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  2עמוד  19.6.2022  2022 יוני סימולטנית ארצית  

  

 2022 ארצית יוניסימולטנית 
  

 .  2022202220222022        יוני יוני יוני יוני   הארצית:הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית  36לפניכם 

שום  וללא  לחלוטין  אקראי  באופן  מחשב  ידי  על  חולקו  הידיים 

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

בהסברים השתדל רם להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של 

  רוב הקוראים.   

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

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

גם  תועלת  תפיקו  וכי  עצמה  התחרות  מן  נהניתם  כי  מקוים  אנו 

  מקריאת החוברת הזו. 

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

  

  
  

Dealer: N  
Vul: None 1  Board:  

 AJ9 

 K742 

 QJ98 

 K3  

  

 87 

 AQJT8 

 K73 
 T42   

 Q642 

 965 

 AT62 
 Q8  

 KT53 

 3 

 54 

 AJ9765  

  

 

West North East South 

--- 1 1 Dbl 

2 Pass Pass 3 

Pass Pass Pass  
  

 

  ניתוח ההכרזה 

טיפוסי:    אוברקול  למזרח.  1♦פותח    צפון עם    10חלש  גבוהות  קודות 

, והוא  2♣חמישייה טובה במייג'ור. לדרום אין מספיק קודות כדי להכריז  
מערב   (ספייד).  הוכרז  שלא  במייג'ור  רביעייה  שמראה  שלילי  כפל  מעדיף 

. ההכרזה מגיעה שוב לדרום, ועכשיו הזמן להראות את  2♥ - תומך בשותפו ל
רזה מחייבת, משום שעם יד חזקה יותר  . זו איה הכ3סדרת הקלאב בגובה  

.  2♣קלפי ספייד, דרום היה מתחיל בהכרזה של    4-+ קלפי קלאב ו 5המכילה  

שה לב  דרום    Dbl- שימו  מכריז  שולל  של  היה  בספייד, אחרת    . 1♠חמישייה 

  שאר החוזה הסופי.   3♣-בשלב זה כולם מיצו את מה שיש להם לומר, ו
 

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♥ 5:  קלף  ב  ).סדרת  זוכה  להמשיך    ♥ T-מזרח  יכול  ואיו 
עליו   ותקל  בסדרה. חזרה בקלאב תפתור לכרוז את הבעיה בסדרת השליט 
לבצע את החוזה, ככל הראה עם לקיחה עודפת. חזרה בספייד תשאיר את  

במזרח ויבצע את    Qהכרוז עם יחוש בקלאב, וכראה דרום יסה לעקוף גד  
פת. ההגה החזקה ביותר היא שלושה סיבובים של  החוזה ללא לקיחה עוד

ב  יזכה  מערב  בקלאב,  יעקוף  הכרוז  אם  כעת  סיבוב    ♣Q-דיאמוד.  וישחק 
תלוי   יהיה  אבל  מעליו  יחתוך  דרום  יחתוך.  שמזרח  דיאמוד  של  רביעי 

  ביחוש בספייד כדי לבצע את החוזה.
  



  3עמוד  19.6.2022  2022 יוני סימולטנית ארצית  

  
  

Dealer: E  
Vul: N-S 2  Board:  

 KQ8 
 A975 

 J965 

 Q4  

  

 652 

 JT642 

 A 

 9652    

 AJ9 

 KQ8 

 QT832 

 JT  
 T743 
 3 

 K74 

 AK873  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1 Pass 1 Dbl 

RDbl* 1NT 2 Dbl 

Pass 2 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

דרום קרוב לפתיחה, אבל מעדיף לא  
פגיע.   במצב  היד  את  מערב למתוח 

הפותח   הכרזה  1♦הוא  אין  ולצפון   ,
קודות וחלוקה לא מתאימה    12עם  

משיב  Dbl-ל מזרח  דרום 1♥ .  כעת   .
  4-4שמראה לפחות    Dblמתערב עם  

קרוב   כוח  עם  השחורות  בסדרות 
שלישייה   מראה  מערב  לפתיחה. 

ידי   על  ,  Support Redoubleבהארט 
בהכרזה   קודות  מראה  וצפון 

ל .  NT1חופשית של   -מזרח מתחרה 

מראה  2♥  דרום  של  השי  הכפל   .
עד   שתואר  למה  (יחסית  מקסימום 
משהו   לעשות  מהשותף  ומבקש  כה) 

ההארטים של צפון לא  (לא מעיש).  
את  להשאיר  כדי  טובים  מספיק 
ביותר   הטובה  וההכרזה  הכפל, 

היא   לרשותו  לשי  2♠העומדת   .
בהתאמה   שמדובר  ברור  השותפים 

  , וזה החוזה הסופי.4-3
  

  ניתוח משחק היד

מזרח   ).סיגלטון ( ♦ A: קלף ההובלה
הכרוז זוכה בדומם   ממשיך בהארט.

זוכה  . מערב  ♠Kומשחק מיד    ♥ Aעם  

וותן לשותפו חיתוך דיאמוד,    ♠A-ב
בהארט   המשך  חותך  דרום  אבל 

. להגה ותר שליט אחד  ♠Qומשחק  
סיבובי   שלושה  משחק  דרום  בלבד. 
כדי   הרביעי  את  וחותך  קלאב 

ככיסה    ♦Kלהגביה את הסדרה עם  

הרביעית    ♠Jצדדית.   הלקיחה  היא 
כל   לאחר  גם  של ההגה.  והאחרוה 

א לבצע  יתן  אחרת  החוזה  הגה  ת 

  עם לקיחה עודפת.  2♠
  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W 3  Board:  

 92 
 QT854 

 KQT 

 A76  

  

 K53 

 A76 

 86 

 J9854    

 JT874 

 932 

 A97 

 K2  
 AQ6 
 KJ 

 J5432 

 QT3  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 1 Pass 1NT 

Pass 2* Pass 2* 

Pass 2 Pass 2NT 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

של   פתיחה  הכרזת  למשיב  1♦ עוד   .
חמישייה    11(צפון)   עם  קודות 

מתחיל   הוא  וממשיך    1♥ בהארט. 

♣2  )Checkback Stayman  תשובת  .(

עם    2♦דרום   מיימום   2מראה 

  2♥ . כעת צפון מכריז  קלפים בהארט
להראות   (מיימום    11כדי  קודות 

חמישייה  Chackbackבשביל   עם   (
ללא   חוזה  מעדיף  דרום  בהארט. 

טופ  בתחרות  יתן  -שליט  בוטום. 
של   הכרזה  גם  אבל  NT3לשקול   ,

טופ צורך -בתחרות  אין  בוטום 
  לדחוף בכוח למשחק מלא גבולי. 

  
  ניתוח משחק היד

דרום    (ראש רצף).  ♠ J:  קלף ההובלה
סדרה  איזו  היא  והשאלה  זוכה, 

קודם הארט.  :להגביה  או    דיאמוד 

ב יתחיל  דרום  יזכה  ♥ K- אם  מזרח   ,

ב  A-ב תזכה ♠-ויחזור  ההגה   .
אסים   ובשי  ספייד  לקיחות  בשלוש 

בדיוק.    NT2  –אדומים   יבוצע 
לעומת זאת, אם דרום יתקוף קודם 
עשוי   זה  הדיאמוד,  סדרת  את 

ספייד  להוציא את הכיסה לסדרת ה
של מערב. ההגה הטובה ביותר היא  

את   פעמיים  ועכשיו  ♦Aלעכב   ,
המשחק הכון הוא להחליף להארט  
צדדית.  כיסה  לדומם  יש  עוד  כל 
לעשר   להגיע  יכול  דרום  זו  בדרך 
את  תעכב  ההגה  אם  גם  לקיחות. 

  endplay- האסים שלה, היא תיכס ל
  ותצטרך להוביל קלאב. 

יותר פשוט  המשחק  בהארט    בחוזה 
הצלחת    10ויש   לאחר  לקיחות 

ביצוע   אבל  בספייד,    10העקיפה 
תוצאה   ייתן  שליט  ללא  לקיחות 

  טובה יותר. 

  

Dealer: W  
Vul: Both 4  Board:  

 9532 
 QT6 

 K32 

 JT6  

  

 KJ764 

 J983 

 74 

 52    

  

 K742 

 AQ86 

 KQ843  
 AQT8 
 A5 

 JT95 

 A97  

  

 

West North East South 

1 Pass 1 1NT 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

בעייתית   (מערב)  הפותח  של  ידו 
לאחר  השייה  ההכרזה  מבחית 

של   דרום  1♠תשובה  במציאות   .
עוצרים    NT1מתערב   עם  (טבעי 

מרוצה   ומערב  היריבים),  בסדרות 
של   ידו  להכריז.  חייב  שאיו  מכך 

-מזרח חלשה מדי להכרזה וספת, ו
NT1 .הופך לחוזה הסופי  

  
  ניתוח משחק היד

  ). ביעי מלמעלה(ר  ♣4:  קלף ההובלה
הראשוה בלקיחה  זוכה  עם    צפון 

T♣    אם   ♠9ומריץ עמוקה.  לעקיפה 
ארבע   לכרוז  יהיו  מכסה,  לא  מזרח 
שייצור   לאחר  בספייד  לקיחות 

כדי לחזור    כיסה לדומם בדיאמוד
יחד   השלישית.  בפעם  העקיפה  על 
עם שתי לקיחות בדיאמוד, שתיים  
כבר   לו  יהיו  בהארט  ואחת  בקלאב 
את   להכריח  ויתן  לקיחות,  תשע 
המשחק   בסוף  הארט  להוביל  מערב 
עם תוצאה פלאה של עשר לקיחות.  

את   לכסות  למזרח  ואז  ♠9עדיף   ,
דרום מוגבל לתשע לקיחות. מתברר 

מוך לא הייתה  כי ההובלה בקלא ב 
הובלה   כל  (כמעט)  לאחר  מוצלחת. 
לקיחות   שמוה  לדרום  אחרת, 

מזרח מזאת,  יתרה  מערב  -בלבד. 

של   לביצוע  יתן  חוזה    2♥ החמיצו 
לי לראות  4-4בהתאמה   , אבל קשה 

  במצב פגיע.  NT1אתם מתחרים גד 
של   מגוון  צפוי  זו  ביד  לסיכום, 

בחוזה   גם   NT1תוצאות  ויש 
אפשרויות לחוזים אחרים שישוחקו  

מזרח ידי  לצפון-על  דרום  -מערב. 
הם    4-4התאמה   אבל  בספייד, 

הכרזת  לאחר  זו  מסדרה  יימעו 
  .1♠ מזרח 

  
  



  4עמוד  19.6.2022  2022 יוני סימולטנית ארצית  

  
  

Dealer: N  
Vul: N-S 5  Board:  

 Q6 
 KJ654 

 632 

 T73  

  

 752 

 T73 

 J87 

 KJ52    

 JT 

 Q 

 KT54 

 AQ9864  
 AK9843 
 A982 

 AQ9 

   

  

 

West North East South 

--- Pass Pass 1 

2 Dbl 4 5 

Pass 6 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מתערב    1♠דרום  . 2♣ומערב 
מבטיח   צפון  של  השלילי  הכפל 

מזרח   (לפחות)  רביעייה בהארט. 

(הכרזת הפרעה    4♣-בקפיצה ל תומך  
לא   דרום  פגיע).  גד  פגיע  לא  במצב 

של   בהכרזה  להסתפק  עם    4♥ צריך 
האדירה בהיתן  ידו  הארטים  4.   +

הרבה   צריך  לא  הוא  השותף,  אצל 

מ קטן    ♥ KQ-יותר  סלם  לבצע  כדי 

של   הכרזה  גדול).  תעשה    5♣(ואולי 
של   ידו  כעת  הזאת.  היד  עם  צדק 

יותר מ קודות.    6- צפון שווה הרבה 
שלא   בהארט  חמישי  קלף  לו  יש 

(קלף מועיל מאוד מול    ♠Q-הובטח ו 
צפון   הפותח).  של  הארוכה  הסדרה 

ומכריז   ההזמה  את  .  6♥ מקבל 
סלם   כאן  יש  שאולי  מרגיש  דרום 
להכריז   ממליץ  איי  אבל  גדול, 

-צפון מקיו אותו: ראשית, הימעות  

ש  5♦ביד   כראה    ♦ K- רומזת  מצא 
אצל מכריז האוברקול.    AQ-אחרי ה

טופ בתחרות  זוגות  -שית,  בוטום 
כך   בכלל,  לסלם  יגיעו  לא  רבים 
מוצלחת   מהכרזה  האפשרי  שהרווח 

יהיה    7♥ של   והסיכון  זעום,  יהיה 

  . 6♥ עק. החוזה הסופי הוא 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה סדרת  (  ♣ Kאו    ♣5:  קלף 
צפון חותך בדומם ומשחק    ).השותף

A ♥  פילת לאחר   .Q ♥    מסיים הוא 

ומשחק   שליטים  .  ♠Qמשיכת 
וכעת    3-2הסדרה הצדדית מתחלקת  

בספייד,    13יש   שש  קלות:  לקיחות 

  וחיתוך קלאב. ♦Aחמש בהארט, 
  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W 6  Board:  

 AT5 
 AKQ2 

 K93 

 K62  

  

 K762 

 T5 

 752 

 QJ93    

 QJ83 

 J86 

 J64 

 T75  
 94 
 9743 

 AQT8 

 A84  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

Pass 1 Pass 1 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

לאחר שלוש קריאות    1♣צפון פותח  
Pass דהדיאמו סדרת  למרות   .  

לדרום  ממליץ  הייתי  הטובה, 

בוטום. גם  -בתחרות טופ  1♥ להכריז  
התאמה   יש  בדיאמוד,    4-4אם 

חוזה ללא שליט יהיה כראה עדיף.   
עם   בהארט  התאמה    19לצפון 

קודות, אך ללא כוח חלוקתי, והוא  

. מבחית דרום אין  4♥ מכריז פשוט  
עם   לסלם  מאוזות    10מצב  קודות 

מאוד   חלשה  שליט    4♥   -וסדרת 
  יהיה החוזה הסופי. 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף).  ♠ Q:  קלף   (ראש 
שליטים   ומושך  בדומם  זוכה  דרום 
הוא   מכן  לאחר  סיבובים.  בשלושה 
דיאמוד   סיבובי  שלושה  ישחק 

לגלות ש וישמח  ופל.    ♦J-(מלמעלה) 
הדיאמוד קלאב   על  יושלך  הרביעי 

בעזרת   יתן  וכעת  מהדומם,  מפסיד 
להשלים   צולב  לקיחות:    12חיתוך 

חמש בשליט (כולל חיתוכים), ארבע 
ואחת   בקלאב  שתיים  בדיאמוד, 
ללא   בחוזה  זאת,  לעומת  בספייד. 

לבצע   יתן  בלבד.  11שליט    לקיחות 
אין צורך להצטער על החמצת סלם  
וביצועו   יכריז  לא  אחד  אף  שכמעט 

התוצאה  ד וחות.  חלוקות  ורש 

  תהיה טובה.  4♥ +2הסופית 
  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: Both 7  Board:  

 Q42 
 52 

 A94 

 Q8743  

  

 AK 

 3 

 KQT875 

 J952    

 JT75 

 AQT97 

 6 

 KT6  
 9863 
 KJ864 

 J32 

 A  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 Pass 2 Pass 

2* Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

של   ידו  את  לשדרג  לעצמי  הרשיתי 
ל שלוש   11-מערב  בזכות  קודות 

כעת  בהארט.  תשיעית   + עשיריות 

פתיחה   "תקית"    1♥ הכרזת  היית 

ה חוק  פי  משיב  20-על  מזרח   . ♦2  .

רוורס   הכרזת  +  15דורשת    2♠ כעת 
והכרזת   איה    NT2קודות, 

מערב  כזאת.  חלוקה  עם  מתאימה 

בהכרזת   יסגור    2♥ מסתפק  ומזרח 
ועוצרים    13עם    NT3-ל קודות 

בסדרות שלא הוכרזו. להערכתי, זה  
מערב  אם  גם  הסופי  החוזה  יהיה 

ב להתחיל  לשותפו    Pass- יבחר  וייתן 
  לפתוח במושב הרביעי. 

  
  ניתוח משחק היד

מלמעלה  (  ♠8:  ההובלהקלף   שי 
גרועה בהארט    ).מסדרה  הובלה 

הכרזותיו   לאור  בחשבון  באה  איה 
בלקיחה   כבר  בחן  צפון  מערב.  של 

קלף    –הראשוה   את  לקרוא  עליו 
מ"יד   ולהימע  השותף  של  ההובלה 

גבוה"!   ישחק  שלישית  הוא    ♠Qאם 
לקיחות.   משתי  פחות  לא  ימכור 
מוך.   לשחק  היא  הכוה  ההגה 
וממשיך   בלקיחה  זוכה  מזרח 

ב  זוכה  דרום  הבודד    ♣A-בקלאב. 
משחק  שוב  (צפון  בספייד  וממשיך 

,  ♦-Kמוך). לאחר המשך של מזרח ב

ב לזכות  יכול    ♠ Q-וב  ♦ A-צפון 
עם   בדומם  הכרוז  את  ולתקוע 
להגה   זה  בשלב  בהארט.  המשך 

ל ייאלץ  שלוש  והכרוז  קיחות, 
וספות.   לקיחות  שתי  למסור 

מ "השדרוג"    11-ל  10- לסיכום, 
בתאי   להיכשל  עלול  קודות 

  שההגה תהיה טובה.
  



  5עמוד  19.6.2022  2022 יוני סימולטנית ארצית  

  
  

Dealer: W  
Vul: None 8  Board:  

 KQ52 
 K4 

 Q98 

 AK63  

  

 T93 

 A9862 

 JT 

 QJT    

 A764 

 QJ73 

 432 

 87  
 J8 
 T5 

 AK765 

 9542  

  

 

West North East South 

Pass 1NT Pass 2 

Pass 2 Pass 2NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קודות.    17עם    NT1צפון 

של   טבעית  תשובה    NT2לדרום 
שהכרזת  מקובל  כיום  אבל  (מזמין) 

NT2  דלדיאמו טרספר  והיד  היא   ,
במייג'ור   רביעיות  ללא  המזמיה 

דרך   צפון    2♣עוברת  (סטיימן). 
מקבל כמובן את ההזמה עם יקוד  

פתיחה   להכרזת  ,  NT1מקסימלי 
  . NT3והחוזה הסופי יהיה 

  
  ניתוח משחק היד

  ). רביעי מלמעלה(  ♥ 6:  קלף ההובלה

ב זוכה  יכול    ♥ K-צפון  איו  אבל 
ימשוך   אם  החוזה:  את  לבצע 

רק   לו  יהיו  מלמעלה,   8לקיחות 
גס   משגה  יבצע  לא  שמזרח  (בהחה 
של השלכת קלאב על דיאמוד); אם 
יסה לשחק ספייד ולהגביה לקיחות  

ב יזכה  מערב  וימשיך    ♠-Aוספות, 
עם   בה  הוביל  שהשותף  בסדרה 

. ובכל  ארבע לקיחות להגה בהארט
את   לבצע  פרקטי  סיכוי  יש  זאת, 

עם   לדומם  להיכס    ♦Aהחוזה: 

על ♠Jולהוביל   . מגן במערב שיירדם 
מוך"   שייה  "יד  וישחק  המשמר 
הלקיחה   את  לכרוז  ימכור 
שלאחר   מאליו  מובן  התשיעית. 
הכרוז   בספייד  לקיחה  "גיבת" 
תשע  וישלים  זו  סדרה  יטוש 

  לקיחות בעזרת סדרות המייור.
ה (שתי ההגה  ביותר  קטלית 

פילות) היא הובלה חסרת כל היגיון  

ב מערב  של  וחזרה  גם  ♥ Q- בספייד   .

ב להוביל    ♣Q-הובלה  עשויה 
  לתוצאה דומה. 

  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: E-W 9  Board:  

 KJ83 

 T2 

 J32 
 A986  

  

 T54 

 J3 

 AQT8 

 KQT4    

 72 

 Q9864 

 K76 

 J53  
 AQ96 

 AK75 

 954 
 72  

  

 

West North East South 

--- Pass 1 Dbl 

1 1 Pass* Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   על    1♦מזרח   1♣(עדיף 
משיקולים של הכרזה חוזרת לאחר  
החלוקה   באוברקול).  התערבות 

(דאבלטון מושלמת  בקלאב)    הבלתי 
מ דרום  את  להרתיע  צריכה  -איה 

Takeout Double    שתי עם  מוצדק 
המייג'ור. בסדרות  טובות    רביעיות 

מכריז   מגיב    1♥ מערב  וצפון  טבעי, 

של   חופשית    6-9(  1♠ בהכרזה 
ה שולל    -Passקודות).  מזרח  של 

פי   על  בהארט  קלפים  שלושה 
כעת Support Doubleהמוסכמה    .

להכריז   טבעי  אך  בדרו  ♠2ראה  ם, 
של   כוח  שתתאר  שגויה  הכרזה  זו 

להוביל    15-17 ועלולה  קודות 
  להכרזה כושלת של משחק מלא. 

לדעת:   בגובה  כדאי  -ל   1תשובה 
Takeout Double    עד   8-9מוגבלת 

עם   (  Dblקודות!    12-14מיימלי 
קודות) לא ממשיכים הלאה כאשר  

  בסיבוב השי.  Passהפותח קורא  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף)  ♣K:  קלף  או   (ראש 

J ♥   את מעכב  צפון  השותף).  (סדרת 
כדי  בקלאב  הראשוה  הלקיחה 
זה   אין  כעת  צולב.  חיתוך  להכין 
לדוגמה,   מזרח.  ימשיך  במה  משה 

שי   קלאב  ישחק  מזרח    –אם 

יהיה   קלאב, ♣Aההמשך  חיתוך   ,

AK ♥  חיתוך (גבוה!),  הארט  חיתוך   ,
גבוה.   הארט  וחיתוך  גבוה  קלאב 

לכרוז   זה  ולוכח    7בשלב  לקיחות 

הוא עתיד לזכות גם   ♠Tו של  מיקומ 

החוזה    שבדומם  ♠9A-ב את  ולבצע 
  עם שתי לקיחות עודפות. 

  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: Both 10  Board:  

 Q64 
 J2 

 K98762 

 83  

  

 KJ9872 

 K76 

 A 

 K64    

 3 

 AQT985 

 J4 

 AJ92  
 AT5 
 43 

 QT53 

 QT75  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

2 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

של  בשיטתם  תלוי  המכרז  מהלך 
מערב. על פי השיטה הטבעית  -מזרח

הכרזה  מזרח  עבור  למצוא  קשה 

מ יותר  טובה  יד    4♥ - שייה  עם 
עם    14שמכילה   גבוהות  קודות 

בהארט הוא  תמיכה  החיסרון   .
מלא   למשחק  מוקדמת  שסגירה 
סלם.   להחמצת  להביא  עלולה 
שמשתמשים   במזרח  שחקים 

יכריזו    Two Over Oneבשיטת  

זה   יכול  3♥ במקום  מערב  ועכשיו   ,
באמצעות   סלם  לכיוון  מהלך  ליזום 

  ביד גדי של  -שיגרור קיו 4♣ביד -קיו
. אחרי כל זה, עדיין לא ברור אם 4♦

  NT4ידו של מערב שווה הכרזה של  
  שכבר תוביל לסלם קטן. 

  
  ניתוח משחק היד

  ). רביעי מלמעלה(  ♦ 7:  קלף ההובלה
מומלצת   פחות  בדאבלטון   –הובלה 

אבל   לחיתוך  תוביל  לא  כראה  היא 
השותף   של  תמוה  קלפי  תחשוף 

ב זוכה  מערב  הבודד    ♦ A-לעקיפה. 
בדומם ולוקח בחשבון שייתכן צורך  
ספייד.   על  רביעי  קלאב  בהשלכת 
המשחק המומלץ הוא לעבור ליד עם 

Q ♥  מוך אל ה ואז ספייד -J   .בדומם

ואין לו מה לעשות.   ♠ A-דרום זוכה ב 
בדיאמו  המשך  הכרוז  לאחר  ד 

משיכת   יסיים  בדומם,  יחתוך 

עם   קלאב  ♥ Kשליטים  יזרוק   ,

על   גד    ♠Kמפסיד  בקלאב  ויעקוף 
זוגות    12  –דרום   לקיחות. 

שיכריזו   וידייקו    6♥ אופטימיים 
  .Topבביצוע ישיגו כאן  

  
  
  



  6עמוד  19.6.2022  2022 יוני סימולטנית ארצית  

  
  

Dealer: S  
Vul: None 11  Board:  

 T832 
 QJ7 

 K82 

 A96  

  

 J74 

 AT4 

 AQT543 

 4    

 A5 

 K8652 

 97 

 KT53  
 KQ96 
 93 

 J6 

 QJ872  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass Pass 2* Pass 

2 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

לדעת   Weak Twoהכרזת  :  כדאי 
שלוש   (לאחר  הרביעי  במושב 

שישייה  Passקריאות   מתארת   (
עם   יד    10-13טובה  עם  קודות. 

מעדיף   היה  מזרח  יותר  חלשה 
ב יסתיים  המטרה  Pass-שהמכרז   .

של   מדויק  תיאור  לשותף  לתת  היא 
היד ולהקשות על התערבות.  ידו של  
של   לפתיחה  קרובה  הייתה  מערב 

באמצעות  1♥  זאת  מראה  והוא   ,

בגובה   סדרה  כעת  2♥ (   2החלפת   .(
מאוד   מתחזקת  מזרח  של  ידו 

סיגלטון  בהארט,  והוא  (התאמה   (

מלא   משחק  מיד  לחפש  4♥ מכריז   .
עם   מול    11סלם  גבוהות  קודות 

Passed Hand .כבר יהיה מוגזם  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  (  ♠8:  קלף  שי 
גרועה מיד    ).מסדרה  תוקף  מערב 

הדיאמוד:   סדרת  עקיפה  ♠Aאת   ,

ודיאמוד שלישי    ♦Q♦  ,A-מצליחה ל
עם   וחותך  כון  מגן  דרום  מהדומם. 

ספי♥ 9 משליך  מערב  בתגובה  יד  . 
מפסיד).    ידומ על    דרום(מפסיד 

לקלאב    ךממשי החלפה  (גם  בספייד 
כדי להכשיל את החוזה).    תספיקלא  

משחק   חותך,    ♥ A-ו  ♥ Kמערב 
גבוהים   דיאמודים  למשוך  ומתחיל 

ותרה   (בודדת)    ♥ Qמהדומם. לצפון 

הלקיחות  ♣Aוגם   שתי  יהיו  אלה   .

החוזה   ההגה.  של    4♥ האחרוות 
  מבוצע בדיוק. 

  
  

  

Dealer: W  
Vul: N-S 12  Board:  

 8 
 AKT876 

 J75 

 K97  

  

 QT 

  

 AKQT84 

 J8542    

 KJ642 

 Q92 

 96 

 AQ3  
 A9753 
 J543 

 32 

 T6  

  

 

West North East South 

1 2 3 3 

Pass Pass 4 Pass 

5 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מתערב    1♠מערב  .  2♥ וצפון 
חדשה   סדרה  מכריז  מזרח 

בגובה   +  5ומראה    3(דיאמוד) 
דרום  פתיחה.  של  כוח  עם  קלפים 

(במצב לא פגיע    3♥ -תומך בשותפו ל

מכריז   אולי  אין  4♥ היה  זה  בשלב   .(
צפון מסתפק   וגם  לומר,  למערב מה 

מכריז  3♥   בחוזה מזרח  כעת   .♣4  
אופציה   שמירת  כדי  תוך  (טבעי, 

). מערב מבין שלשותפו יד  4♠וזה  לח
עם   מאוד  (לפחות)    5-5חזקה 

אלה   בסיבות  המייור.  בסדרות 

הוא   ביותר  ההגיוי  .  5♣החוזה 
למשחק   מחייבת  השותף  הכרזת 
מערב   מיימלית  יד  עם  אבל  מלא, 

  איו מעויין בסלם. 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה סדרת (  ♥ Jאו    ♥ 4:  קלף 
השותף). מזרח חותך ועוקף מיד אל  

Q♣צפון זוכה ב .-K♣    ומבין שלכרוז
וסף   וטובה  ארוכה  דיאמוד  סדרת 
על חמישייה בקלאב. הסיכוי היחיד  
אצל   למצוא  הוא  החוזה  את  להפיל 

הכריז    ♠Aהשותף   הוא  מה    3♥ (עם 
ב מיד  ממשיך  צפון  פגיע?!).  -במצב 

הוא  ♠8 זה  שקלף  מיד  מבין  דרום   .

ב זוכה  ומעיק    ♠ A-סיגלטון, 
החוזה   את  שמכשיל  חיתוך  לשותפו 

  בלקיחה אחת. 
היו  -מזרח לו  מזל.  חסרי  היו  מערב 

, הסבירות שדרום יוביל  5♦מכריזים  

A♠    בהארט הובלה  מוכה.  הייתה 
לחתוך הייתה   למזרח    מאפשרת 

לאחר   קושי  ללא  החוזה  את  ולבצע 
  דית. משיכת שליטים מי

  
  

  

Dealer: N  
Vul: Both 13  Board:  

 AT642 

 7 

 8532 
 Q87  

  

 Q5 

 KT952 

 7 

 JT962    

 KJ73 

 AQ6 

 AJT64 

 K  
 98 

 J843 

 KQ9 
 A543  

  

 

West North East South 

--- Pass Pass Pass 

1 Pass 1 Pass 

2 Pass 3* Pass 

3 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

קודות    18עם    1♦ פותח    מערב
קריאות   שלוש  לאחר  .  Passגבוהות 

כוחו   את  מראה  הוא  השי  בסיבוב 
הכרזת  באמצעות  חלוקתו  ואת 

ל  את    2♠ -קפיצה  שמחייבת 
לפחות.   מלא  למשחק  השותפות 

התאמה   מחפש  בהארט    5-3מזרח 

רביעי"   "צבע  הכרזת    3♣באמצעות 
הפותח,   של  החזקה  הכרזתו  (לאחר 
"צבע רביעי" איו מראה כוח משום  
שהשותפות ממילא מחויבת למשחק  
קלפים   שלושה  מראה  מערב  מלא). 
לחוזה   מגיעה  והשותפות  בהארט, 

  . 4♥ הכון 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה (גבוה    ♠ 9:  קלף 
מדאבלטון). לדרום התלבטות קשה. 

ב לכאורה  הטבעית    ♦K-ההובלה 
פסלת לוכח הכרזתו של מערב. גם 
אפשרית.   איה  בשליט  הובלה 
השחורות.   הסדרות  עם  שארו 
עם  מושכת  איה  בדאבלטון  הובלה 
פחות   היא  ועדיין  בשליט,  אורך 

בראשות   בסדרה  מהובלה   Aגרועה 
הובלה    . Kללא   לאחר  כי  מתברר 

בספייד הכרוז חייב להפסיד לקיחה  
אחת בספייד, אחת בהארט ושתיים  

מסייעות  ב אחרות  הובלות  קלאב. 
(לא   הזדמויות  לו  וותות  לכרוז 
את  לבצע  למימוש)  קלות  בהכרח 

בספייד  4♥ המשחק המלא    . הובלה 
בוודאות   שמכשילה  היחידה  היא 
ההגה   שהמשך  (בהחה  החוזה  את 

  יהיה מדויק).
  
  
  



  7עמוד  19.6.2022  2022 יוני סימולטנית ארצית  

  
  

Dealer: E  
Vul: None 14  Board:  

 J5 
 875 

 AJ53 

 J976  

  

 AT82 

 KT4 

 KQT 

 KT8    

 KQ976 

 J62 

 642 

 43  
 43 
 AQ93 

 987 

 AQ52  

  

 

West North East South 

--- --- 1NT Pass 

2 Pass 2 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח  מ קודות    15עם    NT1זרח 
התערבות.   אין  לדרום  מאוזות. 

משיב   לספייד.    –  2♥ מערב  טרספר 
של   התאמה  מול    4לפותח  קלפים 

השותף,   של  במייג'ור  החמישייה 

היא   המומלצת  ההכרזה    2♠ועדיין 
בלבד עקב היקוד המיימלי והיעדר  
להגיע   מאוד  חבל  יהיה  חיתוך.  כוח 

השותף   3♠ -ל של  חלשה  יד  מול 
היריבים   כאשר  אחת  פעם  וליפול 
על   יתר  מתערבים.  היו  לא  ממילא 
ליד   המקווה  שהשותף  ייתכן  כן, 

יכריז   יותר    6-7עם    4♠טובה 
  קודות, והמשחק המלא ייכשל.

הכרזת   לא    2♠לאחר  שמערב  ברור 
וחלוקה    6ימשיך הלאה עם   קודות 

  הוא החוזה הסופי.   2♠מאוזת.  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  (  ♦8:  קלף  שי 
גרועה דרום שואף למצוא    ).מסדרה 

שזה  כדי  השותף  של  לידו  כיסה 
הכרוז.   דרך  קלאב  או  הארט  יוביל 

  ♦ Aצפון זוכה בלקיחה הראשוה עם  
השותף   של  ההובלה  מקלף  ומסיק 
הרכב   פי  על  זו.  בסדרה  עתיד  שאין 
הסדרה   הדומם,  של  הקלפים 
דרום  היא הארט.  ביותר  המבטיחה 

ב שלישי    ♥ AQ-זוכה  סיבוב  ומסה 
של הארט בתקווה שצפון יחתוך. זה  
עם   שאר  דרום  אבל  קורה,  לא 

AQ♣  הכרוז של  והמפסידים   ,
בקלאב אים הולכים להיעלם לשום  

ההגה תזכה בחמש לקיחות,    מקום.

התוצאה    2♠והחוזה   בדיוק.  יבוצע 
את -למזרח  110+ מייצגת  מערב 

שי   של  ביותר  הטובים  המאמצים 
הצדדים. מגן בדרום שימהר למשוך  
אסים בטרם עת עלול לאפשר לכרוז  

  .140+תוצאה של 

  

Dealer: S  
Vul: N-S 15  Board:  

 K975 
 K97 

 AJ53 

 Q6  

  

 AQJ3 

 AQJT85 

 9 

 T4    

 T8 

 64 

 KQT4 

 K9873  
 642 
 32 

 8762 

 AJ52  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1 1 Pass 

1NT Pass 2 Pass 

2NT Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

אוברקול  1♦פותח  צפון   למזרח   .

בסדרות    6-4עם    1♥ מקסימלי  
משיב   מערב    NT1  )8-11המייג'ור. 

שחקים   לא    Passיעדיפו  שקודות). 
ישיגו תוצאת שיא ביד הזאת. מזרח 

רוורס   בהכרזת  מאלץ  2♠ממשיך   ,
ומראה   להכריז  להמשיך  מערב  את 

מערב   14לפחות   טובות.  קודות 
ב להסתפק  מזרח  NT2-מוכן  אבל   ,

עם הסדרות הטובות שלו.    4♥ יכריז  

ש מזרח    3♥ יעדיף  מי  של  ידו  עם 
חלקי   בחוזה  למערב    –יישאר 

של   ייזום    NT1מיימום  לא  והוא 
  הכרזת משחק מלא.

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♦6:  קלף    ).סדרת 
K  ה ידי  על  לקח  של    A-מהדומם 

בשליט   המשך  הדומם  פי  על  צפון. 
בתקווה   ברור,  די  צפון  ידי  על 

האמת  להפריע לכרוז לחתוך ספייד.  
הזה  לחיתוך  זקוק  איו  שהכרוז 
מכיוון שאפשר להשליך מפסיד אחד  

על   משמש   ♣ Kכאשר    ♦Qבסדרה 
בלקיחה   אבל  לדומם,  כיסה 
יודע זאת.   עדיין איו  השייה מזרח 

ב הכרוז  זכיית  שר  אפ  ♥ Q- לאחר 
ה אל  קלאב  גם   K-לשחק  ואפשר 

מהיד   כיסה    ♠Jלהוביל  ליצור  כדי 

עם   על    ♠ Tלדומם  קלאב  ולהשליך 

Q♦    י עקיפה חוזרת בהארט. כפילפ
הדרכים   שתי  הקלפים,  שיושבים 
התוצאות   לקיחות.  לעשר  יובילו 

יהיו   זו  ביד  או   420+הפופולריות 
דרום -למזרח  170+ אם  אבל  מערב, 

לשחק   ימהר  מ  ♣Aלא  זרח כאשר 
מוביל קלאב מידו, המפסיד בסדרה  

  לקיחות.  11-זו ייעלם והכרוז יגיע ל

  

Dealer: W  
Vul: E-W 16  Board:  

 QT973 
 A52 

 A6 

 K85  

  

 J65 

 97 

 KT84 

 A963    

 AK82 

 T643 

 J973 

 7  
 4 
 KQJ8 

 Q52 

 QJT42  

  

 

West North East South 

Pass 1 Pass 2 

Pass 2NT Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

צפון בשיטת  -אם  משתמשים  דרום 
Two Over One  יסתפק דרום   ,

של   ראשוה  (מחייב    NT1בהכרזה 
ימשיך   צפון  אחד).    2♣לסיבוב 

)Better Minor  ויש מצב שהזוג יעצור (
ההכרזה   בשיטת  חלקי.  בחוזה 
יותר:   פשוטים  העייים  הטבעית 

של   תשובה  יש  הכרזתו  2♣לדרום   .
היא   צפון  של  הכוה    NT2השייה 

ועכשיו    12-14( מאוזות)  קודות 
אם  החלטה  לקבל  צריך  דרום 
הרצפים   מלא.  למשחק  להעלות 
ותים   ובהארט  בקלאב  הטובים 

  23-24יחות גם עם  לק  9סיכוי לבצע  
כאן   המלצתי  ולכן  גבוהות,  קודות 

  .NT3על הכרזה אופטימית: 
  

  ניתוח משחק היד

  ). רביעי מלמעלה(  ♦ 4:  קלף ההובלה
מהדומם, וזה מחזיק.    Qצפון מסה  

מוך   קלאב  הוא  הבא  הצעד 
ה אל  הגבהת  K-מהדומם  לאחר   .

עשר   לכרוז  יש  הקלאב  סדרת 
ארבע  בדיאמוד,  שתיים  לקיחות: 

פלוס   בקלאב.  וארבע    430בהארט 
לצפון הדרת  תוצאה  דרום.  -תהיה 

תגביל   בהארט  יותר  זהירה  הובלה 
של   לתוצאה  הכרוז  .  400+את 

לקבל   דרום  את  שהחו  השיקולים 
מלא   משחק  ולהכריז  ההזמה  את 

תמי זכרו  ככוים:  ד  התבררו 
לקיחות   של  משחק  הוא  שברידג' 

  ולא של קודות. 
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Dealer: N  
Vul: None 17  Board:  

 95 
 AKT5 

 A965 

 Q93  

  

 8 

 J874 

 KQ4 

 AJ865    

 AKQJ6 

 932 

 J73 

 72  
 T7432 
 Q6 

 T82 

 KT4  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass 1 

Pass 1NT Dbl 2 

Dbl Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

ידו של מזרח חלשה  1♦פותח    צפון  .
קודות    11(  2מדי לאוברקול בגובה  

בלבד, חמישייה חלשה). דרום משיב  

קודות    1♠ וחמש  חמישייה  עם 
די סטדרטי. כעת הכרזת    -גבוהות   

אבל    2♠ טבעית,  תיחשב  ממערב 
לדוגמה,   אם,  להתאפק!  עדיף 

, מערב יוכל  1NT-3NTההמשך יהיה  
מהשותף   מבקש  וזה  להכפיל, 
שהדומם   הראשוה  בסדרה  להוביל 
מכריז   אכן  צפון  במציאות  הכריז! 

NT1  יד עם  מכפיל  מזרח  ופתאום   ,
בסיבוב   להכרזה  קרובה  שהייתה 

בסדרות    4-4הראשון ויש בה לפחות  
רזו. מערב מתכוון להשאיר  שלא הוכ

לעושין, אבל דרום בורח   את הכפל 

מכפיל  2♠ -ל מערב  הסתם,  מן   .
זה    Passלעושין.   על    Dblואחרי 

  אותה סדרה זה בדרך כלל מעיש. 
  

  ניתוח משחק היד

  –רביעי מלמעלה  (  ♠J:  קלף ההובלה
בסדרה המצב  את  לשותף   ).מבהיר 

ומזרח מאותת על    ♠Aמערב ממשיך  
לדיאמוד.   מחליף  העדפה  מערב 

אם   כעת  זוכה    הכרוזלדיאמוד. 
להגה   יש  בקלאב    7וממשיך 

. אם 300+לקיחות מובות מאליהן:  
מדיאמוד    דרום להיפטר  יסה 

מפסיד על הארט הוא דווקא יסתבך  
תוצאה   עם  שליטה  ויאבד  יותר  עוד 

(ברגע המכריע מזרח     500של מיוס  

את  שעלי  ♥ Jיוביל   מערב  ישליך  ו 
בקלאב).   בידו  היחיד  כך   המפסיד 

תהיה   לא  הזאת  היד  אחרת,  או 
שחקים   אותם  עבור  עימה  חוויה 
בחוזה   לשחק  שייאלצו  בדרום 

  .2♠ מוכפל של 
  
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S 18  Board:  

 K75 
 QJ542 

 AT73 

 T  

  

 T9832 

 3 

 95 

 87654    

 Q4 

 A98 

 KJ842 

 KQ3  
 AJ6 
 KT76 

 Q6 

 AJ92  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1NT 

Pass 2 Pass 3 

Pass 3 Pass 4 

Pass 4 Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   לא  NT1דרום  מעדיף  אי   .

ב על    Dbl-להשתמש    NT1מעיש 

עם ידו של    Pass) וקורא  15-17חזק (
ב מדובר  (ממילא  קודות    15- מערב 

משיב   צפון  מפוקפקות).    –  2♦די 
לבורד   ביגוד  להארט.  טרספר 

, הפעם לפותח יד מתאימה  14מספר  

המתארת    Super Accept   ♥3להכרזת  
של   תמיכה  עם  יחסית  טובה  +  4יד 

קודות צפון    10קלפים בהארט. עם  
ביד לקראת סלם אפשרי  -מסה קיו

י לשותף  "מושלמת".אם    ד 
ידיים   השותפים  לשי  במציאות, 
עד   שתואר  למה  יחסית  מיימליות 
יעז   לא  מהם  אחד  אף  ולכן  כה, 

המלא   המשחק  גובה  את    –לעבור 

  . 4♥ -התהליך ייעצר ב
  

  ניתוח משחק היד

  ).הובלה פסיבית(  ♥ 8:  קלף ההובלה
ברור   סלם,  חיפשו  שהיריבים  היות 
כלום,   אין  שלשותפו  למערב 
למכור.   לא  רק  היא  שלו  והמטרה 
מערב יזכה בסיבוב השי של השליט  
שהקלפים   כפי  בהארט.  וימשיך 
יושבים, לכרוז רק מפסיד אחד וסף  
במערב   שחקן  אבל  בדיאמוד, 
יקבל   בזמן המכרז  לשתוק  שהשכיל 

ה  (העקיפ   ♠Qלקיחה וספת עם    אולי 
מערב   אם  אלא  הגיוית,  זו  בסדרה 

לו   שיש  המכרז  בזמן  +  15הודיע 
בין   יועו  התוצאות   +620קודות). 

  דרום. -לטובת צפון 680+-ל
: לפעמים "שתיקה שווה זהב".  טיפ

בידיים   חוצות  לא  התערבויות 
מתבטאות   ליריבים  ששייכות 
עודפות   בלקיחות  קרובות  לעתים 

  לכרוז ותוצאה גרועה למתערב. 

  

Dealer: S  
Vul: E-W 19  Board:  

 AQT7 
 762 

 764 

 974  

  

 J942 

 9 

 AKJ852 

 32    

 653 

 AKQ4 

 Q3 

 AQ85  
 K8 
 JT853 

 T9 

 KJT6  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1NT Pass 2 Pass 

2 Pass 3 Pass 

3NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

מכריז  NT1פותח    מערב מזרח   .♣2 

התשובה     3♦ממשיך    2♥ ולאחר 
ומראה יד מחייבת למשחק מלא עם  

ו5 בדיאמוד  קלפים  קלפים    4-+ 
) מקסימום  למערב    17בספייד. 

קודות), אבל קודות אלה מרוכזות  
השותף.   של  הקצרות  בסדרות 
זה   בשלב  מסתפק  מערב  לפיכך, 

על    NT3בהכרזת   מעידה  שאיה 
לם. היות שידו של מזרח עיין רב בס
קודות), הוא סומך על    9מיימלית ( 

טובים   עוצרים  שיביא  השותף 
- ב  המכרז מסתייםבקלאב ובהארט  

NT3.  
  

  ניתוח משחק היד

  ). רביעי מלמעלה(  ♠7:  קלף ההובלה
  - החלופה היא הסדרה שלא הוכרזה  

רבים   7♣ שחקים  מלמעלה).  (שי 
של   מצירוף  להוביל  אוהבים  לא 

AQTx   שליט ללא  חוזה  גד 
יוביל   שהשותף  להמתין  ומעדיפים 
ההמתה   הזה  במקרה  הסדרה.  את 
ייאלץ   והשותף  מאוד  ארוכה  תהיה 
על   שלו  הספיידים  כל  את  להשליך 
הובלה   לאחר  הדיאמוד.  סדרת 

למערב   מידיות    11בקלאב,  לקיחות 
סיכוי לאור    עם  וספות  ללקיחות 

של   בהשלכות.    דרוםהקשיים 
לעומת זאת, אם צפון מוביל בסדרה  
מיד   זוכה  ההגה  שלו,  הטובה 
המכסה   כל  (וזו  לקיחות  בשלוש 

  המגיעה לה).  
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Dealer: W  
Vul: Both 20  Board:  

 642 
 AQJT2 

 AQ4 

 KJ  

  

 AKT987 

 86 

 KJ 

 QT9    

 Q53 

 53 

 875 

 86543  
 J 
 K974 

 T9632 

 A72  

  

 

West North East South 

Pass 1 1 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

קודות עם חמישייה טובה    17לצפון  
בשביל   מדי  טובה  זו  יד  במייג'ור. 

הפתיחה   ולכן  NT1הכרזת  צפון  , 

ידו של 1♠. מזרח מתערב  1♥ פותח    .
מהכרזת   רחוקה  איה  דרום 

להגזים  3♠ ספליטר   לא  עדיף  אבל   ,

של   בהכרזה  במצב   4♥ ולהסתפק 
עד   שמראה  גבוהות    8פגיע  קודות 

עם  4עם   לרוב  בהארט,  קלפים   +
צפון   זו  לאחר הכרזה  קוצר כלשהו. 

סלם יחפש  לא  שידו  כראה  היות   ,
"חורים" מדי  יותר  לעומת  מכילה   .

הכרזת   להוביל  3♠זאת,    עלולה 

  . 6♥ של   מוגזםלחוזה  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף).  ♠ A:  קלף   (ראש 
ההמשך הטוב ביותר של מזרח הוא  
ספייד   יחתוך  צפון  פסיבי.  בשליט 
בדיאמוד.   עמוקה  עקיפה  ויסה 

ב מערב  זכיית  וחזרה    ♦ J-לאחר 
לחש   יצטרך  צפון  וספת  פסיבית 

לעקוף   לסות  שוב  אם  בדיאמוד, 
עקיפה    Kלהפיל   לסות  אולי  או 

היחידה   המצליחה  הדרך  בקלאב. 
של   טובה  לתוצאה   650+שתוביל 

להפיל   יסיוות    בודד.  ♦ Kהיא 
את   לתקוף  מזרח  של  אקטיביים 
הכרוז   על  יקלו  המייור  סדרות 

  לקיחות. 12או אפילו   11לבצע 
  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S 21  Board:  

 T32 

 KT92 

 K75 
 J94  

  

 A75 

 A85 

 9632 

 T83    

 KJ 

 J74 

 Q4 

 AK7652  
 Q9864 

 Q63 

 AJT8 
 Q  

  

 

West North East South 

--- Pass Pass 1 

2 2 3 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

הסדרות   בין  תחרותי  מאבק 
גבולית   פתיחה  לדרום  השחורות. 

של   ה  1♠מאוד  מערב  20-(חוק   .(

ידיים  2♣מתערב   ולמזרח  לצפון   .
מסוג   חלוקה  עם  מעייות"  "לא 

, אך עדיין חובתם "לתמוך עם  4333
את   לדחוף  כדי  רק  ולו  תמיכה", 
יותר.   גבוהה  להכרזה  השי  הזוג 

ואין -לצפון מיימליות,  ידיים    דרום 
להם שום סיבה להפר את "חוק סך  

"  3מעל    3- הלקיחות" ולהתחרות "ל
קלפים בלבד, ועוד   8עם התאמה של 

מזרח חות.  פגיעות  מערב  -במצב 
הגבוהות   הקודות  ברוב  המחזיקים 
בחוזה   לזכות  שאמורים  אלה  הם 

  עם סדרת הקלאב שלהם.  3בגובה 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♠T:  קלף    ).סדרת 
כבר  שתמך  השחקן  כי  מקובל 

והראה בהכרזה   + קלפים  3בשותפו 
הגבוה   בקלף  השותף  בסדרת  יוביל 

זו    3מבין   תמוה.  ללא  קלפים 
מיד   זוכה  הוא  לכרוז.  וחה  הובלה 

בהארט    ♠KJ-ב לדומם  עובר  בידו, 
מפסיד   הארט)  (או  דיאמוד  וזורק 

. ותר לו למסור להגה שלוש  ♠Aעל  
וע האדומות  בסדרות  וד  לקיחות 

ל בשליט  צפון  ♣J-לקיחה  .  של 

הובלה    3♣החוזה   בדיוק.  מבוצע 
האדומות   הסדרות  באחת  חלופית 
את   להכשיל  כדי  מספיקה  הייתה 
ומכרתם  בצפון  ישבתם  אם  החוזה. 
את החוזה בהובלה, אי מקווה שזה  
לגלות   ותמשיכו  אתכם  ירתיע  לא 
גם   אמות לסדרות שיכריז השותף 

  תרוויחו. בעתיד. בטווח הארוך 
  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W 22  Board:  

 965 
 76 

 Q752 

 KQ75  

  

 QJ84 

 AKJT982 

 9 

 T    

 T72 

 Q4 

 AKT6 

 J643  
 AK3 
 53 

 J843 

 A982  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Dbl 

RDbl Pass 2 Pass 

2NT Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ההכרזה ניתוח 

להכרזת   מדי  חזקה  מזרח  של  ידו 

. כון להתחיל את המכרז 4♥ פתיחה  
ב1בגובה   מתערב  דרום   .-Takeout 

Double  ומערב מגיב ב -RDbl  קריאה .
מראה   רצון 10זו  עם  קודות   +

של   ידו  אבל  היריבים,  את  להעיש 
להגה.   מתאימה  איה  כלל  מזרח 

רוורס   מאוד    2♠הכרזת  מתאימה 
זה   למשחק    –במצב  מחייבת  היא 

שלה   הכוח  שעיקר  יד  ומראה  מלא 
ממשיך   מערב  חלוקתי.   NT2הוא 

מזרח   כעת  בספייד.  התאמה  ושולל 

שמ  –  4♥ מכריז   ראה  הכרזה סוגרת 
ללא   אך  מאוד,  חזקה  הארט  סדרת 

  עיין מיוחד בסלם. 
  

  ניתוח משחק היד

צפון    (ראש רצף).  ♠A:  קלף ההובלה
פי   על  מעודד  לא  באיתות  מגיב 
מבין   ודרום  הזוג,  בי  של  שיטתם 

לקיחות  ש משתי  יותר  יהיו  לא 
למזרח  בספייד.   המכרז  פי  על 

של   אפילו    6-4חלוקה    7-4ואולי 
הדומם   למראה  המייג'ור.  בסדרות 
ברור שהלקיחות של ההגה בקלאב  
בלקיחה   לשחק  חיוי  ולכן  בסכה, 

  (צפון מעודד).   ♣Aהשייה 
ב להמשיך  אם  מתלבט  דרום  -כעת 

K♠   .קלאב של  שי  בסיבוב  או 
תשה   לא  שלו  ההחלטה  במציאות 

שההגה לאחר  לזכות    דבר,  מיהרה 
תמיד   היא  בקלאב,  שלה  בלקיחה 
תקבל לקיחה שייה בספייד, אך לא  
הגה   (לאחר  התוצאה  מזה.  יותר 

תהיה   מערב,  -למזרח   +620כוה) 

לגבות   "שוכח"  דרום  אם    ♣Aאבל 
(טופ   650+בהתחלה, התוצאה תהיה  

  מערב). -למזרח



  10עמוד  19.6.2022  2022 יוני סימולטנית ארצית  

  
  

Dealer: S  
Vul: Both 23  Board:  

 KT832 
 K3 

 K4 

 9743  

  

 J75 

 T8 

 QJ85 

 AJT2    

 64 

 QJ9754 

 A963 

 8  
 AQ9 
 A62 

 T72 

 KQ65  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1NT 

2* 3 Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קודות    15עם    NT1דרום 
מתאימה   מערב  של  ידו  מאוזות. 

או    2♥ להתערבות     2♦טבעית 
באחת  שישייה  מראה  (מולטי, 

קודות    9מסדרות המייג'ור). לצפון  
הסיכוי   בספייד.  חמישייה  עם 
(וגם   זיח  בספייד  שישייה  שלמערב 

בהכרזת   סכה  אין  דרום    –  3♠ אז 
דאבלטון  NT3יכריז   על  עם  ולכן   ,(

צפון להיח שסדרתו של מערב היא  

ולהכריז   ומחייב    3♠הארט  (טבעי 
למשחק מלא לפחות). כמובן שערכו  

עולה כאשר הוא יושב אחרי    ♥ Kשל  
דרום  מערב.  של  ההארט  סדרת 

ומכריז   תמיכה"  עם   –  4♠"תומך 
להכריז   עוצר    NT3מסוכן מאוד  עם 

  "שביר" בהארט.
  

  ניתוח משחק היד

השותף).    ♥ T:  ההובלהקלף   (סדרת 
בראש  מהובלה  יותר  טוב  ראה  זה 

לקיחה.    ♦Qהרצף   למכור  שעלולה 
בדומם,  זוכה  צפון  פשוט:  המשחק 

ולאחר מכן    ♠AQמושך שליטים עם  

K♠   מוך מידו. לאחר ומוביל קלאב 

ב  דיאמוד    ♣K-הזכייה  מסה  הוא 
ה  לעבר  מהדומם  וממשיך    -Kמוך 

ה לעבר  וסף  יש  Q-בקלאב  לבסוף   .
ואחד   בקלאב  מפסידים  שי  לו 

יבוצע בדיוק.    4♠ החוזה    –בדיאמוד  
חדי העין בייכם אולי הבחיו שאם  

מריץ   ה  ♣9צפון  את  של    8-ומועך 
מספר   את  לצמצם  יכול  הוא  מערב 

  המפסידים בקלאב לאחד.  
חיתוך  -כמו לארגן  יכולה  ההגה  כן, 

מוב  מזרח  אם  בקלאב  אך ♣A- יל   ,
טבעיות   לא  משחק  דרכי  אלה  כל 

  "בקלפים פתוחים".  

  

Dealer: W  
Vul: None 24  Board:  

 AK83 
 8643 

 QT752 

   

  

 654 

 KQ5 

 AK84 

 QJ3    

 Q97 

 AJT2 

 J 

 AK852  
 JT2 
 97 

 963 

 T9764  

  

 

West North East South 

1 1 3NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

(יש   1♦ וצפון מתערב  1♣פותח  מערב

זה   רביעייה    1♠ שיעדיפו במקום  עם 

קיו יכריז  מזרח  ואז    2♠ביד  - טובה, 
משוחק על    NT3והחוזה הסופי יהיה  

למזרח   מערב).  קודות    15ידי 
טובים   עוצרים  עם  מאוזות 

במייג'ור.    בדיאמוד  רביעיות  ללא 
של   כזאת   NT3הכרזה  יד  מתארת 

). מערב  13-15במדויק (טווח קודות  
הבטיח   ששותפו  העוצרים  על  סומך 

בחוזה   של    NT3ושאר  ידיים  (שתי 
קודות שאחת מהן מאוזת אין    15

  אמורות לבצע סלם ללא התאמה).
  

  ניתוח משחק היד

 J  ).סדרת השותף(  ♦3:  קלף ההובלה

,  K-מזרח זוכה במצפון.  Qמהדומם, 

ומופתע לגלות חלוקה    ♣Q-ממשיך ב
הלקיחות  5-0של   חמש  במקום   .

שקיווה להן בקלאב יהיו רק ארבע,  
לקיחות   עשר  לו  יש  עדיין  אבל 

לפי  מלמעלה ורצוי לזכות בהן מיד  
שההגה תוכל לזכות בלקיחות שלה  
הזדמות   החמיץ  דרום  בספייד. 

ב מובי  ♠ J- להוביל  לזכיית  שהיה  ל 
  ההגה בארבע הלקיחות הראשוות. 

ב הכרוז  אז   NT3-אם  מערב,  הוא 
לבצע   תמיד  ואם    10אפשר  לקיחות 

ב מתחילה    11תהייה    ♠AK-ההגה 
בדיאמוד   מוביל  צפון  אם  לקיחות. 
מוך לאחר שהכריז אוברקול, מותר  
מוך   ולשחק  אופטימיים  להיות 
את   יזכה  זה  מהלך  גם  מהדומם. 

  .  11-הכרוז בלקיחה ה
לדעת מרבים כדאי  בכירים  זוגות   :

בהכרזות   להשתמש  לאחרוה 
כדי   התערבות  לאחר  טרספר 
זו   יד  בהובלה.  יהיה  שהמתערב 
בשביל   עדיף  זה  מדוע  מדגימה 

  השותפות המשחקת את היד.
  

  

Dealer: N  
Vul: E-W 25  Board:  

 T532 

 KT84 

 JT7 
 T2  

  

 K974 

 A93 

 K54 

 KQ8    

 A86 

 62 

 A2 

 A97654  
 QJ 

 QJ75 

 Q9863 
 J3  

  

 

West North East South 

--- Pass 1NT Pass 

2* Pass 2NT* Pass 

3NT* Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

הכרזות   הרבה  מכיל  הזה  הסט 

של   למשיב  NT1פתיחה  הפעם   .12  
זו   יד  בקלאב.  שישייה  עם  קודות 
טובה מדי בשביל הכרזה סוגרת של  

NT3  להתחיל היא  ההמלצה   .

לקלאב   מכן    2♠בטרספר  ולאחר 
לסלם    –  NT3להכריז   עם מזמין 

בקלאב   סיגלטון.  שישייה  בלי 
מזרח     קראת    NT2הכרזת 

Pre-Accept    התאמה מתארת  והיא 
בקלאב    3של   לפחות  קלפים 

. מזרח דוחה את  Qהכוללים לפחות  
היקוד  לסלם  ההזמה   עקב 

חיתוך   כוח  והיעדר  המיימלי 
). אם מול יד כזו  4333(חלוקה מסוג  

יש סלם, מערב לא היה ותן לפותח  
. מזרח מעדיף  NT3-אופציה לעצור ב

  .5♣על פי   NT3חוזה של  כמובן 
  

  משחק הידניתוח 

  ). רביעי מלמעלה(  ♦ 6:  קלף ההובלה
זו   סדרה  בהארט  הובלה  לאחר 
חוץ   לעשות  מה  אין  ולכרוז  חשופה 

מלמעלה.    11מלמשוך   לקיחות 
בדיאמוד   הובלה  זאת,  לעומת 

להשיג   פז  הזדמות  לו    12ותת 

ב זוכה  מזרח  ואז    ♦ K- לקיחות. 
ומשליך   בקלאב  לקיחות  שש  מושך 
ודיאמוד   הארטים  שי  מידו 
של   גרועות  להשלכות  (בתקווה 

  ♠AKההגה). לאחר מכן הוא משחק 
העימה   צוחים    QJולהפתעתו 

- בדרום. המשך בספייד מגביה את ה
.  12- בידו של מזרח, וזו הלקיחה ה  9

להכריז   לא  השיקול  זאת,  למרות 
כון   היה  הרבה    –סלם  מזל  דרוש 

  .  NT6-כדי להצליח ב
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Dealer: E  
Vul: Both 26  Board:  

 T83 
 52 

 QT9 

 KQT85  

  

 Q42 

 JT93 

 432 

 642    

 AJ6 

 AQ87 

 AJ6 

 A73  
 K975 
 K64 

 K875 

 J9  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

2NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

קודות    20עם    NT2פותח    מערב
למזרח   אבל  קודות    3מאוזות, 

יד זו איה מצדיקה תשובה   –בלבד  
בשום אופן. לגבי ידיים מאוזות של  

בין    4 דעות  חילוקי  יש  קודות 
עם   אבל  ללא    3מומחים,  קודות 

לקרוא   חובה  חלוקתי  .  Passערך 
  . NT2החוזה הסופי הוא 

  
  ניתוח משחק היד

אצל   (ראש רצף).  ♣K:  קלף ההובלה
גד חוזה    K- חלק מהזוגות הובלה ב

חזקה   הובלה  היא  שליט  ללא 
קלף   את  לזרוק  מהשותף  שמבקשת 
מקרה   בכל  מערב  שלו.  התמוה 

משחק   דרום  ואם  בלקיחה    Jיעכב, 
על צפון להחליט   הראשוה זה מקל 
זכיית   לאחר  בסדרה.  המשך  על 

  ♠J, המשך מעיין יהיה  ♣A-מערב ב
ית דרום  אם  במהיד.  לזכות  -פתה 

K♠  לדומם להיכס  לכרוז  יתאפשר   ,

ולהשיג  ♠Qעם   בהארט  לעקוף   ,
בהארט,   ארבע  לקיחות:  שמוה 
שתיים בספייד ושי אסים במייור.  
לעומת זאת, אם דרום מעכב הכרוז  
ויישאר   מידו  הארט  להוביל  יצטרך 
כאשר   בלבד,  לקיחות  שבע  עם 
דרום   של  מצדו  דיאמוד  הובלת 

לסדרת   כיסה  של  תארגן  הקלאב 
יסה   מערב  זה  במקום  אם  צפון. 

, ההגה תהיה  Q-ספייד מוך לעבר ה
סיכוי   יהיה  לא  ולכרוז  יותר  קלה 
לבצע את החוזה. זה יהיה המצב גם 
הארט   להוביל  מחליט  הכרוז  אם 

  .♣A-מידו לאחר הזכייה ב 
  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: None 27  Board:  

 AJ8 
 A42 

 AK832 

 Q7  

  

 KT7642 

 QJ 

 74 

 A64    

 Q93 

 86 

 95 

 KJT985  
 5 
 KT9753 

 QJT6 

 32  

  

 

West North East South 

--- --- --- 2 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

עם   בהארט Weak Twoדרום פותח  
מעיית   וחלוקה  ביוית  שישייה 

קודות    18לצפון  .  6421מסוג  
מאוזות עם התאמה בהארט. יד זו  

,  4♥ מספיק טובה כמובן כדי לשחק  
לחפש   כדי  טובה  מספיק  איה  אבל 
סוגרת   בהכרזה  בוחר  צפון  סלם. 

  ומסיים את המכרז.  4♥ פשוטה של  
  

  ניתוח משחק היד

  ) מדאבלטוןגבוה  (  ♦9:  קלף ההובלה

מהלך    ♣Jאו   פימי).  רצף  (ראש 
המכרז לא חשף מידע משמעותי על  
להחליט   קשה  ולכן  הדומם,  של  ידו 
בדיאמוד   הובלה  ההובלה.  קלף  על 
תעיק לכרוז לקיחה עודפת (השלכת  
שיצליח   בתאי  דיאמוד)  על  קלאב 
למשוך שליטים ללא מפסידים. אם  

ב יתחיל  לו    ♥ A-דרום  תהיה  לא 

והוא  ו  ♥ QJבעיה:   ממזרח  פלים 
הובלה    11יבצע   לאחר  לקיחות 

או   כל    12בקלאב  לאחר  לקיחות 
אם  זאת,  לעומת  אחרת.  הובלה 

ב יתחיל  לאחר   ♥ K- דרום  אז  מידו 
בעל   פילת תמוה ממזרח, המשחק 
הסיכויים הרבים ביותר הוא עקיפה  
ואז   תיכשל  זו  עקיפה  מערב.  גד 

ב לזכות  עלול  לקיחות    10-דרום 
גרו  (תוצאה  בטופבלבד  בוטום).  - עה 

של   חוזה  צפוי  ברוב    4♥ להערכתי 
מגוון   עם  השולחות  של  המכריע 

  . 480+-ל 420+תוצאות שיוע בין 
  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: N-S 28  Board:  

 54 
 QJ5 

 KJT6 

 A954  

  

 QJT 

 AT2 

 A542 

 KQ3    

 AK76 

 K8743 

 93 

 T8  
 9832 
 96 

 Q87 

 J762  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1NT Pass 

2 Pass 2 Pass 

3* Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

אבל   לפתיחה,  קרובים  וצפון  מערב 

מזרח   הוא    16עם    NT1הפותח 
עם   מאוזות.    5-4קודות 

ו מערב    10-במייג'ורים  קודות 

תחילה   ששותפו    2♣משיב  ולאחר 
הוא   במייג'ור  רביעיות  שולל 

במוסכמה   ומכריז    Smolenמשתמש 

בהארט    3♠ חמישייה  להראות  כדי 
ורביעייה בספייד עם כוח של משחק  
את   להפוך  ועדה  המוסכמה  מלא. 
על   יודע  מזרח  לכרוז.  החזקה  היד 

  . 4♥ בהארט ומכריז   5-3התאמה 
  

  ניתוח משחק היד

רואה    -   ♦ 7:  קלף ההובלה אי  טוב, 
שזו   ויודע  הידיים  ארבעת  כל  את 
כמה  יש  אבל  המוצלחת,  ההובלה 
הובלה   של  בכיוון  מההכרזה  רמזים 
תשעה   הראה  מערב  בדיאמוד. 
של   סכה  יש  ולכן  במייג'ור  קלפים 

.  המייורהשלכת מפסידים בסדרות  
את   פתח  לא  שמערב  העובדה  לאור 
לא   שותפו  כי  מסיק  דרום  המכרז, 

מפתיחה של  רחוק  הקודות  היכן   .
בקלאב,   לא  כראה  מרוכזות?  צפון 
וצלה   שלא  הזדמות  לו  הייתה  כי 

מכאן  Lead-Direct(  2♣להכפיל    .(
שהובלת דיאמוד בעלת  יתן להסיק 

  סיכוי רב יותר להצליח. 
מזרח  בדיאמוד  הובלה  לאחר 
עם   ביחד  זו  בסדרה  לקיחה  מפסיד 

A♣    ומבצע בשליט.    4♥ ולקיחה 
זא לעומת  הובלה  בדיוק.  לאחר  ת, 

יוכל    ♣Aבקלאב צפון ישחק   ומזרח 

עם תוצאה    ♣KQלזרוק דיאמוד על  
באחת 450+של   הובלה  לאחר  גם   .

יוכל   מזרח  המייג'ור  מסדרות 
מוך   קלאב  פעמיים  להוביל 

  מהדומם עם אותה תוצאה. 
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Dealer: N  
Vul: Both 29  Board:  

 J4 
 QT8743 

 943 

 32  

  

 KT97 

 K5 

 J5 

 AJ965    

 AQ8 

 A962 

 KT8 

 KQ4  
 6532 
 J 

 AQ762 

 T87  

  

 

West North East South 

--- Pass 1 Pass 

1 Pass 1 Pass 

2 Pass 3 Pass 

4 Pass 4 Pass 

4NT Pass 5♦ Pass 

6NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

בשביל   מדי  חלשה  צפון  של  ידו 

Weak Two  פותח מזרח   .♣1  

מערב   תשובת  מראה    1♥ ולאחר 
קודות    18רביעייה בספייד. למערב  

והוא משתמש ב"צבע רביעי מחייב"  
חמישייה   שלפותח  לגלות  כדי 
קלפים   שלושה  (ללא  בקלאב 

מכריז   הוא  כעת    –  4♣בהארט). 
המזמיה   שליט  סדרת  על  הסכמה 
מגיב   מזרח  לסלם.  השותף  את 

קיו מראה  4♥ ביד  -בהכרזת   :
קוטרול   ושולל  בהארט  קוטרול 

מראה בדיאמוד.   מזרח  מכן  לאחר 
חמישה   מתוך  אחד  מפתח  קלף 
הסלם   את  להכריז  מחליט  ומערב 

על   להגן  כדי  שליט  מפי    ♦Kללא 
ביצוע   מזה,  חוץ    NT6ההובלה. 

 6♣יותר מאשר    מקה תוצאה טובה
  בוטום. -בטופ

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה שלא (  ♦3:  קלף  סדרה 

ב  ).הוכרזה זוכה  וממשיך    ♦ A-דרום 
כבר   לו  שיש  רואה  מערב  בסדרה. 
בקלאב,   (כראה)  לקיחות  חמש 
שלוש בספייד, שתיים בהארט ואחת  
אם   להחליט  צריך  הוא  בדיאמוד. 

או לקוות ללקיחה    לעקוף בדיאמוד
אפשרויות   עם  בספייד  רביעית 
שיושבים   כפי  לחץ.  למשחק  וספות 
אבל  תמיד,  יצליח  מערב  הקלפים, 
לעקוף   לא  שעדיף  לי  ראה 

ופל    ♠ Jבמציאות    בדיאמוד. 
ולמערב   קלות    12דאבלטון  לקיחות 

ההכרזה   בעקיפה.  להסתכן  מבלי 
NT6    יבהומ בהצלחה   topמוכתרת 

  מערב. -משותף למזרח 

  

Dealer: E  
Vul: None 30  Board:  

 JT65 
 953 

 K4 

 J874  

  

 Q83 

 J8 

 Q53 

 AT962    

 K742 

 AKT7 

 762 

 KQ  
 A9 
 Q642 

 AJT98 

 53  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

Dbl Pass 1NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   ה  1♦דרום  חוק  .  20-לפי 
של   פתיחה  עוצר    NT1למערב  ללא 

ב  בוחר  והוא   Takeout-בדיאמוד, 

Double    .במייג'ור רביעיות  שתי  עם 
בקלאב,   מדאבלטון  להירתע  אין 
שתי   מכיל  הוא  כאשר  ביחוד 

עם   שותק  צפון  קודות    5תמוות. 
שמחזיק   ומזרח  קודות    9בלבד, 

של   טבעית  הכרזה  בין  לבחור  צריך 

ובין    0-9(שמתארת    2♣ קודות) 
של     7-10שמתארת    NT1הכרזה 

ללא   בדיאמוד  עוצר  עם  קודות 
האפשרות   במייג'ור.  רביעיות 
מדויק   יותר  תיאור  ותת  השייה 
לחוזה   להוביל  עשויה  וגם  היד  של 

בטופ יותר  לאחר -משתלם  בוטום. 
NT1    להזמין אם  מתלבט  מערב 

מלא.   גבולית  למשחק  ההחלטה 
היות  מוותר  מערב    KQ-ש  ולבסוף 

אידיאליים   קלפים  אים  דאבלטון 
של    NT3לצורך   בעיות  וייתכו 

  מעברים בסדרת הקלאב. 
  

  ניתוח משחק היד

  ).רצף פימי(ראש    ♦J:  קלף ההובלה

ב זוכה  בדיאמוד  ♦ K- צפון  .  וחוזר 
רעוע,   מזרח  של  העוצר  כי  מתברר 
הלקיחות   בחמש  זוכה  וההגה 
מסה   צפון  בדיאמוד.  הראשוות 
השחורות   בסדרות  הגה  על  לשמור 
מבין   מזרח  כעת  הארטים.  ומשליך 
ההארטים.   סדרת  על  מגן  שדרום 

כדי להגיע    ♣Aעם    ♣Qהוא עולה על  
בהארט  עקיפה  לצורך  ומשיג    לידו 

בספייד,   אחת  בדיוק:  לקיחות  שבע 
בקלאב.   ושתיים  בהארט  ארבע 
שההחלטה   מתברר  דבר  של  בסופו 

הייתה כוה, אבל גם    NT1-לעצור ב 

של   לתוצאה    2♣חוזה  מוביל  היה 
  .90+זהה: 

  

Dealer: S  
Vul: N-S 31  Board:  

 63 
 864 

 54 

 JT9753  

  

 AK54 

 KQ952 

 K32 

 Q    

 QJT98 

 JT7 

 QT987 

   
 72 
 A3 

 AJ6 

 AK8642  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

2 Pass 4 Dbl 

Pass 5 Dbl Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח קודות    16עם    1♣  דרום 
ושישייה טובה בקלאב. יש שמסים  

NT1    עם ידיים כאלה אבל זה פחות
בספייד.   מוך  דאבלטון  עם  מתאים 

להתערב   מחליט  חלש    2♠ מערב 
זו   הכרזה  פגיע.  גד  פגיע  לא  במצב 
אמורה להראות שישייה בספייד עם  

קודות, אבל בהיעדר אפשרות    5-10
ספייד+   אחת  בהכרזה  להראות 

להכריז   מוכן  אי  עם    2♠דיאמוד 
מעיי וחלוקה  טובה  ת.  חמישייה 

ל  מעלה  התאמה    4♠ -מזרח  עם 
עם   מכפיל  דרום  חזקה.  ויד  מצוית 

לקיחות מלמעלה,    4מה שראה כמו  
מול   רב  אורך  מחזיק  צפון  אבל 
(קלאב)  שותפו  פתח  שבה  הסדרה 
מספר   את  מקטין  שזה  ויודע 
מחליט   צפון  בהגה.  הלקיחות 

ל הפגיעות    5♣-להקריב  על אף מצב 
דרום   של  הכפל  הכול  אחרי  החות. 

מעיש  מרא כפל  ואיו  טובה  יד  ה 

  לעושין.   5♣טהור. מזרח מכפיל 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף).  ♠ Q:  קלף   (ראש 

ב עולה  ל  ♠K-מזרח    ♥ K-ומחליף 

עם    2♠(הוא מאמין שהשותף הכריז  
וספות   לקיחות  ואין  שישייה 
בסדרה). בסופו של דבר קו המשחק  
של ההגה איו משה הרבה. לדרום  
שי מפסידים בספייד שאין להימע  
ואחד   בהארט  אחד  מהם, 
כשל   המוכפל  החוזה  בדיאמוד. 

פגיע:   במצב  -למזרח  500+פעמיים 
לצפון  טוב  יותר  עדיין  וזה  -מערב, 

מאשר   ומבוצע  4♠דרום  : מוכפל 
עם לקיחה עודפת.    690+ואולי    590+

לשחק   ליריביו  שייתן  בדרום  שחקן 

  לא מוכפל, יקבל תוצאה טובה.  4♠
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Dealer: W  
Vul: E-W 32  Board:  

 J86 
 K932 

 985 

 863  

  

 532 

 J8 

 AK32 

 AJ52    

 A97 

 QT754 

 J 

 QT94  
 KQT4 
 A6 

 QT764 

 K7  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1 1NT 

2 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

קריאות    1♦פותח    זרחמ שתי  לאחר 
Pass  דרום מחליט למתוח קצת את .

ולהכריז   פגיעות    NT1ידו  במצב 
בטופ לגיטימית  החלטה  זו  -עדיף. 

. החלטתי לבחור בתור מערב בוטום

של   מחייבת  לא  .  2♥ בהכרזה 
עם   מומלץ    9עקרוית,  קודות 

להכפיל, אבל במצב פגיעות זה ספק  
אם כפל יוביל לתוצאה טובה, ביחוד  
לברוח   מסוגלים  היריבים  כאשר 

ברי  של  -לחוזים  .  2♠או    2♦ביצוע 
מרובה   "תפסת  לא    –לפעמים 

של   המומלצת  ההכרזה  תפסת". 
מזרח מפשטת את העייים והופכת  

  . 2♥ -אותו לכרוז ב
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רק    -  ♠6:  קלף  יכול  צפון 
להוביל,   כדאי  סדרה  באיזו  לחש 
רבות   קודות  הבטיח  השותף  אבל 
מתחת   להוביל  מעדיף  אי  ולכן 

אחת    .לתמוה פעם  מעכב  מערב 

ב השי.    ♠A-וזוכה  לאחר  בסיבוב 

משחק   הוא  מידו    ♦AKמכן  וזורק 

מהדומם לקח על    ♥ Jספייד מפסיד.  
ידי דרום שממשיך בדיאמוד. מערב  
בקלאב.   בעקיפה  וממשיך  חותך 

ב זוכה  דיאמוד    ♣K-דרום  ומשחק 
חותך   צפון  אבל  חותך,  מערב  וסף. 

מושך   בספייד    ♥ Kמעליו,  וממשיך 
האחרון   השליט  עם  חותך  שמערב 
השליט   את  מגביה  צפון  כך  שלו. 
הלקיחה   את  שמהווה  שלו  הרביעי 

והמכ ההגה.  השישית  של  שילה 
מתברר כי הובלה בספייד היא הדרך  

  .2♥ היחידה להפיל חוזה של 
  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: None 33  Board:  

 A75 

 J754 

 Q4 
 Q765  

  

 K86 

 T9 

 AJ765 

 KT4    

 4 

 KQ32 

 T983 

 AJ98  
 QJT932 

 A86 

 K2 
 32  

  

 

West North East South 

--- Pass Pass 2 

Pass 3 Pass Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

בשביל   חזקה  קצת  דרום  של  היד 

Weak Two  שלישי במושב  אבל   ,

קריאות   שתי  המטרה    Passלאחר 
דווקא   ולאו  ליריבים  להפריע  היא 
עם  עצמו  את  מוצא  מערב  לדייק. 

אבל    ,חלוקה אידיאלית לכפל מוציא
מדי. מוך  שלו  מערב    היקוד  אם 

מדי.   גבוה  יעלה  השותף  יכפיל, 
ב רב  בצער  בוחר  צפון  Pass-מערב   .

ההפרעה את  אין  .  3♠- ל  מגדיל  כעת 
את  להראות  אפשרות  למזרח 

בדיאמוד,   של  החמישייה  וכפל 

על   ספקולטיבי.    3♠ מערב  יהיה 
לפעמים צריך לוותר ליריבים ופשוט  

  לקחת כל מה שאפשר בהגה.
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף).   ♥ K:  קלף   (ראש 

ב זוכה    ♠Qומריץ    ♥ A-דרום 

ב זוכה  מזרח  וממהר    ♠ K-לעקיפה. 
בהארט חיתוך    להמשיך  לקבל  כדי 

ב מערב  זכיית  להגה  ♥ Q-לאחר   .
כבר שלוש לקיחות. על מת להכשיל  

יש למהר לזכות    פעמיים  את החוזה
ואחת   בקלאב  לקיחות  בשתי 
להגיע   לחילופין  או  בדיאמוד 
של   מידו  וספת  הארט  להובלת 
מזרח   ידי  על  שתיחתך  מערב 
אפשרות   את  מהכרוז  ותשלול 

התוצאה   היא  ההשלכה.  הצפויה 

שמכשילים  -למזרח  100+   3♠מערב 
לקיחות זוהי  בשתי  תוצאה    עדיין . 

לצפון  שמזרח-טובה  היות  -דרום 
לבצע   מסוגלים  לקיחות    9-10מערב 

בדיאמוד. ועזת    בחוזה  הכרזה 
מערב  -יותר עשויה להוביל את מזרח

באמצעות    4♦לחוזה   לביצוע  שיתן 
צורך  ללא  הארט  על  קלאב  השלכת 

  . ♣Qביחוש מיקומה של 

  

Dealer: E  
Vul: N-S 34  Board:  

 KT6 
 KQ643 

 Q2 

 K53  

  

 Q32 

 J9 

 T754 

 Q972    

 A85 

 T85 

 K96 

 AJT4  
 J974 
 A72 

 AJ83 

 86  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1 1 Pass 2* 

Pass 2 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

לאחר שתי קריאות    1♣פותח    מערב

Pass  באוברקול מתערב  צפון   . ♥1  ,

  2♣ביד - ודרום משיב לו בהכרזת קיו
עם    10-11המתארת   קודות 

של   לפחות    3התאמה  קלפים 
סופר   צפון  לא    13בהארט.  קודות 

  ♦Qטובות במיוחד (חלוקה מאוזת,  
היה   לא  ששותפו  וזוכר  דאבלטון) 
צפון   המכרז.  את  לפתוח  מסוגל 

שהסיכויי משחק  מחליט  לבצע  ם 

ומכריז   קלושים  יש    2♥ מלא  כאילו 
) חלש  אוברקול  קודות).    9-11לו 

מזרח מקרה  אים  -בכל  כבר  מערב 
הסופי   והחוזה  להתחרות,  מסוגלים 

"מתחצף"  2♥ הוא   מזרח  אם   .

מצב    3♣ומכריז   על  בהסתמך 
בכפל   להגיב  צפון  על  הפגיעות, 

על    –מעיש   "להגן"  מת  על  זאת 
  החוזה החלקי שלו.

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♣7:  קלף    ).סדרת 

ב זוכה  ב  ♣A-מערב    ♠ 5-וממשיך 
זה   אין  כעת  הדומם.  חולשת  לעבר 
צפון לשחק,  יבחר  קלף  איזה  משה 
תמיד יהיו לו שי מפסידים בספייד,  
בדיאמוד   ואחד  בקלאב  אחד 
תהיה התוצאה  כשלת).   (העקיפה 

אחת.   2♥  עודפת  לקיחה  עם  מבוצע 
להחליף   ממהר  לא  מערב  אם 
קלאב,   לחתוך  יספיק  צפון  לספייד, 
בדיאמוד.   ולעקוף  שליטים  למשוך 
לו   תהיה  העקיפה  כישלון  לאחר 

על   יוכל  ♦Jהשלכת ספייד  , ואז הוא 
יחוש    10לבצע   באמצעות  לקיחות 

מאוד   (קל  בספייד  לפי    –כון 
צפון כי  מתברר  ד- ההכרזה).  י  דרום 

לבצע   הגה  4♥ קרובים  ורק   ,
  לקיחות.  9- מדויקת תגביל אותם ל
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Dealer: S  
Vul: E-W 35  Board:  

 A5 
 A5 

 A98 

 KQJ852  

  

 QJ73 

 J8 

 75432 

 63    

 KT82 

 KQ96 

 KT6 

 A4  
 964 
 T7432 

 QJ 

 T97  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

זו    1NTפותח    מערב יד  במצב פגיע. 
מהווה "מבחן איטליגציה" לצפון.  
ודאי   היריבים  לעושין,  יכפיל  אם 
יברחו לאחת הסדרות ואז צפון יוכל  

של    3♣להכריז   תוצאה  ולהשיג 
לאחר  130+ תושג  תוצאה  אותה   .

בקלאב.   שישייה  שתתאר  התערבות 
לשתוק!   בהרבה  עדיף  זה,  במקום 
קודות   שלמזרח  לוודאי  קרוב 
חמישייה   לו  אין  אם  מעטות. 
בדיאמוד,   שישייה  או  במייג'ור 

, ואז ככל הראה  NT1החוזה יישאר  
קלות   לקיחות  שמוה  לצפון  יהיו 
לו   שיעיקו  בקלאב,  הובלה  לאחר 

יפ של  תוצאה  מזרח  200+ה  ואם   .
יכריז טרספר למייג'ור? צפון תמיד  

בהמשך. לאחר   3♣-יוכל להתחרות ל
לאף    Pass-ה אין  בצפון,  המומלץ 

  .NT1אחד הכרזה והחוזה שאר 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף).   ♣K:  קלף   (ראש 
אכן   לצפון  זהב!  שווה  שתיקה 
שתכן   כפי  קלות  לקיחות  שמוה 
לעצמו   מבטיח  והוא  המכרז,  בעת 

  ("שיקת המוות").   200+תוצאה של 
דרום והגים לסמן ספירה  -אם צפון

ב הובלה  לאחר  -בלקיחה הראשוה 
Kל להגיע  גם  אולי  אפשר   ,-+300 .

צפון   קלאב  סיבובי  שי  לאחר  אם 
מחז ששותפו  בוודאות  את  יודע  יק 

ה יכול    13-הקלף  הוא  בסדרה, 
לדרום   ולהעיק  מוך  קלאב  לשחק 
את ההובלה. כעת החלפה לדיאמוד  

של הכרוז עם    K-תבצע עקיפה גד ה
  לקיחה תשיעית להגה! 

  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: Both 36  Board:  

 532 
 KT73 

 9432 

 53  

  

 KJ987 

 QJ5 

 AT85 

 7    

 AQ4 

 A92 

  

 AKQJT94  
 T6 
 864 

 KQJ76 

 862  

  

 

West North East South 

2 Pass 2 Pass 

4NT Pass 5 Pass 

7NT Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה 

יד   מקבל  מערב  הזה,  הסט  לסיום 

ופותח   להפתעתו  2♣אדירה   .
חיובית   תשובה  יש  לשותף  העימה, 

מראה 2♠ זה  הסטדרטית  בשיטה   .
(לפחות)  8 חמישייה  עם  קודות   +

רוצה  כבר  מערב  בספייד.  טובה 

השותף    7♠להכריז   שהכרזת  היות 

לו   שיהיה  עדיף  ♠Kמחייבת  אבל   ,
טופ שמשחקים  ולהיזכר  -לעצור 

גם  בוטום.   לשותף  ככל  ♦Aאם  אז   ,
לבצע   יתן  אפילו  NT7הראה  וזה   ,

חוזה יותר בטוח שעשוי להתבצע גם  
שי   אם  בספייד.  גרועה  חלוקה  מול 
לביצוע,   יתים  הגדולים  הסלמים 

של   יהיה    10ההבדל  קודות 
בוטום! הדרך  -משמעותי מאוד בטופ

מכריז   מערב  פשוטה:  הכון  לחוזה 
NT4    המפתח קלפי  למספר  ושואל 

חמישה,   מזרח  ♠Kכולל  (מתוך   .(
ללא   חמישה,  מתוך  שיים  מראה 

Q♠  להכריז יכול  מערב  כעת   .
  . NT7בביטחון 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  (  ♦4:  קלף  שי 
פסיבית הובלה  גרועה,    ).מסדרה 

מראש   13לכרוז   מוכות  לקיחות 
בספייד ושי  (ארבע  בקלאב  שבע   ,

יתבצע    NT7אסים אדומים). החוזה  
חלוקה   מול  מערב   5-0גם  בספייד. 

לבצע   לאחר    Claimיכול  מיד 
לעצמו   ולרשום   topההובלה 

  . 2220+(משותף) של 
  
  
   

  


