
לפניכם 40 הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית האחרנה לשנת 2106.
ההסברים  את  חיבר  כסף,  אמן  רב  סופר,  רם 

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

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

להבנתכם וסקרנותכם.
משחק  אביב,  מתל   14 בן  לונשטיין,  תומר 
ברידג' כ-שלוש שנים. החל את לימודי הברידג' 
לצעירים.  קורס  במסגרת  ארגלזי  אלירן  אצל 
לאחר כשנה, עבר ללמוד אצל אדוארד ויטנברג 

בפתח תקווה.
בשנתיים האחרונות, משחק עם שותפו הקבוע 
השניים  מרחובות(.   14 )בן  זייטק  אביב 
צעירים  )קידום  "פסגה"  במפגשי  משתתפים 

בברידג'( בהנחייתו של מושיקו מיוחס.
בתחילת שנת 2015 זכו במקום השני באליפות 
מנבחרת  כחלק  והשתתפו   15 גיל  עד  ישראל 

ישראל באליפות אירופה בנורבגיה שם סיימו במקום השישי.
בשנת 2016, זכו באליפות ישראל עד גיל 15, זכו מקום ראשון במשחקי 
זכייה   – כמובן  והשיא  העולם,  לאליפות  ישראל  נבחרת  לקביעת  המבחן 
מנבחרת  כחלק  באיטליה  האחרון  באוגוסט   16 גיל  עד  העולם  באליפות 

ישראל, תחת הדרכתו של גלעד אופיר.
תוצאות התחרות תופצנה בהקדם האפשרי לסניפים, וכן תתפרסמנה באינטרנט 

www.bridge.co.il :באתר ההתאגדות
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 Dealer: N
Vul: None  1Board:

♠ T74
♥ 765
♦ AQJ953
♣ A

♠ KQ6
♥ J2
♦ 764
♣ K8632

♠ 93
♥ KQT943
♦ 8
♣ 9754

♠ AJ852
♥ A8
♦ KT2
♣ QJT

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♦Pass1♠3♥

PassPassDblPass
3♠Pass4♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

סדרה  עם  חלשה  חלוקתית  יד  למערב 
טובה ומומלץ להפריע להכרזת היריבים 
לחוזה  להגיע  עליהם  להקשות  מנת  על 
♥3 יש לצפון בעיה מאחר  הנכון. לאחר 
אם  בלבד.  נקודות   6 הבטיח  ששותפו 
מסוכם בשותפות כי כפל במצב זה הוא 
Support Double המתאר 3 קלפים בדיוק 
ודרום  יכפיל  צפון  אז  השותף,  בסדרת 

יכריז ♠4.

יכפיל.  דרום  אז   ,Pass מכריז  צפון  אם 
ומודיע  נקודות  בעיקר  מראה  זה  כפל 
צפון  כעת  לצפון-דרום.  שייכת  היד  כי 
בסדרת  מושהית  תמיכה  בין  מתלבט 
שותפו ובין חזרה על השישייה במינור. 
טופ-בוטום,  חישוב  בשיטת  כרגיל 
יותר.  פרקטית  המייג'ור  סדרת  הכרזת 
האפשרות השנייה תוביל אמנם למשחק 
פחות  לתוצאה  אבל   5♦ מבוצע  מלא 

טובה.

ניתוח משחק היד

)הובלה   ♦8 היא  המומלצת  ההובלה 
מיד  כלל  בדרך  כדאית  בודד  בקלף 
 ♠ ומוביל  בדומם  זוכה  דרום  חלשה(. 
לכיוון היד. אם מזרח ישחק נמוך הוא 
יפצל  מזרח  הנראה  ככל   .♠J-ב יזכה 
וימשיך   ♠A-ב יזכה  דרום   .♠KQ-ה את 
שליטים  למערב  אין  כבר  כעת  בשליט. 
כדי לחתוך ♦. מזרח ינסה J♥, אבל דרום 
שליטים  משיכת  יסיים   ,♥A-ב יזכה 
וישליך את כל המפסידים שלו על סדרת 

הדיאמונד – 12 לקיחות.

הינה  בסינגלטון  ההובלה  כי  מסתבר 
 ♥K-ב הובלה  זו.  ביד  מפסידה  הובלה 
בסדרה  לקיחה  להגנה  מבטיחה  הייתה 

זו ומגבילה את הכרוז ל-11 לקיחות.

 Dealer: E
Vul: N-S  2Board:

♠ 9652
♥ KQ
♦ AQ5
♣ AJ92

♠ Q873
♥ AT98
♦ 973
♣ 75

♠ K4
♥ J743
♦ K84
♣ KT43

♠ AJT
♥ 652
♦ JT62
♣ Q86

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

---PassPassPass
1NTPass2♣Pass
2♠Pass2NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

 8 עם   1NT לפתיחה  להשיב  צריך  דרום 
שחקנים   .4333 מסוג  וחלוקה  נקודות 
עם   Pass להכריז  מוכנים  רבים  טובים 
הצמודים  ה-10  קלפי  שני  אבל  כזו,  יד 
בקרב  היד.  את  מחזקים  וב-♦  ב-♠   J-ל
כי  כיום  מקובל  הבכירים  השחקנים 
תשובה 2NT לפתיחה 1NT היא טרנספר 
יש   2NT של  טבעית  תשובה  ועם  ל-♦, 
כך  משחק  שאינו  מי   .2♣ דרך  לעבור 

.1NT-2NT יכריז ישירות

אם  להחליט  צריך  צפון  מקרה  בכל 
לקבל את ההזמנה. בידו 16 נקודות ללא 
חמישייה, והגורם המכריע את הכף הוא 
ריכוז 5 נקודות בסדרה קצרה )♥( אשר 
ההחלטה  זאת,  עם  היד.  את  מחליש 

גבולית וקבלת ההזמנה אינה פסולה.

ניתוח משחק היד

ביותר  הטובה  בסדרתו  מוביל  מזרח 
9♥ )לפי שיטת  T♥ )ראש רצף פנימי( או 
בכל   .♥K-ב זוכה  צפון   .)Journalist
צפון  בכירים.  קלפים  חסרים  הסדרות 
ליצור  כדי  ב-♠  כפולה  בעקיפה  יתחיל 
כניסות לדומם לצורך עקיפות בסדרות 
המינור. מערב זוכה ב-K♠ וממשיך ב-♥, 
לטובת  לקיחות   4 נזקפות  זה  בשלב 
כל  שזה  מסתבר  אולם  מזרח-מערב, 
כל  את  שיבצע  כרוז  ההגנה.  של  שללה 
העקיפות בסדר הנכון יוכל להגיע לשתי 
ב-♦  ארבע  ב-♥,  אחת  ב-♠,  לקיחות 
יכול  לא  הכרוז  זאת,  ב-♣. עם  ושתיים 
ואם  מצליחות,  העקיפות  שכל  לדעת 
בהחלט  ייתכן  בלבד   2NT הוא  החוזה 
ייקח  ולא  לקיחות   8 להבטיח  שינסה 

סיכונים כדי להשיג לקיחה תשיעית.

 Dealer: S
Vul: E-W  3Board:

♠ KJT743
♥ T2
♦ 9
♣ KQ74

♠ Q8
♥ 96
♦ J853
♣ AT653

♠ A92
♥ AJ43
♦ QT42
♣ 82

♠ 65
♥ KQ875
♦ AK76
♣ J9

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

ניתוח ההכרזה

הוא   – וברורה  פשוטה  דרום  הכרזת 
הראשונה  בסדרתו  קלפים   +5 מציג 

ו-4+ קלפים בסדרתו השנייה.

מפתיחה  רחוקה  שאינה  נאה  יד  לצפון 
השחורות,  בסדרות  קלפים   10 עם 
אולם העובדה שהשותף הכריז את שתי 
הסדרות הקצרות שלו מחלישה את ידו 
יסתפק  הוא  לפיכך  משמעותי.  באופן 
במקום   2♠ של  צנועה  שנייה  בהכרזה 
♠3 )הכרזת "סדרה  בהכרזת הזמנה של 

רביעית" ♣3 אינה באה בחשבון כלל(.

מאחר שהכרזת המשיב ♠2 מבטיחה 6-9 
הפותח  מחייבת,  ואינה  בלבד  נקודות 

קורא Pass והמכרז נעצר בגובה 2.

ניתוח משחק היד

לרוב לא רצוי להוביל באסים "ריקים", 
שלא  היחידה  הסדרה  היא  קלאב  אבל 
מערב   .♣A-ב מוביל  מזרח  הוכרזה. 
ממשיך  ומזרח  דאבלטון,  על  מאותת 

בסדרה.

בדומם  יזכה  צפון  כי  להניח  כעת סביר 
מזרח   .♠Q-וה  ♠J-ה לעבר  ב-5♠  וימשיך 
ויעניק   ,♣ ישחק כעת סיבוב שלישי של 
ה-9♠.  עם  הדומם  מעל  חיתוך  לשותפו 
 ♠9  ,♠Q לקיחות:  ב-5  ההגנה  תזכה  כך 
נכון  שינחש  כרוז  רק  אסים.  ושלושה 
הראשון  השליטים  בסיבוב   ♠K לשחק 

יצליח לבצע 9 לקיחות.
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 Dealer: W
Vul: Both  4Board:

♠ K
♥ AKT4
♦ QT76
♣ AKQ2

♠ Q7
♥ Q72
♦ AJ852
♣ 874

♠ A9654
♥ J986
♦ 9
♣ 965

♠ JT832
♥ 53
♦ K43
♣ JT3

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

3NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

בודד   K עם  חמישייה  ללא  נקודות   21
צורך  אין  ואף   ,2♣ פתיחה  שוות  אינן 
עם   1♣ פתיחה  הכרזת   .2NT לפתוח 
תעשה  רוורס  בהכרזת  להמשיך  כוונה 

את העבודה.

)מינימלי   1♦ באוברקול  מתערב  מזרח 
אפשרי   Pass גם  פגיע,  במצב  לחלוטין 
בהחלט(. דרום מחליט להציג חמישייה 
צפון  הנקודות.  מיעוט  אף  על  במייג'ור 
רוורס,  בהכרזת  הרב  כוחו  את  מראה 

.3NT והחוזה הסופי יהיה

ניתוח משחק היד

 ♦T-ב זוכה  צפון  ב-5♦.  מוביל  מזרח 
אחת  לקיחה  לפתח  כדי   ♠K-ב וממשיך 
כניסות  יש  עוד  כל  זו  בסדרה  לפחות 
 ,♠A-לדומם. ייתכן כי מערב יעכב את ה
ואז המשך ב-♦ אל ה-K יבטיח 9 לקיחות 
)ארבע ב-♣, שתיים ב-♥ וב-♦ ואחת ב-♠(. 
ב-♥,  וממשיך   ♠A-ב זוכה  מערב  אם 
הכרוז ייכנס לדומם ב-♣ ויגביה לקיחה 
ב-♠. מצב הקלפים אינו מאפשר להגנה 
והחוזה  בהארט,  לקיחות  ב-2  לזכות 

יבוצע בדיוק.

 Dealer: N
Vul: N-S  5Board:

♠ 9854
♥ JT43
♦ KJ
♣ 974

♠ AJ3
♥ K9
♦ AQ9762
♣ 85

♠ KQ76
♥ A87
♦ 843
♣ AT6

♠ T2
♥ Q652
♦ T5
♣ KQJ32

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♦Pass1♠
Pass2♦Pass3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מזרח  מאוד.  פשוט  ההכרזה  מהלך 
חוזר על הסדרה שבה פתח עם 6 קלפים 
בסדרה ו-14 נקודות. למערב פתיחה מול 
פתיחה עם חלוקה מאוזנת ועוצרים בכל 

.3NT הסדרות האחרות, והוא מכריז

ניתוח משחק היד

שליט  ללא  )במשחק  ב-3♥  מוביל  צפון 
מתוך  בכיר  בקלף  מובילים  אין  לרוב 

רצף בן 2 קלפים בלבד(.

בשיטת  קבוצות  תחרות  זו  הייתה  לו 
ל"משחק  מקום  כאן  היה   ,IMP חישוב 
כלומר  הדיאמונד,  בסדרת  בטוח" 
בודד   K "לתפוס"  בניסיון   ♦A להוריד 
 ♦ בדרום ורק אז לעבור לדומם ולשחק 

 .Q-לכיוון ה

שבה  בוטום  טופ  בתחרות  אנחנו  אבל 
משובח!  זה  הרי  בלקיחות  המרבה  כל 
לפיכך מומלץ מאוד לא להתחכם, לזכות 
A♥ ולעקוף מיד  בלקיחה הראשונה עם 
לכיוון ה-Q♦. כאשר ה-K♦ יצנח בסיבוב 
הוא  כי  יגלה  הכרוז  הסדרה,  של  השני 
 2 בספייד,   4  – הלקיחות   13 בכל  זוכה 

בהארט, 6 בדיאמונד ו-1 בקלאב.

תוצאה  יגרור  יותר  נמוך  "הישג"  כל 
 NT-גרועה. הכרזת סלם כלשהו ב-♦ או ב
תזכה כמובן את הזוג המכריז בתוצאת 

שיא.

 Dealer: E
Vul: E-W  6Board:

♠ 
♥ Q94
♦ J54
♣ QJT6532

♠ AQT5
♥ T63
♦ Q832
♣ A4

♠ 82
♥ 85
♦ AKT97
♣ K987

♠ KJ97643
♥ AKJ72
♦ 6
♣ 

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♦2♦3♦

PassPass3♠Pass
4♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

לדרום חלוקה של 7-5 בסדרות המייג'ור. 
 Michaels תכניתו היא להתחיל בהכרזת
Cuebid המתארת 5-5 בסדרות המייג'ור 
ולאחר מכן להציג אורך נוסף ב-♠. צפון 

המחזיק חוסר ב-♠ צריך לתקן ל-♥4.

ברוב  המחזיקים  מזרח-מערב  האם 
להכפיל?  צריכים  הגבוהות  הנקודות 
כי  ברור  ההכרזה  ממהלך  לא.  לדעתי 
ושל  ב-♦  מערב  של  הבכירים  הקלפים 
החוזה  להיחתך.  עלולים  ב-♠  מזרח 

הסופי הוא ♥4.

ניתוח משחק היד

מזרח מחזיק כוח רב בסדרתו הצדדית 
של דרום, וההובלה הנכונה היא בשליט 
ב-♠.  הגבוהים  קלפיו  על  להגן  מנת  על 
ינסה  אם  חמורה:  בעיה  לצפון  כעת 
יאבד  הוא  בדומם  ספיידים  לחתוך 
יפתח את סדרת  שליטה על היד בטרם 

ה-♠.

לשחק  הוא  הכרוז  של  הנכון  ההמשך 
בשליט  המשך  כעת  לחתוך.  ולא   ♠K
סדרת  את  להגביה  לצפון  יאפשר  נוסף 
זה  בשלב  בלבד.  אחת  פעם  וליפול  ה-♠ 
מזרח צריך דווקא להמשיך ב-♦ ולקצר 
חותך  צפון  הכרוז.  של  השליטים  את 
ומשליך   ♠J  משחק השני,  בסיבוב   ♦
 .♠Q-ב זוכה  מזרח  בעוד  מידו   ♦ עליו 
את  להפיל  כדי  הנכון  ההמשך  כעת 
צריך  והכרוז  ב-♣,  הוא  פעמיים  החוזה 
לחתוך  ולא   ♣AK-ב לזכות  להגנה  לתת 
יותר.  גדולה  נפילה  למנוע  מנת  על 
לתוצאה  יביא  מושלם  משחק  לסיכום, 
יש  לשני הצדדים  לקיחות, אולם   8 של 

אפשרויות לשגות. 
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 Dealer: S
Vul: Both  7Board:

♠ K3
♥ 86
♦ AQ62
♣ AKQ73

♠ AJ92
♥ AQT7
♦ 983
♣ J2

♠ 875
♥ KJ942
♦ KT7
♣ 94

♠ QT64
♥ 53
♦ J54
♣ T865

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass
1♣DblPass1♥
2♦2♥3♣3♥

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

רוורס.  להכרזת  אופיינית  יד  לצפון 
שהשותף  לאחר  סיכון  יש   2♦ בהכרזת 
עדיין  אך  הפתיחה,  להכרזת  השיב  לא 
זו נראית לי אופציה טובה יותר מאשר 

הכרזה זהירה של ♣2.

מזרח שהכפיל ♥1 תומך בתשובת שותפו 
קלפים   4 עם  תחרותי  במצב   2 לגובה 

בסדרה. 

לדרום יד חלשה מאוד, אולם מההכרזה 
כי  להסיק  ניתן  שותפו  של  החזקה 
שווה  הזוגות  בין  מתחלקות  הנקודות 
בשווה. במצב זה התאמה של 9 קלפים 
לגובה  תחרותית  הכרזה  מצדיקה  ב-♣ 
פי  על  הלקיחות".  סך  "חוק  פי  על   3
והמכרז   ,3♥ מערב  מכריז  היגיון  אותו 
כוחו  את  הציג  שכבר  )צפון  מסתיים 
יימנע  דרום  אם  להכפיל(.  צריך  אינו 
מהכרזה, החוזה הסופי של מזרח-מערב 

יהיה ♥2 בלבד.

ניתוח משחק היד

של  השני  בסיבוב   .♣A-ב מוביל  צפון 
הקלף  את  לשחק  צריך  דרום  הסדרה 
"לבקש"  ובכך  האפשרי  ביותר  הגבוה 
צפון  של  החלפה  ב-♠.  המשך  מהשותף 
ל-K♠ תהיה קטלנית – כעת הכרוז חייב 
פרט  סדרה  בכל  לקיחות   2 להפסיד 
עם  פעמיים  בחוזה  ייפול  והוא  לשליט 

תוצאה גרועה של מינוס 200.

"חוק סך הלקיחות" שבו השתמש מערב 
עבד  לא   3 לגובה  הכרזה  להצדיק  כדי 
בסדרות  הראי"  "חלוקת  בשל  הפעם 
המינור שהגדילה את מספר המפסידים.

 Dealer: W
Vul: None  8Board:

♠ AQ542
♥ 
♦ A97
♣ 96532

♠ 93
♥ AKQT3
♦ Q863
♣ KJ

♠ KJ
♥ J975
♦ JT2
♣ AQ84

♠ T876
♥ 8642
♦ K54
♣ T7

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♣
1♠2♥3♠4♥
4♠DblPassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

יד מעניינת מאוד. למזרח-מערב פתיחה 
התאמה  לצפון-דרום  אבל  פתיחה,  מול 
התחרותי  במכרז  הבכירה.  בסדרה 
כדאי מאוד להשתמש בהכרזות קפיצה 
בסדרת השותף כהכרזות הפרעה. לדרום 
4 קלפי ♠ והוא אינו חושש להכריז בגובה 

3 במצב לא פגיע עם 3 נקודות בלבד.

ההתאמה בת 9 הקלפים מחזקת מאוד 
את ידו של צפון ומגבירה את חשיבותו 
אינו  צפון  לפיכך,  בהארט.  החוסר  של 
זו  עקרונית   .4♥ על   4♠ להכריז  מהסס 
הכרזת הקרבה, אבל עם חלוקות כאלה 

ביצוע ♠4 הוא בהחלט בגדר האפשרי.

מדי  מאוזנות  מזרח-מערב  של  ידיהם 
מזרח   .5 לגובה  תחרות  להצדיק  מכדי 
המחזיק 15 נקודות מול פתיחת שותפו 

מכפיל ♠4 ומצפה לתוצאה חיובית.

ניתוח משחק היד

גודל  גם  כך  מזרח  של  הציפיות  כגודל 
מקלה   2-2 השליט  חלוקת  האכזבה. 
בספייד,  עוקף  הוא  הכרוז.  על  מאוד 
מגביה  סיבובים,  בשני  שליטים  מוציא 
את סדרת ה-♣ באמצעות שני חיתוכים 

ומבצע ♠4 די בקלות.

זו עם 13 נקודות אפשר לבצע  בחלוקה 
עוד  כל   .27 עם  לא  אך  מלא,  משחק 
 4 למזרח-מערב  יש  ב-♠,  ההגנה  תוביל 
עדיין   .4♥ בחוזה  מלמעלה  מפסידים 
"להקריב"  היה  עבורם  במיעוטו  הרע 

ל-♥5 במקום להכפיל ♠4.

 Dealer: N
Vul: E-W  9Board:

♠ Q652
♥ Q7
♦ 9765
♣ AT2

♠ AT
♥ AJ965
♦ K42
♣ KQ3

♠ K9874
♥ K83
♦ AQ8
♣ 85

♠ J3
♥ T42
♦ JT3
♣ J9764

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1NTPass2♥
Pass2♠Pass3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

התאמה  ימצא   1♥ במזרח  שיפתח  מי 
סלם,  לכיוון  יכריז  וכנראה  זו  בסדרה 
לזוג  כי  תגלה  מפתח  לקלפי  שאלה  אך 
יעצרו  כנראה  והם   ,♥Q-ו  ♣A חסרים 

ב-♥5.

אף  על   1NT לפתוח  היא  המלצתי 
זה  במקרה  במייג'ור.  החמישייה 
אם  )אלא  תימצא  לא  ב-♥  ההתאמה 
הזוג משתמש בשיטות מיוחדות(. מערב 
 3NT-ב וימשיך  ל-♠  בטרנספר  יתחיל 
תמיכה  בהיעדר  הסופי  לחוזה  שיהפוך 

ב-♠ בידו של מזרח.

ניתוח משחק היד

 ♣A דרום מוביל ב-6♣. אם צפון משחק
אוטומטי לפי הכלל "יד שלישית גבוה", 
הכרוז  עבור  מאוד  קל  יהיה  ההמשך 
קושי  ללא  לקיחות  ב-12  יזכה  והוא 
הכרוז  ישיג  בכך   .♥Q-ה נפילת  לאחר 
תוצאה טובה יותר מכל הזוגות שיכריזו 

משחק מלא ב-♥.

לעומת זאת, משחק מטעה של T♣ בצפון 
כנראה  יביא  אותו(  למצוא  קל  )שלא 
לרווח ניכר. בקלפים פתוחים אין בעיה 
להשיג 12 לקיחות, אבל סיבוב שני של 
♣ נראה מסוכן מיותר היות ש-A♣ עלול 
לי  נראה  זה  במקרה  בדרום.  להיות 
שהכרוז יסתפק ב-11 לקיחות וזו תהיה 

תוצאה טובה מאוד לצפון-דרום.
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 Dealer: E
Vul: Both  10Board:

♠ QJT
♥ AT9
♦ Q8763
♣ J2

♠ 87643
♥ 542
♦ K9
♣ AK7

♠ AK9
♥ QJ
♦ AJ2
♣ 98643

♠ 52
♥ K8763
♦ T54
♣ QT5

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1NT

Pass2♥Pass2♠
Pass3NTPass4♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

ליד  זהות  הראשונות  ההכרזות   4
הקודמת )הפעם אין אופציה של פתיחה 
מציג  מזרח   .)1NT במקום  בסדרה 
 3NT מכריז  מכן  ולאחר  ב-♠  חמישייה 
נקודות.   10-15 עם  מאוזנת  יד  המתאר 
משחק  בהחלט  מעדיף  הפותח  הפעם 
ב-♠  קלפים   3 של  התאמה  עם  בשליט 

וחולשה ב-♥. 

 3NT זה  הכרזה  שבמהלך  לזכור  חשוב 
המשחקים  בין  לבחור  מהפותח  מבקש 
את  ומסיים   4♠ מכריז  מערב  המלאים. 
אולי  היה  יותר  טובה  יד  )עם  המכרז 

אפשר לשקול הכרזת קיו-ביד של ♦4(.

ניתוח משחק היד

 .♠Q הוא  צפון  של  הנכון  ההובלה  קלף 
זו הובלה בטוחה שגם מונעת חיתוכי ♥. 
את  להוביל  עלול   ♥ לחתוך  ניסיון  כעת 
הכרוז לנפילה ב-2 לקיחות לאחר המשך 

בשליט. 

על מנת לצמצם את הנזק, המשחק הנכון 
ולהמשיך   ♠A-ב לזכות  הוא  הכרוז  של 
ב-AK♣ וב-♣ נמוך. ההגנה תמשיך ב-♠, 
אבל הכרוז זוכה ב-K♠ ומתחיל למשוך 
בניסיון להשליך הארטים  ב-♣  לקיחות 
לחתוך  חייב  צפון  מהדומם.  מפסידים 
לאבד  ברצונו  אין  אם   ♥ ולשחק  מיד 
את  בכך  )ולאפשר  זו  בסדרה  לקיחה 

ביצוע החוזה(.

יובילו  נכונה  והגנה  נכון  יד  משחק 
צריכה  וזו  אחת,  פעם  החוזה  לנפילת 

להיות לדעתי תוצאה ממוצעת.

 Dealer: S
Vul: None  11Board:

♠ 85
♥ QJ8
♦ AKT965
♣ KT

♠ AQ94
♥ 9654
♦ Q43
♣ 87

♠ J62
♥ KT7
♦ 82
♣ AQ953

♠ KT73
♥ A32
♦ J7
♣ J642

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass
1♦Pass1♠Pass
2♦PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מהלך הכרזה פשוט וטבעי מוביל לחוזה 
 1♦ פותח  צפון  צפון-דרום.  מצד  חלקי 
וחוזר על סדרתו בת 6 הקלפים, בעוד 9 
הנקודות של דרום "שוות" הכרזה אחת 

בלבד.

לאוברקול  ראויה  אינה  מערב  של  ידו 
♣2, אך ייתכן כי מספר שחקנים יחליטו 
מה   ,Balancing במצב  במערב  להכפיל 
שיביא להכרזת ♥2 מצד מזרח שתהווה 
"טופ"  להשיג  לצפון-דרום  הזדמנות 

במידה שיכפילו.

ניתוח משחק היד

מזרח יוביל כנראה ב-6♥ )שני מלמעלה 
בהובלה  היגיון  אין  גרועה(.  מסדרה 
מה  מחזיק  המוביל  כאשר  מדאבלטון 

שנראה כלקיחה בשליט.

אין זה משנה כיצד ישחק הכרוז בלקיחה 
הראשונה: העקיפה בשליט נכשלת בעוד 
השחורים  האסים  של  הנוח  מיקומם 
בלבד  אחת  לקיחה  להפסיד  לו  יאפשר 
בסדרות הקלאב והספייד. בסך הכול יש 
סדרה,  בכל  אחד  מפסיד  בדיוק  לכרוז 

והחוזה ♦2 יבוצע עם לקיחה עודפת.

110+ תהיה ממוצעת לערך.  תוצאה של 
לזוגות בצפון-דרום שיגיעו לחוזה חלקי 
לתוצאה  הזדמנות  תהיה  שליט  ללא 

מצוינת של 120+.

 Dealer: W
Vul: N-S  12Board:

♠ A876
♥ J6
♦ J432
♣ 765

♠ J32
♥ 84
♦ T7
♣ QJT942

♠ KQ4
♥ AQT975
♦ 965
♣ K

♠ T95
♥ K32
♦ AKQ8
♣ A83

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

PassPassDbl2♥
2♠3♣PassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

♥1. הדרך הנכונה לטפל בידו  מערב פותח 
של מזרח היא לא להשיב להכרזת הפתיחה, 
שהיריבים  במקרה  קלאב  להכריז  אבל 
יתערבו במכרז. דרום צריך להכפיל )אלא 
 1NT שהכרזת  סיכום  יש  לשותפות  אם 
להתבצע  יכולה   1♥ על   Balancing במצב 
עם 16 נקודות. תחום הניקוד הנורמלי של 

1NT במצב זה הוא 11-14(. 

מערב יחזור על סדרתו עם סדרה טובה 
 2♠ מכריז  צפון  המינימום.  מעל  ויד 
רביעייה בסדרה,  הנחה שלשותף  מתוך 
שידו  משום   3♣ מכריז  מזרח  וכאמור 
סדרת  היא  כאשר♣  רק  ערך  בעלת 
שאלה  דרום  בפני  עומדת  השליט. כעת 
שוות  שלו  הנקודות   16 האם  קשה: 
לא  מהשחקנים  חלק  נוספת?  הכרזה 
יכפילו  אחרים   .3NT ויכריזו  יתאפקו 
 .3♦ של  לחוזה  יגיעו  ואולי  נוספת  פעם 
הפעולה   4333 החלוקה  לאור  זאת,  עם 

ההגיונית ביותר היא לוותר ליריבים.

ניתוח משחק היד

דיאמונדים  בשלושה  מוביל  דרום 
השלישי  בסיבוב  חותך  מזרח  גבוהים. 
יעכב  דרום  שליט,  ישחק  אם  וכעת 
שוב  להגיע  אפשרות  תהיה  לא  ולכרוז 
המשחק  ב-♥.  עקיפה  לבצע  כדי  לידו 
♥ אל ה-Q♥ בסיבוב הרביעי  הנכון הוא 
הכרוז  יעכב,  דרום  אם   .♣K אז  ורק 
בהוצאת  וימשיך   ♥ יחתוך   ,♥A ישחק 

השליטים.

על אף בעיות המעברים ביד זו, חלוקת 
הסדרות נוחה מאוד וההגנה אינה יכולה 
שתואר  כפי  נכון  משחק  חיתוך.  להשיג 

לעיל יוביל לביצוע החוזה ♣3.
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 Dealer: N
Vul: Both  13Board:

♠ J976
♥ AJ6
♦ 6
♣ AQT72

♠ 843
♥ 873
♦ KQ74
♣ K53

♠ T5
♥ KQT92
♦ J92
♣ J86

♠ AKQ2
♥ 54
♦ AT853
♣ 94

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

2NTPass3♠Pass
4♣Pass4♦Pass
4♥Pass4♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

את  לגלות  זמן  לוקח  לצפון-דרום 
טבעי.  הכרזה  במהלך  ב-♠  ההתאמה 
השני  בסיבוב  דרום  מצד   4♠ הכרזת 
עלולה להביא להחמצת סלם, ולכן הוא 
רביעית  )סדרה  ב-♥2  להשתמש  מעדיף 
כדי  זו  הכרזה  מכפיל  מערב  מחייבת(. 

לבקש הובלה ב-♥ משותפו.

ב-♠  ההתאמה  על  מודיע  דרום  בהמשך 
קיו-ביד.  הכרזות  של  סדרה  ומתחילה 
מעל  ידיים  מחזיקים  השותפים  שני 
עדיין בטווח  למינימום של פתיחה, אך 
צריכות  כאלה  ידיים  החלש.  הפותח 
לשתף פעולה בהכרזות קיו-ביד, אך לא 
לעבור לבדן את גובה 4. זה מסביר את 
לבסוף  הנעצר  הארוך  ההכרזה  מהלך 
ב-♠4. לשותפות המשתמשת בקונבנציה 
כגון "Serious 3NT" יהיה קל יותר להבין 
עם  סלם  מהכרזת  ולהימנע  המצב  את 

ערכים בלתי מספיקים.

ניתוח משחק היד

הובלה של מזרח ב-K♦ עוד נותנת לכרוז 
פיתוח  באמצעות  לקיחות  ל-12  תקווה 
להוביל  יבחר  מזרח  אולם  ה-♣,  סדרת 
שותפו  ידי  על  שנצטווה  כפי  ב-3♥ 
שהכפיל הכרזה מלאכותית של ♥2. כעת 
יש להגנה 2 לקיחות בטוחות – אחת ב-♥ 
ואחת ב-♣. עם זאת, משחק מוצלח של 
יוביל אותו ל-11 לקיחות –  הכרוז ב-♣ 
ביד  האפשרית  ביותר  הטובה  התוצאה 

זו.

 Dealer: E
Vul: None  14Board:

♠ Q2
♥ KT2
♦ AKJ87
♣ 754

♠ KT9
♥ AQ85
♦ T643
♣ Q9

♠ AJ876
♥ 964
♦ 
♣ AKJT6

♠ 543
♥ J73
♦ Q952
♣ 832

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♠
2♦3♦Pass4♣

Pass4♥Pass5♦
Pass6♠All Pass

ניתוח ההכרזה

♠1. ספק אם ידו המאוזנת  מערב פותח 
בשיטת   2♦ אוברקול  שווה  צפון  של 
טופ-בוטום  בתחרות  אבל   ,IMP חישוב 
פגיע,  לא  צד  כשאף  סבירה  הכרזה  זו 

ביחוד כשמדובר בחמישייה איכותית.

מזרח משתמש בהכרזת סדרת המתנגד 
יד  התחלתי(   Pass )לאחר  להראות  כדי 

מזמינה למשחק מלא עם התאמה ב-♠.

ברגע שמצא התאמה, מערב מוסיף נקודות 
חלוקה ומבין שידו חזקה מכדי לסגור מיד 
ל-♠4. הוא מכריז ♣4 )אשר מתפרש על ידי 
 .4♥ של  בקיו-ביד  ונענה  כקיו-ביד(  מזרח 
שליטה  תחת  הסדרות  כל  כי  ברור  כעת 
המלא  המשחק  גובה  את  לעבור  ומוצדק 
מזרח   .5♦ של  נוספת  קיו-ביד  בהכרזת 
מתחזקת  והיא  ידו,  את  להעריך  צריך 
לאור העובדה שאין לו אפילו נקודה אחת 
את  מקבל  מזרח  לפיכך  היריב.  בסדרת 
ההזמנה ומכריז ♠6. שימו לב שמערב אינו 
האסים  למספר  שאלה  בהכרזת  משתמש 
עם חוסר בסדרה משום ש-A♦ אצל השותף 

אינו קלף מועיל עבורו.

ניתוח משחק היד

היריבים  ואחד  סלם  משחקים  כאשר 
)המראה   2 בגובה  באוברקול  התערב 
עקרונית כוח של פתיחה(, יש לבצע את 
ביצוע  שהכריז.  היריב  נגד  העקיפות 
תביא  אכן  הנכון  בכיוון  ב-♠  עקיפה 
לכרוז 12 לקיחות קלות. ניתן אף להשיג 
"היפוך  טכניקת  באמצעות  לקיחות   13
הדומם" – תזמון נכון יאפשר 3 חיתוכי 
המפסידים  השלכת  ולבסוף  במערב   ♦

של מזרח על סדרת הקלאב.

 Dealer: S
Vul: N-S  15Board:

♠ Q9643
♥ 97
♦ Q832
♣ K8

♠ K87
♥ J5
♦ JT5
♣ AQ976

♠ 52
♥ A64
♦ K6
♣ JT5432

♠ AJT
♥ KQT832
♦ A974
♣ 

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

PassPass

ניתוח ההכרזה

כמו-גם  ברורה,   1♥ הפתיחה  הכרזת 
♠1, אך לאחר מכן נוצרות  תשובת צפון 
בעיות. מפתה להכריז ♣2 במזרח במצב 
פגיעות עדיף, אך זה יעזור לדרום שיוכל 
להראות  כדי  היריב  סדרת  את  להכריז 
תומך  בכפל  להשתמש  או  חזקה  יד 
צפון-דרום  ב-♠.  3 קלפים  להראות  כדי 
יגיעו כנראה למשחק מלא ♠4 ומערב מן 
הסתם יקריב ל-♣5 עם תוצאה של 300- 
לעקוף  אם  בהחלטה  התלויה   ,-500 או 

.♣K נגד

לעומת זאת, לאחר Pass של מזרח קשה 
לדרום לתאר את ידו המיוחדת )בשיטה 
השנייה  ההכרזה  לדעתי,  טבעית(. 
כעת   .3♥ היא  דרום  של  ביותר  הטובה 
צפון אינו יודע על ההתאמה ב-♠, ועם 7 
ב-♥3.  יעצור  כנראה  הוא  בלבד  נקודות 
גם הכרזה של ♦2 או ♠2 של דרום בסיבוב 
השני הייתה גוררת Pass של צפון. קשה 
להגיע למשחק מלא לאחר אי-התערבות 
היריבים, אולם מהלך ההכרזה המומלץ 
מוביל לכל הפחות לחוזה החלקי הטוב 

ביותר.

ניתוח משחק היד

מערב מוביל ב-J♣. הדומם אינו משופע 
הוא  הנכון  המשחק  ולכן  בכניסות, 
ההמשך  כאשר   ♥K מיד  ולשחק  לחתוך 
)המתגשמת(  בתקווה   ♥Q-ב הוא  הנכון 
השליטים  הוצאת  לאחר   .♥J להפיל 
K♦ במערב  A♦ ו-♦ נמוך. הופעת  ישוחק 
ב-♠  ולעקוף  לדומם  להגיע  מאפשרת 
משחק   .)♠Q-ב להתחיל  חשוב  )כאשר 
את  לנצל  לו  יאפשר  הכרוז  של  נכון 
ולהגיע  הידידותית  הקלפים  חלוקת 

לתוצאה טובה של 11 לקיחות.
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 Dealer: W
Vul: E-W  16Board:

♠ J
♥ KQ974
♦ AT43
♣ A76

♠ KT4
♥ A
♦ J98765
♣ KQ9

♠ 9652
♥ J652
♦ 2
♣ J543

♠ AQ873
♥ T83
♦ KQ
♣ T82

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♥Pass1♠Pass
2♦Pass3♥Pass
4♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

להתערב  אם  בעייתית  החלטה  עוד 
באוברקול או לא. למזרח יד טובה, אך 
השישייה שלו ב-♦ חלשה. שחקנים רבים 
יסרבו בתוקף להכריז אוברקול בגובה 2 
 Pass-ש ירגישו  ואחרים  כזו,  סדרה  עם 
ההחלטה  היד.  עם  צדק  עושה  אינו 

הסופית היא עניין של סגנון. 

כדי  ל-♥3   1♥ מיד  להעלות  יכול  דרום 
להראות יד מזמינה עם התאמה, אולם 
 Bergen בשיטת  המשתמשים  שחקנים 
ייאלצו  חלשה  הכרזה  היא   3♥ שלפיה 
לחפש  רע  רעיון  זה  ואין   ,1♠ להכריז 
שמסתפקים  לפני  ב-♠   5-4 של  התאמה 
ב-♥. בכל מקרה, החוזה   5-3 בהתאמה 
 4♥ הוא  מוכרז  להיות  שאמור  הסופי 
 3NT-אם כי בקלפים פתוחים מתברר ש(

הוא חוזה מוצלח יותר(.

ניתוח משחק היד

לאחר הובלה טבעית ב-K♣, כרוז השואף 
 ♣A-ב לזכות  חייב  חוזהו  את  לבצע 
ולהוביל מיד J♠ לעקיפה, עם כוונה לכסות 
ב-Q♠ כאשר מזרח ישחק נמוך. כך משיג 
הכרוז השלכה מהירה של ♣ מפסיד והוא 
ימשיך ב-♥ אל ה-K וה-A. לאחר מכן הוא 
יחתוך סיבוב שלישי של ♣ ויעבור לדומם 
ב-K♦ כדי לעקוף נגד ה-J♥ של מערב. עם 
זאת, חלוקת השליטים 4-1 תכשיל אותו 
 ♠K-בתנאי שמזרח יקפיד להשליך את ה
על השליטים ויאפשר למערב לזכות ב-2 
הלקיחות האחרונות עם 9♠ וה-♣ הרביעי 
החוזה  את  תכשיל  ב-♦  שלו. הובלה 
 ♥A-ב הזכייה  שלאחר  משום  בוודאות, 

מזרח יוכל להעניק לשותפו חיתוך ♦.

 Dealer: N
Vul: None  17Board:

♠ AKJ8
♥ J87
♦ KJ8
♣ KT4

♠ Q64
♥ KT53
♦ T9654
♣ 8

♠ 953
♥ 6
♦ A72
♣ AJ9753

♠ T72
♥ AQ942
♦ Q3
♣ Q62

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1NTPass2♦Pass
2♥Pass3NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

מהלך הכרזה סטנדרטי של צפון דרום: 
והכרזה  ל-♥  טרנספר   ,1NT פתיחה 
יד  המתארת  המשיב  של   3NT שנייה 
צריך  צפון  נקודות.   10-15 עם  מאוזנת 
 3NT לבחור בין שני המשחקים המלאים
ו-♥4. ההחלטה די ברורה לאור החלוקה 
4333 והעוצרים הטובים בכל הסדרות. 
על אף ההתאמה בת 8 הקלפים בסדרת 
ה-♥, משחק מלא ללא שליט יעניק קרוב 
יותר. שחקנים  טובה  תוצאה  לוודאי 
ב-♣3  אולי  יתערבו  במערב  נועזים 
הכרזה  זו  אך  דרום(,  של   2♦ )לאחר 
 – עדיף לחכות סיבוב  ומסוכנת.  פרועה 
♥2 ודרום אינו ממשיך  אם צפון מכריז 
♣3 תהא  Balancing של  להכריז, הכרזת 

הגיונית.

ניתוח משחק היד

מזרח מוביל ב-9♦ )שני מלמעלה מסדרה 
וממשיך   ♦A-ב זוכה  מערב  חלשה(. 
תועיל  רק  לקלאב  )החלפה  בסדרה 
כעת המשחק   .♦K-ב זוכה  צפון  לכרוז(. 
שאם  כך   ,♥J להריץ  הוא  ב-♥  הנכון 
מזרח יכסה אפשר יהיה לעקוף בהמשך 
לכסות  לא  עדיף  למזרח   .♥T-ה נגד 
אם  הבא.  בסיבוב  בעיה  לכרוז  וליצור 
לו  תהיינה   ,Q-ה אל  נמוך  ב-♥  ימשיך 
רק 3 לקיחות ב-♥, אולם הדבר לא ימנע 
את ביצוע החוזה משום שניתן לפתח 3 
לקיחות ב-♠ ולפחות לקיחה אחת ב-♣. 

 10 לו  יעניק  הכרוז  של  מוצלח  משחק 
לקיחות בחוזה 3NT. לעומת זאת, חוזה 
ב-8♣  הובלה  לאחר  מידית  ייכשל   4♥
של  בידו  מהירים  קלאב  חיתוכי  ושני 

מזרח.

 Dealer: E
Vul: N-S  18Board:

♠ AKJT5
♥ K
♦ AKQ6
♣ KT6

♠ 9
♥ AQJ854
♦ T932
♣ Q3

♠ 4
♥ T972
♦ J854
♣ A942

♠ Q87632
♥ 63
♦ 7
♣ J875

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---2♥Pass4♥
4♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מערב   .2♥ של  טיפוסית  פתיחה  למזרח 
ובמצב   4♠ מפני  הגנה  לו  שאין  יודע 
ככל  להפריע  לנסות  עליו  עדיף  פגיעות 
האפשר – לפיכך הוא מכריז ♥4 )אם כי 
שחקנים ערמומיים לא יבחלו במצב זה 

בהכרזת Psyche של ♠2(.

מפתה  הענקית.  ידו  עם  בבעיה  צפון 
שהשותף  הסיכויים  רוב  אך  להכפיל, 
הכפל  את  ישאיר  חלשה  יד  המחזיק 
יותר  נמוכה  תוצאה  כנראה  תושג  וכך 
ההכרזה  לדעתי,  מבוצע.  מלא  ממשחק 
הפרקטית ביותר היא ♠4. צפון אינו צריך 
סלם,  לבצע  בשביל  מדי  יותר  מהשותף 
אבל "עדיף ציפור אחת ביד משתיים על 
היריבים  בקיצור, לאחר הפרעת  העץ". 
הוא  ו-♠4  מושלמת,  הכרזה  לצפון  אין 

הרע במיעוטו. 

ניתוח משחק היד

 ♥A-ב מוביל  לאור תמיכת מערב מזרח 
סדרת  על  זו  לקיחה  תיעלם  )בטרם 
שייחתך,  שני  ב-♥  המשך  לאחר  ה-♦(. 
על הכרוז לנחש את המצב בסדרת ה-♣ 
אם ברצונו להשיג לקיחה עודפת ולקבל 
תוצאה טובה. במקרה זה הניחוש אינו 
קשה: אין זה מקובל לפתוח ♥2 עם שני 
2 קלאבים  )לאחר השלכת  ולכן  אסים, 
על סדרת הדיאמונד( יש להיכנס לדומם, 
להוביל J♣ ולשחק K♣ אם מערב משחק 

נמוך.

הקרבה  הכרזת  כי  אציין  לסיום 
שדרום  משום  תשתלם  לא  ל-♥5 
תזכה  ההגנה  הבודד.  ב-♦  יוביל 
גם  ולבסוף   ♠A  ,♦ חיתוך   ,♦AKQ-ב
בוטום  יקבל  ומזרח  ב-♣,   לקיחה 

)800-( למרות הפגיעות העדיפה.
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 Dealer: S
Vul: E-W  19Board:

♠ J76
♥ 98632
♦ T54
♣ 93

♠ Q8
♥ AJ74
♦ J9
♣ JT752

♠ K932
♥ KT
♦ A762
♣ AK4

♠ AT54
♥ Q5
♦ KQ83
♣ Q86

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

Pass2♣Pass2♠
Pass2NTPass3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

דרום פותח ♦1 ולמערב הכרזת התערבות 
טיפוסית של 1NT. מזרח מכריז סטיימן 
עם  מלא  למשחק  מזמין  מכן  ולאחר 
מקבל  מערב  נקודות.  ו-9  ב-♥  רביעייה 
.3NT את ההזמנה עם 17 נקודות ומכריז

ניתוח משחק היד

 צפון מוביל בסדרת השותף 4♦, והכרוז 
במצב קשה. כדי לבצע את החוזה עליו 
להגיע לדומם כדי לעקוף בקלאב ולאחר 
ליהנות  כדי  לדומם  שוב  להגיע  מכן 

מהקלאבים שהוגבהו. 

המשימה אינה קלה, אולם ניתנת לביצוע 
מההכרזה  הידועה  בעובדה  שימוש  תוך 
נמצאות  החסרות  הנקודות  כל  שכמעט 
מצפון  למנוע  הוא  המפתח  דרום.  אצל 
דרום  את  ולהכריח  ההובלה  את  לקבל 
מסדרות  אחת  הכרוז  עבור  לפתוח 
 ♦9 הנכונה:  המשחק  המייג'ור. דרך 
מהדומם בלקיחה הראשונה, Q♦ מדרום 
מועך  מדרום   ♦K כעת  מעכב.  ומערב 
 .♦A-ה את  מעכב  מערב  ושוב   ,♦J-ה את 
 ♣A גובים   ,♦A-ב זוכים  בסיבוב השלישי 
דיאמונד  של  רביעי  סיבוב  ומשחקים 

)מהדומם מושלכים שני קלפי ♥(.

דרום זוכה ב-8♦ ואין לו מה לעשות! אם 
ימשיך ב-♠, יעניק לדומם כניסה נכספת 
עם Q♠, ואם ימשיך ב-♥ תהיינה לדומם 
דרום  אם  לדוגמא:  ב-♥.  כניסות  שתי 
זוכה   ,♥K-ב מכסה  מערב   ,♥Q מוביל 
סיבובי  שני  ולאחר  ב-♣  עוקף   ,♥A-ב
יתר  לגביית   ♥J עם  לדומם  חוזר   ♣

הלקיחות בסדרה.

 Dealer: W
Vul: Both  20Board:

♠ KJT94
♥ J9
♦ T974
♣ 53

♠ Q65
♥ Q75
♦ 52
♣ AT964

♠ A2
♥ AKT63
♦ KQJ6
♣ J7

♠ 873
♥ 842
♦ A83
♣ KQ82

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

Pass2♥Pass4♥
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מהלך הכרזה פשוט מאוד. מערב פותח 
♥1 עם 18 נקודות ולאחר תמיכת שותפו 
)שהראה 6-9 נקודות( הוא מכריז משחק 

מלא ♥4.

ניתוח משחק היד

)ראש   ♠J בין שתי הובלות:  צפון מתלבט 
מסדרה  מלמעלה  )שני  ו-9♦  פנימי(  רצף 
חלשה(. לו היה החוזה 3NT, ההובלה ב-♠ 
הייתה ברורה, אולם באופן כללי הובלות 
ל-K מסוכנות במשחק עם שליט,  מתחת 
אלא אם מהלך ההכרזה מרמז באופן ברור 
על צורך בהגנה אקטיבית )לדוגמא, כאשר 
וחזקה(. ביד  ארוכה  סדרה  הציג  הדומם 
הנוכחית, הובלה ב-J♠ לא תהיה מוצלחת: 
ב-♦,  ימשיך  והכרוז   ♠Q-ב יזכה  הדומם 
בדומם  זו  בסדרה  אחד  מפסיד  יחתוך 

וישיג 11 לקיחות ללא בעיות.

יחסית  הטובה  ההובלה  גם  זאת,  עם 
לבצע  אפשרות  מהכרוז  תמנע  לא  ב-♦ 
 ♦A-ב יזכה  דרום  אם  לקיחות:   11
מידו  נמוך  ישחק  מערב  ב-♠,  וימשיך 
Q♠; אם  על  ב-♣  ישליך מפסיד  ולבסוף 
 ♣A-ב יזכה  הכרוז   ,♣K-ל יחליף  דרום 
לו  תהיה  כך   .♣J-וב  ♥AK-ב וימשיך 
 ♠ להשליך  כדי   ♥Q עם  לדומם  כניסה 
אינו  כבר  צפון  בעוד  קלאב,  על  מפסיד 
יכול לחתוך.  גם לאחר הובלה של צפון 
ב-♣ ניתן עדיין לבצע 11 לקיחות: הכרוז 
זוכה  הראשונה,  הלקיחה  את  מעכב 
ב-A♠, משחק AK♥ ומבצע עקיפת חיתוך 
בקלאב. לסיכום, ניתן לבצע 11 לקיחות 
לאחר כל הובלה, אבל הובלה ב-♠ תקל 
על הכרוז, בעוד לאחר הובלה אחרת יש 

סיכוי שהוא יטעה.

 Dealer: N
Vul: N-S  21Board:

♠ 7654
♥ 5
♦ Q4
♣ AKJ876

♠ AJ9
♥ QJ973
♦ KJ96
♣ 4

♠ KQ82
♥ 4
♦ A872
♣ T953

♠ T3
♥ AKT862
♦ T53
♣ Q2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♣1♥Pass1NT

Pass2♦PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

צפון פותח ♣1 לפי חוק ה-20 – החלטה 
לאור  הגיונית  אבל  פגיע  במצב  גבולית 
 ,1♥ מתערב  הסדרה.  מזרח  איכות 
תלויה  מערב  של  התשובה  והכרזת 
רבים  מומחים  השותפים.  בין  בהסכם 
תשובה  שהכרזת  לשחק  ממליצים 
קלפים,   5 מבטיחה   1♥ לאוברקול   1♠
עם   1NT בין  לבחור  צריך  מערב  ואז 
להביא  )שעלול   Pass ב-♣,  עוצר"  "חצי 
)בכל זאת(  ו-♠1  להחמצת משחק מלא( 

עם 4 קלפים בלבד.

אם לפי השיטה ♠1 היא הכרזה מחייבת 
בסדרה,  קלפים   4 לפחות  המבטיחה 
מערב.  של  הראשונה  הכרזתו  תהיה  זו 
במקרה זה סביר להניח כי מזרח יכריז 
יהיה גם החוזה הסופי. לאחר  ♠2 אשר 
הבא  בסיבוב  יכריז  מזרח  ממערב   1NT

הסופי. ומה  החוזה  יהיה  זה  ושוב   ,2♦
פתיחה  צפון-דרום? לאחר הכרזת  לגבי 
נוספת  מהכרזה  יימנע  צפון  גבולית 
 Pass" במצב פגיע. באשר לדרום, יש לו
מלכודת" על ♥1, אבל לאחר שהיריבים 

הכריזו ♦2 הוא נאלץ לשתוק.

ניתוח משחק היד

על  הסכימו  )היריבים  ההכרזה  מהלך 
לכיוון  רומז  מזרח(  של  השנייה  סדרתו 
החוזה  את  יבצע  מזרח  בשליט.  הובלה 
עם לקיחה עודפת באמצעות 3 לקיחות 
בשליט, 4 לקיחות בספייד ו-2 חיתוכים.

המשחק  של  מדויק  תזמון  באמצעות 
אף  ניתן  מוקדם(  בשלב  קלאב  )חיתוך 
בסוף  יישארו  שלדרום  למצב  להגיע 
ייכנס  והוא  בלבד   ♥ קלפי  המשחק 
לכרוז  יעניק  אשר  סופי"  ל"משחק 

לקיחה עשירית.
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 Dealer: E
Vul: E-W  22Board:

♠ 983
♥ 43
♦ J864
♣ T752

♠ AK65
♥ T8
♦ KQT952
♣ 9

♠ QT4
♥ AKQJ652
♦ 7
♣ J6

♠ J72
♥ 97
♦ A3
♣ AKQ843

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

Pass2♠3♣4♥
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

לדרום יד טובה עם 6 קלפי ♣ המאפשרת 
לו להכריז פעמיים, אולם למערב יד לא 
פתיחת  מול   ♥ קלפי   7 עם  טובה  פחות 
הסופי  החוזה  את  קובע  והוא  השותף 
– ♥4. יש לציין כי הכרזת מזרח ♠2 לאחר 
 ,Reverse הכרזת  אינה   2♥ הכריז  שמערב 
הכריז  הוא  טכנית  שמבחינה  פי  על  אף 
מסדרתו  יותר  גבוהה  סדרה   2 בגובה 
לו  הייתה  שלא  משום  וזאת  הראשונה, 
הראשונה  סדרתו  על  לחזור  אפשרות 
להכריז  כמובן  יכול  היה  מזרח   .2 בגובה 
בסיבוב השני ♦3, אך עדיף לבחור בהכרזה 

זולה יותר ולהראות רביעייה ב-♠.

ניתוח משחק היד

בסדרת  יוביל  צפון  להגנה.  קלה  לא  יד 
השותף. דרום יזכה ב-Q♣ ואולי יתפתה 
להמשיך בשליט בתקווה למנוע חיתוכי 
♣ בדומם. אבל הכרוז יספיק בכל מקרה 
לידו  יחזור  שלו,  השני  ה-♣  את  לחתוך 
Q♠, יסיים משיכת שליטים, ימשיך  עם 
ב-♦  שלו  המפסיד  את  וישליך   ♠AK-ב
על ה-♠ הרביעי של הדומם. מסתבר כי 
הכרוז  את  המגבילה  היחידה  ההגנה 
ל-11 לקיחות היא לשחק מיד A♦ לאחר 
הגנה  קו   – הראשונה  בלקיחה  הזכייה 
מאליו  מובן  מלהיות  מאוד  רחוק  אשר 
חוסר  שלכרוז  הנמנע  מן  שלא  עוד  )מה 

ב-♦(.

שותפו  הגנת  על  להקל  יכול  צפון 
תמנע  אשר  בשליט  הובלה  באמצעות 
זמן  לאורך  ♣, אך  לחיתוך  כל אפשרות 
לא  השותף  בסדרת  מהובלה  הימנעות 

תקל על חיי השותפות.

 Dealer: S
Vul: Both  23Board:

♠ QT9732
♥ 4
♦ KQ
♣ AQT9

♠ J8
♥ AT32
♦ 98742
♣ 52

♠ 64
♥ QJ987
♦ AT3
♣ KJ8

♠ AK5
♥ K65
♦ J65
♣ 7643

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass
1♠Pass2♣2♥
4♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

נקודות,   11 עם   Pass-ב שהתחיל  לאחר 
 .Drury במוסכמה  משתמש  דרום 
מקסימלית  יד  מתארת   2♣ ההכרזה 
התאמה  עם   )Passed Hand-ל )יחסית 
גרסה  גם  קיימת  ב-♠.  קלפים   +3 של 
לפיה  המוסכמה  של  יותר  משוכללת 
תשובה של ♣2 מתארת 3 קלפי ♠ בדיוק 
בעוד תשובה של ♦2 מתארת יד טובה עם 

4+ קלפי ♠.

פתיחה,  להכרזת  קרוב  שהיה  מערב, 
מציג את סדרת המייג'ור שלו בגובה 2. 
צפון מחזיק 13 נקודות עם חלוקה 6-4 
וקלף בודד בסדרת היריב. לאור הכרזת 
הכרזת  בהחלט  מצדיקה  ידו  השותף, 

משחק מלא, והחוזה הסופי הוא ♠4.

ניתוח משחק היד

בה  )שיש   ♥A-ב הובלה  בין  יבחר  מזרח 
"ניטרלית"  הובלה  ובין  מסוים(  סיכון 
חייב להחליף  ב-♦. במקרה השני מערב 
למנוע  כדי   ♦A-ב הזכייה  לאחר  ל-♥ 

"היעלמות" מפסיד.

שני  להשליך  אפשרות  שלכרוז  היות 
מפסידים ב-♣ על K♥ ועל J♦, הוא זקוק 
לו   .♣K-ה נגד  ב-♣  פשוטה  לעקיפה  רק 
רק  הייתה  ולכרוז  במערב,   ♥A היה 
השלכה אחת של מפסיד ב-♣, היה עליו 
לעבר  זו  בסדרה  עמוקה  עקיפה  לבצע 
ממפסידים  להימנע  כדי   ♣9 או   ♣T
שניהם   ♣KJ-ו מזלו  שיתמזל  במקרה 
בפועל(.  קורה  שאכן  )כפי  מערב  אצל 
לסיכום, התוצאה הצפויה )שתושג ברוב 
 4♠ בחוזה  לקיחות   11 היא  השולחנות( 
האסים  בשני  רק  זוכה  ההגנה  כאשר 

האדומים.

 Dealer: W
Vul: None  24Board:

♠ AT8632
♥ K3
♦ 962
♣ AK

♠ K4
♥ Q874
♦ K54
♣ Q743

♠ QJ95
♥ A52
♦ A3
♣ 9865

♠ 7
♥ JT96
♦ QJT87
♣ JT2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♠Pass1NTPass
2♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

האם  דרום.  של  היא  העיקרית  הבעיה 
עם   1♠ פתיחה  להכרזת  להשיב  כדאי 
עקרונית  התאמה?  ללא  נקודות   5
אני  זה  במקרה  אך  לא,  היא  התשובה 
מעלה  כלפי  דרום  של  ידו  את  משדרג 
 ♥T9 ♦T87 המעולים  "הספוטים"  בשל 
נקודות.   6-7 של  כיד  אותה  ומעריך   ♣T
אלה  קלפים  כי  להדגיש  יש  זאת,  עם 
מחזקים את היד רק בחוזה ללא שליט, 

בעוד בחוזה ♠2  משמעותם שולית.

כי  ספק  אין   ,Pass-ב יבחר  דרום  אם 
של   Balancing בהכרזת  יתערב  מערב 
♠2, היריבים  1NT. כעת אם צפון יכריז 

לעונשין. לאחר  להכפילו  עלולים 
זה   .2♠ יכריז  צפון   ,1NT דרום  תשובת 
מצב  רואה  ואיני  הסופי,  החוזה  יהיה 

שהיריבים יכפילו.

ניתוח משחק היד

למזרח אין הובלה ברורה, והוא יבחר בין 
משמעותית.  תהיה  זו  בחירה  ל-3♣.   ♥4
עם  לקיחה  לכרוז  תעניק  ב-♥  הובלה 
K♥. בהמשך הוא יפסיד 3 לקיחות ב-♠ 

ו-AK♦ וייפול בחוזה פעם אחת.

לעומת זאת, לאחר הובלה ב-♣ והמשך 
של  סיבובים  בשני  הכרוז  של  )סביר( 
 ,♦A לשחק  הזדמנות  להגנה  תהיה   ♠
את  ימשוך  מערב  כעת   .♦ וחיתוך   ♦K
ב-♣.  מידו  וייצא  שלו  האחרון  השליט 
ספייד  קלפי  עם  בידו  ייתקע  הכרוז 
המשחק  בסוף  וייאלץ  בלבד  והארט 
לזוגות  ב-♥.  לקיחות   2 להגנה  למסור 
את  למצוא  שיצליחו  במזרח-מערב 
ההגנה האופטימלית ולהפיל את החוזה 

פעמיים מגיע ציון לשבח.
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 Dealer: N
Vul: E-W  25Board:

♠ QT8
♥ T964
♦ 5
♣ A8632

♠ AJ62
♥ KJ32
♦ QT8
♣ 97

♠ K97
♥ Q5
♦ J964
♣ QJT5

♠ 543
♥ A87
♦ AK732
♣ K4

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

PassPass1♦Pass
1♥Pass1NTPass
PassPass

ניתוח ההכרזה

אינו  מזרח  כאשר  טבעי,  הכרזה  מהלך 
 11 עם  שלב  בשום  להתערב  דרך  מוצא 

הנקודות שלו.

הכרזה  מהלכי  גם  ייתכנו  זאת,  עם 
בדרום  מעטים  לא  שחקנים  חלופיים. 
"יזכו" את עצמם בנקודת חלוקה עבור 
היד  את  וישדרגו  ב-♦  טובה  חמישייה 
תהווה  )אשר   1NT של  פתיחה  להכרזת 
אחרת  אפשרות  סופי(.  חוזה  כנראה 
היא שדרום יחליט לתמוך בשותפו ל-♥2 
עם 3 קלפי שליט בלבד אבל פוטנציאל 
חיתוך ב-♣. במקרה זה ♥2 יהיה החוזה 
הסופי עם תוצאה טובה יחסית לצפון-

דרום.

יש להדגיש כי ביד זו כל חוזה של צפון-
דרום מעל ♥1 וכל חוזה של מזרח-מערב 
ליפול, כך שכל הכרזה  מעל 1NT אמור 
לא אחראית של אחד השחקנים עלולה 

להעניק לצד שלו תוצאה גרועה.

ניתוח משחק היד

לאחר הובלה ב-Q♣ יש לכרוז 5 לקיחות 
לפתח  אפשרות  ללא  אך  מלמעלה, 
ינסה  כנראה  דרום  נוספות.  לקיחות 
אבל   ,♠T-ה אל   ♠ ולשחק   ♣K-ב לזכות 
כעת  ב-9♣.  וימשיך   ♠J-ב יזכה  מזרח 
ההגנה אמורה לזכות ב-8 לקיחות ללא 
ניסיון לפתח את סדרת ה-♦  קושי.  גם 
 1NT טובה החוזה  הגנה  מול  יצלח.  לא 

ייפול פעמיים תמיד.

לעומת זאת, בחוזה ב-♥ הכרוז ישתמש 
באפשרות לחיתוך צולב של ♦ ו-♣ וישיג 

7 לקיחות.

 Dealer: E
Vul: Both  26Board:

♠ Q83
♥ AT3
♦ AT4
♣ Q832

♠ 954
♥ 87
♦ KQ865
♣ 754

♠ AKT76
♥ Q92
♦ J9
♣ AJ6

♠ J2
♥ KJ654
♦ 732
♣ KT9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1NT

PassPass2♥2♠
3♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

לפי העיקרון שכאשר   1NT פותח מערב 
במייג'ור  לפתיחה  גם  מתאימה  היד 
להעדיף  יש  שליט,  ללא  לפתיחה  וגם 
יהיה   1NT רבים  1NT.  בשולחנות 
של   Pass-ה לאחר  אולם  הסופי,  החוזה 
בהכרזת  להתערב  לדרום  מומלץ  מזרח 
Balancing של ♥2. הסיבה היא שהשותף 
קרוב  )או  פתיחה  מחזיק  הנראה  ככל 
בהכרזה  התערבות  ושללא  לפתיחה( 
אין סיכוי רב שהוא ימצא את ההובלה 

.1NT הטובה ב-♥ נגד חוזה של

מתלבט.  וצפון   ,2♠ מכריז  מערב  כעת 
בשותף  ותמיכה  פתיחה  לו  יש  אמנם 
המצדיקה לכאורה הכרזה של ♥3, אבל 
יש לו גם כוח הגנתי רב שיהיה שימושי 
נגד חוזה של ♠2. יש להדגיש כי הסיכוי 
העובדה  לאור  נמוך   ♥ קלפי   6 שלדרום 
♥2 חלש. לבסוף צפון מכריז  שלא פתח 
להכריז  אסור  למזרח  זאת.  בכל   3♥
הלקיחות"  סך  "חוק  שלפי  מאחר   3♠
הכרזה של "3 מעל 3" דורשת התאמה 

של 9 קלפים בסדרה )ולא רק 8(.

ניתוח משחק היד

ומזרח מאותת "לא   ♠A-ב מערב מוביל 
מעודד". מערב מחליף ל-J♦. כעת הכרוז 
צריך לעכב פעם אחת בתקווה שהסדרה 
מחולקת 5-2 ולמזרח אין כניסה צדדית. 
לאחר זכיית הדומם ב-A♦ בסיבוב השני 
של הסדרה ישוחק ♠ אל ה-J, ודרום אכן 
שלו  המפסיד  ה-♦  את  להשליך  יספיק 
במידע  הכרוז  ישתמש  בהמשך   .♠Q על 
הדו- העקיפות  את  ויבצע  מההכרזה 

השחקן  נגד  ובקלאב  בשליט  צדדיות 
שפתח 1NT. כך יבוצע החוזה הקשה.

 Dealer: S
Vul: None  27Board:

♠ 654
♥ KT96
♦ Q654
♣ 96

♠ T987
♥ A43
♦ AJ873
♣ 2

♠ KJ3
♥ Q52
♦ KT92
♣ AT4

♠ AQ2
♥ J87
♦ 
♣ KQJ8753

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

Pass1♠2♣Pass
Pass2♦3♣3♦
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

♣1 ומערב מתלבט בין כפל  דרום פותח 
ל-Pass. הייתי מעדיף להכפיל עם קוצר 
במייג'ור,  לפחות  אחת  ורביעייה  ב-♣ 
פגיע אני בוחר  אבל כאשר אף צד אינו 
להכפיל גם עם היד הנתונה כדי "להפגין 

נוכחות" בהכרזה.  

אך  מאליה,  מובנת  אינה  מזרח  תשובת 
סדרת  להכריז  שיש  הוא  הנכון  העיקרון 
מייג'ור בת 4 קלפים לפני סדרת מינור בת 
)גם הכרזה  5 קלפים. לפיכך בחרתי ב-♠1 
סדרתו  על  חוזר  דרום  אפשרית(.   2♠ של 
שותק  להכפיל,  לו  היה  שבקושי  ומערב, 
להכריז  הזמן  כעת  השני.  בסיבוב  כמובן 
♦2 במזרח. מערב מבין שמדובר בחמישייה 
סך  "חוק  פי  )על  ל-♦3  ותומך  )לפחות( 
הלקיחות"( לאחר שדרום חזר על סדרתו 
יסתיים  בכך  השלישית. האם  בפעם 
המכרז, או שאחד השחקנים ימצא הכרזה 
שההכרזה  הוא  שלי  הרושם  נוספת? 
מיצתה את עצמה ואין יותר מה להראות, 

כך ש-♦3 יישאר החוזה הסופי.

ניתוח משחק היד

 .♣A-והדומם זוכה ב ♣K-דרום מוביל ב
 ,♦K-ב להתחיל  יש  השליט  סדרת  את 
סדרת  על  פעמים   3 חזר  שדרום  משום 
ה-♣ ולכן יש סבירות גבוהה שהוא קצר 
דרום  זו מתאמתת כאשר  ב-♦. השערה 
יעקוף  הכרוז  כעת   .♦K-ל משרת  אינו 
T♠. חלוקת קלפי  ויוביל מידו  אל ה-7♦ 
יזכה  דרום   – הכרוז  עבור  מצוינת  ה-♠ 
לקיחות   3 תהיינה  ולמזרח   ♠A-ב רק 
בסדרה. ביחד עם 5 לקיחות בשליט ו-2 
אסים בסדרות הנותרות הוא יבצע את 

החוזה ♦3 עם לקיחה עודפת.
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 Dealer: W
Vul: N-S  28Board:

♠ Q8
♥ J96542
♦ 42
♣ KQ4

♠ 65
♥ QT7
♦ AJ8765
♣ T9

♠ AKT94
♥ K
♦ KT9
♣ AJ73

♠ J732
♥ A83
♦ Q3
♣ 8652

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

Pass1NTPass2♣
Pass2♦Pass5♦
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

עקב  נחלשות  מערב  של  הנקודות   18
כי  לי  נראה  בודד.   ♥K של  הימצאותו 
הכרזה  תהא  מלא(  למשחק  )מחייב   3♣
זה  במקום  השני.  בסיבוב  מוגזמת 
היא  נוספת  )אפשרות  ב-♣2  בחרתי 

.)3NT 2 שיוביל לחוזה שלNT להכריז

ארוכה   ♦ סדרת  מתאר  מזרח   2♣ לאחר 
ידו  כעת   .2♦ בהכרזת  נקודות(   9 )עד 
נראה   3NT חוזה  מתחזקת.  מערב  של 
בחרתי  ולכן  ה-♥,  חולשת  בשל  מסוכן 
להכריז ישירות משחק מלא ♦5. קיימות 
אולם  בהכרזה,  נוספות  אפשרויות 
מזרח-מערב  של  הסופי  החוזה  בחירת 

צריכה להיות בין 3NT ל-♦5.

ניתוח משחק היד

הוכרזה(  שלא  )הסדרה   ♥A-ב הובלה 
הוא  ל-♣  החלפה  לאחר  לכרוז.  תעזור 
 ,♦A  ,♠ חיתוך   ,♠AK  ,♣A לשחק  יוכל 
K♦, חיתוך ♠, חיתוך ♥ ולבסוף להשליך 
הספייד  על  שלו  המפסיד  ה-♣  את 
לקיחות.   12 ולבצע  בדומם  החמישי 
ההובלה הטובה ביותר להגנה היא ב-♣. 
לקיחות  ל-12  להגיע  ניתן  עדיין  אמנם 
פתוחים"  "בקלפים  משחק  באמצעות 
של עקיפה אל T♦, אבל במציאות יבוצעו 

11 לקיחות בלבד.

למזרח-מערב  ביותר  הטובה  התוצאה 
מזרח  מצד   3NT בחוזה  להשגה  ניתנת 
יבוצעו 10 לקיחות לאחר ההובלה  שבו 
הטובה ביותר ב-♣. לאחר הובלה אחרת 
ניתן אפילו לבצע 11 לקיחות באמצעות 
והקלאב  ההארט  בסדרות  לחץ  משחק 

נגד צפון.

 Dealer: N
Vul: Both  29Board:

♠ Q86
♥ 64
♦ AKQ6
♣ J874

♠ K73
♥ J987
♦ J43
♣ T63

♠ AJ
♥ AKQ32
♦ T9875
♣ Q

♠ T9542
♥ T5
♦ 2
♣ AK952

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♦Pass1♠2♥
Dbl3♥3♠4♥
4♠PassPassDbl

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

הכרזות הסיבוב הראשון טבעיות ומובנות 
מאליהן. בסיבוב השני צפון מכפיל – זהו 
Support Double המתאר 3 קלפים בדיוק 

בסדרת המייג'ור של השותף.

מזרח המחזיק יד חלשה מראה תמיכה 
ודרום   ,3♥ באמצעות  שותפו  בסדרת 
היודע על התאמה ב-♠ מתחרה לגובה 3 
עם חלוקה 5-5. כעת מערב יכריז כנראה 
משחק מלא ♥4 וצפון צריך להחליט מה 
חד-משמעית.  אינה  לעשות. ההחלטה 
הראה  כבר  צפון  כי  אומרת  אחת  גישה 
 Pass-ב לבחור  ועליו  לו  שיש  מה  את 
מצד  לשותף.  ההחלטה  את  ולהעביר 
"התקפי"  רושם  עושה  צפון  של  ידו  שני 
 .4♥ מעל   4♠ להכריז  מאוד  מפתה  ולכן 
במצבים אלה לא ברור מי בהתקפה ומי 
בהגנה, והתקווה היא שאחד המשחקים 

המלאים מתבצע.

ביותר  היד הטובה  מזרח, המחזיק את 
בשולחן, מכפיל ♠4.

ניתוח משחק היד

ההחלטה  כי  מתברר  כל  ראשית 
לו  שגויה.  הייתה   4♥ נגד  "להקריב" 
בודד  קלף  לשותפו  כי  יודע  צפון  היה 
ב-♦, היה ודאי מכפיל ♥4 – חוזה שנופל 
ללקיחה  הכרוז  זכה  בטרם  "מלמעלה" 
טוב  אינו   4♠ החוזה  של  אחת. גורלו 
ובהמשך   ,♥AK-ב מוביל  מערב  יותר. 
אין  לכרוז   .♠AK-ב גם  ההגנה  תזכה 
נגרם  כבר  הנזק  אך  נוספים,  מפסידים 
מאוד  גרועה  תהיה   -200 של  ותוצאה 
טוב  רבים  במקרים  צפון-דרום.  עבור 
להתחרות ל-♠4 נגד ♥4 של היריבים, אך 

לא הפעם.

 Dealer: E
Vul: None  30Board:

♠ Q92
♥ QJ75
♦ K873
♣ Q6

♠ J8
♥ K84
♦ JT964
♣ A73

♠ AKT54
♥ T963
♦ 2
♣ K92

♠ 763
♥ A2
♦ AQ5
♣ JT854

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♠

Pass1NTPass2♥
Pass2♠PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

צריך  מערב   Pass קריאות  שתי  לאחר 
לפתוח את המכרז עם 10 נקודות בלבד 
ביד  לפתיחה  מתאימה  שידו  היות 
רביעית )וגם שלישית( לפי "חוק ה-15". 
שלמזרח  טובה  בסדרה  מדובר  בנוסף, 

כדאי להוביל בה.

מזרח משיב 1NT בעוד צפון-דרום אינם 
ב-♥2,  ממשיך  מערב  להתערב.  יכולים 
וההכרזה השנייה הנכונה של מזרח היא 
עם  נקודות   6-9 מתארת  זו  )הכרזה   2♠
נכון  אינו   2♥ על   Pass ב-♠(.  דאבלטון 
להחמצת  להוביל  עלול  שהוא  משום 

משחק מלא אם לשותף 16-17 נקודות.

כעת מערב שמח שיש לו אפשרות לעצור 
הסופי  החוזה  נמוך.  בגובה  המכרז  את 

הוא ♠2.

ניתוח משחק היד

אינה   ♥Q-ב "הטבעית"  ההובלה 
הכריז  שמערב  העובדה  בשל  מומלצת 
סדרה זו. צפון מוביל ב-3♦. דרום זוכה 
מערב  כאשר  בסדרה  וממשיך   ♦A-ב
אפשרויות.  כמה  לכרוז  יש  כעת  חותך. 
אם ינסה T♥, צפון צריך לכסות ולהעניק 
של  השלישי  בסיבוב  חיתוך  לשותפו 
כדי   ♣A עם  לדומם  ייכנס  אם  הסדרה. 
Q♥ לאחר  לעקוף ב-♠, צפון יוכל לשחק 
הזכיה ב-Q♠, אבל כעת מזרח לא יכסה 

ב-K♥ ודרום לא יוכל לקבל חיתוך.

ייפול   2♠ מושלמת  הגנה  נגד  לסיכום, 
פעם אחת, אבל במציאות יש סיכוי לא 

רע שהחוזה יתבצע.
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 Dealer: S
Vul: N-S  31Board:

♠ AT653
♥ A42
♦ 96
♣ QJ7

♠ K2
♥ Q975
♦ T4
♣ AK652

♠ J8
♥ KT3
♦ A752
♣ T983

♠ Q974
♥ J86
♦ KQJ83
♣ 4

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass
1♠Dbl3♦Pass
3♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

עם  השלישי  במושב   1♠ של  פתיחה  עוד 
מזרח  גבוהות.  נקודות  מ-12  פחות 
 2♦ מתלבט בין כפל ל-♣2. אמנם לאחר 
אבל   ,Pass להכריז  ייאלץ  הוא  ממערב 
החיפוש אחרי התאמה במייג'ור מכתיב 

כפל.

לדרום יד טובה למדי עם התאמה ב-♠. 
בין הכרזה מידית של  ההתלבטות היא 
שיטת  )לפי   3♦ הזמנה  הכרזת  ובין   4♠
Bergen( המבטיחה 4+ קלפים ב-♠. היות 
דרום  השלישית,  ביד  פתח  שהשותף 
באפשרות  ולבחור  זהיר  להיות  מעדיף 
השנייה. צפון דוחה את ההזמנה. דרום 
מחליט להיות עקבי ולהשאיר ♠3 כחוזה 

סופי.

ניתוח משחק היד

בודד  קלף  בדומם   .♣A-ב מוביל  מזרח 
להיות  צריך  מערב  של  האיתות  ולכן 
לאור  אך   ,♦A למערב   .Suit Preference
הרכב הקלפים בדומם אין טעם לשחק 
סדרה זו – מערב צריך לאותת בלקיחה 
הראשונה עם T♣ ולבקש משותפו המשך 

ב-♥.

נמוך  מזרח ממשיך ב-5♥. דרום משחק 
T♥. כעת לכרוז שני  נכון  ומערב משחק 
מוותר  אינו  הוא  אך  ב-♥,  מפסידים 
 ♣Q מזרח.  נגד  חיתוך  עקיפת  ומבצע 
לידו  ונחתך. הכרוז חוזר   ♣K-ב מכוסה 
לו  יש  כעת   .♣J על   ♥ ומשליך   ♠A עם 
והחוזה  סדרה,  בכל  בלבד  אחד  מפסיד 
מזרח  מצוינת.  תוצאה  עם  מבוצע   3♠
הובלה   –  ♣A-ב שהוביל  מכך  מתוסכל 

ב-♥ הייתה מכשילה את החוזה.

 Dealer: W
Vul: E-W  32Board:

♠ QT742
♥ 753
♦ 2
♣ JT54

♠ A8
♥ KJ
♦ AJT9874
♣ AK

♠ KJ63
♥ T6
♦ KQ53
♣ Q93

♠ 95
♥ AQ9842
♦ 6
♣ 8762

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

Pass2NTPass4NT
Pass6♦All Pass

ניתוח ההכרזה

בברידג'.  חשוב  אלמנט  היא  יצירתיות 
הכרזות  על  להמליץ  מנסה  אני  לרוב 
"אמצע הדרך" שיקלעו לטעמם של רוב 
בחרתי  הפעם  והמומחים.  המתחרים 
משום  הכללים  את  הנוגדת  בהכרזה 
מבחינה  מוצלחת  שהיא  מאמין  שאני 

מעשית )בתחרות טופ-בוטום(.

מסוג  חלוקה  עם  נקודות   20 למזרח 
"לפי  הסדרות.  בכל  ועוצרים   7222
 3NT-ב ולהמשיך   1♦ לפתוח  יש  הספר" 
בפועל   .1♠ או   1♥ של  תשובה  לאחר 
מדרום   2♥ והתערבות   1♦ פתיחה  לאחר 
שמזרח- ודאות  כל  ואין  יסתבך  המכרז 

 2NT יגיעו לסלם.הכרזת הפתיחה מערב 
של  כוחו  את  מתארת  נקודות(   20-22(
השותף  על  ומקלה  מידי  באופן  מזרח 
 Pass-ב שהתחיל  מערב  החיים.  את 
מכריז 4NT )הכרזת הזמנה כמותית( כדי 
בגרסתה  שלו.  הנקודות   11 את  לתאר 
הכרזת  המוסכמה,  של  המתקדמת 
תשובה של 4NT לפתיחה 1NT/2NT אינה 
התאמה  מציאת  של  אפשרות  שוללת 
המחזיק  פותח  יותר.  מאוחר  בשליט 
חמישייה יכול להכריז אותה בגובה 5, או 
להכריז שישייה בגובה 6.  ידו של מזרח 
אותה  מתאר  והוא  סלם  לצרכי  מצוינת 
התאמה  למערב   .6♦ של  שנייה  בהכרזה 
ב-♦ עם קוצר ב-♥, והוא מעדיף להסתפק 

.6NT בחוזה ♦6 ולא לנסות

ניתוח משחק היד

מזרח  מצד  משוחק  החוזה  עוד  כל 
 ,♥ תוביל  לא  ההגנה  אם  קל.  הביצוע 
 .♣Q על  ב-♥  מפסיד  בהמשך  יושלך 
לקיחות   12 למזרח  יש   6NT בחוזה  גם 
קלות. לדעתי, כל מי שיבצע סלם כלשהו 

יקבל תוצאה מצוינת.

 Dealer: N
Vul: None  33Board:

♠ A7
♥ KT873
♦ AQ7
♣ QT6

♠ T32
♥ Q4
♦ 82
♣ J98532

♠ J8
♥ AJ92
♦ JT953
♣ K7

♠ KQ9654
♥ 65
♦ K64
♣ A4

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1NTPass2♥Pass
2♠Pass4♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

צפון פותח 1NT עם 15 נקודות מאוזנות 
זה  במקום  יבחר  אם  ב-♥.  וחמישייה 
ב-♥1, לא תהיה לו הכרזה שנייה נאותה 
לאחר תשובת השותף ♠1. ידו של דרום 
סיכוי  גם  יש  אך  מלא,  למשחק  טובה 
של  מקסימלית  יד  מול  סלם  לבצע 
ידיים  להכריז  הנכונה  הדרך  השותף. 
שהכרזת  השותף  עם  לסכם  היא  כאלה 
מכן  ולאחר   2 בגובה  למייג'ור  טרנספר 
השותף  את  מזמינה   4 לגובה  העלאה 
מקסימלית.  יד  עם  להכריז  להמשיך 
יומרות  לו  שאין  משיב  זאת,  לעומת 
טרנספר  יכריז  מלא  למשחק  מעבר 
שלנו  )Texas transfer(. במקרה   4 בגובה 
ניקוד  לצפון  אך  לסלם,  מזמין  דרום 
והוא  בלבד,   ♠ קלפי   2 עם  מינימלי 

מסתפק בחוזה ♠4.

ניתוח משחק היד

היא  מזרח  של  המתבקשת  ההובלה 
 ♣K-בסדרתו הארוכה – 5♣. הכרוז נותן ל
בידו   ♣Q מוגבהת  ובכך  לזכות,  מערב  של 
מערב  יותר.  מאוחר  בשלב   ♥ להשלכת 
את  לגבות  כדי   ♥A-ב להמשיך  כעת  צריך 

כל הלקיחות שיש להגנה בסדרה זו. 

ב-♥  המשך   ,♥AJ מחזיק  שמערב  היות 
משום  זאת  חמורה.  שגיאה  יהיה  נמוך 
להוביל  כדאי  )שבו  ניחוש  של  שמצב 
הכרוז  רק כאשר  ל-A( מתקיים  מתחת 
מערב  אם  הנתון,  במצב   .KJ מחזיק 
ברירה  לצפון  תהיה  לא  נמוך   ♥ מוביל 
תיעלם  יותר  ומאוחר   ♥K לשחק  אלא 
 .♣Q-ה על  ב-♥  ההגנה  של  הלקיחה 
מתחת  תהיה  לקיחות   11 של  תוצאה 
מאחר  צפון-דרום,  בשביל  לממוצע 
שבחלק מהשולחנות יתאפשר לבצע 12 

לקיחות.
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 Dealer: E
Vul: N-S  34Board:

♠ 9
♥ AT43
♦ 4
♣ AQT8542

♠ J632
♥ K5
♦ AT87
♣ K97

♠ KT84
♥ 82
♦ QJ6532
♣ J

♠ AQ75
♥ QJ976
♦ K9
♣ 63

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♥3♦
4♦5♦DblAll Pass

ניתוח ההכרזה

עדיף  פגיעות  במצב   .1♥ פותח  דרום 
יד  עם  בשקט  לשבת  צריך  לא  מערב 
ההפרעה  הכרזת  וחלוקתית.  חלשה 

המתאימה היא ♦3. 

לצפון התאמה של 4 קלפים עם שותפו 
וכוח חלוקתי אדיר. מול יד מתאימה של 
שני,  מצד  הגבול.  הם  השמיים  השותף 
מול יד עם כוח מבוזבז בסדרות הקצרות 
של צפון גם חוזה בגובה 5 עלול להיות 
מהכרזת  מרוצה  אינו  צפון  מדי.  יותר 
עליו  מקשה  אשר  מערב  של  ההפרעה 
לנהל מכרז מדעי. הוא מתחיל בהכרזת 
להראות  כדי   4 בגובה  היריב  סדרת 
מלא  למשחק  מעבר  שאיפות  עם  יד 
והתאמה ב-♥.  מזרח ממשיך במלאכת 
שפתח  דרום  כעת   .5♦ ומכריז  ההפרעה 
עם 12 נקודות בלבד הכוללות K מבוזבז 
שותפו  את  ולהזהיר  להכפיל  חייב  ב-♦ 
וטובים  נוספת.  רבים  הכרזה  מפני 
של  ידו  עם  השותף  מאזהרת  יתעלמו 
לכבד  החלטתי  אני   .5♥ ויכריזו  צפון 
את השותף ולהשאיר ♦5 מוכפל, אבל זו 
לא חוכמה כאשר הקלפים גלויים לפני 

L .5♥ וניתן לראות שאין לבצע

ניתוח משחק היד

האסים,  באחד  יוביל  שצפון  ייתכן 
מקרה  בכל  הבודד.  ב-♠  שיבחר  וייתכן 
דרום צריך לתת לו חיתוך לאחר שיזכה 
ב-A♠. חיתוך זה בא בנוסף ל-4 הלקיחות 
הבטוחות שיש להגנה, אחת בכל סדרה. 
ויצמצם   ♠Q נגד  יעקוף  הכרוז  בהמשך 
שמדובר  כך   ,500 למינוס  העונש  את 
בהקרבה מוצלחת נגד 620 שצפון-דרום 
היו משיגים ב-♥4. כאמור לעיל, הכרזה 
בגובה 5 תוביל את צפון-דרום לתוצאה 

שלילית.

 Dealer: S
Vul: E-W  35Board:

♠ T96
♥ 53
♦ JT865
♣ AT6

♠ QJ53
♥ AQJ94
♦ Q3
♣ 82

♠ 84
♥ KT86
♦ 7
♣ KJ7543

♠ AK72
♥ 72
♦ AK942
♣ Q9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♦Pass
2♦2♥2♠3♦

Pass3♥4♦Pass
PassPass

ניתוח ההכרזה

 "Inverted משחקים  צפון-דרום  אם 
גם  אבל  חלש,   3♦ ישיב  צפון   ,"Minors
את  להשתיק  תצליח  לא  זו  הכרזה 
יוסיף  מערב   .3♥ כנראה  שיכריז  מזרח 
לזכות  לדרום  הזדמנות  מתן  תוך  ל-♥4 

ב"טופ" באמצעות כפל מעניש.

בצורה  מתנהל  המוצע  ההכרזה  מהלך 
מצפון.  טבעי   2♦ לאחר  יותר  מתונה 
מזרח מכריז ♥2, ומערב מסתפק בהזמנה 
למשחק מלא )הכרזת סדרת היריב ♦3(. 
מזרח דוחה את ההזמנה, ודרום מחליט 
להתחרות ל-♦4 במצב פגיעות עדיף היות 
תמיכה  על  רומזת   2♦ השותף  שהכרזת 
אם  מאוזנת(.  לא  יד  )או  קלפים   5 של 
ואינו  שותפו  החלטת  על  סומך  מערב 
זה   ,-200 של  תוצאה  לרשום  מעוניין 

אמור להיות סוף המכרז.

ניתוח משחק היד

זוכה  מזרח  נמוך.  ב-♥  מוביל  מערב 
ל-♣  ומחליף  הראשונות  הלקיחות  ב-2 
)ההגנה הטובה ביותר(. ה-J♣ של מערב 
מוציא לצפון את ה-A♣. בשלב זה נראה 
בכל  לקיחה  להפסיד  הכרוז  על  נגזר  כי 
שתי  יש  השחורות.  מהסדרות  אחת 
מהפסד  להימנע  לנסות  אפשרויות 
לקיחה ב-♠. האחת: לשחק A♠ בתקווה 
או  דאבלטון   ♠QJ היריבים  שלאחד 
שלמערב תמונה בודדת. השנייה: להריץ 
T♠ ולאחר מכן גם 9♠ בתקווה שלמזרח 
דאבלטון.  או  בודד   8 ושלמערב   ♠QJ
בחלוקה  המצליחה  היא  השנייה  הדרך 

זו.

ב-♣  נכון  לניחוש  זקוקים  מזרח-מערב 
כדי לבצע חוזה של ♥3.

 Dealer: W
Vul: Both  36Board:

♠ T
♥ AJ5
♦ AT4
♣ AK8763

♠ KJ9
♥ KQT76
♦ QJ
♣ J42

♠ A7642
♥ 3
♦ K9875
♣ Q9

♠ Q853
♥ 9842
♦ 632
♣ T5

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♣1♥Pass1♠
2♣2♠PassPass
DblPass3♣Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

לצפון 16 נקודות יפות, אך שני היריבים 
מכריזים בעוד שותפו אינו מגיב. נשאלת 
השאלה אם לוותר ל-♠2 או להמשיך את 
באמצעות  החלקי  החוזה  על  המאבק 
כפל )אין סיבה לחזור פעם שלישית על ♣ 

לאחר שכבר הראינו 6 קלפים בסדרה(.

עבור  יותר  קלה  ההחלטה  הפעם  גם 
הפרשן מאשר עבור השחקן ליד השולחן. 
הצצה בקלפים מראה שהפעולה הנכונה 
היא לוותר ל-♠2, אולם אני מאמין שליד 
השולחן לא הייתי מוותר, אפילו כאשר 

שני הצדדים פגיעים.

הכפל של צפון גורם לדרום כאבי ראש. 
האפשרות הפחות גרועה של דרום היא 
שלו  השליטים  כי  ברור   –  3♣ להכריז 
 2♠ להשאיר  כדי  טובים  מספיק  אינם 
מבוזבזת   ♣Q המחזיק  מערב  מוכפל. 
צריך  אינו  השותף  בסדרת  ובודד 
הפעולה  אופן!  בשום  ל-♠3  להתחרות 
הנכונה של מזרח-מערב היא לתת לצפון 

להיכשל ב-♣3.

ניתוח משחק היד

הכרוז  של  ומצבו   ♥K-ב מוביל  מערב 
והוא  מהדומם,  סיוע  שום  אין  גרוע. 
אחת  בכל  לקיחות   2 להפסיד  ייאלץ 
מהסדרות האדומות ולקיחה אחת בכל 
נעים  לא  השחורות.  מהסדרות  אחת 
הוא  והלקח  כזו,  יד  עם    -200 לרשום 
להיות פחות אגרסיבי במכרז התחרותי 
פגיעים. מנגד,  הצדדים  שני  כאשר 
לקיחות   8 לבצע  מסוגלים  מזרח-מערב 

בדיוק בחוזה ב-♠.
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 Dealer: N
Vul: N-S  37Board:

♠ AJ7
♥ JT64
♦ QT6
♣ A53

♠ T4
♥ AQ98
♦ A9873
♣ 64

♠ Q2
♥ K53
♦ K2
♣ KQJ987

♠ K98653
♥ 72
♦ J54
♣ T2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♣1♦2♠Dbl

Pass3♥PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

מזרח   .1♣ של  מינימלית  פתיחה  לצפון 
)פחות   2♠ עם  מפריע  ודרום   1♦ מתערב 

מ-6 נקודות עם שישייה ב-♠(. 

נוחה.  הכרזה  בלי  "תקוע"  מערב  כעת 
הטובה  היד  את  מחזיק  שהוא  היות 
לכל הפחות  עליו  חובה  בשולחן,  ביותר 
ולמזרח  מעניש,  כפל  אינו  זהו  להכפיל. 
מזרח  אותו.  להשאיר  אפשרות  אין 
 4-4 להתאמה  בציפייה   3♥ מכריז 
בסדרה. כעת מערב תקוע שוב. 3NT לא 
בא בחשבון בלי עוצר ב-♠. באין הכרזה 
היא  ביותר  החכמה  ההחלטה  טובה, 

Pass בתקווה שהשותף יבצע ♥3.

הפגיעות.  לשכוח את מצב  לצפון אסור 
ייתקל  ל-♠3  להתחרות  להמשיך  ניסיון 
תוצאות  עם  רחמים  חסר  מעניש  בכפל 

הרות-אסון.

ניתוח משחק היד

בהתחשב  יחסית  פשוט  היד  משחק 
ההגנה   .4-3 להתאמה  שהגענו  בעובדה 
מתחילה ב-2 לקיחות ב-♠ וזוכה בהמשך 
גם ב-A♣. הכרוז משחק A ,♦K♦ וחותך ♦ 
להגבהת הסדרה. כעת שלושה הארטים 
גבוהים. צפון נותר עם שליט גבוה, אבל 
יכול  צפון  בדיאמונדים.  ממשיך  מזרח 
לחתוך מתי שירצה, וזו תהיה הלקיחה 

הרביעית והאחרונה של ההגנה.

היא   +140 כי  מתברר  המשחק  בסוף 
שמזרח-מערב  ביותר  הגבוהה  התוצאה 
מצדם.  כלשהו  בחוזה  להשיג  יכולים 
טוב עוד יותר להשיג 200+ נגד ♠2 מוכפל, 
אך לא נראה לי שזו משימה מציאותית.

 Dealer: E
Vul: E-W  38Board:

♠ T6
♥ K6
♦ K65
♣ JT7543

♠ 973
♥ AT5
♦ AJT43
♣ 82

♠ AKJ42
♥ 7432
♦ Q2
♣ KQ

♠ Q85
♥ QJ98
♦ 987
♣ A96

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♠

Pass2♣Pass4♠
PassPassPass

ניתוח משחק היד

במוסכמת  משתמשים  שבה  נוספת  יד 
 9 ב-♠.  מלא  למשחק  ומגיעים   Drury
לאור  יותר  שוות  מזרח  של  הנקודות 
הדאבלטון ב-♣ והחמישייה הטובה ב-♦. 
 10-11 מתארת  מזרח  הכרזת  עקרונית, 

נקודות, כך שלמערב יש הכרזה קלה של 

משחק מלא עם 15 נקודות.

ניתוח משחק היד

 ♣A-ב זוכה  דרום   .♣J-ב מוביל  צפון 
לקיחות  יהיו  לא  שלהגנה  לו  וברור 
נגד  להילחם  עליו  חובה  ב-♣.  נוספות 
סדרת ה-♦ של הדומם, ולכן הוא ממשיך 
אינה  לדומם  הכניסה  הוצאת   .♥Q-ב
ממשיך   ,♥A-ב זוכה  הכרוז  עוזרת. 
ב-♠  מוצלחת  בעקיפה  ברירה  בלית 
ועובר לעקיפה מוצלחת נוספת ב-♦. גם 
לרצף  מגיע  והוא  לטובתו  ה-♦  חלוקת 
המפסידים  כל  בסדרה.  לקיחות   5 של 
היא  הסופית  והתוצאה  נעלמים,  ב-♥ 
סף  על  נראה  שכבר  בחוזה  לקיחות   12

כישלון.

לקבל  כדי  לעשות.  מה  היה  לא  להגנה 
צריכים  צפון-דרום  טובה  תוצאה 
לפגוש כרוז שיוותר על חלק מהעקיפות 
ויסתפק בפחות לקיחות ממה שמגיע לו.

 Dealer: S
Vul: Both  39Board:

♠ K75
♥ J42
♦ 653
♣ T865

♠ QJT
♥ Q75
♦ AKJ74
♣ AQ

♠ A8632
♥ 6
♦ Q82
♣ J742

♠ 94
♥ AKT983
♦ T9
♣ K93

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------2♥Pass
3♥3NTPassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

דרום פותח ♥2 )יד מקסימלית להכרזה 
 ,Pass-זו במצב פגיע(. אם צפון מסתפק ב
מזרח יוכל להכריז 2NT ולהגיע למשחק 
♠4 לאחר הכרזת טרנספר  המלא הנכון 

של שותפו. 

לדעתי, צפון צריך להיות אגרסיבי יותר. 
מלא  משחק  יש  שליריבים  לו  ברור 
כאשר  עליו  "מגן"  הלקיחות  סך  וחוק 
הוא מתחרה לגובה 3 עם התאמה של 9 

קלפים.

קשה  מזרח  הכרזת  מצפון,   3♥ לאחר 
יותר  טובה  חלופה  רואה  ואני  ביותר 
מ-3NT. כעת קשה מאוד למערב להכריז 
)שאינם  בסדרה  בלבד  קלפים   5 עם   4♠
רואה  שאינו  שחקן  במיוחד(.  חזקים 
במערב   Pass יכריז  הקלפים   52 כל  את 
וישאיר את שותפו בחוזה לא מוצלח של 

.3NT

ניתוח משחק היד

פנימי(.  רצף  )ראש   ♥T-ב מוביל  דרום 
לקיחות   8 לו  ויש   ♥Q-ב זוכה  מזרח 
מוצלחת  לעקיפה  זקוק  הוא  מלמעלה. 
החוזה.  את  לבצע  כדי  שחורה  בסדרה 
בדרום,   ♥AK כי  להסיק  ניתן  זה  בשלב 
לפיכך  בצפון.  להיות  אמור   ♠K ולכן 
לבצע  כדי   ♦Q עם  לדומם  ייכנס  מערב 
עקיפה ב-♣. גם עקיפה זו דינה להיכשל. 
דרום זוכה ב-K♣ ומושך 5 לקיחות ב-♥ 
כדי להפיל את החוזה האומלל פעמיים, 
ללא  לבצע  מסוגל  היה  שמערב  בשעה 

קושי חוזה של ♠4.



משחק  אביב,  מתל   14 בן  לונשטיין,  תומר 
ברידג' כ-שלוש שנים. החל את לימודי הברידג' 
לצעירים.  קורס  במסגרת  ארגלזי  אלירן  אצל 
לאחר כשנה, עבר ללמוד אצל אדוארד ויטנברג 

בפתח תקווה.
בשנתיים האחרונות, משחק עם שותפו הקבוע 
השניים  מרחובות(.   14 )בן  זייטק  אביב 
צעירים  )קידום  "פסגה"  במפגשי  משתתפים 

בברידג'( בהנחייתו של מושיקו מיוחס.
בתחילת שנת 2015 זכו במקום השני באליפות 
מנבחרת  כחלק  והשתתפו   15 גיל  עד  ישראל 
סיימו  שם  בנורבגיה  אירופה  באליפות  ישראל 

במקום השישי.
בשנת 2016, זכו באליפות ישראל עד גיל 15, 
לקביעת  המבחן  במשחקי  ראשון  מקום  זכו 
והשיא כמובן  נבחרת ישראל לאליפות העולם, 
באוגוסט   16 גיל  עד  זכייה באליפות העולם   –
האחרון באיטליה כחלק מנבחרת ישראל, תחת 

הדרכתו של גלעד אופיר.

 Dealer: W
Vul: None  40Board:

♠ AKQ3
♥ J4
♦ AQT2
♣ 753

♠ 6
♥ KQT532
♦ 87
♣ AKT9

♠ T98542
♥ 7
♦ K94
♣ Q42

♠ J7
♥ A986
♦ J653
♣ J86

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

1NT2♥PassPass
Dbl

Pass
Pass
Pass

3♦Pass

ניתוח ההכרזה

צפון פותח 1NT ומזרח מתערב ב-♥2 טבעי.

המכרז  את  פותח  וצפון   Pass מכריזים  ומערב  דרום 
ב-.T.O.D שמטרתו להתחרות על חוזה חלקי. לדרום 
כעת החלטה לא פשוטה – האם להכריז Pass ולהעניש 

את מזרח, או האם להכריז ♦3.

אני  ולכן  טובה  מספיק  אינה  ההארט  סדרת  לדעתי 
מעדיף בדרום להכריז ♦3, שזה גם החוזה הסופי.

ניתוח משחק היד

הינו ה-♥7. קלף קטן משוחק מהדומם,  קלף ההובלה 
העשירית ממזרח והכרוז זוכה באס. 

לכוון העשירית  דיימונד קטן  בלקיחה השנייה, משוחק 
ה-ג'ק  לכיוון  קטן  בספייד  ליד  שזוכה. חוזרים  בדומם 

.Q-ומשוחק דיימונד שני אל ה

לאחר שאנו רואים ששני הצדדים שרתו בסדרת השליט, 
אנו יודעים כי למערב יש שלושה דיימונדים, קלף בודד 

בסדרת ההארט ותשעה קלפים שחורים.

כעת  מושכים  מערב,  מידי  בשליט  המלך  את  מושכים 
2 קלאבים  את הספיידים הגבוהים שעליהם משליכים 

מהיד. כעת משחקים הארט לידו של מזרח.

כל המשך של מזרח יאפשר לנו לזכות בחיתוך בכל צד 
2 הארטים  ניתן  אנו  וקלאב(.  בסופו של דבר  )הארט 

וקלאב ונבצע את החוזה עם לקיחה עודפת.

שימו לב לשני דברים נוספים. חוזה של 2 הארט מוכפל, 
מבוצע ביד הזו ויעניק תוצאת שיא למזרח-מערב. 

חוזה של 2 נו טראמפ )במידה ויוכרז(, יבוצע עם לקיחה 
עודפת ויעניק תוצאת שיא לצפון-דרום.

 פרשן אורח: 
תומר לונשטיין
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www.bestbridge.co.il באתר 
 ותיהנו מהתוכנית החינמית שלנו הכוללת מבחר טעימות עשיר, ללא הגבלת זמן

 מעל 1,500 תרגילי הכרזות

 כ-400 תרגילי משחק יד

 150 תרגילי הגנה
 תרגול משחק היד לפי

רמה או לפי טכניקה
 עשרות שיעורי ברידג' בוידיאו

פתרון כתוב לכל תרגילרמזור הכוונה אישימתאים לכל הרמות

בבית
שלך!

בכיף
שלך!

בקצב
שלך!

הרשמו
עכשיו!

חדש באתר!
קורס תרגול הכרזות Two Over One יחד 

,1NT Forcing עם השיטה המשלימה
150 תרגילי הכרזות  + שתי חוברות 

המרכזות את כל הכללים של כל השיטה.

תרגול משחק היד

תרגול הכרזות ספרית וידאו עשירה

תרגול משחק ההגנה


