
 עיצוב: לילו פופלילוב
הפקה: הוצאת רותם הפקות בע“מ

לפניכם  40 הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית 
הארצית השניה לשנת 2014. הידיים חולקו על ידי 
מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום התערבות. 
בר  ההסברים  ומחבר  ידיים   של  סטים  חולקו 4 
טרנובסקי, בחר סט שלם, זה שנראה לו המעניין 

ביותר.
הצעירה,  ישראל  נבחרת  חבר  טרנובסקי,  בר 
אלוף עולם עד גיל 26 ובעל הישגים בינלאומיים 

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

וסקרנותכם.
בה  עצמה,  התחרות  מן  נהניתם  כי  מקוים  אנו 
שיחקתם 24 ידיים מתוך ה-40,  וכי תפיקו תועלת 
גם מקריאת החוברת הזו, הכוללת גם את הידיים 

שלא שיחקתם.
האפשרי  בהקדם  תופצנה  התחרות  תוצאות 

בסניפים, וכן תתפרסמנה באינטרנט:  

http://www.bridge.co.il באתר התאגדות  •

בר טרנובסקי
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סימולטנית ארצית - מרץ 2014
Dealer: N 
Vul: None

 1 Board:

 K93
 75
 AT7
 AQ983

 QT852
 9843
 J9
 JT

 AJ64
 QJ
 8532
 K72

 7
 AKT62
 KQ64
 654

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1Pass 1Pass

1NTPass2Pass
2NTPass3NTPass
PassPass

Check back Stayman  (1)

ניתוח ההכרזה

סטנדרטיות.  הראשון  הסיבוב  הכרזות 
ויד  נקודות   14-12 הראה  שצפון  לאחר 
לדרום  בספייד.  רביעיה  ללא  מאוזנת 
שלישיה  של  תמיכה  לחפש  רק  ניתן 
ב-  על ידי הכרזת 2  צ'ק בק סטיימן 
דרום  של  ב- וידו  שלישיה  שולל  צפון 
מתאימה למשחק מלא, והוא משלים ל 

 .3NT

ניתוח משחק היד

לכיוון  מזרח  ידי  על   -ב הובלה 
בסדרת  ימשיך  ומערב  מערב.  של  האס 
הספייד, ניתן לעכב את הסיבוב השני של 
שהחלוקה  גבוה  סיכוי  כי  אם  המשחק 
יעזור  לא  שעיכוב  כך   -ב  5-4 היא 
אלא רק ילחץ עלינו לוותר על 2 קלפים 

מהדומם במקום קלף אחד.
לקיחות   7 יש  כי  נראה  ראשון  במבט 
מפסידים  ואנחנו  ובמידה  גבוהות, 
יגבו  שהם  גבוה  סבירות  ישנה  לקיחה 
את הלקיחות הנותרות ב וניפול לפחות 
יהיה  הנכון  המשחק  לכן  אחת.  פעם 
 Α של  משחק   ,ה בסדרת  להתחיל 
 ,J-נשים לב שנפל ה Κ-לכיוון ה 7-ו
בסדרת  גבוהות  לקיחות   4 לגבות  נוכל 
לקיחות  שתי   ,-ב נוספת  לקיחה   ,-ה
ב- ואחת ב-. עדיין חסרה לנו לקיחה 
אז ננסה לעקוף בסדרת ה- אך לא לפני 
ונגלה  הגבוהות  הלקיחות  את  שנמשוך 
בסדרת  נוספת  ללקיחה  שנזכה  לדעת 
זוכה  קלף  להיות  יהפוך   10-ה)  -ה
להגיע  נצליח  וכך   (AK משיכת  לאחר 

 .-ל-9 לקיחות בלי לבצע עקיפה ב
 

Dealer: E 
Vul: N-S

 2 Board:

 KQ75
 QT42
 JT4
 87

 AJ83
 AKJ75
 2
 J32

 42
 9863
 KQ63
 QT6

 T96
 
 A9875
 AK954

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---12NT3

PassPassPass
 (1) 2 חמישיות נמוכות

ניתוח ההכרזה

נדרש  דרום  מזרח  של  פתיחה  לאחר 
המראה  מייקלס  בקונבנציה  להשתמש 
מערב  המיינורס.  בסדרת  חמישיות   2
וזה  ארט   3 ומכריז  החוזה  על  מתחרה 

החוזה שמזרח מערב צריכים להשאר. 
בהכרזה  מתערבים  כאשר  לב  שימו 
ומצהירים על סדרה ארוכה אחת לפחות, 
אינה  ישירה  בדרך  בשותף  תמיכה 
להשתמש  צריך  להזמין  כדי  מזמינה, 
ויד  התאמה  המראה  הקיוביד  בהכרזת 
במקרה  ומעלה.  מלא  למשחק  מזמינה 
יד  יראה  בהסכם  תלוי   ,3 או   3 זה 

.-מזמינה למשחק מלא ב

ניתוח משחק היד

סימן  שהשותף  לאחר   AK-ב הובלה 
(זוגי  ביד  לו  שיש  הקלפים  מספר  את 
חיתוך  לתת  נוסף    נשחק  זוגי)  אי  או 
לקיחות  להשיג  ינסה  צפון  לשותף. 
את  ישחק  כאשר   -ה בסדרת  נוספות 
אחד  סיבוב  ימשוך  יזכה.  מזרח   .K-ה
הלא  החלוקה  את  ויגלה  שליט  של 
הוא  שנותר  מה  כל  עכשיו  ידידותית. 
לחפש כניסה על ידי משחק של דיימונד 
יגבו  שהיריבים  לאחר  הדומם,  לכיוון 
להיות  נוכל  לקיחותיהם  חמשת  את 
וליפול   -ב העקיפה  את  לבצע  בדומם 

פעם אחת. 

 

Dealer: S 
Vul: E-W

 3 Board:

 T875
 JT2
 T94
 AJ8

 J92
 A8743
 3
 Q952

 Q6
 965
 Q87652
 73

 AK43
 KQ
 AKJ
 KT64

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------2 Pass
2 Pass2NTPass
3 Pass3 Pass
4 PassPassPass

ניתוח ההכרזה

ידי  על  דרום  סטנדרטית,  די  הכרזה 
פתיחה של 2 מראה יד חזקה המחייבת 
באמצעות  מכן  לאחר  מלא.  למשחק 
בת מאוזנת  יד  מראה  הוא    2NT

לגבי  שואל  שותפו  נקודות,   24-23
כאשר  (סטיימן)  במייג'ור  רביעיות 
של  לחוזה  מגיעים  התאמה,  נמצאה 
כבר  דרום  של  החזקה  ידו  ספייד.   4
רביעייה  עם  נקודות   24-23 מוגדרת 
להתקדם  אם  ההחלטה  לכן  בספייד 
דרום  של  נמצאת  אינה  סלאם  לכיוון 
אין  לכן  נקודות  שבידו 6  צפון  של  אלא 
לו שום סיבה להתקדם מעבר לחוזה של 

.4

ניתוח משחק היד

משמעית,  חד  אינה  מערב  של  ההובלה 
מכיוון שאין לו הובלה ברורה מידו, וגם 
מבחינת ההכרזה אין מידע רב, רק לגבי 
חלוקת הנקודות והצבע השולט. במקרה 
מוצלחת.  הכי   -ה בסדרת  הובלה  זה 
 -ה את  ישחק  וינסה  באס  יזכה  מזרח 
בתקווה לקבל חיתוך כאשר שותפו יזכה 
ביד. דרום חייב לזכות בסיבוב הראשון 
סיבובי  שני  למשוך   .-ב לעקוף  ולא 
 -ה את  למשוך  מכן  לאחר  שליט, 
לזרוק  יוכל  שבהמשך  כדי  בידו  הגבוה 
הגבוה   -ה על  בידו  המפסיד   -ה את 
היכן  לנחש  זה  שנישאר  מה  וכל  בדומם 

נמצאת ה-Q כדי לבצע 11 לקיחות.
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Dealer: W 
Vul: Both

 4 Board:

 KJ3
 952
 QJT7
 A85

 T2
 KQ763
 A95
 K62

 A9874
 AT
 K3
 QT97

 Q65
 J84
 8642
 J43

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

Pass2 Pass2NT
Pass3NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

הראה  ושותפו   , פתח  שמערב  לאחר 
מחזיק  מערב  וחמישיה,  נקודות   +10
ומכריז  המיינור,  בסדרות  בעוצרים 
להוסיף  נוסף  מידע  אין  לשותפו   2NT
עם  מלא  למשחק  ומשלים  חלוקתו  על 

פתיחה מול פתיחה.

ניתוח משחק היד

צפון יוביל בסדרתו הארוכה בראש רצף 
 ,K-מערב חייב לזכות בידו עם ה .Q
יחפש  מערב  לדומם.  מעבר  לשמור  כדי 
חלוקה  לאחר   ,-ה בסדרת  לקיחות 
חמש  לספור  ניתן   3-3 של  ידידותית 
לקיחות  שתי   ,-ב אחת   ,-ב לקיחות 
ב- ולקיחה נוספת בסדרת ה. חובה 
 -לפתח את הלקיחה הנוספת בסדרת ה

לפני משיכת שאר הלקיחות הגבוהות.

 

Dealer: N 
Vul: N-S

 5 Board:

 KJ9853
 3
 KJ62
 52

 Q42
 AJ
 T7
 KT9764

 A
 Q97
 Q8543
 AQJ8

 T76
 KT86542
 A9
3 

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
2 Pass3 Dbl

Pass5 PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

חזקה  מספיק  אינה  מזרח  של  היד 
ע"י  חלשה  פתיחה  על   3 בגובה  לכניסה 
ההכרזה  את  "ממשיך"  דרום  צפון, 
שאינה  הכרזה  שזוהי   3 הכרזת  ע"י 
מזמינה ומטרתה היא להפריע ליריבים 
יש  למזרח  זאת  בכל  למכרז,  להיכנס 
 Takeout להכריז  המתאימה  היד  את 
ידו  את  להעריך  יכול  ומזרח   Double
כטובה למשחק מלא מול פתיחה וקוצר 

 -ב

ניתוח משחק היד

של  לצבע  דרום  ע"י   -ב היא  הובלה 
וינסה  שליטים  ימשוך  הכרוז  שותפו, 
זו  סידרה   -ה בסדרת  עקיפה  לבצע 
כאשר  יבוצע,  החוזה  אם  שתכריע  היא 
דרום יזכה ב-K במידה ולא ימשוך את 
שותפו  של   K-ה לכיוון  ה-A וימשיך 
המפסיד  זריקת  ידי  על  יבוצע  החוזה 

ב- על ה-Q בהמשך.

 

Dealer: E 
Vul: E-W

 6 Board:

 Q843
 KQ5
 K62
 KT3

 T76
 AT64
 AQ54
 75

 A92
 J732
 T873
 A4

 KJ5
 98
 J9
 QJ9862

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPassPass
1 Pass3 Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

סיבוב ראשון של ההכרזה ללא הפתעות, 
שותפו  של  בצבע  שישייה  עם  צפון 
 3-ל לקפוץ  להיות  יכול  נקודות  ו-8 
 .-ב תמיכה  עם  מזמינה  יד  ולהראות 

זהו החוזה האופטימלי.

ניתוח משחק היד

ההובלה טבעית של מזרח הינה ב-, אך 
הובלה ב- גם מתקבלת בהבנה, למערב 
יש שתי הזדמנויות לשחק  כאשר יזכה 
לקיחות,  חמש  להשיג  כדי    או   -ב
  אחרת לכרוז תהיה אפשרות להשליך

גבוה מידו על מפסיד ב- מהדומם. 
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סימולטנית ארצית - מרץ 2014
Dealer: S 
Vul: Both

 7 Board:

 J9
 AK872
 T654
 98

 42
 JT63
 AJ9
 K543

 KQT7
 Q54
 Q87
 QT7

 A8653
 9
 K32
 AJ62

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1 Pass

1NTPass2 Pass
2 PassPassPass

ניתוח ההכרזה

אין  אך   -ב חמישייה  יש  אמנם  לצפון 
לכן   ,2 להכריז  כדי  נקודות  מספיק  לו 
ששותפו  לאחר   ,1NT להכריז  ייאלץ 
סבירות  לפחות),   5-4)  2 הכריז 
שלשותף תהיה התאמה ב- נמוכה לכן 

.2 2 ולא להכריז יש להכריז

ניתוח משחק היד

הכי   -ב הובלה   , או    היא  ההובלה 
למשוך   A-ב לזכות  יאלץ  הכרוז  חזקה 
את ה-K ולהפטר ממפסיד ב- ולשחק 
השלישי   -ה את  לחתוך  מנת  על   
זוכה  ההגנה  כאשר  הבאים.  בסיבובים 
לחתוך  הכרוז  תוכנית  את  ומבינה   -ב
בדומם עם השליט, יש לשחק את סדרת 
השליט (K) וזאת, כדי למנוע חיתוכים 
שבע  יבצע  הכרוז  טובה  בהגנה  נוספים. 
לקיחות, ובהגנה רשלנית יוכל לבצע את 

החוזה. 

 

Dealer: W 
Vul: None

 8 Board:

 532
 Q432
 KT52
 98

 AQ4
 KT96
 AJ9
 QT7

 K976
 AJ7
 Q764
 63

 JT8
 85
 83
 AKJ542

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

Pass1NTPass2 
Pass2 Pass3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

 1NT פותח  מזרח  פשוטה,  די  ההכרזה 
במייג'ור  רביעיות  לגבי  שואל  שותפו 
לחוזה  הגיעו  התאמה  שאין  כשגילו 

.3NT הסופי של

ניתוח משחק היד

ידי  על  נכון  וסימון   K-ב הובלה  לאחר 
לפענח  צריך  דרום   ,9-ה של  השותף 
 2 או  בודד  קלף  יש  שותפו  של  שבידו 
היה  (אחרת   Q-ה את  לו  ואין  קלפים 
חייב  לכן   (K-ה על  אותה  לזרוק  צריך 
ימנע  אשר  אחר  לצבע  שינוי  לעשות 
הכרוז  נוספת,  לקיחה  לבצע  מהכרוז 
יאלץ לשחק את המשחק בצורה בטוחה 
כדי  בלקיחה  לזכות  לצפון  לתת  ולא 
שלא ישחקו את סדרת ה- מכיוונו של 
 A-צפון. במידה ודרום כן ימשוך את ה
לקיחה  לבצע  אופציה  תהיה  לכרוז 
מיקום  את  וינחש  במידה  וזאת  נוספת 

 .K-ו Q הקלפים החשובים שהן

 

Dealer: N 
Vul: E-W

 9 Board:

 AKJ975
 7
 J843
 QT

 8432
 AJ92
 952
 K3

 6
 KQ65
 KT76
 AJ95

 QT
 T843
 AQ
 87642

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1 Pass1NTDbl
2 3 PassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

 Takeout Double-לאחר שמערב נכנס ב
על סדרת ה-, מזרח מוכרח להתחרות 
 2 הכרזת  על   3 ומכריז  החוזה  על 

ושם נקבע גובה החוזה.

ניתוח משחק היד

 Q שותפו  של  בסדרה  מוביל  דרום 
שמזרח  לב  לשים  יכול  דרום  בה,  וזוכה 
מנת  על  צולב  חיתוך  לבצע  מוכרח 
לתקוף  לכן  הלקיחות  מירב  את  לעשות 
הכי  ההגנה  תהיה  השליט  סדרת  את 
אפשרויות  כמה  יהיו  לכרוז  מוצלחת, 
לנסות  הוא  הנכון  המשחק  משחק, 
לקחת לקיחה ב-K ע"י משחק לכיוונו 
להמשיך  מכן  ולאחר  מהיד,   K-ה של 
בין  לבצע  יוכל  מזרח  צולב.  בחיתוך 
ותוכנית  בהגנה  תלוי  לקיחות  ל-11   9

המשחק שלו.
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Dealer: E 
Vul: Both

 10 Board:

 KJ3
 T8
 K43
 AJT93

 AQ9874
 A
 J82
 K42

 65
 Q96432
 T65
 86

 T2
 KJ75
 AQ97
 Q75

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1 DblPass

3NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

ששותפו  לאחר  ההכרזה  מגיעה  לצפון 
פתיחת  על   Takeout Double הכריז
עם  פתיחה  מחזיק  צפון  משמאלו,   1
יכול  לכן  היריבים  בסדרת  עוצרים 
לסגור למשחק מלא 3NT ולשחק מהצד 

הנכון של ההובלה (לכיוונו)

ניתוח משחק היד

בסדרת  העוצרים  על  המידע  למרות 
אחרת  אטרקטיבית  סדרה  אין   -ה
בסדרה  זאת  בכל  נוביל  לכן  להובלה, 
יאלץ  בלקיחה  יזכה  צפון  הארוכה. 
 -ה סדרת  באמצעות  לדרום  להיכנס 
לאחר   -ה בסדרת  עקיפה  לבצע  כדי 
שיפסיד למזרח, מזרח יאלץ לשחק שוב 
פעם את סדרת הספייד וצפון ימשוך את 
לקיחותיו הגבוהות ויהיה תלוי בחלוקת 
ה- באם יבצע 9 או 10 לקיחות. סדרה 
יבצע 10  הכרוז  לכן  מתחלקת 3-3   -ה
 -ארבע ב -לקיחות. ארבע לקיחות ב

.ושתי לקיחות ב

 

Dealer: S 
Vul: None

 11 Board:

 K
 KT8743
 Q3
 K743

 AT84
 92
 972
 AJ52

 97532
 AJ65
 K65
 6

 QJ6
 Q
 AJT84
 QT98

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

ניתוח ההכרזה

צפון  כאשר  לקושי  נכנסת  ההכרזה 
נמצא בבעיה והיא האם לתמוך בשותפו 
מלא  למשחק  ולהזמין   -ה בסדרת 
בסדרת  מלא  למשחק  להזמין  או   ,-ב
היא  המטרה  זאת  שבכל  מכיוון   ,-ה
יזמין  צפון  במייג'ור.  ההתאמה  מציאת 
באמצעות הכרזה של 3. ידו של דרום 
לכן  התאמה  וללא  מינימאלית  הינה 

יאלץ להכריז פאס.

ניתוח משחק היד

זהו  אומנם   -ב היא  הנכונה  ההובלה 
הצבעים  אך  הפותח  של  הראשון  הצבע 
(לא  הובלה  מאפשרים  אינם  האחרים 
לאחר  בצבע!)  לאס  מתחת  מובילים 
בידו  לזכות  ינסה  הכרוז   -ב ההובלה 
 K-ב יזכה  מערב  הצלחה,  ללא  אך 
וישחק  במטרה לקבל חיתוך משותפו. 
מכן  ולאחר  לחיתוך  חזרה   A-ב זכייה 
זכייה בשני נוספים (באמצעות חיתוך 
 (J-ב טבעית  זכייה  של  במקרה  או 
לקיחה  לקיחות  בשש  ההגנה  את  תזכה 
אחת ב-, אחת ב-, אחת ב- וכנראה 

 .-שלוש לקיחות ב
הערה:

מוצלחת  הייתה   -ב שהזמנה  לב  שימו 
 8 בין  יניב   3 של  משחק  כאשר  יותר, 

ל-9 לקיחות.

 

Dealer: W 
Vul: N-S

 12 Board:

 T32
 J842
 A
 KJT63

 J
 AQ9
 987642
 AQ8

 AK974
 T65
 KJ53
 5

 Q865
 K73
 QT
 9742

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

Pass2 Pass3 
Pass3NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

הכרזה די סטנדרטית לאורך כל המכרז 
סדרת   3NT-ב לשחק  לנכון  מוצא  מזרח 
מרוכז  וכוחו  בכלל  טובה  אינה   -ה
יד  היריבים  של  הארוכות  בסדרות 

.NT-מעולה למשחק ב

ניתוח משחק היד

יאלץ  הכרוז   , הארוך  בצבע  הובלה 
לו  שיש  מכיוון   -ה סדרת  את  לנחש 
נמצא   ,-ה בסדרת  קלפים   10 ביחד 
 J-ה לכיוון  לשחק  האם  בניחוש  הכרוז 
או ה-K. במידה וינחש יבצע 10 לקיחות, 
חמש  תגבה  ההגנה  ינחש  ולא  ובמידה 
לקיחות לפני שיצליח לבצע את החוזה. 
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סימולטנית ארצית - מרץ 2014
Dealer: N 
Vul: Both

 13 Board:

 97
 865
 K984
 9854

 J532
 AKQ
 T762
 A6

 AKQ86
 J72
 A53
 T2

 T4
 T943
 QJ
 KQJ73

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1 Pass1 
Pass2 Pass4 
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

אין מה להוסיף להכרזה, ידו של מערב 
של   14-12 מול  נקודות   14 עם  מאוזנת 
השותף. אין סיבה לחפש הרפתקאות 4 

ספייד יהיה החוזה הסופי.

ניתוח משחק היד

תוצאה,  באותה  תסתיים  הובלה  כל 
של  יד  העברת  ביכולת  תלויה  והיא 
הכרוז. במבט ראשוני הכרוז יכול לספור 

בקלות 10 לקיחות ולא מעבר לכך. 

הערה:
לשים  יוכל  במקצת  יתאמץ  הכרוז  אם 
במידה  לקיחות   11 לבצע  דרך  שיש  לב 
במידה  בהתאם.  יסתדרו  והחלוקות 
וההובלה הייתה  יש לקפוץ ב-A לאחר 
הלקיחות  ומשיכת  השליטים  משיכת 
להגנה  לתת  יש   ,-ה בסדרת  הגבוהות 
ולהגיע   -ה סדרת  באמצעות  היד  את 
מלבד  הסדרות  כל  ניקוי  של  למצב 
מה  כל  ועכשיו   ,-ה וסדרת  השליט 
שנותר הוא לקוות שסדרת ה- תתחלק 
מעברים  חוסר  של  מצב  וייווצר   4-2
בהגנה כדי לגבות את הלקיחה הנוספת 
ב-. ההגנה תאלץ לתת חיתוך והשלכה 

של מפסיד ב- וכך תבצע 11 לקיחות.

 

Dealer: E 
Vul: None

 14 Board:

 K74
 K8
 K965
 7532

 T8
 QJ64
 J832
 QJ9

 96532
 7
 AT74
 AK6

 AQJ
 AT9532
 Q
 T84

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1 Dbl

1NTPass2 Pass
PassPass

ניתוח ההכרזה

קלפים  חמישה  יש  שלמערב  למרות 
ולא  רע  הינו  הצבע  טיב   ,-ה בסדרת 
מתאים לכניסה בגובה 2 בסדרה (אפילו 
  Takeout-ב התערבות  לכן   (1 בגובה 
מעדיף  מזרח  הפתרון.  היא   Double
הארוך  שצבעו  מכיוון  בהגנה  להיות 
ע“י   שהוכרזה  הסדרה  בהארטים,  הוא 

היריבים.

ניתוח משחק היד

הובלה ב-A ולאחר מכן המשך בסדרה 
בסדרת  לקיחות  שלוש  להגנה  תניב  זו 
הלקיחה  את  לגבות  יש  מכן  לאחר   -ה
האם  בכרוז,  תלוי  והשאר   -ב הנוספת 
סדרת  את  וישחק  זהיר  יהיה  הוא 
המלך  לכיוון    נכונה,  בצורה  השליט 
בסיבוב  תמונה,  אף  נפלה  ולא  ובמידה 
ה-9\10  לכיוון  לשחק  יש   -ה של  השני 
לקיחות  שתי  של  מהפסד  להימנע  כדי 

.-ב

 

Dealer: S 
Vul: N-S

 15 Board:

 KQJ43
 T6
 53
 KJT3

 T9876
 KQ73
 AJ7
 A

 
 A82
 T98642
 Q875

 A52
 J954
 KQ
 9642

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass
1 Pass2 Pass
2 PassPassPass

Drury (1) הכרזת

ניתוח ההכרזה

שלישית  (ביד  שלישית  ביד  פותח  צפון 
הפתיחה יכולה להיות חלשה יותר)

תמיכה  המראה   Drury בשיטת שימוש 
מונעת  מזמינה  ויד  השותף  של  בצבע 
שלא  מדי  גבוה  לחוזה  להגיע  מהזוג 
פתיחה  עקב  הנקודות  למספר  מתאים 

ביד שלישית.
מראה  צפון  ידי  על  ספייד   2 של  הכרזה 
אינו  דרום  ולכן  ביותר  מינימאלית  יד 

ממשיך את ההכרזה. 

ניתוח משחק היד

ההובלה הנכונה ביותר תהיה ב-, רצף 
מלא בסדרת השליט לא "ימכור" לקיחה 
מזרח  יקבל  ובנוסף  השליט  בסדרת 
באיזה  הראשונה  בלקיחה  כבר  סימון 
לקיחות  מלתת  וימנע  להמשיך  סדרה 
הלא  החלוקה  גילוי  לאחר  ידע.  מחוסר 
את  לפתח  יאלץ  הכרוז  בשליט,  נוחה 
מפסיד  עצמו  את  וימצא   ,-ה סדרת 
 -שתים ב -אחת ב -שתי לקיחות ב

ואחת ב. סך הכל 7 לקיחות.
שלמזרח  בעובדה  להתנחם  יוכל  הכרוז 
ומערב יש כמעט משחק מלא כשהשליט 
הוא  שלולא הפתיחה שלו ביד שלישית 
טובה  פחות  תוצאה  מקבל  היה  לבטח 

מזו שקיבל. 
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Dealer: W 
Vul: E-W

 16 Board:

 Q8
 AJ92
 765
 9652

 A6
 Q865
 KQ32
 AQ8

 KT43
 T7
 JT
 KJT43

 J9752
 K43
 A984
 7

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

Pass1NTPass2 
Pass2 Pass2NT
Pass3NTAll Pass

ניתוח ההכרזה

בשיטת  שימוש  תוך  סטנדרטית  הכרזה 
 4-4 של  התאמה  למציאת  "סטיימן" 
ההזמנה  את  מקבל  מזרח  במייג'ור. 
היא  שידו  מכיוון   NT-ב מלא  למשחק 

מקסימאלית.

ניתוח משחק היד

ההובלה המוצלחת ביותר תהיה בסדרת 
שבדומם  מההכרזה  שידוע  אף   ,-ה

.-יהיו 4 קלפים בסדרת ה
יצא  שותף  האם  לנחש  צפון  על  יהיה 
מ-J 9 בסדרת ה-, כדי שלא ישים את 
קלף  שם  (שלישי  ה-8  את  אלא   Q-ה
יאלץ  הכרוז  מרוויח!)  תמיד  שלא  גבוה 
מדויקת  ובהגנה   .-ה סדרת  את  לפתח 
בידו   A-ה לכיוון    של  משחק  ידי  על 
של צפון וסיבוב נוסף של J יחזיק את 
הכרוז עם 9 לקיחות, אחרת הכרוז יבצע 
10 לקיחות, חמש ב-, שלוש ב- ושתי 

.-לקיחות ב

 

Dealer: N 
Vul: None

 17 Board:

 K3
 KJ42
 AJ72
 T74

 AQJ92
 A8
 843
 AK6

 65
 765
 KQ965
 QJ2

 T874
 QT93
 T
 9853

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1 DblPass1NT

Pass2 Pass3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

ידו של מזרח חזקה מדי להתערבות של 
1, לכן יש להתחיל ב-Dbl, ולאחר מכן 
חזקה  יד  נראה  (כך  הצבע  את  להכריז 

בת  18+ עם צבע ארוך).
שותפו  של   Dbl-ה על   1NT מכריז  מערב 
בסדרתו  עוצר  עם  נקודות  ומראה 11-8 
ללא  ספייד   2 מכריז  מזרח  הפותח.  של 
למשחק  מחייבת  כבר  זו  הכרזה  פחד, 
מלא מכיוון שמערב הראה 11-8 ומזרח 

מראה יד חזקה עם צבע ארוך.

ניתוח משחק היד

שיש  מכיוון   -ב היא  הנכונה  ההובלה 
לנו מידע שמערב יושב עם עוצר בסדרת 
ה-, לכן הסיכוי של צפון ליצור לקיחות 
בהגנה הוא בסדרת ה-, על מערב לעקוף 
טובה  לחלוקה  ולקוות   -ה בסדרת 
בסדרת  והמלך  ה-10  נפילת  או   (3-3)

.-ה
מכיוון ששניהם לא מתרחשים. יהיה על 
 -1 ב -הכרוז להפסיד 5 לקיחות: 3 ב

.-או ב -ולקיחה נוספת או ב

 

Dealer: E 
Vul: N-S

 18 Board:

 A76
 T853
 AKJ4
 85

 92
 A9742
 T72
 J63

 J843
 QJ6
 6
 AK942

 KQT5
 K
 Q9853
 QT7

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1 Dbl

RDbl1 PassPass
2 Pass2 Pass
3 Pass3NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

את  מראה  צפון  של   RDbl-ה הכרזת 
בסיבוב  נקודות)   +10) היד  של  החוזק 
שותפו  את  מחייב  צפון  להכרזה  השני 
(קיוביד)  2 הכרזת  ע"י  מלא  למשחק 
 ,NT-ב ממשחק  בהתחלה  נמנע  דרום 
ומראה את סדרתו השנייה , אך לאחר 
ואין  מלא  משחק  לשחק  שצריך  ההבנה 
התאמה ב-, ה-K יכול לשמש כעוצר 
לכן  בעצמו,   NT-ה את  וישחק  במידה 

.3NT דרום סוגר לחוזה של

ניתוח משחק היד

קטן   -ל ושינוי   A של  טבעית  הובלה 
לכיוון האס שיפיל את ה-K, זוהי הדרך 
היחידה שניתן למנוע מהכרוז לבצע את 
בלקיחה  יזכה  שהכרוז  ברגע  החוזה. 
 -שלוש ב -יוכל לבצע חמש לקיחות ב

ואחת נוספת בצבעים האחרים.

הערה:
יש לשים לב שהדילמה שהייתה לדרום 
 11)  -ב מלא  משחק  לחפש  האם  היא 

לקיחות) או ב-NT (9 לקיחות).
הייתה   NT-ב לשחק  ההחלטה  ובכן 
דרך  אין   -ב במשחק  מכיוון  חכמה 
 3 יש  להגנה  לקיחות,  ל-11  להגיע 

לקיחות גבוהות.
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סימולטנית ארצית - מרץ 2014
Dealer: S 
Vul: E-W

 19 Board:

 T9873
 J4
 QJ85
 75

 642
 AQ
 AT93
 AJ42

 AQ
 K987532
 4
 Q63

 KJ5
 T6
 K762
 KT98

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1 

Pass2 Pass2 
Pass3 Pass3 
Pass4PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

סטנדרטי,  הוא  הראשון  ההכרזה  סבב 
3 שהוכרז על ידי מזרח מחייב למשחק 
שסדרתו  מראה  שמערב  ולאחר  מלא 

.4-אכן בת 6+ קלפים מזרח סוגר ל

ניתוח משחק היד
ההובלה הנכונה היא בראש רצף המלא 
שבע   -ב לקיחות  שתי  יש  לכרוז   10
 -ב ושתים   -ב אחת   -ב לקיחות 
לשחק  סיבה  אין  לקיחות,  הכול 12  סך 
מבוצעות  הלקיחות   12 זו,  ביד  סלאם 

.-בזכות עקיפה בסדרת ה

Dealer: W 
Vul: Both

 20 Board:

 AQ3
 AT
 AT985
 T86

 J62
 J982
 KJ4
 A94

 T94
 KQ74
 Q632
 J3

 K875
 653
 7
 KQ752

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1 Pass1 Pass

1NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

אין   ,-ב התאמה  נמצאה  שלא  לאחר 
סיבה לדרום לחפש משחק חלקי בסדרת 
ה-NT . יניב יותר נקודות לכן ההכרזה 

היא פאס על ה-1NT של שותפו.

ניתוח משחק היד

ביותר  הארוכה  הסדרה   -ב הובלה 
מבין הסדרות שלא ציינו בהכרזה.

(אין  הראשון  בסיבוב  יזכה  הכרוז 
 Q-ה לכיוון    ישחק  לעכב)  סיבה 
הכרוז  של  חכם  משחק  בלקיחה.  ויזכה 
 -ה באמצעות  לידו  שוב  להיכנס  יהיה 
ישחק  אם  המלך.  לכיוון    עוד  ולשחק 
 -אחת ב -כך, להגנה יהיו 3 לקיחות ב

והכרוז יבצע 9 לקיחות. 

Dealer: N 
Vul: N-S

 21 Board:

 T9643
 A64
 Q93
 KQ

 AQ5
 T92
 AK7
 AT83

 K87
 Q85
 J86
 J652

 J2
 KJ73
 T542
 974

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

הכרזה פשוטה למדי, צבע ה- של צפון 
להכרזה  להיכנס  כדי  טוב  מספיק  אינו 

.1NT אחרי פתיחה של

ניתוח משחק היד

הובלה ב- נראית די טבעית, צפון יזכה 
לדעת  צריך  צפון   ,-ב וימשיך   A-ב
חייב  לכן  לידו  נוספות  כניסות  לו  שאין 
קלפים   3 יש  שלשותפו  בחשבון  לקחת 
ב-, ולכן אסור לו לזכות ב-K בסיבוב 
מכן  לאחר  לזכות  וכך  לעכב,  אלא  ה-2 

ב-2 לקיחות.
הכרוז יאלץ לפתח את סדרת ה-, באופן 
 -ב תמונה  מיד  מופיעה  מאוד  ידידותי 
על ידי צפון והכרוז לא יתקשה לבצע 8 

.-ו-3 ב -2 ב -לקיחות, 3 ב
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Dealer: E 
Vul: E-W

 22 Board:

 AT75
 AJ7
 KT76
 K8

 KJ642
 843
 85
 A53

 Q3
 65
 AQ932
 JT97

 98
 KQT92
 J4
 Q642

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPassPass

1NTPass2 Pass
2 Pass2NTPass
3 PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מראה  דרום   ,1NT של  פתיחה  לאחר 
חמישה קלפים ב- ויד מזמינה.

שלושה  של  ותמיכה  מינימום  עם  צפון 
 3 בגובה  להישאר  מחליט  קלפים 

. כשהשליט הוא

ניתוח משחק היד

כדי   , היא  מזרח  ע"י  הנכונה  ההובלה 
לא ל"מכור" לקיחה ע"י יציאה ב- או 
קבלת  של  אופציה  זאת  אולי  וגם   -ב

חיתוך.
מערב צריך לזכות ב-A ולשחק את סדרת 
ה-, במידה ולא יעשה זאת באופן מיידי 
 Q-ה על  בניחותא  לעקוף  יוכל  הכרוז 
מהדומם  בספייד  ממפסיד  ולהיפטר 
לקיחה  יפסיד  אם  ללחץ.  להיכנס  מבלי 
משחק  ישב,  לא  Q-וה במידה   -ב
 -ה של  משחק  ע"י  הכרוז  של  חכם 
 10 לכרוז  תניב  השליטים  הוצאת  לפני 
בסוף    להפסיד  יאלץ  אחרת  לקיחות 

ויבצע רק 9 לקיחות.

 

Dealer: S 
Vul: Both

 23 Board:

 AJ7
 AT4
 KJ7
 QJT6

 T63
 986
 964
 AK82

 Q85
 QJ72
 AT52
 73

 K942
 K53
 Q83
 954

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass

1NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

חלוקה  אך  נקודות   8 יש  לדרום  אמנם 
קלפי  בלי  מפוזרות  ונקודות   4333 של 
יד  הערכת  לבצע  יש  (עשיריות).  מפתח 
מ-8  כפחות  דרום  של  ידו  את  ולהעריך 
משחק  של  חיפוש  על  ולוותר  נקודות 

 .1NT מלא מול פתיחה של

ניתוח משחק היד

 A הארוכה  בסדרה  טבעית  הובלה 
תיתן הרבה אוויר לכרוז, שינוי צבע ע"י 
  מזרח מתבקש, במידה ויצליח לשחק
ההגנה תוכל לייצר חמש לקיחות, שתים 

.-ואחת ב -שתים ב -ב
לכרוז  אחר  צבע  בכל  וימשיך  ובמידה 
לקיחותיו  את  לפתח  זמן  מספיק  יהיה 
בסדרת  לעקוף  מכן  ולאחר   -וב  -ב

ה- וכך יוכל לבצע 10 לקיחות.

 

Dealer: W 
Vul: None

 24 Board:

 963
 AQJ6
 Q8543
 8

 8
 T9543
 A
 AT9753

 QJ2
 K872
 J2
 QJ62

 AKT754
 
 KT976
 K4

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

Pass1 1 2 
3 Pass4 Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

בסדרותיה  שוויונית  לא  דרום  של  ידו 
לכן  פעמיים,  להכריז  חזקה  ומספיק 
נכונה  הכי  היא   1 של  התערבות 
והשימוש בקונבנציה של 2 צבעים אינה 
נחוצה כאן. לאחר תמיכה של 3 על ידי 
בעיה  תהיה  שלא  לראות  ניתן  השותף 

.-לבצע משחק מלא בחוזה ב

ניתוח משחק היד

השותף  של  בצבעו  טבעית  הובלה 
 Q\J-ה את  לשחק  לכרוז  תאפשר   ,-ב
ולהפטר   A-ה את  מכן  ולאחר   
ולאחר   -ה בסדרת  מהמפסידים 
 -משיכת השליטים יפתח את סדרת ה
 -ב ואחת   -ב אחת  לקיחה  ויפסיד 

והכרוז יבצע 11 לקיחות.
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סימולטנית ארצית - מרץ 2014
Dealer: N 
Vul: E-W

 25 Board:

 4
 J986
 J972
 AKQ5

 JT763
 K
 QT54
 T76

 AKQ985
 Q75
 A3
 42

 2
 AT432
 K86
 J983

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPassPass1 
Dbl3 4 4 

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

לאחר שצפון החליט לא לפתוח בסיבוב 
הכרזה  לאחר  השני  בסיבוב  הראשון, 
עם  להכרזה  להיכנס  צפון  חייב    של 

.Takeout Double
מפריעה  הכרזה  זוהי   3 מכריז  מזרח 

בדרך כלל בין 5-4 שליטים.
קלפים  וחמישה  נקודות   8 יש  לדרום 
ארבעה  עם  להיות  מוכרח  שותפו   -ב
ההכרזה  את  שפתח  מכיוון   -ב קלפים 
החלוקות  כלומר  פאס.  הכרזת  לאחר 
הלא מאוזנות ביד זו הן השיקול המרכזי 
להכרזות הגבוהות ולא כמות הנקודות. 
מעדיף  חלוקות  שיקולי  מאותם  מערב 
מעריך  שהוא  מכיוון   4 להכריז 
את  לבצע  קרובים  מאוד  שהיריבים 
החוזה. כשיש חלוקות לא מאוזנות הוא 
את  מבצע  עצמו  את  למצוא  עשוי  גם 

החוזה.

ניתוח משחק היד

צפון   ,A-ב צפון  ידי  על  טבעית  הובלה 
 -ה בסדרת  לקיחות  בשתי  יזכו  דרום 
אחת ב- ואחת נוספת ב- במידה ולא 
 -ה סדרת  את  וישחקו  טעות  יבצעו 

בעצמם.

 

Dealer: E 
Vul: Both

 26 Board:

 T2
 KJ872
 Q4
 K865

 A65
 Q643
 K982
 Q3

 Q3
 A
 T765
 AT9742

 KJ9874
 T95
 AJ3
 J

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass2 Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

די  היא   2-ב דרום  של  הפתיחה 
של  היד  האם  היא  השאלה  סטנדרטית, 
מערב מספיק חזקה כדי להכריז בגובה 
התשובה  פאס,  הכריז  ששותפו  לאחר   3
מתייחס  אינו  שמזרח  מכיוון  לא!  היא 
בינונית  כיד  קלאב   3 של  להתערבות 
דבר,  לכל  טובה  כפתיחה  אלא  ומעלה 
ניתן  בלתי  יהיה  מזרח  של  ידו  עם  ולכן 
לעצור לפני משחק מלא לאחר התערבות 

.3 של
ההחלטה  תהיה  מערב  של   Pass לכן

הנכונה לטווח הארוך.

ניתוח משחק היד

לקבל  מנת  על  וזאת   A-ב ההובלה 
חיתוך בהמשך המשחק, לאחר ההובלה 
בתקווה    היא  המתבקשת  החזרה 
שהשותף יזכה וישחק  לחיתוך. הכרוז 
גבוה    של  סיבוב  עוד  ימשוך  יזכה 
יאלץ  הכרוז  בדומם.  נוסף    ויחתוך 
  ואחד   -ב לקיחה   , שני  להפסיד 
ובמידה ויספיק לפתח את ה-K בדומם 
 9 ולבצע   -ב ממפסיד  להפטר  יוכל 

לקיחות.

 

Dealer: S 
Vul: None

 27 Board:

 AK96
 KQ54
 A4
 863

 JT8
 97
 KJ32
 QT74

 7432
 86
 T65
 AKJ5

 Q5
 AJT32
 Q987
 92

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass

1NTPass2 Pass
3 Pass4 Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

שדרום  לאחר  מתחזקת  צפון  של  ידו 
חמישה  והראה  טרנספר  הכרזת  ביצע 
קלפים ב-, לכן יקפוץ צפון ל-3 ויראה 
המעוניינת  ויד  קלפים   5-4 של  תמיכה 
שהיא  יד  מול   -ב מלא  משחק  לשחק 
קצת פחות ממזמינה (8-6 נקודות) דרום 

.4-סוגר את החוזה הסופי ל

ניתוח משחק היד

אין הובלה חד משמעית מידו של מזרח, 
לצפון  לקיחה  "תמכור"   -ב הובלה 
שיוכל לבצע 13 לקיחות ע"י השלכת שני 
 -על 2 לקיחות גבוהות ב -מפסידים ב
(יש לשים לב שה-9 הופכת להיות גבוה 
  נופלים), בהובלת 10-ו J-מכיוון שה
מהמפסידים  להפטר  יוכל  הכרוז    או 
 -ויבצע 12 לקיחות, רק הובלה ב -ב
תצליח להחזיק את הכרוז ב-10 לקיחות 

בלבד.
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Dealer: W 
Vul: N-S

 28 Board:

 AQ52
 T92
 T8
 Q432

 T863
 Q7
 32
 JT965

 J
 K8543
 AKJ964
 8

 K974
 AJ6
 Q75
 AK7

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

PassPassDbl2 
2 Pass4 Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

כדי  מספיק  חזקה  אינה  מערב  של  ידו 
ה-2  בסיבוב  "רברס"  הכרזת  לבצע 
את   1 לפתוח  עדיף  לכן  ההכרזה,  של 
ההכרזה  את  לפתוח  נאלץ  דרום  ידו. 
יהיה   1NT-ש מכיוון   Dbl בהכרזת 
שותפו  נקודות.   14-11  (Reopening)
שמערב  לאחר   ב"התנדבות"  מכריז 
עם  צפון  ולכן  הנוסף  הצבע  את  מראה 
מלא  למשחק  לסגור  רשאי  נקודות   17

. כאשר השליט הוא

ניתוח משחק היד

הובלה ב-, תקל על הכרוז, הוא יצטרך 
כאשר  הנכון)  (בכיוון  שליטים  למשוך 
מההכרזה ידוע שמערב עלול להיות קצר 
לכיוון    לשחק  עליו  לכן   ,-ה בסדרת 
ה-A ולמשוך את ה-Q מידו ולעקוף על 
מדויקת  בהגנה  הדומם.  ה-10 לכיוון 
 -ב אחת  לקיחה  להפסיד  יאלץ  הכרוז 
שתיים נוספות ב- ולא תהיה לו ברירה 

.-אלא להפסיד לקיחה גם ב
תניב  סבירה)  (פחות   -ב הובלה 
מכיוון  לקיחות  חמש  מערב  למזרח 
שלאחר שלושה סיבובי  (לפני הוצאת 
גבוה   ב לחתוך  יאלץ  צפון  השליטים) 
 -ב לקיחה  למזרח  בעתיד  ולהפסיד 

.(-בשונה ממה שקורה בהובלה ב)

Dealer: N 
Vul: Both

 29 Board:

 JT43
 8
 KT32
 AJ83

 AK76
 J9
 AQ854
 74

 Q95
 732
 J97
 Q952

 82
 AKQT654
 6
 KT6

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1 4 Pass
PassPass

ניתוח ההכרזה

ב-7  דרום  של  ידו  את  להעריך  ניתן 
 1 וחצי לקיחות, לכן אחרי פתיחה של
הכרזה של 4 תחשב כהכרזה מפריעה, 
אך יש בה פוטנציאל לביצוע החוזה מול 

קלפים נכונים מהשותף.

ניתוח משחק היד

ההובלה הנכונה היא  לצבע של השותף. 
ולהסיק  היד  את  לנתח  ממזרח  נדרש 
שדרום אינו מכריז 4 עם JXX בסדרת 
הלקיחות  שתי  את  למשוך  יש  לכן   -ה
לא  כדי  (נטרלי)    ולשחק   ,ה בסדרת 

.Q-למכור את מיקומה של ה
את  יאלץ  ההגנה  ע"י  זה  מדויק  משחק 
 Q-ה של  מיקומה  את  לנחש  הכרוז 
עלול  ההגנה  במשחק  שינוי  כל  בעצמו, 

ל"מכור" את החוזה.

 

Dealer: E 
Vul: None

 30 Board:

 T
 AQ32
 AK876
 T32

 AJ987
 97
 4
 KJ754

 43
 KJ865
 Q52
 Q96

 KQ652
 T4
 JT93
 A8

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1 Pass
2 Pass3 Pass
3 Pass3NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

די  ההכרזה  של  הראשון  הסיבוב 
 -סטנדרטי, לאחר מציאת ההתאמה ב
 -ה בסדרת  (עוצרים)  כוח  מראה  צפון 
וזאת כדי להגיע לחוזה של 3NT, לדרום 
דובר)  שלא  (הצבע   -ב עוצר  יש  אכן 

.3NT ומחליט על החוזה

ניתוח משחק היד

 , היא  מערב  של  הטבעית  ההובלה 
החוזה,  את  "למכור"  עלולה  זו  הובלה 
יוכל  מהדומם  קטן    ישחק  הכרוז  אם 
לבצע 3 לקיחות ב-, 4 ב- אם וכאשר 
להחליף  לנכון  ימצא   Q-ב יזכה  מערב 
את  להפיל  מערב  מזרח  יוכלו    לצבע 
החוזה פעם אחת (מבלי לעשות טעויות 

מיותרות).

ההערה:
לאור ההכרזה מערב יכול לדעת שיהיה 
מהבנת  לכן   -ה בסדרת  כוח  בדומם 
שלא  בסדרה  להוביל  צריך  ההכרזה 
שהשותף  ולקוות    והיא  הוכרזה 
בסדרה  טובים  בקלפים  מחזיק  באמת 
זו. הובלה ב תאפשר להגנה לזכות ב-6 

לקיחות והחוזה יכשל פעמיים. 
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סימולטנית ארצית - מרץ 2014
Dealer: S 
Vul: N-S

 31 Board:

 A43
 
 AQT83
 AQT72

 6
 AJ8732
 2
 KJ954

 QJ7
 KQ954
 J65
 83

 KT9852
 T6
 K974
 6

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------2 Pass
4Pass PassPass 

ניתוח ההכרזה

ידו של צפון נראית מעולה לאחר פתיחה 
של 2 (10-6 נק' ושישייה)

לחפש  לצפון  כדאי  האם  היא  השאלה 
הכרזה  חשבון  על  לסלאם  הזדמנות 
את  לגלות  ליריבים  שתאפשר  איטית 
ובכך   -ה בסדרת  הארוכה  ההתאמה 
לבצע  הסיכויים  להכרזה.  להפריע 
קלפי  מול  רק  גבוהים,  אינם  סלאם 
מפתח "תפורים" יהיה ניתן לבצע סלאם 
הרפתקאות  ולמנוע   4 להכריז  יש  לכן 

מיותרות (גם ליריבים)

ניתוח משחק היד

הובלה טבעית K ראש רצף.
הכרוז צריך לתכנן את המשחק בקפידה 
קלאב  חיתוך  באמצעות  לידו  להיכנס 
בדומם  נוסף    לחתוך  מנת  על   K או 
 12 ולבצע  שליטים  למשוך  מכן  ולאחר 
בלקיחה  לזכות  מוכרח  (מערב  לקיחות 

(-אחת ב

 

Dealer: W 
Vul: E-W

 32 Board:

 A82
 J986
 T97
 982

 QT73
 T543
 8
 JT73

 KJ54
 AK7
 AQJ65
 Q

 96
 Q2
 K432
 AK654

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

Pass1 Pass2 
Pass4 PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

מאוזנת  לא  ויד  נקודות   20 יש  למערב 
 ,1-לחלוטין (סינגלטון) לכן יש לפתוח ב
שותפו עם 3 נקודות נאלץ להכריז מכיוון 
יש  שותפו,  של  בצבע  בודד  קלף  לו  שיש 
שחקנים אשר התערבו בהכרזה עם ידו 
של צפון עם הכרזת 2 המלצתי היא לא 
אינן  הנקודות  כאשר  להכרזה  להכנס 
יושבות לטובת דרום (K) והצבע עצמו 
 אינו מספיק להתערבות בגובה 2, יש 

יותר מדי מפסידים.
רברס  הכרזת  לבצע  נאלץ  מערב 
בקפיצה, המחייבת את השותף למשחק 
בין  הבדל  שיש  לב  לשים  (נא  מלא, 
רברס  הכרזת  ובין  רגילה  רברס  הכרזת 
ספייד   2 שהכרזת  מכיוון  בקפיצה!) 
מזרח  מלא  למשחק  ומחייבת  טבעית 
חייב להכריז 4 כך יראה יד חלשה ולא 
3 המראה יד חיובית יותר עם תמיכה 

 .-ב

ניתוח משחק היד

הוכרז)  שלא  (צבע   -ב צפון  של  הובלה 
צריכה  ההגנה  שותפו,  של   K-ה לכיוון 
 A-ה את  למשוך  ולא  מדויקת  להיות 
של  מידו  מפסידים  זריקת  למנוע  כדי 
שיפותחו  הגבוהים   -ה על  הכרוז 
לקיחה  להפסיד  יאלץ  הכרוז  בדומם. 
  לחתוך  שיאלץ  לאחר   -ב אחת 
בדומם. לקיחה נוספת מפסידה ב- וב-

 ,-לכרוז יש מפסיד נוסף בסדרת ה ,
הוא יצליח להפטר ממנו באם היריבים 
יטעו וינסו לגבות לקיחה שנייה בסדרת 
בסדרת  חיתוך  עקיפת  שיבצע  או   -ה
אם  ברירה  שאין  כשיבין  בעצמו   -ה

הוא רוצה לבצע את החוזה.

Dealer: N 
Vul: None

 33 Board:

 J76
 JT8
 J853
 A63

 A84
 Q5
 QT64
 T742

 KT952
 AK74
 A9
 95

 Q3
 9632
 K72
 KQJ8

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1 1 
Pass2 PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

נקודות   11 עם  שלישית  יד  פותח  דרום 
נוחה  הובלה  לשותף  לספק  כדי  בעיקר 
משם  בחוזה.  יזכו  והיריבים  במידה 
ומערב  מזרח  סטנדרטי  די  ההמשך 

 .2-נעצרים ב

ניתוח משחק היד

אף ששותפו של צפון פתח ב- אין סיבה 
לאס  מתחת  או   A-ב ולהוביל  למהר 
 J לצבעו של שותפו. הובלה טבעית של
ראש רצף לא תביא לשום לקיחה לטובת 
מערב.  למזרח  לא  גם  אך  דרום  צפון 
הובלה ב- או ב- יתנו לכרוז אפשרות 
ההובלה,  בסדרת  נוספת  לקיחה  לבצע 
צבע  בכל  מפסיד  יש  לכרוז  הכל  סך 
הכרוז  יצטרך  השליטים  משיכת  לאחר 
 -ולחתוך את ה -לשחק את סדרת ה
האחרון בידו עם השליט שישאר בדומם 

ויבצע 9 לקיחות.
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Dealer: E 
Vul: N-S

 34 Board:

 Q642
 J764
 KJ73
 8

 A53
 K85
 86
 K9765

 T
 T92
 Q52
 QJT432

 KJ987
 AQ3
 AT94
 A

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1 Pass
3 Pass4 Pass

PassPass

 

Dealer: S 
Vul: E-W

 35 Board:

 J732
 T73
 K982
 KJ

 T65
 J6
 QT75
 AQ92

 K4
 KQ542
 AJ63
 T5

 AQ98
 A98
 4
 87643

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1 

Pass1NTPass2 
PassPassDblPass
23PassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

די  ההכרזות  של  הראשון  הסיבוב 
התאמה  מצאו  ומערב  מזרח  סטנדרטי, 
נמוך,  בגובה  נשארים  ובחוכמה   -ה
ידוע  דרום,  של  פאס  סיבובי  שני  לאחר 
בסדרת  התאמה  מצאו  ומערב  שמזרח 
את  לפתוח  יכול  דרום  לכן  הדיימונד 
וכך  החוזה  על  להתחרות  כדי  ההכרזה 
מצליח להעלות את מזרח ומערב לחוזה 

יותר גבוה.

ניתוח משחק היד

(Dbl) "המסומן"  לצבע   -ב הובלה 
יעמיד  נוסף,  בספייד  והמשך  שותפו  של 
את הכרוז במבחן, הכרוז יצטרך, קודם 
משיכת  לפני   -ה סדרת  את  לפתח  כל 
על  שליטה  לאבד  לא  כדי  השליטים 
 -ה פיתוח  לאחר  ורק  השולט.  הצבע 
בסדרת  השליטים  למשיכת  לעבור  יוכל 
  1 סך הכל יאלץ הכרוז להפסיד .-ה

 1  1 10 לקיחות במשחק מדויק.

Dealer: W 
Vul: Both

 36 Board:

 K4
 K9764
 T753
 K8

 T6
 Q3
 AQJ8
 QJT62

 Q92
 A852
 K42
 A95

 AJ8753
 JT
 96
 743

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

Pass1 2 Pass
Pass3 PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

לפתוח  (מומלץ   1-ב פותח  מערב 
של  ידו  במיינורים)   3-3 יש  כאשר   -ב
להכנס  כדי  טובה  מספיק  אינה  צפון 
מנגד  פגיע,  במצב   1 של  בהתערבות 
היריבים  את  להפתיע  יכול  דרום 
כדי  תוך  חלשה  הכרזה  באמצעות 
המכרז, ההכרזה מגיעה למזרח שנמצא 
שיראה  דבל  להכריז  האם  בדילמה, 
הכרזה  של  נוסף  סיבוב  ויחייב  נקודות 
מלא,  למשחק  הדרך  ימצא  כך  ואולי 
של  בסדרתו  ההתאמה  את  שיראה  או 
השותף אך יאלץ להוריד מערך היד שלו 
(יראה יד מתחרה על המשחק החלקי עד 

יד מזמינה). 

ניתוח משחק היד

ההובלה של צפון היא ברורה K לצבע 
האס.  וכיוון  בספייד  והמשך  שותפו  של 
דרום יצטרך למצוא את ההגנה הטובה 
את  לפתח  כדי   -ב משחק  והיא  ביותר 
ימשוך  שהכרוז  לפני  שותפו  של   K-ה
ידי  על  המפסיד   -מה ויפתר  שליטים 

ה-Q בידו. 

הערה:
 AK בקלפים פתוחים לאחר הובלה של
.-תמיד הכרוז יוכל לבצע 10 לקיחות ב

של  נוסף  סיבוב  גם  להמשיך  יוכל  דרום 
 כדי ששותפו יחתוך וימנע את זריקת 
חכם  להיות  יאלץ  שותפו  אך  המפסיד 
ולחתוך ב-8 ולקוות שהכרוז יאפשר לו 
לזכות ב-K הבודד בידו לאחר החיתוך, 
יוכל  הכרוז   K-ה עם  ויחתוך  במידה 

להשליך את ה- המפסיד.

Dealer: N 
Vul: N-S

 37 Board:

 J74
 KT85
 T982
 K2

 KQ9865
 3
 J764
 AT

 T
 97642
 AQ3
 J743

 A32
 AQJ
 K5
 Q9865

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1 1NTPass
Pass2 PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

 ,(6+4+10 ה-20,  (חוק   1 פותח  מזרח 
מתאים  ניקוד  עם   1NT יכריז  דרום 
שמזרח  למרות  הפותח!  בסדרת  ועוצר 
פתח עם 10 נקודות, יוכל להתחרות על 
טובה  די  שישיה  לו  שיש  מכיוון  החוזה 

וסדרה צדדית נוספת. 

ניתוח משחק היד

לדרום אין הובלה נוחה, ההובלה תהיה 
ב-, צפון יאלץ לשחק את ה-K והכרוז 
יזכה באס. מזרח יצטרך להחליט האם 
על  עקיפה  לבצע  כדי  לדומם  להכנס 
או   ,J בשליט  החסרים  המפתח  קלפי 
במידה  השליטים,  בהוצאות  שיתחיל 
יאלץ  מידו  שליטים  למשוך  ויחליט 
להפסיד שתי לקיחות בסדרת ה- אחת 
זהיר  ויהיה  ובמידה   -ב אחת   ,-ב
יוכל להמנע מהפסד לקיחה ב- על ידי 
עם  בשילוב   -ה בסדרת  לקיחה  פיתוח 
עקיפה על ה-K שנמצא בידו של דרום. 

.-מזרח יבצע בין 9-8 לקיחות ב
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Dealer: E 
Vul: E-W

 38 Board:

 A87543
 AT74
 
 AQ7

 KJ6
 J965
 92
 T984

 QT9
 KQ832
 AT64
 K

 2
 
 KQJ8753
 J6532

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass4 Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

אין  זו,  ביד  כמו  מיוחדת  לחלוקות 
את ההגדרה "הכרזה נכונה" כל החלטה 
דרום  וכושלת,  מוצלחת  להיות  יכולה 
פתיחה  דיימונדים,   7 של  חלוקה  קיבל 
די סטנדרטית של 3 אך מכיוון שהינו 
מחזיק בחמישיה צדדית נוספת ה"פחד" 
מספר  ולשלם  מוכפל  בחוזה  להיתפס 
גבוה פחת והרצון להפריע ליריבים גבר, 
 ,4-לכן ניתן לפתוח את ידו של דרום ב
פתח  ששותפו  לב  לשים  חייב  מערב 
אינו  מלא  למשחק  סיכויו  לכן  בפאס 
קלפים  ב-4  מחזיק  שהוא  ומכיוון  גבוה 
יפלו  שהם  להניח  יכול   -ה בסדרת 
בחוזה זה וכנראה שגם כל חוזה בגובה 
4 או 5 ששותפו ישחק גם כן יכשל. שוב 
כל החלטה שמבצעים כאשר יש חלוקות 
ואין  המלצה  בגדר  הינן  "משוגעות" 

תשובה חד משמעית לחלוקות אלה.

ניתוח משחק היד

הובלה בראש רצף של K, דרום יצטרך 
ידי  על  לידו  ולהגיע  בלקיחה  לזכות 
אין  השליטים,  את  ולמשוך   .ב חיתוך 
שתי  של  מהפסד  להימנע  דרך  לכרוז 
לקיחות ב- ואחת ב. חוזה זה מבוצע 

בהצלחה. 

הערה:
כאשר מערב החליט לתת לדרום לשחק 
4 מבלי להתערב בהכרזה יתכן שחוזה 
שבמידה  לב  לשים  יש  אבל,  יכשל,  זה 
נאלץ  היה  להכרזה  נכנס  היה  והוא 
זה  חוזה  וכנראה   4 של  בחוזה  לשחק 
יוכפל על ידי צפון ויכשל מספר פעמים, 
כלומר גם כאשר החוזה בוצע עדיין היה 

שווה להיות בהגנה עם ידו של מערב.

 

Dealer: S 
Vul: Both

 39 Board:

 Q9
 6532
 K42
 J984

 K76532
 8
 J763
 Q3

 AJ84
 AK974
 Q9
 A6

 T
 QJT
 AT85
 KT752

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1 

Pass1 Pass4 
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

הסיבוב  לאחר  סטנדרטית,  די  הכרזה 
מלא  למשחק  סוגר  מערב  הראשון 
כאשר הוא מראה יד של 19-18 נקודות 
עם תמיכה של רביעיה ב-, לשותפו אין 

סיבה להתקדם הלאה.

ניתוח משחק היד

באופן טבעי ההובלה שנראית לעין היא 
 Q אך זהו צבעו הארוך של הדומם לכן 
אין סיבה להוביל בסדרה זו, ננסה לפתח 
 -לאחר הובלה ב ,-לקיחות בסדרת ה
מזרח יאלץ לשחק את ה-A, לאחר שני 
מהמפסיד  להפטר  יוכל  שליט  סיבובי 
ב- על ידי AK. הכרוז יאלץ לתת שתי2 
לקיחות בסדרת ה- ולבצע חיתוך צולב 

ואז לבצע 11 לקיחות.

 

Dealer: W 
Vul: None

 40 Board:

 KJ8743
 84
 A75
 K4

 QT5
 632
 8632
 T93

 A92
 JT5
 K
 AQJ876

 6
 AKQ97
 QJT94
 52

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1 
1 Pass2 3 
3 Pass4 Pass
4 PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מעניינת  להיות  מתחילה  ההכרזה 
מהסיבוב ה-2, כאשר מערב מתחרה על 
הכרזת  ידי  על  כדי  תוך  ומפריע  החוזה 
 3 להכריז  צפון  את  מכריח  קלאב,   3
למרות שבחינת נקודות וחוסר התאמה 
"ברורה".  החלטה  לא  זוהי  השותף  עם 
דרום מכריז את סדרתו השנייה. במקרה 
זה חייב להיות לו 5 קלפים (לא מראים 
קלפים).   4 עם   4 בגובה  חדשה  סדרה 
האם  פשוטה  לא  החלטה  יש  לדרום 
לעלות לגובה של 5 או לקוות שלשותפו 
יש  6 או  5 מספיק טובים כדי לנסות 
 Match משיקולי .-לבצע 10 לקיחות ב

 points יש לשחק 4 ביד זו.

ניתוח משחק היד

פשוטה,  לא  מערב  של  הובלתו 
 K-ב הובלה  ראשונה  מבט  מנקודת 
הצבע  זהו  אך  ברורה,  די  נראית 
מ- לחשוש  יש  לכן  הכרוז  של  השני 

הכרוז.  של  לידיו   "K-ה את  "למכור 
הובלה ב- במחשבה שנייה נראית יותר 
אופציות  מדי  יותר  אין  לכרוז  נכונה. 
הוא יאלץ למשוך שליטים ולבצע עקיפה 
בסדרת ה- לאחר מכן ישחק את סדרת 

ה- כדי להגיע ל-11 לקיחות. 
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