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  2עמוד  12/9/2021  2021  ספטמברסימולטנית ארצית 
  

  2021 ארצית ספטמברסימולטנית 
 

  .  2021 ספטמבר ארצית הידיים ששוחקו בתחרות סימולטנית  36 לפניכם

סטים    4התערבות. חולקו    הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום

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

  להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של רוב הקוראים.    רם בהסברים השתדל 

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

  ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם וסקרנותכם. 

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

  

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

  

  

  
  

Dealer: N  
Vul: None 1  Board:  

 KQJT72 

 9 

 K95 

 KJ5  

  

 A4 

 AKJ72 

 JT2 

 Q62   

 95 

 8654 

 AQ74 

 T94  
 863 

 QT3 

 863 

 A873  

  

 

West North East South 

--- 1 2 2 

3 3 Pass Pass 

Pass    

    
  

 

  ניתוח ההכרזה 

ומזרח מתלבט בין שלוש אפשרויות הכרזה.   1♠צפון פותח  
להכרזת   הדרישות  על  עוה  ל  NT1היד  אך Dbl-וגם   ,

חמישיות  להציג  כדאי  התחרותי  שבמכרז  מוכיח  היסיון 
כבר  יכריז  לא  מזרח  אם  האפשרי.  בהקדם  במייג'ור 

הראשון   וספת 2♥בסיבוב  הזדמות  תהיה  שלא  ייתכן   ,
בשותפו.   תומך  דרום  זו.  סדרה  יתמוך להציג  מערב  גם 

הכרזה תחרותית שאיה   –עם ארבעה קלפי הארט    3♥-ל
מזמיה למשחק מלא. למזרח אין סיבה לחשוב על הכרזה 

צפון   בזכות   3♠  מכריזוספת.  הלקיחות  סך  חוק  פי  על 
   .קלפים עם השותף, וזה יהיה החוזה הסופי   9התאמה של 

 
  ניתוח משחק היד 

ההובלה  מערב  ♥A:  קלף  רצף).  על     (ראש  לאותת  צריך 
בהכרזה,  השותף  תמיכת  לאור  קלפים.  של  זוגי  מספר 
לכרוז  ולכן  הארט,  קלפי  ארבעה  שלשותפו  מבין  מזרח 

להמשיך   ואסור  הוא  ♥Kסיגלטון  ההגיוי  ההמשך   .J ♦ 
(החלפה לסדרה שחורה עלולה למכור לקיחה). מערב זוכה 

לצפון ארבעה מפסידי  ♦A-ב בסדרה.  בטוחים: וממשיך  ם 
יהיה   ושיים בדיאמוד. האם  אחד בספייד, אחד בהארט 
לו גם מפסיד בקלאב? זה תלוי בקו המשחק שלו. עקיפה  

גד   לבצע    Qבקלאב  יתן  זאת,  לעומת  תיכשל.  במערב 
מזרח   גד  מוצלח  לחץ  וההארט משחק  הקלאב  בסדרות 

של  האוברקול  הכרזת  השליטים.  כל  משיכת  באמצעות 
ה את  מגבירה  שמזרח  בכך   ♣Q-סיכוי  אין  אבל  אצלו, 

בלי    –ודאות   גם  לאוברקול  מתאימה  מזרח  של  . ♣Qידו 
למצוא   NT1במידה שמזרח התערב   יותר  קל  לכרוז  יהיה 
  את קו המשחק המצח. 

  
  
  
  
  
  
  



  3עמוד  12/9/2021  2021  ספטמברסימולטנית ארצית 
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S 2  Board:  

 KT52 

 A863 

 8 

 AQJ2  

  

 AJ6 

 K75 

 T65 

 K863    

 Q73 

 T92 

 AJ942 

 T4  
 984 

 QJ4 

 KQ73 

 975  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

2 Dbl Pass Pass 

Pass    

    

 
  ניתוח ההכרזה 

רצוי להיות    Passלאחר שתי קריאות  
פגיע,   גד  פגיע  לא  במצב  אגרסיבי 

מערב   הכרזת  את  מסביר    2♦וזה 
זאת,   עם  בלבד.  חמישייה  עם  חלש 
יכול   ששותפו  להבין  צריך  מזרח 
מתמיכה  ולהימע  אגרסיבי  להיות 

על 3♦-ל קלאסי  מוציא  כפל  לצפון   .

בין  2♦ מתלבט  דרום   .Pass   מסוכן
שהיר בטוח  (לא  יבים  במקצת 

הכרזת   ובין  שלושה    2♥ייכשלו)  עם 
ראית  קלפים. האפשרות הראשוה 

  לי עדיפה, וכך יסתיים המכרז.
מהלך   צפוי  יפתח,  לא  מערב  אם 

צפון של  טבעי  ללא  -הכרזה  דרום 
  . NT1-התערבות שיסתיים ב

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה מוכפל  ♦8:  קלף  חוזה  גד   .
בשליט,   להוביל  מומלץ  מוך  בגובה 
אטרקטיבית  הובלה  שאין  עוד  מה 
או   במוקדם  ייאלץ  דרום  אחרת. 
שלו.  התמוות  את  לפצל  במאוחר 
והוא  לכרוז,  העקיפות מצליחות  כל 
שתיים  בשליט,  אחת  לקיחה  יפסיד 
ייתכן  בקלאב.  ואחת  בהארט 
שההגה תזכה גם בלקיחה בספייד,  

עליה לדייק מאוד כדי אבל לשם כך  
צפון.   גד  לחץ  ממשחק  להימע 

המוכפל   אולייבוצע  2♦החוזה    עם  , 
דרום  החלטת  עודפת.  לקיחה 

כשלת   2להשאיר כפל מוציא בגובה  

לדעתי   אבל  זו,  איה    2♥בחלוקה 
  אופציה טובה יותר לטווח הארוך.

  

  

Dealer: S  
Vul: E-W 3  Board:  

 QT532 

 A86 

 K 

 J843  

  

 AK94 

 75 

 Q963 

 KT6    

 8 

 QJ43 

 A8542 

 AQ5  
 J76 

 KT92 

 JT7 

 972  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 1 3NT Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מכריז 1♦מערב  וצפון   ,
. במצב לא פגיע מראים  1אוברקול  

לדקדק  מבלי  במייג'ור  חמישיות 
באיכות הסדרה. למזרח פתיחה מול  
בסדרת   כפול  עוצר  עם  פתיחה 

  NT3היריב. ההכרזה הפרקטית היא  
בסדרה  עוצר  מהיעדר  לחשוש  (אין 
ואין צורך לסבך את   שלא הוכרזה), 

קיו הכרזת  עם  אם - העיין  ביד. 
ימשיך 18לשותף   הוא  קודות,   +
אפשר NT3לאחר    להכריז ואז   ,

  . 6♦לסות 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה  השותף).    ♠6:  קלף  (סדרת 
  בידו הכרוז זוכה בלקיחה הראשוה  

ה אל  מוך  בדיאמוד  .  A-וממשיך 
ופל   מKמצפון  ממשיך    זרח. 

לקיחה מהדומם  בדיאמוד מוסר   ,
לו   ויש  לקיחות מובטחות:   9לדרום 

בקלאב  שלוש  בדיאמוד,  ארבע 
בספ  של  ושתיים  כון  המשך  ייד. 

לקיחה   לה  יבטיח  בספייד  ההגה 
צפון אם  ייכסו  -רביעית.  דרום 

ויגבו   עת,   ♥AKלפאיקה  בטרם 
עשירית   בלקיחה  יזכה  הכרוז 

  ובתוצאת שיא.
  
  

  

Dealer: W  
Vul: Both 4  Board:  

 52 

 AKT752 

 Q3 

 AK8  

  

 J8 

 Q964 

 J75 

 QT43    

 AQ964 

 3 

 T862 

 J72  
 KT73 

 J8 

 AK94 

 965  

  

 

West North East South 

Pass 1 Pass 1 

Pass 3 Pass 4 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה 

החוזר  פותח  של  טיפוסית  יד  לצפון 
שישייה טובה    –על סדרתו בקפיצה  

קודות גבוהות. דרום מחזיק   16עם  
דאבלטון   11 עם  מאוזות  קודות 

למשחק  והותר  די  לו  יש  בהארט. 
מלא, אבל לא מספיק בשביל יסיון  

  17-לסלם מול שותף שידו מוגבלת ל
להכריז   אין  גבוהות.    NT3קודות 

הסופי   החוזה  בקלאב.  עוצר  ללא 

  . 4♥הוא 
  

  ניתוח משחק היד 

(גבוה מדאבלטון)   ♠ J:  ההובלה קלף  

היות   ♣3או   מלמעלה).  (רביעי 
בדומם,  מצא  בספייד  שהאורך 

בהובלת   מוך   Jהסיכון  דאבלטון 
בקלאב,   מוביל  מזרח  אם  יחסית. 
שלושה  ישחק  בידו,  יזכה  צפון 
קלאב   השלכת  עם  דיאמוד  סיבובי 

(משחק לא   לעקיפה  ♥Jמפסיד ויריץ  
. בשלב  בוטום)-זהיר אבל טבעי בטופ

למעשה   רואה  כבר  מזרח   16זה 
. שחקן טוב יבין קודות אצל הכרוז

אצל  בספייד  הבכירים  שהקלפים 

, המשך ♥ Q- השותף. לאחר הזכייה ב

אל     promotionיוצר    ♠AQבספייד 

הספייד    ♥9-ל של  השלישי  בסיבוב 
  ומכשיל את החוזה. 

יכול  אם מזרח מוביל בספייד , צפון 
יחתוך   אם  המצב  את  להציל  עדיין 

עם   השלישי  וימשיך   ♥ Tבסיבוב 
  . J-בהארט מוך לעבר ה



  4עמוד  12/9/2021  2021  ספטמברסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: N  
Vul: N-S 5  Board:  

 AQ84 

 98 

 9 

 AQ8643  

  

 T9 

 64 

 

QJT76532 

 9  
  

 76532 

 AT73 

 K 

 JT7  

 KJ 

 KQJ52 

 A84 

 K52  

  

 

West North East South 

--- 1 4 Dbl 

Pass 4 Pass 6 

6 Dbl Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

מזרח,  של  הרבה  חולשתו  למרות 
עם   4אין לחשוש מהתערבות בגובה  

בדיאמוד   פגיעות שמיייה  במצב 
להיפך, של   וח.  הכרזה  שישקלו  יש 

. משימתו של דרום איה קלה עם 5♦

הכרזת    17 עושה    ♥4קודות.  איה 
על  לדבר  שלא  הזאת,  ליד  צדק 
הסכה של מצבור הארטים במערב.  
אם  מעיש).  (לא  כפל  מעדיף  אי 

ישאיר   הוא  מאוזת,  יד    4לפותח 
). במציאות 800+  -מוכפל (בתקווה ל

לפותח יד לא מאוזת ויש לו הכרזה  

+ 5(בכך הוא מבטיח    4♠ברורה של  
ללא    קלפים בקלאב). דרום,  ידו של 

היריב,  בסדרת  מבוזבזים  ערכים 

. מערב יודע  6♣מצדיקה הכרזה של  

ל יותר   6♦ -שהקרבה  זולה  תהיה 

בודדת   6♣-מ לקיחה  בידו  מבוצע. 
שהזוג  ככל  להקריב?  האם  בהגה. 

בצפ גבוהה -ון היושב  ברמה  דרום 
יותר, כך ההקרבה הגיוית יותר. יש  

כזאת   הקרבה  גד  שיקולים    –גם 
טופ בהחלט  -בתחרות  ייתכן  בוטום 

שהסיכוי היחיד לתוצאה טובה הוא  

  . 6♣להכשיל 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה (ראש   ♥K  ): )♦6גד    קלף 
פעמים:  ארבע  ייכשל  החוזה  רצף). 

  דרום. -לצפון 800+

ההובלה  (סדרת    ♦K  ): )♣6גד    קלף 
בקלות   יבוצע  החוזה   –השותף). 

להגה   ומוסר  שליטים  מושך  הכרוז 

  . ♥Aרק 
ומיקומו   8-1עקב חלוקת הדיאמוד  

גם  ♥Aשל   לבצע  יתן   ,NT6  אבל  ,
  דרום אים יכולים לדעת זאת.-צפון

  

  

Dealer: E  
Vul: E-W 6  Board:  

 AQ7 

 T932 

 932 

 J62  

  

 JT4 

 5 

 AK74 

 KT953    

 K95 

 KQJ7 

 J865 

 A8  
 8632 

 A864 

 QT 

 Q74  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1 Pass 3 Pass 

3NT Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה 

ה חוק  לפי  לפתוח  רשאי  , 20-מזרח 
אבל עקב מבה היד שלו תהיה בעיה  
בסיבוב השי של ההכרזה. בסיבות 
הזכות  על  לוותר  מוכן  אי  אלה 

ולאחר   אסה   Passלפתוח,  התחלתי 
מקסימלי.  כוח  בהמשך  להראות 

השותף   פתיחת    1♦לאחר 
למזרח -ואי יש  היריבים,  התערבות 

ות  (מזמין). זוג  3♦תשובה טבעית של  
צריכים    Inverted Minorsהמשחקים  

גם  תקפה  זו  מוסכמה  אם  להחליט 
  . Passed Handבמקרה של 

מחזיק   (מעל   14מערב  קודות 
הסדרות.  בכל  ועוצרים  למיימום) 

של   מתבקשת  הכרזה  לו   NT3יש 
  לאחר הזמת השותף. 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה  מלמעלה    ♥9  : קלף  (שי 
לעכב חייב  דרום  חלשה).   מסדרה 

כדי להגביל את הכרוז לשתי    ♥Aאת  
לקיחות בסדרה. כאשר הכרוז יסה 
יגלה   הוא  המייור  סדרות  את 

מאוד:   ידידותיות    3-3חלוקות 
ו אי   דאבלטון בדיאמוד.  Q-בקלאב 

לבצע   יתקשה  לא  הוא    9לכך, 
כראה  תזכה  ההגה  לקיחות. 
בארבע לקיחות: אחת בקלאב, אחת 
דרום  אם  בספייד.  ושתיים  בהארט 

מסדרה   לא הוביל  ששותפו  יבין 
עשוי   מערב  בהארט,  ויתמיד  חלשה 

  לקיחות.  11או  10-לזכות ב

  

Dealer: S  
Vul: Both 7  Board:  

 J975 

 J84 

 K9 

 J975  

  

 KQ 

 K9 

 AT743 

 QT42    

 T32 

 AQT65 

 QJ85 

 K  
 A864 

 732 

 62 

 A863  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 Pass 2 Pass 

3 Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

ראה  המוצע  ההכרזה  מהלך 

שבה   הטבעית  בשיטה    3♦מתבקש 
למזרח  מחייבת.  הכרזה  איה 
הוא  ולכן  פתיחה,  מול  פתיחה 

. אם משחקים בשיטת NT3-ימשיך ל
Two Over One יותר לדייק  אפשר   ,

הכרזת  השי  בסיבוב  ולהכריז 

מחדל"   יד   2♥"ברירת  עם 
יתמוך בדיאמוד  מיימלית. הפותח 

לאחר   מהלך   NT2רק  מהמשיב. 
למשיב  יגרום  אולי  כזה  הכרזה 

של   חוזה   5-2בהתאמה    4♥להעדיף 
  עם עוצר רעוע בספייד.   NT3על פי  

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה  (רביעי   ♣3או    ♠4  : קלף 
הוכרזה).   שלא  בסדרה  מלמעלה 
שחורה   סדרה  איזו  לדעת  קשה 
החלוקות   מקרה  בכל  עדיפה. 
בדיאמוד  (עקיפה  לכרוז  ידידותיות 

הארט   שהוא  3-3מצליחה,  כך   (
מהרה   עד  (אחת   11יצבור  לקיחות 

אחת  בכל  חמש  ההובלה,  בסדרת 
ותרו  להגה  האדומות).  מהסדרות 

  רק שי אסים. 

יש   בלק  11במציאות  הן   4♥-יחות 
ב שהכריזו  NT3-והן  הזוגות  ולכן   ,

NT3   יקבלו תוצאה טובה יותר, אבל
את   מחליפים  הייו  אילו 

ודרום,   צפון  של    NT3הדיאמודים 
ספייד,  הובלת  לאחר  כשל  היה 

  היה עדיין מתבצע.  4♥בעוד 



  5עמוד  12/9/2021  2021  ספטמברסימולטנית ארצית 
  

  

Dealer: W  
Vul: None 8  Board:  

 AT987 

 T8 

 K6 

 Q432  

  

 QJ6 

 65 

 AJT853 

 J9    

 K543 

 J 

 Q942 

 AK65  
 2 

 AKQ97432 

 7 

 T87  

  

 

West North East South 

1 1 2 4 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה 

היא   הכוה  הפתיחה    1♦הכרזת 
למערב להראות את   שעשויה לאפשר

מבלי  שלו  הרביעיות  שלוש  כל 

מתערב   צפון  מדי.  גבוה  , 1♠לעלות 
  9עם    2לגובה  ומזרח תומך בשותפו  
גבוהות.   היאקודות   החלופה 

תמיכה   לגובה  הכרזת  , 3בקפיצה 
השותף   שעשויה/עלולה את  להוביל 

  . 5♦להכרזת הקרבה 
סגורה   שמיייה  מחזיק  דרום 

יכריז  בהארט     4♥  כמובןוהוא 
שיריבים   שי  מול  לבצע.  במטרה 
מיוחדת  סיבה  אין  קודות,  שהראו 

אי יש  כאשר  סלם  התאמה -לחפש 
השותף. צריך   בסדרת  מזרח 

ל להקריב  אם  חלק 5♦-להחליט   .
יקריבו מחייבת   -  מהזוגות  החלטה 

ברוב  מחזיקה  השותפות  כאשר 

  . 4♥הקודות ויש סיכוי להכשיל 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה  רצף).    ראש(  ♣ A  : קלף 
דאבלטון   על  מאותת  מזרח 

הגה -(גבוה  שיטת  לפי  מוך 

ו קלאב  חיתוך    ♦ A-סטדרטית). 
משלימים את המלאכה. יש לציין רק  
הרביעית   בלקיחה  פסיבי  שהמשך 
לאחר  לכרוז  יאפשר  החיתוך  לאחר 
את  להשליך  השליטים  משיכת 

  .♣Qהדיאמוד המפסיד על 

החלופי   להיכשל    5♦ החוזה  עלול 
והחלפה   בהארט  הובלה  לאחר 
יסה  דרום  אם  חיתוך.  עם  לספייד 

יבוצע  סיבוב שי של הארט, ה חוזה 
  פה מוצלחת בדיאמוד.לאחר עקי

גבוליים,  הם  החוזים  שי  כאשר 
ב ולא     IMP-עדיף  בהתקפה  להיות 

בטופ אבל  העיקר -בהגה,  בוטום 
  הוא להשיג תוצאה חיובית. 

  

Dealer: N  
Vul: E-W 9  Board:  

 7632 

 86 

 Q7654 

 KT  

  

 KQJ985 

 A93 

 8 

 Q72    

 A4 

 KT 

 AKT3 

 A9654  
 T 

 QJ7542 

 J92 

 J83  

  

 

West North East South 

--- Pass 1 Pass 

2 Pass 2 Pass 

3 Pass 3 Pass 

4NT Pass 5 Pass 

5NT Pass 6 Pass 

6NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

לאחר   סדרתו  על  הפותח  חזרת 
שהמשיב הכריז סדרה חדשה בגובה 

בהכרח    2 מבטיחה  קלפים   6איה 
חזרה   כאן  דרשת  ולכן  בסדרה, 
כדי   הספייד  סדרת  על  שלישית 

עם   טובה.  שישייה    18להראות 
מ  כולן  המורכבות  ,  -  A/Kקודות 

סלם.   לכיוון  להוביל  צריך  מערב 
השאלה   הכרזת  הוא    NT4באמצעו 

לש כי  כעת  ♥KQ♠    +Aותף  מברר   .
גדול,  או  קטן  סלם  הן:  השאלות 
בספייד או ללא שליט? מערב מכריז  

NT5    מלך אף  אין  לשותף  כי  ומברר 
לספור   יתן  לא  לקיחות,    13צדדי. 

קטן.  בסלם  להסתפק  מומלץ  ולכן 
היא  ביותר  הבטוחה  הפעולה 

ב החוזה  את  אבל 6♠-להשאיר   ,
טופ  לדעתי  -בתחרות  שווה  בוטום 

על   של    .NT6להמר   10ההבדל 
  קודות יהיה משמעותי בתוצאה. 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה  מלמעלה)    ♦5  : קלף  (רביעי 

אם   ♥8או   הוכרזה).  שלא  (סדרה 

משחק   של  6♠מזרח  ההובלה  קלף   ,

יהיה   לכרוז ♥Qדרום  מקרה  בכל   .

של    11 חוזה  מלמעלה.    6♠לקיחות 
הארט  חיתוך  באמצעות  יבוצע 

עם   הכרוז   ♠Aשלישי  אם  (אבל 
ייכשל).   הוא  מוך  ספייד  עם  יחתוך 

לשחק קלאב יהיה צורך    NT6בחוזה  
ה לעבר  ועדיין    -Qמוך  מזרח,  של 

 ♣ Kהחוזה יבוצע בזכות מיקומו של  
  בצפון. 

  
  

  

Dealer: E  
Vul: Both 10  Board:  

 QT94 

  

 AKJT83 

 T54  

  

 K765 

 AJ86 

 Q7 

 A73    

 AJ 

 QT952 

 952 

 J86  
 832 

 K743 

 64 

 KQ92  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

1 2 2 Pass 

Pass 2 Pass Pass 

3 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   )  Better Minor(  1♣מזרח 

מערב   בתשובת  ביתיים  1♥ותומך   .
המצוית   ידו  עם  מתערב  צפון 

יכול  6-4(חלוקה   איו  שותפו  אך   ,(
שלו  הכוח  כל  כאשר  בו  לתמוך 
צריך  דרום  היריבים.  בסדרות 

להשאיר   אם  בהתאמה   2♠להחליט 

, והוא מעדיף את 3♦-או לתקן ל  4-3
מתחרה  מערב  המייג'ור.  סדרת 

הלקיחות.    3לגובה   סך  חוק  לפי 

מבטיחה   2♥שימו לב: הכרזת מזרח  
עם שלושה    –ארבעה קלפים בהארט  

להשתמש   עליו  היה  קלפים 
הסופי Support Double-ב החוזה   .

. דרום אולי ישקול להכפיל  3יהיה  
בטופ אבל -לעושין  בוטום, 

  השליטים שלו חלשים מדי. 
  

  ניתוח משחק היד 

(ראש רצף). צפון    ♦A  : קלף ההובלה

ב המשך ♦K-ממשיך  רק  כעת   .
בוודאות  החוזה  את  יכשיל  בקלאב 

ב  – תזכה  .  ♣KQ-וב  ♥K-ההגה 
יאפשר   שלישי  בדיאמוד  המשך 

למשוך   הלכרוז  כל  שליטים  את 
 ) לחץ  משחק    ) Strip Squeezeוליצור 

ייאלץ   דרום  ראשית,  דרום.  גד 
להשליך ספייד כדי לשמור הגה על  
הכרוז   מכן  לאחר  הקלאב.  סדרת 

שלושה קלפים   ויישארו  ♠AKימשוך  
דרום   למזרח,  כאשר  אחרוים, 
כעת  בלבד.  קלאבים  ותרו  ומערב 
את  יכיס  מהדומם  מוך  קלאב 
למצוא  קל  לא  סופי.  למשחק  דרום 
הוא  אך  המצח,  המשחק  קו  את 

  מתבקש על פי ההכרזה. 
  



  6עמוד  12/9/2021  2021  ספטמברסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: S  
Vul: None 11  Board:  

 KQ73 

 985 

 JT86 

 K8  

  

 J5 

 AT 

 K5 

 AQT9762    

 A842 

 Q 

 AQ942 

 J43  
 T96 

 KJ76432 

 73 

 5  

  

 

West North East South 

--- --- --- 3 

Dbl 4 6 Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה 

כולם   קודות   4עם    3♥  יפתחולא 
בברידג'   המגמה  זוהי  אך  גבוהות, 

האפשר.    –המודרי   ככל  להפריע 
ההפרעה    מגבירצפון    באמצעותאת 

גבולי  כפל  למערב  בהארט.  תמיכה 

קוצר 3♥על   פתיחה,  עם  אבל   ,
כדאי  בספייד  ורביעייה  בהארט 

משהו.   שהוא לעשות  יודע  מזרח 
עם   הסלם  קודות   14באזור 

שהכפל  ושביעייה,   שותפו  ש היות  ל 
עם מבטיח מעל מיימום של פתיחה  

אין   . במצב שוצרבקלאב  + קלפים3
והכרזת  "מדעי",  לבירור  אפשרות 

  ראית פתרון סביר. 4♥מעל  6♣
לפתוח,   לא  יבחר  שדרום  במידה 

יפתח   ישיב    1♦מערב  . 2♣ומזרח 
  חלק מהזוגות יגיעו לסלם. 

  
  ניתוח משחק היד 

(רביעי מלמעלה).    ♥6  : קלף ההובלה
דרום   אחרת,  אידיקציה  בהיעדר 
זו  הובלה  הארוכה.  בסדרתו  בוחר 

הכרוז   על  בדומם   –תקל  יזכה  הוא 

, יעקוף בהצלחה בקלאב ועד ♥ Qעם  
  לקיחות.  13מהרה ישלים 

הכרוז  את  תאתגר  בספייד  הובלה 
בקו  לבחור  כראה  אותו  ותאלץ 

ולאחר מכן   ♣Aמשחק בטוח יותר:  
מוד עם השלכת  שלושה סיבובי דיא

של   לתוצאה  יוביל  זה   6♣ספייד. 
  מבוצע בדיוק. 

לשותפו   לעזור  יכול  צפון  האם 
כן.   הכוה?  ההובלה  את  למצוא 

הכרזת   הכפל    3♠באמצעות  לאחר 
הכרזת  כי  לסכם  כדאי  מערב.  של 

 Preemptעל    Dblסדרה חדשה לאחר  
בסדרת  תמיכה  מראה  השותף  של 
בסדרה   הובלה  ומבקשת  השותף 

  המוכרזת.

  

Dealer: W  
Vul: N-S 12  Board:  

 T8 

 JT4 

 A9654 

 AT5  

  

 A653 

 875 

 QJ2 

 832    

 K2 

 AQ62 

 T87 

 QJ64  
 QJ974 

 K93 

 K3 

 K97  

  

 

West North East South 

1 Pass 1 Pass 

1NT Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   איה  1♣מערב  צפון  של  ידו   .

פגיע.    1♦מתאימה לאוברקול   במצב 
אגרסיבי   להיות  מומלץ  עקרוית, 

בגובה   אוברקול  בהכרזות    1יחסית 
יחסית  ושמרן  המייג'ור  בסדרות 

אוברקול   משיב 1♦בהכרזת  מזרח   .

ההזדמות   1♠ את  מדרום  ושולל 
  להכריז סדרה זו. 

של   הכרזה  לדעת:  מדרום   2♠כדאי 
תהיה   המכרז  של  הראשון  בסיבוב 

להמליץ    –טבעית   מאוד  קשה  אבל 
ידו המאוזת של   כזו עם  על הכרזה 
הראו  היריבים  ששי  לאחר  דרום 

  4קודות ואחד מהם הבטיח לפחות  
צפוי   המכרז  בספייד.  קלפים 

ב מערב,   NT1-להסתיים  של  מצדו 
צפון זהירות -כאשר  מפגיים  דרום 

  עקב מצבם הפגיע.
  

  וח משחק היד נית

(רביעי מלמעלה).    ♦5  : קלף ההובלה

ב  זוכה  בסדרה ♦K-דרום  ממשיך   ,
להגביה שתי לקיחות   ועוזר לשותפו 
יזכה  הכרוז  בסדרה.  אורך 
ויתקוף  בדומם  השלישי  בדיאמוד 
יזכה   צפון  הקלאב.  סדרת  את 

הלקיחות  ♣A-ב את  יגבה   ,
(החלפה  לספייד  ויחליף  בדיאמוד 

את   להארט תמכור  לקלאב  או 
בודדת  כיסה  לכרוז  כעת  החוזה). 
עקיפות  לשתי  זקוק  והוא  לדומם 
החוזה   לכך,  אי  ובהארט.  בקלאב 
ייכשל פעם אחת מול הגה מדויקת, 
יצטרך  מערב  דבר  של  בסופו  כאשר 

  שלו.    AQ-להוביל הארט מתוך ה

  

Dealer: N  
Vul: Both 13  Board:  

 9875 

 AK92 

 T 

 QJ32  

  

 Q 

 8654 

 K7542 

 AT7    

 AK 

 QJT3 

 AQ63 

 K96  
 JT6432 

 7 

 J98 

 854  

  

 

West North East South 

--- Pass Pass Pass 

1 Dbl 1 3 

4 Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה 

קודות. צפון    19עם    1♦מערב פותח  
עם   שהיה   10מכפיל  לאחר  קודות 

Passed Hand  רביעייה מציג  מזרח   .
בסדרת   יתמוך  בטרם  במייג'ור 
לא  בצדק  שהעדיף  דרום,  המייור. 

עם    2♠לפתוח   קודות   2פגיע 
לעצמו   להרשות  כעת  יכול  גבוהות, 
מוציא   כפל  מול  קצת  "להשתולל" 
תמיכה   המבטיח  השותף  של 

במצב   קפיצה  בספייד.  הכרזת  זה 

ל הפרעה    3♠-כפולה  הכרזת  תיחשב 
עם  ארוכה  ספייד  סדרת  המתארת 

מכריז   מערב  מאוד.  חלשה    –  4♥יד 
ללא   מכריז  שהיה  כפי  בדיוק 
ההפרעה. צפון מתלבט אם להכפיל,  
חלש   ששותפו  להבין  עליו  אבל 
להקריב   כדאי  לא  שי,  מצד  מאוד. 

להכשיל    4♠-ל כלשהו  סיכוי  כשיש 

ב היריבים  צפון  4♥-את  לפיכך,   .

  . 4♥ פשוט ותן ליריבים לשחק 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה רצף).   ♠J  : קלף  (ראש 
פשוט.   היד  מתחיל   מזרחמשחק 

עם   שליטים  לאחר  ♥Qלמשוך   .
שיקבל שוב את ההובלה הוא ישחק 

J♥ כעת בלקיחה.  יזכה  שוב  צפון   .
הוא  שותר  כל  החלוקה,  מתבררת 

שליט ♥Tלמשוך   לצפון  להשאיר   ,
זוכים בסדרות  ולשחק קלפים  גבוה 
שירצה,   מתי  יחתוך  צפון  האחרות. 
של  האחרוה  הלקיחה  תהיה  וזו 

  ). 620+( מבוצע בדיוק 4♥ -ההגה 

. גד  4♠-בדיעבד, היה כון להקריב ל
מזרח בספייד  יכולים מער-חוזה  ב 

בלבד.  לקיחות  בחמש  לזכות 

  . 500-מוכפל תהיה   4♠-התוצאה ב



  7עמוד  12/9/2021  2021  ספטמברסימולטנית ארצית 
  

  

Dealer: E  
Vul: None 14  Board:  

 7 

 872 

 AQ98 

 KJT54  

  

 AKT982 

 K9 

 J32 

 76    

 654 

 AQ53 

 765 

 983  
 QJ3 

 JT64 

 KT4 

 AQ2  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

2 Pass Pass Dbl 

Pass 3 3 Pass 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מאוזת 1♠מזרח  יד  לדרום   .
לא  ולכן  היריב,  בסדרת  כוח  עם 
את  ולהכריח  להכפיל  כון  לי  ראה 

בגובה   להכריז  המצב  2השותף   .
זה  תמכו  שהיריבים  לאחר  שוה 

. כעת דרום מעויין 2♠-בזה ועצרו ב
לגובה   אותם  בתקווה   3לדחוף 

גורר   Balancingשייכשלו. כפל במצב  

אכן מהשותף  3♣הכרזת    ומזרח   ,
לגובה   שליטים    3דחף  שישה  עם 

(חוק סך הלקיחות). לצפון יד טובה 
שתק  ששותפו  זוכר  הוא  אך  מאוד, 
ביסיון   ומסתפק  הראשון  בסיבוב 

  . 3להכשיל את היריבים בגובה  
  

  וח משחק היד נית

ההובלה רצף).   ♥J  : קלף  (ראש 
הייתי  לא  השותף,  הכרזת  למרות 
מסדרה  בקלאב  הובלה  על  מהמר 

ההובלה AQבראשות   בחירת   .

מושך   מזרח  לקיחה.   ♠AKמוכרת 
ומשליך    ולאחר מכן ממשיך בהארט

של  השלישי  הסיבוב  על  מפסיד 
הסדרה. לו היה דרום מוביל בקלאב 
יכולה   הייתה  ההגה  בדיאמוד,  או 
המגיעות  הלקיחות  שש  בכל  לזכות 
שתיים   בדיאמוד,  שלוש  לה: 
לאחר  בספייד.  ואחת  בקלאב 
תהייה   בהארט  המומלצת  ההובלה 
בלבד.   לקיחות  חמש  להגה 

תוצאה  -צפון יקבלו  עדיין  דרום 
את חיו שדחפו  העובדה  בזכות  בית 

  .  3יריביהם לגובה 

של   אפשרי  צפון   3♣חוזה  מצד 
כוה   הגה  מול  בדיוק  יבוצע 
בספייד  אחת  בלקיחה  שתזכה 
ובשלוש לקיחות בהארט. יסיון של 

למשוך   יוביל    ♠AKההגה  בהתחלה 
  ללקיחה עודפת לכרוז.

  

  

Dealer: S  
Vul: N-S 15  Board:  

 A9 

 J952 

 A54 

 KJ65  

  

 KQ653 

 AK87 

 J3 

 T3    

 T84 

 QT643 

 987 

 87  
 J72 

  

 KQT62 

 AQ942  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 1 1 2 

Pass 2 Pass 3 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   חמישיות    1♦דרום  שתי  עם 
פתיחה  במייור מול  פתיחה  לצפון   .

משיב    – התערבות 1♥הוא  ולאחר   ,

השי    1♠מזרח   בסיבוב  מכריז  הוא 

כדי להראות יד מחייבת   2♠ביד  -קיו
וסף  מידע  ולקבל  מלא  למשחק 

מראה   דרום    5-5מהשותף. 
בין   לבחור  צריך  וצפון  במייורים, 

NT3    ובין חוזה בקלאב. לו היה יודע
  על החוסר של השותף בהארט, היה 

מכריז   על  6♣אולי  מידע  ללא   .
ראית  איה  זו  המדויקת,  החלוקה 
בתחרות  ולכן  סלם,  של  יד 

היאבוטום  -טופ ההגיוית   הבחירה 
NT3 .  

  
  ניתוח משחק היד 

  ♠ 5(ראש רצף) או    ♥ A  : קלף ההובלה
ההובלה   מלמעלה).  (רביעי 

בספייד היא  אך   הסטדרטית  מוך, 
גבוה  בהארט  להתחיל  עדיף  לדעתי 
איתות   ולקבל  דומם"  "לראות  כדי 
בהתלהבות  יעודד  מערב  מהשותף. 
ההגה   תצליח  וכך  בהארט,  המשך 
לזכות בשלוש הלקיחות הראשוות. 

ב הובלה   11לכרוז    ♠K-לאחר 

מלמעלה:   חמש   ♠Aלקיחות   +
מסדרות   אחת  בכל  לקיחות 
מוך  בספייד  הובלה  המייור. 

לתאפש גם  אלה,  לכל  בוסף   ♠J-ר, 
שיא   תוצאת  עם  בלקיחה,  לזכות 

  לקיחות).  12דרום (-לצפון
ציין כי צפון דרום החמיצו  -לסיום, 

. קשה להיות  7♣של    ביצוע-ברחוזה  
לוכח   ביחוד  בברידג',  מושלמים 

  בוטום.-בטופ NT3הפיתוי לשחק  
  

  

Dealer: W  
Vul: E-W 16  Board:  

 7 

 QT6 

 AKQ32 

 A965  

  

 AQ65 

 J52 

 5 

 QT842    

 KT932 

 K87 

 4 

 KJ73  
 J84 

 A943 

 JT9876 

   

  

 

West North East South 

Pass 1 Pass 1 

1 Dbl 3 5 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה 

מספר   ללוח  המשיב  13בדומה  על   ,
בטרם  במייג'ור  רביעייה  להראות 
שותפו.   של  המייור  בסדרת  יתמוך 

בעלילה   תפית  מגיעה  מערב    –כעת 
בו  תומך  ומזרח  בספייד  מתערב 

מראה  3לגובה   צפון  של  הכפל   .
בהארט (בדיוק)  קלפים  . שלושה 
של   התאמה  שליריביו  מבין   9דרום 

כלומר לשותפו לכל היותר    –קלפים  
בספייד קלפים  5(ולכן    סיגלטון   +

בקלאב   .בדיאמוד) חוסר  לדרום 
לפחות   שלשותפות  יודע    11והוא 

המפסידים?   איפה  דיאמוד.  קלפי 
חובה לזכור שברידג' הוא משחק של 

עם   קודות.  של  ולא  ש  שלקיחות 
בלבד גבוהות  מכריז   קודות  דרום 

כדי לבצע! אם יתמזל מזלו, אחד   5♦
כאל  זו  להכרזה  יתייחס  היריבים 

  הקרבה במצב לא פגיע ויכפיל. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה השותף).    ♠A  : קלף  (סדרת 
חותך  צפון  בספייד.  ממשיך  מזרח 
כעת  אחד.  בסיבוב  שליטים  ומושך 
עליו להחליט כיצד לשחק את סדרת  

מההכרז מידע  ללא   –ה  ההארט. 
היא   הסיכויים  מרב  בעלת  הדרך 
זאת,  עם  מזרח.  גד  כפולה  עקיפה 

ללא   באוברקול  התערב   ♠Aמערב 

ש הסיכוי  קו    ♥K-ולכן  גבוה.  בידו 
מוך  הארט  הוא  החלופי  המשחק 

ייכשל  Q-לעבר ה עקיפה    –, ואם זה 
  במזרח. Jגד 

האפשרויות  שתי  במציאות 
לקיחה   יפסיד  הכרוז  מצליחות. 

  . 5♦אחת בלבד בהארט ויבצע בדיוק 
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Dealer: N  
Vul: None 17  Board:  

 AK732 

 A4 

 AT65 

 T6  

  

 J86 

 JT97 

 J4 

 J743    

 T954 

 Q83 

 Q732 

 KQ  
 Q 

 K652 

 K98 

 A9852  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass 2 

Pass 2 Pass 2NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

מראה  צפון  טבעי.  ההכרזה  מהלך 
ו5 בספייד  קלפים  קלפים  4  -+   +

דרום  השי  בסיבוב  בדיאמוד. 
בין   בידו  3NT- ל  NT2מתלבט   .12  

עם   גבוהות  סיגלטון   Qקודות 
חזקה.   בספייד ארוכה  סדרה  ללא 
לשותף יכולות   –מספיק    NT2לדעתי  
קודות בלבד. צפון מקבל   11להיות  

עם   ההזמה  גבוהות    15את  קודות 
  . NT3-ומעלה את שותפו ל
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה שלא    ♥3  : קלף  (הסדרה 
לקיחות מלמעלה    8הוכרזה). לכרוז  

לקיחה   לפתח  טובים  סיכויים  עם 
וספת בספייד או בדיאמוד. מומלץ 

עם   הראשוה  בלקיחה    ♥ Kלזכות 
לשחק   עם ♠Qביד,  לדומם  לעבור   ,

A♦    ולהמשיךAK♠  כולם אם   .
וסף  בספייד  להמשיך  משרתים, 

לספייד   ♥Aכאשר   כיסה  ישמש 
חל אם  שהוגבה.  וקת החמישי 

איה   אפשר 4-3הספייד  עדיין   ,

ולפתח    ♦Kלסות   וסף  ודיאמוד 
שחלוקת   בתאי  תשיעית  לקיחה 

המגים   3-3הדיאמוד   שלאחד  או 
יש  במציאות  דאבלטון.  תמוה 
חלוקה וחה בספייד וגם בדיאמוד, 
לקיחה   לפתח  זמן  אין  לכרוז  אבל 

מגביהה   עשירית שההגה  היות 
אי   בהארט.  לקיחות  שתי  לעצמה 
לכך, התוצאה של משחק כון והגה  

  מבוצע בדיוק. NT3כוה תהיה 
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S 18  Board:  

 J94 

 T742 

 97 

 AKQ8  

  

 A 

 63 

 AKQ8 

 JT9632    

 KT875 

 A5 

 JT642 

 5  
 Q632 

 KQJ98 

 53 

 74  

  

 

West North East South 

--- --- 1 1 

1 2* 3 Pass 

Pass 3 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

למזרח מעיית.  התאמה  -יד  מערב 
ייתכן  אך  בדיאמוד,  מצוית 
במהלך  תוזכר  לא  כלל  זו  שסדרה 

פותח   מזרח  ודרום   1♣המכרז. 

בדוחק   משיב  .  1♥מכריז   1♠מערב 
צפון    5(מבטיח   לפחות).  קלפים 

קיו + 10(מתאר    2♣ביד  -מכריז 
כעת  בהארט).  התאמה  עם  קודות 
רוורס,  להכרזת  מדי  חלש  מזרח 

יכריז בכל זאת    2♦וחבל. אם מזרח 
וחלוקה    14עם   , 6-4קודות 

השותפות לא תתקשה להגיע לחוזה  

יסתפק 5♦המעולה   מזרח  אם   .

מחייבת   לא  אין  3♣בהכרזה  אז   ,

להכריז  למערב    8עם    3♦סיבה 
ואי השותף.  -קודות  עם  התאמה 

כראה   יכריז  יהיה  3♥צפון  וזה   ,
  החוזה הסופי. 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה (סיגלטון   ♣5  : קלף 
יסה   הכרוז  השותף).  בסדרת 
יזכה  מערב  אבל  שליטים,  למשוך 

או   ♥A-ב בספייד  שותפו  ליד  ויגיע 
שלוש  בדיאמוד משיכת  לאחר   .

אלה,  בסדרות  מלמעלה  לקיחות 
קלאב  חיתוך  לשותפו  ייתן  מזרח 

ישחק   מערב  לשותפו   ♠Kואז  וייתן 
שבע   הכול  בסך  ספייד.  חיתוך 

והחוזה   להגה,  ופל    3♥לקיחות 
לא  (אולי  פגיע  במצב  פעמים  שלוש 

אוברקול  -כל להכריז  חכם    1♥כך 
התוצאה   איה    300+בדרום). 

למזרח משום -אופטימלית  מערב 
בקלות   להשיג  יכולים   400+שהם 

זוגות  5♦בחוזה    420+ואולי    .

להכפיל   יזכו   3♥שישכילו  לעושין 
  בתוצאת שיא.

  

Dealer: S  
Vul: E-W 19  Board:  

 QT9753 

 AJ42 

 QT 

 3  

  

 AK64 

 8 

 K52 

 Q8754    

 82 

 Q765 

 98743 

 AT  
 J 

 KT93 

 AJ6 

 KJ962  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 1 Pass 1NT 

Pass 2 Pass 3 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   משיב    1♣דרום  . 1♠וצפון 
אורך   עם  להתערב  יכול  איו  מזרח 
דרום  היריבים.  בסדרות  וכוח 

  2♣-ל  NT1מתלבט בסיבוב השי בין  

לא   קודות).   13עם    2♥(בשום אופן 

(עדיף   2♥בשי המקרים צפון ימשיך  

פי   מאוד   2♠על  שקרובה  יד  עם 
להזמה למשחק מלא). הכרזת צפון 
תמיכה   לדרום  אבל  מחייבת,  איה 

כ  4של   עם  ולכן קלפים  חיתוך  וח 

של   מזמיה  הכרזה  .  3♥מתבקשת 

גם    2♥היות שצפון היה יכול להכריז  
את    6עם   להעלות  הגיוי  קודות, 

  . 4♥הכרזת השותף למשחק מלא 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה  הפותח  ♥8  : קלף  כאשר   .
סדרות   שתי  הכריזו  והמשיב 
ברור  שלישית,  סדרה  על  והסכימו 
חיתוכים.   על  מתבססים  שהם 
גבוה  בספייד  להוביל  אין  לפיכך, 
סדרתו   את  לפתח  לצפון  שיעזור 

  הצדדית. מתבקשת הובלה בשליט. 

  ♥ Jצפון זוכה בלקיחה הראשוה עם  
ה אל  קלאב  מערב A-וה  J-ומשחק   .

כה ומוביל  ממשיך בשליט. הדומם זו

J♠ .בקלאב וממשיך  זוכה  מזרח   .
על   דיאמוד  ישליך  הכרוז  אם  כעת 

K♣   המשחק קו  בחוזה.  ייכשל  הוא 
ולהמשיך   ביד  לחתוך  הוא  הזוכה 

בספיי חיתוך  של  בעקיפת  בסופו  ד. 
השליט  עם  יישאר  מערב  דבר 
האחרון, אבל לאחר שיחתוך ספייד  
את  ולבצע  דיאמוד  לשחק  ייאלץ 

  העקיפה עבור הכרוז.  
בחלוקה זו יש עוד אפשרויות רבות,  
את  לבצע  יתן  מדויק  במשחק  אבל 

  תמיד. 4♥החוזה  



  9עמוד  12/9/2021  2021  ספטמברסימולטנית ארצית 
  

  

Dealer: W  
Vul: Both 20  Board:  

 KJ85 

 Q5 

 T942 

 J84  

  

 AT7 

 JT72 

 83 

 AKQ5    

 963 

 A643 

 J75 

 963  
 Q42 

 K98 

 AKQ6 

 T72  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1 Dbl 

Pass 1 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

. לדעתי ידו של דרום 1♣מזרח פותח 
במצב  גם  להתערב  טובה  מספיק 

עם רביעייה טובה    1♦פגיע. אוברקול  
אפשרי, אבל אי מעדיף כפל מוציא  
סדרות   את  גם  לתמוה  שיכיס 
בהכרזת  מגיב  צפון  המייג'ור. 

בגובה   שלו  המייג'ור  . 1רביעיית 
מתארת   זו  קודות.   0-8הכרזה 

מלא    דרום משחק  שאין  יודע 
בגובה   החוזה  . מערב 1ומשאיר את 

היה רוצה לעשות משהו, אבל עם יד 
מסוג   וחלוקה  מוטב    4333חלשה 

  לוותר במצב פגיע.
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה רצף).    ♣A  : קלף  (ראש 
לקיחות   שלוש  עם  מתחילה  ההגה 
שתי  לה  יהיו  לכאורה  בקלאב. 

(לקי בלבד  וספות  ), ♠A♥    +Aחות 
אבל לאחר שצפון ישחק ספייד מוך  

וספייד מוך מהדומם   Q-מידו אל ה

ה בJ-אל  לזכות  יוכל  מזרח   ,-A ♠ 
ה הקלאב  את  מערב 13-ולשחק   .

עם   יהיה    ♠ 9יחתוך    promotionוזה 

מזרח  ♠T-ל הגה של  מול  לפיכך,   .

ב יסתפק  הכרוז  מבוצע   -♠1כוה 
  עודפות. ללא לקיחות  

משוחק   2♥חוזה אפשרי אחר הוא   
על ידי מערב. לכרוז אין כיסה לידו 

ה דרך  הארט  לשחק   Q-כדי 
ייכשל   והוא  צפון,  של  דאבלטון 
 בלקיחה אחת לאחר הובלה בספייד 

של   תוצאה  מדויקת.    100+והגה 
לצפון עדיפה  פי  -תהיה  על  דרום 

  .1♠בחוזה  80+
   

  
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S 21  Board:  

 QT63 

 T4 

 43 

 J8653  

  

 J72 

 A52 

 KQ852 

 QT    

 A8 

 KJ9873 

 7 

 AK92  
 K954 

 Q6 

 AJT96 

 74  

  

 

West North East South 

--- Pass 1 Pass 

1 Pass 1NT Pass 

3 Pass 3 Pass 

3 Pass 4 Pass 

4NT Pass 5 Pass 

6 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

מובות  הראשוות  ההכרזות  שלוש 
הכרזת    מערב   3♣מאליהן.  של 

ומחייבת  טבעית  השי  בסיבוב 
יותר  מדעית  (חלופה  מלא  למשחק 

הכרזת     Checkback Staymanהיא 
  מזרח מראה שלישייה בהארט   ).2♣

קיו הכרזות  מתחיל  ביד -ומערב 
אחת   בעיה  רק  יש  לסלם.    –בדרך 

תשובה   להכרזת 4או    1(  5♦לאחר   (
אפשרות  אין  מפתח  לקלפי  שאלה 

בידו של מזרח. זוגות   ♥ Qלברר אם  
בכירים רבים מעדיפים להחליף את  

כדי לפתור בעיה    5♦-ו  5♣התשובות  
יש   זו. במשותף  שליטים  תשעה  עם 

פול, ולכן  חסרה תי   Q-סיכוי גבוה ש 
להכריז   זאת  בכל  מחליט  מערב 

ש בוודאות  יודע  היה  לו    ♥ Q-סלם. 
  חסרה, כראה לא היה מסתכן.

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה מלמעלה  (  ♠3  : קלף  רביעי 
הוכרזה).ב שלא  הובלה    סדרה  כל 

בקלות  סלם  לבצע  תאפשר  אחרת 
על   ספייד  השלכת  באמצעות 

משחק   דרום  מערב ♠Kדיאמוד.   .
ב משחק  ♠A-זוכה   ,AK♥    ,מלמעלה

כשה הקלה  אך   Q-חש  ופלת, 
בעיותיו טרם פתרו. מאחר שיש שי  
עליו   חובה  מהירים.  מפסידים 
קלאב   לקיחות  בארבע  לזכות 
בספייד.   מפסידים  שי  ולהשליך 
גד   עקיפה  בין  לבחור  יכול  הוא 
ויסיון  דרום  גד  עקיפה  צפון, 

לדרך    ♣Jלהפיל   סיבובים.  בשלושה 
יתרו יש  שאם השלישית  קל,  ן 

תיכשל תהיה פילה אחת בלבד ולא 
הדרך  כי  לראות  יתן  שתיים. 

  המצחת היא עקיפה גד צפון.

  

Dealer: E  
Vul: E-W 22  Board:  

 QJ96 

 75 

 AT83 

 J42  

  

 K52 

 KJ2 

 J742 

 T76    

 A 

 AQ963 

 K965 

 A53  
 T8743 

 T84 

 Q 

 KQ98  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1 Pass 2 Pass 

4 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

הוא   הפעם  במערב.  חזקה  יד  עוד 

משיב    1♥פותח   בלבד    2♥והשותף 
הקודמת   6-9( ליד  ביגוד  קודות). 

מיד  סוגר  מערב  לסלם.  סיכוי  אין 

  . 4♥למשחק מלא 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה רצף).    ♠Q  : קלף  (ראש 
בידו,   זוכה  שליטים  מערב  מושך 

המסתיימים  סיבובים  בשלושה 

 ♠Kמשליך קלאב מפסיד על    בדומם,

מהדומם   ♦ Qדיאמוד.    ומוביל 
משחק   מערב  מדרום.  בודדת  ופלת 

K♦  עם בצפון  כאשר   . ♦ A  שלקח 

ובכך    ♦9יריץ    ♣Aיקבל את היד עם  
שי  היותר  לכל  לו  שיהיו  יבטיח 
יפסיד   מערב  בדיאמוד.  מפסידים 
ואחת  בדיאמוד  לקיחות  שתי 

  בקלאב ויבצע את החוזה.  

הובלת   לא   ♦ Aגם  דיאמוד  וחיתוך 
  ישו את התוצאה.

  



  10עמוד  12/9/2021  2021  ספטמברסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: S  
Vul: Both 23  Board:  

 KQJ32 

 Q 

 J62 

 KT86  

  

 965 

 AKJ76 

 QT5 

 73    

 A74 

 2 

 AK9873 

 J54  
 T8 

 T98543 

 4 

 AQ92  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 1 2 Pass 

3 Pass 3 Pass 

3NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

פגיע עם   2♥ דרום מעדיף לא לפתוח  
חלק   תמוות.  ללא  שישייה 

ב זאת  בכל  יבחרו   2♥-מהשחקים 
, ואז מערב יתערב 6-4בזכות החלוקה  

  .NT3ומזרח יהיה זה שיכריז   3♦
צפון  ממערב,  פתיחה  הכרזת  לאחר 

  2♥מתערב באוברקול. מזרח מכריז  
אחד   – לסיבוב  ומחייב  ודרום  טבעי   ,

שותק. מערב חוזר על סדרתו, וכעת 
המחזיק   בלבד   10מזרח  קודות 

צריך להחליט אם להמשיך למשחק 
ללקיחות   סיכוי  רואה  הוא  מלא. 
לקיחות  לו  ויש  בדיאמוד,  רבות 
מחליט  מזרח  בהארט.  מהירות 
בספייד.   עוצר  לשותפו  אם  לשאול 

ב לעצור  אפשר  עדיין  לא,  . 4♦-אם 

  ר בספייד. עם עוצ NT3מערב מכריז 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה  עם    ♠ K  : קלף  רצף).  (ראש 
על   להעלות  קשה  כזו,  ספייד  סדרת 
מערב  אחרת.  בסדרה  הובלה  הדעת 

מיד ב לקיחות  ♠A-זוכה  , מושך שש 
ומשחק הארט.   בודדת   Qבדיאמוד 

שלוש   גם  ולכרוז  בצפון,  חשפת 
מבצע   הוא  בהארט.    NT3לקיחות 

בסדרת   הובלה  עודפת.  לקיחה  עם 
מאפשרת  הייתה  החשופה  הקלאב 
הלקיחות   בארבע  לזכות  להגה 
הראשוות. אם דרום יחליט לפתוח 

, יש  NT3ומזרח הוא זה שישחק    2♥
סיכוי גבוה יותר להובלה בקלאב עם 

לצפון יותר  טובה  דרום. -תוצאה 
הזוגות  כל  לא  להערכתי, 

מלא,  -במזרח למשחק  יגיעו  מערב 
ללא לקיחה עודפת   NT3ביצוע    ולכן

  . bottomעדיין לא יהיה 
  
  

  

Dealer: W  
Vul: None 24  Board:  

 T92 

 42 

 AQ8543 

 Q9  

  

 75 

 T986 

 T92 

 J432    

 Q843 

 753 

 6 

 KT876  
 AKJ6 

 AKQJ 

 KJ7 

 A5  

  

 

West North East South 

Pass 2 Pass 4NT 

Pass 5 Pass 5* 

Pass 5NT* Pass 7NT 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

טיפוסית   –והפעם   חלשה  פתיחה 
עם שישייה בראשות בצפון    2בגובה  

תמוות. שבע   שתי  מחזיק  דרום 
לקיחות מהירות בסדרות הצדדיות,  
איכות  על  לברר  אלא  ותר  ולא 
שאלה  באמצעות  צפון  של  הסדרה 

מפתח   מראה NT4לקלפי  צפון   .

לו   יש  כלומר  הכרזת ♦ Aאחד,   .

הבא   על   5♥הצעד  שאלה  היא 
צדדים.  מלכים  ועל  בשליט  המלכה 

של   איו    6♦ תשובה  שצפון  מראה 

של  ♦Qמחזיק   תשובה   .NT5   מראה

Q♦   לאחר צדדיים.  מלכים  ללא 
לספור   יכול  דרום  זו    13הכרזה 

בוודאות  ולהכריז  מלמעלה  לקיחות 
שותפו   NT7מוחלטת   אם  (אלא 

 –עם חמישייה    2♦"התחכם" ופתח  
עדיין   בספייד  עקיפה  זה  במקרה 

  עשויה להציל את המצב).
הסכמים  בהיעדר  לדעת:  כדאי 
מיוחדים, מן הראוי לשמור הכרזות 

רק   5עם    2בגובה  פתיחה   קלפים 
שתי   אחרי  שלישית"  "יד  של  למצב 

  . Passקריאות 
  

  ניתוח משחק היד 

  13(פסיבי). לכרוז    ♦6  : קלף ההובלה
כך  על  ידע  והוא  מלמעלה,  לקיחות 

  כבר בשלב המכרז.
של  ליתרוות  יפה  דוגמה  היא  זו  יד 

בגובה   חלשות  פתיחה   2הכרזות 
ממושמעת.  בצורה  המתבצעות 
בהכרזת  משתמשים  שאים  לזוגות 

בגובה   חלשה  בסדרת   2פתיחה 
להגיע   יותר  קשה  יהיה  הדיאמוד 

  . NT7לחוזה הטוב ביותר 
  
  

  

Dealer: N  
Vul: E-W 25  Board:  

 KQJ84 

 AK76 

 32 

 Q6  

  

 A62 

 JT93 

 T9 

 T852    

 53 

 Q85 

 AK854 

 KJ4  
 T97 

 42 

 QJ76 

 A973  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass 2 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה 

ודרום תומך בו לגובה    1♠צפון פותח  
הטובה,  2 ידו  אף  על  מע   מערב. 

בגובה   עם    3מאוברקול  פגיע  במצב 
חלוקה מאוזת, ובצדק. כפל מעיש 

צפון    3♦על   כעת  כואב.  מאוד  יהיה 
גבולית של   יד  עם   15צריך להחליט 

בגובה   לעצור  אם  או   2קודות 
באמצעות  מלא  למשחק  להזמין 

של   טבעית  ההחלטה  3♥ הכרזה   .
אבל  צמו יזמין,  שצפון  ייתכן  דה. 

ההזמה   את  לדחות  צריך  דרום 
שכל   מצאות   7היות  שלו  הקודות 

  .בסדרות הקצרות של השותף
  

  ניתוח משחק היד 

  ♠2(ראש רצף) או    ♥J  : קלף ההובלה
תלוי במהלך המכרז. לאחר מהלך    –

המומלץ   הובלה    ♥Jההכרזה  הוא 
צפון   ומתבקשת.   יחתוךטבעית 

כיסה   . ללאסיבוב שלישי של הארט
ליד   מוך מהירה  קלאב  יסה  הוא 

ב יזכה  ויחליף    ♣K-מהדומם. מערב 
סיבובי  שי  תשחק  ההגה  לשליט. 
ללא  הדומם  את  ותשאיר  שליטים 
לידו   כיסה  אין  אבל  חיתוך,  יכולת 
ההארט  דבר  של  ובסופו  מזרח,  של 
אחת  על  יושלך  הכרוז  של  הרביעי 

  . לקיחות 9 –מסדרות המייור 
של  הזמה  בהכרזת  יבחר  צפון  אם 

להוביל  ,  3♥ לא  למזרח  רמז  זהו 
על   להגן  כדי  בשליט  אלא  בהארט, 
בהארט.  שלו  האיטית  הלקיחה 

ב לאחר   ♠A-הובלה  אבל  לא תצלח, 
על  ששומרת  מוך  בספייד  הובלה 
דרך  לכרוז  אין  השותף,  עם  קשר 

יזכה   –להצליח   מזרח  תמיד 

  ל. ייכש 3♠בלקיחה בהארט והחוזה 
ל להתחייב  עדיף    8-בקיצור: 

  מאשר להיפך.  9לקיחות ולבצע 
  



  11עמוד  12/9/2021  2021  ספטמברסימולטנית ארצית 
  

  

Dealer: E  
Vul: Both 26  Board:  

 98 

 J98 

 J872 

 AQ52  

  

 KJ7542 

 Q72 

 AKQT 

     

 Q 

 AKT63 

 6543 

 T84  
 AT63 

 54 

 9 

 KJ9763  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

1NT Pass 2 Pass 

3 Pass 3 Pass 

4 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

עם   16למזרח   גבוהות  קודות 
זו שווה הרבה, אבל  6-4חלוקה   יד   .
לי   3♦הכרזת   ראית  השי  בסיבוב 

סדרת   חולשת  לוכח  מוגזמת 
הכרזה   גם  סיבה  מאותה  הספייד. 

ואי מעדיף    3♠שייה   איה הולמת, 
 Pass. אם לשותף יד כזו שתקרא  2♦

יהיה  2♦על   שזה  טוב  סיכוי  יש   ,
. יש 3♦-החוזה הכון. מערב תומך ל

ל מדי  טובה  וידו  התאמה,  . Pass-לו 
להכריז,   ממשיך  כמובן  מזרח 

היא   ביותר  הטובה  . 3♥וההכרזה 
שמתארת   הכרזה  זו  עקרוית, 
חלוקה עם יד מזמיה למשחק מלא.  
לא  הפותח  הקודם  שבסיבוב  היות 

ההכרזה  2♥הכריז   אמורה    3♥, 
בדיוק.  קלפים  שלושה  להראות 

  . 4♥-מערב שמח לתמוך ל
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה שלא   ♣7  : קלף  (סדרה 

או   ההכרזה    ♥4הוכרזה)  (מהלך 
לחיתוכים).   יזדקק  שהכרוז  רומז 
בהזדמות  ישחק  מזרח  מקרה  בכל 

ה לעבר  ספייד  ולאחר    Q-הראשוה 
הספייד   סדרת  את  יגביה  מכן 
החלוקות   בדומם.  חיתוך  באמצעות 

לקיחות    12מספיק וחות כדי לבצע  

בחוזה  4♥ בחוזה   זאת,  לעומת   .♠4  
להימע משי מפסידים בסדרת  אין 

ב יסתפק  והכרוז   11-השליט, 

מצבו של הכרוז   5♦לקיחות. בחוזה  
בקלאב  הובלה  לאחר  קשה  יהיה 

שלו,   השליטים  את  ומול שתקצר 
  הגה כוה הוא ייכשל. 

  

  

Dealer: S  
Vul: None 27  Board:  

 AJT9 

 AQT3  
 8 

 KQ43  

  

 Q3 

 764 

 KT652 

 JT6    

 652 

 J5 

 Q973 

 A987  
 K874 

 K982 

 AJ4 

 52  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1 Pass 1 

Pass 3 Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קודות   16עם    1♣צפון 
וחלוקה   הוא  4-4-1-4גבוהות   .

מתכוון להעלות את תשובת השותף 

. לאחר מכן דרום 3לגובה    1♠או    1♥
יסיון   שווה  היד  אם  להחליט  צריך 
לסלם. לדעתי החלוקה מאוזת מדי, 
שמאפשר  כלי  יש  לזוג  אם  אבל 
מהפותח   כעת  לבקש  למשיב 
להראות סיגלטון (אם יש לו), כדאי  
אי  מוסכמות,  ללא  בו.  להשתמש 

  . ♥4וטה להסתפק במועט ולהכריז 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה (סדרות   ♦ 3או    ♠5  : קלף 
בין  גדול  הבדל  יש  הוכרזו).  שלא 
הובלה   האלה.  ההובלות  שתי 
את   מיד  לכרוז  פותרת  בספייד 

לו  הבעיה   ומבטיחה    12העיקרית 
מאלצת  בדיאמוד  הובלה  לקיחות. 
של  מיקומה  את  לחש  הכרוז  את 

Q♠  .בכל מקרה,   ללא רמזים מהמכרז
הספייד לסדרת  יפסיד   פרט  הכרוז 

  רק לקיחה אחת בקלאב.
סלם  ביצוע  דבר:  של  סיכומו 

ביחוש  בהארט או בספייד תלוי כאן 
מערב   50%של   בבחירת  או  בספייד 

הם  הסיכויים  זו.  בסדרה  להוביל 
מעל   ספק  שבחר 50%ללא  ומי   ,

לא   עדיין  (אך  צדק  סלם  להכריז 
  מובטחת לו תוצאה חיובית).

  

  

Dealer: W  
Vul: N-S 28  Board:  

 J3 

 J75 

 QT875 

 QJ3  

  

 AK8 

 Q986 

 K32 

 KT2    

 T54 

 AK43 

 AJ6 

 A94  
 Q9762 

 T2 

 94 

 8765  

  

 

West North East South 

1NT Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

חלוקה   15למזרח   עם  קודות 
  NT1מול פתיחת    4333שטוחה מסוג  

מכריז  אי  כזו  יד  עם  השותף.  של 
לא מחפש סלם    –  NT3משמעית  -חד

הוגע  בכל  בסטיימן.  משתמש  ולא 
ידיים  שתי  עם  סלם  להכרזות 
הוא  הקודות  מספר  מאוזות, 

ל אפשרות  אין  ואם   33-הקובע, 
קודות אז סלם יהיה גד הסיכויים.  

להצפ הוא  בחוזה    11-י  הן  לקיחות, 
שליט.  ללא  בחוזה  והן  שליט  עם 

 4-4לפיכך, אין טעם לחפש התאמה  
להפסד   תוביל    10במייג'ור שכראה 

  בוטום.-קודות יקרות ערך בטופ
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה (רביעי מלמעלה).    ♦7  : קלף 

להוביל   שוקל  הייתי  .  ♣Qלא 
בסדרות  ההובלות  שתי  במציאות 
עדיין   אך  לקיחה,  מוכרות  המייור 
לכרוז  סלם.  ביצוע  מאפשרות  לא 
המייור  בסדרת  מפסיד  עדיין 

בספייד.   ומפסיד  השאלה השייה 
איך  היא  זו  ביד  ביותר  המעיית 

הובלה   11לבצע   לאחר  לקיחות 
היא   התשובה  מייג'ור.  בסדרת 
מלמעלה   הלקיחות  כל  את  לגבות 

לצפון  בסדרו ולמסור  המייג'ור  ת 
אותו  שתאלץ  בקלאב  לקיחה 
בטוח  לא  כלל  דיאמוד.  להוביל 
כך.  לשחק  יעז  מערב  שבשולחן 
את   יגביל  בדיאמוד  עקיפה  ביצוע 

ל תוצאה   10-הכרוז  ויעיק  לקיחות 
בהובלה   שבחר  למי  יחסית  טובה  
שיא  תוצאת  שגרתית.  בלתי 

בשולחות -לצפון רק  תתקבל  דרום 
מזרח  להכריז    מערב-שבהם  בחרו 

לשחק   שבחרו  הזוגות  גם    4♥סלם. 
  ישיגו תוצאות חותות. 
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Dealer: N  
Vul: Both 29  Board:  

 86 

 JT9743 

 A 

 KQ85  

  

 T932 

 AQ52 

 9 

 AT64    

 Q74 

 K6 

 QJ8753 

 32  
 AKJ5 

 8 

 KT642 

 J97  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass 2 

Pass 2 Pass 2 

Pass 2NT Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

הכרזת הפתיחה של צפון תחרוץ את 
ה של  אם   חלוקהגורלה  הזאת. 
עם   20-לפי חוק ה   1♥יחליט לפתוח  

את    10 ימצא  הוא  גבוהות,  קודות 
קודות ללא התאמה   12השותף עם  

סיכוי  חסר  מלא  למשחק  שידחפו 
בהכרזת NT3של   יבחר  צפון  אם   .

יהיה  2♥פתיחה חלשה של    , לדרום 
Pass    הסופי והחוזה  יהיה    2♥ברור, 

שמערב  סיכוי  אפילו  (יש  מושלם 
  Balancingיבחר "להתאבד" בהכרזת  

  ). 3♦פה מדי של חרי
את   מחזיק  הייתי  אם  זאת,  למרות 
לראות את קלפי  צפון מבלי  ידו של 

פותח   הייתי  המשך 1♥השותף,   .
ההכרזה   כאשר  טבעי,   2♠ההכרזה 

ואין  מלא,  למשחק  מחייבת  כבר 
  . NT3מוס מחוזה סופי של  

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה  מלמעלה    ♣4  : קלף  (רביעי 
בסדרה שלא הוכרזה). קלף ההובלה  
שלוש   להשיג  לכרוז  מסייע  הטבעי 
אין  עדיין  אבל  בקלאב,  לקיחות 

לבצע  לכרוז בלי   לקיחות  9  דרך 
  עזרה משמעותית של ההגה. 

היעדר  היא  הכרוז  של  הבעיה 
את  להגביה  כדי  לידו  כיסות 

מלקיחה  וליהות    ההארטים אפילו 
זו. בסדרה  הוב  אחת  לה  לאחר 

לקיחות  שבע  רק  לו  יש  בקלאב 
לקיחה   לייצר  יתן  מובטחות. 
קלפי   "יקוי"  באמצעות  שמיית 
ולאחר   מערב  של  וההארט  הקלאב 
שייאלץ את מערב   סופי  מכן משחק 
או   בספייד  לקיחה  לבסוף  למסור 

  בדיאמוד.
שגרתית  בלתי  ההובלה  רק 
הפלת   תבטיח  דיאמוד  בסיגלטון 
  החוזה פעמיים בהחה שמשחק היד 

  וההגה יהיו מדויקים. 

  

Dealer: E  
Vul: None 30  Board:  

 JT84 

 A763 

 83 

 KJ5  

  

 975 

 KJT4 

 K65 

 T97    

 Q32 

 982 

 Q9 

 AQ863  
 AK6 

 Q5 

 AJT742 

 42  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

Pass 1 Pass 2 

Pass Pass Pass  

    

 
  ההכרזה ניתוח 

פותח   סדרתו    1♦דרום  על  וחוזר 
בגובה   השי  מתאר    2בסיבוב  (זה 

ושולל    12-14 שישייה  עם  קודות 
מזרח  המייג'ור).  בסדרות  רביעיות 
(אוברקול  מתערבים  אים  ומערב 

קודות גבוהות, חמישייה    10עם    2♣
פרוע   יהיה  מאוזת  וחלוקה  ביוית 

שמאוד חשבון  עושה  צפון   .(-9  
בסדרת  מוך  דאבלטון  עם  קודות 
מלא,  למשחק  יספיקו  לא  השותף 

ב החוזה  את  משאיר  אם 2♦- והוא   .
בהכרזה  יבחר  צפון  זאת  למרות 

של   יוסיף   דרום,  NT2מזמיה 
יד  עם  מלא  למשחק  בשמחה 

  קודות.  14מקסימלית של 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה של  ♠2  : קלף  ידו  פי  על   .
הרע   ראה  זה  המכרז  ומהלך  מערב 
ימכור  זה  במציאות  אבל  במיעוטו, 
לקיחה בספייד. הכרוז יזכה בדומם 
כפולה   עקיפה  בביצוע  ויתחיל 

 ♦Q-בדיאמוד. כעת לאחר הזכייה ב
המצב  את  לקרוא  כבר  חייב  מערב 
להגה   יבטיח  זה  הארט.  ולשחק 
על   שזו תיעלם  לפי  לקיחה בהארט 

הקלא תזכה סדרת  וההגה  ב, 
סדרה   בכל  אחת  לקיחות:  בשלוש 
המכסה  ממילא  זו  לספייד.  פרט 

  המגיעה לה גד חוזה בדיאמוד. 
שליט,   ללא  חוזה  משחק  צפון  אם 
מהצד  תגיע  בספייד  ההובלה 
למוע   יתן  לא  ועדיין  "הכון", 
לקיחות.  תשע  של  ביצוע    מהכרוז 

גבוהות    23עם    NT3מכריזי   קודות 
  ה. יזכו כאן בכל הקופ

  
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S 31  Board:  

 94 

 K76 

 Q54 

 KQ932  

  

 K7 

 QT4 

 AKJT92 

 74    

 AJT85 

 J952 

 86 

 T8  
 Q632 

 A83 

 73 

 AJ65  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass Pass 1 Dbl 

1 3 3 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

קריאות   שלוש  מזרח   Passלאחר 

העייים  1♦ פותח   אז  ורק   ,
בתור  ברור  כפל  לדרום  מתחממים. 

Passed Hand  מכריז מערב   .♠1  

לטבעי קופץ  וצפון  לא 3♣-,  עוד  כל   .
סוכם אחרת, הכרזת קפיצה בודדת 
בתשובה לכפל של השותף מראה יד 
לפותח   שהמשיב  לאחר  גם  טובה 
קפיצה   להכרזת  (ביגוד  הכריז 

מספר    –כפולה   בורד  ).  13ראה 
בגובה   יחזור על סדרתו  עם    3מזרח 

טובה   יסתיים   –שישייה  ובזאת 
כבר  האחרים  שכל  משום  המכרז 

לו להם  שיש  מה  את  מר.  מיצו 
  4הכרזה תחרותית של דרום לגובה  

עלולה להוביל לכפל מעיש, ולו בשל  
שצפון מתחייבים  -העובדה  דרום 

היו    10-ל ששיהם  לאחר  לקיחות 

Passed Hand.  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה  בשליט    -  ♦3  : קלף  הובלה 
אחרת.  בטוחה  אופציה  בהיעדר 
ההובלה מבצעת עבור הכרוז עקיפה  
המוציא   הכפל  לאור  וכעת  בשליט, 
להסתכן  לכרוז  כדאי  דרום  של 

משיכת  -בטופ (לאחר  ולבצע  בוטום 

גד   עקיפה  שתוביל    ♠ Qהשליטים) 
ל השלכת    10-אותו  לאחר  לקיחות 

  קלאב מפסיד.
הייתה   האסים  באחד  הובלה 

לה  את מאפשרת  מיד  לגבות  גה 
לה  המגיעות  הלקיחות  ארבע 

  לקיחות.  9-ולהגביל את הכרוז ל
שמוה  -צפון לבצע  מסוגלים  דרום 

  לקיחות בדיוק בחוזה בקלאב.
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Dealer: W  
Vul: E-W 32  Board:  

 Q 

 J9 

 AKQ7 

 AKJT73  

  

 KT8 

 KQ65 

 9632 

 Q9    

 J532 

 AT7 

 T54 

 542  
 A9764 

 8432 

 J8 

 86  

  

 

West North East South 

Pass 1 Pass 1 

Pass 2 Pass 2 

Pass 3* Pass 4 

Pass 4 Pass 5 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

לצפון יד טיפוסית של הכרזת רוורס 
שישייה    20( גבוהות,  קודות 

הוא   בדיאמוד).  רביעיה  בקלאב, 
מכן    1♣מכריז   דרום 2♦ולאחר   .

הספייד   סדרת  על  בחזרה  מגיב 
מהזוגות  חלק  חמישייה.  המבטיחה 
חלשה   הכרזה  שזו  לשחק  מעדיפים 
שהיא  מעדיף  אי  מחייבת.  ובלתי 
תהיה מחייבת לסיבוב אחד, אך בכל 

ממשיך   צפון  אם  דרום 3♣מקרה   ,
לקרוא   צפון  Passרשאי  לפיכך,   .

רביעי"   "צבע  בהכרזת    3♥ משתמש 
ץ את שותפו להגיע למשחק כדי לאל

שוללת עוצר    4♣מלא. הכרזת דרום  
דאבלטון  לפחות  ומראה  בהארט 
כדי   לצפון  מספיק  זה  בקלאב. 

  . 5♣להחליט על החוזה הסופי 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה רצף).    ♥K  : קלף  (ראש 
לקיחות  בשתי  מיד  זוכה  ההגה 
מפסידים  אין  לכרוז  בהארט. 

ובדיאמוד בעל בספייד  המשחק   .
בקלאב  ביותר  הטובים  הסיכויים 

 ♠ Aהוא להיכס לדומם פעמיים עם  
  ♣ Q-ולעקוף פעמיים בתקווה ש  ♦J-ו

במערב. הפעם זה ייכשל. מי שיבחר 
של   חות  מלמעלה    ♣AKבמשחק 

בחוזה  5♣יבצע   גם   .NT3    הביצוע
וחה)   הובלה  תהיה  אם  (אלא  תלוי 
וחלק   בקלאב  ממפסיד  בהימעות 

  גדול ייכשלו. 
החוזה   שבהם  שולחות  גם  יהיו 

צריך   1♣שאר  ייהסופי   (לדעתי 
בספייד  חמישייה  עם  להשיב 

שזוגות )Aבראשות   טוב  סיכוי  יש   .
  אלה יקבלו תוצאה מעל הממוצע. 

  

Dealer: N  
Vul: None 33  Board:  

 AK984 

 QJ7 

 J854 

 6  

  

 J3 

 94 

 AQT62 

 QJ87    

 62 

 A86532 

 9 

 AT43  
 QT75 

 KT 

 K73 

 K952  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass 3* 

3 3 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   לפי    11עם    1♠צפון  קודות 
. דרום משתמש במוסכמת  20-חוק ה
Bergen    מכריז   3♦הפופולרית, 

  4קודות גבוהות עם    10-11ומתאר  
מיעוט  אף  על  בספייד.  קלפים 
ראויה  מערב  של  ידו  הקודות, 

אוברקול   לאחר    3♥להכרזת 
של   התאמה  הבטיחו    9שהיריבים 

שגם  גבוה  סיכוי  (יש  קלפים 
צפון  -למזרח דומה).  התאמה  מערב 

 3♠. הוא יכריז  3♥לא יסה להעיש  
את   – ודוחה  מיימום  מראה 

למש החוזה ההזמה  מלא.  חק 
  .3♠הסופי יישאר  

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה השותף).    ♥9  : קלף  (סדרת 

ב זוכה  יסה ♥A-מערב  אם   .
ששותפו   בתקווה  בהארט  להמשיך 
ימשוך  צפון  יתאכזב.  הוא  יחתוך, 
ישליך  סיבובים,  בשי  שליטים 
ההארט  על  מהדומם  דיאמוד 

ה אל  דיאמוד  ישחק    K-השלישי, 
ויבטיח לעצמו עשר לקיחות בחיתוך 
בשלושה   רק  זוכה  (ההגה  צולב 

  אסים).
להחליף   תהיה  יותר  טובה  הגה 

דחה    ♦9-ל שצפון  (מהעובדה  הבודד 
להסיק   יתן  מלא  למשחק  הזמה 
אם  מעטות).  לא  קודות  שלשותף 

וימשיך בדיאמוד   ♦A-מזרח יזכה ב
בכל  תזכה  ההגה  לחיתוך.  וסף 

ת לה ותגביל ארבע הלקיחות המגיעו

  מבוצע בדיוק.  3♠ -את הכרוז ל
  

  

  

Dealer: E  
Vul: N-S 34  Board:  

 QJ73 

 KJ6 

 AQ62 

 94  

  

 542 

 8752 

 K 

 KJ753    

 A6 

 A93 

 J9753 

 Q62  
 KT98 

 QT4 

 T84 

 AT8  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

Pass 1 Pass 1 

Pass 2 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

הכרזת   אבל  לפתיחה,  קרוב  מערב 

בדרך    –מצדו תטעה את השותף    1♦
שלישי   במושב  פתיחה  הכרזת  כלל 

מ  פחות  צריכה    12-עם  קודות 
טובה. הובלה  לשותף  ככל    להציע 

שיפתח   זה  יהיה  צפון  .  1♦הראה 

ישיב   בו 1♠דרום  יתמוך  וצפון   ,
העשיריות  2לגובה   ארבע  אף  על   .

איי   דרום,  של  ידו  את  המחזקות 
רואה אפשרות הזמה למשחק מלא, 

  .2♠והחוזה הסופי צריך להישאר 

פותח   מערב  מכפיל,    1♦אם  וצפון 
חלקי -צפון לחוזה  יגיעו  עדיין  דרום 

ייתכן  יתערב,  לא  צפון  אם  בספייד. 
בחוזה   יהיה הכרוז  ו  א  NT1שמערב 

, ואז צפון  1♥-מערב יעצרו ב-שמזרח
  יחליט להתערב. 

  
  ניתוח משחק היד 

(אין   ♠Aאו אולי      ♣2  : קלף ההובלה
של   מידו  אטרקטיבית  הובלה 

  מערב). 
אחת  לקיחה  תמיד  מגיעה  להגה 

תוביל   בכל סדרה. הובלה בדיאמוד
תמיד לשי חיתוכים בידו של מזרח.  
לא  דרום  הראשוה  בלקיחה  אם 

עלול   ♦Aיבקש   הוא  מהדומם, 

  . 2♠להיכשל בחוזה 
לכרוז   תהיה  אחרת  הובלה  לאחר 

ולבצע   שליטים  למשוך   9הזדמות 
המצב  את  שיחש  בתאי  לקיחות 
יבצע  שדרום  מיח  אי  בדיאמוד. 

ל של    Q-עקיפה  הראשון  בסיבוב 
ו שתי הסדרה,  יפסיד  הוא  אז 

  בדיוק. 2♠לקיחות בדיאמוד ויבצע 
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Dealer: S  
Vul: E-W 35  Board:  

 K852 

 QT32 

 AJ9 

 65  

  

 3 

 A86 

 Q87654 

 843    

 76 

 K974 

 KT2 

 Q972  
 AQJT94 

 J5 

 3 

 AKJT  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 3* Pass 4 

Pass 4 Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   (  1♠דרום  חזקה  יד    16עם 
חלוקה   גבוהות,  צפון  6-4קודות   .(

שיטת    3♦משיב   (ראה   Bergenלפי 
בורד מלא  33  לעיל  משחק  יש   .(

ודאי, אבל דרום רואה סיכוי לסלם  

. לצפון  4♣ביד  -וממשיך בהכרזת קיו
ביד -יד טובה למדי והוא משיב בקיו

 4♥הדילוג על    –  4♠. דרום מכריז  4♦
היעדר   על  הזוגות  רוב  אצל  מעיד 
אין   לצפון  גם  בהארט.  קוטרול 
איו   כמובן  והוא  בהארט,  קוטרול 

החוז  הלאה.  להמשיך  הסופי  יכול  ה 

  בלבד.  4♠הוא 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה  מהלך ♥4  : קלף  לאחר    .
להגיע   יסו  היריבים  שבו  הכרזה 
לסלם אך עצרו בשל היעדר קוטרול 
להוביל   חובה  מסוימת,  בסדרה 
בהארט  ההובלה  הזאת.  בסדרה 
בשתי  זוכה  וההגה  עובדת, 
מכן  לאחר  הראשוות.  הלקיחות 

ב קושי  ללא  יזכה    11-הכרוז 
  הלקיחות הותרות.

לא   ההובלה  בחירת  האמת,  למען 
לד דבר.  שום  תשה  אין  רום 

מהמפסידים  להיפטר  אפשרות 
כלשהו,   הובלה  קלף  לאחר  בהארט 

  . 450+של  flat boardכלומר לפיו 

  

Dealer: W  
Vul: Both 36  Board:  

 J985 

 QT6 

 Q97 

 652  

  

 T7 

 J9875 

 A643 

 Q7    

 K432 

 AK2 

 KT2 

 843  
 AQ6 

 43 

 J85 

 AKJT9  

  

 

West North East South 

1 Pass 1 Pass 

1 Pass 1NT Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה 

בסדרות המייור יש לפתוח    3-3עם  

לאיכות 1♣תמיד   קשר  ללא   ,

משיב   מזרח  ומה  1♥ הסדרות.   ,
עם   דרום  שלו  15יעשה   ? הקודות 

במצב פגיע ללא    NT1מסוכן להכריז  
. האפשרות הבאה היא עוצר בהארט

הכרזה  2♣ זו  מהזוגות  חלק  אצל   .
מראה  היא  אחרים  ואצל  טבעית, 
והספייד.  הדיאמוד  סדרות  את 
השותף  עם  הבה  יש  אם  אפילו 

היא הכרזה טבעית, לא הייתי    2♣-ש
מאוזת וטה להכריז כך עם חלוקה  

לחכות  ( מעדיף  שישייה  ל הייתי 
שאר?    ).בקלאב לפעמים  Passמה   !

זה לא רעיון רע לתת ליריבים לשחק  
NT1   יד טובה פגיע כאשר מחזיקים 

אגב,  וחה.  ללא אפשרות התערבות 
מזרח של  הכון  הוא -החוזה  מערב 

הטבעי  2♥ ההכרזה  מהלך  אבל   ,
  . NT1- והמתבקש שלהם מוביל ל

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ניתוח משחק היד 

(מבקש מהשותף   ♣K  : קלף ההובלה
ספירה).   לאותת  או  תמוה  לזרוק 
יכול   דרום  הספירה  איתות  לאחר 

בביטחון   שהוא   ♣Aלהמשיך  היות 
יודע שלמזרח מספר זוגי של קלפים.  
הלקיחות   בחמש  דרום  יזכה  כך 
את   ישחק  הוא  בקלאב.  הראשוות 
כדי  למטה  מלמעלה  הקלאב  קלפי 

  להראות לשותף העדפה לספייד. 
ק לא  השלכות  ככל לצפון  לות. 

בהשלכת   יתחיל  הוא  או    ♠8הראה 

להארט.   ♠9 העדפה  על  לאותת  כדי 
דרום  -החלפה להארט תאפשר לצפון

ב   7ולהשלים    ♠A- וב  ♥Q-לזכות 

יותר.  )(100+  לקיחות חזקה   הגה 
עם  מוך  לספייד  החלפה  תהיה 

  . 200+תוצאת שיא של 
  


