
לפניכם  40 הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית השלישית לשנת 2017.

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

בשבועון "לאשה".

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

הפעם פרשן האורח שלנו הוא יובל בן דוד. 
השני  במקום  שזכתה  בנבחרת  חבר  היה  יובל, 
באליפות אירופה לנבחרות בבולגריה ובמקום רביעי 

באליפות העולם בסין.
ראשון  במקום  הרשפנג  דן  עם  יובל  זכה   19 בגיל 

באליפות הארץ עד גיל 28.
בועדת  ושותף  בכיר  תחרות  כמנהל  משמש  יובל 

חוקה.
מנהל תפעול של פסטיבל תל אביב זו שנה שלישית.

תוצאות התחרות תופצנה בהקדם האפשרי לסניפים, וכן תתפרסמנה באינטרנט 
www.bridge.co.il :באתר ההתאגדות
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הסימולטנית הארצית אפריל 2017 
 Dealer: N
Vul: None  1Board:

♠ A643
♥ J3
♦ T3
♣ KJ986

♠ J98
♥ 7
♦ AK6542
♣ AT5

♠ T75
♥ Q9542
♦ J87
♣ Q4

♠ KQ2
♥ AKT86
♦ Q9
♣ 732

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♦1♥Pass
1♠2♦2♠3♦

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

זו  היא  הראשונה  הבעייתית  ההכרזה 
לאוברקול   1♠ תשובת  אם  צפון.   של 
♥1 מבטיחה 4 קלפים לפחות ומחייבת 
מומחים  אבל  בעיה,  אין  אחד,  לסיבוב 
רבים ממליצים כי ההכרזה ♠1 תבטיח 
לעשות?  מה   – ואז  לפחות,  קלפים   5
 1NT להכריז   ,2♣ הכרזת  להעדיף 
עם   Pass-ב לבחור  או  ב-♦  עוצר  ללא 
היד  עם  מלא?  משחק  שיוחמץ  סכנה 
הספציפית הזאת אני ממליץ בכל מקרה 
על ♠1. מזרח מכריז ♦2, ודרום )המצפה 
 –  2♠ מכריז  השותף(  אצל   ♠ קלפי  ל-5 
אם לפי הסכם השותפות ♠1 מבטיח רק 
 Support-ב להשתמש  ניתן  קלפים,   4
פי  על  ל-♦3  מתחרה  מערב   .Double
"חוק סך הלקיחות" – לשותפות לפחות 
כי הנקודות הגבוהות  ונראה   ♦ 9 קלפי 
מחולקות פחות או יותר שווה בשווה בין 
הזוגות.  לצפון-דרום אין שום אפשרות 

להמשיך לגובה 3, והמכרז מסתיים.

ניתוח משחק היד

על  מאותת  צפון   .♥A-ב מוביל  דרום 
אם  אפילו   .♥J באמצעות  דאבלטון 
נזק  ייגרם  לא   ♥K-ב ימשיך  דרום 
 ♦AK להוריד  יוכל  הכרוז  להגנה: 
 ♠ להשליך  כדי   ♦J עם  לדומם  ולהגיע 
יבוא על חשבון חיתוך  על Q♥, אך זה 
קלאב. בכל מקרה החוזה ♦3 נופל פעם 
הוא   ,♠K-ל מחליף  דרום  אם  אחת. 
מפשט את ההגנה. לאחר 4 סיבובי ♠ יש 
הדרך  פעמיים.  ייכשל  שהחוזה  סכנה 
מהיד,   ♣ להשליך  היא  עליה  להתגבר 
ואם דרום יחתוך ב-Q♦, להשליך ♣ גם 

מהדומם.
)או   2♠ לבצע  מסוגלים  צפון-דרום 
אחרים(.  בחוזים  זהה  תוצאה  להשיג 
ל-♦3  להתחרות  חייבים  מזרח-מערב 

על מנת לקבל תוצאה טובה.

 Dealer: E
Vul: N-S  2Board:

♠ AK7
♥ AQ8762
♦ QJ5
♣ 3

♠ J642
♥ 9
♦ 982
♣ AJ876

♠ 9853
♥ J3
♦ K63
♣ KQT9

♠ QT
♥ KT54
♦ AT74
♣ 542

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♣
1♥Dbl3♣*Pass
4♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

בוחר  מערב   Pass קריאות  שתי  לאחר 
לפתוח ♣1 במצב לא פגיע עם 9 נקודות, 
היריבים  טובה.  בעיקר משום שסדרתו 
טוב  רעיון  וזה  בחוזה,  לזכות  צפויים 

להציע לשותף הובלה בקלאב.
כמעט  ידו  יפות.  נקודות   16 לצפון 
אבל   ,♥ הכרזת  מכן  ולאחר  כפל  שווה 
יעיל  לי  נראה   1♥ של  פשוט  אוברקול 
יותר. תשובת דרום לאחר הכפל השלילי 
לאוברקול  כמשיב  מעניינת.  מזרח  של 
אני מעדיף שתהיה לי אפשרות להבדיל 
בין תמיכה של 3 קלפים לתמיכה של 4 
אני  כך  ולשם  השותף,  בסדרת  קלפים 
“הפנויות”  בהכרזות  להשתמש  מציע 

בגובה 3 באופן הבא:
 +10 קלפים,   +4 של  התאמה   –  2NT
)ההכרזה  בקפיצה”  “קיו-ביד  נקודות; 
המוצגת כאן(, התאמה של 4+ קלפים, 
השותף  בסדרת  קפיצה  נקודות;   7-9
עד  קלפים,   +4 של  התאמה   –  3 לגובה 
 ,4♥ של  קלה  הכרזה  לצפון  נקודות.   6

המסיימת את המכרז.

ניתוח משחק היד

או  ב-♣  יוביל  מזרח  אם  משנה  זה  אין 
בסדרה אחרת, לכרוז בכל מקרה מפסיד 
עקיפה  לאחר  ב-♦  אחד  ועוד  ב-♣  אחד 

בלתי מוצלחת.
לקיחות   12 לביצוע  היחידה  האפשרות 
ותאפשר  ב-♣  תיגע  לא  שההגנה  היא 
אך  בדומם,  הרביעי  ה-♦  על   ♣ השלכת 

הגנה כזו אינה סבירה.
הקרבה  שינסו  במזרח-מערב  זוגות 
כבד  מחיר  כך  על  ישלמו  ב-♣5  פרועה 

עם תוצאה של 800-.

 Dealer: S
Vul: E-W  3Board:

♠ AQ4
♥ 875
♦ 86
♣ QJT83

♠ J86
♥ AJ963
♦ J92
♣ 96

♠ K95
♥ QT4
♦ T75
♣ AK75

♠ T732
♥ K2
♦ AKQ43
♣ 42

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

1NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

למערב   .1♦ של  ברורה  פתיחה  לדרום 
אף  כפל.  שוקל  והוא  פתיחה  של  כוח 
של  התקנית  בדרישה  עומדת  היד  כי 
מהסדרות  אחת  בכל  לפחות  קלפים   3
במייג’ור  רביעייה  היעדר  האחרות, 
הוא חיסרון בולט, ומצב הפגיעות הופך 
את ההתערבות למסוכנת. איננו רוצים 
חוזה  על  הכוח  בכל  יילחם  שהשותף 

חלקי ולאחר מכן נשלם 200-.
אפשרות  בהיעדר   1NT משיב  צפון 
להכרזת  מדי  חלשה  היד   – אחרת 

תשובה של ♣2.
כעת יש שיכריזו בדרום ♦2, אבל הכרזה 
חשוב  קלפים.   +6 להבטיח  צריכה  זו 
תניב  דרום  של  ה-♦  שסדרת  להבין 
 ,NT-ב בחוזה  גם  לקיחות   5 כנראה 
המעניק לרוב ניקוד גבוה יותר בתחרות 

טופ-בוטום.

ניתוח משחק היד

מזרח מוביל ב-6♥. בלית ברירה הכרוז 
בלקיחה.  וזוכה  מהדומם   K מבקש 
 – ביותר  הבטוח  המשחק  קו  כעת 
פיתוח סדרת הקלאב – יזכה אותו ב-7 
 ♣AK-ב זוכה  ההגנה  כאשר  לקיחות 
וב-4 לקיחות בהארט. כרוז חמדן יותר 
 3-3 לחלוקה  בתקווה   ♦AKQ שיוריד 
הואיל  לקיחות.  ל-8  יגיע  ב-♠  ויעקוף 
 9 ויבצעו   2♦ ישחקו  מהכרוזים  וחלק 
90+ ל-  לקיחות בחוזה זה, ההבדל בין 

120+ יהיה משמעותי.
דילמה:  בפני  עומד  הכרוז  במציאות 
ללכת על המקסימום ולסכן חוזה בטוח, 
אפילו  חיובית.  תוצאה  להבטיח  או 
ברורות  תשובות  תמיד  אין  למומחים 

מה עדיף בטופ-בוטום.
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 Dealer: W
Vul: Both  4Board:

♠ 754
♥ 974
♦ 8743
♣ J74

♠ QJ863
♥ AKJ8
♦ A
♣ AQ9

♠ AKT9
♥ T53
♦ KJ5
♣ K83

♠ 2
♥ Q62
♦ QT962
♣ T652

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

Pass1♠Pass2♠
Pass3♥*Pass3NT
Pass4♣*Pass4♦*
Pass4NTPass5♥
Pass6♥*Pass6♠
Pass6NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

ותומך  נקודות   14 עם   1♣ פותח  מערב 
נקודות   21 למזרח  שותפו.  בסדרת 
ובשלב זה כבר ברור שיוכרז סלם, אלא 
הן  לשותפות  שחסרות  הנקודות   7 אם 
החלטות:  שתי  לקבל  יש  עדיין   .♠AK
 ?NT או  שליט  ו-  גדול?  או  קטן  סלם 

)החלטה חשובה בתחרות טופ-בוטום(.

 long trial(  3♥ גישוש  הכרזת  לאחר 
ומראה  טבעי   3NT מכריז  מערב    )bid
בסדרות  עוצרים  עם  מאוזנת  חלוקה 
קיו-ביד.  הכרזות  שתי  כעת  המינור. 
מערב מבטיח K♦ – קלף מיותר המקטין 
סלם  תכריז  שהשותפות  הסיכוי  את 
גדול.  מזרח מכריז 4NT ומערב מאשר 

 .♠AK שבידו
כעת הכרזה חשובה מאוד – ♥6 המבקש 
קונטרול  עם   7♠ להכריז  מהשותף 
שלישי בהארט )Q או דאבלטון(. מערב 
אינו יכול לקבל את ההזמנה. כעת ברור 
עקיפה  מצריך  גדול  סלם  כי  למזרח 
 ♦K-ו ♣K בהארט. מצד שני, אם לשותף
כמשתמע מהכרזת 3NT, יש 12 לקיחות 
לפיכך  בחיתוכים.  צורך  ללא  מלמעלה 

.6NT החוזה הסופי הוא

ניתוח משחק היד

הוכרזה  שלא  ה-♦  בסדרת  מוביל  צפון 
נגד 6NT. זהו רמז ש-Q♦ בדרום. הכרוז 
רואה 12 לקיחות מלמעלה, אך בתחרות 
טופ-בוטום הלקיחה ה-13 היא החשובה 
גדול.  מכולן, אפילו אם לא הוכרז סלם 
 ♥ )משליך   ♠ ב-5 לקיחות  מערב מתחיל 
)מסיים   ♣ לקיחות  ב-3  וממשיך  מידו( 
בידו(. לאחר מכן עליו לבחור בין עקיפה 
פשוטה למשחק לחץ בסדרות האדומות. 
המשחק  בזמן  היריבים  של  התנהגותם 
היסוסים  להחליט.  לו  לסייע  עשויה 
ארוכים מצד דרום בהשלכות, בעוד צפון 
מפגין חוסר עניין, יעזרו לכרוז להסיק כי 

משחק הלחץ עובד.
היושב  גבוהה  ברמה  ששחקן  כמובן 
בלי  דאבלטון   ♥Q בידו  יותיר  בדרום 
ואז  המשחק,  בקצב  בולטת  חריגה 
הכרוז יצטרך לנחש. מה שאסור למערב 
לעשות הוא להוריד K♦ ורק לאחר מכן 
זו  משחק  שדרך  משום  ב-♥,  לעקוף 

מסכנת סלם בטוח.

 Dealer: N
Vul: N-S  5Board:

♠ AKJ75
♥ AK4
♦ 7
♣ KQT3

♠ 
♥ QT9632
♦ KJ864
♣ J9

♠ QT982
♥ J87
♦ Q95
♣ A4

♠ 643
♥ 5
♦ AT32
♣ 87652

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♠2♠*Pass3♥
DblPass4♠Dbl

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

פגיעות  במצב  יחסית  חלשה  יד  למזרח 
שמח  הוא   1♠ הפתיחה  ולאחר  עדיף, 
 Michaels להפריע באמצעות המוסכמה
חמישייה  מתארת  הכרזתו   –  Cuebid
מסדרות  באחת  וחמישייה  בהארט 

המינור. 
אין  השני.  בסיבוב  קל  לא  במצב  צפון 
שהשותף  ולקוות  להכפיל  אלא  ברירה 
חזקה  יד  מבטיח  הכפל   .4♦ יכריז  לא 
וכעת דרום לא צריך להסתפק ב-♠3 עם 
תמיכה בספייד, סינגלטון ואס צדדי. הוא 
מכריז משחק מלא ♠4. למערב 5 שליטים 
עומד  אינו  והוא  צדדי,   A עם  חזקים 
לבחור  מפתה  לעונשין.  להכפיל  בפיתוי 
צפון, אך  ידו החזקה של  עם  ברי-דאבל 
החלטה כזו עלולה לגרום למזרח לברוח 
ל-♥5, ואין ודאות שהעונש על ♥5 יפצה 

על אבדן משחק מלא. 

ניתוח משחק היד

קשה.  אינו   4♠ המוכפל  החוזה  ביצוע 
בידו,  זוכה  צפון   .♥T-ב מוביל  מזרח 
משחק  הוא  כעת  ב-♠,  ועוקף   ♥ חותך 
K♣ ומפסיד ל-A. עם חלוקה 6-6 מזרח 
היה מכריז פעם נוספת, לכן אין לעקוף 
נגד J♣ במערב. הכרוז זוכה ב-K♥, גובה 
 2 עם  רק  נותרת  וההגנה   ♣Q-ו  ♠AK

לקיחות בשליט.
– על הכרוז  יותר  ב-♦ מאתגרת  הובלה 
עת  בטרם  שליטים  מהוצאת  להימנע 
כאשר  ה-♣  סדרת  בפיתוח  ולהתמקד 

עדיין ניתן להתמודד עם המשך ב-♦.
מזרח-מערב  בכיוון  מוכפל   5♥ חוזה 
צפון-דרום  בלבד:  פעמים   3 ייכשל 
 ♦ חיתוך   ,♦A  ,♥AK-ב לזכות  יכולים 

ולקיחה ב-♣.

חדש!
לראשונה, 

הפסטיבל יתקיים 
בהיכל קבוצת 

שלמה
בסמוך לגני 

התערוכה בתל 
אביב

)רח' אייזיק רמבה 
7 בתל אביב(.

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51
יתקיים בין התאריכים 30 ביוני ועד 6 ביולי  2017.

ם !
מני

ביו
מו 

ש
רי
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הסימולטנית הארצית אפריל 2017 
 Dealer: E
Vul: E-W  6Board:

♠ A874
♥ JT62
♦ 642
♣ Q2

♠ T952
♥ 
♦ K985
♣ AKT98

♠ KQJ63
♥ AK973
♦ T
♣ 63

♠ 
♥ Q854
♦ AQJ73
♣ J754

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♣1♦1♠
2♦2♠3♦4♠

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

ל-10 הנקודות של מזרח מעלות רבות: 
טובים,  ביניים  קלפי  מהירות,  לקיחות 
במייג‹ור.  רביעייה  מעניינת,  חלוקה 
דרום  ברורה.  פתיחה  היא  זו  יד  בעיני 
היד  אבל  בו,  תומך  וצפון   1♦ מתערב 
הכרזת  למזרח-מערב.  בבירור  שייכת 
וגם  ♠1 של מערב מבטיחה 4+ קלפים, 
קלפים   4 מבטיחה   2♠ מזרח  הכרזת 
משתמש  היה  קלפים   3 )עם  בסדרה 

.)Support Double-ב
יש  כי  אם  טבעית,   4♠ מערב  הכרזת 
היגיון גם בהכרזת גישוש לסלם של ♦4 
או ♥3. למזרח 3 נקודות שאינן עובדות 
באיבו  לקטוע  ועליו  היריבים,  בסדרת 

כל ניסיון של השותף להגיע לסלם.

ניתוח משחק היד

ב-♥  חוסר  שלדומם  יודע  צפון  היה  לו 
חיתוכים,  שיותר  לכמה  זקוק  והכרוז 
המנצחת  ההובלה  את  מוצא  אולי  היה 
זו  נוסף.  בשליט  המשך  עם   ♠A-ב
מערב  את  המגבילה  היחידה  ההובלה 

ל-10 לקיחות.
ב-♦,  יוביל  שצפון  להניח  יותר  סביר 
ושותפו לא יוכל לחזור בשליט. כעת ישנן 
הפשוטה  לקיחות.  ל-11  רבות  דרכים 
ולהתחיל   ♣AK למשוך  היא  ביותר 

בחיתוך צולב של הסדרות האדומות.
על  יותר  תקשה  נמוך  בשליט  הובלה 
ניתן  מדויק  במשחק  עדיין  אך  הכרוז, 
שני  רק  כאמור,  לקיחות.  ל-11  להגיע 
מהכרוז  ימנעו  מהירים  שליט  סיבובי 

לקיחה עודפת.

 Dealer: S
Vul: Both  7Board:

♠ A5
♥ AQJT4
♦ AK32
♣ 74

♠ Q9864
♥ K
♦ 876
♣ J832

♠ 73
♥ 97
♦ QT954
♣ AQT5

♠ KJT2
♥ 86532
♦ J
♣ K96

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass
1♥Pass4♦*Pass
4♠*Pass4NTPass
5♣Pass5♥Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

ל-♥1  בתשובה   4♦ ספלינטר  הכרזת 
מאוד  משקפת  התחלתי   Pass לאחר 
כמובן  מעוניין  צפון  דרום.  של  ידו  את 
בסלם עם 18 נקודות, אך מצב הקלאב 
קיו- בהכרזת  בוחר  והוא  אותו  מדאיג 

השואל  הוא  דרום  כעת   .4♠ של  ביד 
לקלפי מפתח, אך התשובה ♣5 )0 או 3( 
מאכזבת. עם 2 קלפי מפתח חסרים אין 

מנוס מעצירה ב-♥5.
אחרון אחרון חביב – האם מערב צריך 
לעשות משהו לאחר קפיצת דרום ל-♦4? 
תהא   Q בראשות  סדרה  עם  הכפלה 
חסרת טעם לחלוטין. מצד שני, יש זוגות 
המשתמשים במוסכמה מתקדמת לפיה 
כפל על הכרזת ספלינטר מבקש הובלה 
הוכרזה.  שלא  ביותר  הנמוכה  בסדרה 
מוסכמה זו שווה זהב בחלוקה הנתונה.

ניתוח משחק היד

מזרח  אם  ההובלה.  בקלף  תלוי  הרבה 
 ♠T עם  יזכה  דרום  ב-♠,  להוביל  בוחר 
בדומם, וכעת קו המשחק הבטוח ביותר 
לדומם  לעבור   ,♠A-ו  ♥A להוריד  הוא 
כרוז   .♠K על   ♣ ולהשליך   ♦ בחיתוך 

שישחק כך יבצע 12 לקיחות.
ב-♣ ההגנה  הובלה  זאת, לאחר  לעומת 
יכולה לזכות ב-2 לקיחות מהירות, ואז 
לא רק שאין לקיחה עודפת, עצם ביצוע 
החוזה תלוי בצורה שבה תשוחק סדרת 
השליט. לדעתי כרוז טוב אמור להיכשל 
נוטים  הסיכויים  קלפים   10 עם   –
ואין   ,K-ה נגד  עקיפה  לטובת  בבירור 
מידע מספיק מההכרזה ו/או מהמשחק 
כדי למקם בבירור את K♥  אצל מזרח.

 Dealer: W
Vul: None  8Board:

♠ KJT954
♥ 9852
♦ K5
♣ 5

♠ AQ7
♥ J76
♦ T9863
♣ Q9

♠ 3
♥ AQT
♦ AQJ4
♣ T6432

♠ 862
♥ K43
♦ 72
♣ AKJ87

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

PassDblPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

קלפי   4 עם   1♦ לפתוח  המעדיפים  יש 
ההכרזה  נוחות  מטעמי   ♣ קלפי  ו-5   ♦
זו,  גישה  של  חסיד  איני  לרוב  השנייה. 
אך אם קיימת יד שבה הגיוני לא לפתוח 
של  ידו  זו  הרי  ביותר  הארוכה  בסדרה 
מערב המוצגת לעיל – ההבדל האיכותי 

בין סדרות המינור הוא עצום.
תומך  מזרח  חלש.  ב-♠2  מתערב  צפון 
בשותפו לגובה 3 – הכרזה לא מחייבת, 
וגם דרום תומך לגובה 3 על סמך “חוק 
סיבה  אין  זוג  לאף  הלקיחות”.  סך 
טופ- בתחרות  אך   ,4 בגובה  להכריז 

בוטום אני ממליץ למזרח להכפיל היות 
שלו,  השותפות  אצל  הנקודות  שרוב 
ובידו לקיחות בטוחות בסדרת היריבים.

גישה  אך  במזרח,   3NT על  שיהמרו  יש 
IMP. בטופ- יותר לתחרות  זו מתאימה 

בוטום לעומת זאת, חשוב להפוך תוצאות 
של 50+ ל-100+ ו-100+ ל-300+.

ניתוח משחק היד

 ♦A-ב זוכה  מערב   .♦T-ב מוביל  מזרח 
וממשיך בסדרה. צפון זוכה ב-K♦. כעת 
ניסיון להשלכת מפסידים מהירה על ♣ 
ייכשל היות שמזרח יחתוך בסיבוב ה-♣ 
השלישי עם 7♠. אם הכרוז ישחק תחילה 
שליט, למזרח יש די והותר זמן למצוא 
 ♥J את ההחלפה ל-♥. רצוי להוביל מיד
בסדרה,  לקיחות   3 של  ברצף  ולזכות 
אך גם אם ישגה ויוביל ♥ נמוך, למזרח 
נכונה  הגנה  ב-♠.  לידו  נוספת  כניסה 
תעניק למזרח-מערב תוצאה מצוינת של 

300+ מול 130+ שניתן להשיג ב-♦3.
איני  אבל  לביצוע,  ניתן   3NT נכון, 
רואה סיבה להכריז משחק מלא עם 22 

נקודות גבוהות בלבד.
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 Dealer: N
Vul: E-W  9Board:

♠ Q92
♥ QJ4
♦ Q7
♣ AT954

♠ A5
♥ 72
♦ AJ932
♣ J632

♠ KT76
♥ KT83
♦ K86
♣ K8

♠ J843
♥ A965
♦ T54
♣ Q7

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPassPass1♦
DblRDbl2♦*Pass
2♥3♦PassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

 .Pass מערב פותח ♦1 לאחר 3 קריאות
מאוד  קרובה  צפון  של  ידו  כי  אציין 
או   1♣ לפתוח  אם  וההחלטה  לפתיחה 

לא היא עניין של סגנון.
לאחר שלא פתח, מומלץ לצפון להכפיל 
עם קוצר בסדרת הפותח ולתת לשותפו 
הזדמנות להראות את סדרות המייג’ור. 
באמצעות  נקודות   9-11 מתאר  מזרח 
בקיו-ביד  משתמש  ודרום  רי-דאבל 
כדי להראות את שתי סדרות המייג’ור 
)לפחות 4-4(. לאחר רי-דאבל אין היגיון 

שהכרזת הקיו-ביד תראה כוח.
צפון בוחר בשלישייה הטובה יותר שלו 
 ,2♥ להכפיל  במייג’ור. מערב משתוקק 
אך אינו זוכה להזדמנות משום ששותפו 
חייב להראות את ההתאמה ב-♦. צפון-

דרום מוותרים ל-♦3. אם יחליטו שמצב 
בלתי  הכרזות  להם  מתיר  הפגיעות 
מוצדקות בגובה 3, הם עתידים להיענש 

בחומרה.

ניתוח משחק היד

שנייה  חלוקה  שזו  אציין  כל  ראשית 
ברציפות שבה 3NT בכיוון מזרח-מערב 
בר-ביצוע עם 22 נקודות, אך אנו נמשיך 
ונרוויח  הברידג’  כללי  לפי  להכריז 

בטווח הארוך.
אם   .3♦ החוזה  נגד   ♥Q-ב מוביל  צפון 
דרום זוכה מיד ב-A♥, זה יגרור הגבהת 
לוותר  לדרום  עדיף  חיתוך.  לאחר   ♥T
 .♥K-על הלקיחה ולתת למערב לזכות ב
כעת על הכרוז להכין חיתוך ♣, לדוגמא 
♠ אל הדומם ו-♣ אל ה-K. בהמשך, אם 
מערב מנחש נכון לא לשחק J♣ בסיבוב 
ישיג  והכרוז  יוגבה,  זה  קלף  השני, 
 5 לקיחות:   10 של  אופטימלית  תוצאה 
בשליט, 2 בספייד, 1 בקלאב, 1 בהארט 

וחיתוך ♣.

 Dealer: E
Vul: Both  10Board:

♠ J
♥ T52
♦ J72
♣ KQJ854

♠ AQ3
♥ AQ986
♦ T965
♣ 7

♠ 4
♥ KJ
♦ AKQ843
♣ AT62

♠ KT987652
♥ 743
♦ 
♣ 93

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♥4♠6♦

Pass7♦PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

ואפילו  ב-♦  גדול  סלם  למזרח-מערב 
בעדינות  מתערב  דרום  אם  שליט.  ללא 
או לא מתערב כלל, תינתן ליריביו זירה 
חופשית להחלפת מידע ולשאלה לקלפי 

מפתח, ובמקרה זה די קל להגיע ל-♦7.
ההתערבות  לאחר  זאת,  לעומת 
בסדרה,  קלפים   8 עם   4♠ המומלצת 
היה  מערב  לנחש.  ייאלצו  מזרח-מערב 
לאסים,  ולשאול   4NT להכריז  רוצה 
הכרזת  כי  גורסים  המומחים  רוב  אך 
בשתי  אורך  מראה  זה  במצב   4NT
שזה  בהנחה  הוכרזו.  שלא  הסדרות 
הסכם השותפות, כל שנותר למערב הוא 
סינגלטון  שליטים,   4 עם   .6♦ “לירות” 
שיש  לי  נראה  צדדיים  אסים  ושני 
על  ל-♦7,  להעלות  כדי  מספיק  למזרח 
לעלות  עתידה  זו  שהכרזה  העובדה  אף 

ביוקר אם תיכשל.

ניתוח משחק היד

ב-♦7  למזרח-מערב  קלות  לקיחות   13
וגם ב-7NT: 6 בדיאמונד, 5 בהארט ושני 
חיתוכים,  ללא  אפילו  שחורים.  אסים 
בעיות המעברים  על  אין קושי להתגבר 
 7♦ הכרזת  לפיכך,  הובלה.  כל  לאחר 
תזכה את מזרח-מערב בתוצאה מעולה 
החוזה  להערכתי,  ב”טופ”.   7NT-ו
הפופולרי ביותר יהיה ♦6, אך תוצאה זו 

כבר תהיה מתחת לממוצע.

 Dealer: S
Vul: None  11Board:

♠ AKJT6
♥ 32
♦ JT5
♣ A75

♠ 532
♥ 965
♦ K87
♣ T632

♠ 97
♥ AKT84
♦ A43
♣ J84

♠ Q84
♥ QJ7
♦ Q962
♣ KQ9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♦1♥
1♠Pass1NTPass

3NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

לדרום יד עלובה למדי, ואם תחליטו לא 
שאתם  לומר  אוכל  לא  אותה,  לפתוח 
טועים. עם זאת, הגישה המקובלת כיום 
היא לפתוח תמיד עם 12 נקודות כלשהן, 

ובהתאם לכך הכרזתי ♦1.
 –  1♠ מכריז  וצפון   1♥ מתערב  מערב 
קלפי   +5 ומבטיח  אחד  לסיבוב  מחייב 
רגע  מגיע  כעת  הסטנדרטית.  בשיטה   ♠
לתמוך  עליו  לכאורה  דרום.  של  האמת 
קלפים   8 של  התאמה  ים  בשותפו 
 Q+J בקלפי  מלאה  ידו  אך  במייג’ור, 
עם  בחוזים  מועט  ערך  בעלי  שהינם 
שליט, שלא לדבר על החלוקה השטוחה 
מסוג 4333. ניתן לומר כי ידו של דרום 
שווה 12 נקודות בחוזה ללא שליט, אך 
רק כ-10 נקודות בחוזה ב-♠. מסיבה זו 

.1NT אני ממליץ להכריז
צפון יעלה כל הכרזה של דרום למשחק 
ל-♠4. לפיכך  ו-♠2   3NT-1 לNT :מלא
של  בבחירתו  תלוי  הסופי  החוזה  גורל 

דרום בסיבוב השני.

ניתוח משחק היד

אין להכשיל חוזה של 3NT מצד דרום. 
והובלה  מלמעלה,  לקיחות   8 לכרוז 
בהארט תמסור לו מיד לקיחה תשיעית. 
אין  ב-♥,  מוביל  לא  מערב  אם  אפילו 
 ♥ לשחק  כדי  כניסות  מספיק  למזרח 

פעמיים דרך דרום.
בחוזה ב-♠ יתבצע אותו מספר לקיחות 
 ♥AK להפסיד  חייב  הכרוז  כאשר   )9(
ו-AK♦. קלפיו של דרום מהווים דוגמא 
מצוינת לסוג הידיים שבהן יש להעדיף 
קלפים   8 של  התאמה  למרות   NT

במייג’ור.
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 Dealer: W
Vul: N-S  12Board:

♠ J2
♥ KQJT87
♦ AKJ
♣ T4

♠ T8764
♥ 2
♦ QT32
♣ 932

♠ A53
♥ A943
♦ 974
♣ AKQ

♠ KQ9
♥ 65
♦ 865
♣ J8765

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1NT
2♥2♠PassPass
3♥PassPass3♠

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

אופציה  לצפון   .1NT פותח  מערב 
להכריז  מכן  ולאחר  לעונשין  להכפיל 
ואני  יוכשל,   1NT-ודאות ש ♥, אך אין 
)או  ♥ טבעית  מעדיף להתערב בהכרזת 
בהתאם למוסכמה שהשותפות משחקת 

.)1NT נגד
חשובה  וחלש(  )טבעי   2♠ מזרח  הכרזת 
הינה   2♠ ש-  הסבורים  שחקנים  מאוד. 
ליריביהם  יאפשרו  מחייבת  הכרזה 
תוצאה  עם  נמוך  בגובה  בחוזה  לזכות 
שוב  מגיעה  ההכרזה  כאשר  גרועה.  
ברירה  בלית  יתחרה  הוא  ב-♠2,  לצפון 
ל-♥3. כעת מוצע למערב לעשות משהו 
בחירה  הינו  כפל  המקסימלית.  ידו  עם 
בו  יש  אך  פגיעים,  יריבים  מול  הגיונית 
היא  השנייה  האפשרות  ההימור.  מן 
אם  ספק  עדיף?  מה  ל-♠3.  להתחרות 
תהיה כאן תמימות דעים בין המומחים.

ניתוח משחק היד

בחוזה ♠3 חלוקת הקלפים נוחה לכרוז, 
ולאחר הובלה ב-♥ החוזה יבוצע כל עוד 
באמצעות  שליטה  מאבדן  הכרוז  יימנע 
משחק נכון בשליט: נמוך משתי הידיים 
אשר   ♠A מכן  ולאחר  הראשון  בסיבוב 
בודד.  זוכה  עם שליט  דרום  ישאיר את 
דרך   ♦ פעמיים  הכרוז  ישחק  בהמשך 

צפון, וההגנה חסרת אונים.
המשחק  תוצאת  צפון  מצד   3♥ בחוזה 
 ♠A את  יעכב  שמערב  בכך  תלויה 
בסיבוב הראשון וימנע מהכרוז השלכת 
שמזרח  להניח  סביר   .♠ על  מפסיד   ♦
יוביל ב-♠. כיצד ידע מערב שלשותפו רק 
5 קלפי ♠ ולא 6? זוג שמשתמש בהובלות 
לא  שליט  עם  חוזים  נגד  מלמעלה   3/5

יתקשה למצוא את ההגנה הנכונה.

 Dealer: N
Vul: Both  13Board:

♠ Q87
♥ 65
♦ T654
♣ 9876

♠ T654
♥ T4
♦ KQJ9873
♣ 

♠ 92
♥ K9872
♦ A
♣ AKQJ2

♠ AKJ3
♥ AQJ3
♦ 2
♣ T543

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass3♦DblPass
4♣PassPassDbl

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

להשתמש  אין  כי  המתריעים  יש 
בהכרזות Preempt עם רביעייה צדדית 
במייג’ור, אבל עם ידו של מזרח הייתי 
עם  פעמיים.  לחשוב  בלי   3♦ פותח 
חלוקה מיוחדת וסדרה “מושלמת” לא 
המכה  זכות  את  להעביר  רוצה  הייתי 

הראשונה ליריבים.
לשתוק.  חייב  מערב  ברור.  כפל  לדרום 
על אף כוחו הרב, אף משחק מלא אינו 
עלול  ברי-דאבל  ושימוש  באופק,  נראה 
במערב  שחקנים  אותם  נזק.  לגרום  רק 
צפון  את  יכניסו  להתאפק  שישכילו 
להיות  רוצה  אינו  שחקן  שאף  למצב 
שינסו  יש  גרועות.  האפשרויות  כל  בו: 
 3♠ שיכריזו  ויש  מוכפל  ב-♦3  מזלם 
 4♣ להכריז  בחרתי  אני  שלישייה.  עם 
ביותר  הארוכה  )הסדרה  הספר”  “לפי 
בגובה הנמוך ביותר האפשרי(. מערב לא 

מאמין למראה עיניו ומכפיל.
 4♣ הכפלתם  במערב,  ישבתם  אם 
לשקול  עליכם  ל-♦4,  הוציא  ושותפכם 
חיפוש שותף חדש לקראת הסימולטנית 

הבאה.

ניתוח משחק היד

 ♦A-ב זוכה  מערב   .♦K-ב מוביל  מזרח 
ומוציא לכרוז ולדומם את כל השליטים 
בהנאה. לאחר מכן המשך ב-♠ יבטיח 8 
לקיחות להגנה. מתברר כי הרע במיעוטו 
עבור צפון היה לשחק ♠3 מוכפל )800-( 
אם   .)-670( מוכפל   3♦ להשאיר  או 
איתרע מזלכם לשחק בצפון ♣4 מוכפל 
1400-, נסו פשוט לשכוח מזה  ולרשום 
ולעבור לחלוקה הבאה. למזלכם זו אינה 
IMP, וטעות אחת של יריביכם  תחרות 
“לאזן”  עשויה  הבאות  הידיים  באחת 

את המפלה שספגתם בחלוקה זו.

 Dealer: E
Vul: None  14Board:

♠ KT632
♥ Q84
♦ AT9
♣ 53

♠ 84
♥ AKT95
♦ KQ8
♣ Q82

♠ Q5
♥ 73
♦ J76542
♣ AK4

♠ AJ97
♥ J62
♦ 3
♣ JT976

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♥Pass1NT
2♠Pass3♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

בדרך כלל אוברקול בגובה 2 דורש כוח 
הכריז  שהמשיב  לאחר  אך  פתיחה,  של 
שאנו  בסדרה  רביעייה  ושלל   1NT
מתכוונים להכריז, ניתן להקל בדרישות.

עם  קלפים   4 של  יפה  תמיכה  לדרום 
סינגלטון. הוא מבצע צעד לקראת מלא, 
תוך שהוא מודע לכך שהאוברקול עשוי 
להתבצע עם יד חלשה. כך עוצרים צפון-

דרום ב-♠3 ועל הדרך “משתיקים” את 
סדרת הדיאמונד של מערב.

האם הכרזת מערב 1NT הייתה נכונה? 
אין   ,2/1 בשיטת  משתמש  הזוג  אם 
לעומת   .1NT להכריז  אלא  ברירה 
זאת, השיטה הטבעית מאפשרת )אמנם 
הכרזה  לאחר   .2♦ של  הכרזה  בדוחק( 
ואם מזרח- יתערב,  לא  כנראה  צפון  זו 

 ,)4♦ )או  ב-♦3  לעצור  ישכילו  מערב 
תהיה להם תוצאה מצוינת.

ניתוח משחק היד

שבהם  השולחנות  שבכל  מצפה  אני 
בלקיחה  יוכשל  החוזה   ,3♠ ישוחק 
 ,♥ חיתוך   ,♥AK רבה:  במהירות  אחת 
AK♣. מן הסתם, הכרוז יזכה בכל שאר 
תהיה  לא   +50 של  תוצאה  הלקיחות. 
שהם  היות  למזרח-מערב,  אידיאלית 
לקיחות   10 קושי  ללא  לבצע  מסוגלים 
אינה  זו  תוצאה  שני,  מצד  ב-♦.  בחוזה 
הגרועה ביותר האפשרית – זוגות רבים 
צפויים להגזים בהכרזה ולהיכשל בחוזה 

3NT )פעמיים( או ♦5 )פעם אחת(.

3.indd   6 2/26/2017   1:55:50 PM



 2
01

7 
יל

פר
 א

ית
רצ

הא
ת 

טני
ול

ימ
הס

 Dealer: S
Vul: N-S  15Board:

♠ A
♥ J9865
♦ A75
♣ QJT3

♠ 94
♥ AQ4
♦ QT96
♣ K987

♠ JT872
♥ T72
♦ J843
♣ 2

♠ KQ653
♥ K3
♦ K2
♣ A654

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♠Pass
2♥Pass3♣Pass
3♦*Pass3NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

עם 15 נקודות וחלוקה 5422 דרום יכול 
שנייה  סדרה  להכריז  לעצמו  להרשות 
♥2. אם  3 לאחר תשובת שותפו  בגובה 
הכרזה  זו  טבעית,  בשיטה  משחקים 
משחקים  אם  מלא.  למשחק  מחייבת 
מלא  למשחק  המחויבות   ,2/1 בשיטת 
כבר נוצרה לאחר ♥2, אך עדיין ההכרזה 

♣3 מראה כוח עודף מעבר לפתיחה.
בסיבוב השני צפון עדיין אינו בטוח מהו 
 3♦ מכריז  והוא  הנכון  הסופי  החוזה 
מכריז  דרום  מחייבת(.  רביעית  )סדרה 
3NT ומבטיח עוצר ב-♦. צפון יודע שאין 
מייג’ור.  בסדרת  קלפים   8 של  התאמה 
 ,5♣ אין גם שום סיבה לחפש חוזה של 

ולכן 3NT נשאר החוזה הסופי.

ניתוח משחק היד

 .)♦( הוכרזה  שלא  בסדרה  יוביל  מזרח 
הבא:  באופן  החוזה  את  לבצע  ניתן 
ולאחר  ב-♣  עקיפה   ,♦A-ב זכייה 
ליד  מעבר  בסדרה  לקיחות   3 השלמת 
ב-A♠ והובלת ♥ אל הדומם כל עוד יש 

.♦K-עם ה ♠KQ-כניסה ל
לזכות  יעדיף  שצפון  ייתכן  זאת,  עם 
ב-♣ ישחק  ולאחר מעבר לדומם   ♠A-ב
 .4-3 תתחלק  שהסדרה  בתקווה   ♠KQ
כרוז שישחק כך יהיה חסר מזל – זאת 
לכסות  ויסרב  היטב  יגן  שמזרח  בתנאי 
ב-♣.  הראשונים  הסיבובים  שני  את 
כיסוי מוקדם מדי עם K♣ יעניק לכרוז 
לנסות  כדי  בהמשך  לידו  נוספת  כניסה 
אינה  ה-♠  סדרת  כי  שיגלה  לאחר   ♥

מתחלקת.

 Dealer: W
Vul: E-W  16Board:

♠ K654
♥ J97
♦ J
♣ QJ932

♠ 832
♥ KQ2
♦ KT74
♣ A74

♠ JT9
♥ T4
♦ 986532
♣ 65

♠ AQ7
♥ A8653
♦ AQ
♣ KT8

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

Pass1♦Dbl3♦
3♠Pass3NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

נקודות   19 לדרום   .1♦ פותח  מזרח 
ידיים  בהארט.  חמישייה  עם  גבוהות 
מכן  ולאחר  תחילה  מכפילות  כאלה 
אמורות להכריז ♥ בגובה הנמוך ביותר 

האפשרי.
 6 של  התאמה  למערב  שלנו  במקרה 
בוחר  והוא  חלשה,  יד  עם  ב-♦  קלפים 
בהכרזת הפרעה חלשה של ♦3 )העיקרון 
הן  השותף  בסדרת  הקפיצות  שכל  הוא 
ידו  התחרותי(.  במכרז  חלשות  הכרזות 
 ,3♠ להכרזת  מספיק  טובה  צפון  של 
לעשות.  מה  להחליט  צריך  דרום  וכעת 
כמו-כן   .4♥ להכריז  טעם  אין  כי  ברור 
קלפים   8 של  התאמה  שיש  ודאות  אין 
היריבים  בסדרת  הכפול  העוצר  ב-♠. 

.3NT מטה את הכף לטובת הכרזת

ניתוח משחק היד

ומתחיל  זוכה  דרום  ב-♦.  מוביל  מערב 
מיד לפתח את סדרת ה-♣. מזרח זוכה 
ב-A♣ וממשיך ב-♦. לאחר שנותר ללא 
לקיחות  מושך  הכרוז  ב-♦,  עוצרים 
 4 לקיחות:   11 עם  ומסיים  מלמעלה 
 1 בדיאמונד,   2 בספייד,   4 בקלאב, 

בהארט.
בחוזה ♥4 ניתן לבצע 11 לקיחות לאחר 
intra- טכניקת  באמצעות  ב-♦  הובלה 

ה-9  אל  מידו   ♥ מוביל  דרום   :finesse
מהדומם   ♥J מריץ  מכן  ולאחר  בדומם 
זאת,  עם  מערב.  של   ♥T-ה את  ומועך 
ל-10  הכרוז  את  תגביל  ב-♣  הובלה 
לקיחות בחוזה ב-♥ בשל איום החיתוך.

 Dealer: N
Vul: None  17Board:

♠ K54
♥ 954
♦ T7
♣ AT942

♠ 32
♥ AKQ87
♦ 654
♣ QJ7

♠ A97
♥ 32
♦ QJ32
♣ K653

♠ QJT86
♥ JT6
♦ AK98
♣ 8

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♥1♠Dbl
2♠PassPassDbl

Pass3♥PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

 .1♠ מתערב  ודרום   ,1♥ פותח  מזרח 
עקרונית, הכפל השלילי של מערב מראה 
לפחות  המיינור,  סדרות  בשתי  אורך 
ומזרח  ל-♠2,  בשותפו  תומך  צפון   .4-4

שותק עם פתיחה מינימלית.
אופציה  כעת  הוא   Pass מערב,  עבור 
הגיונית, אך בתחרות טופ-בוטום כאשר 
להכפיל  מעדיף  אני  פגיע  אינו  צד  אף 
“לעשות  מהשותף  לבקש  מנת  על  שנית 

משהו”.
המינור  סדרת  את  להכריז  יכול  מזרח 
להניח  סביר  אך   ,)3♣( יותר  הטובה 
שלו  החזקה  החמישייה  על  שיחזור 
צפון  ב-♥3.  מסתיים  המכרז  במייג’ור. 
בעוד  להכפיל,  יכולים  אינם  ודרום 
הכרזה תחרותית ל-♠3 עם התאמה של 
8 קלפים בלבד תהא מנוגדת ל”חוק סך 

הלקיחות”.

ניתוח משחק היד

במספר  תלויה  התוצאה  ב-♠  בחוזה 
ב-3  ההגנה  תתחיל  אם  ה-♦.  חיתוכי 
 ♠A תשחק  מכן  ולאחר   ♥ סיבובי 
אם  לקיחות.  ל-8  הכרוז  יוגבל   ,♠ ועוד 
יספיק דרום לחתוך פעמיים ♦, יגיע ל-9 

לקיחות.
אך  פעמים,   3 להכשיל  ניתן   3♥ חוזה 
מאוד:  מדויקת  להיות  חייבת  ההגנה 
♦, חיתוך  ♣, חיתוך  A♣, חיתוך   ,♦AK
מהדומם.  הכרוז  את  מנתק   ♠ וכעת   ♣
בשלב זה אין טעם בהשלכת מפסיד על 
לחתוך,  יוכל  המגנים  אחד  כי   ♦ או   ♣

והכרוז מוגבל ל-6 לקיחות.
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 Dealer: E
Vul: N-S  18Board:

♠ 87
♥ KJ9754
♦ J753
♣ 7

♠ AKQ954
♥ 
♦ AT9862
♣ Q

♠ J2
♥ AQ862
♦ Q
♣ AT962

♠ T63
♥ T3
♦ K4
♣ KJ8543

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♠Pass2♥

Pass3♦Pass3NT
Pass4♦Pass4♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

עם יד אדירה של 6-6, מזרח מתחיל לאט 
)♠1(. מערב משיב ♥2, שומע משותפו ♦3 
ההתאמה  חוסר  ולנוכח  נקודות(   +15(

.3NT-המשווע מנסה לסגור ל
למזרח  אסור  מיוחדת,  כה  חלוקה  עם 
ללא  לשחק  שותפו  להצעת  להסכים 
ידו  את  מתארת   4♦ ההכרזה  שליט! 
בצורה נאותה. כעת מערב מבין שחובה 
והוא  השותף,  מסדרות  באחת  לשחק 
להמשיך  מזרח  על  האם  ל-♠4.  מתקן 
אופטימיים  שחקנים  סלם?  לקראת 
ההתאמה  חוסר  לנוכח  אך  זאת,  יעשו 
המתבטא מהכרזת השותף, עדיף לדעתי 
מסלם  ולהימנע  זהירות  משנה  לנקוט 

ספקולטיבי.

ניתוח משחק היד

העדפת מערב ל-♠4 מול יד דו-סדרתית 
הכרוז  בשליט.  להוביל  כדאי  כי  רומזת 
 ♦A-ב מכסה   ,♦Q מוביל   ,♠J-ב זוכה 
וחותך ♦ בדומם בעוד K♦ צונח בדרום. 
כעת נותר רק לחתוך ♥, לסיים משיכת 
שליטים ולמסור לצפון J♦ – 12 לקיחות. 
כל  לאחר  יושג  לקיחות  של  זהה  מספר 

הובלה.
לא  שההמלצה  אפשרות  פוסל  איני 
נבעה   4♠ לאחר  הלאה  להמשיך 
מפסימיות יתר. עם זאת, קיימות ידיים 
המתאימות  מערב  של  רבות  אפשריות 
להכרזה שמולן חוזה של ♠6 יהיה חסר 

סיכוי.

 Dealer: S
Vul: E-W  19Board:

♠ T8
♥ A42
♦ QT87642
♣ A

♠ AJ3
♥ 76
♦ AJ9
♣ J8653

♠ Q652
♥ KJ9853
♦ 5
♣ 92

♠ K974
♥ QT
♦ K3
♣ KQT74

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

ניתוח ההכרזה

♣1. מערב אינו יכול בשום  דרום פותח 
סדרה  עם  פגיע  ב-♥2  להתערב  אופן 
שני  מצד  ב-♠.  צדדית  ורביעייה  חלשה 
אני  מייג’ור.  קלפי   10 זאת  בכל  לו  יש 
מציע להכריז ♥1 ולשתוק בהמשך, אלא 

אם השותף יכריז ♠.
במציאות צפון מכריז ♦2 )מחייב לסיבוב 
דבר.  לעשות  מסוגל  אינו  ומזרח  אחד( 
דרום מכריז ♠2 )זו אינה הכרזת רוורס(. 
צפון חוזר על סדרתו בגובה 3 - זו הכרזה 
עם   ♦ קלפי   +6 המתארת  מחייבת  לא 
לעצור  מחליט  דרום  נקודות.  כ-10-11 

ב-♦3 עם פתיחה מינימלית.

ניתוח משחק היד

מזרח מוביל בסדרה ששותפו הכריז 7♥. 
מהדומם משוחק T♥, ו-J♥ מוציא לצפון 
וממשיך   ♣A גובה  צפון  את ה-A. כעת 
 ♦ ומשחק  “נרדם”  מזרח  אם  בשליט. 
נמוך, הכרוז יספיק להשליך 2 הארטים 
אינו  מערב  בעוד   ♣KQ על  מפסידים 
 ♠A מסוגל לחתוך. לאחר מכן יפסיד רק

ו-2 לקיחות בשליט.
 ,♦A-ב מיד  לעלות  היא  הנכונה  ההגנה 
בשני  ולהמשיך   ♠A מועד  בעוד  לגבות 
סיבובי ♥. כעת הדומם נאלץ לחתוך עם 
של  הרביעית  ללקיחה  יהפוך   ♦J-ו  ,♦K

ההגנה.

 Dealer: W
Vul: Both  20Board:

♠ A43
♥ KT87
♦ Q53
♣ JT3

♠ KQJ
♥ 632
♦ A62
♣ A985

♠ 72
♥ J54
♦ JT987
♣ Q42

♠ T9865
♥ AQ9
♦ K4
♣ K76

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

Pass1♣1♠Pass
2♣*Pass2♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

תגרור  דרום  הכרזת   .1♣ פותח  מזרח 
חילוקי דעות. כפותח הכרזת ♠1 מובנת 
מאליה, אך כמתערב אנו דורשים לרוב 
הניסיון  זאת,  ובכל  יותר.  טובה  סדרה 
“להסתיר”  משתלם  שלא  מוכיח 

חמישיות במייג’ור. 
 .2♣ קיו-ביד  בהכרזת  משיב  צפון 
זו  הכרזה  ההתחלתי,   Pass-ה בעקבות 
מתארת 10-11 נקודות עם התאמה ב-♠. 
והוא  מלא,  משחק  שאין  ברור  לדרום 
יד  המתארת   2♠ סוגרת  בהכרזה  בוחר 

מינימלית.

ניתוח משחק היד

מזרח   .♦J הרצף  בראש  מוביל  מערב 
לדרום  ולתת  הלקיחה  את  לעכב  צריך 
♣ מפסיד  K♦, אחרת יושלך  לזכות עם 
על ♦. כעת הכרוז משחק ♠ נמוך משתי 
הידיים )בדומה לחלוקה מס’ 12 לעיל(. 
מיד  לתקוף  חייב  והוא  זוכה,  מזרח 
של  נכון  ניחוש  כעת  ה-♣.  סדרת  את 
למשוך  לו  יאפשר  מהיד(   ♣K( הכרוז 
A♠ ולהשליך ♣ מפסיד על ה-♥ הרביעי 
מהדומם, בעוד מזרח חותך עם לקיחה 
טבעית. כרוז שלא ינחש וישחק ♣ נמוך 

מידו יבצע 8 לקיחות בדיוק. 
מתברר כי ההובלה החזקה ביותר היא 
הכרזת  זאת,  עם   .♣ השותף  בסדרת 
 3 עם  להתבצע  שיכולה   1♣ פתיחה 
ברורה  אינדיקציה  אינה  בלבד  קלפים 
את  להעדיף  ממשיך  ואני  להובלה, 
פני  על  ב-♦  מהרצף  הבטוחה  ההובלה 

ההובלה מתחת ל-Q ב-♣.
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 Dealer: N
Vul: N-S  21Board:

♠ 92
♥ QT7432
♦ AQJ
♣ K4

♠ Q64
♥ A85
♦ 7643
♣ AT9

♠ K53
♥ K9
♦ T85
♣ 87653

♠ AJT87
♥ J6
♦ K92
♣ QJ2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♥Pass1♠Pass
2♥Pass4♥Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

טבעיות  הראשונות  ההכרזות  שלוש 
ופשוטות. צפון מתאר פתיחה מינימלית 
של 12-14 נקודות עם 6+ קלפי ♥. לדרום 
עליו  ולכן  נקודות(,   12( משלו  פתיחה 
להכריז משחק מלא או לבחור בהכרזה 
מחייבת אחרת. הדרך הפשוטה, שעליה 
המלצתי, היא להכריז מיד משחק מלא 
קלפים.   8 של  ידועה  התאמה  עם   4♥
כי  יוכיח  יותר  מעמיק  ניתוח  זאת,  עם 
יהא   3NT במצבים מסוימים חוזה של
עדיף. אישית, הייתי חושש מאוד להכריז 
3NT בשעה שהשותף לא הבטיח כוח או 

אורך כלשהו ב-♦ ו/או ב-♣.
את  מחזיק  צפון  הנתונה,  בחלוקה 
בסדרות  הנדרשות  “ההשלמות” 
אך  מצוין,  חוזה  הינו   3NT-ו המיינור, 
הגיוני  הכרזה  מהלך  לראות  לי  קשה 

המגיע לחוזה המוצלח.

ניתוח משחק היד

ב-♠,  הובלה  נעדיף  פתוחים  בקלפים 
  Q-ל מתחת  שהובלה  ספק  אין  אולם 
גרועה.  הינה  הדומם  שהכריז  בסדרה 
בסדרה  הובלה  מכתיב  ההכרזה  מהלך 
הובלה  להעדיף  ויש  הוכרזה,  שלא 
)או   ♣A-ב הובלה  פני  על  ב-♦  פסיבית 
יזכה  ב-♦  הובלה  לאחר   .)A-ל מתחת 
הוצאת  טרם   ♣K ישחק  בידו,  הכרוז 
מהמפסיד  להיפטר  ויספיק  השליטים 

.♣QJ-ב-♠ על ה
אולם  החוזה,  לביצוע  בכך  די  לכאורה 
ידה של ההגנה עדיין אמורה להיות על 
מהדומם,   ♥J ישוחק  כאשר  העליונה: 
ולהמשיך   ♥K-ב לזכות  צריך  מערב 
בסיבוב רביעי של ♣, אשר יגביה לקיחה 
.Promotion ל-8♥ של שותפו באמצעות

 Dealer: E
Vul: E-W  22Board:

♠ 84
♥ 965
♦ QJ876
♣ 932

♠ QT9652
♥ 4
♦ A2
♣ KJ64

♠ AJ7
♥ KJ87
♦ KT93
♣ 75

♠ K3
♥ AQT32
♦ 54
♣ AQT8

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♠2♥3♥*

Pass4♠PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

שווה  מזרח  של  ידו  אינטואיטיבית, 
זאת.  מאשר  ה-20  חוק  וגם  פתיחה, 
דרום מתערב באוברקול פשוט ♥2 – יד 

זו אינה מספיק טובה ל”כפל גדול”.
הכפלת  אך  מצוינים,  הארטים  למערב 
באה  אינה   2 בגובה  פגיעים  לא  יריבים 
במייג’ור  התאמה  יש  כאשר  בחשבון 
קיו- מכריז  מערב  צפוי.  מלא  ומשחק 

 +10 עם  ב-♠  התאמה  ומתאר   3♥ ביד 
נקודות. מזרח מוסיף כעת לידו נקודות 

חלוקה ומכריז משחק מלא ♠4.
מערב  של  מבטו  מנקודת  כי  לציין  עלי 
הטוב  המלא  שהמשחק  הנמנע  מן  לא 
ביותר יהיה 3NT. עם זאת, קשה מאוד 
להכריז  חד-צדדית  החלטה  להצדיק 

.3NT

ניתוח משחק היד

לדרום אין הובלה נוחה. מאחר שידו של 
השותף כנראה חלשה מאוד, יש להעדיף 
♦ פסיבי. מזרח זוכה בידו עם A♦, עוקף 
בשני  שליטים  הוצאת  מסיים  ב-♠, 
ומוביל   ♦ בחיתוך  לידו  חוזר  סיבובים, 

.♥
למנוע  אחת  דרך  רק  לדרום  יש  כעת 
מיד  לזכות  עודפת:  לקיחה  מהכרוז 
אמנם  הכרוז  בסדרה.  ולהמשיך   ♥A-ב
מקבל “עקיפה חופשית” המאפשרת לו 
ללא  KJ♥, אך  על  2 מפסידים  להשליך 
הועיל – בידו עדיין יישארו 2 מפסידים 

בקלאב.
הדרך להגיע להגנה הנכונה היא לספור 
 ♦ חתך  שהוא  ברגע  הכרוז.  חלוקת  את 
בסיבוב השלישי, ברור כי בידו לפחות 5 
קלפים ב-♥ וב-♣. מכאן ניתן להסיק כי 
♥ לא תועיל  על  השלכת מפסידים ב-♣ 

לו.

 Dealer: S
Vul: Both  23Board:

♠ A95
♥ Q4
♦ K9872
♣ AK2

♠ T842
♥ 8765
♦ QT5
♣ 74

♠ QJ7
♥ AKJT92
♦ J43
♣ 9

♠ K63
♥ 3
♦ A6
♣ QJT8653

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♣1♥
2♦3♥4♣Pass
4♠*Pass5/6♣Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

הכרזת  ה-20«.  »חוק  לפי  פתיחה  עוד 
תהא  רב  כה  צדדי  כוח  עם   Preempt
בוחר  וצפון   ,1♥ מתערב  מערב  שגויה. 
בהכרזה מחייבת של ♦2 עם 16 נקודות. 
מזרח תומך בשותפו לגובה 3 – הכרזת 
הפרעה עם התאמה של 9 קלפים. כעת 
מצדיקה  דרום  של  המיוחדת  החלוקה 

“הכרזה חופשית” בגובה 4. 
יכול  שותפו  צפון,  של  מבטו  מנקודת 
בקלות להחזיק יד של 15+ נקודות, ולכן 
היעדר  שני,  מצד  לסלם.  היא  השאיפה 
חמורה.  בעיה  מהווה  בהארט  קונטרול 
 4♠ מכריז  צפון  קשה.  ההכרזה  בחירת 
שמדובר  יבין  שהשותף  תקווה  מתוך 
טבעית.  הכרזה  ולא  קיו-ביד  בהכרזת 
הדילוג על ♥4 אומר דרשני – זו הזמנה 

לסלם ללא קונטרול בהארט.
קשה.  דרום  של  הבאה  הכרזתו  גם 
אך  זהירות,  מחייב  המינימלי  הניקוד 
בידו.  הנדרשים  הקונטרולים  שני  מצד 
משחק  בין  ולבחור  לנחש  יצטרך  דרום 
אינה מהווה   4NT מלא לסלם. הכרזת 
תשובת  שלאחר  משום  נאות,  פתרון 
 2 עם  סלם  להכריז  ניאלץ   5♥ השותף 

אסים חסרים.

ניתוח משחק היד

מתברר כי אלו שלא חששו להכריז סלם 
צדקו. מערב מוביל ב-A♥, והכרוז חותך 
הכרוז  יוציא  בהמשך  השני.  בסיבוב 
בדומם  ה-♦  סדרת  את  יגביה  שליטים, 
מהמפסיד  וייפטר  חיתוך  באמצעות 
שלו ב-♠. החוזה ♣6 קל לביצוע כל עוד 

חלוקת ה-♦ היא 3-3 או 4-2.
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 Dealer: W
Vul: None  24Board:

♠ AK763
♥ KT863
♦ A
♣ 87

♠ Q42
♥ A
♦ T87642
♣ J54

♠ T8
♥ J75
♦ KJ3
♣ QT932

♠ J95
♥ Q942
♦ Q95
♣ AK6

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

PassPass

ניתוח ההכרזה

ידו של דרום חזקה מדי בשביל הכרזת 
יד  ♠4 )המתאר  וגם בשביל  ♠3 )מזמין( 
חלשה וחלוקתית(. הפתרון הוא הכרזת 
סדרה חדשה בגובה 2. מקובל כי הכרזת 

♣2 אינה מחייבת אורך בקלאב.
 2♥ צפון  של  השנייה  הכרזתו  לאחר 
)טבעי( מתברר לדרום כי סדרת השליט 
אם  גם  וזאת  הארט,  היא  המועדפת 
לצפון 4 קלפי ♥ בלבד, משום שהתאמה 
של 4-4 עדיפה לרוב על פני התאמה של 
5-3 בשל אפשרויות ההשלכה על הסדרה 
בת 5 הקלפים. לדרום אין שום יומרות 
של  סוגרת  בהכרזה  בוחר  והוא  לסלם, 

♥4 המסיימת את המכרז.
לפיה  שימושית  מוסכמה  קיימת  אגב, 
של  לפתיחה   3NT של  תשובה  הכרזת 
עם  נקודות   12-14 מתארת   1♠ או   1♥
לשותף  ומשאירה   4333 מסוג  חלוקה 
את הבחירה בין משחק מלא עם שליט 
הזוגות  אצל  שליט.  ללא  מלא  ומשחק 
מהלך  זו  במוסכמה  המשתמשים 

.1♠-3NT-4♥-Pass :ההכרזה יהיה

ניתוח משחק היד

מזרח מוביל בסדרת ה-♦ שלא הוכרזה. 
לו  ואין  ב-♠,  ודאי  מפסיד  לכרוז 
מספר  המיינור.  בסדרות  מפסידים 
הלקיחות תלוי רק בצורה שבה תשוחק 
סדרת ה-♥. אם יתחיל הכרוז ב-♥ נמוך 
 11  –  ♥A לשחק  מזרח  ייאלץ  מצפון, 
לקיחות. אם ישוחק ♥ נמוך מדרום אל 
ה-K♥, יהפוך ה-J♥ של מערב ללקיחה, 
 10 של  גרועה  בתוצאה  יסתפק  והכרוז 

לקיחות.

 Dealer: N
Vul: E-W  25Board:

♠ KT8632
♥ 8643
♦ K
♣ Q6

♠ 974
♥ A975
♦ Q874
♣ J8

♠ 5
♥ KQT
♦ 52
♣ AKT9532

♠ AQJ
♥ J2
♦ AJT963
♣ 74

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
2♠Pass4♠5♣

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

 2♠ פותח  צפון  עדיף,  פגיעות  במצב 
נמוכים  הארטים   4 הימצאות  למרות 
בידו. דרום מתלבט בין ♠3 ל-♠4. נראה 
 ,4♥ יכריזו  והיריבים   3♠ יכריז  אם  כי 
הוא יכריז ממילא ♠4 בסיבוב הבא. על 
כן עדיף להכריז ♠4 “במכה אחת”, מה 
עוד שקיימות ידיים אפשריות של צפון 

שמולן החוזה הזה יבוצע.
צפון-דרום  של  האגרסיבית  הכרזתם 
ברירה  שום  למערב  מותירה  אינה 
ואין  טובה  ידו  שכן   ,5♣ להתערב  אלא 
כלל  יכריז  שלא  הדעת  על  להעלות 
צפון- זו  בנקודה  קלפים.   7 בת  סדרה 

דרום חייבים להבין שכבר עשו מספיק 
והשאירו את הניחוש האחרון ליריבים. 
תוכפל   5♠ של  ממושמעת  בלתי  הכרזה 

ותוביל לתוצאה גרועה ביותר.

ניתוח משחק היד

הבודד.   ♦K-ב היא  המנצחת  ההובלה 
דרום  ל-♠.  ומחליף  בלקיחה  זוכה  צפון 
כי  ברור  שותפו  מהכרזת   .♠A-ב זוכה 
זה  אין  כמו-כן  ב-♠,  סינגלטון  למערב 
סביר שצפון בחר להוביל מ-K דאבלטון 
המשך  כעת  הוכרזה.  שלא  בסדרה 
ההגנה מובן מאליו: A♦ ו-♦ שלישי עם 

Promotion ל-Q♣ של צפון. 
ב-2   5♣ נכונה תכשיל את החוזה  הגנה 
תאפשר  רשלנית  הגנה  בעוד  לקיחות, 
לקיחות   7 באמצעות  להצליח  לכרוז 

בשליט ו-4 לקיחות ב-♥.

 Dealer: E
Vul: Both  26Board:

♠ J96
♥ AQT93
♦ AKQ6
♣ 5

♠ AT8
♥ 87
♦ 942
♣ J8432

♠ K54
♥ K2
♦ JT87
♣ AQT6

♠ Q732
♥ J654
♦ 53
♣ K97

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♣
1♥2♣2♥Pass
4♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

הטובה  )הרביעייה   1♣ פותח  מערב 
נקודות   16 עם   1♥ וצפון מתערב  יותר( 
בשותפו  תומך  מזרח  חזק(.  )אוברקול 
מוגזמת  נראית   3♣ הכרזת  ל-♣2. 
במצב פגיע היות שהכרזת הפתיחה ♣1 
קלפים   3 עם  קרובות  לעתים  מתבצעת 

בלבד.
גם  לשקול  ניתן  ל-♥2.  תומך  דרום 
♥3, אולם ריבוי  הכרזת מנע חלשה של 
מחייב  היריבים  בסדרת  הנקודות 
נקודות  לעצמו  מוסיף  צפון  זהירות. 
חלוקה עבור הסינגלטון בקלאב ומכריז 

משחק מלא ♥4.

ניתוח משחק היד

זוכה  ומערב  נמוך  ב-♣  מוביל  מזרח 
הגנה  מכתיבה  הדומם  חולשת   .♣Q-ב
איפוק,  לגלות  חייב  מערב  פסיבית. 
מהירות  לקיחות  מחיפוש  להימנע 
 ,♦AK-ב זוכה  הכרוז   .♦J-ב ולהמשיך 
 ♥J ומוביל  בדומם  שלישי   ♦ חותך 

לעקיפה. 
לכסות  היא  המדויקת  ההגנה  כעת 
 ♠ ב-K♥. בהמשך הכרוז ייאלץ להוביל 

בעצמו ולמסור 3 לקיחות בסדרה זו.
לכרוז  ייתן   ♥J כיסוי  אי  זאת,  לעומת 
באמצעות  החוזה  את  לבצע  הזדמנות 
חיתוך ♣, A♥, השלכת ♣ על Q♦ והובלת 
J♠ שתכניס את מזרח למשחק סופי. קל 
לפספס הזדמנות כזו ליד השולחן, אולם 
מדובר  כמה  עד  להמחיש  בא  זה  ניתוח 
במשחק  רב  דיוק  הדורשת  עדינה  ביד 

ובהגנה.
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 Dealer: S
Vul: None  27Board:

♠ KT943
♥ JT
♦ AKQ3
♣ K2

♠ AQ75
♥ K54
♦ 2
♣ T9654

♠ 62
♥ A9872
♦ J95
♣ J87

♠ J8
♥ Q63
♦ T8764
♣ AQ3

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass
1♠Pass1NTPass
2♦Pass3♦Pass

3NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

 6-11( 1NT צפון פותח ♠1 ודרום מכריז
נקודות(. צפון ממשיך ב-♦2 מאחר שאין 
די ב-16 נקודות להכרזת קפיצה בסדרה 

חדשה המחייבת למשחק מלא.
פתוח  המכרז  את  להשאיר  חייב  דרום 
 17 עד  להחזיק  יכול  ששותפו  היות 
הכרזת   ,2♠ הן  האפשרויות  נקודות. 
 6-9 עם   ♠ קלפי   2 המתארת  “העדפה” 
ומזמינה של  או הכרזה טבעית  נקודות 
♦3. האפשרות הטבעית נראית לי יותר, 
אם כי יש שיעדיפו לנסות מזלם בחוזה 

במייג’ור בתחרות טופ-בוטום.
 3NT ומכריז  ההזמנה  את  מקבל  צפון 
היה  הוא  יותר.  טובה  חלופה  בהיעדר 
לבקש  אפשרות  לו  הייתה  לו  שמח 
ב-♥,  עוצר  עם   3NT להכריז  מהשותף 
רואה  איני  סטנדרטית  בשיטה  אך 
עוצר  תראה   3♥ הכרזת  כזו.  אפשרות 

ב-♥ ותבקש מהשותף עוצר ב-♣.
אם דרום בוחר ב-♠2 בסיבוב השני, צפון 
המבקש   3♣ אולי  )או   2NT-ב ימשיך 
עוצר ב-♥(. כך או אחרת, החוזה הסופי 

.3NT צריך להיות

ניתוח משחק היד

מלמעלה(.  )רביעי  ב-7♥  מוביל  מערב 
בסדרה.  וממשיך   ♥K-ב זוכה  מזרח 
ומרשה  בדרום   ♥Q כי  יודע  מערב 
זו.  בלקיחה  לזכות  הדומם  של   ♥J-ל
ב-♦  לקיחות  ב-5  לזכות  ממהר  הכרוז 
החוזה  את  ומבצע  ב-♣  לקיחות  ו-3 
בדיוק. בחלוקה זו כל הדרכים מובילות 

לתוצאה של 400+.

 Dealer: W
Vul: N-S  28Board:

♠ KQJ8432
♥ 74
♦ J
♣ A82

♠ A975
♥ A5
♦ KQ2
♣ J763

♠ T
♥ QT932
♦ 973
♣ Q954

♠ 6
♥ KJ86
♦ AT8654
♣ KT

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♠Pass2♦Pass
4♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

לצפון 7 קלפי ♠ מעולים עם 11 נקודות. 
 ,3♠ להכרזת  מדי  טובה  זו  יד  כי  ברור 
וגם הכרזת פתיחה של ♠4 אינה נראית 
השותף  של  תורו  הגיע  בטרם  רצויה  לי 

להכריז.
ההכרזה  וכעת  טבעי   2♦ משיב  דרום 
השנייה ♠4 מתארת יד עם סדרה ארוכה 
שהייתה טובה מדי בשביל פתיחת מנע. 
עם יד חזקה יותר השואפת לסלם צפון 

היה מכריז ♠3 בסיבוב השני.
 2“ בשיטת  משתמשים  צפון-דרום  אם 
כי  ייתכן  מלא”  למשחק  מחייב   1 על 
זה  במקרה   .1NT להשיב  יחליט  דרום 
יכול להסתפק בהכרזה שנייה של  צפון 
♠3 )מזמין(. דרום יקבל את ההזמנה עם 
3NT, וצפון יתקן ל-♠4 – החוזה הסופי.

ניתוח משחק היד

 ,♦K היא  מזרח  של  הטבעית  ההובלה 
אולם לאור הכרזת דרום ייתכן שיבחר 
בקלאב. בכל מקרה הכרוז צריך לשחק 
בדומם.  ולחתוך  קלאב  סיבובי   3 מיד 
לאחר מכן יחזור לידו בחיתוך ♦ ויתחיל 
 ♠K-לשחק שליטים. מזרח מכסה את ה
 ,♠T ולשמחתו שותפו משחק ,♠A-עם ה
כך שמובטחת לו לקיחה נוספת בשליט 
נמוך,   ♥ מזרח  יוביל  כעת  ה-9♠.  עם 
לבצע  מנת  על  נכון  לנחש  חייב  והכרוז 
את החוזה. כל עוד מזרח פעל נכון בשלב 
המכרז ולא התערב, אין סיבה שהכרוז 
 ♥J שינסה  להניח  סביר  בניחוש.  יצליח 
בלקיחה  החוזה  לכישלון  יגרום  אשר 

אחת.

 Dealer: N
Vul: Both  29Board:

♠ K842
♥ AKT9
♦ 84
♣ JT7

♠ Q763
♥ Q86
♦ 32
♣ K864

♠ 9
♥ J7532
♦ AKQ7
♣ A95

♠ AJT5
♥ 4
♦ JT965
♣ Q32

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPassPass1♥
Pass2♥DblPass
2♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

צפון קרוב לפתיחה, אך אין סיבה לפתוח 
עם  פגיע  3 קלפים במצב  בת  עם סדרה 
גם דרום לא רחוק  גבוהות.  נקודות   11
חלשה  פתיחה  הכרזת  אבל  מפתיחה, 
ביד שלישית צריכה להתבצע עם סדרה 
הובלה  על  לשותף  לרמוז  כדי  טובה 
ראויה. במקרה שלנו הכרזת פתיחה ♦1 

מצד דרום תטעה את צפון בהובלה.
לבסוף מערב הוא הפותח – ♥1, ומזרח 
הכריזו  שהיריבים  לאחר  ל-♥2.  תומך 
התערבות  הקצרה,  בסדרתו  ותמכו 

דרום בכפל מוציא מוצדקת לחלוטין.
של  ההתחלתי   Pass-ה את  זוכר  צפון 
 2♠ של  זהירה  בהכרזה  ומסתפק  דרום 
עם התאמה צפויה של 8 קלפים. לדעתי, 
♥2 לעונשין עם יד כזו  השארת כפל על 
צפון  זאת,  עם  יחד  יתר.  חמדנות  הינה 
לקרות  שיכול  מה   ,3♥ להכפיל  מתכוון 

מול שחקן אגרסיבי מדי במערב.
ישנן שלוש סיבות מדוע מערב צריך לא 
הירודה,  הסדרה  איכות   :3♥ להכריז 
כבר  ששותפו  והעובדה  הפגיעות  מצב 

ויתר על הזדמנות להכריז ♥3.

ניתוח משחק היד

קיימות  גבוה.  ב-♦  מוביל  מערב 
אפשרויות רבות במשחק היד, אך סביר 
 ♦AK  ,♣AK-ב תזכה  שההגנה  להניח 
יבוצע  והחוזה  בשליט,  אחת  ולקיחה 

בדיוק.
מסוגלים  מזרח-מערב  ב-♥  בחוזה  גם 
לבצע 8 לקיחות. יד זו “מתנהגת” בדיוק 
הלקיחות”:  סך  ב”חוק  המצופה  לפי 
התאמות של 8 קלפים ו-8 לקיחות לכל 

צד.
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 Dealer: E
Vul: None  30Board:

♠ 86432
♥ J742
♦ Q
♣ QT4

♠ AK5
♥ AKT
♦ A964
♣ A63

♠ QJT7
♥ 93
♦ T52
♣ KJ87

♠ 9
♥ Q865
♦ KJ873
♣ 952

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---2♣Pass2♦

Pass2NTPass3♣*
Pass3NT*PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

מלאות  מזרח  של  הנקודות   22
קונטרולים ומעולות לצרכי סלם מול כל 
הסיבה  זאת  השותף.  של  חלוקתית  יד 
♣2 על פני  שאני מעדיף הכרזת פתיחה 

.2NT
ההכרזה השנייה 2NT מתארת בשיטה 
מערב  נקודות.   23-24 הסטנדרטית 
)או   3♣  Puppet Stayman-ב משתמש 
בכל שיטה אחרת שהשותפות משתמשת 
רביעיות  לו  שאין  מראה  ומזרח  בה( 
במייג’ור. למערב אין סיבה לחפש סלם 
.3NT עם 7 נקודות, והחוזה הסופי הוא

ניתוח משחק היד

 ,♦Q משחק  צפון  ב-7♦.  מוביל  דרום 
ואינו  בסדרה  שני  עוצר  מחזיק  מזרח 
זקוק לעיכוב. הוא זוכה ב-A♦ ומתחיל 
הכול  בסך  הקלאב.  סדרת  את  לפתח 
 4 בקלאב,   3 לקיחות:   10 לו  צפויות 
 +430 בספייד, 2 בהארט, 1 בדיאמונד. 
תהיה התוצאה שתושג ברוב השולחנות.

 Dealer: S
Vul: N-S  31Board:

♠ KT4
♥ 9862
♦ K53
♣ Q73

♠ 8632
♥ AJT7
♦ J6
♣ KJ2

♠ QJ7
♥ Q3
♦ QT742
♣ A96

♠ A95
♥ K54
♦ A98
♣ T854

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

עם 11 נקודות וחמישייה בינונית מערב 
לא רחוק מפתיחה. אם היה לו רצף של 
QJT♦, הייתי כבר ממליץ על פתיחה של 
♦1. גם כך יש שיפתחו ♦1 במצב לא פגיע 

– עניין של סגנון.
באשר למזרח – במצבים אלה אני ממליץ 
להפעיל את “חוק ה-15”. 10 נקודות + 4 

קלפי ♠ = 14, אז לא פותחים. 
חוק  של  עיוור  יישום  כי  לטעון  ניתן 
ה-15 ממעיט בחשיבותה של הרביעייה 
רביעית  ביד  פותח  מזרח  אם  בהארט. 
♣1, קשה לראות כיצד הזוג יעצור לפני 
קלפים   4 עם   1♥ פתיחה  דווקא   .2NT
 Pass לקרוא  מתכוון  מזרח  תעבוד. 

לאחר כל תשובה של שותפו.

ניתוח משחק היד

אם יתמשש הצפי ל-All Pass, לא יהיה 
מזרח-מערב  כי  ייתכן  אך  יד,  משחק 

יפתחו את ההכרזה ויזכו בחוזה. 
בחוזה ב-♦ ניתן לבצע 8 לקיחות בדיוק. 
המצב מעניין יותר בחוזה ללא שליט – 
מזרח-מערב  מספיק,  זמן  להם  בהינתן 
תוכל  ההגנה  אולם  לקיחות,   8 יפתחו 
אם  לקיחות  ל-7  הכרוז  את  להגביל 
תתמיד בתקיפת סדרת הקלאב ותפתח 
בה לקיחה, נוסף ל-5 הלקיחות המגיעות 
להגנה בסדרות האחרות. להערכתי, כל 
תוצאה חיובית תהיה שווה הרבה מעל 

הממוצע לזוג שישיג אותה.

 Dealer: W
Vul: E-W  32Board:

♠ 
♥ KJT95
♦ KJ54
♣ QT73

♠ Q96
♥ A832
♦ QT986
♣ 8

♠ AT75
♥ Q64
♦ A3
♣ K642

♠ KJ8432
♥ 7
♦ 72
♣ AJ95

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♣
1♥1NT2♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

 .1♥ מתערב  וצפון   ,1♣ פותח  מערב 
מזרח חזק מדי ל-Pass וחלש מדי ל-♦2. 
עם   1NT מכריז  הוא  מכך,  כתוצאה 

חלוקה לא מאוזנת.
חלק  מעדיפים  האחרונות  בשנים 
משמעותו  את  לשנות  מהזוגות 
המסורתית של הכפל השלילי במצב זה 
 ♠ קלפי  מ-4  פחות  עם  בו  ולהשתמש 
)כאשר הכרזת ♠1 מבטיחה 4+ קלפים(. 
למי שמשחק כך תהיה הכרזה משכנעת 

יותר עם ידו של מזרח.
זוהי  מאליה.  מובנת   2♠ דרום  הכרזת 
אינה הכרזה מחייבת לאחר שהיריבים 
מהמצב  נהנה  לא  צפון   !1NT הכריזו 
כלל ובוחר ברע במיעוטו – עצירה בגובה 
נמוך. מי שינסה “להילחם” בסדרת ה-♠ 
את  וימצא   3♠ ממנו  ישמע  השותף  של 

עצמו במצב גרוע עוד יותר.

ניתוח משחק היד

למערב הובלה לא קלה נגד ♠2. במקרה 
נמוך  ב-♥  או  ב-♦  מוצלחת  הובלה  של 
ניתן להפיל את החוזה 3 פעמים. כאשר 
מזרח יקבל את היד עם A♥ הוא ישחק 
 ♣K-ב יזכה  מערב  יותר  מאוחר   .♣
נוסף  חיתוכים   2 לשותפו  לתת  ויספיק 

ל-3 לקיחות של עצמו בשליט.
החוזה  את  תפיל  מדויקת  פחות  הגנה 

פעמיים בלבד. 
לאחר מעשה צפון-דרום מגלים שהחוזה 
הנכון שלהם היה ב-♣, אולם כיצד היה 

ניתן להכריזו לאחר שמערב פתח ♣1?!
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 Dealer: N
Vul: None  33Board:

♠ KJ97
♥ K8752
♦ 84
♣ Q9

♠ A862
♥ Q
♦ Q96
♣ JT832

♠ Q4
♥ JT43
♦ AT5
♣ AK74

♠ T53
♥ A96
♦ KJ732
♣ 65

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass2♦Pass
PassPass

ניתוח ההכרזה

במסגרת »ההקלות« על הכרזת פתיחה 
לאחר שתי קריאות Pass מקובל בקרב 
חלש   2 להכריז  אפשרי  כי  המומחים 
 5 בת  סדרה  עם  גם  פגיע  לא  במצב 

קלפים. רצוי שהחמישייה תהיה טובה.
♦2 אין למערב התערבות נאותה  לאחר 
 2NT-עם 14 הנקודות שלו – חלש מדי ל
מוציא.  לכפל  מתאימה  אינה  והחלוקה 
והקוצר  הואיל  הכרזה,  אין  למזרח  גם 

שלו ב-♥ במקום ב-♦.
יכול   Passed Hand כבר  שהוא  צפון 
לנסות ♥2, אבל רוב הסיכויים שהכרזה 

זו לא תשפר את החוזה.
 ,1♣ יפתח  מערב  פותח,  לא  דרום  אם 
צפון יתערב כנראה ♥1 ובסופו של דבר 
שלהם  הנכון  לחוזה  יגיעו  מזרח-מערב 
♣3. זו בדיוק הסיבה שכדאי לפתוח ♦2: 
שיבוש הכרזת היריבים, אשר להערכת 

דרום מחזיקים ברוב הנקודות.

ניתוח משחק היד

נגד ♦2 מערב יוביל ב-AK♣. לאחר מכן 
הכרוז ייכנס לדומם בהארט כדי לשחק 
נגד  יעקוף  יותר  ומאוחר   ,J-ה אל   ♦
Q♠. בסך הכול יפסיד 6 לקיחות וייפול 
המשך  כי  מסתבר  אחת.  פעם  בחוזה 
ב-K♣ בלקיחה השנייה הינו הגנה בלתי 
מוצלחת: החלפה ל-♥ הייתה מאפשרת 

למזרח לקבל 2 חיתוכים בסדרה.
 10 להשיג  יכול  מערב  ב-♣  בחוזה 
לקיחות אם יקרא נכון את המצב, יוריד 
בעקיפה  יבחר  יותר  ומאוחר   ♣AK

כפולה ב-♦ דרך דרום. 

 Dealer: E
Vul: N-S  34Board:

♠ J54
♥ Q962
♦ J76
♣ JT9

♠ T96
♥ K87
♦ Q42
♣ AQ84

♠ AQ32
♥ AT543
♦ T
♣ 632

♠ K87
♥ J
♦ AK9853
♣ K75

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♦1♥

Pass2♦*Dbl2♥
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

♥1 )אם  ♦1. מערב מתערב  דרום פותח 
ידע  לא  לעולם  השותף  בכפל,  יבחר 
שותק  צפון  במייג’ור(,  החמישייה  על 
ומזרח מכריז קיו-ביד ♦2 )מתאר 10-11 
נקודות עם התאמה ב-♥(. דרום מכפיל 
♦2 כדי להראות סדרה טובה. מערב עם 
 Passed Hand מול  מינימלי  אוברקול 

בוחר בהכרזה חלשה של ♥2. 
מאחר  להסתיים,  המכרז  אמור  כאן 
טובה  מספיק  אינה  דרום  של  שידו 
 – נחות  פגיעות  במצב   3♦ להכריז  כדי 
הרפתקה שעלולה בקלות רבה להסתיים 

בתוצאה הנוראה 200-.

ניתוח משחק היד

מוביל  צפון  שותפו  של  הכפל  בעקבות 
לכרוז  יותר(.  מעט  מוצלח   ♦J( ב-6♦ 
מפסיד אחד ב-♠, אחד ב-♦ ושניים ב-♣. 
 ♥A עם  השליט  סדרת  את  יתחיל  אם 
יהיה לו מפסיד אחד בלבד לאחר נפילת 
בסיבוב  צפון  דרך  ומשחק    Jמדרום 
לצפון  ייווצרו   ,♥K-ב יתחיל  השני. אם 
גם  כן,  פי  על  אף  בשליט.  זוכים  שני 
במקרה זה יש סיכויים לבצע את החוזה 
הצדדיות  הסדרות  חיסול  באמצעות 

ומשחק סופי נגד צפון בסדרת השליט.
מעריך  אני  רבות.  במשחק  האפשרויות 
שברוב השולחנות יבוצע ♥2 בדרך זו או 
הכרוז  מהשולחנות  בחלק  אך  אחרת, 

ייכשל.

 Dealer: S
Vul: E-W  35Board:

♠ 873
♥ T974
♦ 8643
♣ A5

♠ KQ9
♥ J
♦ Q952
♣ KQ962

♠ 652
♥ AK86
♦ KT
♣ T874

♠ AJT4
♥ Q532
♦ AJ7
♣ J3

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

Pass2♣Pass3♣
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

סדרות  שתי  מבין  בארוכה  פותח  דרום 
המיינור שלו. על פי כללי הברידג‹ צפון 
אינו משיב עם 4 נקודות. מבחינתו חוזה 
רבים  מומחים  מצוין.  יהיה   1♦ של 
♥1 מתוך הערכה  יעדיפו להכריז בצפון 
את  “לקנות”  כדי  יספיק  לא  ש-♦1 

החוזה הסופי.
מזרח מתערב ♣2 עם 13 נקודות וחלוקה 
 Balancing הכרזת  זוהי  מאוזנת.  לא 
מהכרזה  פחות  נקודות  כ-3  המתארת 
הניקוד  תחום  כלומר   ,2♣ של  ישירה 

הוא 9-14.
לאוברקול  להשיב  צריך  מערב  היה  לו 
בהכרזת  משתמש  היה   ,2♣ של  רגיל 
הסיכוי  הנתון  במצב  אבל   ,2♦ קיו-ביד 
צריך  ומערב  נמוך  מלא  למשחק 
להסתפק בהכרזה קונסטרוקטיבית אך 

צנועה של ♣3.
היה  מזרח  קיו-ביד  הכרזת  לאחר 
ידו  עם   3NT מלא  למשחק  ממשיך 
המקסימלית, אבל לאחר תמיכה ל-♣3 

מזרח יסתפק בחוזה זה.

ניתוח משחק היד

הכרוז  קשה.  אינו  ב-♣3  המשחק 
מוציא שליטים בשני סיבובים, חותך 2 
מפסידים ב-♦ בדומם ומשליך ♠ מפסיד 
על AK♥. בסך הכול מזרח ימסור להגנה 
רק את 3 האסים החסרים, והוא יבצע 

10 לקיחות. 
מזרח-מערב   3NT-ב זאת,  לעומת 
צפויים להפסיד 3 לקיחות ב-♠ ועוד שני 

אסים, ולהיכשל בחוזה.
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 Dealer: W
Vul: Both  36Board:

♠ QJ2
♥ 86
♦ AQJT63
♣ AT

♠ 83
♥ QJ4
♦ K942
♣ J762

♠ 64
♥ K9732
♦ 875
♣ K53

♠ AKT975
♥ AT5
♦ 
♣ Q984

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♦Pass1♠Pass
2♦Pass3♣Pass
3♠Pass4♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

♦ טובים עם 14 נקודות.  לצפון 6 קלפי 
בגובה  סדרתו  על  וחוזר   1♦ פותח  הוא 
2. לדרום פתיחה מול פתיחה, אך ללא 
 1♠ בטבעיות  מכריז  הוא  התאמה. 
ל-♠3  קפיצה  )הכרזת   3♣ מכן  ולאחר 
צפון,  כעת  זה(.  במצב  מחייבת  אינה 
חייב  הקודם,  בסיבוב  ל-♠2  תמך  שלא 
השותף  בסדרת  שלישייה  להראות 
באמצעות ♠3. זה כל מה שנדרש לדרום 

כדי להכריז משחק מלא ♠4.
ממשחק  יותר  לחפש  צריך  דרום  האם 
יד  מחזיק  שהוא  ספק  אין  מלא? 
אבל   ,6-4 חלוקה  עם  מאוד  איכותית 
על  פעמיים  חזר  שהשותף  העובדה 
הסדרה שבה יש לו חוסר מהווה תמרור 
שוקל  הייתי  לא  זו  מסיבה  אזהרה. 

המשך של ההכרזה לאחר ♠4.

ניתוח משחק היד

מערב מוביל ב-♥ )הסדרה שלא הוכרזה(. 
 ,♠J נכנס לדומם עם ,♥A-הכרוז זוכה ב
A♦ ומבצע עקיפת חיתוך  על   ♥ משליך 
מוצלחת ב-♦ כדי להיפטר מה-♥ הנוסף 
ו/או לחתוך את ה-K♦. החלוקות נוחות 
להגביה  יספיק  שהוא  כך  לכרוז,  מאוד 
כדי  אליה  ולהגיע  ה-♦  סדרת  את 
להשליך גם את כל המפסידים ב-♣ – 13 

לקיחות!
מי שהפגין אופטימיות בזמן המכרז עם 
קלפי דרום ודחף לסלם קטן )או אפילו 

גדול( יזכה בחלוקה זו בתוצאת שיא.

 Dealer: N
Vul: N-S  37Board:

♠ KJT3
♥ A
♦ AT83
♣ AK43

♠ 7654
♥ 98432
♦ 42
♣ Q5

♠ A92
♥ KJ65
♦ QJ
♣ T862

♠ Q8
♥ QT7
♦ K9765
♣ J97

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♣Pass1♦Pass
2♠Pass2NTPass
3♦Pass3NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

מכריז  השני  ובסיבוב   1♣ פותח  צפון 
♠2 בקפיצה עם 19 נקודות. סוג הכרזה 
זה מתאר לרוב חלוקה של 5-4 לפחות, 
אך ניתן לבצעו גם עם חלוקה של 4441. 
בסיבוב הבא צפון תומך בסדרת ה-♦ של 

דרום.
הנקודות  רוב  שבה  צנועה  יד  למשיב 
ללא  לחוזה  המתאימים   Q+J בקלפי 
מאמץ  יעשה  לא  הוא  לפיכך  שליט. 

 .3NT-להגיע ל-♦6, אלא יסתפק ב
אולי   IMP בתחרות  הפותח?  לגבי  ומה 
שווה לעשות ניסיון אחרון לקראת סלם 
ולהכריז ♦4 לאחר 3NT. אולם בתחרות 
טופ-בוטום האופציה לעצור ב-♦5 אינה 
לא  מחליט  צפון  זו  מסיבה  ריאלית. 

.3NT לצאת מאזור הנוחות של

ניתוח משחק היד

)הסדרה שלא  יוביל ב-♥  גם כאן מערב 
וממשיך   ♥A-ב זוכה  הכרוז  הוכרזה(. 
ב-A♦. לאחר נפילת תמונה במערב סביר 
להניח כי יעקוף נגד מזרח בהתאם לכלל 
“הבחירה המוגבלת” )ובכך יימנע ממצב 
להוביל  כדי  ב-♦  בלקיחה  יזכה  שמזרח 
זוכה  מערב  מזלו  לרוע  דרום(.  דרך   ♥
לכרוז  אין  כעת  ב-♥.  וממשיך  בלקיחה 
 ♣Q למזלו  ה-♠.  סדרת  את  לפתח  זמן 
נופלת בסיבוב השני, כך שלמרות הכול 

החוזה 3NT יבוצע בדיוק.
ניחוש מוצלח יותר ב-♦ יקנה לכרוז 11 
לקיחות   12 וכמו-כן   3NT-ב לקיחות 

בחוזה אפשרי של ♦6.

 Dealer: S
Vul: Both  39Board:

♠ 94
♥ AJ653
♦ AKJ4
♣ 62

♠ K3
♥ KT8
♦ T976
♣ KT54

♠ AQ7
♥ Q742
♦ 82
♣ AQ83

♠ JT8652
♥ 9
♦ Q53
♣ J97

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♣
1♥1NTPassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

הכרזה פשוטה וטבעית. מערב פותח ♣1, 
צפון מתערב ♥1 ומזרח מכריז 1NT עם 

9 נקודות, חלוקה מאוזנת ועוצר ב-♥.
פרט לאפשרות המומלצת כי צפון-דרום 
 ,1NT לשחק  למזרח  ירשו  )הפגיעים( 

קיימים התסריטים הבאים:
דרום מכריז ♠2. אין ספק כי ידו חלשה 
מדי, אבל זה עשוי להיגמר טוב כל עוד 

לא יוכפל.
כך  על  ממליץ  )הייתי   2♦ מכריז  צפון 
ייהנה  לא  הוא  אך  פגיע(,  לא  במצב 
לשחק בחוזה זה לאחר הובלה בשליט. 
מצד שני ייתכן כי מזרח יחליט להכריז 

♣3 ולהציל את יריביו מהמפלה.

ניתוח משחק היד

בסדרת  להוביל  נכון  כלל  בדרך 
במקרה  אבל  השותף,  של  האוברקול 
נגד   ♠J-ב הובלה  מגנה  הייתי  לא  זה 
בודק   ,♠K עם  בידו  זוכה  הכרוז   .1NT
את חלוקת הקלאב עם AK♣ ומוביל ♥ 
אל ה-Q. כעת כבר הוגבהו 8 לקיחות )3 
והכרוז  בהארט(   1 בקלאב,   4 בספייד, 
כדי  צפון  נגד  בהארט  עקיפה  מתכנן 
צפון  ל-9.  לקיחותיו  מספר  את  להגדיל 
חייב כעת לשחק A♦ )או K♦( ולהמשיך 
על מנת  ה- Q של שותפו  נמוך אל  ב-♦ 

להגביל את יריביו ל-120+.
בצפון-דרום  האפשריים  החוזים  כל 
עתידים להיכשל, אך תוצאה של 100+ 
אבדן  על  צפון-דרום  את  תפצה  לא 
יכריז  שדרום  במידה  החלקי.  המשחק 
נכונה  הגנה  בשילוב  אגרסיבי  כפל   ,2♠

ישתלם מאוד למזרח-מערב.
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 Dealer: E
Vul: E-W  38Board:

♠ QT6
♥ 53
♦ AK86532
♣ 3

♠ K4
♥ AK82
♦ Q74
♣ Q987

♠ A9875
♥ J6
♦ JT9
♣ A52

♠ J32
♥ QT974
♦ 
♣ KJT64

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♣1♥1♠
3♦PassPassPass

ניתוח ההכרזה

הכרזה לא פשוטה. גם אם בחרתם להכריז ♦2 בלבד בצפון, 
סביר להניח שתסיימו באותו חוזה. שימו לב שבפגיעות זו 

עדיף להפריע כמה שיותר מהר עם AK שביעי בסדרה.
ההחלטה החשובה היא של מערב. אם יבחר לא לוותר ל- 
♦3 ויכפיל, מזרח ישיב 3NT )או ישאיר את הכפל לעונשין(. 

בשני המקרים זו תהיה החלטה מוצלחת עבור הזוג.

ניתוח משחק היד

צפון עומד בפני משחק מאכזב ב-♦3, הגנה מצטיינת תגביל 
 ,♠K-ונמשיך ב  ♥AK-אותו ל-5 לקיחות בלבד: נתחיל ב
ספייד ל-A ו-♠ נוסף לחיתוך. שימו לב שעל מערב לשחק  

♠ נמוך ובכך לסמן לשותף לתקוף ♣! 
רביעי.  ב-♠  חוזר  ומערב   A-ה אל  בקלאב  ממשיך  מזרח 

כעת לצפון 
♦ וההגנה תרוויח לקיחה נוספת בשליט:  נותרו רק קלפי 
אם צפון יחתוך גבוה, מערב יקבל לקיחה נוספת ב-♦; אם 

לא, מזרח חופשי לחתוך מעל הכרוז. 
לסיכום, ההגנה תזכה ב-3 לקיחות בדיאמונד, 2 בהארט, 

2 בספייד ו-1 בקלאב.

דרום  ממוזל.  מחוזה  ייהנו  ממזרח   3NT-ל שיגיעו  אלו 
עתיד לספק את הלקיחה ה-9 בהובלה, אך גם אם יוביל ♠, 
הכרוז ישחק ♥ נמוך בלקיחה השנייה לכיוון ה-J בדומם. 
כל עוד לא הייתה הובלה ב-♦ אין סכנה למסור ליריבים 

לקיחה.

 Dealer: W
Vul: None  40Board:

♠ A8
♥ KQ87652
♦ 
♣ T542

♠ KT6
♥ 3
♦ KJT7652
♣ 97

♠ 743
♥ AJ4
♦ AQ9
♣ AJ86

♠ QJ952
♥ T9
♦ 843
♣ KQ3

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1NT
3♥4♦Pass4♥

Pass5♦PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

הכרזת  על  מקשה  זו  ואכן  מצפון,  להפרעה  נוחה  פגיעות 
מזרח. 

כל הכרזת דיאמונד ממזרח תוביל  לחוזה של ♦5. השחקנים 
שיבחרו בכפל יצירתי ימצאו עצמם ב-3NT מוצלח מאד. 

כמובן שניתן להכריז מיד ♦5 ממזרח, אך מכיוון שהשותף 
ויביא  ההכרזה  על  פיקוד  שייקח  סכנה  אין   ,1NT פתח 

אותנו גבוה מידי לאחר שהכרזנו ♦4.

ניתוח משחק היד

יוביל בסדרת השותף T♥. לכרוז מפסידים  נגד ♦5 דרום 
רבים ב-♠, ועליו לנסות להגביה את ה-J♣ בדומם. לאחר 
 ♠ להשליך  צפוי  הוא  מעברים  על  ושמירה  זהיר  משחק 
אחד מידו על סדרת הקלאב ולבצע את החוזה. אפילו אם 
וה-9♣  מכובדים  מפצל  לא  דרום  הראשון  ה-♣  בסיבוב 
בסיבוב  חיתוך  לאחר  יוגבה   ♣J-ה עדיין   ,♣T-ל מפסיד 

השלישי.
במקום   ♠Q-ב יוביל  דרום  אם  יקרה  מה  למתעניינים! 
ב-♥? שימו לב כי חזרה ב-♠ נוסף מצפון תאלץ את הכרוז 

.♠K לשחק
כעת הכרוז בבעיה: שני סיבובי  ♣יזכו את דרום בכניסה 

ליד בטרם הושלך ה-♠ האחרון, והחוזה ייכשל. 
נסו לחשוב על פתרון... אני מבטיח שיש כזה וחוזה של ♦5 
לא ניתן להכשלה! )רמז: נסו לפתח את ה-♣ מבלי למסור 

לקיחה לדרום(.

פרשן אורח:  יובל בן דוד
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אם אתם חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי
אנחנו הכתובת:

בחברתנו עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים ושולחים אליך עד הבית,

ספרים שנשארים במשפחה

ביוגרפיה משפחתית
סיפור המשפחה וחיי הנפשות בה, תמונות, אילן יוחסין מעוצב ועוד

ספר זיכרון
תיעוד חיי יקירכם, ראיונות אישיים עם בני המשפחה והמקורבים, 

תמונות, שירים ועוד

ספר מתכונים משפחתי
מתנה מתוקה לסבתא, אמא ולכל בני המשפחה, עריכת המתכונים 

העוברים במשפחה, מלווה בסיפורים, בתמונות ועוד... 

וכל רעיון שיעלה על דעתכם

ravit@rotemltd.co.il :טל': 077-5401053, דוא"ל  
www.rotemltd.co.il
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