום   בלבד,    6קודות.  קודות 
של   הארוכות  בסדרות  כולן  אבל 
סגירה   ידו.  את  משפר  וזה  השותף, 

מלא     5-2בהתאמה    4♥למשחק 
הפרקטית  ר ההחלטה  לי  אית 

של    ביותר. מסוכן    NT3חוזה  ראה 
לוכח   דרום  של  מבטו  מקודת 

  הקוצר של שותפו בסדרות המייור. 
יעדיפו   בצפון  מהשחקים  חלק 

השי   בסיבוב  הואיל  NT2להכריז   ,
בספייד.   רביעייה  שלל  והשותף 

  .יישאר החוזה הסופי NT2-ייתכן ש 
  

  ניתוח משחק היד

צפון    .(ראש רצף)  ♣K:  קלף ההובלה
, מושך שליטים בארבעה  ♣A-זוכה ב

מידו   מוביל  מכן  ולאחר  סיבובים 
מדרום ומערב זוכה    9ממזרח,    8.  ♠3

בהמשך  ♠Jעם    .K♠    וכל ייפול 
גבוהים.   יהיו  צפון  של  הספיידים 

החוזה   הלקיחה    4♥ ביצוע  מובטח. 
לבוא   אמורה  ההגה  של  השלישית 
מערב   אם  אבל  הדיאמוד,  מסדרת 

וי בישגה  וסף,    ♣J- משיך  ובקלאב 
מוגבה    ♣T-ה להיות  עלול  בדומם 

דיאמוד. השלכת  הגה    לצורך  מול 
בדיוק   יבוצעו  לקיחות.    10כוה 

רק   יבצע  דרום  שליט  ללא    9בחוזה 
  לקיחות מול הגה טובה. 

  



  4עמוד  13/2/2022  2022 פברוארסימולטנית ארצית  
  
  

Dealer: N  
Vul: N-S 5  Board:  

 J3 
 KQJ65 

 A 

 AQ954  

  

 A87 

 T9 

 KQJ87 

 KT7    

 K42 

 872 

 T9654 

 J2  
 QT965 
 A43 

 32 

 863  

  

 

West North East South 

--- 1 2 2 

4* 4 5 Dbl 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

עם    2♦. מזרח מתערב  1♥ צפון פותח  
טובה.   חמישייה  אבל  מאוזת  יד 

ל  תומך  מערב  2♥ -דרום  תמיכת   .
ל וח    4♦ - בקפיצה  פגיעות  במצב 

הרבה   עם  מאוד  חלשה  יד  מראה 
השותף   את  ומזמיה  דיאמודים 

מכריז   צפון  לאור  4♥ להקריב.   .
רואה   איו  מזרח  השותף  הכרזת 
של   החוזה  את  להכשיל  רב  סיכוי 
בתקווה   להקריב,  ומחליט  היריבים 
פעמים.   משלוש  יותר  ייפול  שלא 

  מוכפל.  5♦החוזה הסופי הוא  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלהק   .)סדרת השותף(  ♥ A:  לף 
מלמעלה.   מפסידים  ארבעה  למזרח 
בספייד?   לקיחה  גם  יפסיד  האם 

לא תהיה לדרום    ♥ A- אחרי הובלה ב
כיסה לידו, וגם אם ההגה תתקוף  

לכרוז    בספייד תהיה  מוקדם  בשלב 
צפון   גד  פעמיים  לעקוף  אפשרות 
שלו  מהמפסיד  ולהיפטר  בקלאב 
הובלה   לאחר  זאת,  לעומת  בספייד. 
יש להגה סיכוי טוב להפיל   בספייד 
פעמים, אבל למה   את החוזה שלוש 

  להוביל בסדרה שלא הוכרזה?!
ל ההקרבה  מקרה  תשתלם   5♦ - בכל 
בחוזה   לוודאי.  הכרוז    4♥ קרוב  על 

תין עם סיום משיכת השליטים  להמ
  ♥ A-ה  עד שיפתח את סדרת הספייד.

כיסה לדומם לצורך השלכת    ישמש
על   בקלאב  מפסידים  או  מפסיד 

הספייד. הוא    סדרת  צפון  כאשר 
לפתח   אפשרות  להגה  אין  הכרוז 
לפיכך   בקלאב.  אחת  מלקיחה  יותר 

בחוזה   הצפויה  היא    4♥ התוצאה 
גד  620+ בהגה  מוכפל    5♦. 

  . 500+ -ל 300+התוצאות יועו בין 
  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W 6  Board:  

 K9762 
 T93 

 3 

 QJ94  

  

 Q 

 K87542 

 82 

 AK87    

 AJT843 

 A 

 AKQJ4 

 3  
 5 
 QJ6 

 T9765 

 T652  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

1 Pass 2 Pass 

3 Pass 3NT Pass 

4 Pass 4 Pass 

4NT Pass 5 Pass 

5* Pass 6* Pass 

6 Dbl Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פתיחת   מול  אדירה  יד  למערב 
על   חושב  איו  כלל  והוא  השותף, 

מסלם.  הספייד    פחות  הכרזות 
את    והדיאמוד מלהיבות  אין  שלו 

ב לעצור  שמסה  .  NT3-השותף 
בספייד   לשחק  מעדיף  מזרח  לבסוף 

שקלף   מערבבודדת.    Qעם   מגלה 
על   שואל  והוא  חסר,  אחד  מפתח 

באמצעות    Q-ה (הצעד    5♥ בשליט 
השותף).   תשובת  לאחר  הבא 

. כעת ♣Q ♠+Kבתגובה, מזרח מראה  
ל סוגר  מחליט  6♠- מערב  צפון   .

כמ שראה  מה  עם  שתי  להכפיל  ו 
  לקיחות בטוחות בספייד. 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף)  ♣ Q:  קלף   .(ראש 
מתחיל   מערב  מצוין.  הסופי  החוזה 

את    ♣AK-ב וזורק  מהדומם 
מריץ   הוא  כעת  בדיאמוד.  המפסיד 

Q♠ב זוכה  צפון   .-K♠    שלא וכמובן 
בספייד לבצע  ממשיך  מצפה  מערב   .

את   יקבל  בקרוב  אך  החוזה,  את 
הרעה   החלוקה  על  המרה  הבשורה 

מיוס   תוצאה    200בשליט.  היא 
למזרח מאוד  אבל  -אכזרית  מערב, 

גדול   חלק  לדעתי  בברידג'.  זה  ככה 
במזרח את -מהזוגות  יכריז  מערב 

הסלם הטוב הזה, והשאלה היא אם  
יטרח   שלא  מי  להכפיל.  יטרח  צפון 

  . 100+חות טובה של יקבל תוצאה פ
  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: Both 7  Board:  

 J7 
 AQ84 

 KJ875 

 Q6  

  

 QT98 

 72 

 T963 

 J73    

 A653 

 963 

 AQ2 

 AT2  
 K42 
 KJT5 

 4 

 K9854  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 1 Pass 1 

Pass 2 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

דרום איו יכול לפתוח, ומערב פותח  
צפון מתערב  1♣   1♦לאוברקול  .  1♦. 

כמו לפתיחה    1בגובה  מומלץ להשיב  
דרום  1♦של   הכרזת  מבטיחה    1♥ . 

עם    4לפחות   בהארט    6-11קלפים 
) גבוהות  צפון Passed Handקודות   .(

ל אוברקול   2♥ - תומך    ומראה 
לו   יש  גבוהות    13מיימלי.  קודות 

מלא   למשחק  והסיכוי  טובות,  לא 
מוך.    Passed Handמול   אבל  קיים 

על   יתר  מתלהב  איו  דרום  גם 
היריב   בסדרת  אורך  עם  המידה 
החוזה   השותף.  בסדרת  וסיגלטון 

  . 2♥ הסופי שאר 
  

  ניתוח משחק היד

  .)הובלה פסיבית(  ♥ 3:  קלף ההובלה
ערב מחזיק  בכל הסדרות הצדדיות מ

A    ללאK  גד , כך שההובלה בשליט 
דרום  הכרחית.  מוך  בגובה  חוזה 

ה אל  קלאב  ומשחק  ביד  .  Q-זוכה 
ידי   על  לקח  מהדומם  וסף  קלאב 
מערב. שממשיך בשליט. דרום זוכה  

את   חותך  ביד,  מערב    ♣Aשוב  של 
וזוכה  ♥ Aעם   אחרון  שליט  מושך   ,

בידו   מוכים  קלאבים  בשי  גם 
בדיאמוד.   ממשיך  דרום  שהוגבהו. 

לו   יש  מובטחות,    8כעת  לקיחות 
לקיחה   לו  למסור  חייב  ומערב 
(לתת   אחרת  או  זו  בדרך  תשיעית 
לדומם לזכות בלקיחה בדיאמוד או  

ב סדרת   ♦A-לזכות  את  ולפתוח 
הצפויה  הספייד).   הסופית  התוצאה 

  דרום. -לצפון 140+תהיה 
  
  
  



  5עמוד  13/2/2022  2022 פברוארסימולטנית ארצית  
  
  

Dealer: W  
Vul: None 8  Board:  

 QT98 
 AT642 

 T 

 JT2  

  

 76 

 K85 

 AK95 

 Q985    

 AJ43 

 QJ9 

 J742 

 K4  
 K52 
 73 

 Q863 

 A763  

  

 

West North East South 

1 Pass 2* Pass 

2NT Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

במוסכמה   השתמשתי  זו  בחלוקה 
Inverted Minors    הכרזת שלפיה 

מראה    1♦ לפתיחה של    2♦  התשובה  
עם  10 קודות  קלפים  4+   +

רביעיות   ושוללת  בדיאמוד 
במייג'ור. הכרזתו השייה של מערב  

NT2  ) מיימלית  יד    12-13מתארת 
הסדרות   בכל  עוצרים  עם  קודות) 

  NT3-ואיה מחייבת. מזרח מוסיף ל
פת שאיו  עם  מי  פתיחה.  מול  יחה 

ב יכריז    Inverted Minors-משתמש 
הראשון   של    2♣בסיבוב  ידו  עם 

להשיב   מומלץ  לא  עם   NT3מזרח. 
המשך  בספייד.  מוך  דאבלטון 

  המכרז יהיה דומה. 
  

  ניתוח משחק היד

  . )רביעי מלמעלה(  ♥ 4:  קלף ההובלה
הראשוה,   בלקיחה  זוכה  הכרוז 
הדיאמוד   סדרת  את  לפתח  מתחיל 

של דרום. דרום   ♦Q- ומוסר לקיחה ל
ב זוכה  צפון  בהארט.  ,  ♥ A-חוזר 

אותה.   ומגביה  בסדרה  ממשיך 
כאשר ישוחק קלאב מוך מהדומם,  
לקפוץ   ולא  סבלות  לגלות  דרום  על 

ב תגיע  A-מיד  ההובלה  לבסוף   .
מסדרת ליהות  יוכל  והוא   לצפון, 

כוה   הגה  מול  שהגביה.  ההארט 
בשבע  להסתפק  ייאלץ  הכרוז 

אח שתיים   תלקיחות:  בספייד, 
ואחת   בדיאמוד  שלוש  בהארט, 

ייכשל פעמיים,   NT3בקלאב. החוזה  
ב שעצר    12מול    12עם    NT2-ומי 

אם  גם  טובה  תוצאה  לקבל  עשוי 
  ייכשל בלקיחה אחת. 

  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: E-W 9  Board:  

 J95 

 KQ8 

 AT9642 
 3  

  

 8 

 T7 

 KJ853 

 AK642    

 

AKQ764 

 J964 

  

 J98  
 T32 

 A532 

 Q7 

 QT75  

  

 

West North East South 

--- Pass 1 Pass 

1 Pass 2 Pass 

3 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

ידו של צפון איה מתאימה לפתיחה  
בגובה   יבחר    .2חלשה  צפון  אם 

התערבות.  1♦לפתוח   למזרח  אין   ,
לאחר תשובת דרום    1♠ מערב יתערב  

בחוזה    1♥  יסתיים  המכרז  ושוב 
סטדרטי    Passחלקי בספייד. לאחר  

יפתח   מזרח    11עם    1♦מצפון, 
ה חוק  לפי  ויכריז    -20קודות 

השי   צפון  2♣בסיבוב  דרום  -כאשר 
איו מתערבים. הכרזתו השייה של  

בספייד    3♠מערב   שישייה  מתארת 
מזרח   מלא.  מזמיה למשחק  יד  עם 

לקרוא   כעת  אכן    Passרשאי  והוא 
מיימלי   יקוד  עם  זאת  עושה 

שמערב -ואי ייתכן  בספייד.  התאמה 
כדי   טובה  שלו מספיק  שהיד  יחליט 
להשתמש ב"צבע רביעי מחייב", ואז  

  . 4♠או   NT3יגיע לחוזה הזוג 
  

  ניתוח משחק היד

  ♥ K(סיגלטון) או    ♣3  :קלף ההובלה
הוכרזה).   שלא  בסדרה  רצף  (ראש 
לי   ראית  בסיגלטון  ההובלה 
וימשוך   בדומם  יזכה  מערב  עדיפה. 

סיבובים.   בשלושה  לאחר שליטים 
אבל  להגה,  קלאב  ימסור  מכן 
לפתח   ממו  תמע  הגרועה  החלוקה 
זה  בשלב  זו.  בסדרה  לקיחות 
לקיחות   שמוה  לכרוז  מובטחות 
בקלאב).  ושתיים  בספייד  (שש 
לקיחה תשיעית תגיע לבסוף מסדרת 
בסיבוב   שולט  הכרוז  שבה  ההארט 

יבוצע די בקושי.    3♠הרביעי. החוזה  
שיכר לזוגות  הצלחה  צופה  יזו  איי 

  משחק מלא. 
  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: Both 10  Board:  

 AKQT3 
 T6 

 AT2 

 Q86  

  

 952 

 J53 

 J93 

 AT72    

 86 

 AQ97 

 Q854 

 K54  
 J74 
 K842 

 K76 

 J93  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

Pass 1NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   שלוש   1NTצפון  לאחר 
. מערב קרוב לפתיחה,  Passקריאות  

הכרזת   עבורו  רואה  איי  אבל 
פתיחה יעילה במושב השלישי במצב 

לדרום   שהן    8פגיע.  גבוהות  קודות 
ביותר האפשריות: חלוקה   הגרועות 

מפוזרות,  4333מסוג   קודות   ,
הייתי   טובים.  בייים  קלפי  היעדר 

ש שוות    8-אומר  כאלה  .  7קודות 
  ללא  Passלכן אמליץ לדרום לקרוא  

כחוזה הסופי.    NT1היסוס ולהשאיר  
מערב   של  כלשהו  התערבות  יסיון 

פגיעים  הצדדים  שי  יהווה     כאשר 
  הימור מסוכן מאוד. 

יעדיף   צפון  מהשולחות  בחלק 
, ואז צפוי לו חוזה סופי  1♠  לפתוח  

  . 2♠של 
  

  ניתוח משחק היד

  . )רביעי מלמעלה(  ♣2:  קלף ההובלה
להוביל   יאהבו  לא  חלק מהשחקים 
מסדרה כזו ואולי יבחרו במקום זה  

בלקיחה  ♥ 3-ב זוכה  מערב   .
עם   בסדרה.   ♣Kהראשוה  וממשיך 

ב מזכייה  להימע  צריך   ♣ A-מזרח 
על   לשמור  כדי  השייה  בלקיחה 
זוכה   הכרוז  שותפו.  עם  תקשורת 
לו   כדאי  וכעת  השייה  בלקיחה 
מלמעלה   לקיחות  שבע  עוד  למשוך 

בדיאמוד)  (חמש   ושתיים  בספייד 
של   סופית  תוצאה  יסיון  120+עם   .

במטרה להגיע    K-לשחק הארט אל ה 
לכישלון    9-ל להוביל  עלול  לקיחות 

מציאותית   לא  הובלה  רק  החוזה. 
לקיחות.    ♥ J-ב שש  להגה  תבטיח 

לבצע    2♠בחוזה   אמור    8צפון 
  . 110+לקיחות בדיוק עם תוצאה של 

  
  
  



  6עמוד  13/2/2022  2022 פברוארסימולטנית ארצית  
  
  

Dealer: S  
Vul: None 11  Board:  

 J42 
 Q8432 

 8762 

 6  

  

 KQT9 

 76 

 AK54 

 KT8    

 63 

 AKJ 

 Q93 

 AJ753  
 A875 
 T95 

 JT 

 Q942  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1NT Pass 2 Pass 

2 Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פתיחה   הכרזת  עם  NT1עוד  הפעם   ,
למשיב   במייור.    15חמישייה 

לא   זה  כלל  בדרך  מאוזות.  קודות 
של   חוזה  לבצע  כדי  ,  NT6יספיק 

התאמה   יש  אם  באחת    4-4אבל 
לסלם.   להגיע  אולי  אפשר  הסדרות 
כלים   דרשים  זו  בחלוקה 

הכרזות   כגון  כדי   relayמתוחכמים 
בסדרות   אפשרית  התאמה  לאתר 

ז בצורה  המייור.  המכריז  וג 
סטדרטית יסתפק בהכרזת סטיימן  

למערב    2♣ אם  מזרח.  של  ידו  עם 
יכול   מזרח  בספייד,  רביעייה 

סלם.   של  בכיוון  בפועל  להמשיך 
משיב   ההכרזה    2♦מערב  וכעת 

היא   מזרח  של  ביותר  .  NT3היעילה 
יבחר בהכרזת הזמה   גם אם מזרח 

NT4    מערב לאסים),  שאלה  (לא 
את   עם  ידחה  קודות    15ההזמה 

  בלבד וחמישייה חלשה.
  

  ניתוח משחק היד

  . )רביעי מלמעלה(  ♥ 3:  קלף ההובלה
ב זוכה  אל    ♥ J-מערב  ספייד  ומשחק 

היא  K-ה דרום  של  הכוה  ההגה   .
ליצור   כדי  היסוס  ללא  מוך  לשחק 
לכרוז יחוש בסדרה. אם דרום יזכה  

, מערב יעקוף בהמשך גד  ♠A-מיד ב
ל  ♠J-ה בדרך  צפון  לקיחות.    12-של 

ב הזכייה  ימשיך    ♠K-לאחר  מערב 
להריץ    ♣Kמהדומם   . ♣Tויסה 

דרום חייב לכסות. לאחר מכן מערב  
(כעת   ♣8ויריץ    ♦Aיחזור לדומם עם  

יחזור   מערב  לכסות).  לדרום  אסור 
עם   יתרת סדרת   ♦Qלידו  ויגבה את 

לו   יהיו  כעת  לקיחות,    12הקלאב. 
ר על הגה  ואם צפון לא יקפיד לשמו

לקיחות.    13יהיו    –בדיאמוד  
טוב  יושבים  הקלפים  לסיכום, 
האופטימיים   והזוגות  לכרוז, 

  .topשהכריזו סלם יקבלו 

  

Dealer: W  
Vul: N-S 12  Board:  

 KT4 
 A94 

 T62 

 T532  

  

 J92 

 J832 

 AJ943 

 K    

 A5 

 KT65 

 K5 

 AQJ87  
 Q8763 
 Q7 

 Q87 

 964  

  

 

West North East South 

1 Pass 1 Pass 

1 Pass 3 Pass 

4 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

. בשיטה  1♥ וממשיך    1♣מערב פותח  
קודות    12-17סטדרטית זה מראה  
בהארט רביעייה  קלאבים    3-ו  עם 

בהכרזה   בוחר  מזרח  לפחות. 
בהארט    3♥ מזמיה   התאמה  עם 

בסדרת   Kקודות.    10-ו בודד 
כך גרוע. מערב יודע  -השותף איו כל 

איו   אבל  מלא,  משחק  שיש  כמובן 
  . 4♥ -רואה סלם באופק, והוא סוגר ל

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה ההכרזה  ♥ 4:  קלף  מהלך   .
הובלה   חיתוך.  אפשרויות  על  רומז 

מ הגיוית    Axx-בשליט  ראית 
בסדרה   מלהיבה  חלופה  בהיעדר 

"ה במציאות ההובלה  ורגת"  אחרת. 
ה השותף  Q-את  סיום  .  של  לאחר 

משחרר  הכרוז  השליטים  משיכת 
עם   כל    ♣Kחסימה  את  וזורק 

סדרת  על  מהדומם  המפסידים 
  לקיחות קלות.  12 –הקלאב 

להגה.   יותר  טובה  בספייד  הובלה 
ישחק   מערב    ♦A♠  ,K♣  ,Kאם 

על   ספיידים  שי  אז ♣AQוישליך   ,
ב יזכה  שצפון  לאחר    ♥ A-בהמשך 

רביעי   בקלאב  להמשיך  יוכל  הוא 
עם   יחתוך  הדומם.  ♥ Qשדרום    מעל 

פתוחים)   (בקלפים  היחידה  הדרך 
הובלה    12לבצע   לאחר  לקיחות 

להריץ   היא  מהדומם,    ♦Jבספייד 
של    T-ואם דרום יכסה, לעקוף גד ה
מהיד   ספייד  ולהשליך  קו   –צפון 

  משחק הזוי לחלוטין. 
בקלף   תלוי  הרבה  הזאת  בחלוקה 

מזרח אם  יכריזו  -ההובלה.  מערב 
ל6♥ סלם   מתחת  הובלה  רק   ,-K♠  

  תביא לכישלון החוזה. 
  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: Both 13  Board:  

 9873 

 KQ83 

 K64 
 Q3  

  

 AQ5 

 J92 

 Q752 

 KJ5    

 KJT6 

 T64 

 AJ8 

 876  
 42 

 A75 

 T93 
 AT942  

  

 

West North East South 

--- Pass 1 Pass 

1 Pass 1NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   וטבעי.  פשוט  הכרזה  מהלך 
) (13חלש  חלש  משיב  מול   (9  (

ב מצאו    NT1-עוצרים  שלא  לאחר 
התאמה במייג'ור. צפון ודרום אים  

  קרובים להכרזת התערבות כלשהי. 
  

  ניתוח משחק היד

  . )רביעי מלמעלה(  ♣4:  ההובלהקלף  
, ומזרח זוכה בידו עם  Qצפון משחק  

K♣  .אפשרויות שתי  לכרוז  כעת   .
שאים מאמיים   פסימיים  שחקים 
ימשכו   יצליחו  שלהם  שהעקיפות 

ו בספייד  לקיחות  ארבע    ♦ A-מהר 
מיוס   זקים:  למזער  .  100כדי 

ישחקו   יותר  אופטימיים  שחקים 
. צפון  J-לעבר ה   ♦2השייה    בלקיחה
ב שותפו    ♦K-יזכה  אל  ויחזור 

מוצלחת   עקיפה  יבצע  הוא  בקלאב. 
ה יזכה   ♣-Jגד  דרום  הכרוז.  של 

בארבע לקיחות בקלאב, ולאחר מכן  
הארט אף  זרק  לא  שצפון   (בתאי 

בהארט   רצון  על  לשותפו  ואותת 
באמצעות השלכת דיאמוד מוך או  
בעוד   תזכה  ההגה  גבוה)  ספייד 

ב לקיחות  תוצאה  ארבע  עם  הארט 
מערב. הפעם  -למזרח  300של מיוס  

  שייך לפסימיים.  top-ה
  
  



  7עמוד  13/2/2022  2022 פברוארסימולטנית ארצית  
  
  

Dealer: E  
Vul: None 14  Board:  

 J87 
 7532 

 A7 

 QT85  

  

 5 

 AK64 

 T843 

 J976    

 Q9632 

 9 

 KJ965 

 43  
 AKT4 
 QJT8 

 Q2 

 AK2  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

1 Dbl Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קודות    19עם    1♣דרום 
מתערב   מערב  מאוזת.    1♠וחלוקה 

של   טובה  חלוקה  בזכות  פגיע  לא 
להראות  5-5 כדי  מכפיל  צפון   .

מיד   מכריז  ודרום  בהארט,  רביעייה 
מראה  4♥  זו  הכרזה  קודות  18.   +

כמובן   וזה  בהארט,  רביעייה  עם 
  החוזה הסופי. 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה אפשרית.  :  קלף  סדרה  כל 
חזקה,   יד  לדרום  ההכרזה  פי  על 
מתחת   להוביל  מסוכן  ולכן 
היא   המצחת  ההובלה  לתמוות. 

למזרח שתי  בקלאב מתוך דאבלטון.  
עם   ליד  יצל    ♥ AKכיסות  והוא 

כ ודיאמוד.  אותן  ספייד  להוביל  די 
למסור   ייאלץ  דרום  דבר  של  בסופו 
בחוזה.   ולהיכשל  לקיחות  ארבע 
או   בדיאמוד  הובלה  זאת,  לעומת 
הובלה   לקיחה.  תמכור  בספייד 

.  4♥ בדיאמוד תמכור גם את החוזה  
בספייד   הובלה  לאחר  זאת,  לעומת 

להתאושש   מסוגלת  עדיין   –ההגה 
פעמיים   להוביל  יכול  מזרח 

בשליטים  בדיאמ יזכה  כאשר  וד 
יקבל   הוא  ולבסוף  שלו  הגבוהים 
שמסוכן   הוא  הלקח  ספייד.  חיתוך 

ל מתחת  כרוז    K- להוביל  מול 
 ) חזקה  יד  קודות    18שהראה 

  ומעלה). 
  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S 15  Board:  

 T9764 
 6 

 QJ8743 

 6  

  

 QJ32 

 AT973 

 A2 

 Q7    

 A8 

 J4 

 KT6 

 AKJ943  
 K5 
 KQ852 

 95 

 T852  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 Pass 1 Pass 

3 Pass 3 Pass 

3NT Pass 4 Pass 

4 Pass 4 Pass 

4 Pass 4NT Pass 

5 Pass 6 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   סדרתו    1♣מערב  על  וחוזר 
) שישייה    15-17בקפיצה  קודות עם 

טובה). מזרח רואה סיכוי לסלם עם 
תחילה    13 בקלאב.  ועזרה  קודות 

מכריז   ממשיך    3♠ הוא  מערב  טבעי. 
NT3    וד. מזרח איעם עוצר בדיאמו

 –  4♣מסתפק במשחק מלא ומכריז  
הזמה לסלם בקלאב. ידו של מערב  

קיו להכריז  כדי  טובה  ביד  -מספיק 
קיו4♦ הכרזות  שלוש  לאחר  ביד  -. 

לשאול   שכדאי  משתכע  מזרח 
מראה   (מערב  המפתח  קלפי  למספר 

סלם  3או    0 זהו  סלם.  ולהכריז   (
טופ  בתחרות  אבל  בוטום  -גבולי, 

גובה   את  שעוברים  אין    NT3ברגע 
  . 5♣-הרבה טעם לעצור ב

  
  משחק הידניתוח 

ההובלה רצף)  ♦ Q:  קלף   .(ראש 
זה   אבל  יושבת,  בספייד  העקיפה 
לו   יש  לכרוז.  מספיק  לא  עדיין 
לעשות   וצריך  בהארט  בטוח  מפסיד 
קו   בדיאמוד.  המפסיד  עם  משהן 

לשחק   הוא  הגיוי    ♦A♦  ,Kמשחק 
. כעת דרום ♣7ולחתוך דיאמוד עם  

ייכשל.   והחוזה  הדומם  מעל  יחתוך 
עם   לחתוך  יסיון  ולמשוך    ♣Qגם 

לפילה.   יביא  מלמעלה  שליטים 
שמעטים   היחידה  המוצלחת  הדרך 
לחתוך   היא  בכלל)  (אם  בה  יבחרו 

עם   שלישי  ולעקוף    ♣Qדיאמוד 
ה ה♣9-לעבר  זו  בחלוקה  גם   .-top 

שהסתפקו   הפסימיים  לזוגות  שייך 
יתן לבצע    NT3  . אגב, בחוזהNT3-ב

סופי    12 משחק  באמצעות  לקיחות 
גד דרום בהארט לאחר אלימיציה  

  של הסדרות האחרות.

  

Dealer: W  
Vul: E-W 16  Board:  

 5 
 AJ64 

 AJ742 

 AQ9  

  

 QJ82 

 K9873 

 93 

 T4    

 AK63 

 T5 

 K85 

 KJ86  
 T974 
 Q2 

 QT6 

 7532  

  

 

West North East South 

1 1 Dbl Pass 

1 Dbl 2 Pass 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

עם    1♦. צפון מתערב  1♣מערב פותח  
חזק).   (אוברקול  מאוד  טובה  יד 
רביעיות   שתי  ומבטיח  מכפיל  מזרח 

מכריז   מערב  המייג'ור.    1♠ בסדרות 
יד   להראות  כדי  מכפיל  צפון  וכעת 
טובה עם קוצר בספייד. מזרח תומך  

ל ממשיך  2♠- בשותפו  ודרום   ,
להמשיך   סיבה  אין  למערב  לשתוק. 

עם   לאחר    14הלאה  בלבד  קודות 
. האם צפון צריך  6-9ששותפו הראה  

החוזה   על  להילחם  להמשיך 
לצפון   בטוח.  איי  שוב?  ולהכפיל 
ארוכות  וסדרות  בהגה  רב    כוח 

רביעייה   כראה  לשותף  חלשות. 
ליריבים   לתת  מעדיף  אי  בספייד. 

  . 2♠ לשחק 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה הובלה  ♠5:  קלף   .
אך  מושכת,  איה  שליט  בסיגלטון 
עוד   גרועות  האחרות  האפשרויות 
ומוביל   בדומם  זוכה  מערב  יותר. 

וכבר לא    ♣Q-. צפון זוכה ב♣Tמשם  
ההמשך החזק  ותרו לו קלפי שליט.  

מערב   מוך.  בהארט  הוא  ביותר 
עם   בדומם  משם   ♥ Kזוכה  ומוביל 

יזכה   מערב  לבסוף  וסף.  קלאב 
, לקיחה  ♥ Kבארבע לקיחות בספייד,  

מול   בדומם.  קלאב  וחיתוך  בקלאב 
ייכשל פעם    2♠הגה מדויקת החוזה  

אחת, אבל בשולחן יש בהחלט סיכוי  
  והחוזה יבוצע. שההגה תשגה  

  3♦מגד, צפון מסוגל לבצע חוזה של  
ייכס   אם  בספייד  הובלה  לאחר 

כדי לבצע עקיפה    ♥ Qלדומם בעזרת  
  באחת מסדרות המייור.  
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Dealer: N  
Vul: None 17  Board:  

 J42 
 6542 

 94 

 A984  

  

  

 AQ 

 AKQT83 

 KJ732    

 KT853 

 KT9 

 J72 

 T6  
 AQ976 
 J873 

 65 

 Q5  

  

 

West North East South 

--- Pass 1 1 

Pass 2 3 Dbl 

3NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   חזקה:    1♦מזרח  יד    19עם 
של   וחלוקה  גבוהות  .  6-5קודות 

מתערב   של  1♠ דרום  ידו  לדעתי,   .
להכרזה   מתאימה  איה  מערב 

עם    2♠-. צפון תומך ל 1NTמידית של  
עם   כעת  לעשות  ומה  מיימלית,  יד 

עם חוסר בספייד    Dblידו של מזרח?  
ראה מסוכן (אם כי מצליח בחלוקה  

ל מדי  חזקה  היד  ולכן  3♣ -זו).   ,
מכריז   למעשה    –  3♠ הייתי  מחייב 

למשחק מלא ושואל את השותף טם  
מכריז   מערב  בספייד.  עוצר  לו  יש 

NT3    מסיק מזרח  עוצר.  ומראה 
קודם   הכריז  לא  שמערב  מהעובדה 

NT1    .ששותפו חלש מאוד ואין סלם
בטופ  הפרקטית  בוטום  -ההחלטה 
  .NT3היא להשאיר את החוזה על  

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♠2:  קלף    .)סדרת 
ב זוכה  בסדרה.   ♠A-דרום  וממשיך 

ב  זוכה  (הכרוז)  משחרר ♠K-מערב   ,
,  ♦J, חוזר לידו עם  ♥ AQחסימה עם  

כל   ♥ Kגובה   עם  וממשיך 
בדומם   הגבוהים    10  –הדיאמודים 

  .430+לקיחות עם תוצאה של 
צפוי   מזרח  בדיאמוד  בחוזה 
בקלאב.   לקיחות  שתי  להפסיד 

של   תהיה    5♦בחוזה    400+תוצאה 
מ טובה  להשיג  פחות  שאפשר  מה 

  .NT3בחוזה 
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S 18  Board:  

 AKJ7 
 9832 

 K97 

 T9  

  

 9863 

 AT764 

 AQ6 

 5    

 T 

 Q5 

 T542 

 KJ7632  
 Q542 
 KJ 

 J83 

 AQ84  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

Pass 1 2 2 

Pass 3 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   משיב    1♣דרום  .  1♠וצפון 
מתערב   לפתיחה  קרוב  שהיה  מזרח 

  –התחלתי    Passלאחר    2♥ -ב
עדיין   אבל  עלובה  די  התערבות 
פגיעות   במצב  הדעת  על  מתקבלת 

מכריז   דרום  ומראה    2♠עדיף. 
בספייד.   קלפים  ארבעה  של  תמיכה 

עם   מלא  למשחק  מזמין    11צפון 
את   דוחה  דרום  אבל  קודות, 

  ההזמה עם יד מיימלית.
  

  ניתוח משחק היד

לכרוז   .)סיגלטון ( ♣5: קלף ההובלה
מוך   יש שתי אפשרויות. אם ישחק 
לשותפו   וייתן  יזכה  מהדומם, מערב 
מזרח  את  יקצר  החיתוך  חיתוך. 
קל   לכרוז  יהיה  ובהמשך  בשליט 
החוזה   אבל  במשחק,  לשלוט  יותר 

  לפחות. עדיין ייכשל בלקיחה אחת 
וממשיך בשי    ♣A-אם דרום זוכה ב

את   יגלה  הוא  שליט,  סיבובי 
ל סביר  הגרועה.  היח  החלוקה 

לפי   בהארט  המצב  את  כון  שיחש 
ואז  מזרח,  של  האוברקול  הכרזת 
בטוחים   מפסידים  ארבעה  לו  יהיו 
בדיאמוד   שיים  בהארט,  (אחד 
ואחד בקלאב), אבל כדי לזכות בכל  
לבצע   יצטרך  הוא  הלקיחות  שאר 
מזרח  דבר  של  ובסופו  צולב,  חיתוך 
לסיכום,   בשליט.  בלקיחה  יזכה 

להוביל את  יחוש כון בהארט צריך  
החוזה   לקיחות.  לשמוה    3♠הכרוז 

לעצור   שהצליח  ומי  מדי,  גבוה 
  יקבל תוצאה טובה מאוד.   2בגובה 

  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W 19  Board:  

 AKJ 
 654 

 Q87 

 A754  

  

 T9654 

 QT 

 AJ65 

 K6    

 2 

 AKJ73 

 T42 

 Q983  
 Q873 
 982 

 K93 

 JT2  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1 Pass 1 

2 Dbl* Pass 2 

Pass Pass Dbl Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

לפתיחה   מאוד  קרוב  מערב  הפעם 
התערבות   לו  השי    2♥ ויש  בסיבוב 

במצב   גם  מוצדקת  לי  שראית 
לפותח   זה  במקרה  חות.  פגיעות 
בדיוק   קלפים  שלושה  של  תמיכה 
זאת   מראה  והוא  המשיב,  בסדרת 
היעילה   המוסכמה  באמצעות 

Support Double  יד מחזיק  דרום   .
ברירה  לו  ואין  לחלוטין,  מיימלית 

להכריז   בהתאמה    2♠ אלא  ולשחק 
ו. מזרח  . מערב כבר עשה את של 4-3

מבין שהקודות הגבוהות מחולקות  
ומעריך   הזוגות  בין  בשווה  שווה 

הסתב החמישייה  שיריביו  כו. 
מעיש   כפל  מצדיקה  בספייד 

לאחר  Top-Bottomבתחרות    .
במדויק,   היד  את  תיאר  שהשותף 

  .Takeoutכפל הוא מעיש ולא 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף)  ♥ A:  קלף   .(ראש 
גבוהים,   הארטים  שי  מערב משחק 

ה  פילת  הוא    Q-ולאחר  השותף  של 
ב גם  בדומם  ♥ J- יזכה  מהתבוות   .

יתן להסיק כי הגה אקטיבית איה  
הכון   ההמשך  זו.  בחלוקה  דרושה 

פשוט   –של מערב הוא בשליט פסיבי  
דרום   ולהיכשל.  לשחק  לכרוז  לתת 
לקיחות:   לשש  בקלות  להגיע  יכול 

אחת   בספייד,  בדיאמוד  ארבע 
ואחת בקלאב, אבל כל לקיחה מעבר  
לזה מותית בסיוע של ההגה. הגה  
תבטיח   מתות,  לתת  בלי  פסיבית, 
וייפול   לקיחות  לשש  יוגבל  שהכרוז 

של   תוצאה  פעמיים.   300+בחוזה 
למזרח הדרת  גם -תהיה  מערב. 

של   ידי    2♥ (  110+תוצאה  על  מבוצע 
  מערב) עדיין תהיה טובה. 

  



  9עמוד  13/2/2022  2022 פברוארסימולטנית ארצית  
  
  

Dealer: W  
Vul: Both 20  Board:  

 K4 
 T 

 AQ32 

 AKQJ54  

  

 QJT987 

 KQ763 

 8 

 T    

 53 

 98 

 JT976 

 9732  
 A62 
 AJ542 

 K54 

 86  

  

 

West North East South 

Pass 1 2 Dbl 

RDbl* Pass 2 3NT 

Pass 4 Pass 4 

Pass 4NT Pass 5 

Pass 5NT* Pass 6* 

Pass 7NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קודות    19עם    1♣צפון 
למזרח   בסדרות    6-5מצויות. 

בהכרזת   מתערב  והוא  המייג'ור 
Michaels Cuebid  דרום של  הכפל   .

אחת   לפחות  להעיש  רצון  מראה 
כעת   המייג'ור.  מצב    Passמסדרות 

ארוכים   קלאבים  מראה  מערב 
לשחק     RDbl-המוכפל.    2♣וכוות 

מערב   להכריז  של  מהשותף  מבקש 
יותר הטוב  המייג'ור  ומזרח  את   ,

בחר  שצפון  לאחר  זאת  עושה 
יש   מה  לשמוע  כדי  זמית  בשתיקה 

מתארת    NT3לאחרים. כעת הכרזת  
דרום   של  ידו  את  של    –יפה  כוח 

סדרות  בשתי  עוצרים  עם  פתיחה 
כמובן  המייג  צפון  כזו  יד  מול  'ור. 

הולך לסלם. ראשית כל הוא מוציא  
NT3  מראה כוח רב וקובע את  4♣-ל ,

הכרזת   ותן  דרום  השליט.  סדרת 
ביד המראה קוטרול בדיאמוד  -קיו

לצפון!). כעת שאלה   (חדשות טובות 
בידי   שכולם  מגלה  האסים  למספר 

הכרזות  -צפון לאור  למעשה,  דרום. 
בידו,    ♦K- ר שדי ברו  4♦- ו  NT3דרום  

על   ביטחון  ליתר  שואל  צפון  אבל 
באמצעות   ספציפי  כעת  NT5מלך   .

על   לו  מלמעלה.    12ידוע  לקיחות 
לקיחות? כל כוח    13האם להמר על  

כמו   דרום  של  בידו  או    ♦J ♠  ,Jוסף 
Q ♥    לקיחות היות    13יבטיח למעשה

שמיקום הקלפים הבכירים במייג'ור  
מה   ראה  בואו  מההכרזה.  ברור 

  .NT7קורה אם צפון מחליט להכריז 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף)  ♦J:  קלף  זו   .(ראש 
  J-הובלה בטוחה. דרום מחזיק את ה

ואין   מתאים,  לקיחות    13הלא 
כן ברור שאין לצפות  -מלמעלה. כמו 

דיאמוד   דרום  3-3לחלוקת  האם   .
פי   על  לא.  ממש  להתייאש?  צריך 

פגיע    Michaels Cuebidהכרזת   במצב 
בביטחון   די  אפשר  מזרח,  מצד 

מי  בידו של מזרח  ♥ KQלמקם את    .
משחק   של  טכיקות  קצת  שמכיר 
לחץ   משחק  לראות  יכול  כבר  לחץ 
החוזה   לביצוע  שיביא  כפול 

  בוודאות. 
סיבובי   בשלושה  מתחיל  צפון 

גובה   מכן   ♥ Aדיאמוד,  ולאחר 
עם   בקלאב  לקיחות  חמש  מושך 
השלכת שלושה הארטים. זה המצב  

  כשותרו לכולם ארבעה קלפים:
  

Dealer: W  
Vul: Both 20  Board:  

 K4 

  
 2 

 4  

  

 QJT  
 K 

   
     

 53 

  

 JT  
   

 A62 

 J  
  

   

  

 
מזרח   אחרון.  קלאב  משחק  צפון 
ספייד.   ולזרוק  הארט  לשמור  חייב 

זרק   חייב  ♥ Jמהדומם  מערב   .
יכול   איו  מגן  אף  דיאמוד.  לשמור 

  להגן על סדרת הספייד.  
אין   התוה  הקלפים  בחלוקת 

מלכתחילה    למערב הגה על הספייד 
גד   פשוט  לחץ  משחק  למעשה  וזה 
מזרח, אבל גם אילו חלוקת הספייד  

מתבצע   5-3הייתה   היה  החוזה 
  בזכות הלחץ הכפול. 

  

  

Dealer: N  
Vul: N-S 21  Board:  

 AK843 

 A32 

 Q 
 AT93  

  

 J52 

 QT 

 KT9764 

 72    

 97 

 986 

 J52 

 KQJ84  
 QT6 

 KJ754 

 A83 
 65  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass 3* 

Dbl 4 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   הטבעית  1♠ צפון  התשובה   .
כיום    3♠של דרום היא   מזמין, אבל 

להשתמש  אוהבים  הזוגות  רוב 
להכרזת    3♠-ו  Bergenבשיטת   הפכה 

עם   לעשות  מה  אז  חלשה.  הפרעה 
ידו של דרום? יש הדוגלים בהכרזת  

מחייב, אבל לדעתי    NT1תשובה של  
לשכלל   הוא  ביותר  הטוב  הפתרון 

מוסכמת   שההכרזה    Bergenאת  כך 
אפשרויות:    3♣ שתי    10-11תכלול 

של   תמיכה  עם  קלפים    3קודות 
או   השותף,  עם    7-9בסדרת  קודות 

של   בתגובה  ק  4תמיכה  לפים. 
להכריז   יכול  לברר    3♦ הפותח  כדי 

יש למשיב. במקרה שלו   בדיוק  מה 
קודות גבוהות    17לצפון יד יפה עם  

שתי   מול  לברר.  צורך  לו  ואין 
לשחק   רוצה  הוא    4♠האפשרויות 

של   הכפל  מכריז.  שהוא  מה  וזה 
על   הובלה    3♣מערב  מבקש  פשוט 

  בקלאב (אלא אם סוכם אחרת).
  

  ניתוח משחק היד

גבוה מדאבלטון  (  ♣7:  קלף ההובלה
להוביל ביקש  שהשותף    . )בסדרה 

אפשר  שאי  בקלאב  מפסיד  לכרוז 
להימע ממו ושי מפסידים וספים  
לחתוך   לסות  שאפשר  בסדרה 
סדרת  על  להשליך  או  בדומם 
כל   התון  הקלפים  במערך  ההארט. 
הדרכים יובילו להצלחה. הכי פשוט  
פילת   לאחר  ואז  שליטים  למשוך 

QT ♥    ויש מוגבהת  הסדרה  ממזרח 
חיתוכים.    12 בלי  מלמעלה  לקיחות 

השולחות    אי שברוב  מאמין 
לתוצאה  -צפון להגיע  יצליחו  דרום 
. זוגות אופטימיים שיכריזו  680+של  

כל   את  יגרפו  אלה  קלפים  עם  סלם 
  הקופה. 
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Dealer: E  
Vul: E-W 22  Board:  

 T2 
 QJ75 

 84 

 QJ943  

  

 KQJ9875 

 T4 

 93 

 T5    

 6 

 963 

 KT765 

 A876  
 A43 
 AK82 

 AQJ2 

 K2  

  

 

West North East South 

--- --- 3 3NT 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

של   פתיחה  איכות  3♠למזרח   .
גם   Preemptהסדרה מצדיקה הכרזת  

חות. פגיעות    21לדרום    במצב 
בספייד  עוצר  עם  מאוזות    קודות 
פרט  סבירות  אפשרויות  לו  ואין 

יסה  NT3-ל אם   .Dbl  עלול הוא   ,
תשובה   לאחר  קשות   4♣להסתבך 

אחרי   כון,  השותף.    NT3של 
הולכת    4-4ההתאמה   בהארט 

לאיבוד, אבל זה המחיר שיש לשלם 
ב פותחים  היריבים  ,  Preempt-כאשר 

לפעמים   גבוה:  איו  המחיר  ואולי 
מרוויח אם אפשר   NT3בוטום  -בטופ
כמו  לבצ לקיחות  מספר  אותו  ע 

  בחוזה בהארט. 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♠6:  קלף    .)סדרת 
לעכב.   בוטום-בטופ צורך  אין 

בגובה   פתח  שמזרח   6עם    3הסיכוי 
קלפים במצב פגיע גד לא פגיע הוא  
סדרת   את  יפתח  הכרוז  אפסי. 

שה בתקווה  (אם   A-הקלאב  במערב 
לעשות   מה  אין  במזרח,  הוא 

פילת   מובטח). אחרי   ♣Tוהכישלון 
ארבע   לו  מובטחות  השי  בסיבוב 
יעקוף   הוא  בסדרה.  לקיחות 

הצלחה ללא  עם    בדיאמוד  ויסיים 
ארבע    11 בספייד,  אחת  לקיחות: 

וארבע   בדיאמוד  שתיים  בהארט, 
יהיו   בהארט  בחוזה  גם    11בקלאב. 

והתוצאה   . topתהיה    460+לקיחות, 
ספייד   של  אחד  סיבוב  שעיכב  מי 
של   טובה  פחות  בתוצאה  יסתפק 

+430 .  
  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: Both 23  Board:  

 T 
 98732 

 AK9762 

 7  

  

 K653 

 K6 

 T53 

 J986    

 Q94 

 AQJT 

 QJ 

 AKQ2  
 AJ872 
 54 

 84 

 T543  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

2NT Pass 3* Pass 

3* Pass 3* Pass 

3NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

להחזיק   מערב  של  קודות    21תורו 
פותח   והוא  לצפון  NT2מאוזות,    .

שווה   לא  עדיין  אבל  מעיית,  יד 
גד   פגיע  . חוץ  NT2התערבות במצב 

לשלם   לגלות  800מהסכה  למה   ,
להם   ולעזור  החלוקה  את  ליריבים 

היד?   מערב  -מזרחבמשחק 
במוסכמת    Puppetמשתמשים 

Stayman    ומגלים שאין להם התאמה
הפותח   הכרזת  מראה    3♦במייג'ור. 

לא   (אך  במייג'ור  כלשהי  רביעייה 
מראה    3♥ חמישייה). הכרזת המשיב  

הסופי   החוזה  בספייד.  רביעייה 
  . NT3יהיה בכל מקרה 

  
  ניתוח משחק היד

(רביעי מלמעלה).     ♦7  :קלף ההובלה
של   בהובלה  היגיון  גם  אם  ♦Aיש   .

ה  סיגלטון,  בדיאמוד  לשותף  ובלה 
להשיג   לכרוז  לסייע  עלולה  מוך 
יש   מזה  חוץ  עודפות.  לקיחות 
יש  לדומם  וגם  שלכרוז  אפשרות 

ואז   לאחר    ♦9דאבלטון,  גבוה  יהיה 
ההובלה  AKשמשחקים   עדיין,   .

בקלף מוך הרבה יותר טובה כאשר 
לשותף דאבלטון. לאחר זכיית מערב  
מאיים   צפון  הראשוה,  בלקיחה 

לקיח בחמש  בדיאמוד.  לזכות  ות 
לקיחות   בתשע  לזכות  חייב  מערב 
בעזרת  זאת  יעשה  אכן  והוא  מיד, 

אבל אין    –סדרות הקלאב וההארט  
דרום  בספייד.  לקיחה  לפתח  זמן  לו 

ב  מיד  בדיאמוד.    ♠ A-יזכה  ויחזור 
רק   זה  קלפים  במערך  לסיכום, 
מועת   מוך  בדיאמוד  ההובלה 

  מהכרוז לקיחה עודפת.
  

  

Dealer: W  
Vul: None 24  Board:  

 K984 
 2 

 Q643 

 AQ52  

  

 T73 

 953 

 AT92 

 J76    

 AQJ62 

 KT4 

 85 

 843  
 5 
 AQJ876 

 KJ7 

 KT9  

  

 

West North East South 

Pass 1 Pass 1 

1 Pass* Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

הכרזה   אפשרויות  יש  זו  בחלוקה 
עם   בצפון  יפתחו  חלק    11רבות. 

וחלוקה   וחלק לא.  4-1-4-4קודות   ,
הם    הצפויים  הסופיים    4♥ החוזים 

פגיע  NT3או   לא  במצב  לדעתי,   .
לפתוח   שום    1♦שווה  אין  כאשר 

משיב   דרום  השייה.  בהכרזה  בעיה 
מתערב    1♥  לאחר    1♠ומערב 

ב פי    Pass- שהתחיל  על  כמחלק. 
  Support Double  ,Passהמוסכמה  

קלפים   שלושה  שולל  כעת  מצפון 
יכול   דרום  זאת  למרות  בהארט. 

עם   בהארט   14להכריז משחק מלא 
דרום  אם  טובה.  וסדרה  קודות 
ויתחיל   מתוחכם  להיות  יסה 

קיו מכן    2♠ביד  -בהכרזת  (ולאחר 
פחות  3♥  לחוזה  להוביל  עלול  זה   ,(

  . NT3טוב של 
  

  משחק הידניתוח 

.  )גבוה מדאבלטון( ♦8: קלף ההובלה
. לאור  Kללא    ♠ A- לא כדאי להוביל ב

בסדרת  מערב  של  הקלפים  הרכב 
ו/או   חיתוך  לחפש  לו  כדאי  השליט 

Promotion    בסדרתו ולהוביל 
תשאיר   לא  בקלאב  הובלה  הקצרה. 

להפיל   סיכוי  לאחר  4♥ להגה  גם   .
צריך   מזרח  בדיאמוד,  ההובלה 
הלקיחה   את  ולעכב  להצטיין 
תקשורת   על  לשמור  כדי  הראשוה 
זאת,   יעשה  אם  שותפו.  עם 
לקיחות:   ארבע  להגה  מובטחות 

K ♥  ,A♠  ,A♦    אם דיאמוד.  וחיתוך 
ב מיד  בס  ♦ A-יזכה  דרה  וימשיך 

בתקווה שהשותף הוביל מסיגלטון,  
  החוזה יבוצע. 

לאחר    NT3בחוזה   סיכוי  לצפון  אין 
(בחירת   בספייד  ידי    ♠ Tהובלה  על 

מזרח כקלף ההובלה תקל על מערב)  
  והוא ייכשל לפחות פעם אחת.
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Dealer: N  
Vul: E-W 25  Board:  

 85 

 AT642 

 3 
 J9875  

  

 KJ93 

 J87 

 Q96 

 QT6    

 QT42 

 K9 

 T542 

 432  
 A76 

 Q53 

 AKJ87 
 AK  

  

 

West North East South 

--- Pass Pass 2NT 

Pass 3 Pass 3 

Pass 3NT Pass 4* 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קודות    21עם    NT2דרום 
. צפון  מאוזות וחמישייה בדיאמוד

  ן משיב בטרספר להארט ולאחר מכ
חמישה    NT3מכריז   להראות  כדי 

דרום   הכרזת  בדיוק.    4♣הארטים 
מאשרת התאמה של    –ביד  -היא קיו

בהארט,   לפחות  קלפים  שלושה 
ומזמיה   בקלאב  קוטרול  מראה 

) מקסימום  לצפון  אם    9-10לסלם 
חלוקה   אמם  לצפון  קודות). 

עם   אבל  בלבד    5מושכת,  קודות 
  . 4♥ -מתעיין בסלם וסוגר ל  א לאהו
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה,  (  ♣3:  קלף  שי 
פסיבית הפותח    . )הובלה  כאשר 

משחק    20שהבטיח   לפחות  קודות 
להוביל   לא  אסה  ללקיחה  רביעי 

ל ל  Q-מתחת  מתחת  לא  .  T-ואפילו 
יושלך   בספייד  המפסיד  מקרה  בכל 
הדיאמוד.   סדרת  על  מהרה  עד 

ב יתחיל  לדומם  ♣AK-דרום  ייכס   ,
ספייד)    ♥ Aעם   בחיתוך  אולי  (או 

את   מגביה  זה  בידו.  קלאב  ויחתוך 
רק   ותר  כעת  הקלאב.  סדרת 

לקיחות    ♥ Qלהמשיך   שתי  ולמסור 
ש היות  פרט    ♥ J-להגה  ופל.  איו 

התוצאה   גבוהה.  צפון  של  ידו  לכך 
להיות   צריכה    450+הסופית 

  דרום.  -לצפון
  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: Both 26  Board:  

 432 
 83 

 AQJ 

 A8732  

  

 AKQT8 

 K942 

 K72 

 Q    

 6 

 T76 

 T853 

 JT954  
 J975 
 AQJ5 

 964 

 K6  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

Pass 2 Dbl RDbl 

Pass Pass ?  

 
  ניתוח ההכרזה 

קודות, ללא    17עם    1♠מזרח פותח  
ראית   צפון  של  ידו  משותפו.  מעה 

להכרזת   והוא    Balancingמתאימה 
מכפיל  2♣מכריז   מזרח  כעת   .

עם   יחסית  טובה  פתיחה  ומראה 
ה בקלאב.  דרום    RDbl-קוצר  של 

לשחק   מוכן  מערב  קודות.  מראה 
דאבל: בהגה הוא מביא  -עם רי  2♣

שתי לקיחות בטוחות, ובהתקפה ידו  
כמעט חסרת ערך. מה יעשה מזרח??  
כבר תקלתי במצבים כאלה בשולחן  

 Takeoutלאחר    המלצה:הברידג'.  

Double    של השותף על הכרזה בגובה
ו  2 מצד   RDbl- ומעלה  היריב  של 

פירושו לשחק! כמובן, יש    Passימין,  
השותף.   עם  כך  על  במציאות  לדון 

מזרח   של  ידו  עם  השחקים  רוב 
היריבים   את  להשאיר  חוששים 

רי  2♣-ב להכריז  -עם  מפתה  דאבל. 
שתהפוך  2♥  פעולה   .top   ל-bottom  

כל   מעכשיו  יכפיל  שדרום  מפי 
  מערב. -הכרזה של מזרח 

  
  ניתוח משחק היד

  : דאבל - עם רי   ♣2גד   קלף ההובלה
A♠    .(רצף שלוש (ראש  מושך  מזרח 

לקיחות בספייד, בעוד מערב משליך  
שי הארטים כדי להכין חיתוך. כעת  
להמשיך   היא  המצחת  ההגה 
משליך   מערב  כאשר  רביעי,  בספייד 

על   שלו  של    ♠Jאת ההארט האחרון 
יזכה   מזרח  יותר  מאוחר  הדומם. 

הארט   ♦K-ב חיתוך  יקבל  ומערב 
"טבעיות"   לקיחות  לשתי  בוסף 

מ  הגה  תוביל  בשליט.  ושלמת 
טובה  1000+לתוצאה   פחות  הגה   .

. לעומת זאת, מזרח  400+עדיין תיב  
עלול לספוג מפלה צורבת בעצמו אם 

  . 2♥ ישחק חוזה מוכפל של  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: None 27  Board:  

 Q43 
 J75 

 Q832 

 A92  

  

 T2 

 KT63 

 A964 

 876    

 96 

 AQ98 

 J75 

 KQT4  
 AKJ875 
 42 

 KT 

 J53  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Dbl 2 3 3 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   למערב  1♠דרום   .Takeout Double  
עם   הספר"  קוצר    12"לפי  קודות, 

צפון    בספייד השי.  במייג'ור  ורביעייה 
ל משיקולים 2♠- תומך  כעת,   .

ולהכריז   להעז  צריך  מזרח  תחרותיים, 
קודות גבוהות    7-עם רביעייה ו  3בגובה  

של   המשמעות  לתת   Passבלבד.  היא 
לשחק   תוצאה   2♠ליריבים  ולקבל 

בטופ משחקים -חותה  אם  בוטום. 
כגון   יותר  Good-Bad 2NTמוסכמה  קל   ,

במצב ההכרזה  להסתדר  כאלה.   3♥ ים 
לדחוף את היריבים    –תשיג את מטרתה  

ללא היסוס עם   3♠. דרום יכריז  3לגובה  
איה  זו  מיימלית.  ויד  טובה  שישייה 
הזמה למשחק מלא! לצפון אסור אפילו  

על   למשחק  4♠לחשוב  להזמין  הדרך   .
  . 3♥ מלא במצב כזה היא להכפיל 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף)  ♣ K:  קלף   .(ראש 
הראשוה   הלקיחה  את  מעכב  דרום 
בקלאב,   ימשיך  שמערב  בתקווה 

ל את    ♣J- ירשה  וימכור  לזכות  שלו 
במערב  3♠ החוזה   שחקן  אבל   .

של  מעודד  לא  באיתות  שמתבון 
אלא  בקלאב  ימשיך  לא  שותפו 
את   יקבל  מזרח  אם  בהארט. 

עם   שי    ♥ Kההובלה  סיבוב  ויוביל 
להכשיל   תצליח  ההגה  קלאב,  של 

מסוגל    את מזרח  מגד,  החוזה. 
אם יחש במדויק    3♥ לבצע חוזה של  

סדרות   בשתי  הקלפים  מצב  את 
לבצע   יתן  בדיאמוד  המייור. 

intra-finesse  ה דרום   -Tגד  של 
ולאחר   מהיד  מוך  קלף  (להוביל 

ב זוכה    Jלהוביל    K-שדרום 
לא  מהדומם כראה  זה  במציאות   .(

המכריע   ברוב  ממילא  אבל  יקרה, 
השולח  של  של  יהיה  החוזה  ות 

של -צפון ולא  בספייד  דרום 
  מערב בהארט. -מזרח
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Dealer: W  
Vul: N-S 28  Board:  

 864 
 AT97 

 T54 

 974  

  

 T53 

 8543 

 KQJ 

 AK6    

 AKQJ9 

 J 

 873 

 Q832  
 72 
 KQ62 

 A962 

 JT5  

  

 

West North East South 

1 Pass 2 Pass 

3 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

הן   זהה  להיות  אמור  המכרז  מהלך 
בשיטת   והן  הטבעית   Twoבשיטה 

Over One  תשובה הכרזת   .♣2  
בהכרח    1♠לפתיחה   מבטיחה  איה 

הכול   בסך  זו  כאן  בקלאב.  אורך 
ל בדרך  בייים  מערב 4♠- הכרזת   .

זו   הכרזה  כי  הוג  בקלאב.  תומך 
מראה יד מעל למיימום. כעת מזרח 

פתיחה    4♠ מכריז   להראות  כדי 
קלפים    3מיימלית עם התאמה של  

לוכח החלוקה מסוג     4333בספייד. 
וחולשת השליטים מזרח איו מחפש  
וגם מערב   הרפתקאות בדרך לסלם, 
לא ימשיך הלאה מול שותף שהראה  

  חולשה יחסית.  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה    ♦5:  קלף  (שי 
הוכרזה שלא  שליט    )בסדרה  או 

פסיבי. בחלוקה זו ההגה תזכה רק  
והכרוז   האדומים,  האסים  בשי 

קושי   ללא  לקיחות.    11יבצע 
הוא   הכרוז  של  המדויק  המשחק 
ואז   בלבד  שליט  סיבובי  שי  למשוך 

ולהמשיך בקלאב מוך    ♣AKלשחק  
ה דאבלטון  Q- אל  מגן  לאותו  אם   .

בספייד וגם דאבלטון בקלאב, אפשר 
בדומם.  הרביעי  הקלאב  את  לחתוך 
היא   הקלאב  שחלוקת  יתברר  אם 

האחרון.  3-3 השליט  את  מושכים   ,
השליט    ♣Qאם   ידי  על  תיחתך 

יעלה   לא  זה  היריבים,  של  האחרון 
שהקלאב   משום  בלקיחה  לכרוז 
מפסיד,   ממילא  שהיה  שלו,  הרביעי 

  ומם. ייחתך בד 

  

Dealer: N  
Vul: Both 29  Board:  

 T5 
 Q52 

 AT943 

 AQ9  

  

 J7 

 A73 

 QJ72 

 KJT7    

 K9 

 J98 

 K5 

 865432  
 AQ86432 
 KT64 

 86 

   

  

 

West North East South 

--- 1 Pass 1 

Pass 1NT Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

קודות, ומזרח    12עם    1♦ צפון פותח  
איו יכול להתערב למרות שגם הוא  

איה    –קודות    12מחזיק   החלוקה 
ל בסופו  Takeout Double-מתאימה   .

מה   להחליט  צריך  דרום  דבר  של 
המחזיק   שותף  מול    12-14לעשות 

מאוזת.   חלוקה  עם  קודות 
המיוחדת   מצדיקה    7-4החלוקה 

  9עם    4♠בהחלט הכרזת משחק מלא  
  בוהות בלבד. קודות ג

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  (  ♣6:  קלף  שי 
חלשה הובלה    .)מסדרה  אגב, 

בהארט תמכור לקיחה. דרום מסה  
ה  ♣Qמהדומם   את  של   ♣K- וחותך 

לדומם   כס  הוא  מכן  לאחר  מזרח. 
ועוקף    ♣A, זורק דיאמוד על  ♦Aעם  

ה אל  הצלחה.    Q-בספייד  ללא 
סדרת   מזל:  יותר  לו  יהיה  בהמשך 

מחולקת   מכן  2-2השליט  לאחר   .
ההארט,   סדרת  את  יתקוף  דרום 
שתי   מע  בלתי  באופן  ימסור 
לקיחות ויצליח להגביה את ההארט  
הרביעי שבידו כדי לבצע את החוזה.  

היא התוצאה שתושג בחלוקה    620+
  זו ברוב השולחות. 

  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: None 30  Board:  

 T963 
 J 

 K95 

 JT863  

  

 AK5 

 K976 

 AQT42 

 Q    

 J84 

 T532 

 J86 

 AK9  
 Q72 
 AQ84 

 73 

 7542  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

1 Pass 4* Pass 

4 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   תשובת    1♦מזרח  ולאחר 
ממשיך בהכרזת ספליטר    1♥ שותפו  

חוסר    4♣ או  סיגלטון  המתארת 
ו בהארט  רביעייה    16-בקלאב, 

למרות   לפחות.  גבוהות  קודות 
מערב  מזרח,  של  החזקה  הכרזתו 

שה משום  כלל,  מתלהב    AK-איו 
של   קצרה  סדרה  מול  מצאים  שלו 

ל סוגר  מערב  והמכרז  4♥ - השותף.   ,
ל שקטה.  בצורה  היו  מסתיים  דרום 

לסלם   יגיעו  שהיריבים  תקוות 
  בהארט, אבל הוא מתאכזב. 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  ♠9:  קלף    . )(שי 
הרצף   בראש  להוביל  גם  , ♣Jאפשר 

הובלה  אבל אחרי הכרזת הספליטר  
להביא צפויה  לא  תועלת.    זו  הרבה 

זו יד קשה מאוד עבור הכרוז לאחר  
בספייד.   הכיסות  הובלה  מיעוט 

יסה    מהווהלידו   אם  בעיה. 
הגיוי   מהלך  השייה  בלקיחה 
מהדומם,   מוך  שליט  כמו  לכאורה 

ייכשל.   הוא    הקלףהוא    ♥ Kהזוכה 
מהדומם בלקיחה השייה עם ביצוע  
משחק  כבר  זה  אבל  עודפת,  לקיחה 

פתוחים. הכרוז    בקלפים  אם  גם 
בית ספייד,    ♣AK-חיל  השלכת  עם 

בעקיפה   להמשיך  חייב  הוא 
להוביל   מכן  ולאחר    ♥ Kבדיאמוד 

הארט  תחילה  ישחק  אם  מהדומם. 
ללא   בדומם  ייתקע  הוא  מהיד 
בדיאמוד   עקיפה  לבצע  אפשרות 
מדויקת.   הגה  מול  וייכשל 
תוצאות   מגוון  צפוי  להערכתי, 

מ4♥ בחוזה   עד  8(ואולי    9- ,   (11  
  לקיחות. 
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Dealer: S  
Vul: N-S 31  Board:  

 AQ8 
 T8 

 7432 

 7654  

  

 K52 

 AK532 

 6 

 AJT2    

 T97 

 Q97 

 KQT85 

 K9  
 J643 
 J64 

 AJ9 

 Q83  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass Pass 1 Pass 

2* Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

הרביעי   במושב  פותח  .  1♥ מזרח 
שהיה   מערב,  , Passed Handשותפו 

כדי להראות    Druryמשתמש בהסכם  
עם   טובה  ותמיכה    9-11יד  קודות 

הכרזה  באמצעות  בהארט 
של   למזרח  2♣מלאכותית   .15  

חמישיות,   שתי  עם  קודות 
בבירורים   צורך  אין  ומבחיתו 
וספים. הוא מכריז מיד את החוזה  

  . 4♥ הסופי המתבקש  
  

  ניתוח משחק היד

  . )רביעי מלמעלה(  ♠ 3:  קלף ההובלה
אטרקטיבית,   הובלה  בהיעדר 

ההובלה   את  פחות  המחפשים 
זו    מסוכת הגיוית  הובלה  מכולן. 

של   החזקה  בסדרה  "פוגעת" 
בלקיחה   זוכה  צפון  השותף. 

. מזרח  ♠Qוממשיך  ♠Aהראשוה עם 
ב דרום   ♠K-זוכה  דיאמוד.  ומשחק 

  ♠ Jולשחק    ♦Aחייב לקפוץ מהר עם  
לפי שהלקיחה הזאת תיעלם. בשלב 
אבל   לקיחות,  שלוש  כבר  להגה  זה 
וכבר   לכרוז  וחה  השליטים  חלוקת 

ל בדומם  יש  כדי   ♦KQו  גבוהים 
לטפל בשי המפסידים בקלאב ללא  
סיכוי   להגה  יש  זאת,  ובכל  עקיפה. 
לפי   בשליטים  גע  לא  הכרוז  אם 

לאחר   דיאמוד.  דרום    ♠Jששיחק 
וצפון    13-צריך לשחק את הספייד ה

עם   אותו  לחתוך  מעל    ♥ 8צריך  (או 
  ♥ Kהדומם). מזרח יחתוך מעליו עם  

כעת    מצפון.  Tשמפיל    ♥ Aוישחק  
גד   לעקוף  לחש  חייב    ♥ Jמזרח 

  בדרום על מת לבצע את החוזה.
  

  

Dealer: W  
Vul: E-W 32  Board:  

 J742 
 AJ 

 Q86 

 KJ94  

  

 A8 

 T95 

 KT72 

 AT52    

 93 

 KQ8632 

 9 

 Q876  
 KQT65 
 74 

 AJ543 

 3  

  

 

West North East South 

2 Pass 3 3 

Pass 4 Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   צפון    2♥ מערב  לדעתי,  חלש. 
בשביל   מדי   Takeout Doubleחלש 

בלבד,    12(  2בגובה   מהן    5קודות 
היריב). ל  בסדרת  תומך  .  3♥ -מזרח 

שמטרתה   מזמיה  לא  הכרזה  זו 
מתערב   דרום  ההפרעה.  את  להגביר 

בזכות    10עם    3♠ בלבד  קודות 
ועוד   בספייד  טובה  חמישייה 
הפגיעות   מצב  צדדית.  חמישייה 
הועזת.   ההתערבות  על  מקל  הוח 

בשביל   מקסימלית  יד    Passלצפון 
התחלתי עם התאמה טובה בספייד.  

קיו בהכרזת  זאת  מראה  ביד  -הוא 
בסלם.  ,  4♥  מעויין  לא  דרום  אבל 

  .4♠ הוא ישמח אם יוכל לבצע 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה אם  (  ♦9:  קלף  סיגלטון). 
כמובן   חייב  מזרח  מכסה,  לא  צפון 

,  ♦Q-לשחק מוך. אם צפון מכסה ב
ב ותהיה לו לקיחה    ♦K-מזרח יכסה 

ה בזכות  בדיאמוד    T7-מובטחת 
ה אחרי  הדומם.    8-שיושבים  של 

קלאב   יוביל  דרום  השייה  בלקיחה 
מהדומם    ♣Jמוך, ואם יחש לשחק  

באמצעות    החוזה  את  יבצע  הוא 
. מערב  ♣Kהשלכת הארט מפסיד על  

חשבון   על  אחד  חיתוך  לקבל  יוכל 
לקיחה טבעית של מזרח בדיאמוד,  
לאחר   וסף.  חיתוך  לקבל  יוכל  ולא 

יחת  דרום  השליטים  וך  משיכת 
תהיה   והסדרה  בדומם,  דיאמוד 
שההובלה   מתברר  גבוהה. 
בסיגלטון מכרה את החוזה. לאחר  

ב יותר  המוצלחת  ,  ♥ K-ההובלה 
  להגה לקיחה אחת בכל סדרה. 

: יש מומחים שבשבילם  כדאי לדעת
אוטומטית   היא  בסיגלטון  הובלה 

אחרים    AKכשאין   אחרת.  בסדרה 
היא   בסיגלטון  שהובלה  סבורים 

Overrated  סלהיכ לא  מעדיף  אי   .
  כאן לוויכוח הזה.

  

Dealer: N  
Vul: None 33  Board:  

 2 

 A765 

 AQJ43 
 T64  

  

 K5 

 KQJT43 

  

 AQ982    

 QJ96 

 8 

 K9875 

 KJ3  
 AT8743 

 92 

 T62 
 75  

  

 

West North East South 

--- 1 Dbl 2* 

2NT Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   ה   1♦צפון  חוק  אבל  20-לפי   ,
יד   למזרח  ליריביו.  שייך  המכרז 
חבל   יהיה  אדיר.  משחק  כוח  בעלת 

רגיל   אוברקול  ולשחק    1♥ להכריז 
בחוזה זה. אי מעדיף להתייחס ליד  

כאל   ולהתחיל  18זו  קודות   +
חיסרון  Takeout Double-ב בכך  יש   .

להכריז    –אחד   עלול  ,  4♠השותף 
במציאות   בשעתה.  לצרה  דיה  אבל 

ל שקופץ  זה  הוא  הכרזת 2♠- דרום   ,
ו בספייד  שישייה  עם    6-הפרעה 

מכריז   מערב  היותר.  לכל  קודות 
NT2    ועוצרים    10עם קודות 

בסדרות היריבים (אם סוכם על כפל  
זה,   במצב  רעיון    Dblמעיש  הוא 

קודות   שלשותפו  יודע  מזרח  טוב). 
הכוים),   (גם במקומות  לא  אם 

מלא   משחק  מכריז    4♥ והוא 
זקוקה   שאיה  החזקה  בסדרתו 

  לתמיכה. 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♦ 2:  קלף    .)סדרת 
משחק   הוא    ♦Jצפון  חותך.  ומזרח 

ב ב♥ K-ממשיך  שיזכה  לאחר   .-A ♥  ,
הבודד    צפון יוביל כמובן את הספייד

שלו ויקבל חיתוך משותפו. זה יגביל  
לקיחות. אם ההגה    10- את הכרוז ל

ספייד,   לחתוך  מהאפשרות  תתעלם 
יבצע   מההפקר,  ייהה    11מזרח 

  .  topלקיחות ויקבל 
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Dealer: E  
Vul: N-S 34  Board:  

 AQ9642 
 82 

 KT64 

 2  

  

 T3 

 Q654 

 9853 

 JT9    

 5 

 AT73 

 AQJ7 

 AK87  
 KJ87 
 KJ9 

 2 

 Q6543  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1 2 Pass 4 

Dbl Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

עם   שלישית  ביד  פותח    18מערב 
ו יריביו    למרותקודות,  זאת 

מכריזים   ועוד  4♠ "החצופים"   ,
מקודת   פגיע.  לא  גד  פגיע  במצב 
ריאלי   סיכוי  יש  דרום  של  מבטו 

 Weakלבצע משחק מלא מול הכרזת 

Two    של השותף במצב פגיע. למערב
איו   זהו  להכפיל.  אלא  ותר  לא 
כפל מעיש, אבל מזרח ישאיר אותו  
אגב,   סבירה.  חלופה  בהיעדר 
היא   מזרח  של  המצחת  ההכרזה 

ראה  5♥  לא  אבל  מומחה  ,  שיש  לי 
כזאת  הכרזה  שישקול  ברידג' 
כל ארבע   לראות את  ברציות מבלי 

  הידיים.
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♦ 5:  קלף    .)סדרת 
שצפון הכריזו-מתברר  לא    4♠   דרום 

"להתאבד".   כדי  מוגבה    ♦ Kפגיע 
מכן   לאחר  הראשוה.  בלקיחה  כבר 
סיבובים   בשי  שליטים  ימשוך  צפון 
כל  את  בדומם  לחתוך  ויוכל 
רק  שאר  בדיאמוד.  המפסידים 

בין   כון  וזה    K-ל  Jלחש  בהארט, 
יהיה קל מאוד לפי ההכרזה. כמובן  

אצל מערב וישחק    A-שצפון מצפה ל
ה אל  מסתפק  -Jמוך  מערב   .

וצפון אסים,  ם  דרו-בשלושה 
מוכפל   מלא  משחק  רושמים 

  ומבוצע!  
לא  790+יש לי הרגשה שתוצאה של 

  תהיה דירה בחלוקה זו. 
  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W 35  Board:  

 KT2 
 643 

 AKT85 

 J8  

  

 974 

 T72 

 J2 

 A9765    

 Q85 

 AQJ98 

 64 

 432  
 AJ63 
 K5 

 Q973 

 KQT  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1NT 

Pass 3* Pass 3* 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

קודות    15עם    1NTפותח    דרום
מערב   של  המאוזת  ידו  מאוזות. 

, ודאי  2♥   איה מתאימה להתערבות 
של   זו  כמו  יד  עם  פגיע.  במצב  שלא 
עם   מסוכם  שיהיה  כדאי  צפון 

ב שימוש  על   Puppet- השותף 

Stayman  ,צפון של  מבטו  מקודת   .
לשחק   לדרום    NT3חבל  כאשר 

אז   בספייד.  או  בהארט  חמישייה 
מכריז   ).  Puppet Stayman(  3♣הוא 

משיב   רביעייה    3♦דרום  לי  (יש 
במייג'ור אבל אין חמישייה), ובסופו  
הדרש,   הבירור  אחרי  דבר,  של 

  .NT3מגיעים לחוזה הסופי הכון  
  

  ניתוח משחק היד

ההו רצף   ♥ Q:  בלהקלף   (ראש 
כל ארבע    .)פימי ראה מערב את  לו 

ומקווה    הידיים, היה מוביל בקלאב
לחזור   כדי  מספיק  חכם  שהשותף 

ימכור   בקלאב  (המשך  את  בהארט 
היא ההובלה    ♥ Q). במציאות  החוזה

הסבירה היחידה. דרום חייב לזכות  
ב לפתח    ♥ K-מיד  זמן  לו  אין  וכעת 

הקלאב. סדרת  שמוה    את  לו  יש 
בדיאמוד,   (חמש  מלמעלה  לקיחות 
בספייד),   ושתיים  בהארט  אחת 

לגבי   כון  לא  או  כון    ♠Qויחוש 
ההיגיון   הבורד.  גורל  את  יחרוץ 
אומר שאם מערב ארוך בהארט (לפי  

את   לחפש  צריך  אז    ♠ Qההובלה), 
התון,   הקלפים  במערך  מזרח.  אצל 

  ההיגיון הזה לא עובד.  
ייפול   מזרח  גד  בספייד  שיעקוף  מי 
פעמיים. מי שיעקוף גד מערב יבצע 

NT3    עם לקיחה עודפת. מי שיחשוש
ויוריד   (או    ♠AKלעקוף  מלמעלה 

  ישחק קלאב) ייפול פעם אחת.

  

Dealer: W  
Vul: Both 36  Board:  

 53 
 9754 

 K5 

 T9763  

  

 A987 

 QJT63 

 Q9 

 KJ    

 J62 

 AK8 

 862 

 AQ84  
 KQT4 
 2 

 AJT743 

 52  

  

 

West North East South 

1 Pass 1 Dbl 

RDbl* Pass Pass 2 

Pass Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

שגרתית   פתיחה  ותשובה    1♣לאחר 
, דרום מתערב  1♥ לא פחות שגרתית  

לפחות    Dbl-ב להראות    4-4כדי 
בשתי הסדרות האחרות. כעת מערב  
להשתמש  הזדמות  מקבל 

,  Support Redoubleבמוסכמה  
התאומה   המוסכמה  כמו  שבדיוק 

Support Double    שלושה מראה 
הכריז.  שהשותף  בסדרה  קלפים 

, אבל RDblעם    1♥ מזרח מוכן לשחק  
של צפון איו הצעה    Pass-ה   1בגובה  

מספר   בורד  עם  (השוו  ).  26לשחק 
ל  בורח  יותר  2♦ -דרום  אין  למערב   .

מלא   משחק  יכריז  מזרח  לומר.  מה 
עם פתיחה מול פתיחה והתאמה    4♥ 

  . 5-3ידועה 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף)  ♠K:  קלף   . (ראש 
ב זוכה  משחק  ♠A-דרום   ,KJ♣   כדי

ממשיך   חסימה,    ♥ AKלשחרר 
פי   על  משרת.  איו  שדרום  ומבחין 
בספייד   ארוך  דרום  המכרז 
ובקלאב.   בהארט  וקצר  ובדיאמוד 

וזורק   ♣AQמערב ממשיך מהדומם  
בדיאמוד.   שלו  המפסידים  שי  את 
משיכת   את  מסיים  הוא  כעת 

עם   ספייד    ♥ QJהשליטים  ומשחק 
ה  אל  ה  -Jמוך  דרום,   Q-דרך  של 

בידו שליט    כאשר  שאר  עדיין 
הכרוז   של  המדויק  המשחק  אחרון. 
(אבל  הידידותית  ההובלה  את  יצל 
לקיחה   להשיג  כדי  בספייד  טבעית) 

  .650+עודפת: 
(או   ההזדמות  את  יצל  שלא  מי 

  . 620+-יקבל הובלה עוית) יסתפק ב 


