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

לפניכם 40 הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית הראשונה לשנת 
2015. הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום התערבות. 
זה  שלם,  סט  בחר  לידור,  אורן  ההסברים  ומחבר  ידיים  של  סטים   4 חולקו 

שנראה לו המעניין ביותר.
אורן לידור, מורה לברידג', סופר, שחקן בליגה הלאומית, עורך ומוציא לאור את 

ירחון הברידג' "הלקיחה ה-14", כותב טור שבועי בעיתון "הארץ".
לידור כתב חמישה ספרי ברידג':- The Forbidden System  "ברידג'  אורן 
מבעד  "לראות  ספרי  ושלושה  למתחילים  המיועד   - המשחקים"  משחק   –

לקלפים" המיועדים לשחקני תחרויות. 
ב-1994 הקים את מועדון "האקדמיה לברידג'", ומאותה עת הוא מנהל אותה.

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

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

שיחקתם.
תתפרסמנה  וכן  לסניפים,  האפשרי  בהקדם  תופצנה  התחרות  תוצאות 

באינטרנט: 

http://www.bridge.co.il  באתר ההתאגדות

תחרות סימולטנית ארצית 
ניקוד טופ בוטום  )מחושב בפועל(ינואר - 2015
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 Dealer: N
Vul: None  1Board:

♠ 52
♥ 85
♦ QT963
♣ AKQ6

♠ K764
♥ T963
♦ J7
♣ JT8

♠ 93
♥ AKQJ4
♦ A2
♣ 9732

♠ AQJT8
♥ 72
♦ K854
♣ 54

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
 1♦Pass1♠2♥

Pass3♥DblPass
4♣Pass4♦Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

 ,Support Dbl שמשחקים  בהנחה 
הכרזת ה Pass של צפון אחרי האוברקול 
הכרזת  ספיידים.   3 שוללת   – בהארט 
וכעת  להפריע,  באה  מזרח  של  ה-♥3 
דרום מכפיל כדי להראות כוח כללי ובכך 
לצפון  לשותף.  ההחלטה  את  מעביר 
בין  היא  הדילמה  ולכן  בהארט  עוצר  אין 
לבין  במיינור   5-4 שמראה   ♣4 הכרזת 
הכרזת 3♠, שמראה 2 ספיידים )כאמור 
ובהחלט  ספיידים(,   3 שלל  כבר  צפון 
אפשרית, במיוחד בטופ בוטום. אפשרות 
 Pass להכריז  היא  צפון  של  נוספת 

ולהשאיר 3♥ מוכפל. 

ניתוח משחק היד

מבוצע   ♦4 של  חוזה  בהארט,  בהובלה 
בדיוק לאחר שההגנה זוכה בשני הארטים 
ודאימונד = 130+. אם ההגנה לא תמהר 
לזכות ב – 2 הארטים, הכרוז יוכל לשחק 
ההארטים  אחד  את  להשליך  קלאבים, 
חיתוך  יפסיד  שלא  במידה   +150 ולקבל 
 ♠3 של קלאב עם ה-J♦. אלה שישחקו 
)ספייד,  בדיוק  החוזה  את  לבצע  צפויים 
אלה   .+140  = ודאימונד(  הארטים  שני 
הרבה  הכי  ירוויחו  מוכפל,   ♥3 שישאירו 
קלאבים  שלושה  ספיידים,  שני  בהגנה: 

ודאימונד )בהגנה מדויקת( = 300+ .

 Dealer: E
Vul: N-S  2Board:

♠ QT852
♥ Q52
♦ 5
♣ KJT3

♠ J6
♥ AK
♦ AKT842
♣ 842

♠ 943
♥ JT984
♦ J97
♣ 76

♠ AK7
♥ 763
♦ Q63
♣ AQ95

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♦PassPass
1♠2♦3♦Pass
3♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

באופן  תתנהל  שההכרזה  בטוח  לא 
שהצעתי... אבל Pass לטעמי זו ההכרזה 
פגיע.  לא  מול  פגיע  דרום,  של  הנכונה 
דאבל,  או   NT1 יכריזו  רבים  שחקנים 
בהכרזה  אפשריות.  הכרזות  גם  שאלו 
)יד   Balancing-כ  ♠1 מכריז  צפון  לעיל 
יד  מראה  דרום  של  ביד  הקיו  רביעית(. 
חזקה עם בד"כ התאמה בספייד )גם כאן 
ה-3♠  והכרזת   )NT להכריז  יעדיף  חלק 

מראה מינימום. 

ניתוח משחק היד

החוזה  את  יבצעו   NT3 שיכריזו  זוגות 
מלמעלה  לקיחות   9 יש  פשוט  בקלות. 
ואין כל דרך להגנה לפתח לקיחה נוספת. 
 3 ישחק  שמזרח  הסיכויים  רוב  להיפך: 
ובכך  ההארטים  לפני  דאימונד  סיבובי 
יפתח לכרוז את הלקיחה העשירית. חוזה 
של 3♠ יבוצע בדיוק או עם לקיחה עודפת, 
תלוי בהגנה או בניחוש של הכרוז, כדי לא 

להפסיד 3 הארטים. 

 Dealer: S
Vul: E-W  3Board:

♠ 83
♥ J8
♦ AQ63
♣ Q8752

♠ 952
♥ AK943
♦ 52
♣ T96

♠ KJT74
♥ T72
♦ J74
♣ K4

♠ AQ6
♥ Q65
♦ KT98
♣ AJ3

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1NTPass

3NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

עם  אבל  צפון.  בהכרזת  גבולי  מצב 
חמישייה ו-9 נקודות כדאי ע"פ רוב לסגור 

למשחק מלא, גם בטופ-בוטום. 

ניתוח משחק היד

בהובלה טבעית בספייד הכרוז לא יתקשה 
בהובלה,  יזכה  הוא  לקיחות:   10 לבצע 
ישחק דאימונד לדומם וישחק קלאב לעבר 
ה-J♣. מערב יזכה ב-K♣ אבל לכרוז יש 
ארבעה  קלאבים,  ארבעה  לקיחות:   10
שחקנים  ספיידים.  ושני  דאימונדים 
את  וימצאו  השראה  שיקבלו  במערב 
להכשיל  יצליחו   ,)7♥( בהארט  ההובלה 
את החוזה: מזרח צריך לשרת ב-♥9 )או 
נמוך(.  בהארט  ולהמשיך   ♥K-ב לקחת 
להמשיך  עליו   ♣K-ב יזכה  כשמערב 

בהארט נוסף והחוזה ייפול בלקיחה. 
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 Dealer: W
Vul: Both  4Board:

♠ A765
♥ KQ8
♦ 8652
♣ KT

♠ KJT93
♥ AT2
♦ AK
♣ 843

♠ 
♥ J9654
♦ QJ973
♣ J97

♠ Q842
♥ 73
♦ T4
♣ AQ652

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♦1♠1NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

ברוב  ההכרזה  תתנהל  שכך  מעריך  אני 
שיתחצפו  במערב  שחקנים  השולחנות. 
מצוין.  חלקי  בחוזה  יזכו   2♥ ויכריזו 
ואיכות  הפגיעות  לאור  אגרסיבי  "קצת" 
ההארטים )..וגם החוסר בסדרת השותף 
לא משהו..(, אבל בהחלט אפשרי בטופ-
לא  שדרום  העובדה  לאור  וגם  בוטום, 
הכריז דאבל שלילי. לא מומלץ!! )למרות 
דאבל  רק   – מחייבת  אינה  זו  שהכרזה 

במצב זה מראה כוח( 

ניתוח משחק היד

מעברים  בעיות  יש   ,1 ביד  כמו  ושוב, 
צפוי  הכרוז  נכון  במשחק  מערב.  למזרח 
קלאבים,  חמישה  לקיחות:  לבצע שמונה 
בהובלת  אפילו  ספיידים.  ושני  הארט 
 ,♥A-ל ♥Q -הארט: הכרוז יפסיד את ה
פשוט יעכב את ההארט השני – וידו של 

מערב "מתה". 

 Dealer: N
Vul: N-S  5Board:

♠ 8543
♥ Q75
♦ J876
♣ AQ

♠ A72
♥ T84
♦ 43
♣ JT954

♠ QJ
♥ K963
♦ A52
♣ K632

♠ KT96
♥ AJ2
♦ KQT9
♣ 87

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass 1♦Pass
1♠Pass2♠Dbl

Pass3♣PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

ושוב, מצב הפגיעות ושיטת החישוב טופ-
בוטום, כנראה ישכנעו את מערב להיכנס 
בספייד  המבוזבז  הכוח  למרות  לחגיגה, 
רביעית  יד  של  במצב  לא  שהוא  ולמרות 
לצפון-דרום  פאסים(.  שני  אחרי  )כלומר 

אין סיבה להעלות או להכפיל. 

ניתוח משחק היד

מצב הקלפים לרעת מזרח – מערב, אבל 
התוצאה לא! 3♣ צפוי ליפול פעמיים )שני 
וספייד  הארטים  שני  דאימונד,  קלאבים, 
יהיו   )+100( נפילות  שתי  אבל  להגנה( 
 2♠ של  חוזה  למזרח-מערב.  מעולות 
בצפון-דרום יבוצע בקלות אפילו אם הכרוז 
)שזה  בספייד  כפולה  עקיפה  על  ישחק 
המשחק הנכון( ויפסיד 3 לקיחות בסדרה: 
שלושה ספיידים, הארט ודאימונד להגנה. 
 9 כרוז בצפון שישחק ספייד למלך יבצע 
לקיחות לאחר שימסור רק שני ספיידים. 

 Dealer: E
Vul: E-W  6Board:

♠ 52
♥ Q
♦ J86543
♣ AKT3

♠ 73
♥ 98542
♦ T972
♣ 84

♠ AKT864
♥ T63
♦ A
♣ Q97

♠ QJ9
♥ AKJ7
♦ KQ
♣ J652

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1NT2♠
3♦Pass3NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

למרות הפגיעות, למערב יש יד שמתאימה 
 ♣2 יכריזו  קפלטי  המשחקים  להכרזה. 
המשחקים  כלשהי(,  ארוכה  )סדרה 
DONT יעדיפו אולי דאבל ע"פ ♠2, אבל 
בסופו של יום, צפון-דרום אמורים להכריז 

 .NT3

ניתוח משחק היד

יזכה  הכרוז  ספייד,  של  צפויה  בהובלה 
היחידה  בדרך  לשחק  עליו  כעת  בידו. 
ל-♣10  קלאב  לביצוע:  סיכוי  לו  שנותנת 
ימשיך  מצליח,  כשזה  השנייה!  בלקיחה 
את  יוריד  נופלת(,   ♣Q )ה-   ♣AK-ב
לעבר  קלאב  עם  לדומם  יחזור   ,♥Q-ה
ארבעה   :♥AKJ-ה את  וימשוך   ♣J-ה
הארטים, ארבעה קלאבים וספייד לכרוז. 
אם ישחק הארט או קלאב גבוה בלקיחה 
לעקוף  ליד  כניסה  לו  תהיה  לא  השנייה, 
לעבר   ♥Q של  )משחק  בקלאב בהמשך 
היד יעלה לו בלקיחה בהארט(. אם ינסה 
לגעת בדאימונד – הוא ייפול מייד פעמיים 
וחמישה  דאימונד  תיקח  שההגנה  לאחר 

ספיידים. יופי של יד לתזמון! 
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 Dealer: S
Vul: Both  7Board:

♠ QJ7543
♥ J63
♦ 
♣ AJ95

♠ 92
♥ 52
♦ QT74
♣ T8732

♠ KT86
♥ AK987
♦ AJ9
♣ K

♠ A
♥ QT4
♦ K86532
♣ Q64

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♦Dbl
1♠Pass2♦2♥
2♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מראה   ♥2 וא"כ  דאבל  מערב  הכרזת 
אבל   )Big Dbl( נקודות   17-20 של  יד 
להכריז  מה  למערב  אין  הכוח,  למרות 
אחרי הכרזת ה-2♠ של צפון ועליו לקוות 
דרום  בהם  בשולחנות  גם  בהגנה.  לטוב 
לא יפתח את ההכרזה, צפון צפוי לקפוץ 

ל-2♠ ולהישאר בחוזה זה. 

ניתוח משחק היד

 -♥AKמזרח יוביל בהארט ומערב יזכה ב
ויעניק לשותפו חיתוך. השאלה מה מערב 
יסמן לשותפו לחזור: חזרה בקלאב תפתור 
את הבעיות לכרוז והוא ייפול פעם אחת 
לאחר שיפסיד עוד שלוש לקיחות בספייד 
גרום  יכול  בדאימונד  המשך  למערב. 
ספייד  ישחק  יחתוך,  אם  לטעות:  לכרוז 
גם  יפסיד  הוא   ,♣Q-ה את  וינסה   ♠A-ל
לקיחה בקלאב. אבל זו לא דרך המשחק 
נוספות  כניסות  לו  אין  כי  גם  הנכונה, 
לדומם כדי לעקוף בהמשך ל- ♣10. לכן 
עליו לשחק קלאב נמוך ולקוות שלמערב 
אחת  נפילה  בין  ההבדל   .♣KX או   ♣K

לשתיים, במצב פגיע, יהיה קריטי. 

 Dealer: W
Vul: None  8Board:

♠ 7
♥ A65
♦ A92
♣ AKQT65

♠ K9
♥ 43
♦ KT8765
♣ 842

♠ QT8642
♥ KQT982
♦ 
♣ 3

♠ AJ53
♥ J7
♦ QJ43
♣ J97

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass!
1♣Pass1♦4NT!!
5♣PassPassPass

ניתוח ההכרזה

כלל לא בטוח שמישהו יכריז בדרך לעיל 
J. מה שבטוח שמערב ישתולל, אך אם 
הוא  שלא(,  )קשה  לשחק  יתעקש  הוא 
בקלות  לבצע  יכולים  דרום  צפון  יצטער. 
ואז  יוותר,  לא  מערב  כאמור  אך   ,NT3
 NT4 )הכרזת  ב-♣5  לנחות  אמור  צפון 
 2 בין  לבחור  ממזרח  מבקשת  לעיל 
כמוכן,  הוכרזו(.  שלא  האחרות  הסדרות 
הרבה שחקנים בדרום יעדיפו הכרזת ♠1 
ע"פ ♦1. יש גם שחקנים במערב שיפתחו 
או  )אקרנס  סדרות   2 שמראה  בהכרזה 
טרטן(. לא מומלץ לפתוח פתיחה חלשה 

ביד שכזו )כי היא לא חלשה..(. 

ניתוח משחק היד

הוא  לשחק,  יתעקש  מערב  אם  כאמור, 
)מוכפל(   ♠5 של  בחוזה  יהיה  כנראה 
שיחתוך  אחרי  בקלאב.  הובלה  ויקבל 
ספייד  או  הארט  ישחק  הוא  שני  קלאב 
ע"י  שוב  אותו  לקצר  תדאג  ההגנה  ואז 
צפויה  זו  בדרך  נוסף.  קלאב  של  משחק 
לו נפילה קשה. ומה לגבי חוזה של ♣5? 
תעזור  במייג'ור  הובלה  בהובלה:  תלוי 
לכרוז לבצע: עליו למסור לקיחה בהארט, 
שליטים  למשוך  בהמשך,  הארט  לחתוך 
בדיאמונד  הובלה  דאימונד.  עוד  ולמסור 
איך  אבל  חותך.  מערב  כי  מייד  מפילה 
מזרח יידע להוביל בדאימונד? אולי מערב 
להובלה  כבקשה   5♣ יכפיל  אם  יעזור 

בסדרה הראשונה של הדומם... 

 Dealer: N
Vul: E-W  9Board:

♠ T72
♥ KQ854
♦ Q
♣ J974

♠ AK9865
♥ 9
♦ K94
♣ Q86

♠ J3
♥ T6
♦ T653
♣ AKT53

♠ Q4
♥ AJ732
♦ AJ872
♣ 2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♠2♠Pass
4♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

הכרזת ♠2 של דרום היא מייקלס, אשר 
מראה חמישייה בהארט וחמישייה נוספת 
ההכרזה  גסטם  למשחקים  במיינור. 
את  זה  3♣, אשר מראה במקרה  תהיה 
חמישה  לצפון  האדומות.  החמישיות   2
מייד  סוגר  ולכן  סינגלטון  עם  הארטים 
לא  נוחה,  הלא  הפגיעות  עקב   .4♥  - ל 
כדאי למזרח – מערב להתעקש על ♠4, 
אפילו אם מערב מכפיל ♠2, אשר מראה 
רצון להעניש אחד או יותר מהסדרות של 

היריב. 

ניתוח משחק היד

את  מפתח  שהכרוז  לאחר  מבוצע   4♥
קלאב  רק  ומפסיד  החמישי  הדאימונד 
וספייד   ♠AK בהובלת  ספיידים.  ושני 
שליט  עם  לחתוך  חייב  הכרוז  שלישי, 
לשחק  גבוה(  שה-♠10  )אפילו  גבוה 
 ,♥J -הארט ל ,♥K .חיתוך דאימונד ,♦A
קלאב  המשך  וקלאב.  דאימונד,  חיתוך 
רביעי  דאימונד  חיתוך  בדומם,  יחתך 
ועל  בדומם  שלישי  קלאב  חיתוך  ביד, 
הדאימונד החמישי משליכים את הקלאב 
)מוכפל(   4♠ של  חוזה  מהיד.  הרביעי 
ייפול לפחות פעמיים: בהובלת קלאב או 
קלאב  ספייד,  תמיד  יפסיד  הכרוז  הארט 
הארט ושני דאימונדים. כאמור, לא כדאי 

בפגיעות הזו. 
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 Dealer: E
Vul: Both  10Board:

♠ A8542
♥ J93
♦ 
♣ A9864

♠ J93
♥ AK52
♦ T98
♣ QJ7

♠ 6
♥ T7
♦ AKQJ653
♣ K53

♠ KQT7
♥ Q864
♦ 742
♣ T2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♦
1♠Dbl3♠4♦
4♠5♦PassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

הרבה סצנות יתרחשו ביד המרתקת הזו. 
)או  בדרך  בדאימונד  לחוזה  יגיעו  חלק 
לא בדרך( המוצעת לעיל. אחרים ישחקו 
ויהיו  ♠4 )מוכפל או לא( בצפון – דרום. 
)בד"כ  במערב   NT3 שיפתחו  כאלה  גם 
שביעייה סגורה במיינור, ללא מלך צדדי.. 
ויישארו  שלישית..טופ-בוטום...(  יד  אבל 

שם. 

ניתוח משחק היד

בכל  קושי,  כל  ללא  בדיוק,  מבוצע   5♦
מפסידים  שני  בדיוק  יש  לכרוז  הובלה. 
היותר  החוזה  להימנע.  יוכל  לא  מהם 
של  בהובלה  רק  שנופל   4♠ הוא  מעניין 
בהמשך  לחיתוך.  שלישי  והארט   ♥AK
ההגנה זוכה בקלאב והחוזה מוכשל. אם 
צפון הכרוז, מזרח צפוי להוביל בהארט. 
)גסטם( או   ♥2 אבל מה אם צפון הכריז 
unusual( NT2( והחוזה הוא של דרום? 
יבוצע  והחוזה  בדאימונד,  יוביל  מערב 
ויפתח את  יוציא שליטים  לאחר שהכרוז 
מערב?  של   NT3 לגבי  ומה  הקלאבים. 
אם צפון יהיה נאיבי ויוביל בקלאב נמוך, 
מוחלט.  לטופ  לקיחות  עשר  יבצע  הכרוז 
 )gambling(  NT3 של  פתיחה  נגד 
למשל  אקטיבית!  הובלה  להוביל  חייבים 
מעודד(,  לא   ( נמוך  יסמן  השותף   .♣A
)ויסיר  יעודד  דרום   .♠A-ב ימשיך  וצפון 
תיקח  וההגנה  ה-♠10  עם  חסימה..( 

. 2 down :חמישה ספיידים וקלאב

 Dealer: S
Vul: None  11Board:

♠ AKQ83
♥ QT75
♦ A9
♣ 65

♠ 65
♥ K93
♦ Q6532
♣ T82

♠ J
♥ J64
♦ JT74
♣ AKQ74

♠ T9742
♥ A82
♦ K8
♣ J93

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♣
1♠Pass4♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

פיות"  "לסגור  כדי  מייד   4♠ דרום מכריז 
והיריבים אכן שותקים. אם לצפון אוברקול 
משחק  יש  שליריבים  סיכוי  יש  מינימלי, 
למצוא  להם  מפריעה  זו  והכרזה  מלא, 
יש   – טובה  יד  בצפון  לשותף  אם  אותו. 

סיכוי לבצע. 

ניתוח משחק היד

של  עניין  כאן  הכל   – כישלון  או  הצלחה 
הארט  לשחק  האם  בהארט:  ניחוש 
מערב  אם   ?  ♥Q-ל הארט  או  ל-♥10 
הסיכויים  רוב  ספייד,  או  בדאימונד  יוביל 
משיכת  ואחרי  נכון,  ינחש  לא  שהכרוז 
 ♥Q ל-  והארט   ♥A ישחק  השליטים 
 ♥K-מערב פתח, ולכן רוב הסיכויים שה(
בקלאב,  יוביל  מזרח  אם  אבל  אצלו..(. 
סיכוי  יש   ,♣AKQ מייד  ישחק  ומערב 
 ♥K ה-  את  ימקם  זאת  בכל  שהכרוז 

במזרח, ויבצע את החוזה. 

 Dealer: W
Vul: N-S  12Board:

♠ Q3
♥ KQ84
♦ AQJ75
♣ KJ

♠ 8
♥ AT6
♦ K32
♣ T87652

♠ A652
♥ 532
♦ T98
♣ A94

♠ KJT974
♥ J97
♦ 64
♣ Q3

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♦Pass1♠Pass
2♥Pass2♠Pass
4♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

להגיע  יד שמעוניינת  מראה   2♠ הכרזת 
)או  שישייה  עם  מלא,  למשחק  לפחות 
לאמץ  )כדאי  בספייד  מצוינת(  חמישייה 
שלילית(.  יד  תראה   NT2 הכרזת  שרק 
בסדרות  ה-5-4  את  "מכר"  כבר  צפון 
 ♠QX ועם  רברס,  כשהכריז  האדומות, 
צריך לסגור למשחק מלא )אם ♠2 מחייב 
מצפון   3♠ הכרזת  מלא,  למשחק  הגעה 
אמורה להראות יד טובה יותר, שמחפשת 

סלאם(. 

ניתוח משחק היד

הצלחה או כישלון – הפעם זה עניין של 
הובלה. הובלה בדאימונד צפויה להכשיל 
יירדמו  את החוזה בהנחה שהמגנים לא 
בשמירה, ימהרו לזכות בארבע הלקיחות 
שלהם )שלושה אסים ומלך( ולא יאפשרו 
את  ולהשליך  שליטים  למשוך  לכרוז 
על הדאימונדים  או ההארטים  הקלאבים 
הגיונית   ♣A-ב הובלה  גם  הגבוהים. 
לאור העובדה שצפון – דרום לא הכריזו 
)העדפת  ה-♣2  עם  יסמן  מזרח  קלאב. 
ימשיך בדאימונד. הובלה  ומערב  סדרה( 
בהארט או ספייד – והכרוז יכול לבצע אם 
ינחש את המצב וישחק את ההארט לפני 
 ♠A-הספייד )אחרת מערב יכול לקחת ב
ולהמשיך בדאימונד(. במילים אחרות, אם 
מוקדם,   ♥A-ה את  למזרח  יוציא  הכרוז 
הוא יוכל לבצע את החוזה אם ינחש את 
לעקיפה  יתפתה  ולא  ההארטים  מצב 
לעקיפה  הסיכוי  כי  קל  )לא  בדאימונד 
הוא 50% והסיכוי ל – 3-3 בהארט הוא 

 .)36%
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 Dealer: N
Vul: Both  13Board:

♠ A7
♥ JT8754
♦ JT
♣ AK7

♠ T92
♥ AK63
♦ K2
♣ T654

♠ J853
♥ Q9
♦ 9654
♣ J93

♠ KQ64
♥ 2
♦ AQ873
♣ Q82

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♥Pass2♦Pass
2♥Pass2♠Pass

3NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

ויד   5-4 מראה  דרום   2♠ בהכרזת 
שמחייבת הגעה למשחק מלא. NT3 של 

צפון מבטיח עוצר/ים בקלאב. 

ניתוח משחק היד

בדיוק.  לקיחות   9 לבצע  צפוי  הכרוז 
ההובלה הצפויה של מזרח לאור ההכרזה 
היא בקלאב. לכרוז יש 7 לקיחות גבוהות. 
עוד  לו  תביא  בדאימונד  מוצלחת  עקיפה 
מוגבה  ה-9♦  כי  )בלבד...  לקיחות   2
"לגנוב"  לנסות  יכול  הכרוז  במערב(. 
לקיחה. אחרי עקיפה מוצלחת בדאימונד, 
אם ישחק הארט והיריבים יכנסו לפאניקה 
הם  הגבוהים,  ההארטים  את  וימשכו 
יפתחו לכרוז לקיחה נוספת. אבל זה לא 
הדאימונד  וסדרת  הואיל  הנכון,  המשחק 
יכולה להתחלק 3-3 ואז לכרוז יש לפחות 
עוד  "לגנוב"  נוספת  דרך  לקיחות.   11
לקיחה זה למסור למערב את הדאימונד 
הרביעי )לפני שמשחקים ספיידים( ולקוות 
אם  בהארט.  ההמשך  את  ימצא  שלא 
ימשיך בספייד או קלאב, יהיה הדאימונד 

החמישי הלקיחה העשירית. 

 Dealer: E
Vul: None  14Board:

♠ J
♥ T984
♦ KJ972
♣ KT7

♠ A843
♥ J76
♦ A86
♣ A95

♠ Q9752
♥ KQ2
♦ Q43
♣ J3

♠ KT6
♥ A53
♦ T5
♣ Q8642

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♣Pass1♠

Pass2♠PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

מפסידים  מידי  יותר  למערב  יד:  הערכת 
לא  הכריז.  לא  ששותפו  בסדרות  כוח   +
בטופ-בוטום  לא  בוודאי  להזמין,  מומלץ 
לקיחות,  עשר  מבצעים  במקרה  אם  )כי 
170 עדיין אמורה להיות תוצאה מצוינת(. 
מזרח   ,3♠ הכרזת  ע"י  יזמין  מערב  אם 
ע"י  יזמין  מערב  אם  אבל  פאס  יכריז 
עלול  ♦3(, מזרח  ) למשל  ניסיון  הכרזת 
לקבל את ההזמנה ולהכריז משחק מלא, 

שיהיה גבוה מידי. 

ניתוח משחק היד

צפון צפוי להוביל בהארט )♥10 או ♥9, 
צפוי  הכרוז  זו  בהובלה  בהסכם(.  תלוי 
שיפסיד  לאחר  לקיחות   8 בדיוק  לבצע 
בדרום(,   ♠K-ה )למזלו  אחד  ספייד 
הובלה  וקלאב.  הארט  דאימונדים,   2
אקטיבית בדאימונד תמכור לכרוז לקיחה 

תשיעית. 

 Dealer: S
Vul: N-S  15Board:

♠ KJ95
♥ 7
♦ QJ987
♣ 852

♠ 6
♥ AQT864
♦ T3
♣ Q976

♠ Q842
♥ K95
♦ A542
♣ J3

♠ AT73
♥ J32
♦ K6
♣ AKT4

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

זו ההכרזה השמרנית, לפי הספרים. אם 
צפון ישאל סטיימן עם 7 נקודותיו היפות, 
צפון – דרום ימצאו את ההתאמה הטובה 
בספייד. כמוכן ייתכן שלמזרח לא יתחשק 
להכריז פאס והוא יכריז ♥2. במקרה זה, 
Re-( דאבל  ויכריז  לוותר  צפוי  לא  צפון 
שדאבל  סוכם  אם   3♦ או   )Opening

מעניש. 

ניתוח משחק היד

ההובלה  את  למצוא  צפוי  לא  מערב 
בהארט. אם יוביל בדאימונד נמוך, הכרוז 
 .♠Q ימצא את ה-  יבצע את החוזה אם 
לו  יש  כי  במערב,   ♠Q על  לשחק  עליו 
במקרה  שוב  לעקוף  כדי  ליד  כניסות 
בידו  כי  אפשרי  הפוך  גם  אבל..  הצורך. 
ה-♠10 וה-♠9. לכן, כאמור עליו לנחש. 
ומה אם ההובלה היא בספייד )זו ההובלה 
למצוא  לכרוז  בעיה  אין  כעת  הנכונה(? 
 4 לכרוז  רגע!  אבל  במערב.   ♠Q-ה את 
בקלאב.  לקיחות  ושתי  ספייד  לקיחות 
לקפוץ  צפוי  מערב  דאימונד,  כשישחק 
לקיחות  ושבע  בהארט,  להמשיך  באס, 
מה  מהר!  כך  כל  לא   – נכון?  להגנה, 
מזרח אמור לזרוק על שלושת הספיידים 
האחרונים? דאימונד, קלאב ו -.... ? אם 
אחד  הארט  להגנה  יהיה  הארט,  ישליך 
פחות, אם ישליך עוד קלאב – יוגבהו כל 
עוד  להשליך  עליו  לכן  לכרוז.  הקלאבים 
בדאימונד,  ימשיך  הכרוז  אם  דאימונד. 
קלאב(  ישליך  )ומזרח  באס  ייקח  מערב 
ואז ההגנה יכולה למשוך שישה הארטים. 
דאימונד  לשחק  לכרוז  שכדאי  מכאן 
את  מייד  לגנוב  ולנסות  השנייה  בלקיחה 

הלקיחה השביעית. 



2
0

1
5

 -
ר 

א
נו

ת י
צי

אר
ה

ת 
ני

ט
ול

מ
סי

ה
 Dealer: W
Vul: E-W  16Board:

♠ QJ8643
♥ Q9
♦ AJ5
♣ QJ

♠ K7
♥ 742
♦ Q632
♣ T854

♠ 52
♥ AJ5
♦ K9
♣ AK7632

♠ AT9
♥ KT863
♦ T874
♣ 9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♣
1♠Pass2♠3♣
3♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מזרח-מערב  את  משכנעת  הפגיעות 
הם   ,♣4 יכריזו  זאת  בכל  אם  לוותר. 
צפויים ליפול פעמיים ולקבל תוצאה רעה, 

אפילו אם לא יקבלו דאבל. 

ניתוח משחק היד

במשחק מדויק, ובהובלה הצפויה בקלאב, 
הכרוז יבצע 11 לקיחות, אלא אם מערב 
אם  השנייה.  בלקיחה  לדאימונד  יחליף 
השנייה,  בלקיחה  ספייד  ישחק  מערב 
ל-  בהארט  ימשיך  בדומם,  יזכה  הכרוז 
יזכה  מערב  לדומם.  הארט  ובעוד   ♥Q
כעת:  מאוחר  בדאימונד  המשך  אבל 
הכרוז ייקח באס, ישחק עוד ספייד לדומם 
יחתוך  למגנים(  שליטים  יותר  אין  )וכעת 
ההארטים  שני  את  יגביה  )ובכך  הארט 
האחרונים(, יחתוך קלאב ועל ההארטים 
 +200  = הדאימונדים  שני  את  ישליך 
להחליף  ישכיל  מערב  אם  דרום.  לצפון 
לדאימונד בלקיחה השנייה, ההגנה תזכה 
כאמור  אם,  בדאימונד.  לקיחה  בעוד  גם 
מזרח-מערב יכריזו 4♣, הם צפויים ליפול 
פעמיים )הובלה בספייד והמשך בהארט, 
ספיידים  שני  הארטים,  שני  ולהגנה 
דרום   – לצפון   +200 ו...שוב  ודאימונד( 
לקיחה  רק  להכפיל כשבידו  )לצפון קשה 

בטוחה אחת(. 

 Dealer: N
Vul: None  17Board:

♠ JT97
♥ J72
♦ KQ73
♣ 84

♠ 654
♥ AQ985
♦ T64
♣ T9

♠ KQ
♥ K43
♦ 985
♣ AKJ62

♠ A832
♥ T6
♦ AJ2
♣ Q753

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPassPass1NT
Pass2♦Pass2♥
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

ב-♣1  ההכרזה  את  יפתח  שדרום  ייתכן 
ישנה  ממש  לא  זה  אבל  שלישית,  כיד 
 NT1 יכריז  מערב  ההכרזה.  המשך  את 
וההמשך כנ"ל )אם מערב יכריז בכל זאת 
רק  הוא  יכפיל,  ששותפו  בתקווה  פאס, 
ההתאמה  את  למצוא  דרום  לצפון  יעזור 

בספייד(.

ניתוח משחק היד

"לעזור"  יכולה  מדרום   1♣ של  פתיחה 
הובלה  זו.  בסדרה  להוביל  לצפון 
הכרוז  זו  בדרך  למגנים.  קטסטרופלית 
שיתפוס  אחרי  לקיחות   11 לבצע  יוכל 
ה  את  יוריד   ,♥AQ ימשוך   ,♣Q-ה את 
על   ,♥K  - ה  עם  לדומם  יעבור   ,♣10  -
את  יעיף  הגבוהים  הקלאבים  שלושת 
 5 סה"כ  וייקח  מהיד  הדאימונדים  כל 
הארטים, 5 קלאבים וספייד. בהובלה של 
K♦ או J♠ ההגנה לא צריכה להתקשות 
אם  הביתה".  "וללכת  לקיחות   4 לקחת 
צפון – דרום ישחקו ♠2 הם כנראה יפלו 
עקיפה  ינסה  שהכרוז  לאחר  אחת,  פעם 
ויפסיד שני ספיידים, שני  כפולה בספייד 
נפילה  גם  אבל  קלאבים.  ושני  הארטים 
יוביל  מזרח  אם  משתלמת.  תהיה  אחת 
בקלאב ומערב ישחק AKJ♣, צפון יחתוך 
עלול  הכרוז  מעליו,  יחתוך  לא  וכשמזרח 
לנחש  במערב,   ♠KQ-שה "לחשוד" 

לשחק את ה-A♠ ולבצע את החוזה. 

 Dealer: E
Vul: N-S  18Board:

♠ KQ6
♥ 4
♦ 8763
♣ KJT82

♠ T87
♥ Q8752
♦ J
♣ 9743

♠ J532
♥ J963
♦ Q4
♣ A65

♠ A94
♥ AKT
♦ AKT952
♣ Q

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♦Pass

1NTPass2♥Pass
3♦Pass3♠Pass
4♣
4♠

Pass

Pass
Pass
Pass

4♥
6♦

Pass
Pass

ניתוח ההכרזה
ב-♦2  מייד  לתמוך  יעדיף  שצפון  ייתכן 
את  קודם  מחפשים  בטופ-בוטום  אבל 
ה-NT.. הכרזת 2♥ היא רברס פיקטיבי, 
אבל לדרום אין דרך טובה יותר כעת כדי 
לשמור על ההכרזה "בחיים". הכרזת ♦3 
היא חיובית ומחייבת הגעה למשחק מלא 
הכרזת  שרק  לאמץ  בחום  מומלץ  )שוב, 
NT2, אחרי רברס, תהיה שלילית(. יתר 
ההכרזות הן קיו ביד בדרך לסלאם. אולי 
יהיו גם כאלה שיעיזו ויכריזו NT6.. קשה 

לדרום, עם הבודד בקלאב. 

ניתוח משחק היד

מבוצעות   NT או  בדאימונד  לקיחות   12
הוא  זו  ביד  הקונץ  הובלה.  ובכל  בקלות 

להכריז כי הביצוע קל. 
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 Dealer: S
Vul: E-W  19Board:

♠ J74
♥ 872
♦ QJ7
♣ K542

♠ AQ6
♥ Q3
♦ AT954
♣ 763

♠ K5
♥ AK95
♦ K86
♣ AQJ8

♠ T9832
♥ JT64
♦ 32
♣ T9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass2NT

Pass4♣Pass4♠
Pass6NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

את  להכריז  מערב  מזרח  תור  הפעם 
עם  וחמישייה  נקודות   12 הסלאם. 
ספוטים בדאימונדים במזרח הן יד מספיק 
מינימום  מול  גם  לסלאם  ללכת  חזקה 
ו-♠4  )גרבר(  לאסים  שואל  במערב-♣4 

מראה 2 אסים .

ניתוח משחק היד

במה אמור צפון להוביל? יש מצב שיוביל 
העונה":  "מכירת  את  ויעשה   ♦Q-ב
ימשוך  ל-♦9,  יעקוף   ,♦K-ל יריץ  הכרוז 
העקיפה  את  וינסה  דאימונדים   5
נכשלת  כשזו  ה-13.  ללקיחה  בקלאב 
הובלה  גם  לקיחות.  ב-12  "יסתפק"  הוא 
ה-12  הלקיחה  את  מייד  מוכרת  בקלאב 
לאחר שהכרוז יפתח 4 דאימונדים בנוסף 
הארטים   3 )מההובלה(,  קלאבים  ל-2 
במייג'ור  בהובלה  ספיידים.  ושלושה 
עקיפה  ינסה  אם  בין  ליפול  צפוי  הכרוז 
ינסה משחק לחץ, שלא  ובין אם  בקלאב 
עובד, כי דרום מחזיק את ההארטים וצפון 
אי  פתוחים  בקלפים  אפילו   .♣K-ה את 
שלושה  ספיידים,  שלושה  לבצע:  אפשר 
צפון..  אל  דאימונדים  שלושה  הארטים, 
לשחק  וחייב  סופי  במשחק  כעת  צפון 
אין  אבל   ... ה-12  ללקיחה  אלינו,  קלאב 
לנו כניסה כעת ל-2 הדאימונדים בדומם 
הידיים  משתי  נמוך  דאימונד  נשחק  )אם 
עוד  יישאר  לצפון  מעבר,  על  לשמור  כדי 
דאימונד לברוח מהיד, ואז נצטרך למסור 

עוד קלאב(.

 Dealer: W
Vul: Both  20Board:

♠ T5432
♥ 3
♦ QJ9842
♣ 7

♠ 87
♥ K52
♦ KT
♣ KQT853

♠ A6
♥ Q9876
♦ A653
♣ 96

♠ KQJ9
♥ AJT4
♦ 7
♣ AJ42

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

Pass1♣1NTDbl
2♥Pass2♠Pass

Pass
Pass3♣3♠Pass

ניתוח ההכרזה

אולי   ?NT1 הכרזת  עם  מסכימים  לא 
יד  צריך  הספרים  לפי  צודקים.  אתם 
מאוזנת. אבל.. לא בטוח שהאלטרנטיבות 
של דאבל עם סינגלטון דאימונד או פאס 
עם 26 נקודות יהיו מוצלחות יותר. צריך 
דרום  זאת  בכל  אם  טוב.  מה  לנחש 
שההכרזה  סבירות  קיימת   ,NT1 הכריז 
תמשיך כמתואר לעיל. אם מערב יתעקש 
לקחת את המשחק כי "הנקודות אצלנו", 
ברור  לדרום  מאוד.  כך  על  יצטער  הוא 
מההכרזה ששותפו חלש מאוד ולכן הוא 

לא ממהר לקפוץ ל-♠3 או להכפיל ♣3. 

ניתוח משחק היד

מערב  מזרח  של  ביותר  הטובה  ההגנה 
בהזדמנות  שליטים  לשחק  תהיה 
 ♦K ב-  הזכייה  אחרי  למשל  הראשונה, 
עליו  בשליט(  הוביל  לא  מערב  )אם 
להמשיך בספייד ל-A♠ של מערב ובעוד 
שה-♦10  לאחר  כך,  או  כך  אבל  ספייד. 
נופל, הכרוז צפוי למסור לקיחה דאימונד 
ולוותר על חיתוך נוסף וכך תוגבה סדרה 
דאימונדים  שני  להפסיד  צפוי  הכרוז  זו. 
לא  מערב  לקיחות.   10 ולבצע  וספייד 
יתעקש  אם  בהארט,  בחוזה  "יהנה" 
קלאב  וחיתוך  בקלאב  הובלה  להכריז: 
לקיחות  שלוש  עוד  לכנראה  בנוסף 
בהארט ואולי גם אחת בספייד. אולי בכל 
זאת כדאי היה לצפון להכפיל ♣3, גם על 
הקסם  מספר  זה   +200 הרי   .1 down

בטופ-בוטום. 

 Dealer: N
Vul: N-S  21Board:

♠ KQT843
♥ 
♦ KJ7543
♣ 2

♠ AJ765
♥ 32
♦ AT
♣ AQJ6

♠ 
♥ AKQJ984
♦ 
♣ KT8543

♠ 92
♥ T765
♦ Q9862
♣ 97

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♠PassPass2♠
3♦3♠4♦4♠
5♦7NTPassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

והנה יד כמו במערב הפרוע. הכרזת ♠2 
חזקה  יד  מראה  רביעית  ביד  מערב  של 
שמעוניינת במשחק מלא )לא מייקלס ולא 
די  כי  ולמה לא דאבל?  שום דבר אחר(. 
ברור שהשותף מקווה לדאבל כדי להכריז 
פאס. ומה מזרח אמור להכריז כעת אחרי 
♦3? השותף רוצה משחק מלא ולמזרח 
מייד?   NT7 אולי  "בריאות".  נקודות   16
את  שמשאירה  זולה  הכרזה  נראית   3♠
האופציות פתוחות. ♠4 של מערב אמור 
ארוכה  סדרה  עם  מיוחדת,  יד  להראות 
)לפחות..(,  ביד  אחד  חוסר  עם  וסגורה 
ומבקש ממזרח להראות קונטרול, אם יש. 
ברור שאין טעם למערב לשאול על אסים. 
מה יכריז על תשובה ממזרח של אס או 
שני אסים? מערב צריך את ה - A♣ ולכן 
הכרזה של ♠4 עדיפה. אז מערב מחפש 
מלא  למשחק  מחייבת  יד  עם  קונטרול, 
מול 0 נקודות... למזרח יש 3 אסים ו-16 
ל-2-3  רע  לא  סיכוי  עם   .NT7 נקודות: 

 J לקיחות עודפות

ניתוח משחק היד

ובאמת...יש 15 לקיחות מלמעלה. 
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 Dealer: E
Vul: E-W  22Board:

♠ KQJ3
♥ A6
♦ AT93
♣ K86

♠ AT54
♥ 93
♦ Q876
♣ T42

♠ 876
♥ 872
♦ 42
♣ QJ975

♠ 92
♥ KQJT54
♦ KJ5
♣ A3

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♥Pass
1♠Pass3♥Pass

4NTPass5♠Pass
6♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מזרח- של  הסלאם  לאחר  מייד  ושוב, 
דרום  לצפון-דרום.  סלאם  מגיע  מערב, 
בגלל   3♥ ולהכריז  ידו  את  לשדרג  צריך 
לקיחות   5 אצלו  שווה  ההארט  שסדרת 
ב-♥2(.  להסתפק  אפשר  ה-10♥  )ללא 
 +  5 מתוך  מפתח,  קלפי   2 מראה   5♠

 .♥Q-ה

ניתוח משחק היד

משיכת  לאחר  בביצוע.  בעיה  שום  אין 
בהמשך  ספייד,  ישחק  הכרוז  השליטים 
הספייד  על  בדאימונד  מפסיד  ישליך 

 .♠A-השלישי ויפסיד רק ל

 Dealer: S
Vul: Both  23Board:

♠ AKQ753
♥ A6
♦ J54
♣ 54

♠ JT42
♥ 83
♦ AK
♣ KQJT2

♠ 9
♥ KQT742
♦ T973
♣ 83

♠ 86
♥ J95
♦ Q862
♣ A976

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass2♥
2♠3♥PassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

בהחלט ייתכן שצפון לא יוותר ויכריז ♠3. 
המצב גבולי. מצד אחד סדרת ספייד יפה 
לא  פגיעות  שני  מצד  לקיחות.   6.75 עם 
שמערב  ייתכן  גם  מפסידים.  ושלל  נוחה 
כלל לא יפתח, עם 5 נקודות, במצב פגיע. 

ניתוח משחק היד

בהובלת  לקיחות  לבצע עשר  יכול  מערב 
את  לחתוך  עליו  ספייד:  והמשך  ספייד, 
הספייד השני ולהמשיך ב-=K♥. צפון יזכה 
בדומם,  ייקח  הכרוז  בדאימונד.  וימשיך 
יעקוף ל-♥10, ימשוך עוד הארט וימשיך 
בקלאב. בהמשך ישליך שני דאימונדים על 
הקלאבים הגבוהים. אבל המגנים יכולים 
להקשות: צפון יכול להמשיך בדאימונד או 
קשה  לכרוז  כעת  שנייה.  בלקיחה  קלאב 
היריבים  לקיחה  עוד  שימסור  ברגע  כי 
לו  ולהוציא  בדאימונד  להמשיך  צפויים 
את הכניסה לקלאבים. הוא יכול להמשיך 
בעיות  לעשות  צפוי  דרום  אבל   ♣K-ב
לשחק  פשוט  לכרוז  כדאי  כעת  ולעכב. 
עוד דאימונד גבוה, לחתוך ספייד, לחתוך 
דאימונד  ולשחק  ספייד  לחתוך  דאימונד 
רביעי בניסיון לחתוך עם ה-8♥ שבדומם. 
צפון צריך לחתוך באס ולהמשיך בקלאב, 
וההגנה תזכה בלקיחה נוספת. צפון-דרום 
צפויים ליפול פעם אחת ב-♠3, אם הכרוז 
משיכת  אחרי  דאימונד  לשחק  ישכיל 
הוא  הרפתקאות,  יחפש  אם   .♠AKQ-ה
עלול לאבד שליטה ולהפסיד עוד לקיחה. 

 Dealer: W
Vul: None  24Board:

♠ AJ9632
♥ A94
♦ A64
♣ 2

♠ KT85
♥ KT5
♦ QT92
♣ Q6

♠ Q4
♥ J63
♦ K75
♣ T7543

♠ 7
♥ Q872
♦ J83
♣ AKJ98

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♠Pass2♣Pass
2♠Pass2NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

 NT1 2, דרום יכריז over 1  למשחקים
למשחק  כהזמנה   NT2 יכריז   2♠ ועל 
מלא. יש חוסר התאמה ואין סיבה לעלות 

גבוה יותר. 

ניתוח משחק היד

מהובלת  ימנע  מערב  לעיל,  בהכרזה 
יוביל  אם  דרום.  הכרזת  עקב  קלאב, 
וההגנה תמשיך בהארט, הכרוז  בהארט 
צפוי לבצע תשע לקיחות: ארבעה קלאבים, 
יחליף  אם  אסים.  ושני  הארטים  שלושה 
ל-♦10 או לספייד, הכרוז יבצע בדיוק 8 
צריך  הכרוז  בדאימונד  בהובלה  לקיחות. 
לדייק כדי לבצע 8 לקיחות. אחרי שיזכה 
ב-A♦ עליו לשחק מייד הארט. בדרך זו 
יוכל לקחת שלושה הארטים,  בלבד הוא 
לפתח  ינסה  אם  אסים.  ושני  קלאבים   3
מערב  כלקיחה,  החמישי  הקלאב  את 
יזכה ב-♣10, יחליף ל-Q♠ והכרוז יפסיד 
 :♥K-עוד לקיחה אחרי שימסור לקיחה ל
ספייד, קלאב, הארט ושלושה דאימונדים 
 ,2♣ יכריז  להגנה. כאמור, אם דרום לא 
מערב צפוי להוביל בקלאב, והחוזה יבוצע 

ללא קושי. 
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 Dealer: N
Vul: E-W  25Board:

♠ 85
♥ Q84
♦ A42
♣ AJ753

♠ T4
♥ AJT9
♦ KJT73
♣ QT

♠ AKQJ732
♥ 72
♦ 5
♣ K96

♠ 96
♥ K653
♦ Q986
♣ 842

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♦Pass1♠
2♣PassPass4♠

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

 11 עם  לפתוח  לצפון  הרשיתי  לא  למה 
יותר  יד  יש  כן? למזרח  ולמזרח  נקודות, 
)4 עשיריות  "בשרית", עם המון ספוטים 
צפון  5-4 בעוד שידו של  וחלוקה  ותשע( 
ראויה  לא  ה-20  חוק  לפי  וגם  אנמית, 

לפתיחה. 
ומה לגבי מערב? אין לו שאיפות לסלאם? 
לא אחרי הפאס של מזרח ששלל שלושה 
 )support dbl מכריז  )אחרת  ספיידים 
ובוודאי שלא אחרי הכרזת ה-♣2 של צפון 
אשר מחלישה מאוד את ה- K♣ שבידו. 

ניתוח משחק היד

יוביל  צפון  אם  הובלה:  של  עניין  ושוב, 
יוכל  הכרוז  בספייד,  פאסיבית  הובלה 
ודאימונד  ביד  זכייה  לקיחות:   11 לבצע 
וימשיך  באס  ייקח  צפון   .♦K-ה לעבר 
ה-10♠,  עם   ייקח  הכרוז  שני.  בספייד 
ישליך הארט על ה- K♦, יחתוך דאימונד 
בקלאב  ימשיך  חיתוך(  עקיפת  ינסה  )או 
 ( רביעי  דאימונד  של  חיתוך   ,♣Q ל- 
ומפסיד   ♥A-ל הארט  נופלת(,   ♦Q-ה
בקלאב יעלם על הדאימונד החמישי. גם 
לא  השלישית  בלקיחה  בהארט  המשך 
יעזור לצפון: K ,♥A♦ )משליכים הארט( 
חיתוך  ל-10♠,  ספייד  דאימונד,  חיתוך 
כניסה  ויש תמיד   ♣Q-ל דאימונד, קלאב 
או  בהארט,  הובלה  החמישי.  לדאימונד 
יגבילו  בהארט,  והמשך   ♣A-ב הובלה 
שיאלץ  לאחר  לקיחות  לעשר  הכרוז  את 

למסור הארט, קלאב ודאימונד. 

 Dealer: E
Vul: Both  26Board:

♠ J86
♥ 2
♦ AJ542
♣ AKT2

♠ T74
♥ Q98763
♦ T86
♣ J

♠ K532
♥ KT
♦ K93
♣ 8653

♠ AQ9
♥ AJ54
♦ Q7
♣ Q974

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1NTPass
3♥Pass3NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

שקפיצה  לאמץ  כדאי   ??3♥ זה  מה 
מראה   NT1 של  פתיחה  אחרי  ל-♥/♠3 
 5-4 המוכרזת,  בסדרה  סינגלטון 
עם  השני,  במייג'ור  ושלישייה  במיינורים 
יד שמחייבת כמובן הגעה למשחק מלא. 
להכריז  לו  קל  ולכן  בהארט  כוח  לדרום 
 ,♥A-אבל, אם למשל לא היה לו ה( NT3
הוא היה הולך ל-5♣ ואז ייתכן שצפון היה 
 ♠AK מעלה ל-6♣ שמבוצע בקלות מול 

Jxxx ♦KQx ♣QJxx♥, למשל(. 

ניתוח משחק היד

מערב צפוי להוביל הובלה טבעית, ב-2♠. 
לזכות  הוא  הכרוז  של  הנכון  המשחק 
ולהמשיך  קלאב  עם  בדומם  לעבור  ביד, 
נכון  )לא   ♦Q ה-  לעבר  נמוך  בדאימונד 
ה♦10-:  את  אין  כי  מהיד   ♦Q לשחק 
מערב יכסה ב-K♦ וה-♦10 של היריבים 
כעת  ולכרוז  לזכות  חייב  מערב  יוגבה(. 
ארבעה  קלאבים,  ארבעה  לקיחות:   11
הוא  ספיידים.  ושני  הארט  דאימונדים, 
יכול לנסות גם לגנוב לקיחה נוספת: אחרי 
כי  וראה  נוספים  שהוריד שני דאימונדים 
ימשיך ב-A♠ בכל הקלאבים ביתר  טוב, 
ואת  הארט  בדומם  וישאיר  הדאימונדים 
 ♥K10ו  ♠K למערב   .♥AJ בידו   .♠J-ה
 ♠J ה-  קלף.  להשליך  צריך  עדיין  והוא 
כאן  אין  הושלכה...אז   ♠Q-וה בדומם 
ולהשאיר  הארט  להשליך  וצריך  שאלה 
אם  נחמד  להיות  יכול  )היה  בודד   ♥K

הדומם היה היד המוסתרת..(. 

 Dealer: S
Vul: None  27Board:

♠ J3
♥ KT42
♦ KJ432
♣ 94

♠ KT6
♥ J76
♦ AT87
♣ AJ7

♠ AQ94
♥ AQ953
♦ 
♣ KQT2

♠ 8752
♥ 8
♦ Q965
♣ 8653

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♥

Pass3NTPass4♣
Pass4♦Pass4♠
Pass
Pass
Pass

5♣
5♠

Pass

Pass
Pass
Pass

5♦
6♥

ניתוח ההכרזה

שהכרזה  לסכם  נהוג  המודרני  בברידג' 
מיידית של NT3 על פתיחה במייגור של 
של  חלוקה  עם  פתיחה  מראה  השותף 
כשידו  לבחור,  צריך  הפותח   .4-3-3-3
למרות  פאס  להכריז  האם  מינימאלית, 
 )5-3-3-2 של  חלוקה  )עם  ההתאמה 
או  הקצרה,  ביד  לחתוך  היכולת  אי  עקב 
כמו   ( אינה מאוזנת  ידו  ל-♥4 אם  לתקן 
מידי  חזק  מערב  לעיל  ביד  בדוגמא(. 
לסלאם.  בדרך  קונטרולים  מכריז  ולכן 
טוב  אינו  הקונטרול בדאימונד של מזרח 
)מיותר( אבל מערב בכל זאת עושה ניסיון 
 ♥K היה  למזרח  )אם  קטן  לסלאם  נוסף 
במקום A♦, סלאם גדול היה בעל סיכויים 

לא רעים(.

ניתוח משחק היד

3-2 החוזה מבוצע בקלות.  בחלוקה של 
לעבר  והארט   ♥A לשחק  כדאי   IMP-ב
ה-J♥ מה שיועיל אם לדרום רביעייה או 
 ♥K או   10♥ ולדרום  רביעייה  לצפון  אם 
בודד. במקרה שלנו הכרוז לא צפוי לנחש 
הוא  במקרה  אם  אך  וליפול  המצב  את 
ישחק A♥ והארט לעבר ה-♥7, הוא יצא 
גדול ויבצע את החוזה )אבל ייצא קטנטן 
זו לא דרך   .. 108♥( – אבל  אם לדרום 
בטופ-בוטום.  לא  בטח  הנכונה,  המשחק 
כאן רצוי לשחק הארט ל-Q♥ כדי לנסות 

לתפוס KX♥.. וליפול בחלוקה הנתונה.
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 Dealer: W
Vul: N-S  28Board:

♠ 873
♥ T
♦ 7653
♣ AKQ43

♠ AQ65
♥ 95
♦ KQJ92
♣ T6

♠ K
♥ AKQJ642
♦ AT
♣ 952

♠ JT942
♥ 873
♦ 84
♣ J87

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

Pass2♦Pass3♥
Pass
Pass
Pass

4♥
5♦

Pass

Pass
Pass
Pass

4NT
5♥

ניתוח ההכרזה

להסתפק  האם  קשה  דילמה  למערב 
לעיל  ההכרזה  לסלאם.  ללכת  או  ב-5♥ 
הצדדים,  בשני  שמרנית  )מאוד(  מאוד 

והיא הפעם ההכרזה המנצחת. 

ניתוח משחק היד

יבצע  והכרוז  בקלאב  קלה  הובלה  לצפון 
11 לקיחות לאחר שיפסיד בהתחלה שני 
קלאבים )או יותר אם צפון ינסה להתחכם 

ולהחליף לסדרה אחרת(. 

 Dealer: N
Vul: Both  29Board:

♠ JT74
♥ T74
♦ 94
♣ J864

♠ 962
♥ KQ965
♦ KQ5
♣ 75

♠ AKQ83
♥ A
♦ 862
♣ Q932

♠ 5
♥ J832
♦ AJT73
♣ AKT

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1♦1♠
Pass2♦Pass4♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

הכרזה  יש  למזרח  בפאס,  שפתח  אחרי 
♦2 שמראה תמיכה עם  נוחה מאוד של 
יד פוזיטיבית )דהיינו מראה כעת 10-11 
נקודות עם 3 ספיידים(. צפון עם אוברקול 
קרוב למקסימום ולכן סוגר למשחק מלא. 

ניתוח משחק היד

שליט  וסדרת  יחד  נק'   25 למרות  ושוב, 
לא רעה, החוזה חסר סיכוי בגלל החלוקה 
בהארט  החסימה  גם  בשליט.  הרעה 
ההגיונית  בהובלה  לכרוז..  מועילה  לא 
פעמיים  ליפול  יכול  החוזה  בדאימונד, 
אם דרום לא ימהר לקחת את הקלאבים 
של   ♦Q-ה )על   ♦A למשל:  הגבוהים, 
חייב  הכרוז   .♦J-ב והמשך   ♣K מזרח(, 
למסור כעת שני דאימונדים, שני קלאבים 
לדומם  מהירה  כניסה  אין  לכרוז  וספייד. 
אם  בדאימונד.  מהמפסיד  להפטר  כדי 
וימהר למשוך את הקלאבים  דרום יפחד 
ההארט(,  מסדרת  )חשש  הגבוהים 
לזרוק  בדומם,  קלאב  לחתוך  יוכל  הכרוז 
 ♥KQ -מפסידים בקלאב ודאימונד על ה

וליפול פעם אחת. 

 Dealer: E
Vul: None  30Board:

♠ AT97
♥ AK975
♦ 95
♣ AT

♠ KQ63
♥ 86
♦ QT864
♣ 96

♠ J2
♥ J32
♦ A32
♣ 87532

♠ 854
♥ QT4
♦ KJ7
♣ KQJ4

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♣Pass
1♥Pass1NTPass
2♣Pass2♥Pass
4♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

אחרים  סטיימן.  צ'קבק  הכרזת  היא   2♣
חדשה  מיינור  כסדרת   2♦ בצפון  יכריזו 
)תלוי  ומחייבת  כוח  המראה  הכרזה   –
 2♠ שיכריזו  כאלה  יהיו  אולי  בסיכום(. 
כך(,  )או  כך  או  כך  המשיב.  של  כרברס 

צפון -דרום צפויים לנחות ב-♥4. 

ניתוח משחק היד

מזרח צפוי הוביל ב-K♠. הובלה בדאימונד 
את  ישחק  והוא  הכרוז  על  תקשה  לא 
מובילים  נדירים המקרים בהם  כי   ♦J-ה
שליטים,  יוציא  בהמשך  לאס.  מתחת 
ישליך 2 ספיידים על הקלאבים ויבצע 11 
 ,♠A-לקיחות. בהובלת ספייד הוא יזכה ב
את  יזרוק  על הקלאבים  ימשוך שליטים, 
בדרך  בספייד.  וימשיך  הדאימונדים  שני 
לאחר  בידו  ה-10♠  את  יגביה  הוא  זו 
שיפסיד ל-J♠ ול-Q♠ של המגנים. שוב, 
11 לקיחות. הובלת קלאב יכולה להחזיק 
את  ינחש  לא  אם  לקיחות   10 על  אותו 
הדאימונד כי סדרת הספייד לא מתחלקת, 
ואם ישליך שני דאימונדים על הקלאבים 
הוא עלול להפסיד שלושה ספיידים. הוא 
זו בשתי דרכים:  יוכל להתגבר על בעיה 
והגבהת  הדומם  לעבר  דאימונד  פעמיים 
)כניסה  בספייד  מפסיד  להשלכת   ♦J-ה
או פעמיים לשחק ספייד   )♥Q-ב לדומם 
 ♠J-מהדומם לעבר היד כדי לתפוס את ה

 .♠A-עם ה
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 Dealer: S
Vul: N-S  31Board:

♠ AT532
♥ JT8
♦ AJ9
♣ T5

♠ J6
♥ Q752
♦ K732
♣ K92

♠ Q7
♥ 9643
♦ QT4
♣ QJ76

♠ K984
♥ AK
♦ 865
♣ A843

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♣Pass
1♠Pass2♠Pass
3♥Pass4♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

השאלה אם ואיך מזמינים: אם צפון יזמין 
בידו  כי   4♠ ויכריז  יקבל  דרום  ב-♠3, 
 ,3♥ של  ניסיון  הכרזת  גם  נקודות.   14
אבל  בברכה.  תתקבל  לעיל,  כמתואר 
אם צפון יזמין ע"י הכרזה של ♦3, דרום 

יסתפק ב-♠3 כי בידו 3 מפסידים 

ניתוח משחק היד

 11 לבצע  צריך  הכרוז  נכון,  במשחק 
עליו   ♣Q ב-  בהובלה  למשל,  לקיחות: 
שליט  סיבובי   2 למשוך   ,♣A-ב לקחת 
מזרח  ה-♦9.  לעבר  דאימונד  ולשחק 
יחזור  הכרוז  בהמשך  אבל   ♦K-ב ייקח 
רק  ויפסיד   ♦J-ל דאימונד  ישחק  לידו, 
עוד  לנסות  אפשר  וקלאב.  דאימונד 
 ♣A-ב זכייה  הטכניקה:  את  לשפר  קצת 
בלקיחה השנייה, משיכת שליטים, חיתוך 
קלאב, AK♥, חיתוך קלאב, חיתוך הארט 
וכעת דאימונד לעבר ה-♦9. מזרח זוכה 
להמשיך  וחייב  סופי  במשחק  הוא  אבל 
או  שבדומם   ♦AJ-ה לתוך  בדאימונד 
לשחק הארט ולתת לכרוז חיתוך וזריקת 

מפסיד בדאימונד. 

 Dealer: W
Vul: E-W  32Board:

♠ Q6
♥ J764
♦ Q9872
♣ 84

♠ T3
♥ 83
♦ A43
♣ AKJ732

♠ K85
♥ AK952
♦ KJT65
♣ 

♠ AJ9742
♥ QT
♦ 
♣ QT965

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

Pass2♣2♠3♦
Pass3♠Pass3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

לנחות  יצליחו  שמזרח-מערב  בטוח  לא 
לא  גם  המאה(.  חוזה  שזה  )לא   NT3-ב
בטוח שדרום יכנס להכרזה. אם "יצליחו" 
ויגיעו  בדאימונד  ההתאמה  את  למצוא 
דאבל מהדהד  לשמוע  צפויים  הם  ל-♦5 
 4♥ שיכריזו  כאלה  גם  יהיו  אולי  מצפון. 

כחוזה הסופי.

ניתוח משחק היד

היריבים  אם  רק  להתבצע  יכול   ♥4
יתעקשו למכור )2 נפילות צפויות בהגנה 
יכול   NT3 להתרסק.  צפוי   5♦ בינונית(. 
מערב  פתוחים.  בקלפים   )!( להתבצע 
ולזכות    ♠Q-ב ההובלה  את  לעכב  צריך 
שאחריה  בזו  או  הבאה  בלקיחה   ♠K-ב
 ♥AK תלוי מה ישים דרום(. כעת ישחק(
והארט שלישי אל ה-♥7 של צפון. המשך 
ודאימונד נמוך   ♣A-יילקח ע"י ה בקלאב 
 ♥J-ל יינתן  רביעי  הארט   .¨K-ל ישוחק 
של צפון, אשר ימשיך שוב בקלאב. הכרוז 
ובדאימונד   ¨A-ב וימשיך   ♣K ב-  יזכה 
ל- ¨10. צפון ייקח ב- Q♦ אבל בידו רק 
שתי  עוד  למסור  יאלץ  וכך  דאימונדים 
לקיחות: ל-J♦ ולהארט החמישי: ספייד, 
שלושה הארטים, שלושה דאימונדים ושני 
את  שיימצא  השחקן  מי  נראה  קלאבים. 

 .J המשחק הנ"ל בשולחן

 Dealer: N
Vul: None  33Board:

♠ A865
♥ QJ96
♦ 7
♣ KQT9

♠ K732
♥ K7
♦ JT53
♣ 732

♠ QT9
♥ 832
♦ AK4
♣ A654

♠ J4
♥ AT54
♦ Q9862
♣ J8

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♣Pass1♦Pass
1♥Pass2♥Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

יהיו שחקנים בדרום שיכריזו ♥1 במקום 
ואז  וולש(  שמשחקים  אלה  )למשל   1♦
הם יהפכו לכרוז. יהיו כנראה גם שחקנים 
כי  מומלץ!(  )לא  דאבל  שיכריזו  במערב 
הם למדו שעם 13 נקודות חייבים לדבר.. 

אז מזרח צפוי להכריז ♠2. 

ניתוח משחק היד

ההובלה הצפויה היא בדאימונד, בין אם 
ימשיכו  הם  אם  הכרוז.  דרום  או  צפון 
בדאימונד שני )מה שעלול לקרות אם צפון 
הכרוז(,  דרום  אם  לא  אבל  הכרוז,  הוא 
יזכו  היריבים  קלאב.  וישחק  יחתוך  צפון 
בקלאב הראשון או השני וימשיכו כנראה 
ישליך   ,♠A-ב ייקח  הכרוז  אבל  ספייד 
ספייד על הקלאב השלישי ויחתוך עוד 3 
ספיידים ושני דאימונדים לתוצאה מעולה 
של 170. טופ? לא בטוח. גם אם מערב 
הכרוז  השנייה  בלקיחה  לספייד  יחליף 
עדיין יוכל לבצע 10 לקיחות: A♠ וקלאב. 
עוד  וייגבו   ♣A ב-  ייקחו  שהיריבים  נניח 
ספייד: הכרוז עדיין יכול לחתוך דאימונד, 
לעקוף  דאימונד  לחתוך  בהארט,  לעקוף 
בהארט ולקחת ארבעה הארטים, שלושה 
דאימונד  חיתוכי  ושני  ספייד  קלאבים 
יהיה  ובדומם  ביד  יהיה  אם  גם  )למזלו 
ההארט הגבוה, מערב לא יוכל לחתוך כי 
בידו בדיוק שלושה דאימונדים ו וארבעה 

קלאבים(. 
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 Dealer: E
Vul: N-S  34Board:

♠ 65
♥ J943
♦ J6
♣ KQ532

♠ T983
♥ T8765
♦ 75
♣ 84

♠ AK74
♥ A
♦ A32
♣ AJT97

♠ QJ2
♥ KQ2
♦ KQT984
♣ 6

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♦Dbl
1♥Pass2♦Dbl

Pass2♠Pass3♠
PassPass

ניתוח ההכרזה

מזרח בטח לא ציפה להיות הכרוז כאן.. 
קשה  למערב  בחיים.  הפתעות  יש  אבל 
והוא מנסה להזמין  ללחוץ על הברקסים 
וייצא  מלא  למשחק  מיד  יסגור  )ואולי 

לעשן?..( 

ניתוח משחק היד

אם  ובין  בקלאב  הובלה  יקבל  אם  בין 
לא, לכרוז כדאי לשחק בדרך הבאה ולא 
 ♣A, מעברים:  בעיות  מפאת  להתחכם, 
AK♠, ו-J♣. ההגנה תיקח שני קלאבים, 
ו הכרוז  ספייד ודאימונד בזמנה החופשי 
יספור 9 לקיחות: 3 קלאבים, 3 ספיידים, 
דאימונד  חיתוך  ועוד  דאימונד  הארט, 

במזרח. 

 Dealer: S
Vul: E-W  35Board:

♠ T432
♥ KQJ87
♦ J
♣ 765

♠ AKJ75
♥ T6
♦ QT984
♣ 9

♠ 986
♥ A932
♦ 5
♣ KQT42

♠ Q
♥ 54
♦ AK7632
♣ AJ83

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

PassPassDblPass
3♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

הכרזת ה-♣2 של דרום שוללת 3 הארטים 
)אחרת היה מכריז דאבל תומך(. ולמרות 
צפוי  דרום  הנוחה,  הפגיעות  עקב  זאת, 
ובכך   2♠  )Re-opening dbl( להכפיל 
 Tolerance להראות קוצר בספייד עם גם
לעדיף  זאת  בכל  צפוי  צפון  ואז  בהארט, 
♥3 על פני ♣3. הכרזת הדאבל של דרום 
עדיפה בהרבה על הכרזת ♦3. וגם, ייתכן 
מאוד שלמרות הפגיעות מזרח-מערב לא 
יוותרו ויכריזו ♠3. מזרח יוביל ב-A♠ ואז 
יחליף מייד להארט ) כדאי מאוד לשקול 
 ♥A-ב יזכה  מערב   .) בהארט  להוביל 
וימשיך בהארט והכרוז נופל פעמיים לאחר 
וארבעה  דאימונדים  שני  בקלאב,  שזוכה 
הארטים: עדיין משתלם )אם היריבים לא 
לבצע  יכולים  מערב   – מזרח  כי  הכפילו( 
יחסית  הגבוהים  הספיידים  בגלל   2♠

במערב )לעומת צפון(.

 Dealer: W
Vul: Both  36Board:

♠ 8632
♥ K6
♦ KQ9873
♣ 7

♠ JT7
♥ T954
♦ 
♣ AQJ864

♠ AQ
♥ A83
♦ AT654
♣ K93

♠ K954
♥ QJ72
♦ J2
♣ T52

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

Pass2♣Pass2♦
Pass3NTPassPass

ניתוח ההכרזה

צפון לא צפוי להתערב בהכרזה. למזרח 
רק 8 נקודות אבל יכריז NT3 בגלל סדרת 
יראה  זאת  בכל  אם  המעולה.  הקלאב 
מערב   ,NT2 רק  ויכריז  יתרה  שמרנות 
יסגור למשחק מלא עקב ידו המכסימלית. 

ניתוח משחק היד

צפון יוביל ב-8♦ )או ב-)K♦( ודרום ישחק 
מלמעלה.  לקיחות   9 לכרוז   .♦J-ה את 
בספייד  בעקיפה  יסתכן  אם  השאלה 
ללקיחה נוספת. שיטת החישוב, ה-♦10 
שהולכת  העקיפה  וכן  בידו  האורך  עם 
הכרוז  את  לשכנע  צריכים  צפון,  לכיוון 
 ,♣J-10 לקיחות )קלאב ל ולבצע  לעקוף 
עקיפה בספייד, וגם אם העקיפה נכשלת 
יש עוד כניסה בקלאב לקלאבים הארוכים 

 .♠J-ול
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 Dealer: N
Vul: N-S  37Board:

♠ J43
♥ K642
♦ 42
♣ 7432

♠ K876
♥ QJT7
♦ A76
♣ AJ

♠ T5
♥ A85
♦ KQT93
♣ QT9

♠ AQ92
♥ 93
♦ J85
♣ K865

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1NTPass3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

הפעם כולם יכריזו כך, בלי חוכמות. 

ניתוח משחק היד

2 הצדדים הכרוז יבצע  במשחק נכון של 
קלאב  בהובלת  הובלה:  בכל  לקיחות   9
צפון  בהארט.  ויעקוף  בידו  יזכה  הכרוז 
יזכה ב-K♥, יחליף ל- J♠ וההגנה תיקח 
שלושה ספיידים )ה-8♠ מציל את הכרוז(. 
בהובלת ספייד הכרוז ייקח ב-K♠, יעקוף 
ספיידים  שלושה  יפסיד  ושוב  בהארט 
והארט. כנ"ל בהובלת הארט או דאימונד 
את  לשחק  שעליו  יבין  שצפון  )בהנחה 

ה-J♠ כי אין לו כניסות נוספות ליד(. 

 Dealer: E
Vul: E-W  38Board:

♠ A4
♥ J8
♦ T632
♣ KJ762

♠ QJ52
♥ Q6
♦ AJ98
♣ AQ9

♠ KT86
♥ T943
♦ Q75
♣ T8

♠ 973
♥ AK752
♦ K4
♣ 543

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1NTPass2♣
Dbl2♠PassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

ב-  משתמשים  מזרח-מערב  אם 
יכריזו משחק  Garbage Stayman הם 
הוא  אחר  תסריט  הנ"ל.  בדרך  חלקי 
כעת  ויכריז  הפגיעות  את  ינצל  שדרום 
 Lead Directing Dbl ה-  לאחר   ,3♣
הוא  ונפוץ  אפשרי  מקרה  ועוד  צפון.  של 

 .NT1-שההכרזה תסתיים ב

ניתוח משחק היד

של  ההובלה  מבקשת  יתעלם  דרום 
שותפו ויוביל ב-A♥. ההגנה תזכה בשני 
הארטים, ספייד ודאימונד. חוזה של ♣3 
תזכה  שההגנה  לאחר  פעמיים  ייפול 
וספייד.  דאימונדים  שני  קלאבים,   3  – ב 
צפויות  דאבל  ללא   )100( נפילות   2
להשתלם לצפון-דרום. NT1 יבוצע כנראה 
יוביל בהארט נמוך וההגנה  בדיוק: דרום 
ספייד  הארטים,  בארבעה  לבסוף  תיקח 
ודאימונד )הכרוז יוכל לבצע 8 לקיחות אם 

ילך על עקיפה כפולה בקלאב(. 

 Dealer: S
Vul: Both  39Board:

♠ KQ876
♥ 2
♦ J
♣ AQ9852

♠ J32
♥ A9763
♦ Q5
♣ K74

♠ AT5
♥ KJ85
♦ T763
♣ T3

♠ 94
♥ QT4
♦ AK9842
♣ J6

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------2♦Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

ייתכן שצפון יחפש הרפתקאות. השאלה 
צפון-דרום  של  שיטתם  לפי  האם  היא 
שמא  )או  כעת  מחייבת  סדרה  החלפת 
רק NT2(? היות ומקובל שכן, צפון יכריז 
כנראה פאס. אם ההכרזה תפתח מחדש, 
יחליט  שמזרח  ייתכן  להכריז.  צפוי  הוא 
כרביעי להכריז ♥2 למרות הפגיעות ואז 

ההכרזה תתעורר לגמרי. 

ניתוח משחק היד

בהגנה  יפסיד  דרום  בדאימונד  בחוזה 
טובה קלאב, דאימונד 3 הארטים וספייד 
 ♣K-למשל בהובלת קלאב, מזרח ייקח ב(
ויחליף לדאימונד(. חוזה בהרט צפוי ליפול 
אף הוא: שני ספיידים, כנראה הארט, שני 
זאת  לעומת  להגנה.  וקלאב  דאימונדים 

חוזים בספייד או קלאב יבוצעו. 

 Dealer: W
Vul: None  40Board:

♠ KT2
♥ 964
♦ A543
♣ 987

♠ AJ74
♥ AQ
♦ KQT72
♣ K5

♠ 865
♥ K832
♦ J96
♣ 642

♠ Q93
♥ JT75
♦ 8
♣ AQJT3

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

Pass1♦PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

יד אחרונה.. ולאף אחד )חוץ ממזרח( לא 
....J נשאר כוח

ניתוח משחק היד

ב-  או   ♥J-ב כנראה  תהיה  ההובלה 
ארבעה  יבצע  הכרוז  אחרת  או  כך   .3♠
וספייד  הארטים  שלושה  דאימונדים 
שני  לקחת  צריכה  ההגנה  לקיחות.  ל-8 

ספיידים, שני קלאבים ודאימונד. 


