
לפניכם 40 הידיים ששוחקו בתחרות סימולטנית ארצית ספטמבר 2016.
רם סופר, רב אמן כסף, חיבר את ההסברים 

לחוברת זו.
רם משחק ברידג' תחרותי משנת 1994 וזכה 
להישגים רבים באליפויות ישראל ובתחרויות 
לברידג'  ספר  בית  הקים  אחרות,  חשובות 
האחרונות  בשנים  תלמידים.  מאות  ולימד 
מתמקד רם בכתיבה על ברידג'. הוא משמש 
כותב קבוע בירחון הברידג' ובעל טור ברידג' 

בשבועון "לאשה". 
בעיתונים  לכתוב  קרובות  לעתים  מוזמן  בינלאומי אשר  כתב  הינו  רם 
ידי התאגדות הברידג'  היומיים של תחרויות רשמיות המאורגנות על 
הניתוחים  את  להתאים  רם  השתדל  בהסברים  והעולמית.  האירופית 
וההסברים ליכולתם של רוב הקוראים. ההכרזות המומלצות הן בשיטה 
הטבעית SAYC הנפוצה ביותר אצלנו. כמו כן הוספנו מספר ניתוחים 

ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם וסקרנותכם.

עדי אסולין בת 23, אלופת אירופה לנשים, 
ושותפה   14 מגיל  ישראל  נבחרת  שחקנית 
והנשים,  הצעירים  בנבחרות  רבות  לזכיות 
ביוני האחרון זכתה עדי אסולין עם שותפתה 
אירופה  באליפות  זהב  במדליית  לוי  הילה 

לזוגות נשים. 
המלמדת  לברידג',  מורה  היא  אלה  בימים 
נוער  בני  היסודיים,  הספר  בבתי  ילדים 

בפרויקט "פסגה" ומבוגרים.
ואל  המוטו שלה: תתרגלו כמה שיותר, תהיו מתואמים עם השותף 

תשכחו ליהנות - בטווח הארוך מבחן התוצאה יהיה לטובתכם :(

תוצאות התחרות תופצנה בהקדם האפשרי לסניפים, וכן תתפרסמנה באינטרנט 
www.bridge.co.il :באתר ההתאגדות



2
0

1
6

מבר 
ט

פ
ס

ת - 
צי

אר
ה

ת 
טני

מול
סי

ה

 Dealer: N
Vul: None  1Board:

♠ AJT943
♥ 5
♦ A65432
♣ 

♠ Q85
♥ Q9
♦ KJ987
♣ J86

♠ K76
♥ KJ2
♦ T
♣ KT9432

♠ 2
♥ AT87643
♦ Q
♣ AQ75

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♠Pass2♥Pass
2♠Pass3♣Pass
3♦Pass3♥Pass
4♦Pass4♥Pass
4♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

ידו של צפון ראויה ללא ספק לפתיחה של ♠1 
– לחלוקה 6-6 עם שני אסים יש פוטנציאל 
עצום. לרוע המזל לדרום פתיחה מול פתיחה 
עם חוסר התאמה מוחלט. בשיטה הטבעית, 
לאחר  מלא  למשחק  מחויבת  השותפות 
הכרזתו השנייה של דרום ♣3 )סדרה חדשה 
"מאבק"  יתנהל  בהמשך   .)3 בגובה  נוספת 
השליט.  סדרת  בחירת  על  השותפים  בין 
אפשריים חוזים ב-♥ וב-♠, ולהערכתי החוזה 

הפופולרי ביותר יהיה ♠4.
ידיים  השותפים  לשני  כאשר  טיפ: 
התאמה,  חוסר  עם  מאוד  חלוקתיות 
אחד מהם חייב לוותר. חוזה ללא שליט 

אינו הפתרון הנכון במקרים אלה.
ייתכן כי בחלק מהשולחנות יפתח צפון ♠2 
בכוחה  הממעיטה  שגויה  הכרזה  זו  חלש. 
של היד, אך בחלוקה הנוכחית היא עשויה 
ויבחר  ממושמע  יהיה  דרום  אם  להצליח 

ב-Pass שישאיר את החוזה בגובה 2.

ניתוח משחק היד

היא   4♠ נגד  ביותר  ההגיונית  ההובלה 
לאור  מאוד  קשה  הכרוז  של  מצבו  ב-♣. 
ב-♦  הגרועה  והחלוקה  ההתאמה  חוסר 
)אם ינסה לחתוך סדרה זו בדומם, מערב 
יחתוך מעל הדומם(. קו המשחק המוצלח 
ביותר )לזכות ב-A♣ ולחתוך שני קלאבים 
יזכה  בשליטים(  להתקצר  כדי  הכרוז  ביד 
גם  וייתכן  בלבד,  לקיחות  ב-8  הכרוז  את 

שהחוזה ייפול ב-3 לקיחות.
ולמעשה  יותר,  טוב  המצב   4♥ בחוזה 
רק הובלה בשליט תבטיח את הכשלתו. 
לבצע  ניתן  למשל,  ב-♦,  הובלה  לאחר 
לחתוך  ה-♠,  סדרת  של  אלימינציה 
מערב  את  להכניס  ולבסוף  בדומם   ♣
מתחת   ♣ שישחק  כדי  סופי  למשחק 
לקיחות   2 רק  יפסיד  דרום  ואז   ,♣K-ל

בשליט ו-1 בקלאב.

 Dealer: E
Vul: N-S  2Board:

♠ 743
♥ 932
♦ 5
♣ KQT743

♠ K95
♥ AKJ
♦ AK97
♣ A92

♠ QJ86
♥ T6
♦ QJ6432
♣ J

♠ AT2
♥ Q8754
♦ T8
♣ 865

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---2♣Pass3♦

Pass4NTPass5♣
Dbl6♦PassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

מאוזנת  חלוקה  עם  נקודות   22 למזרח 
לפתוח  עליו  הספר"  "לפי   .4333 מסוג 
לאור  מדי  טובה  ידו  לדעתי  אך   ,2NT
ריבוי האסים והמלכים. היות שידו של 
מעדיף  אני  סלם,  לצרכי  מצוינת  מזרח 

"לשדרג" ל-23 נקודות ולפתוח ♣2.
כך מתאפשר למערב להראות את סדרתו 
באמצעות  ראשונה  בהזדמנות  הארוכה 

תשובה חיובית של ♦3. 
ל-♦7,   6♦ בין  מתלבט  מזרח  זה  בשלב 
יסתפק  הוא  לאסים  שאלה  ולאחר 
 5♣ על  צפון  של  הכפל  הקטן.  בסלם 
חשוב מאוד על מנת להדריך את שותפו 

במציאת ההובלה.
בחוזה  מזרח  יבחר  מהשולחנות  בחלק 
על  "ולהגן"  היד  את  לשחק  כדי   6NT
K♠, אולם לאחר הכפל של צפון על ♣5 
)או כפל של צפון על הכרזת סטיימן ♣3 
 )2NT במקרה שהכרזת הפתיחה הייתה
עליו להיזהר מסדרה זו ולהימנע מחוזה 

ללא שליט.
החוזה "האידיאלי" הוא ♦6 משוחק על 
ידי מזרח, אולם קשה מאוד להגיע לשם 

בשיטת הכרזה טבעית.

ניתוח משחק היד

הובלה  כל  לאחר  קושי  ללא  מבוצע   6♦
שאר  בכל  וזוכה   ♠A מוסר  הכרוז   –

הלקיחות.
לקיחות   9 יבוצעו  שליט  ללא  בחוזה 
לקיחות  ו-12  ב-♣  הובלה  לאחר  בלבד 

לאחר כל הובלה אחרת. 

 Dealer: S
Vul: E-W  3Board:

♠ J863
♥ 9764
♦ 72
♣ J63

♠ K5
♥ A5
♦ QJ9654
♣ Q52

♠ AQT42
♥ KT8
♦ T3
♣ AT8

♠ 97
♥ QJ32
♦ AK8
♣ K974

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

Pass2♦Pass2NT
Pass3NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

ארבע  טבעי.  תחרותי  הכרזה  מהלך 
מאליהן,  מובנות  הראשונות  הקריאות 
אולם נשאלת השאלה אם ♦2 מצד מזרח 
קשה  שאלה  זו  מחייבת.  הכרזה  היא 
משום שאין לגביה הסכמה אוניברסלית 

בין מומחי הברידג'. 
על פי העקרונות הבסיסיים הכרזת סדרה 
חדשה הינה מחייבת. עם זאת, מומחים 
רבים מעדיפים כי הכרזת סדרה חדשה 
בגובה  לאוברקול  בתשובה   2 בגובה 
"קונסטרוקטיבית"  הכרזה  תהא   1
מינימום.  עם   Pass לשותף  המתירה 
על פי גישה זו, טווח הנקודות המובטח 

בהכרזת ♦2 הוא 6-13 לערך.
מלאה  פתיחה  למערב  הנוכחי  במקרה 
על   Pass יכריז  לא  אופן  בשום  והוא 
מחייבת.  אינה  זו  הכרזה  אם  גם   2♦
 12-14 מתארת   2NT השנייה  ההכרזה 
נקודות מאוזנות עם עוצר ב-♣, ומזרח 

.3NT מעלה למשחק מלא

ניתוח משחק היד

צפון מוביל בסדרת השותף )♣(, ולאחר 
שהכרוז משחק נמוך מהדומם יש לו שני 

עוצרים בסדרה. 
דרום  של  שה-9♣  לאחר  מזאת,  יתרה 
לדרום  אין  מערב,  של   ♣T-ל מפסיד 
סדרה  על  במתקפה  להמשיך  אפשרות 
דרכו  ב-♦.  בלקיחה  שיזכה  לאחר  זו 
סלולה  נראית  לקיחות  ל-11  הכרוז  של 

לאחר הגבהת ה-♦.
לעומת זאת, הובלה של צפון ב-♥ תפתח 
עבור ההגנה 2 לקיחות בסדרה זו ותגביל 

את הכרוז ל-9 לקיחות בלבד.
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 Dealer: W
Vul: Both  4Board:

♠ KQT3
♥ AT842
♦ A9
♣ Q7

♠ AJ9852
♥ 
♦ 82
♣ K9652

♠ 764
♥ KJ7
♦ KQJT6
♣ J3

♠ 
♥ Q9653
♦ 7543
♣ AT84

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♥2♠4♥4♠
DblPassPassPass

ניתוח ההכרזה

בין  מתלבט  ומזרח   1♥ פותח  צפון 
הכרזת  או   2♠  ,1♠ אפשרויות:  מספר 
המתארת   2♥ של   Michaels Cuebid

חמישייה ב-♠ וחמישייה במינור. 
כזו,  יד  Michaels בעייתית עם  הכרזת 
תמונה  לשותף  נותנת  שאינה  מאחר 
בסדרת  הקלפים  מספר  על  מדויקת 
 2♠ בהכרזת  בחרתי  אני  המייג'ור. 
המתארת במדויק את הכוח ואת מספר 
מסדרת  התעלמות  במחיר  ה-♠  קלפי 

ה-♣.
ב-♥1  שתתמוך  טיפוסית  יד  לדרום 
מנת  על  ראשונה  בהזדמנות   4 לגובה 
מתחרה  מערב  אבל  ליריבים,  להפריע 

בכל זאת ל-♠4.
ומכפיל  טובים  ספיידים   4 מחזיק  צפון 
לעונשין בתחושה שמצא שלל רב. דרום 
את  לכבד  חייב  ידו  את  תיאר  שכבר 

החלטת השותף.

ניתוח משחק היד

עוד  כל  יבוצע  צפון  מצד   4♥ של  חוזה 
בשליט,  זהיר  משחק  על  יקפיד  הכרוז 
ותיתכן גם לקיחה עודפת לאחר הובלה 
ב-A♠ באמצעות "משחק סופי" בסדרת 

ה-♣.
בחוזה ♠4 מזרח ייפול בין 2 ל-3 פעמים. 
תלוי  ל-"בוטום"  "טופ"  בין  ההבדל 
ה-♣,  סדרת  את  ישחק  שבה  בצורה 
מאוד  )שקשה  המצליחה  הדרך  כאשר 
היא  סגורים(  בקלפים  אותה  לראות 
לשחק 9♣ בסיבוב הראשון ולאחר מכן 
 .♣K-ה עם  צפון  של   ♣Q-ה את  למעוך 
מסובך  ב-♠4  שהמשחק  להדגיש  יש 
שיקצר  רבות,  אפשרויות  עם  מאוד 

המקום מלתאר את כולן.

 Dealer: N
Vul: N-S  5Board:

♠ AK9853
♥ 
♦ QT
♣ AT943

♠ QT42
♥ AQ42
♦ 987
♣ K2

♠ J
♥ J5
♦ K65432
♣ Q875

♠ 76
♥ KT98763
♦ AJ
♣ J6

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♠Pass2♥Pass
2♠Pass3♥Pass
3♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

יד  ב-♥.  שביעייה  עם  נקודות   9 לדרום 
השיטה  לפי   2♥ להכרזת  מספקת  זו 
דרום  הבא  בסיבוב  כאשר  הטבעית, 
 חוזר על סדרתו )♥3( – הכרזה המתארת 
למשחק  מחייבת  ואינה  נקודות   10-11
מלא. אם צפון-דרום משתמשים בשיטת 
2/1, על דרום להימנע מהכרזה מחייבת 
ולהכריז בסיבוב   ,2♥ למשחק מלא של 

.1NT הראשון
לצפון התלבטות מתמדת אם להציג את 
ה-♠.  סדרת  על  לחזור  או  ה-♣  סדרת 
הכרזות ה-♥ של דרום מחלישות את ידו 
של צפון. לפיכך, בסיבוב השני צפון נמנע 
נקודות(   +15 )המתארת   3♣ מהכרזת 
צפון  השלישי  בסיבוב  גם  ב-♠2.  ובוחר 
של  במצב   4 לגובה  לעלות  מעוניין  אינו 
סדרת  ב-♠3.  ומסתפק  התאמה  חוסר 
ה-♣ לא הוצגה כלל – לעתים זהו גורלן 

של סדרות מינור.
♠3, דרום יודע שלשותפו פתיחה  לאחר 
ללא  טובים   ♠ קלפי   6-7 עם  מינימלית 
 3♠ לקבל  ועליו  ב-♥,  כלשהי  התאמה 

כחוזה סופי.

ניתוח משחק היד

ב-♦.  היא  מזרח  של  הנכונה  ההובלה 
הצלחה,  ללא  זו  בסדרה  יעקוף  הכרוז 
כדי  ל-♠  יחליף  מזרח  הנראה  וככל 
זוכה  צפון   .♣ לחתוך  לכרוז  להפריע 
 ♣J A♦ ומוביל  ב-A♠, נכנס לדומם עם 
נכנס  אשר  מזרח,  של   ♣K-ל שמפסיד 
על  מוותר  ב-♠  המשך  סופי!  למשחק 
לקיחה בטוחה בשליט, בעוד כל המשך 
של  בסופו  להיפטר  לצפון  יאפשר  אחר 
מול  ב-♣.  שלו  המפסידים  מכל  דבר 
למנוע  דרך  להגנה  אין  מדויק  משחק 

מהכרוז 9 לקיחות. 

 Dealer: E
Vul: E-W  6Board:

♠ A85
♥ T42
♦ T9743
♣ J8

♠ 974
♥ J9
♦ Q85
♣ QT753

♠ KQT
♥ AK865
♦ K2
♣ A42

♠ J632
♥ Q73
♦ AJ6
♣ K96

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♥

PassPass1NTDbl
2♦DblPassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

אך  נקודות,   19 עם   1♥ פותח  מערב 
Pass )איני ממליץ להשיב  שותפו קורא 
בלבד(.  נקודות   5 עם   1NT "בכוח" 
פתח  שלא  לאחר  נקודות.   11 לדרום 
במצב  מתבונן  הוא  הראשון  בסיבוב 
בהכרזת  להתערב  ומתפתה  הפגיעות 
שעוד  החלטה   –  1NT של   Balancing

יצטער עליה.
כעת מערב צריך להכפיל על מנת לתאר 
נקודות(.   +18( מאוזנת  מקסימלית  יד 
שלו  שהשותפות  כעת  ברור  למזרח 
עליו  כן  ועל  הנקודות,  ברוב  מחזיקה 
 ,1NT על  מעניש   Dbl להשאיר  רק  לא 
אלא גם להכפיל את היריבים בכל חוזה 
הכרזה  מהלך  כך  אליו.  לברוח  שינסו 
תמים לכאורה של ♥1 ללא מענה הופך 
צפון-דרום,  עבור  מוות"  ל"מלכודת 
ואולי בפעם הבאה דרום ילמד להתאפק 

ולתת ליריבים לשחק ♥1.

ניתוח משחק היד

יוביל  מערב   1NT של  מוכפל  חוזה  נגד 
ליפול  יכול  דרום  נמוך.  ב-♥  כנראה 
 ♥Q-פעמיים בלבד אם לאחר הזכייה ב
ב-♦  יעקוף  יותר  ומאוחר   ,♦J יוביל 
ויכניס את מערב למשחק סופי ב-♠ כדי 
פחות  ישחק  אם  ב-♣.  לקיחה  לקבל 

מדויק, החוזה ייפול 3 פעמים.
♦2 הינו הרע במיעוטו  חוזה מוכפל של 
ב-♥  הובלה  לאחר  צפון-דרום.  עבור 
ההגנה תזכה ב-AK♥, חיתוך ♥, לקיחה 
 .♣A-ו ב-♠  לקיחות   2 בשליט,  אחת 
ומזרח- פעמיים,  ייפול  החוזה  לבסוף 

יותר  טובה  תוצאה  יקבלו  עדיין  מערב 
לא  זו  ביד  מבוצע.  חלקי  משחק  מכל 
מזרח- בכיוון  מלא  משחק  לבצע  ניתן 

מערב מול הגנה נכונה.
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 Dealer: S
Vul: Both  7Board:

♠ J9743
♥ QT62
♦ KQ
♣ 96

♠ T6
♥ AJ
♦ AT9876
♣ AKQ

♠ A82
♥ 854
♦ J5
♣ JT532

♠ KQ5
♥ K973
♦ 432
♣ 874

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass

Pass1♦Pass1NT
Pass3♦PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

יש  אולם  גבוהות,  נקודות   18 למזרח 
לשדרגן כלפי מטה עקב חולשת הסדרה 
בסדרות  הנקודות  וריבוי  הארוכה 

הקצרות.
ותשובה   1♦ פתיחה  לאחר  לכך  אי 
ולתאר   3♦ להכריז  ממליץ  אני   1NT 
15-17 נקודות בלבד )הכרזה חלופית של 
ה-♠  חולשת  לאור  פחות  הגיונית   2NT
קלפים  מ-4  פחות  שלמערב  והעובדה 

בסדרה זו(.
המינימלית,  ידו  עם   Pass קורא  מערב 

והחוזה הסופי נשאר ♦3.

ניתוח משחק היד

ומוציא   ♠K הרצף  בראש  מוביל  דרום 
היחידה.  הכניסה  את  מיד  לדומם 
כעת   .♦J ומוביל   ♠A-ב זוכה  הכרוז 
של  בעיותיו  וכל  תמונה,  מופיעה  בצפון 
זוכה ב-A♦, מסיים  נפתרו. הוא  הכרוז 
לקיחה  מסירת  תוך  שליטים  משיכת 
אחת לצפון-דרום, ולבסוף מוסר לקיחה 
אחת בכל סדרה פרט ל-♣ ומשיג תוצאה 

טובה של 130+.
לביצוע  הניתן  היחיד  המלא  המשחק 
על  להשליך  יספיק  )הכרוז   5♣ הוא 
המייג'ור  מסדרת  ה-♦ מפסידים  סדרת 
למישהו  אם  בה(.  הובילה  לא  שההגנה 
במהלך  ל-♣5  להגיע  כיצד  רעיון  יש 
הכרזה הגיוני, הוא מוזמן לשלוח אותו 

J ...אל מחבר ההסברים

 Dealer: W
Vul: None  8Board:

♠ A64
♥ QJ875
♦ AT6
♣ 42

♠ K32
♥ A4
♦ Q97
♣ KQT73

♠ Q985
♥ 92
♦ KJ2
♣ J965

♠ JT7
♥ KT63
♦ 8543
♣ A8

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♥Dbl3♣Pass
3♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

בתנאי  עומדת  אינה   1♥ צפון  הכרזת 
נטייה  יש  כיום  אולם  ה-20",  "חוק 
נקודות   11 עם  גם   1♥/1♠ לפתוח 
מדוע  פגיע.  לא  במצב  ביחוד  "טובות", 
 2 כוללות  הן  טובות?  נקודות   11 אלה 
לקיחות מהירות בסדרות צדדיות ורצף 

מכובדים בסדרה הארוכה.
הכרזתו  ב-♣,  החמישייה  למרות 
עם  כפל  היא  מזרח  של  המומלצת 
קוצר ב-♥ וחלוקה מאוזנת. כך עשויים 
 2♠ של  לחוזה  להגיע  מזרח-מערב 
זו(. אולם  )האופטימלי עבורם בחלוקה 
ומשיב   Bergen בשיטת  משתמש  דרום 
גבוהות  נקודות   7-9 להראות  כדי   3♣
עם תמיכה של 4 קלפים ב-♥. שחקנים 
בדרום המכריזים בצורה טבעית יכריזו 
יתחרו  ובהמשך  הראשון  בסיבוב   2♥

ל-♥3.
מסתפק  מינימלית  יד  המחזיק  צפון 
כמובן ב-♥3, וכעת מזרח-מערב חייבים 
 8 של  להתאמה  מצפה  מערב  לוותר. 
קלפים ב-♠, ועל פי "חוק סך הלקיחות" 
של   3♥ לאחר  ל-♠3  להתחרות  מוצדק 
התאמה  לשותפות  כאשר  רק  היריבים 

של 9 קלפים ב-♠.

ניתוח משחק היד

לכרוז  לכאורה   .♣K-ב מוביל  מזרח 
מפסיד ב-♣, מפסיד ב-♥, שני מפסידים 
ההגנה  בפועל  אולם  ב-♠,  ושניים  ב-♦ 
ה-♠  סדרת  את  לתקוף  מסוגלת  אינה 
הכרוז  לפיכך,  לקיחה.  לאבד  מבלי 
 3 ולשחק  שליטים  להוציא  יספיק 
 .♦ על   ♠ השלכת  להכין  כדי   ♦ סיבובי 
הוא יבצע 8 לקיחות וייפול בחוזה פעם 
מאחר  עבורו  כדאית  תוצאה   – אחת 

שמזרח/מערב מסוגלים לבצע ♠2.

 Dealer: N
Vul: E-W  9Board:

♠ AJ9
♥ J983
♦ 973
♣ 762

♠ KT62
♥ KQ76
♦ KQJ82
♣ 

♠ Q843
♥ A
♦ 
♣ AKT98543

♠ 75
♥ T542
♦ AT654
♣ QJ

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♦Pass2♣
Pass2♦Pass2♠
Pass3♠Pass4♣
Pass4♦Pass4♥
Pass4♠PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

יד לא קלה להכרזה. למערב פתיחה מול 
8-4, כך שסלם  פתיחה  עם חלוקה של 
עומד על הפרק. עם זאת, החוסר בסדרה 
דאגה.  מעורר  פעמיים  הכריז  שהשותף 
מזרח- ההכרזה  של  השלישי  בסיבוב 

מערב מוצאים התאמה ב-♠, ואז מערב 
מתחיל מיד בסדרה של הכרזות קיו-ביד 
כדי לרמוז לשותפו על פוטנציאל לסלם.

בדרך כלל מטרתן של הכרזות קיו-ביד 
צדדיות,  בסדרות  בעיות  לחשוף  היא 
בעיה  שום  אין  זו  בחלוקה  אולם 
העיקרית  והחולשה  הצדדיות,  בסדרות 

היא בסדרת השליט. 
צריך  השותפים  משני  אחד  כל  לדעתי, 
גובה  את  בעצמו  מלעבור  להימנע 
השליטים  חולשת  בשל  המלא  המשחק 
שלו, וכך תיעצר ההכרזה ב-♠4 אף על פי 
יוצרת  הקיו-ביד  הכרזות  שהתפתחות 

רושם שהמכרז נמצא בדרך לסלם.

ניתוח משחק היד

חלוקת הקלפים מאירה פנים לשחקנים 
הנועזים שהכריזו לסלם בכל זאת: חוזה 
♠6 ניתן לביצוע בעזרת עקיפה מוצלחת 
ינחל   6♣ חוזה  וגם  צפון,  של   ♠J-ה נגד 
דאבלטון   QJ לנפילת  הודות  הצלחה 

בסדרת השליט.
ב-♠4  ועצרו  בזהירות  שהכריזו  זוגות 
של  בינונית  בתוצאה  להסתפק  ייאלצו 
680+, אך תוצאה זו עדיין תספיק כדי 
של  סופי  בחוזה  שבחרו  זוגות  לנצח 

3NT או ♣5.
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 Dealer: E
Vul: Both  10Board:

♠ 9852
♥ A954
♦ J7
♣ 975

♠ AKT
♥ J
♦ K53
♣ KQ8632

♠ Q3
♥ KQ876
♦ QT96
♣ AT

♠ J764
♥ T32
♦ A842
♣ J4

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♣Pass1♥

Pass3♣Pass3♦
Pass3NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

 – ב-♣  שישייה  עם  נקודות   16 למזרח 
הפותח  סדרת  על  לחזרה  טיפוסית  יד 

בקפיצה בסיבוב השני.
של  חלוקה  עם  בטבעיות  מכריז  מערב 
מכן  ולאחר   1♥ הראשון  בסיבוב   ,5-4
מלא(.  למשחק  מחייבת  )הכרזה   3♦
לשחק  עניין  למערב  שיש  לומר  קשה 
ב-♦. מטרתו היא לברר אם לשותף יש 3 
קלפים ב-♥ או אולי עוצר ב-♠ שיאפשר 

.3NT להגיע לחוזה
ומזרח  מתקיימת,  השנייה  האפשרות 
שיש  יודע  מערב  כעת   .3NT מכריז 
התאמה  ללא  נקודות   28-30 לשותפות 
אלה  בתנאים  סדרה.  באף  מובהקת 
ההכרזה  המשך  סלם.  לחפש  סיבה  אין 
לשותפות  לגרום  עלול   3NT לאחר 
"לנחות" במשחק מלא חלופי של ♣5 – 
חוזה אשר יבוצע אך יקנה לזוג תוצאה 

גרועה מאוד בתחרות טופ-בוטום.

ניתוח משחק היד

מלמעלה  רביעי   – ב-4♠  מוביל  דרום 
שואף  מזרח  הוכרזה.  שלא  בסדרה 
שסדרת  בהנחה  לקיחות   11 להשיג 
להקפיד  עליו  אולם   ,3-2 תתחלק  ה-♣ 
של  מוקדם  בשלב  מעברים  שמירת  על 

המשחק.
הדרך הנכונה היא לזכות ב-Q♠ ולשחק 
 ,♥A-ב זוכה  ההגנה  אם   .J-ה אל   ♥
 3 עם  ביחד  ב-♥  לקיחות   2 הוגבהו 

בספייד ו-6 בקלאב.
לעבור  יש   ,♥A את  מעכבת  ההגנה  אם 
אחת,  לקיחה  בה  ולפתח  ה-♦   לסדרת 
בנוסף ללקיחה שכבר הושגה ב-♥. לאור 
בהחלט  ייתכן  השני  בסיבוב   ♦J נפילת 
אם  לקיחות   12 ישיג  שהכרוז  מצב 

ההגנה לא תגבה A♥ בעוד מועד.

 Dealer: S
Vul: None  11Board:

♠ Q742
♥ K76
♦ JT7
♣ T64

♠ KT653
♥ AJT8
♦ Q3
♣ J2

♠ A9
♥ Q942
♦ 642
♣ KQ85

♠ J8
♥ 53
♦ AK985
♣ A973

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♦Pass
1♠Pass2♣Pass
2♦DblPass2♥

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

כל  נקודות   11 מחזיקים  ומערב  מזרח 
הגיונית  אין להם אפשרות  אחד, אולם 
הראשונים.  ההכרזה  בסיבובי  להתערב 
צפון-דרום מנהלים מהלך הכרזה טבעי 
ועומדים לעצור ב-♦2 עם 12 נקודות של 

הפותח מול 6 נקודות של המשיב. 
יריבים לא ערניים זה עשוי להיות  מול 
לא  הצלחה  יהווה  אשר  הסופי,  החוזה 
שהיד  משום  צפון-דרום  עבור  קטנה 
המסוגלים  למזרח-מערב  "שייכת" 

לבצע לקיחות רבות בחוזה ב-♥.
מזרח   2♦ מכריז  שצפון  ברגע  לדעתי, 
המחזיק 9 קלפים במייג'ור צריך להבין 
נמוך.  בגובה  לעצור  עומדים  שיריביו 
דורשים  הפגיעות  ומצב  החישוב  שיטת 
"מלחמה" על החוזה החלקי, וזו הסיבה 
כמובן  מכריז  מערב  מזרח.  של  לכפל 
♥2, וזה צפוי להיות החוזה הסופי היות 
את  "למתוח"  סיבה  לצפון-דרום  שאין 

ידיהם לגובה 3.

ניתוח משחק היד

תמיד  ייפול  דרום  מצד   2♦ של  חוזה 
מאחר שלכרוז 2 מפסידים ודאיים בכל 
סדרה פרט לשליט. לאחר הובלה בשליט 
ייתכן אפילו שהחוזה ייפול פעמיים, אך 
אחת  פעם  ייפול  הכרוז  מדויק  במשחק 

בלבד.
 9-10 יבוצעו  מערב  מצד   2♥ בחוזה 
בטוחים  מפסידים   3 לכרוז  לקיחות. 
ישכיל לתזמן  ו-A♣(. אם  ב-♦   2( בלבד 
פעמיים  ולחתוך  היטב  המשחק  את 
חוזרת  עקיפה  ביצוע  כדי  תוך  בידו   ♠
של  מצוינת  תוצאה  ישיג  הוא  בשליט, 

. +170

 Dealer: W
Vul: N-S  12Board:

♠ QT2
♥ AJT9763
♦ QT7
♣ 

♠ 8654
♥ 
♦ KJ864
♣ KJ82

♠ AJ73
♥ 4
♦ A92
♣ Q9765

♠ K9
♥ KQ852
♦ 53
♣ AT43

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♣
2♥Dbl4♥4♠
DblPass5♥Dbl

PassPass

ניתוח ההכרזה

יד תחרותית מעניינת מאוד. מערב פותח 
עם  וצפון מתערב  ה-20"  "חוק  לפי   1♣
סדרת ה-♥ הארוכה שלו. במצב לא פגיע 
הוא יכריז ללא ספק ♥3. במצב הפגיעות 
הנתון הייתי נזהר יותר עם יד בעלת כוח 

הגנתי רב יחסית ומסתפק ב-♥2.
להראות  כדי  יכפיל  מזרח  כך,  או  כך 
רביעייה ב-♠ ודרום יתמוך בשותפו מיד 
צריך  מערב  נוח  פגיעות  במצב  ל-♥4. 
צפון   .4♥ לאחר  ל-♠4  הלאה  להמשיך 
עם  מינימלית  יד  להראות  כדי  מכפיל 
נטייה הגנתית, אולם מבחינתו של דרום 
המחזיק תמיכה גדולה של 5 קלפים ב-♥ 
יש סיכוי גבוה מאוד ש-♠4 יבוצע, היות 
ששותפו בחר בהכרזת Preempt והכוח 
ההגנתי שלו מועט. אי לכך דרום יכריז 

 .5♥
♥5 עם שני  אני ממליץ למערב להכפיל 
קודם  שהכריז  ששותפו  בהנחה  אסים, 
אחת  לקיחה  יביא  שלילי  כפל  לכן 
לפחות. יש גם סיכון בהכפלת ♥5, אולם 

לאורך זמן הכפל ירוויח.

ניתוח משחק היד

 5♥ נגד  מלמעלה  לקיחות   3 להגנה 
מוכפל. אם מזרח מוביל ב-♠, אזי לאחר 
הזכייה ב-A♠ מערב חייב להחליף מיד 

ל-♦ כדי למנוע היעלמות מפסיד.
נגד  טובה  הקרבה  הינה   5♥ כי  מתברר 
בחלוקה  אשר  מערב  מצד   4♠ חוזה 
 2 ימסור  הכרוז  להכשילו:  אין  הנתונה 
ה-♣  סדרת  את  יגביה  בשליט,  לקיחות 

ויעקוף ב-♦ כדי להשלים 10 לקיחות.
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 Dealer: N
Vul: Both  13Board:

♠ A32
♥ 74
♦ KT854
♣ Q52

♠ J86
♥ A6
♦ AQ9
♣ 87643

♠ 975
♥ KJ932
♦ 2
♣ AKJT

♠ KQT4
♥ QT85
♦ J763
♣ 9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPassPass1♥
Pass1NTPass2♣
Pass2♠DblPass
Pass3♣PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

ביד   1♥/1♠ פתיחה  הכרזת  לאחר 
השלישית או הרביעית מקובל כי הכרזת 
נקודות,   6-11 מתארת   1NT התשובה 
משמשת   2♣ התשובה  הכרזת  בעוד 
לצורך הצגת תמיכה במייג'ור )מוסכמת 

 .)Drury
של  טבעית  בהכרזה  ממשיך  מערב 
לכאורה  מזרח?  כעת  יעשה  ומה   ,2♣
חלופה  קיימת  אך  ל-♣3,  לתמוך  עליו 
"הבלתי  הסדרה  הכרזת   – יותר  טובה 
♠2 אשר מזרח כבר שלל בה  אפשרית" 
4 קלפים משום שלא הכריז ♠1 בסיבוב 
הכרזה  כאן  משמשת   2♠ הראשון. 
מקסימלית יד  המציינת   מלאכותית 
התאמה  עם  לרוב   – נקודות(   10-11(

ב-♣!
♠2 כדי להראות ספיידים  דרום מכפיל 
מזרח  מהשותף.  הובלה  ולבקש  טובים 
ממשיך ב-♣3 ומבהיר כי יש לו תמיכה 
בסדרה השנייה של שותפו. מערב מוזמן 
לעצור  בוחר  הוא  אך  מלא,  למשחק 

ב-♣3 עם ידו המינימלית )12 נק'(.

ניתוח משחק היד

הכפל של דרום עוזר לשותפו למצוא את 
 3 להגנה  כעת   .♠A-ב הנכונה  ההובלה 
לקיחות מידיות ב-♠ ובהמשך יזכה צפון 
גם ב-Q♣, כך שהחוזה ♣3 יבוצע בדיוק.
עקיפה,  הכרוז  עבור  תבצע  ב-♥  הובלה 
וגם הובלה ב-♦ תיתן לו הזדמנות לעקוף 

ולהיפטר מאחד המפסידים ב-♠.
ההגנה  עוד  כל  ייכשל   3NT של  חוזה 

תתקוף בזמן את סדרת הספייד.

 Dealer: E
Vul: None  14Board:

♠ Q653
♥ JT
♦ 98
♣ AQJ84

♠ K7
♥ 965
♦ KQJ53
♣ 976

♠ AJ98
♥ AQ432
♦ T42
♣ 5

♠ T42
♥ K87
♦ A76
♣ KT32

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♥

Pass2♣*Pass2♦
Pass2♥PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

 Drury יד זו מדגימה שימוש במוסכמת
פי  על  הקודמת.  היד  בניתוח  שהוזכרה 
שפתח  השחקן  של  שותפו  זה,  הסכם 
♠1/♥1 ביד שלישית )או רביעית( יכריז 
חלוקה(  )כולל  נקודות   +10 עם   2♣
במקרה  שותפו.  של  במייג'ור  והתאמה 
עם  גבוהות  נקודות   9 למזרח  שלנו 
דאבלטון  עבור  חלוקה  נקודות  תוספת 

ב-♠ וחמישייה טובה ב-♦.
"תת- עם   2♥ יכריז  הפותח  בתגובה, 

גרועות( כאשר  נקודות   12 )עד  פתיחה" 
יד  עם  מלא.  במשחק  עניין  לו  אין 
בהכרזת  לבחור  ניתן  יותר  מעט  טובה 
שעושה  מה  וזה   ,2♦ של  מלאכותית 
מערב עם 11 נקודות גבוהות וסינגלטון 

ב-♣.
ההכרזה השנייה של מזרח ♥2 מתארת 
מערב  בלבד.   ♥ קלפי   3 עם  מינימום 
קיימת  חלקי.  בחוזה  להסתפק  מחליט 
אפשרות שבשלב זה צפון יחליט להתערב 
הכרזה  אולם  כפל(,  )או   3♣ בהכרזת 
כבר  היריבים  כאשר   3 בגובה  זו  מעין 
הנקודות,  ברוב  מחזיקים  שהם  הודיעו 
עלולה להוביל לאסון לאחר כפל מעניש.

ניתוח משחק היד

מתברר כי ההכרזה הייתה זהירה מדי. 
מוסר   ,♥K נגד  בהצלחה  עוקף  מערב 
לקיחה אחת בשליט ומגביה את סדרת 
ה-♦ בדומם כדי להשליך את המפסידים 

שלו ב-♠ ולהשלים 10 לקיחות.
מלא  משחק  להכריז  שהשכילו  הזוגות 
יתוגמלו  בלבד  גבוהות  נקודות   20 עם 

בתוצאת שיא משותפת.

 Dealer: S
Vul: N-S  15Board:

♠ 4
♥ KT872
♦ Q63
♣ J952

♠ JT98
♥ 964
♦ 972
♣ KQ4

♠ A7653
♥ AQ3
♦ JT5
♣ 87

♠ KQ2
♥ J5
♦ AK84
♣ AT63

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1NTPass
2♦Pass2♥Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

דרום פותח 1NT עם 17 נקודות וחלוקה 
מצדיקים  אינם  מערב  קלפי  מאוזנת. 
עם  נקודות   6 לצפון  כלשהי.  התערבות 
בהכרזת  משיב  הוא  ב-♥.  חמישייה 
 Pass היא  התכנית  כאשר  טרנספר 
של  החוזה  את  שישאיר  הבא  בסיבוב 
♥2. עם זאת, לאחר Super-Accept של 
את  ישנה  כנראה  צפון  דרום  מצד   3♥

תכניותיו ויכריז משחק מלא. 
יותר  להכריז  יכול  אינו  דרום  בפועל 
מ-♥2 עם 2 קלפים בלבד בסדרת שותפו, 

ו-♥2 הופך להיות החוזה הסופי.

ניתוח משחק היד

עבור  מצוין  "יושבים"  הקלפים  כל 
הכרוז. אילו דרום היה יודע שזה המצב, 

הוא היה מכריז משחק מלא.
לקיחה  היותר  לכל  יפסיד  הוא  בפועל 
לא  ב-♣.  ולקיחה  ב-♠  לקיחה  ב-♥, 
לקיחות:   11 אפילו  שיבצע  הנמנע  מן 
לדוגמא, אם מערב מוביל ב-J♦ ומכסה 
J♥ עם A♥ בלקיחה השנייה, אזי המשך 
הוצאת  לסיים  לכרוז  יאפשר  ב-♣ 
♦, בעוד המשך  ♠ על  שליטים ולהשליך 
בהמשך  להיפטר  לכרוז  יאפשר   ♠A-ב

מכל המפסידים ב-♣.
 ♥J לכסות  תהיה  יותר  טובה  הגנה 
צריך  דרום  כעת   .♥Q-ה עם  דווקא 
ככל  ב-♥.  להמשיך  כדי  לידו  לחזור 
 ♠K-ולאחר ש הנראה הוא ימשיך ב-♠, 
להסתפק  ייאלץ  הוא   ♠A-ה עם  יילקח 

ב-10 לקיחות.
להגנה  מבטיחה  ב-♣  שהובלה  כמובן 
ההובלה  אולם  קלות,  ביתר  לקיחות   3
J♦, וזאת  הטבעית מידו של מערב היא 
הכפיל  לא  ששותפו  העובדה  למרות 

הכרזת טרסנפר של ♦2.
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 Dealer: W
Vul: E-W  16Board:

♠ K942
♥ 7432
♦ KJ532
♣ 

♠ QT6
♥ KT
♦ 986
♣ A9854

♠ A73
♥ AQJ98
♦ T
♣ JT73

♠ J85
♥ 65
♦ AQ74
♣ KQ62

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♥

Pass1NTDbl2♣
2♠3♣PassPass
3♦PassPassPass

ניתוח ההכרזה

♥1 ומזרח משיב 1NT עם  מערב פותח 
ב-♥.  קלפים   3 ללא  גבוהות  נקודות   9
עם  נקודות   +12 ומתאר  מכפיל  דרום 

קוצר ב-♥.
♣2 טבעית ממערב, צפון  לאחר הכרזת 
צריך כמובן להכריז. לכאורה יש להשיב 
לכפל מוציא של השותף בסדרה הארוכה 
מעין  במקרים  כי  מקובל  אך  ביותר, 
אלה שותפו של המכפיל יכריז רביעייה 

במייג'ור לפני חמישייה במינור.
על פי עיקרון זה המלצתי לצפון להכריז 
תומך  שמזרח  ולאחר   ,2♠ תחילה 
בהכרזת  ממשיך  צפון  ל-♣3,  בשותפו 
♦3 המתארת 5 קלפים ב-♦ ו-4 קלפים 
קלפים   5 שעם  משום  זאת  ב-♠.  בלבד 
צפון  השותף(  אצל  צפויים   4 )מול  ב-♠ 
היה מכריז ♠3 ללא כל צורך להציג את 

סדרת המינור.
של  שההתאמה  ספק  אין  לדרום 
מגיע  כך  ב-♠.  ולא  ב-♦  היא  השותפות 
מבחינתו.  ביותר  הטוב  לחוזה  הזוג 
מזרח-מערב צריכים לוותר ל-♦3 במצב 
פגיע ולהימנע מהכרזה מסוכנת של ♣4.

ניתוח משחק היד

אם  וכעת   ,3♦ נגד   ♥K-ב מוביל  מזרח 
לבצע  יוכל  הכרוז  ב-♥  ההגנה  תמשיך 
מפסידים   2 יחתוך  הוא  החוזה:  את 
 2 ישליך  שליטים,  יוציא  בדומם,  ב-♥ 
הפסד  )תוך   ♣KQ על  ב-♠  מפסידים 
לקיחה ל-A♣( ולבסוף ישחק ♠ נמוך אל 

.K-ה
בלקיחה  לשליט  החלפה  זאת,  לעומת 
של  המשחק  תזמון  את  תשבש  השנייה 
הכרוז ותאפשר להגנה לצאת כשידה על 

העליונה.
בחוזה ב-♣ מזרח-מערב מסוגלים לבצע 

9 לקיחות בדיוק.

 Dealer: N
Vul: None  17Board:

♠ K95
♥ KT94
♦ QJ72
♣ KT

♠ T873
♥ 876
♦ K4
♣ A862

♠ QJ642
♥ A532
♦ A65
♣ 3

♠ A
♥ QJ
♦ T983
♣ QJ9754

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♦Pass2♣Dbl

2NTPass3♦Pass
Pass3♠PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

מניחים  אנו   ,5 מס'  בחלוקה  כמו 
 1♦ לפתיחה   2♣ התשובה  שהכרזת 

טבעית ואינה מחייבת למשחק מלא.
אם מערב יבחר ב-Pass כעת, צפון-דרום 
 .3♦ ♣3 או  וישחקו  יזכו כנראה בחוזה 
לדעתי ידו של מערב שווה התערבות עם 
9 קלפי מייג'ור ואני מציע להכפיל. כעת 
לאחר שצפון-דרום עוצרים ב-♦3 מזרח 
שווה  מבין שהנקודות מחולקות כמעט 
)הכפל  ל-♠3  להתחרות  ומחליט  בשווה 
קלפים   4 בוודאות  מבטיח  מערב  של 

לפחות בכל אחת מסדרות המייג'ור(.
)כפי  במכרז  לזכות  עשויה   3♠ ההכרזה 
אך  המומלץ(,  ההכרזה  במהלך  שקורה 
ייתכן גם שדרום ימשיך להכריז ל-♣4, 
במינור  חוזה  ישחקו  צפון-דרום  ואז 
בגובה 4. במקרה זה מזרח-מערב יכולים 
בהחלט להיות מרוצים מכך שדחפו את 

יריביהם לחוזה מוגזם.

ניתוח משחק היד

נגד ♦3 ההגנה יכולה לזכות ב-5 לקיחות: 
שלושה אסים, K♦ וחיתוך קלאב.

חוזה של ♣3 מאתגר יותר עבור ההגנה 
– כעת חובה עליה למצוא חיתוך ♦ כדי 

להכשיל את החוזה.
בחוזה ♠3 מזרח צריך להימנע ממשיכת 
 3 לחתוך  עליו  מוקדמת.  שליטים 
קלאבים בדומם, כאשר שני החיתוכים 
האחרונים יתבצעו עם שליטים גבוהים 
מעליו.  צפון  של  חיתוך  למנוע  כדי 
כאשר  לקיחות,   9 לבצע  ניתן  זו  בדרך 
ו-2   ♠AK הם  היחידים  המפסידים 

הארטים.

 Dealer: E
Vul: N-S  18Board:

♠ K86
♥ 84
♦ Q854
♣ K643

♠ Q743
♥ KT
♦ 73
♣ QJ985

♠ AJT92
♥ AQ
♦ K962
♣ A2

♠ 5
♥ J976532
♦ AJT
♣ T7

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♠

Pass3♣Pass4♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

 6 עם  ב-♥  חלשים  קלפים   7 לדרום 
נקודות. אילו היה מצב הפגיעות הפוך, 
אם  המומחים  בין  דעות  חילוקי  היו 
כדאי לפתוח ♥3, אך במצב פגיעות נחות 

העניין חד וחלק – אין לפתוח ♥3!
מזרח  נקודות.   18 עם   1♠ פותח  מערב 
משיב ♣3 לפי שיטת Bergen )או ♠2 לפי 
שיטה טבעית(. בכל מקרה מערב יכריז 
מיד ♠4 ויסיים את המכרז במשחק מלא 

צפוי.

ניתוח משחק היד

הכרוז  של  ידיהם  על  מידע  בהיעדר 
והדומם אני ממליץ לצפון להוביל ב-8♥ 
שהוא  היות  חיתוך,  לקבל  בתקווה 
בסדרת  בעוצר  הנראה  ככל  מחזיק 

השליט.
לזכות  הוא  ביותר  הסביר  המשחק 
לעקיפה   ♠Q ולהריץ   ♥K עם  בדומם 
יסיים  מערב  מכן  לאחר  )שתיכשל(. 
ו-♣ נמוך.   ♣A וישחק  משיכת שליטים 
לאחר זכיית צפון ב-K♣ ברור כי להגנה 

.♦A :נותרה עוד לקיחה אחת בלבד
לדומם  להיכנס  הכרוז  של  ניסיון  אגב, 
על  ב-♠  מוצלחת  בלתי  עקיפה  לאחר 
לכישלון  להביא  עלול  ב-♣  לעקוף  מנת 
החוזה בשל שיבוש המעברים בין הכרוז 

לדומם.
אני צופה כי במרבית השולחנות החוזה 
♠4 יבוצע בדיוק, ותוצאה זו תהיה קצת 

מעל הממוצע עבור מזרח-מערב.
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 Dealer: S
Vul: E-W  19Board:

♠ KQT73
♥ 74
♦ AJ86
♣ 93

♠ AJ4
♥ Q98
♦ KT42
♣ A72

♠ 
♥ J6532
♦ Q975
♣ J654

♠ 98652
♥ AKT
♦ 3
♣ KQT8

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♠Pass
4♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

אינה  הסדרה  )איכות   1♠ פותח  דרום 
מהווה מגבלה כשאנו עוסקים בהכרזות 
להכרזת  ראויה  צפון  של  ידו  פתיחה(. 
בהכרזת  הבחירה  כאשר  מלא,  משחק 
כוח  מתארת   4♠ של  מידית  תשובה 

חלוקתי עם יד של פחות מפתיחה.
יש   Bergen במוסכמת  שמשתמש  למי 
)המתאר   3♦ להשיב   – נוספת  אפשרות 
10-11 נקודות עם 4+ קלפי ♠( ובמקרה 
ל-♠4.  להעלות   –  3♠ יכריז  שהשותף 
ומאפשר  יותר  זה מדויק  מהלך הכרזה 
לחפש  נקודות   18-19 המחזיק  לשותף 

סלם.

ניתוח משחק היד

אין זה משנה באיזו הובלה יבחר מערב 
 10 תמיד  להיות  אמורה  התוצאה   –
לקיחות בדיוק. ברגע שישחק שליטים, 
דרום יגלה את החלוקה הגרועה וישלים 
עם העובדה שיש לו 2 מפסידים בשליט, 
אולם מחוץ לסדרת השליט הוא יפסיד 

.♣A רק
את  שתכריע  החלוקה  זו  לא  בקיצור, 

התחרות. צפוי flat board של 420+.

 Dealer: W
Vul: Both  20Board:

♠ K965
♥ J
♦ AK76
♣ 8543

♠ 874
♥ QT873
♦ 53
♣ QJT

♠ AQ3
♥ A9642
♦ T98
♣ 62

♠ JT2
♥ K5
♦ QJ42
♣ AK97

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

PassPass1♣1♥
Dbl3♥PassPass
DblPassPassPass

ניתוח ההכרזה

קריאות  שלוש  לאחר   1♣ פותח  דרום 
לפתיחה,  קרובה  צפון  של  ידו   .Pass
ה-20".  "חוק  בתנאי  עומדת  אינה  אך 
ישנם מומחים שיסתייגו מהכרזת  כעת 
בלבד  אחד  מכובד  עם  מערב  של   1♥
)ובחלוקה זו הצדק עמם(, אולם לדעתי 
הרוב יעדיפו להראות חמישייה במייג'ור 

עם 10 נקודות.
הכפל השלילי של צפון מתאר 4 קלפים 
ב-♠. מזרח תומך בשותפו ל-♥3 )הכרזת 
הפרעה(, וצפון בוחר בכפל נוסף – הפעם 
 10-11( מקסימלי  כוח  להראות  כדי 

נקודות(.
נוחה.  הכרזה  ללא  קל  לא  במצב  דרום 
להשאיר  מומלץ  טופ-בוטום  בתחרות 
בתקווה  לעונשין  השותף  של  הכפל  את 
 .+500 או   +200 של  בתוצאה  לזכות 
וצפון- מוכפל   3♥ יבוצע  לעתים  אמנם 

זמן  לאורך  אולם  בוטום,  יקבלו  דרום 
הכפל המעניש משתלם.

ניתוח משחק היד

צפון מוביל ב-A♦ נגד ♥3 מוכפל. דרום 
מאותת באמצעות Q♦, וכעת צפון משחק 
♦ נמוך על מנת שדרום יזכה ב-J♦ ויוביל 
דרום  זכיית  לאחר  נוסף   ♠ הובלת   .♠
בלקיחה ב-♣ תבטיח להגנה 6 לקיחות. 
ולהוביל  להצטיין  חייב  הכרוז  כעת 
מהדומם Q♥ כדי לצמצם את הנזק ל-2 
לצפון-דרום  )המעניקות  בלבד  נפילות 

פחות ממשחק מלא מבוצע(.
תשמח  לא   -500 של  תוצאה  זאת,  עם 
את מזרח-מערב. המשחק המלא היחיד 
 )!( דרום  מצד   4♠ הוא  לביצוע  הניתן 
אפסי.  אליו  להגיע  שהסיכוי  חוזה   –
שישוחק   3NT של  חוזה  זאת,  לעומת 
תמיד  ייכשל  מעטים  לא  בשולחנות 

לאחר הובלה ב-♥.

 Dealer: E
Vul: E-W  22Board:

♠ AQT975
♥ K6
♦ 87
♣ 984

♠ 
♥ J972
♦ AT653
♣ 7653

♠ J84
♥ A843
♦ KQ2
♣ AJT

♠ K632
♥ QT5
♦ J94
♣ KQ2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1NT
2♠2NT3♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

מערב פותח 1NT. במצב לא פגיע כדאי 
לצפון בהחלט להתערב עם יד המתאימה 
לפתיחה חלשה של ♠2. למזרח 5 נקודות 
ל-♠2  לוותר  שש  אינו  הוא  אך  בלבד, 
באמצעות  ל-♦3  להתחרות  ומחליט 
 2NT )ההכרזה   Lebensohl מוסכמת 
 3♦ ואז   ,3♣ להכריז  מהשותף  מבקשת 
ממזרח תראה יד חלשה, בעוד ♦3 מידי 

לאחר ♠2 הינה הכרזה מחייבת(.
הזדמנות  למזרח-מערב  אין  במציאות 
 11 המחזיק  שדרום  היות  ל-♦3  להגיע 
נקודות עם 4 קלפי ♠ תומך בשותפו ל-♠3. 
ו/ להתחרות  הייתה  מזרח  של  מטרתו 

כעת,   .3 לגובה  היריבים  את  לדחוף  או 
כאשר צפון-דרום הכריזו מרצונם ל-♠3, 

הגיע הזמן לוותר להם על החוזה.

ניתוח משחק היד

ההובלה  בקלף  תלוי   3♠ החוזה  גורל 
בסדרות  להוביל  לא  מקובל  מזרח.  של 
שהאפשרויות  כך   ,K ללא   A שבראשן 
ב-♣  הובלה   .♥ או   ♣ הן  הסבירות 
עבור  בסדרה  לקיחות   2 מיד  תפתח 
מערב ותבטיח את הכשלת החוזה, בעוד 
 ♥T לשחק  לכרוז  תאפשר  ב-♥  הובלה 
עבור  תבטיח  זו  התפתחות  מהדומם. 
 ♥Q-ה על  ב-♣  מפסיד  השלכת  הכרוז 

ותוביל לביצוע החוזה.
יותר  טובה  תוצאה  ישיגו  מזרח-מערב 
בשני  ב-♥.  או  ב-♦  היד  ישחקו את  אם 
המקרים יהיו להם רק 2 מפסידים ב-♥ 
ואחד ב-♣, והתוצאה תהיה 10 לקיחות. 
כמובן  הוא  עבורם  האופטימלי  החוזה 
)שלא  אליו  להגיע  מאוד  קשה  אך   ,4♥
לדבר על האפשרות שצפון-דרום יקריבו 

ל-♠4(. 



 Dealer: N
Vul: N-S  21Board:

♠ K9743
♥ 7
♦ Q3
♣ AKQ84

♠ 8
♥ KJ852
♦ KT654
♣ 95

♠ QJ62
♥ Q94
♦ 7
♣ T7632

♠ AT5
♥ AT63
♦ AJ982
♣ J

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♠2♠3♥Dbl
4♣Pass4♦Pass
4♥Pass4NTPass
5♥Pass6♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

מזרח  של  היד  עם  מומלץ  ספייד   1 פתיחה  לאחר 
להתערב במייקלס קיוביד )2 ספייד = חמישה במייג'ור 
שלא הוכרז ועוד חמישיה במיינור עד 12 נקודות או 

מעל 17(.
אינם   E-W הפגיעות,  היא   לכך  העיקרית  הסיבה 
המייקלס   הכרזת  פגיעים,   N-S זאת  לעומת  פגיעים 
מאפשרת לנו להתחרות על חוזה חלקי, להגיע להכרזת 
ובעיקר  "הקרבה" משתלמת, לבצע משחקים מלאים 
מפריעה ליריבים במכרז, לכן במיוחד בשיטת החישוב 
טופ בוטום רצוי להתערב  גם כאשר היד מינימלית, 

כמובן שחשוב מאוד להסתכל על מצב הפגיעות.
3 הארט הינה הכרזה מלאכותית, כאשר אנו מכריזים 
את סדרת המתנגדים, הכרזה זו מראה התאמה בסדרת 

השותף ו-11+ נקודות. 
 Dbl ממערב מראה כוח מסוים בהארט )כדי שלמזרח 
יהיה קל יותר להוביל(, 4 קלאב / 4  דימונד / 4 הארט 
קוצר  או  קינג  )אס,  לסלאם  להגיע  כדי  קונטרול   =

בסדרה( 
4 נוטראמפ = שאלה לאסים, 5 הארט = שניים בלי 
המלכה בשליט ולכן דרום מחליט ללכת לסלאם קטן 

ומכריז 6 ספייד.

ניתוח משחק היד

בתכנון  מתחיל  שהכרוז  ב-5♥. לפני  מוביל  מזרח 
המשחק בעזרת ספירת מפסידים עליו לקחת בחשבון 
מהלך  על  רבות  להשפיע  שיכול  המכרז  מהלך  את 
בהארט  חמישייה  לו  שיש  הראה  מזרח  היד.  משחק 
ועוד חמישייה במיינור - פחות מפתיחה, מה שמשאיר 
לו שלושה קלפים לשתי הסדרות האחרות דבר שצריך 
לעורר אצלנו נורת אזהרה לגבי חלוקת השליטים עוד 

לפני ששיחקנו את הקלף הראשון.

 ,1 ספייד  מפסידים:  בספירת  מתחיל  הכרוז  ועכשיו 
הארט 0, דימונד 1, קלאב 1.

כדי לבצע את החוזה הכרוז צריך לצמצם שני מפסידים.
משחקו של הכרוז צריך להיות מדויק על מנת לבצע 
את החוזה הוא זוכה עם האס הארט, משחק את האס 
ספייד )שם לב שמזרח משרת ב-8 ספייד(, ג'ק קלאב 
)כדי למנוע בעיית מעברים( ועשירית ספייד, אם מערב 
משרת נמוך כך גם הכרוז צריך לעשות, במידה ומערב 
מלכה  ולשחק  לכסות  הכרוז  על  ספייד   Q/J  משרת
דימונד לעקיפה, מזרח מכסה עם הקינג דימונד הכרוז 
לוקח עם האס ומשחק את הספייד השלישי מהדומם, 
מערב לוקח ומשחק הארט נוסף, הכרוז חותך ומשחק 
האחרון.  השליט  את  למערב  להוציא  כדי  ספייד   7
ועכשיו הכרוז מריץ את הקלאבים הגבוהים שלו לפי 
משרת  לא  שמזרח  לאחר   , לחלוקה  לב  ושם  הסדר 
המדויקת  שהחלוקה  יודע  הכרוז  השלישי,  לקלאב 
את  לשחק  יכול  הוא  וכך   )1-5-5-2( היא  מזרח  של 
כדי לבצע  לכיוון ה-9  בידו בביטחון  הנוסף  הדימונד 

את הלקיחה שחסרה להשלמת החוזה.

פרשנית אורחת: עדי אסולין
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 Dealer: S
Vul: Both  23Board:

♠ AJT87
♥ Q8754
♦ 7
♣ J5

♠ K5
♥ J3
♦ AJ9862
♣ AK3

♠ Q964
♥ 
♦ KQT43
♣ Q962

♠ 32
♥ AKT962
♦ 5
♣ T874

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------2♥Pass
4♥DblPass5♥

Pass6♦PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

יד  לדרום  מרתקת.  תחרותית  יד 
♥2. מערב חלש מדי  לפתיחה  טיפוסית 
המצוינת.  חלוקתו  אף  על  כפל  בשביל 
לצפון התאמה של 5 קלפים והוא תומך 
ל-♥4 כהכרזת הפרעה. מזרח חזק  מיד 
המומלצת  וההכרזה  לוותר,  מכדי  מדי 

 .Dbl היא
זהו אינו כפל מעניש.  בברידג' המודרני 
ניקוד  ב-♥ אלא  כוח  אינו מראה  מזרח 
זאת,  עם  ב-♥.  קוצר  עם  כללי  גבוה 
הכפל  את  ישאיר  מערב  רבים  במקרים 
לעונשין בהיעדר ברירה טובה יותר. זהו 
אינו המקרה כאן – ידו של מערב )שהיה 
קרוב להתערבות בסיבוב הקודם( שווה 
ההכרזה   .4♠ בהכרזת  די  ואין  זהב, 
הטובה ביותר היא ♥5 – מערב מתאר יד 
טובה מאוד עם סיכוי טוב לסלם ומזמין 
את שותפו לבחור בין הסדרות האחרות. 
המצוין  לחוזה  מזרח-מערב  מגיעים  כך 

♦6 למרות הפרעות יריביהם.

ניתוח משחק היד

דרום  הקל.  החלק  הוא  החוזה  ביצוע 
בדומם,  חותך  הכרוז   .♥A-ב מוביל 
מוסר  אחד,  בסיבוב  שליטים  מוציא 

ליריבים A♠ ותובע 12 לקיחות.
תוצאתם  את  לשפר  יכולים  צפון-דרום 
)800- במקום  ל-♥6  באמצעות הקרבה 
הקרבה  לשקול  בהחלט  ניתן   .)-1370
כזו בתחרות קבוצות, אך בתחרות טופ-

בוטום יעילותה מוגבלת מאחר שתוצאה 
בהנחה  ממילא,  גרועה   800 מינוס  של 
לסלם.  יגיע  לא  השדה  שרוב  הסבירה 
בתנאים אלה עדיף לקוות שהיריבים לא 
יבצעו ♦6 – אחרי הכול הם הכריזו סלם 

בלי לשאול לאסים.

 Dealer: W
Vul: None  24Board:

♠ 974
♥ KQJ3
♦ K64
♣ T53

♠ QJT83
♥ T642
♦ QT
♣ Q7

♠ AK6
♥ A8
♦ A92
♣ AK864

♠ 52
♥ 975
♦ J8753
♣ J92

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------2♣

Pass2♠Pass3♠
Pass4♠Pass6♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מאוזנות,  גבוהות  נקודות   22 למערב 
כולן A/K ובנוסף יש לו חמישייה ב-♣. 
אין ספק שהכרזת הפתיחה הנכונה היא 
♣2 ולא 2NT )השוו עם חלוקה מס' 2(.

טובה  חמישייה  עם  נקודות   7 למזרח 
"במכה  היד  את  להראות  ניתן  ב-♠. 
אחת" באמצעות הכרזת תשובה חיובית 
ולהסתבך   2♦ להשיב  במקום   2♠ של 

בהמשך.
אידיאלית  יד  עם  ב-♠  התאמה  למערב 
 3♠ בהכרזת  מתחיל  הוא  סלם.  לצרכי 
 .4 בגובה  קיו-ביד  מהשותף  המבקשת 
מכריז  והוא  מוחלט,  מינימום  למזרח 
מערב  זו  חלשה  הכרזה  בעקבות   .4♠
אך  הגדול,  הסלם  על  לוותר  מחליט 
קלפי  שכל  מאחר  הקטן.  הסלם  על  לא 
בבירורים  צורך  אין  בידו  המפתח 

נוספים. מערב סוגר ל-♠6.

ניתוח משחק היד

היות שבמכרז לא הוצגו סדרות צדדיות, 
כל ההובלות אפשריות.

ימסור  הכרוז  ב-♦,  מוביל  דרום  אם 
לקיחה ל-K♦. כעת יש לו השלכה אחת 
לשתי  רק  זקוק  שהוא  כך   ,♦A-ה על 
השלכות ♥ על ♣ והחוזה יבוצע גם אם 
תוגבה  )הסדרה   4-2 היא  ה-♣  חלוקת 

באמצעות חיתוך(.
אם דרום מוביל ב-♥, כדאי לכרוז לעכב 
את ה-A, ואז צפון לא יוכל לתקוף את 
לחתוך  זמן  יהיה  לכרוז  ה-♦.  סדרת 
עוד  כל  החוזה  את  לבצע  ניתן  ושוב   ♥

חלוקת ה-♣ אינה גרועה יותר מ- 4-2.
כך   ,3-3 במציאות חלוקת הקלאב היא 
שכל הכרוזים יבצעו בקלות 12 לקיחות 
להכריז  שהשכילו  הזוגות  ב-♠.  בחוזה 

סלם קטן יזכו בתוצאת שיא משותפת.

 Dealer: N
Vul: E-W  25Board:

♠ AQ6
♥ QJT
♦ AJ9542
♣ A

♠ KT
♥ 852
♦ T7
♣ KQ8732

♠ J85
♥ AK74
♦ 863
♣ J54

♠ 97432
♥ 963
♦ KQ
♣ T96

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♦Pass1♠Pass
3♦PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מזרח  נקודות.   17 עם   1♦ פותח  צפון 
אינו שוקל התערבות במצב פגיע. דרום 
נקודות   5 עם   1♠ להשיב  נכון  מחליט 
במייג'ור  חמישייה  שבידו  היות  בלבד 
צפון  השותף.  בסדרת  רבות  ונקודות 
ממשיך בהכרזת קפיצה ל-♦3 המתארת 
זו אינה   .♦ 15-17 נקודות עם 6+ קלפי 
כמובן  מחליט  ודרום  מחייבת,  הכרזה 

לעצור בחוזה חלקי.

ניתוח משחק היד

 ♣A-ב זוכה  צפון   .♣K-ב מוביל  מזרח 
לא  כאשר  זה,  בשלב   .♦KQ ומשחק 
נותרו עוד כניסות לדומם, עליו לנצל את 
ההזדמנות לבצע עקיפה ב-♠. הוא מנסה 
Q♠, אך מפסיד  ♠ נמוך מהדומם לעבר 

ל-K♠ של מזרח. 
מזרח ממשיך ב-Q♣, והכרוז חותך. כעת 
הוא מוציא את השליט האחרון ומתחיל 
להשיג  מנת  על  ה-♥  סדרת  את  לפתח 
השליטים.  יאזלו  בטרם  ב-♥  לקיחה 
לקיחות   9 צפון  ישיג  דבר  של  בסופו 
בדיוק – 6 בשליט ו-1 בכל סדרה אחרת.

נגד  שישחק  מי  דווקא  כי  לציין  יש 
יוכל  ויוותר על העקיפה ב-♠  הסיכויים 
מידו  ישחק  אם  עודפת  לקיחה  להשיג 
שהוא  השיא  לתוצאת  נמוך.  ו-♠   ♠A

יקבל קוראים "מזל של מתחילים".
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 Dealer: E
Vul: Both  26Board:

♠ AQ
♥ A753
♦ A84
♣ AQJ3

♠ T976
♥ T8
♦ 7652
♣ K75

♠ K53
♥ QJ64
♦ KJT3
♣ 98

♠ J842
♥ K92
♦ Q9
♣ T642

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPassPass

2NTPass3♣Pass
3♥Pass3NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

סוף- אני  בלבד  נקודות   21 עם  הפעם 
 2NT סוף ממליץ על הכרזת פתיחה של
שגרתי  ההכרזה  המשך   J  .2♣ ולא 
בסטיימן,  משתמש  דרום   – לחלוטין 
לא מוצא התאמה וסוגר ל-3NT. זוגות 
יכריזו  סטיימן"  "פאפט  שמשחקים 
כלשהי  רביעייה  )מבטיח   3♦ בצפון 
ובדרום  חמישייה(  שולל  אך  במייג'ור 
החוזה  אך  ב-♠(,  רביעייה  )מציג   3♥

הסופי יהיה זהה.

ניתוח משחק היד

קלף ההובלה משמעותי מאוד בחלוקה 
זו. מזרח צריך לבחור בין שתי הרביעיות 
שלו. לכאורה יש עדיפות בולטת לסדרת 
ה-♠, אולם ממהלך המכרז ניתן להסיק 
בוודאות כי לדרום רביעייה ב-♠. לעומת 
אורך  הבטיח  לא  מהיריבים  איש  זאת 

ב-♦.
בחירה ב-T♠ )או 9♠( תאבד זמן, תבצע 
עבור הכרוז עקיפה ותעזור לו לבצע את 

החוזה.
לעומת זאת, לאחר הובלה ב-♦ ידה של 
ההגנה תהיה כנראה על העליונה. אמנם 
את  לבצע  יכול  צפון  פתוחים  בקלפים 
ב-♦  עיכוב  על  ויתור  באמצעות  החוזה 
ועל עקיפה ב-♣ והכנת משחק לחץ נגד 
במציאות  אך  המייג'ור,  בסדרות  מערב 
אני צופה שהחוזה ייכשל לאחר הובלה 
לקיחות   3 ההגנה  עבור  המפתחת  ב-♦ 

בסדרה זו.

 Dealer: S
Vul: None  27Board:

♠ J65
♥ Q742
♦ Q973
♣ 96

♠ AK4
♥ 653
♦ 52
♣ AKT82

♠ QT92
♥ A
♦ AKJ864
♣ QJ

♠ 873
♥ KJT98
♦ T
♣ 7543

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♦

Pass2♣Pass2♠
Pass3♥Pass4♦
Pass4NTPass5♣
Pass6♦PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

)אשר  ממזרח  ו-♣2  ממערב   1♦ לאחר 
הטבעית(  בשיטה  נקודות   +10 מבטיח 
♠2 ומתאר  מערב בוחר בהכרזת רוורס 
טובה  יד  למזרח  נקודות.   +15 בכך 
לסלם.  סיכוי  רואה  והוא  יחסית, 
הכרזתו הבאה היא ♥3 )סדרה רביעית( 
ומערב ממשיך ב-♦4 כדי לתאר חלוקה 

של 6-4. 
מפסידים  ל-2  חשש  יש  בבעיה:  מזרח 
קיו-ביד  להכרזות  מקום  אין  אבל  ב-♥ 
שיבררו אם זה המצב. יש להחליט אם 
היות  לסלם.  להמשיך  או  ב-♦5  לעצור 
בטופ- טובות  מבשר  אינו   5♦ שחוזה 
 ,3NT של  חלופה  יש  כאשר  בוטום 
מזרח בוחר בדרך השנייה ושואל לקלפי 
 3 או   0(  5♣ התשובה  לאחר  מפתח. 
 ♦AK+♥A המבטיחה  מפתח(  קלפי 
גדול  סלם  חיפוש  אפילו  לשקול  ניתן 
 .)5♥( ♦Q-באמצעות הכרזת שאלה על ה

החוזה הסופי הוא ♦6.

ניתוח משחק היד

טרגדיה! חוזה טוב נתקל בחלוקה עוינת 
בשליט.  בטוחות  לקיחות   2 ולצפון 
 ,6NT העובדה שבחלוקה זו ניתן לבצע 
♠6 ואפילו ♣7 רק מעצימה את הכישלון. 
בשני  להתנחם  יכולים  מזרח-מערב 
לטובים  גם  קורה  זה  ראשית,  דברים: 
יש  8 קלפים  – הרי התאמה של  ביותר 
לשחק  הגיוני  נראה  זה  ואין  ב-♦  רק 

בסדרה אחרת.
טופ-בוטום,  היא  החישוב  שיטת  שנית, 
לו  המצב.  את  יאזן  מוצלח  אחד  ובורד 
IMP היו נדרשים כמה  היינו משחקים 
ההפסד  על  לכסות  כדי  טובים  בורדים 

הכבד.

 Dealer: W
Vul: N-S  28Board:

♠ QJ
♥ T9872
♦ 9742
♣ 98

♠ T982
♥ J6
♦ 85
♣ KQJ76

♠ 764
♥ K3
♦ QJT3
♣ T543

♠ AK53
♥ AQ54
♦ AK6
♣ A2

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

Pass1♣Dbl2♣
PassPassDblPass
2♥Pass3♣Pass
3♥Pass4♥Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

Pass מפתה מאוד  לאחר שתי קריאות 
במצב  מזרח  של  ידו  עם  משהו  לעשות 
פגיעות עדיף. יש שירחיקו לכת ויכריזו 
♣3 עם 5 קלפים. J אני בחרתי ב-♣1 – 
אולי לא נזכה בחוזה, אבל לפחות נמליץ 
לשותף על הובלה טובה. עם זאת, לפני 
שמשתמשים בהכרזות כאלה עדיף לדון 
עם השותף על מספר הנקודות האפשרי 
כאשר פותחים בגובה 1 במושב השלישי 

במצבי פגיעות שונים.
במקרה הנוכחי "תפסנו" את דרום עם 
♣2. כעת הוא נאלץ  הכרזת פתיחה של 
לפלס את דרכו באמצעות קריאות כפל 
השיב  שצפון  לאחר  קיו-ביד.  והכרזות 
בלית ברירה ♥2 להכרזת הכפל השנייה, 
חלומות  על  מוותר  אינו  עדיין  דרום 
הסלם ומכריז ♣3 )קיו-ביד(. צפון חוזר 
על סדרתו ומתאר יד חלשה מאוד עם 5 
בחוזה  ומסתפק  "נכנע"  דרום   .♥ קלפי 

סופי של ♥4.

ניתוח משחק היד

בסופו של דבר דווקא מזרח בהובלה. הוא 
מתחיל ב-K♣. צפון זוכה בדומם, נכנס 
)אין מה למהר  ב-♥  ועוקף   ♠J עם  לידו 
שבהמשך  משום   ♠ על   ♣ השלכת  עם 
העקיפה   .)♦ השלכות  שתי  יתאפשרו 
נכשלת, וההגנה זוכה גם בלקיחה ב-♣. 
בהמשך הכרוז מוציא שליטים, משחרר 
חסימה עם Q♠ ומשליך שני ♦ מפסידים 

על AK♠ כדי להשלים 11 לקיחות.
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 Dealer: N
Vul: Both  29Board:

♠ 32
♥ Q874
♦ KQ52
♣ KT9

♠ J985
♥ 96
♦ 7
♣ AQ6532

♠ AT74
♥ AKT53
♦ JT9
♣ J

♠ KQ6
♥ J2
♦ A8643
♣ 874

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPassPass1♥
Pass1♠Pass2♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

הוצע  הקודמת  ביד  אם  הקורא:  ישאל 
 7 עם  שלישי  במושב  לפתוח  למזרח 
נקודות, מדוע לא לפתוח כעת ♦1 בדרום 

עם 10 נקודות? 
ישנם  אך  אפשרית,  הכרזה  זו  ובכן, 
כמה שיקולים נגדיים: הסדרה הארוכה 
לעשות  מה  ברור  לא  איכותית,  אינה 
השותף,  של   1♥ לאחר  הבא  בסיבוב 
בנוסף  שונה.  הפגיעות  מצב  לכול  ומעל 
חובה להדגיש כי הכרזות פתיחה במושב 
שחקן  ולכל  סגנון,  של  עניין  הן  שלישי 

גישה משלו בנושא.
מערב פותח ♥1. מזרח אינו יכול להציג 
נקודות   7 עם  שלו  המינור  סדרת  את 
מערב   .1♠ מכריז  והוא  בלבד,  גבוהות 
תסתיים  כנראה  ובכך  ל-♠2,  תומך 
ההכרזה, אלא אם צפון-דרום יהמרו על 
התערבות מסוכנת בגובה 3 במצב פגיע.

ניתוח משחק היד

וכל  לכרוז  מאוד  נוח  הקלפים  מיקום 
 2♠ שהחוזה  כך  מצליחות,  העקיפות 
עודפות  לקיחות   2 עם  לביצוע  ניתן 

לפחות.
דרום צריך לבחור בין ההובלות בסדרות 
מסדרה  הובלה  כאשר  הוכרזו,  שלא 
מומלצת.  אינה   K ללא   A בראשות 
 –  ♣ היא  ההגיונית  הבחירה  לפיכך 
החזקה  הצדדית  הסדרה  לתוך  הישר 
הכרוז  זו  הובלה  לאחר  הכרוז!  של 
יבצע עקיפה כפולה בשליט ולא יתקשה 
רק  מפסיד  כשהוא  לקיחות   11 להשיג 

.)♠Q או( ♠K-ו ♦A
לחתוך  הכרוז  את  תאלץ   ♦A-ב הובלה 
בידו ותמנע ממנו לנצל את סדרת ה-♣ 
מזרח  מדויק  במשחק  אך  הארוכה, 

עדיין ישיג 10 לקיחות.

 Dealer: E
Vul: None  30Board:

♠ AK42
♥ T654
♦ AK9
♣ J2

♠ T8
♥ AK872
♦ Q752
♣ A7

♠ QJ65
♥ Q9
♦ JT643
♣ K8

♠ 973
♥ J3
♦ 8
♣ QT96543

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♥Pass1♠

Pass2♦Pass3♦
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מגיע   1♠ והתשובה   1♥ הפתיחה  לאחר 
כפל  נקודות.   15 עם  צפון  של  תורו 
אינו בא בחשבון לאור האורך בסדרות 
להתערב  היחידה  האופציה  היריבים. 
היא 1NT. העדפתי לא להכריז כך בשל 
ב-♥,  עוצר  והיעדר  מינימליים  ערכים 
הנתון  הפגיעות  במצב  לדעתי  אולם 

ההחלטה גבולית.
מועילה  הייתה   1NT הכרזת  בפועל 
הייתה  שהיא  משום  לצפון-דרום 
מאפשרת לדרום להציג את סדרת ה-♣ 
שלו ולהתחרות עד ל-♣4 נגד החוזה ♦3 

)או 3NT( של היריבים.
מכריז  מזרח  צפון  של   Pass-ה לאחר 
להכריז  )אין  ל-♦3  בו  תומך  ומערב   2♦
Pass עם 9 נקודות כאשר לשותף עד 17 

נקודות(. 
נקודות,   8-11 שלשותפו  יודע  מזרח 
 13 עם  ביותר  ההגיוניות  וההחלטה 

נקודות בלבד היא לעצור ב-♦3.

ניתוח משחק היד

צפון  מאוד:  פשוט  המשחק   3♦ בחוזה 
מזרח-מערב   ;♦AK-וב  ♠AK-ב זוכה 
זוכים בכל השאר ומבצעים את החוזה 

בדיוק.
בחוזה  גם  המצב  זהו  מפתיע,  באופן 
3NT – בשל חלוקת ה-♣ 7-2 המנתקת 
בין צפון לדרום ומונעת מההגנה לזכות 
הכרזת  כן,  אם  זו.  בסדרה  בלקיחות 
♦3 תצליח, אך  3NT מצד מזרח לאחר 

3NT רחוק מלהיות חוזה טוב.
 9 מבצעים  צפון-דרום  ב-♣  בחוזה 
לקיחות, כך שהתוצאה "האופטימלית" 
לשני הצדדים היא ♣4 מוכפל אשר נופל 

פעם אחת )+100 לצפון-דרום(.

 Dealer: S
Vul: N-S  31Board:

♠ T82
♥ J872
♦ Q94
♣ KT7

♠ AK7643
♥ AKQ53
♦ J
♣ 9

♠ QJ
♥ T94
♦ AK873
♣ QJ4

♠ 95
♥ 6
♦ T652
♣ A86532

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♦

Pass1♠Pass1NT
Pass3♥Pass4♥
Pass4NTPass5♦
Pass6♥PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

מעוניין  כמובן  והוא  אדירה  יד  למזרח 
בסלם מול שותף שהבטיח 12-14 נקודות 
העיקרית  הבעיה  אולם  מאוזנות, 

בחלוקה זו היא קביעת סדרת השליט.
 Checkback-ב המשתמשים  לזוגות 
דומה(  חלופית  מוסכמה  )או   Stayman
מומלץ לסכם כי הכרזת קפיצה בסדרה 
חדשה בגובה 3 במצב זה מתארת חלוקה 

של 5-5 לפחות עם עניין בסלם.
לדעת  יכול  מערב  זה  סיכום  פי  על 
ב-♥   5-3 של  התאמה  על  השני  בסיבוב 
הכרזת   –  4♦ אפילו  )או   4♥ ולהכריז 
קיו-ביד עם הסכמה על ♥ כשליט(. בכל 
 )4NT( מקרה מזרח ישאל לקלפי מפתח
יכריז  כי אס אחד חסר,  שיגלה  ולאחר 

סלם קטן בסדרת השליט המוסכמת.
מוצלחת.  אינה  השליט  בחירת  בפועל 
כיצד  רעיון  יש  אם  לדעת  מאוד  אשמח 
הוא  ב-♠  מערב  של  שהדאבלטון  לברר 
בעוד  אחרים,  קלפים  ולא   QJ בדיוק 

.J שלושת קלפי ה-♥ שלו אינם כוללים

ניתוח משחק היד

עוד טרגדיה. לאחר הובלה ב-A♣ הכרוז 
אך  ב-♥,   4-1 בחלוקה  יחשוד  אולי 
יהיה  וכעת   ♥AK יוריד  הוא  במציאות 

לו מפסיד בלתי נמנע בשליט. 
יושלך  אחר,  במשהו  יוביל  דרום  אם 

מפסיד ב-♣ על AK♦, והחוזה יבוצע. 
סיכוי  ויש  יותר,  טוב  המצב   6♠ בחוזה 
בלי  אפילו   ♣A-ב הובלה  לאחר  לבצעו 

לנחש את מצב ה-♥.
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 Dealer: W
Vul: E-W  32Board:

♠ A53
♥ QT9
♦ K
♣ T98754

♠ KT9872
♥ AK53
♦ 95
♣ 2

♠ Q
♥ 642
♦ J8764
♣ AKQJ

♠ J64
♥ J87
♦ AQT32
♣ 63

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

Pass1♠Pass2♣
Pass3♠PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

כדאי לדעת: ערכה של יד עשוי בהחלט 
להשתנות במהלך ההכרזה כלפי מעלה 
או כלפי מטה בהתאם למידת ההתאמה 

או חוסר ההתאמה עם השותף.
אשר  מזרח,  של  ידו  את  לדוגמה  ניקח 
ה-20.  חוק  לפי   1♠ של  פתיחה  "שווה" 
מלא  למשחק  להוביל  עליו  לכאורה 
לאחר  אולם   ,1♦ פתח  שהשותף  לאחר 
שמערב מכריז בזו אחר זו את סדרותיו 
מזרח  של  ידו  ערך  מזרח,  של  הקצרות 
והוא מסתפק בהכרזת הזמנה של  יורד 

.3♠
ומסתפק  ההזמנה  את  דוחה  מערב 
אבל  טוב,  קלף  הוא   ♠Q אמנם  ב-♠3. 
חבל שהוא בודד. בנוסף, כך הכוח מרוכז 
הוכרזה  שלא  בסדרה  והחולשה  ב-♣, 

)♥( מדאיגה.
הפותח  כאשר  ושוב:  שוב  להדגיש  יש 
זו  סדרתם,  על  חוזרים  המשיב  או 
היה  אם  )אלא  מחייבת  הכרזה  אינה 
למשחק  מחייב  מצב  לכן  קודם  כבר 
על סדרתו  חזרת המכריז  מלא(. כאשר 
זו הכרזה מזמינה   – מתבצעת בקפיצה 

בלבד.

ניתוח משחק היד

♠3 באמצעות  ניתן להכשיל את החוזה 
והחלפה   ♦Q-ב המשך   ,♦A-ב הובלה 
מהדומם  הכרוז  את  תנתק  אשר  ל-♣ 

בטרם הספיק להוציא שליטים.
במציאות אני מאמין שדרום יוביל ב-♥. 
 ♣AKQ מזרח יזכה בלקיחה וישחק מיד
את  יחתוך  דרום   .♦ שני  השלכת  עם 
הקלאב השלישי. בהמשך, לאחר שצפון 
אשר  נוסף   ♣ ישחק  הוא   ♠A-ב יזכה 
שותפו.  של   ♠J-ל  Promotion יבטיח 

לבסוף הכרוז יבצע 9 לקיחות בדיוק.

 Dealer: N
Vul: None  33Board:

♠ A2
♥ Q962
♦ 98
♣ AQT86

♠ QT73
♥ A83
♦ KQJ42
♣ 5

♠ 54
♥ JT754
♦ 7653
♣ 92

♠ KJ986
♥ K
♦ AT
♣ KJ743

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♣1♦1♠3♦

PassPass4♦Pass
4♥Pass5♣Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

ברורות  הראשונות  ההכרזות  שלוש 
חולשתו הרבה, מערב  על אף  וטבעיות. 
מחליט "לתרום" למכרז הכרזת הפרעה 
 6 פגיע  לא  במצב  מתארת  אשר   3♦ של 

נקודות או פחות עם 4+ קלפי ♦.
אבל   ,3♦ לאחר  לומר  מה  אין  לצפון 
דרום אינו מתכוון לתת ליריבים לשחק 
עם  גבוהות  נקודות   15 בידו  כאשר 
 .4♦ תמיכה ב-♣. ההכרזה הנכונה היא 
הכרזת סדרת היריב במצב זה רומזת על 
יד "התקפית" והתאמה בסדרת הפותח, 
בעוד כפל של דרום על ♦3 היה מתאר יד 

טובה, אך מאוזנת יותר.
מגשש  צפון  ב-♠,  תמיכה  בהיעדר 
♥4. כעת דרום מציג  באמצעות הכרזת 
מבין  צפון   .5♣ בהכרזת  ההתאמה  את 
הוא  אך  לסלם,  שאיפות  יש  שלשותפו 
אינו מסוגל לספק אותן עם יד מינימלית 
)12 נקודות גבוהות( והחוזה הסופי הוא 

.5♣

ניתוח משחק היד

לקיחות   11 לכרוז   .♦K-ב מוביל  מזרח 
עליו   12 לקיחה  להשיג  כדי  קלות. 
ה-♠.  סדרת  על  ב-♦  ממפסיד  להיפטר 
אלא  עקיפה  אינו  הנכון  המשחק  קו 
 ,♦A הגבהת הסדרה באמצעות חיתוך: 
K ,♠A♠, חיתוך ♠ גבוה, ♣ אל הדומם, 
חיתוך ♠ גבוה, ♣ אל הדומם  והשלכת ♦ 

על ה-♠ החמישי.
ב-♣5  וגם  )כמובן(  ב-♣6  לשחק  יש  כך 
שחלוקת  במקרה  החוזה  סיכון  אף  )על 
ה-♠  היא 5-1(. הלקיחה העודפת תהיה 
חישוב  בשיטת  בתחרות  משמעותית 

טופ-בוטום.

 Dealer: E
Vul: N-S  34Board:

♠ 986
♥ KT832
♦ KJ95
♣ T

♠ AQJ5
♥ 764
♦ T3
♣ J763

♠ KT
♥ AJ9
♦ Q8742
♣ AQ9

♠ 7432
♥ Q5
♦ A6
♣ K8542

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1NT

Pass2♣Pass2♦
Pass2NTPass3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

פתיחה  לאחר  אופייני  הכרזה  מהלך 
 8 עם  סטיימן  מכריז  מזרח   –  1NT
התאמה  אי-מציאת  ולאחר  נקודות 

 .2NT מזמין למשחק מלא באמצעות
עיקר העניין בהכרזה זו הוא בהחלטתו 
של מערב אם לקבל את ההזמנה או לא. 
ביותר  קשה  ההחלטה  הנוכחי  במקרה 
חמישייה  למערב  מחד  נקודות.   16 עם 
ומאידך  היד(,  ערך  את  )מעלה  ב-♦ 
היד(.  מערך  )מוריד  גרועה  זו  חמישייה 
בסופו של דבר, כמה קלפי ביניים טובים 
כמו T♠, 9♥, 9♣ שכנעו אותי לקבל את 

.3NT ההזמנה ולהכריז

ניתוח משחק היד

הייתה  לא  מערב  החלטת  כי  מתברר 
את  לפתח  סיכוי  כל  בהיעדר  מוצלחת. 
ל-9  להגיע  ניתן  לא  הארוכה,  הסדרה 

לקיחות.
מלמעלה(  )רביעי  ב-3♥  מוביל  צפון 
ודרום משחק Q♥. מערב זוכה בלקיחה 

בתקווה ש-J9♥ יספקו לו עוצר נוסף.
לאחר מכן הוא כנראה ימשוך 4 לקיחות 
משנה  זה  אין  לעקיפה.   ♣J ויריץ  ב-♠ 
 ♣T נפילת  לא.  או  מכסה  דרום  אם 
שמינית,  לקיחה  לכרוז  תעניק  בצפון 
אך לקיחה תשיעית אינה בנמצא. ברגע 
שתקבל ההגנה את ההובלה, היא תזכה 

בלקיחות רבות בסדרות האדומות.
החוזה  וביצוע   2NT-ב עצירה  לסיכום, 

תעניק למזרח-מערב תוצאת שיא.
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 Dealer: S
Vul: E-W  35Board:

♠ A8732
♥ AQ92
♦ 72
♣ 98

♠ QJ96
♥ 
♦ Q8
♣ AQT7652

♠ 54
♥ KJ876
♦ KJT94
♣ K

♠ KT
♥ T543
♦ A653
♣ J43

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♥
1♠2♣Pass2♦

Pass3♣PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

♥1 ולמזרח 11 נקודות עם  מערב פותח 
ספק  אין  כי  נראה  תחילה   .7-4 חלוקה 
מלא,  למשחק  להוביל  צריך  שמזרח 
ידו  של  ערכה  המכרז  כדי  תוך  אולם 
יורד: למזרח "כוח מבוזבז" בסדרת ה-♠ 
של צפון וקוצר בשתי הסדרות הארוכות 
מסתפק  מזרח  לכך  אי  השותף.  של 
של  מחייבת  לא  בהכרזה  השני  בסיבוב 
מינימלית  פתיחה  שמחזיק  ומערב   ,3♣
לעצור  שמח  שותפו  עם  התאמה  ללא 
שלו  הבודד   ♣K-שה ביודעו  זה,  בחוזה 

יהיה לעזר רב לשותף.

ניתוח משחק היד

לאחר ההובלה המתבקשת ב-K♠ ההגנה 
אבל  הראשונות,  הלקיחות  ב-2  תזכה 
הדומם  בעוד  יוגבהו  מזרח  של   ♠QJ-ה
מעל  לחתוך  כדי   ♣K-ב מחזיק  עדיין 
רק  בהמשך  לזכות  תוכל  ההגנה  דרום. 
ב-A♦, והחוזה יבוצע עם לקיחה עודפת.

היא  זו  בחלוקה  המנצחת  ההובלה 
דווקא בשליט. כעת נוצר איום של חיתוך 
יכול  מזרח  ה-♠.  של  השלישי  בסיבוב 
לסכל איום זה אם יחזור לידו בחיתוך 
♥ ויוציא שליטים, אולם בהמשך דרום 
 ♠ יוכל לעכב את ה-A♦, למנוע השלכת 

על ♦ ולהגביל את הכרוז ל-9 לקיחות.
חסר  יהיה  מזרח  מצד   3NT של  חוזה 
לזכות  מסוגלת  ההגנה  לחלוטין.  סיכוי 
עקיפה  באמצעות  מידיות  לקיחות  ב-6 
כפולה בהארט, אבל אפילו אם המשחק 
♠, הכרוז יהיה חסר  יתחיל ב-3 סיבובי 

אונים בשל החסימה בסדרת ה-♣.

 Dealer: W
Vul: Both  36Board:

♠ T63
♥ 9743
♦ 9765
♣ J4

♠ AQ54
♥ K65
♦ J8
♣ KT97

♠ 8
♥ AJ8
♦ K42
♣ AQ8653

♠ KJ972
♥ QT2
♦ AQT3
♣ 2

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

Pass1♠Pass2♣
Pass2♦Pass2NT
Pass3♣Pass3♦
Pass3NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

לאחר פתיחת מערב ♣1 ותשובת מזרח 
♠1, דרום אינו יכול להתערב. סדרת ה-♠ 
חלשה מדי להתערבות טבעית, ולא ניתן 

להכפיל במצב זה ללא רביעייה ב-♥.
עם  קפיצה  ללא  סדרתו  על  חוזר  מערב 
משחק  שיש  יודע  ומזרח  נקודות,   14
ל-♣5.   3NT בין  מתלבט  אך  מלא, 
רק  יותר  טובה  השנייה  האפשרות 
במקרה שלמערב אין עוצר ב-♦. בשיטה 
הטבעית אין אפשרות לברר זאת ומזרח 

ייאלץ להכריז מיד 3NT לאחר ♣2.
עם זאת, בקרב המומחים מקובל לשחק 
כי הכרזה של ♦2 לאחר ♣2 הינה מחייבת 
למשחק מלא ואינה מבטיחה אורך ב-♦ 
)מעין "הכרזת סדרה רביעית"(. בסיבוב 
ומבקש  )מחייב   3♣ מכריז  מזרח  הבא 
ו/  3NT-ל עוצרים  להראות  ממערב 
העוצר  סלם(.  לקראת  קונטרולים  או 
המבוקש ב-♦ נמצא, ומזרח יכול להכריז 

3NT בשלווה.

ניתוח משחק היד

לכרוז 9 לקיחות מלמעלה. צפון מתלבט 
אחת  כל  ב-♥.  להובלה  ב-♦  הובלה  בין 
לקיחה  לכרוז  תעניק  אלה  מהובלות 
לבצע  יוכל  ומערב  מידית,  עשירית 
להשיג  כדי  מיוזמתו  נוספת  עקיפה 
עלולה  כזו  עקיפה  כי  אם   ,11 לקיחה 
לקיחות   11 כי  נראה  החוזה.  את  לסכן 
טובה,  תוצאה  לכרוז  יעניקו   3NT-ב

ו-10 לקיחות – תוצאה בינונית. 
אם  לביצוע  ניתן   6♣ של  חוזה  אגב, 
מסדרות  באיזו  נכון  מנחש  הכרוז 
המייג'ור לעקוף כדי להשיג את הלקיחה 

ה-12.

 Dealer: N
Vul: N-S  37Board:

♠ K83
♥ K5
♦ 973
♣ QJ654

♠ QJ62
♥ T7
♦ AKQT4
♣ 83

♠ 9
♥ AQJ9642
♦ 865
♣ A7

♠ AT754
♥ 83
♦ J2
♣ KT92

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♦Pass1♥
Pass1♠Pass4♥
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

למערב 11 נקודות עם שביעיה חזקה ב-♥ 
ואסטרטגיית   ,1♦ שותפו  פתיחת  מול 
תשובה   – ביותר  פשוטה  שלו  ההכרזה 
על  ולאחר מכן חזרה   1 בגובה  ראשונה 

סדרתו בגובה משחק מלא.
יש להדגיש כי הכרזת מזרח לא הבטיחה 
מנת  על  לפיכך  ב-♥.  בודד  קלף  ולו 
להכריז כך מערב חייב שתהיה לו סדרת 

♥ מצוינת.

ניתוח משחק היד

)הסדרה   ♣Q-ב ברורה  הובלה  לצפון 
שלא הוכרזה(. מערב זוכה ב-A♣, נכנס 

לדומם ב-♦ ועוקף ב-♥.
צפון-דרום   ♥K-ב הזכייה  לאחר  כעת 
לקיחה  מיד  ולגבות  לדייק  חייבים 
"ייעלמו"  בטרם  ב-♣  ואחת  ב-♠  אחת 

מפסידים על סדרת ה-♦.
תהיה  ב-♥4  לקיחות   10 של  תוצאה 
מזרח-מערב,  עבור  לממוצע  מתחת 
משום שבחלק מהשולחנות יבצעו צפון-

לכרוז  שתאפשר  כלשהי  שגיאה  דרום 
לבצע ♥4 עם לקיחה עודפת )או אולי 2 

לקיחות עודפות(.
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 Dealer: E
Vul: E-W  38Board:

♠ AQT98743
♥ AK
♦ AT
♣ 6

♠ 65
♥ JT92
♦ 9
♣ AKQJ74

♠ K2
♥ 864
♦ 8543
♣ 9853

♠ J
♥ Q753
♦ KQJ762
♣ T2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♣2♦Pass
2♠Pass3♥Pass
4♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מזרח פותח ♣1 ודרום צריך לבחור בין 
אופי  לדעתי,   .2♦ או   1♦ של  התערבות 
היד מתאים יותר להכרזת הפרעה ולכן 
הרביעייה  למרות   2♦ להכריז  בחרתי 

הצדדית בהארט. 
בעיקר...  מפריע  דרום  כי  מסתבר 
ואפילו  מאוד,  חזקה  יד  לצפון  לשותף. 
לאחר הכרזה חלשה של ♦2 מצד שותפו 
שנדרש  )כל  לסלם  סיכוי  רואה  הוא 
אולי  או   ♦K-ו  ♠K יביא  שהשותף  הוא 
צפון  A♣ במקום אחד הקלפים הללו(. 
)סדרה   2♠ מחייבת  בהכרזה  מתחיל 
חדשה(. אם בשותפות שלכם העניין לא 
מסוכם ואתם חוששים ששותפכם יכריז 
Pass על ♠2, עצתי היא להכריז מיד ♠4 
שלא  להבטיח  כדי  הסלם  על  ולוותר 

תחמיצו משחק מלא.
צפון  )טבעי(.  ב-♥3  מגיב  דרום   2♠ על 
ומחליט  ב-♠  קוצר  לשותפו  כי  מסיק 
ולהסתפק  הסלם  חלומות  על  לוותר 

ב-♠4.

ניתוח משחק היד

חותך  והכרוז   ,♣A-ב מוביל  מזרח 
של  הפתיחה  מהכרזת  השני.  בסיבוב 
מחזיק  הוא  כי  רושם  מצטייר  מזרח 
ב-K♠. אי לכך לא אאשים את הכרוזים 
 ♠A-בודד באמצעות ה ♠K שינסו להפיל
הוא  המצליח  המשחק  בפועל  אולם   –
ולעקוף   ♦K עם  לדומם  מיד  להיכנס 
לקיחות,   12 יבצע  כך  שישחק  מי  ב-♠. 
הוכרז  אם  גם  טובה  תוצאה  תהיה  וזו 

משחק מלא בלבד.

 Dealer: S
Vul: Both  39Board:

♠ A763
♥ A873
♦ 3
♣ AQ74

♠ 542
♥ K5
♦ KJT762
♣ KJ

♠ KQJ9
♥ J62
♦ 4
♣ T9532

♠ T8
♥ QT94
♦ AQ985
♣ 86

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass
1♣1♦PassPass
DblPassPassPass

ניתוח ההכרזה

מסוכן.  להיות  יכול   1 גובה  לפעמים 
התערבות  הכרזת  למזרח  זו  בחלוקה 
לא  שישייה  עם   1♦ של  מתבקשת 
מחזיק  דרום  אבל  נקודות.  ו-11  רעה 
הוא  דם".  ו"מריח  ב-♦  לקיחות   4
חלוקה  לצפון  מלכודת.   Pass-ב בוחר 
 ,Reopening Dbl בשביל  אידיאלית 

ודרום ממיר את הכפל לעונשין.
החוזה  את  להשאיר  צריך  מערב  האם 
ב-♦1 מוכפל או להכריז RDbl בתקווה 
לברוח לחוזה טוב יותר? זו שאלה קשה. 
ועדיף  לברוח,  לאן  אין  קרובות  לעתים 

לסמוך על האוברקול של השותף.
מסוגלים  צפון-דרום  שלנו  במקרה 
מזרח-מערב  של  כלשהו  חוזה  להכשיל 
ב-2 לקיחות לפחות. עם זאת, חוזה של 
לכרוז  כאשר  במיעוטו,  הרע  הוא   1♦

סיכוי טוב ליפול פעם אחת בלבד.

ניתוח משחק היד

לאחר הובלה טבעית ב-8♣ ההגנה תזכה 
ב-3 אסים של צפון וב-4 לקיחות בשליט 

של דרום, והחוזה ייפול פעם אחת.
מראה   Deep Finesse המחשב  תוכנת 
כי קיים קו הגנה מדויק מאוד המאפשר 
הכשלת החוזה פעמיים. לשם כך חובה 
על דרום להוביל דווקא ב-T♠, וחובה על 
כדי  הראשונה  הלקיחה  את  לעכב  צפון 
לתת לשותפו בהמשך חיתוך ♠ )ומאוחר 
יותר גם חיתוך ♣(. להערכתי, במציאות 
צפון-דרום יסתפקו בתוצאה של 200+.

האם זו תהיה תוצאה טובה? צפון-דרום 
מסוגלים לבצע 10 לקיחות בחוזה ב-♥, 
נמוך.  שלהם  הנקודות  מספר  אולם 
להם  יעניק  ב-♥  חלקי  חוזה  ביצוע 

תוצאה של 170+ בלבד.

 Dealer: W
Vul: None  40Board:

♠ Q75
♥ J8
♦ QT75
♣ KQT4

♠ AK83
♥ KQ965
♦ K3
♣ 98

♠ J6
♥ A4
♦ AJ642
♣ J652

♠ T942
♥ T732
♦ 98
♣ A73

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

Pass1♥Pass2♣
Pass2♠Pass3♦
Pass3NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

"חוק  לפי  מינימלית  פתיחה  למערב 
משובחת,  אינה  זו  יד  אמנם  ה-20". 
לפתוח,  לא  שוקל  הייתי  פגיע  ובמצב 
אבל בפגיעות הנתונה עדיף לפתוח, מה 
בהכרזה  בעיה  שום  צפויה  שלא  עוד 

השנייה.
למזרח 15 נקודות. הוא משיב ♥1 ולאחר 
מכן משתמש בהכרזת "סדרה רביעית" 
 3 בהיעדר  להכריז  מה  אין  למערב   .2♠
משתמש  והוא  ב-♠,  עוצר  או  הארטים 
♦3 )חזרה  בהכרזת "ברירת מחדל" של 

על סדרתו הראשונה(. 
ייתכן שבשלב זה מזרח חולם על ♦6, אך 
עליו להיות ריאלי. החוזה הסביר ביותר 
כעת,  זאת  יכריז  לא  ואם   ,3NT הוא 
ייתכן כי השותפות כבר לא תוכל לשחק 

בחוזה זה.

ניתוח משחק היד

על אף ריבוי הנקודות, חלוקת הקלפים 
במשחק  כישלון  לו  וצפוי  לכרוז  גרועה 

המלא.
ההובלה  )קלף  ב-♠  כנראה  יוביל  דרום 
"שני/רביעי  השיטה  לפי  המומלץ 
בידו  יזכה  מזרח   .)♠9 הוא  מלמעלה" 
גבוהים,  הארטים  ב-3  כנראה  וימשיך 
משום שחלוקת הארט של 3-3 מספיקה 

לו כדי לבצע את החוזה.
הרע  התחלקו,  לא  שההארטים  לאחר 
למסור  הוא  הכרוז  עבור  במיעוטו 
לקיחה ל-T♥ של דרום ולהבטיח לעצמו 
החוזה  את  לבצע  ניסיון  לקיחות.   8
יוביל  ב-♦  עקיפה  באמצעות  מחיר  בכל 
לנפילה ב-2 לקיחות אשר תעלה ביוקר 

בתחרות טופ-בוטום.


