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  2עמוד  25/7/2021  2021 יוליסימולטנית ארצית 

  

  2021יולי  ארצית סימולטנית 
 

  .  2021יולי  יתארצ  סימולטניתהידיים ששוחקו בתחרות  36 לפניכם

סטים    4התערבות. חולקו    הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום

  ביותר., בחר סט שלם, זה שנראה לו המעניין רם סופר ומחבר ההסברים של ידיים 

  להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של רוב הקוראים.    רם בהסברים השתדל 

טבעית   בשיטה  הן  המומלצות  כמה   5ההכרזות  ישנם  אצלנו.  ביותר  הנפוצה  מייג'ור 

  ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם וסקרנותכם. 

  תפיקו תועלת גם מקריאת החוברת הזו.וכי   אנו מקוים כי נהניתם מן התחרות עצמה

  

  http://www.bridge.co.ilתוצאות התחרות תתפרסמנה  באתר ההתאגדות:  
  

  

  

  

  

Dealer: N  
Vul: None  1   Board:  

 KT8 
 983 
 A64 
 QT94  

  

 J9 
 AKQJ2 
 82 
 K532   

 AQ72 
 75 
 KQJ75 
 J7  

 6543 
 T64 
 T93 
 A86  

  

o 

West North East South 

--- Pass 1♥ Pass 

2♦ Pass 2♥ Pass 

2♠ Pass 2NT Pass 

3NT Pass Pass Pass 

  

  ניתוח ההכרזה 

חזקה יד  המחזיק  בגובה    מערב  החמישייה  את  תחילה  ולאחר    2מכריז 
מחייבת את    2♠מכן מציג את סדרת הספייד. ההכרזה השנייה של מערב  

למזרח רביעייה בקלאב, אך אין להראות    השותפות למשחק מלא לפחות.
של   שהכרזה  משום  השני,  בסיבוב  הכרזת    3♣אותה   Reverseהינה 

(שבמקרה זה   2♥  + נקודות. מזרח מסתפק בהכרזה שנייה15המתארת  
קלפים בסדרה). גם בסיבוב השלישי אין טעם להציג את    6אינה מחייבת  

סדרת הקלאב משום שהשותף הראה אורך בשתי סדרות אחרות. מזרח  
השותף  ללא  NT2מכריז   בסדרות  ל  .התאמה  סוגר  לאחר    NT3-מערב 

  שלא מצא התאמה. 
 

 

 ניתוח משחק היד 

מהדומם, אך    ♣J(הסדרה שלא הוכרזה). מזרח מנסה    ♣6  קלף ההובלה:
, אחרת יש  ♣K-. כעת מזרח צריך לזכות מיד ב♣Q-לצערו צפון מכסה ב

שיפסיד   לכרוז    4סכנה  זה  בשלב  בסדרה.  מידיות  לקיחות    ששלקיחות 
לקיחות מבלי להגביה את סדרת    לתשעבטוחות מלמעלה, ואין דרך להגיע  

. עיכוב אינו מועיל להגנה  Kמהדומם  ומשחק    ♦8מזרח מוביל    הדיאמונד.
  משום שלכרוז כניסה צדדית לדומם בספייד. 

ב שיזכה  צפון  ♦A-לאחר  בקלאב,  כמובן  בקלף יחזור  לדייק  עליו  אך   ,
תיצור חסימה בסדרה עם אבדן לקיחה להגנה הקלף   ♣T-החזרה. חזרה ב

  ♣8כעת גם דרום צריך לדייק. זכייה בלקיחה "זולה" עם  .  ♣4הנכון הוא  
של צפון   ♣T9.  8-וחוזר ב  ♣A-תעלה ביוקר. ההגנה הנכונה: דרום זוכה ב

  בארבע דרום שיצליחו לזכות  -משלימים ארבע לקיחות להגנה. זוגות בצפון
נגד   מעולה    NT3לקיחות  תוצאה  קלה    משום יקבלו  אינה  שההגנה 

  יחות עודפות. לק יבוצעובשולחנות רבים ו

  
  

  

  

  



  3עמוד  25/7/2021  2021 יוליסימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  2   Board:  

 J93 
 A53 
 J762 
 KQJ  

  

 K4 
 KT862 
 AT983 
 8    

 A62 
 QJ74 
 K5 
 AT62  

 QT875 
 9 
 Q4 
 97543  

  

 

West North East South 

--- --- 1♥ Pass 

2NT Pass 3♣ Pass 

3♦ Pass 3♠ Pass 

4♣ Pass 4♦ Pass 

4NT Pass 5♥ Pass 

6♥ Pass Pass Pass 

 

  ניתוח ההכרזה 

הדבר   אולם  להכריזו,  קל  שלא  סלם 
שימוש    אפשרי  במוסכמה    נבוןבעזרת 

Jacoby 2NT   .בשילוב הערכת יד  
פותח   ה  1♥מזרח  ומערב  20-(חוק   (

הארטים    4ם תמיכה של  ע   NT2משיב  
שמזרח   14-ו נניח  מערב  -נקודות. 

והמקובל   הפשוט  בהסכם  משתמשים 
בגובה   סינגלטון  ומראים  .  3ביותר 

, ומערב רואה שאין לו  3♣מזרח מכריז  
בקלאב מבוזבזות  מערב  .  נקודות  לכן 

. 3♦ביד מעודדת  - ממשיך בהכרזת קיו
ידו מתחזקת מאוד  מזרח מבין שכעת  

מהסיבות   השותף וזאת  לנוכח הכרזת 
החלוקה   כוח  (א)  (ב) 5521הבאות:   ;

ערכם   (ג)  הסדרות;  בכל  קונטרולים 
בחוזה עם שליט, ביחוד    A +Kשל  הרב  

  . באזור הסלם 
פעולה   ישתף  מזרח  זאת  כל  לאור 

  3♠ ביד של  -לקראת סלם בהכרזות קיו
גם   מכן  מסיק  4♦ולאחר  מערב   .
קונטרו  בכל  שלשותפות  ראשון+שני  ל 
(שאלה לקלפי   NT4הסדרות, וממשיך  

מראה  )מפתח  מזרח  מפתח    2.  קלפי 
לסלם    Qללא   סוגר  ומערב  בשליט, 

  היות שחסר רק קלף מפתח אחד. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: הובלה  ♣7או    ♥9  קלף   .
צפון   הכרוז.  על  יותר  תקשה  בשליט 

ב מזרח    ♥A-זוכה  כעת  בשליט.  וחוזר 
עליו   שליטים.  משיכת  לעצור  חייב 

גבוה, לחזור    ♦, חיתוך  ♦ K♦  ,Aלשחק  
עם   לחתוך  ♠Kליד  אז    ♦,  ורק  אחרון 

בחיתוך   ליד  להוציא  ♣או    ♠לחזור   ,
ולתבוע   האחרון  השליט  את   12לצפון 

  לקיחות. 
  
  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  3   Board:  

 J9 
 KQT72 
 9 
 T9763  

  

 T87 
 J53 
 J862 
 KQ8    

 AK52 
 84 
 AQ753 
 A5  

 Q643 
 A96 
 KT4 
 J42  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1♦ 1♥ 2♦ 2♥ 

2♠ 3♥ Pass Pass 

Dbl Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   לא    17עם    1♦מערב  נקודות 
מתערב   צפון  במצב    1♥מאוזנות. 

נוח. תומכים,    פגיעות  ודרום  מזרח 
  . 2♠ומערב מתאר את ידו בהכרזת 

צפון זה  בשלב  כי  ייצאו  -ייתכן  דרום 
מהמכרז, ואז החוזה הסופי צפוי להיות  

  . ♦-משחק חלקי או מלא ב
בהפרעה   ימשיך  שצפון  מניח  אני 

. מערב יראה יד  3♥האגרסיבית ויכריז  
צריך   ומזרח  כפל,  באמצעות  חזקה 
מזרח   של  ידו  לעשות.  מה  להחליט 
גרועה, ללא כוח חלוקתי. בהיעדר עוצר  
את   להשאיר  היא  המלצתי  בהארט 
תוצאה   לקבל  במטרה  לעונשין  הכפל 

  חיובית ולא להיכשל במשחק מלא. 
  

  ניתוח משחק היד 

  ♦ 6(ראש רצף) או    ♣ K  קלף ההובלה: 
לקיחות   שתי  להגנה  השותף).  (סדרת 
ושלוש   בדיאמונד  אחת  בספייד, 

  . 300+דרום - בקלאב. צפון
יוביל   צפון  בדיאמונד,  חוזה  .  ♥Kנגד 

בהארט   מהירות  לקיחות  שתי  להגנה 
ולקיחה "איטית" בספייד. כרוז שינחש  
מהדומם   יוביל  בדיאמונד,  המצב  את 

J♦  מתין לסוף המשחק  ולאחר שיכוסה י
  לקיחות.   10יבצע    –  ♦Tעקוף נגד  כדי ל

  

Dealer: W  
Vul: Both  4   Board:  

  
 AKQT853 
  
 KQT932  

  

 AQ872 
 92 
 AKT63 
 J    

 954 
 6 
 QJ985 
 7654  

 KJT63 
 J74 
 742 
 A8  

  

 

West North East South 

Pass 1♥ 2♥ Dbl 

2♠ 6♣ Pass 7♥ 

Pass Pass Dbl Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה 

לצפון יד אדירה שיכולה להכריז כמעט  
איני   כן  פי  על  אף  קטן.  סלם  לבדה 

לפתוח   כזאת.   2♣ממליץ  חלוקה  עם 
קריאות   שלוש  שיהיו    Passהסיכוי 

פתיחה   לפיכך,    1♥לאחר  אפסי.  הוא 
אני מעדיף להראות את הסדרות כמה  
שיותר מהר בהנחה שגם ליריבים יהיו  

  סדרות להכריז.
פותח   מתערב    1♥ צפון    2♥ומזרח 

)Michaels Cuebid  זו הכרזה   .(
וחמישייה   בספייד  חמישייה  מתארת 
במיינור. מצב הפגיעות מחייב שתהיה  

  למזרח יד טובה למדי. 
הכפל של דרום מעיד על כוח כללי עם  
היריבים   את  להעניש  אפשרות 

מכריז   מערב  עם    2♠בהמשך. 
יש   שלשותף  יודע  כבר  צפון  שלישייה. 

ין שהכוח של היריבים  קצת נקודות ומב
כבר   וזו  שלו,  הקצרות  בסדרות  מרוכז 

ל  מיד  לקפוץ  טובה  זה 6♣-סיבה   .
לשותף   ונותן  קיצונית  חלוקה  מראה 
לבחור באיזו סדרה לשחק. דרום יודע  

.  ♣Aכאשר חסר לו    6♣ששותפו הכריז  
לקיחות כאשר חסר    12אם צפון רואה  

ה  Aלו   שעם  כנראה  הזה    A-בשליט, 
יהיו   מאחר    13בדומם  לקיחות. 

יותר,   ארוכים  דרום  של  שההארטים 
לדעתי, רוב    ).7♣(ולא    7♥ דרום מכריז  

  יכפילו. השחקנים במזרח  
  

  ניתוח משחק היד 

. צפון חותך, מושך  ♦A  קלף ההובלה: 
נפילת   ולאחר  סיבובים  בשני  שליטים 

J♣   כל את  תובע  הראשון  בסיבוב 
הלקיחות. אכזבה קשה לכל השחקנים  

ש שיריביהם  חשבו  י במזרח  בטעות 
הגיעו לשולחן כדי לחלק להם מתנות.  
מי שיתאפק עם קלפי מזרח ולא יכפיל,  

  ראוי למחמאות.

  

  



  4עמוד  25/7/2021  2021 יוליסימולטנית ארצית 

  

Dealer: N  
Vul: N-S  5   Board:  

 Q652 
 84 
 Q9 
 AQ864  

  

 KJ84 
 QJT32 
 863 
 T    

 973 
 K65 
 KJT72 
 73  

 AT 
 A97 
 A54 
 KJ952  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1NT 

Pass 2♣ Pass 2♦ 

Pass 3♣ Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

 

  ניתוח ההכרזה 

מזרח שמשתמשים  -זוגות  מערב 
  2במוסכמה המאפשרת לפתוח בגובה  

סדרות   בשתי  ואורך  חלשה  יד  עם 
להכרזה   להיכנס  יוכלו  המייג'ור 

  .2♥ולהתחרות עד  
דרום   יקרה.  לא  זה  השולחנות  ברוב 

ישיב  NT1יפתח   וצפון  (סטיימן).    2♣, 
דרום   להתערב.  למזרח  מסוכן  כעת 

כעת    2♦מכריז   מייג'ור.  סדרות  ושולל 
, אולם הוא יודע  NT3צפון יכול להכריז  

קלפי   שלושה  היותר  לכל    ♥ שלדרום 
מדויקת   הכרזה  זו.  בסדרה  סכנה  ויש 

היא   חמישייה    –  3♣ יותר  מראה 
עם   דרום    9-11בסדרה  כעת  נקודות. 

  דרות. עם עוצרים בכל הס NT3יכריז  
  

  ניתוח משחק היד 

מהסדרה    –)  ♦T(או    ♦J  קלף ההובלה:
הארוכה והטובה ביותר, תלוי בהסכמי  

  ההובלה. 
הובלה זו אינה מוצלחת. הדומם זוכה  

. כעת לכרוז ♦Qבלקיחה הראשונה עם  
בכך    9 להסתפק  אין  ודאיות.  לקיחות 

הסיכוי   נוספת.  לקיחה  לחפש  ויש 
בלקיחה   לשחק  הוא  ביותר  הגבוה 

ו  ♠השנייה   מהדומם  מהיד    ♠T- נמוך 
אם   יצליח  זה  נמוך.  ישחק  מזרח  אם 

המגנים    ♠Jלמזרח   לאחד    Kאו 
לתוצאה    דאבלטון.  יוביל  זה  במציאות 

  עם לקיחה עודפת.  NT3מצוינת של  
יותר   הרבה  מסוכנת  בהארט  הובלה 
מכן   ולאחר  פעמיים  לעכב  עליו  לכרוז. 

יפתח  ♠ולא    ♦לשחק   מזרח  אם   .
סדרות   בשתי  אורך  המראה  בהכרזה 
יוביל   מערב  זאת  ובעקבות  המייג'ור 
בהארט, דרום יוכל להסיק מכך את קו  

  המשחק הנכון. 
  
  

  

  
  

Dealer: E  
Vul: E-W  6   Board:  

 KQJT94 
 AQJ2 
 42 
 3  

  

 76 
 T 
 J9876 
 J8752    

 A3 
 K8743 
 A53 
 Q96  

 852 
 965 
 KQT 
 AKT4  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1♣ 

1♥ 1♠ Pass 2♠ 

Pass 3♥ Pass 3♠ 

Pass 4♠ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

מכובדים   שני  ודורשים  המחמירים  יש 
(פגיע)   באוברקול  להתערב  מנת  על 

, אך בדרך כלל יד של פתיחה  1בגובה 
אוברקול    1♥ בשביל  גם  טובה  מספיק 
♥1.  

מאמין   איני  אך  טובים,  הארטים  לצפון 
ב לתפוס את היריבים  - שמישהו ינסה 

Dbl  ודרום תומך (צפון  1♠. צפון מכריז ,
הראוי  5הבטיח   מן  כעת  קלפים).   +

צפון   ולכן  סלם,  של  אפשרות  לבדוק 
ל  3♥מכריז   מיד  סוגר  דרום  4♠ -ולא   .

המינימלית.   ידו  עם  עניין  מגלה  אינו 
כי   לב  מחזיק  שימו  היה  דרום    Aאילו 

בר   KQבמקום   היה  סלם  - בדיאמונד, 
בניסיונות  ב שיגזים  זוג  זאת,  עם  יצוע. 

, עלול 4ויעבור את גובה    להגיע לסלם 
  לשלם ביוקר. 

  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  בסדרת    ♥T  קלף  (סינגלטון 
ביותר   החזקה  ההובלה  זו  השותף). 
בהמשך   לקבל  למזרח  המאפשרת 

ל הכרוז  את  ולהגביל   10-חיתוך 
  לקיחות. 

כי   למערב  ברור  ההובלה  קלף  לאור 
, והוא צריך לשחק  ♥AQJצפון מחזיק  

יזכה,   צפון  הראשונה.  בלקיחה  נמוך 
עם   לדומם  (והשלכת    ♣AKיעבור 

זאת כדי  כל    –מהדומם    ♠ הארט) ויוביל  
נמוך.   לשחק  מערב  את  אם  לפתות 

וימשיך בהארט   ♠A-מערב יעלה מיד ב
לחיתוך, ההגנה תזכה בשלוש לקיחות.  
  אם לא, ההגנה תסתפק בשני האסים. 

בחוזה   לשחק  שיבחרו    NT3זוגות 
  . עשויים לזכות בתוצאת שיא

  
  
  
  
  
  

Dealer: S  
Vul: Both  7   Board:  

 K64 
 T874 
 KQ52 
 Q6  

  

 J3 
 652 
 J9 
 KT9742    

 9872 
 AKQJ 
 A 
 J853  

 AQT5 
 93 
 T87643 
 A  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♦ 

Dbl 1♥ 2♣ Pass 

3♣ 3♦ Pass Pass 

4♣ Pass Pass 4♦ 

Pass Pass Pass  

 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   ה  1♦ דרום  איכות  20-(חוק   ,
אסים).   שני  יש  אבל  גרועה  הסדרה 

ל קלאסית  חלוקה  צפון  Dbl- למערב   .
ב לבחור  מעדיף  RDbl- יכול  אני  אבל   ,

ולאחר מכן לתמוך    1♥הכרזה טבעית:  
חופשית  ♦-ב בהכרזה  מתערב  מזרח   .
של  שישייהעם    2♣ וידו  שותק  דרום   ,

.  3♣-מערב מספיק טובה כדי להעלות ל
, וכעת  3♦- יתמוך בשותף לכאמור, צפון  

, אם  4השאלה היא: מי יתחרה לגובה  
  בכלל? 

משום   זהירות,  מחייב  הפגיעות  מצב 
עם   כלשהו  בחוזה  שייכשל    Dblשמי 

על   מבוצע  חלקי  ממשחק  יותר  יפסיד 
מערב  -ידי היריבים. זוגות רבים במזרח 

דרום לקבל  - ויאפשרו לצפון  3♦-יוותרו ל
מערב  -תוצאה מצוינת. במקרה שמזרח 

, החלוקה המיוחדת של דרום  4♣כריזו  י
הכרזה   לדעתי  לאחר    4♦ מצדיקה 

  . 3שהשותף תמך לגובה 
  

  ניתוח משחק היד 

(נגד   ההובלה  (ראש    ♥A  ):4♦ קלף 
את   להכשיל  היחידה  הדרך  רצף). 

,  בהארטהחוזה היא להמשיך כל הזמן  
למרות שדרום חותך בסיבוב השלישי.  

ב  זכייה  של  ♦A-לאחר  רביעי  סיבוב   ,
עם   לחתוך  למזרח  יאפשר    ♦ Jהארט 

  מעל הכרוז.

(נגד   ההובלה  (שני   ♦8  ):4♣ קלף 
ב זוכה  הדומם  הבודד    A- מלמעלה). 

נמוך    ♣ומוביל   משחק  צפון  נמוך. 
ומזרח צריך לנחש. לאור פתיחת דרום  

. דרום  ♣9ולשחק    ♣ Aיש למקם אצלו  
ב לשחק  ♣A-זוכה  כעת    ספייד  וחייב 

על   מפסיד  השלכת  למנוע  סדרת  כדי 
. אם ישגה, מזרח יבצע לקיחה  ההארט
  עודפת. 



  5עמוד  25/7/2021  2021 יוליסימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: W  
Vul: None  8   Board:  

 QT765 
 4 
 53 
 QT854  

  

 AJ9 
 Q532 
 AQ7 
 J97    

 K432 
 JT97 
 J982 
 3  

 8 
 AK86 
 KT64 
 AK62  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1♣ 1♥ 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

להכריז   17לדרום   מה  אך  נקודות, 
פתיחה   הכרזת    Pass?  1♣לאחר 

עלול להוביל לצרות    NT1נראה פחדני;  
ל לאחר   השותף  של    Dbl;  ♠-טרנספר 

יכריז   שהשותף  לאחר  מביך  ,  ♠ יהיה 
להמשיך   בכוונתנו  אם    NT1אלא 

נקודות. לדעתי, הרע    19-20ולהראות  
להכריז   הוא  רביעייה    1♥במיעוטו  עם 

  טובה. 
מערב   מסתדרים:  לא  שהדברים  אלא 

אין טעם בכפל שלילי עם    –  Passקורא  
בסדרת    5 טובים  וקלפים  נקודות 

צפו להכרזת  היריב;  מדי  חלש  ;  1♠ן 
מזרח בשום אופן אינו צריך להכפיל עם  

  .1♥-טוב לו ב –אורך בסדרת היריב 
דרום    ובכן, אותו  ה התערבות  ובילה 

"בהתאמה"   עגום  אל  4-1לחוזה  אך   ,
בצמצום   להתרכז  ויש  להתייאש 

דרום    הנפילות. לו  בהיה    Pass-בוחר 
להניח   היהסביר  הסופי   2♥  שהחוזה 

  על ידי... מערב.
להגיע   איך  רעיון  למישהו  יש  אם 

לחוזה   הזאת  צפון  3♣בחלוקה  -בקו 
אשמח   –  1♣רום לאחר שמזרח פתח  ד 

  לשמוע. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה בסדרת    ♣3  : קלף  (סינגלטון 
משחק   זוכה,  דרום    ♥ AKהשותף). 

זוכה   מערב  שלישי.  בהארט  וממשיך 
. כעת חיתוך  של שותפו  A-ל  ♦ומשחק  

אחת   פעם  החוזה  את  יכשיל  קלאב 
בלבד, וזו אינה ההגנה הטובה ביותר.  

דרום    ♦Q-המשך ב אם  חזק יותר. גם 
להגנה   רביעי,  בהארט  וממשיך  זוכה 

- לקיחות ב  3,  ♠- לקיחות ב  3עדיין יהיו  
ייכשל   2-ו  ♦ והחוזה  בשליט,  לקיחות 

- פחות גרוע לצפון  1♥-2  פעמיים. עדיין
  מבוצע על ידי מערב.  2♥-רום מד 

  

Dealer: N  
Vul: E-W  9   Board:  

 42 
 Q72 
 J9853 
 864  

  

 97653 
 JT8 
 642 
 AK    

 AKQJT 
 A653 
 7 
 T53  

 8 
 K94 
 AKQT 
 QJ972  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1♦ 

1♠ 3♦ 4♠ 5♦ 

Dbl Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

פתיחה   לא    1♠ותשובה    1♣לאחר 
של   (ידו  נוחה  שנייה  הכרזה  תהיה 

). Reverseדרום חלשה מדי להכרזת  
.  1♦לפיכך, המלצתי על הכרזת פתיחה  

לצפון   יש  מערב  התערבות  לאחר 
ל קלאסית  קפיצה  במצב    3♦-הכרזת 

מעט   דיאמונדים,  הרבה  נוח:  פגיעות 
  נקודות.  

בין   מתלבט  אך  4♠-ל   3♠מזרח   ,
ששותפו   מסיק  הוא  היריבים  מהכרזת 

ב  קצר  הקלפים    ♦- מאוד  שלושת  מול 
שלו   יד  4♠לכן    –הקטנים  לדרום   .

חלוקתית ללא כוח הגנתי רב המצדיקה  
במצב פגיעות    5הכרזת הקרבה בגובה  

  נוח. 
להמשיך  -מזרח  אם  בדילמה  מערב 

ל להכפיל.    5♠-הלאה  שאסור  או  מה 
לא מוכפל.    5♦לעשות הוא לתת לשחק  

יקרא   מערב  שאם  לי  ,  Passנראה 
על   מקרה  בכל  לעונשין  יכפיל  מזרח 

להביא    ♣AKסמך   אמור  (השותף 
לדעתי,   נוספת).  אחת  לקיחה  לפחות 
ידו של מערב אינה מצדיקה הכרזה של  

♠5.  
  

  ניתוח משחק היד 

(נגד   ההובלה    ♠ K  מוכפל):  5♦קלף 
להגנה   ספירה).  מהשותף  (מבקש 
אם   מלמעלה.  בטוחות  לקיחות  ארבע 
את שנייה  בלקיחה  ימצא    מערב 

,  ♣AKההחלפה לקלאב, מזרח ימשוך  
ויקבל חיתוך.   ♥Aיחזור ליד שותפו עם 

של   תוצאה  להשיג  היחידה  הדרך  זו 
+500.  

(נגד   ההובלה  (סדרת    ♦3  ):4♠קלף 
ב ממשיך  דרום  עוד ♦ -השותף).  כל   .

נמוך",   שנייה  "יד  על  תקפיד  ההגנה 
ו בהארט  לקיחות  שתי  תשיג    4♠- היא 

  יבוצע ללא לקיחה עודפת. 
מהדומם,    ♥Jחשוב מאוד: אם מובילים  

  לדרום אסור לכסות! 

  

Dealer: E  
Vul: Both  10   Board:  

 AQJT8652 
 A 
 AQ8 
 3  

  

 4 
 Q6432 
 K5 
 K8542    

 K7 
 J85 
 T743 
 AJ76  

 93 
 KT97 
 J962 
 QT9  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

Pass 2♣ Pass 2♦ 

Pass 3♠ Pass 4♥ 

Pass 4♠ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

לקיחות בטוחות.    9עם    2♣צפון פותח  
פגיע.   במצב  התערבות  אין  למזרח 

(חלש). צפון ממשיך    2♦- דרום משיב ב
ומבקש    3♠ השליט  סדרת  את  (קובע 

קיו מכריז  - הכרזות  דרום   –   4♥ביד). 
מראה קונטרול בהארט ושולל קונטרול  
יודע   צפון  כעת  ובקלאב.  בדיאמונד 

. הוא מוותר על  ♦Kוגם    ♣ AKשחסר לו  
(ממילא    4♠-חלומות הסלם ומסתפק ב

פתיחה   להכרזת  מינימלית  הייתה  ידו 
♣2.(  
  

  ניתוח משחק היד 

מלמעלה,    ♥3  ההובלה: קלף   (רביעי 
- ההובלה הבטוחה ביותר). צפון זוכה ב

A♥    לעקוף כדי  לדומם  כניסה  ומחפש 
לכך  אי  להוביל    ,בספייד.    ♦ Qנכון 

בנפילה   מסתכן  זה  השנייה.  בלקיחה 
- אם לאחד היריבים סינגלטון, אך בטופ

מנת   על  קטן  סיכון  לקחת  שווה  בוטום 
  להגדיל את הסיכוי ללקיחה עודפת. 

במזרח   לזכות  עליו    ♦K- חייב  וכעת 
ל מתחת  לשחק  הפחד  על  - להתגבר 

K♣  אחרת צפון ייכנס לדומם עם ,J♦  ,
ויעקוף בספייד עם    ♥Kיזרוק קלאב על  

של   שיא  אם    12תוצאת  לקיחות. 
ההגנה תקפיד לזכות בלקיחה המגיעה  
לדומם   ייכנס  הכרוז  בקלאב,  לה 

ויבצע עקיפה מוצלחת    ♦Jבהמשך עם  
  לקיחות.  11 בספייד שתניב עבורו

שיוריד   השנייה    ♠ Aכרוז  בלקיחה 
להפיל   הנראה    ♠Kבתקווה  ככל  ייאלץ 

  לקיחות.  10-להסתפק ב
  

  



  6עמוד  25/7/2021  2021 יוליסימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: S  
Vul: None  11   Board:  

 A86 
  
 A853 
 KT9853  

  

 43 
 KJT85 
 KQ92 
 J6    

 T9 
 AQ732 
 JT4 
 A42  

 KQJ752 
 964 
 76 
 Q7  

  

  

West North East South 

--- --- --- 2♠ 

Dbl 4♠ 5♥ Pass 

Pass Dbl Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

. 2♠לדרום פתיחה חלשה קלאסית של  
אוברקול   להכרזת  מדי  חלש  מערב 

בין  3בגובה   מתלבט  הוא   .Pass  ל -
Dbl  ולאור מצב הפגיעות הנוח מומלץ ,

  לו לבחור באופציה האגרסיבית יותר. 

עם רביעייה    2♠היות שלא נהוג לפתוח  
שליריבים   יודע  צפון  בהארט,  צדדית 
עליו   ולכן  בהארט,  גדולה  התאמה 

שחוזה    4♠להכריז   בטוח  אינו  אם  גם 
זה יבוצע, וזאת על מנת להפעיל לחץ  

  על היריבים. 

ש  יודע  לא    10-מזרח  שלו  הנקודות 
הוא   ולכן  בהגנה,  רבות  לקיחות  יביאו 

  4♠מי שיכפיל  .  5♥-מעדיף להתחרות ל
  עלול לשלם ביוקר. 

דרום כבר הראה את היד שלו בסיבוב  
שותפו.   של  היא  וההחלטה  הראשון, 
להספיק   אמור  צפון  של  ההגנתי  כוחו 

ביצוע  5♥להכשלת   בעוד  מוטל    5♠, 
בטופ רב.  לשאוף -בספק  יש  בוטום 

ולכן   כאלה,  במצבים  חיובית  לתוצאה 
יהא    5♥על    Passצפון מכפיל לעונשין.  

  פסימי מדי. 

  
  ניתוח משחק היד 

  (ראש רצף). ♠K קלף ההובלה: 

מלמעלה,   לקיחות  שלוש  להגנה 
ולקיחה רביעית תושג בסדרת הקלאב  
גם אם ההגנה תנקוט בקו פסיבי היות  
שלכרוז אין מספיק השלכות. השגיאה  
לתת   היא  היחידה  האפשרית 

ruff+discard    בספייד, ואין סיבה שזה
ב התוצאה  תהיה    5♥-יקרה.  מוכפל 

+300.  

לבצע    4♠בחוזה   לקיחות    11ניתן 
לקיחות לאחר    12-ו  ♦J-לאחר הובלה ב 

אחרת. בסדרה  צפון    הובלה  היה  לו 
  . 5♠יודע זאת, היה מכריז 

  

Dealer: W  
Vul: N-S  12   Board:  

 4 
 KQJ2 
 AJT6 
 AT72  

  

 JT2 
 7543 
 742 
 964    

 K98765 
 T 
 53 
 K853  

 AQ3 
 A986 
 KQ98 
 QJ  

  

 

West North East South 

2♠ Dbl 3♠ 4♠ 

Pass 5♠ Pass 6NT 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

של   חלשה  פתיחה  (ממערב),    2♠עוד 
והפעם כפל מוציא עם חלוקה קלאסית  

  ויד טובה.  1-4-4-4

משער   והוא  כלום,  אין  למזרח 
  4♠ שליריבים סלם. לדעתי, הכרזה של  

במצב כזה דווקא תדחוף את היריבים  
מעדיף   אני  שדרום    3♠גבוה.  בתקווה 

  ושם הכול יסתיים.  4♥יכריז 

להסתפק   צריך  לא  שדרום  כמובן 
עם   מלא  טובות  נקוד   18במשחק  ות 

של השותף. ההכרזה    2♠ מול כפל על  
היא   רואה  שאני  ביותר  האינטליגנטית 

מאוד    –  4♠ חזקה  יד  מראה  פשוט 
ורוצה לשמוע עוד מהשותף. לצפון כוח  
וכל   קודם,  שהבטיח  מה  על  עודף 

:  5♠הסדרות מתאימות לו. הוא מכריז  
לשחק".  סלם  באיזה  אתה  "תבחר 

טופ שמשחקים  נזכר  בוטום  -דרום 
עם עוצר כפול בספייד כדי    NT6ז  ומכרי

  נקודות.  10להרוויח עוד 

לברר   דרך  רואה  עם קלפים אלה איני 
  אם יש סלם גדול. 

  

  ניתוח משחק היד 

(פסיבי). מההכרזה    ♦5  קלף ההובלה: 
שהובלה   ברור  תמכור    בספיידדי 

  לקיחה. 

בהצלחה   מריץ  בידו,  זוכה    ♣ Qהכרוז 
, חוזר על העקיפה, עובר  (אין לכסות!)

אינו נופל.   ♣K, אבל  ♣Aלדומם ומוריד 
בסדרות   הלקיחות  כל  משיכת  לאחר 
הלקיחות   בשתי  נוצרת  האדומות 
האחרונות סיומת אופיינית של "לחץ או  
עקיפה". לאור ההכרזה יש סיכוי גבוה  

ש המשחק    ♠K-מאוד  ולכן  במערב, 
זרק   טרם  מערב  (אם  הוא  ♣Kהנכון   (

  . ♠Kולהפיל   ♠Aלהוריד  

6NT+1 .צפויה להיות תוצאת שיא  

  

Dealer: N  
Vul: Both  13   Board:  

 QT98 
 Q762 
  
 AK984  

  

 A54 
 T5 
 K7432 
 762    

 J7632 
 A983 
 Q8 
 53  

 K 
 KJ4 
 AJT965 
 QJT  

  

  

West North East South 

--- 1♣ Pass 1♦ 

Pass 1♥ Pass 2♠ 

Pass 2NT Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

 

  ניתוח ההכרזה 

עם   פתיחה  בהחלט  נקודות    11לצפון 
טובות, אבל מזרח חלש מדי לאוברקול  

מערב    1♦ בדומה,  פגיע).  (ועוד במצב 
לאוברקול   מדי  ששני    1♠חלש  לאחר 

  היריבים הכריזו.

שיטות    1♣  -  1♦   -  1♥ר  לאח שתי  יש 
מעדיף  4th suit forcingשל   אני   .

(ומחייבת   טבעית  הכרזה  בין  להפריד 
אחד)   הכרזה   1♠לסיבוב  ובין 

המחייבת למשחק מלא,    2♠מלאכותית  
צפון   בספייד.  רביעייה  שוללת  אך 

שדרום    NT2מכריז   העובדה  סמך  על 
כעת   בספייד.  רביעייה    15שלל 

הנקודות של דרום אינן מובילות לשום  
  , וזהו החוזה הסופי. NT3- מקום פרט ל

  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: שלא    ♠4  קלף  (סדרה 
ב הובלה  לי,    ♦-הוכרזה).  נראית  לא 

היות שהכרזת דרום מבטיחה לרוב יד  
  עם סדרת דיאמונד טובה. 

  ♣ -. צפון עובר לידו ב♠K- דרום זוכה ב
. כעת לרשותו  A- וה  J-אל ה  ♥ומשחק  

על    9 הוא  והמאבק  בטוחות,  לקיחות 
ההובלה,   לאור  העשירית.  הלקיחה 

זרה בספייד נראית הגיונית (אלא אם  ח 
באיתות   משתמשת    Smithההגנה 

מסדרה   שהוביל  מאותת  ומזרח 
גרועה). כעת ניחוש נכון בספייד יעניק  

  לכרוז לקיחה עודפת.  

חזרה של מערב בהארט תהיה חזקה  
לוודאי   קרוב  הכרוז  את  ותחזיק  יותר, 

  לקיחות.  9על 



  7עמוד  25/7/2021  2021 יוליסימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: E  
Vul: None  14   Board:  

 Q 
 983 
 KQ8653 
 A95  

  

 JT64 
 QT42 
 92 
 743    

 K52 
 AK6 
 J74 
 J862  

 A9873 
 J75 
 AT 
 KQT  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1♠ 

Pass 2♦ Pass 2NT 

Pass 3♦ Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

 

  ניתוח ההכרזה 

מהלך ההכרזה המוצע מתאים לזוגות  
בשיטת   משתמשים    שאינם 

2 over 1  חזרת צפון על סדרתו לאחר .
בגובה   מיינור    2שהשיב  בסדרת 

עם   שישייה  נקודות.    10-11מתארת 
מכריז     14  שבידוהיות    NT3דרום 

  בדיאמונד. נקודות עם עזרה 

היא   ההכרזה  שיטת  , over 1 2אם 
ישיב   מחייבת    1NTצפון  (הכרזה 

 Better(  2♣יבוב אחד), דרום יכריז  לס
Minorכדי   3♦-) וצפון ימשיך בקפיצה ל

עם   נקודות. גם    10-11לתאר שישייה 
- במקרה זה דרום יסיים את המכרז ב

NT3 .  

במערב על סמך    1♠מי שבחר להכפיל  
שלו,  12 שיחשוב    הנקודות  הראוי  מן 

לחייב  לא כדאי  על כך שנית. עם יד כזו  
השותף  מעטות    את  נקודות  המחזיק 

  .2להכריז בגובה  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: להוביל  .  ♥A  קלף  עדיף 
בת   טובה  עם    שלושהבסדרה  קלפים 

חלשה   בסדרה  מאשר  מכובדים  רצף 
יעודד    ארבעה  בת  מזרח  קלפים. 

איתותים  -(גבוה משחקים  אם  נמוך 
ב ימשיך  מערב   ♥ K- סטנדרטיים). 

הלקיחות   ארבע  שלישי.  ובהארט 
הראשונות תהיינה של ההגנה, והיתר  
או   בקלאב  הובלה  לאחר  הכרוז.  של 

לכרוז   תהיינה  לקיחות    10בדיאמונד 
) שלוש  בדיאמונד,    ששמלמעלה 

קלאב ואחת בספייד). הובלה בספייד  ב
גם   בנוסף  לכרוז  תעניק    ♠ Qנמוך 

  לקיחות.   11ותעזור לו לבצע 

  
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  15   Board:  

 K53 
 KQ862 
 875 
 65  

  

 JT72 
 AJ95 
 J 
 QJT8    

 AQ96 
 T 
 K9643 
 AK4  

 84 
 743 
 AQT2 
 9732  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1♦ Pass 1♥ Pass 

1♠ Pass 3♠ Pass 

4♠ Pass Pass Pass 

 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   אם  1♦מערב  מתלבט  וצפון   ,
וסדרה    8עם    1♥להתערב   נקודות 

להטות   אמור  הפגיעות  מצב  בינונית. 
לכיוון   הכף  זאת Passאת  בכל  אם   .

יכריז   לבוא  1♥צפון  עלול   ,Pass 
וכפל   ממזרח   Balancingמלכודת 

צפון ואז  לשלם  דרום  -ממערב,  צפויים 
יותר ממשחק מלא לא פגיע של   –  500

יריביהם. המצב אף עלול להחמיר אם  
  .2♥- דרום יתמוך ל

צפון   של  הנכונה  החלטתו  לאחר 
מזרח ללא  -לשתוק,  מכריזים  מערב 

בספייד.   התאמה  ומוצאים  התערבות 
מלא   למשחק  שותפו  את  מזמין  מזרח 

כ  10עם   נענה  ומערב  מובן  נקודות 
נקודות. החוזה הסופי    16להזמנה עם  

  . 4♠הוא 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה להוביל  ♠3:  קלף  טעם  אין   .
K♥    ככלל, 1♥לאחר שהדומם הכריז .

סדרות   שתי  הכריזו  שהיריבים  לאחר 
והסכימו על סדרה שלישית, מתבקשת  

  הובלה בשליט. 

ומבקש   בדומם  זוכה  דרום  ♦Jמערב   .
וחוזר בספייד. אם    ♦A-ממהר לזכות ב 

לשחק  ימערב   נכון    ויעבור  ♠ Aנחש 
ישיג   הוא  צולב,  לקיחות.    11לחיתוך 
, צפון יזכה  ♠-אם מערב ינסה עקיפה ב

כעת    ♠K-ב שלישי.  בשליט  וימשיך 
בדיאמונד   מפסיד  עם  יישאר  מערב 

י לא  בוכשאותו  ויסתפק  לחתוך   10-ל 
  לקיחות. 

  

  

Dealer: W  
Vul: E-W  16   Board:  

 AQ95 
 54 
 AQT 
 9654  

  

 JT3 
 T72 
 965 
 KQT3    

 K74 
 AKJ9 
 K73 
 AJ7  

 862 
 Q863 
 J842 
 82  

  

 

West North East South 

1♣ 1♠ 2♣ Pass 

3NT Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   צפון    19עם    1♣ מערב  נקודות. 
להכריז   אך    Passאמור  הכללים,  לפי 

האוברקול   של  "ההצלחה"    1♥לאחר 
מס'   להכריז    8בבורד  לעצמי  הרשיתי 

במצב    1♠ טובים  קלפים  ארבעה  עם 
עם   נכון  אינו  (כפל  נוח...  פגיעות 
התערבות   לאחר  בהארט).  דאבלטון 
המיינור   בסדרת  לתמוך  למזרח  מותר 

לגובה   השותף  ארבעה    2של  עם 
ל מזרח  תמיכת  בלבד,    2♣-קלפים 

מלא   משחק  להכריז  מערב  על  מקלה 
NT3 .  

לקרוא   יבחר  מזרח  מערב  Passאם   ,
מזרח  נק  NT1  )18-19יכריז   ודות), 
  ) ומערב יקבל את ההזמנה. 2NTיזמין (

ב יבחר  צפון  ישיב  Pass-אם  מזרח   ,
NT1 ויהפוך לכרוז ב -NT3 .  

  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: מלמעלה    ♠5  קלף  (רביעי 
יותר).   החזקה  הארוכה  מהסדרה 

עם   בדומם  זוכה  מריץ  ♠Jמערב   ,T ♥ 
בהצלחה.   העקיפה  על  וחוזר  לעקיפה 
בהארט   הלקיחות  כל  משיכת  לאחר 

נותרו   קלפים    ארבעה ובקלאב 
לכרוז   בספייד    Kאחרונים.  דאבלטון 

  ♠ AQ ♦AQובדיאמונד. אם צפון שומר  
בשתי סדרות אלה, הוא ייקלע למשחק  
לקיחה   לכרוז  למסור  וייאלץ  סופי 

ישמור   אם  באחת    Aעשירית.  בודד 
וז יקרא את המצב,  הסדרות הללו והכר 

  לקיחות.  11הוא אף ישיג 

כאשר   בהרבה  טוב  ההגנה  של  מצבה 
ב הכרוז  הוא  רוב  NT3- מזרח   .

של   זו  כמו  יד  שעם  יודעים  המומחים 
ב הכרוז  יהיה  לא  שהוא  עדיף  - מזרח 

NT3  להכרזת ישיבו  הם  זו  ומסיבה   ,
  ).NT1(במקום   1♦-ב  1♣הפתיחה  

  
  



  8עמוד  25/7/2021  2021 יוליסימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: N  
Vul: None  17   Board:  

 7 
 JT7 
 AQ4 
 AKT832  

  

 AQT83 
 Q32 
 KT8 
 64    

 K64 
 AK 
 J97532 
 97  

 J952 
 98654 
 6 
 QJ5  

  

  

West North East South 

--- 1♣ 1♠ Pass 

2♣ 3♣ Pass Pass 

3♠ Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

. ידו של מערב חזקה  1♠מזרח מתערב  
להכרזת   הנכונה  2♠מדי  וההכרזה   ,

+ נקודות עם  10  מתאר   ערב . מ2♣היא  
עם    3♣-תמיכה בספייד. צפון מתחרה ל

  Passקלפים.    שישה סדרה טובה בת  
בגובה   להגן  נכונות  מראה  .  3ממזרח 

ל הלאה  ממשיך  מערב  זאת    3♠- בכל 
מצב   הוא  מהשיקולים  חלק  כאשר 

לא   אחד  אף  כאשר  פגיע,  הפגיעות. 
בלי   שתיים  (ואפילו  אחת  )  Dblנפילה 

חוזה   יבצעו  שהיריבים  כך  על  עדיפות 
יזכה במכרז. צפון    3♠חלקי. להערכתי,  

לדרום   לו.  שיש  מה  כל  הראה  כבר 
הגנתי   כוח  אבל  בקלאב  התאמה 
מעדיף   הוא  החלשה  ידו  ועם  בספייד, 

  . 4לא להכריז בגובה 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  בין    קלף  מתלבט    ♦ 6דרום 
ובין   השותף).    ♣Q(סינגלטון)  (סדרת 

מצד אחד, עם יד חלשה מומלץ להוביל  
בסינגלטון, ומצד שני לא מומלץ להוביל  

עם   "טבעיות"  בסינגלטון  לקיחות 
  .בסדרת השליט 

להכשיל   הבטוחה  הדרך  הזה  במקרה 
להוביל   היא  החוזה  ולקבל    ♦6את 

בעזרת   חיתוכים  שני  מהשותף 
דו של צפון בקלאב. לעומת  הכניסות לי

זאת, אם ההגנה תתחיל בשני סיבובי  
בדרך   תלוי  יהיה  החוזה  ביצוע  קלאב, 
סדרת   את  הכרוז  ישחק  שבה 

שליטים  הוצאת  לאחר  אם  הדיאמונד   :
אחת    ♦Jיריץ   לקיחה  רק  יפסיד 

ה אל  ישחק  ואם  יפסיד    K- בסדרה, 
  שתיים.  

בקלאב,   בחוזה  הכרוז  יהיה  צפון  אם 
לקיחה אחת בספייד ושלוש  הוא יפסיד 

המפסידים   את  יחתוך  בהארט, 
  בדיאמונד בדומם ויבצע תשע לקיחות. 

  

Dealer: E  
Vul: N-S  18   Board:  

 63 
 62 
 AKQT7 
 AJ85  

  

 Q84 
 AK9 
 J8652 
 97    

 KJT95 
 7543 
  
 Q643  

 A72 
 QJT8 
 943 
 KT2  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

2♠ 3♦ Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

מכריזים   הברידג'   Preemptמומחי 
קריאות   שתי  לאחר  השלישי  במושב 

Pass    כדי וזאת  יותר,  חופשי  בסגנון 
כן   על  יריביהם.  על  לחץ  להפעיל 

במערב   להכריז  יד    2♠המלצתי  עם 
  . Passשבתנאים רגילים היא  

של   נוחה  התערבות   14עם    3♦לצפון 
דרום   מצוינת.  וחמישייה  יפות  נקודות 
מלא   למשחק  הלאה  להמשיך  צריך 

NT3    ועוצר    10עם מאוזנות  נקודות 
  בסדרת היריבים. 

היא  השאלה   להתנהג  המעניינת  כיצד 
, NT3סיכוי לא רע להפיל    ישבמזרח.  

נכון   כזה  במצב  בכך.  ודאות  אין  אך 
לשחק   ליריבים  י  תבל  NT3לתת 

כל   Dblמוכפל.   "על  הימור  יהיה 
, זו  Dblייכשל ללא    NT3הקופה", ואם  

  תהיה תוצאה טובה בין כה וכה.
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:   בהתאם )  ♠ T(או    ♠J  קלף 

מעכב   דרום  ההובלה.    ♠ Aלהסכמי 
שלמי   כך  על  לסמוך  לא  מוטב  פעמיים. 

תהיה    2♠ שהכריז   השלישי  במושב 
משחק   דרום  מכן  לאחר    ♦ Aשישייה. 

הוא   הבא  הצעד  ומבחין בחלוקה הרעה. 
למערב    ♥ שאם  יודע  דרום  מהדומם. 

כניסה בהארט, החוזה ייכשל, אבל עדיין  
ש תקווה  אכן    ♥ AK- יש  וזה  במזרח, 

  המצב. 
ב מיד  לזכות  חייב   ♥ AK-מזרח 

ולהמשיך בהארט שלישי (אחרת ייקלע  
לכרוז   כעת  סופי).    שמונהלמשחק 

)  3בהארט,    2בספייד,    1לקיחות 
החוזה    2בדיאמונד,   גורל  בקלאב). 

של   מיקומה  בניחוש  היות  ♣Qתלוי   .
שבשלב זה ידוע כי למזרח לכל היותר  
שני קלפי קלאב, מתבקשת עקיפה נגד  

  מערב, וזו אכן תביא לביצוע החוזה. 

  

Dealer: S  
Vul: E-W  19   Board:  

 Q853 
 Q5 
 J3 
 J8643  

  

 JT 
 J972 
 KQ85 
 Q72    

 97642 
 43 
 AT92 
 K9  

 AK 
 AKT86 
 764 
 AT5  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♥ 

Pass 1♠ Pass 2NT 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   נקודות    18עם    1♥דרום 
השותף   תשובת  ולאחר    1♠מאוזנות, 

ל יכולה  NT2-קופץ  כזו  הכרזה   .
  . נקודות מאוזנות   17-19להתבצע עם  

להוסיף  צריך  צפון  אם  היא  השאלה 
נקודות. אמנם מול    6למשחק מלא עם  

ביחד, אבל רוב    25של השותף יש    19
הסיכויים שלדרום פחות מזה. השיקול  

הנמוכה   האיכות  הוא  ידו  המכריע  של 
היעדר   מפוזרות,  תמונות  צפון:  של 

של   ביניים  אסים  T-ו  9קלפי  היעדר   ,
בחוזה   להסתפק  ממליץ  אני  ומלכים. 

NT2 .  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: מלמעלה),    ♠7  קלף  (שני 
איני   פשוט  צפון.  הכרזת  למרות  וזאת 
הובלה   אחרת.  סבירה  אפשרות  רואה 

אפשרית, אך לרוב תגביה לקיחות    ♦-ב
  לכרוז. 

את   להגביה  ינסה  שהכרוז  טעם  אין 
הסיכויים   רוב  כאשר  הקלאב  סדרת 

מפסידים   שני    הסיכוי .  בסדרה שיהיו 
  תשעהטוב ביותר הוא לנסות לזכות ב 

  לקיחות מידיות.
ב זוכה  עם  ♠AK- דרום  לדומם  עובר   ,

Q♥  על    ♦, זורקQ♠   זהו   .♥5-וממשיך ב
ל לעקוף  האם  האמת:  או   ♥T-רגע 

. על פי תורת  ♥AKעם   Jלנסות להפיל  
  הסיכויים יש לבחור באפשרות השנייה. 

מבטיחה לכרוז    ♥-במציאות, עקיפה ב
של    תשע משחק  בעוד   ♥ AKלקיחות, 

לקיחות בלבד.    שבעיוביל לתוצאה של  
נוספת   לקיחה  להגביה  שינסה  מי 

לגבות   מבלי  ייכשל   ♣ Aבהארט 
ב זה   NT2- פעמיים  שבשלב  היות 

ארבע   בהארט,  לקיחה  להגנה 
  בדיאמונד ושתיים בספייד. 

  



  9עמוד  25/7/2021  2021 יוליסימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: W  
Vul: Both  20   Board:  

 QT3 
 765 
 KJ97 
 KQ3  

  

 A92 
 43 
 Q8432 
 J85    

 J764 
 QT92 
 AT5 
 94  

 K85 
 AKJ8 
 6 
 AT762  

  

 

West North East South 

Pass Pass Pass 1♣ 

Pass 1♦ Pass 1♥ 

Pass 2NT Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

 

  ניתוח ההכרזה 

עם   טבעית  בצורה  מכריז    15דרום 
לצפון   מאוזנת.  בלתי  וחלוקה  נקודות 

נקודות מאוזנות. לאחר שלא פתח    11
  – במושב שני, גם הוא מכריז בטבעיות  

 NT2- ולאחר מכן קפיצה ל  1♦תחילה  
עוצר    10-11המבטיחה   עם  נקודות 

בספייד. לדרום הרבה מעל המינימום,  
והוא שמח לקבל את ההזמנה ולהכריז  

NT3 .  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: מספר    קלף  למזרח 
מ הובלה   Qxxxx-אפשרויות. 

צפון   שהכריז  הסדרה  לתוך  בדיאמונד 
שלא   בסדרה  הובלה  נכונה.  אינה 

 ) הרכב  ספייד הוכרזה  אך  סבירה,   (
אטרקטיבי.  ה אינו  זו  בסדרה  קלפים 

הובלה מדאבלטון הארט בהחלט באה  
זו הסדרה השנייה שהדומם    –בחשבון  

ולכן   בה,  תמך  לא  ושותפו  הכריז 
  למערב לקיחות פוטנציאליות בהארט. 

לכרוז   לקיחות    שבע במציאות 
לפתח   קל  שמינית  ולקיחה  מלמעלה, 
בספייד   או  בדיאמונד  הובלה  בספייד. 

לקי לכרוז  באופן  תעניק  תשיעית  חה 
להשיג   שלו  הסיכוי  את  ותגדיל  מיידי 

  לקיחה עשירית.

ככל  הכרוז  על  תקשה  בהארט  הובלה 
לבצע   יכול  דרום  עדיין    עשר האפשר. 

לעשות,   מה  בדיוק  ינחש  אם  לקיחות 
יקרה.   לא  שזה  הסיכויים  רוב  אך 

תשע במשחק זהיר וסביר הכרוז ישיג  
  לקיחות בדיוק. 

  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  21   Board:  

 T53 
 T6 
 AT64 
 KJ32  

  

 9 
 J732 
 K8 
 AT9765    

 AJ72 
 AK84 
 QJ7 
 Q4  

 KQ864 
 Q95 
 9532 
 8  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass Pass 

1NT Pass 2♣ Pass 

2♥ Pass 4♥ Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה 

פעולה   מאפשר  אינו  הפגיעות  מצב 
השלישי,   במושב  דרום  של  כלשהי 

פותח   נקודות.    17עם    NT1ומערב 
נקודות, ולאחר    8עם    2♣ מזרח משיב  

מערב   רביעיות    2♥תשובת  שתי  (עם 
הנמוכה   את  תחילה  מכריזים  במייג'ור 
חלוקה   נקודות  לידו  מוסיף  הוא  יותר) 

  .4♥והתאמה ומעלה מיד למשחק מלא  
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: מלמעלה    5♠  קלף  (שני 
מסדרה גרועה). הובלות פסיביות הן צו  
סדרה   אין  למוביל  כאשר  השעה 

חזקה  אטר  יד  הראה  והכרוז  קטיבית, 
פתיחה   הובלה  1NT/2NTבהכרזת   .

"לחסל"   עלולה  הארט  מדאלבטון 
  לקיחה בשליט של השותף.  

סדרה   בכל  אחד  מפסיד  צופה  הכרוז 
עם   לעשות  ומה  לספייד,  פרט 
המפסידים בספייד? יהיה קשה לחתוך  
את כולם בדומם, ולכן יש לנסות לפתח  
מחסור   עקב  הקלאב.  סדרת  את 
בלקיחה   לזכות  יש  לדומם  בכניסות 

עם     ♣ Qולהוביל    ♠Aהראשונה 
עם   מכסה  צפון  השנייה.  ,  Kבלקיחה 

. כעת  8פל  ומדרום נו   A- הדומם זוכה ב
להיזהר   הוא  ההגיוני  ההמשך 

מהיד ולהוביל    ♥AKמחיתוכים, למשוך  
ב♣4 זוכה  צפון   .-J♣  הקלאב סדרת   .

לקיחות   שתי  להגנה  הוגבהה.  בדומם 
  4♥  –, אך זה הכול   +  Q♦♥Aנוספות:  

  מבוצע בדיוק. 
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  22   Board:  

 J9873 
 AQ73 
 932 
 8  

  

 AKQ 
 JT2 
 54 
 AK654    

 T5 
 K95 
 KQ86 
 JT72  

 642 
 864 
 AJT7 
 Q93  

  

 

West North East South 

--- --- 1NT Pass 

2♣ Pass 2♦ Pass 

2NT Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה 

של   מקסימלית  במזרח.    NT1פתיחה 
עם שתי    18-לא הייתי משדרג יד זו ל

מקובל   כיום  חשופות.  סדרות 
תשובה   בהכרזת    NT2להשתמש 

תשובה   עם  ולכן  לדיאמונד,  כטרנספר 
.  2♣-המשיב יתחיל ב  NT2טבעית של  

ומזרח   מלא,  למשחק  מזמין  מערב 
  מקבל את ההזמנה. 

ולאחר תשובה    1♣גם אם מזרח יתחיל  
ל  1♦ אותוNT2-יקפוץ  יתקבל  חוזה    , 

  סופי. 
  

  ניתוח משחק היד 

  .♥6או  ♦ J(T) קלף ההובלה: 

נגד   להוביל  בסדרה    NT3מקובל 
של  אחזקה  אבל  ביותר,  הארוכה 

AJTx    היה אילו  אטרקטיבית.  אינה 
ההובלה   בדיאמונד,  חמישי  קלף 

  בסדרה זו הייתה אוטומטית. 

במקום זה הייתי שוקל ברצינות הובלה  
במייג'ור,   יותר  החזקה  בשלישייה 

(שני מלמעלה מסדרה    ♥ 6במקרה זה  
  חלשה). 

במציאות, הכרוז יזכה בדומם בהובלה  
וישחק   שדרום  ♣בדיאמונד  לאחר   .

ב הוא  ♣Q-יזכה  למנוע  ,  יוכל  לא 
  מהכרוז להשיג תשע לקיחות. 

לעומת זאת, הובלה בהארט תוביל את  
לחזור   יקפיד  צפון  אם  למטרה  ההגנה 

ב זכייתו  לאחר  נמוך   ♥ Q-בקלף 
על   לשמור  כדי  הראשונה  בלקיחה 

  תקשורת עם שותפו. 

סדרת   לפיתוח  פרט  תכנית  אין  לכרוז 
ב הזכייה  לאחר  דרום    ♣Q- הקלאב, 

ב בשלו  ♦A-יזכה  לקיחות  וצפון  ש 
  בהארט. 



  10עמוד  25/7/2021  2021 יוליסימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: S  
Vul: Both  23   Board:  

 KQ8 
 Q987 
 K76 
 J63  

  

 A654 
 4 
 A932 
 A984    

 T3 
 AK652 
 JT84 
 T7  

 J972 
 JT3 
 Q5 
 KQ52  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass Pass 1♦ Pass 

1♥ Pass 1♠ Pass 

2♦ Pass Pass Pass 

 

  ניתוח ההכרזה 

של   חלוקה  וסינגלטון    4441עם 
לפתוח   לרוב  עדיף  (ולא    1♦במייג'ור 

את  1♣ להראות  ניתן  יהיה  כך   ,(
יותר   חסכונית  בצורה  הסדרות 

  בהמשך.  

הפתיחה    הכרזת  בחירת  זה  במקרה 
לאחר     1♣  -  1♥   -  1♠משמעותית. 

ושם המכרז יסתיים.    NT1מערב יכריז  
  1♦לעומת זאת, לאחר הכרזת פתיחה 
 2♦יש למערב הכרזה שנייה ברורה של  

  שתוביל לחוזה בסדרה. 

  במלים אחרות, בחירת הכרזת פתיחה 
להחמצת    1♣  של לגרום  עלולה 

  התאמה בדיאמונד. ה

  
  ניתוח משחק היד 

(ראש רצף בסדרה    ♣K  קלף ההובלה: 
כל הדרכים (הסבירות)  שלא הוכרזה).  
כאן   דרך    לתשעמובילות  לקיחות. 

שתי   להגנה  לתת  היא  הגיונית  משחק 
בקלאב   המשחק  בתחילת  לקיחות 
את   למשוך  מכן  ולאחר  ובספייד, 
הצדדיות   בסדרות  הבכירים  הקלפים 
ולהתחיל בחיתוך צולב. בסופו של דבר  

הסיבו את  הדומם  מעל  יחתוך  ב  צפון 
הספייד   (או  הקלאב  של    – הרביעי 

יושלך   השנייה  בסדרה  הרביעי  הקלף 
על הארט) ולדרום תהיה לקיחה נוספת  

בשליט  .  ♦Qעם   דרום  של  הובלה 
תצמצם את מספר החיתוכים אך תוריד  
כך   בשליט,  אחת  לקיחה  לטמיון 

  שהתוצאה הסופית תהיה זהה.

  
  

  

Dealer: W  
Vul: None  24   Board:  

 T92 
 K942 
 92 
 AJT9  

  

 KJ 
 AJT85 
 J753 
 Q5    

 7653 
 Q763 
 KT 
 873  

 AQ84 
  
 AQ864 
 K642  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1♥ Dbl 

3♥ Pass Pass Dbl 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

ממזרח, כפל    1♥הכרזת פתיחה רגילה  
הפרעה   הכרזת  ולמערב  מדרום, 

של  נקודות    5עם    3בגובה   ותמיכה 
צפון אינו יכול    קלפים בהארט.  ארבעה

להכריז, אבל לדרום יד טובה עם חוסר  
בהארט והוא בהחלט צריך לעורר את  

  נוסף.   Dblהמכרז עם 
בין   לבחור  צריך  צפון  ובין    NT3כעת 

Pass    .היריבים את  להעניש  המנסה 
היות   יותר  טובה  השנייה  האופציה 

ש ודאות  בעוד    NT3-שאין  יתבצע, 
  אפסי. יתבצע   3♥-הסיכוי ש

 3♥יתבצע אבל    NT3בנוסף, לפעמים  
) יותר  גבוהה  תוצאה  יעניק    3מוכפל 

  נפילות או יותר).
  

  ניתוח משחק היד 

(נגד   ההובלה    ♣ 2  מוכפל):  3♥ קלף 
  ).  Kללא    A(נמנע מהסדרות בראשות  

ב זוכה  ב  ♣A- צפון  דרום  ♣J-וחוזר   .
מזרח   שלישי.  בקלאב  וממשיך  זוכה 

ומנסה   בידו  הדומם.    ♦חותך  לכיוון 
ולהמשיך    ♦A- דרום צריך לזכות מיד ב

עם   בדומם  זוכה  הכרוז    ♦ Kבסדרה. 
. צפון צריך לא  ועוקף בהצלחה בהארט

לכסות  ♥Qלכסות   בהמשך  עם    ♥7. 
לחזור  ♥9 ומנסה  בידו  זוכה  מזרח   .

בחיתוך   חותך  ♦לדומם  צפון  אבל   ,
עם   רביעי.    ♥Kמעליו  בשליט  וממשיך 

- כעת דרום זוכה בסיבוב הרביעי של ה
ב  ♦ להמשיך  כדי    ♦-ויכול  חמישי 

דרום   בסוף  סופי.  ממשחק  להתחמק 
גם   ייפול    AQ♠ יקבל  המוכפל  והחוזה 

מצוינת לצפון  שלוש פעמים עם תוצאה  
  ). 500+דרום (

נכונות   השלכות  על  להקפיד  דרום  על 
  כדי להתחמק ממשחק סופי. 

אם ימקם נכון את    NT3צפון יכול לבצע  
  חסרים. ה המכובדים 

  

Dealer: N  
Vul: E-W  25   Board:  

 J52 
 K743 
 QT4 
 A73  

  

 Q876 
 2 
 K96 
 JT862    

 AKT 
 A6 
 AJ852 
 KQ5  

 943 
 QJT985 
 73 
 94  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 2♥ 

Dbl 3♥ 3♠ Pass 

4♠ Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

קריאות   שתי  ובמצב  Passלאחר   ,
הכרזת   מצדיק  אני  עדיף,  פגיעות 

נקודות בלבד.    3עם    2♥פתיחה חריפה  
חשש  אין  פתח,  לא  שהשותף  היות 
מדי,   גבוה  לחוזה  אותנו  יוביל  שהוא 
הפרעה   של  היתרונות  כל  ישנם  ומנגד 

  ליריבים. 
נקודות. צפון צריך    21מערב מכפיל עם  

פתח   ששותפו  לאחר  זהיר  להיות 
ב להסתפק  שלישי,  ולא   3♥- במושב 

. מזרח מספיק טוב להכרזה  4♥להכריז  
שותפו,  ל   3♠חופשית   של  הכפל  אחר 

ל יוסיף  החוזה    4♠-ומערב  שיהיה 
של    הסופי המוגבלות  ההכרזות  (לאור 

  השותף הוא אינו רואה סלם).
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: רצף).   ♥Q  קלף  (ראש 
ב  זוכה  מיד  ♥A-הדומם  להוציא  ניתן   .
אך מזרח    11שליטים ולבצע   לקיחות, 

אם  .  3-3אינו יכול לחזות שהם יתחלקו  
גדולה  4-2השליטים   סכנה  יש   ,

שלאחר שלושה סיבובי שליטים ההגנה  
ב אחרון  ♣A- תזכה  שליט  תמשוך   ,

  ותזכה בלקיחות רבות בהארט.
בלקיחה   לשחק  יותר  הגיוני  כן  על 

. אם צפון יזכה מיד וימשיך  ♣Kהשנייה  
בהארט, הוא "יאלץ" את הכרוז להוציא  

ב ולזכות  סיבובים  בשלושה  - שליטים 
הוא    11 יותר  חכם  המשך  לקיחות. 

דאבלטון.  ♣Aלעכב   על  יאותת  דרום   .
עם   השני  בסיבוב  יזכה  וייתן    ♣Aצפון 

ימשוך   מזרח  בהמשך  חיתוך.  לשותפו 
יזכה   צפון  אבל  בסוף לשליטים, 

. בדרך זו יוגבל הכרוז ♦Qבלקיחה עם  
  לקיחות בלבד.  לעשר 

ייכשל לאחר הובלה    NT3חוזה חלופי  
  יבוצעו.  5♣/  5♦בהארט. 



  11עמוד  25/7/2021  2021 יוליסימולטנית ארצית 

  

  

Dealer: E  
Vul: Both  26   Board:  

 KQT872 
  
 4 
 AT9643  

  

 AJ3 
 8 
 T873 
 K8752    

 6 
 
AQJ7653 
 J962 
 Q  

 954 
 KT942 
 AKQ5 
 J  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1♥ 

Pass 1♠ Pass 2♦ 

Pass 4♠ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

להכרזת   מתכונן  מערב  מוזרה.  יד 
בגובה   בהארט  , 4או    3הפרעה 
לפניו   פותח  דרום  בלית  1♥ ופתאום   !

אדירה   יד  לצפון  שותק.  מערב  ברירה 
, אבל ערך ידו מתדרדר  6-6עם חלוקה  

סדרותיו   את  מכריז  שהשותף  היות 
להיות   לא  אפשר  אי  עדיין  הקצרות. 
ואני   שפתח,  שותף  מול  מלא  במשחק 

בסיבוב    4♠מציע הכרזה פרקטית של  
גם   (אפשר  יבין    4♣השני  השותף  אם 

  זאת כהכרזה טבעית ולא כספלינטר). 

בל ומודה  לשתוק  ממשיך  בו  י מערב 
אותו   שהזהיר  התערבות  לדרום  מפני 

  בהארט. 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה: שלא    ♣5  קלף  (הסדרה 
להוביל   טעם  שאין  נראה  הוכרזה). 
ודאיות   לקיחות  שתי  עם  בסינגלטון 

מכסה   מערב  ,  ♣Qעם    ♣Jבשליט. 
הוא   זה  שקלף  יודע  אינו  והכרוז 
כעת   שינסה  להניח  סביר  סינגלטון. 

יחתוך    ♠עם    ♣לחתוך   ומערב  נמוך, 
  מעליו!  

שני   בדיאמונד,  כנראה  ימשיך  מערב 
הכ מיד  יושלכו  קטנים  על  קלאבים  רוז 

AKQ♦    אל ה  ♠ וכעת כנראה ישוחק -K  
אשר יחשוף את המצב בסדרה.    A-וה

לקיחה   על  בין ויתור  כעת  מזרח יבחר 
שליט   השארת  ובין  בשליט  נוספת 
נגד   חיתוך  עקיפת  שיאפשר  בדומם 

K♣  בדיוק. 4♠. כך או כך יבוצע  

כרוז שיודע את מיקום כל הקלפים יכול  
אך בשולחן אינני  4♠1+  לבצע מאמין  , 

  שזה יקרה. 
  

  

Dealer: S  
Vul: None  27   Board:  

 AT873 
 93 
 Q62 
 652  

  

 KQ2 
 AT62 
 K875 
 K7    

 J65 
 Q754 
 943 
 QJ9  

 94 
 KJ8 
 AJT 
 AT843  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♣ 

Pass 1♠ 1NT Pass 

Pass 2♠ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

. עד כאן  1♠וצפון משיב    1♣דרום פותח  
ברור.   מזרח    15הכול  של  הנקודות 

מאפשרות התערבות (לפי הכללים) הן  
ב   NT1-ב מה  Dbl-והן  בטוח  איני   .

את  עדיף  לשותף  להראות  החלטתי   .
לאחר   המדויק.  ממזרח,    Dblהכוח 

  . 2♥ומערב אולי יכריז    NT1דרום יכריז  

במצב   לצפון  לדעתי,  כדאי  זה  פגיעות 
גם כאשר    2♠- להתחרות בכל מקרה ל

כלשהי   תמיכה  הבטיח  לא  שותפו 
בסדרה. אם צפון לא יעז לעשות זאת,  

  . NT1מזרח יזכה לשחק חוזה של  
  

  ניתוח משחק היד 

(נגד   ההובלה  (הובלה    ♦5  ):2♠קלף 
  – בטוחה יחסית בסדרה שלא הוכרזה)  

  לא קל להוביל נגד חוזה חלקי מיד כזו. 

מזרח   אצל  הנקודות  שרוב  יודע  צפון 
עם   למסור  ♦ Tוזוכה  הגיוני  כעת   .

ימשיך   שמזרח  ייתכן  בשליט.  לקיחה 
הסיכויים   בעל  המשחק  ואז  בהארט, 

הוא   ביותר  לאחר    Kהרבים  מהדומם. 
שליטי  משיכת  לסיים  אפשר  ם  מכן 

  .♦- ולעקוף שוב ב

להפסיד   אמור  הכרוז  דבר  של  בסופו 
בהארט   אחת  בספייד,  לקיחות  שתי 
את   בדיוק  ולבצע  בקלאב  ושתיים 

  . 2♠החוזה  

(רביעי    ♣4  ):NT1קלף ההובלה (נגד  
את   לפתח  תנסה  ההגנה  מלמעלה). 
להגביה   ינסה  הכרוז  הקלאב.  סדרת 
תלוי   הרבה  ובספייד.  בהארט  לקיחות 

.  ♠A-במה שישחק צפון לאחר זכייתו ב
את   תכשיל  בדיאמונד  חזרה  רק 

  החוזה. 
  

  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  28   Board:  

 KQ 
 Q43 
 J732 
 AKQJ  

  

 T874 
 J82 
 KT9 
 T85    

 AJ63 
 T9765 
 A 
 762  

 952 
 AK 
 Q8654 
 943  

  

 

West North East South 

Pass 1NT Pass 2♣ 

Pass 2♦ Pass 2NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

עם    18לצפון   גרועות  די    KQנקודות 
חלשות.   סדרות  ושתי  דאבלטון 

כמו   אליהן  להתייחס    17החלטתי 
שהשותף  NT1ולפתוח   לאחר  אך   ,

יזמין למשחק מלא יש כמובן לקבל את  
במשותף    27עם  ההזמנה.   נקודות 

דרום  -וללא אורך בסדרות המייג'ור צפון
ל להגיע  שצפון  NT3-צריכים  במידה   .

תהיה למערב    1♦ודרום ישיב    1♣יפתח  
ב צריכה  Dbl- התערבות  אינה  זו  אך   ,

  לשנות את החוזה הסופי. 

  
  ניתוח משחק היד 

ההובלה: מלמעלה    ♠8  קלף  (שני 
ב זוכה  מערב  גרועה).    ♠ A- מסדרה 

ממשיך   מצפון  תמונה  נפילת  ולאחר 
העוצר   את  לצפון  ומוציא  נמוך  בקלף 

  האחרון בסדרה.

כעת הכרוז בדילמה: הוא יכול למשוך  
(בתנאי    שבעעוד   מלמעלה  לקיחות 

  –  down 1) ולהבטיח  ♥AK- שיתחיל ב
בטופ  אסטרטגיה  -לפעמים  זו  בוטום 

טובה! האפשרות השנייה היא להוביל  
תשג  ♦ שההגנה  בתקווה  ה  מהיד 

זו.   על  זו  ייפלו  בדיאמונד  והתמונות 
מצד שני, אם ישחק כך הוא עלול ליפול  

  פעמים.  3או  2

ישוחק   אם  אסור    ♦במציאות,  מצפון 
ב לעלות  את    –  ♦K-למזרח  ימכור  זה 

החוזה  החוזה.   נכונה  הגנה  לאחר 
  ייכשל פעם אחת. 
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Dealer: N  
Vul: Both  29   Board:  

  
 AK9843 
 KT9 
 KQJ9  

  

 
AKJ87532 
 J5 
 Q8 
 8  

  

 T6 
 QT7 
 74 
 AT7532  

 Q94 
 62 
 AJ6532 
 64  

  

  

West North East South 

--- 1♥ 4♠ Pass 

Pass 4NT Pass 5♦ 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

עם    4♠ומזרח מתערב    1♥צפון פותח  
מה   לדרום  אין  זה  בשלב  שמינייה. 
השאלה   יוותר!  לא  צפון  אך  לעשות, 

להכריז   אם  .  NT4או    Dbl,  5♥היא 
מבקשת   השלישית  האפשרות 

בגובה   סדרה  לבחור    5מהשותף 
שה ברור  הסדרה    ♥-(כאשר  היא 

בעוד   צפון),  של  ביותר    Dblהארוכה 
להשאיר   לשותף  מוכפל    4♠ מאפשר 

החלוק רוב  עם  זאת  יעשה  ות  (והוא 
  המאוזנות). 

יותר   מתאימה  צפון  של  ידו  לדעתי, 
לאחר   להגנה.  מאשר    NT4להתקפה 

. זה אמור להיות  5♦דרום שמח להכריז  
בצפון   שחקנים  הסופי.  החוזה 

יכריזו   לבד  לשחק  מי  5♥שאוהבים   .
במזרח   החוזה    5♠שיכריז  את  ישחק 
  עם כפל מעניש.

  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: השותף)    ♠T  קלף  (סדרת 
אינו   לחתוך    יודעמערב  יכול  ששותפו 

ב הובלה  בדומם.    ♠-קלאב.  תיחתך 
הוא   המנצח  המשחק  ,  ♥AKכעת 

סיבובי    ♥חיתוך   שני  עוד    ♦ ביד, 
יתרת   והרצת  בדומם  המסתיימים 

ו השלכות  שלוש  עם    12-ההארט 
אבל הכרוז אינו יכול לדעת    – לקיחות  

כה  בצורה  יתחלקו  שהסדרות 
ידידותית. משחק בטוח יותר כדי לבצע  

לשחק  5♦ השנייה    ♣K  הוא  בלקיחה 
לחתוך   בדומם  ספייד  כדי  אחד 

על קלאב. כעת ההגנה    ספייד  ולהשליך 
ה ולהגביל  תוכל לקבל את החיתוך של

  לקיחות.  11-את הכרוז ל

בתנאי    5♥ אחת  פעם  להיכשל  עלול 
שמזרח יוביל בסינגלטון ויקבל חיתוך.  

  . ייכשל פעמיים מוכפל   4♠

  

  

Dealer: E  
Vul: None  30   Board:  

 AKQT6 
 A 
 8743 
 Q72  

  

 985 
 KJ643 
 QT 
 A53    

 J43 
 97 
 K965 
 J984  

 72 
 QT852 
 AJ2 
 KT6  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

Pass 1♠ Pass 2♥ 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה 

של   תשובה    1♠ לפתיחה    2♥הכרזת 
מתארת    Passלאחר     9-11התחלתי 

עם   בקלפי  חמישהנקודות  הארט.  ם 
מדובר   הנראה  קלפים    בחמישה ככל 

בדיוק, משום שעם שישייה בהארט יש  
נקודות או    9-10עם    2♥אופציה לפתוח  

  נקודות.  11עם  1♥

ספייד    15לצפון   סדרת  עם  נקודות 
טובה, ללא תמיכה בהארט. איני רואה  

עם רביעייה חלשה.    3♦צורך בהכרזת  
הן   מזמינה    NT2האפשרויות  (הכרזה 

לשותף   סגירה  Passהמאפשרת  או   (
מלא   להיות  NT3למשחק  החלטתי   .

  . NT3אופטימי עם ידו של צפון ולהכריז  

של  למזרח   למלכודת  ליפול  אסור 
אוברקול   נקודות    10עם    2♥הכרזת 

לאחר   גרועה.  וסדרה    Passמאוזנות 
מלכודת מדרום וכפל מצפון הוא ישלם  

  על כך ביוקר. 
  

  ניתוח משחק היד 

). איני רואה  ♦Q(או    ♣3  קלף ההובלה:
בהארט לאחר שהדומם  טעם בהובלה  

  הבטיח חמישייה.

יכול   הכרוז  בקלאב  הובלה  לאחר 
, Q-ו  Jמהדומם שיכוסה עם    ♣Tלנסות  

שיבטיח לקיחה    ♣ובהמשך לשחק מידו  
הספייד   סדרת  בסדרה.  שנייה 
לקיחות,   חמש  ותניב  נוח  מתחלקת 
וביחד עם שני האסים האדומים יושלם  

  . NT3ביצוע החוזה  

אין קושי לבצע    ♦Q-גם לאחר הובלה ב
ב זוכים  החוזה:  ליד    ♦A- את  עוברים 

עם    ♦Tשני. מכסים    ♦בספייד ומובילים  
J♦    שנייה לקיחה  מפתחים  ובהמשך 

לקיחות   תשע  המבטיחה  בדיאמונד 
  בסך הכול. 

  

  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  31   Board:  

 K73 
 JT63 
 Q873 
 T7  

  

 Q8654 
 Q 
 A952 
 542    

 T9 
 AK52 
 KT4 
 KJ63  

 AJ2 
 9874 
 J6 
 AQ98  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♣ 

Pass 1♥ 1♠ 2♥ 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה 

פותח   נקודות,    12עם    1♣דרום 
מתאימה   אינה  מערב  של  והחלוקה 

ב  זאת  Dbl-להתערבות  בכל  אם   .
  NT1להתערב, ניתן לשקול הכרזה של  

מהנדרש.   פחות  אחת  נקודה  עם 
לספייד   לטרנספר  תוביל  כזו  הכרזה 
ומערב   מלא,  למשחק  בהזמנה  מלווה 

  . NT2יצטרך לשחק בחוזה 

Pass    צריך צפון  יותר.  יצליח  ממערב 
רביעייה    1♥להשיב   על  לדלג  (עדיף 

ולהראות    בדיאמונד  חלשה  יד  עם 
במייג'ור).   יתערב  מינימלי,    1♠- מזרח 

  ודרום יתמוך בהארט.  

אורך   עם  לשתוק  צריך  מערב  כעת 
 200+או    100+בהארט! עדיף לחפש  

של    2♥נגד   להרפתקה  ללכת  מאשר 
NT3    של פגיע  לא  אוברקול  מול 

הכריזו   היריבים  שני  כאשר  השותף 
להם   להיות  ואמורות  פגיע  -17במצב 

  נקודות לפחות.   18

לא   2♥ערב על  שימו לב כי כפל של מ
של   נוספת  הכרזה  ויגרור  מעניש  יהיה 

  השותף. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  מלמעלה).   ♠5  קלף    (רביעי 
כל עוד ההגנה לא תמכור לקיחות, על  

להפסיד   שלוש   שבעהכרוז  לקיחות: 
אחת   בדיאמונד,  שתיים  בשליט, 

וחיתוך   השליטים    ♠בקלאב  אחד  עם 
  הנמוכים של מערב. 

ניתן   שליט  ללא  חלקי  שבחוזה  היות 
מזרח   שמונה לבצע   בכיוון  - לקיחות 
שלמערב,   תוצאה  נגד    200+  תידרש 
להצליח בחלוקה זו עם  כדי    2♥החוזה  

  . ידיהם של מזרח ומערב
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Dealer: W  
Vul: E-W  32   Board:  

 T86 
 Q54 
 KQJ75 
 Q4  

  

 KJ752 
 KJ6 
 863 
 T6    

 A 
 AT98732 
 A92 
 A2  

 Q943 
  
 T4 
 KJ98753  

  

 

West North East South 

1♥ Pass 2♥ 3♣ 

4♥ Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

ארבעת האסים "הריקים" שווים הרבה  
פותח   מערב  שליט.  עם  בחוזה  מאוד 

, צפון חלש מדי להתערבות בגובה  1♥
להשיב  ,  2 צריך  ) 1♠(ולא    2♥ומזרח 

היות שתמיכה בשותף היא בראש סדר  
  העדיפויות.  

השביעייה   עם  להתערב  יכול  דרום 
וההכרזה   נוח,  פגיעות  במצב  בקלאב 

. עם זאת,  4♥הנורמלית של מערב היא  
לסלם   הזמנה  לשקול  עשויים  מומחים 
אני   מערב.  של  המבטיחה  ידו  עם 
של השולחנות   המכריע  שברוב  מאמין 

דרום יקריבו  -, ובמקרה שצפון4♥יוכרז 
  . 5♥-, מערב ימשיך ל5♣-ל
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  חזק   ♦K  קלף  רצף  (דרוש 
מאוד כדי לא להוביל בסדרת השותף).  
ניתן   לכרוז.  נוחה  אינה  זו  הובלה 

ולהשיג   עליה  לקיחות    12להתגבר 
(באמצעות הגבהת הספייד) אם מערב  

וישחק    ♦A- לאחר הזכייה ב  ♠Aימשוך  
T♥  ה שתי  J-אל  תהיינה  מכן  לאחר   .

כדי   בהארט  לדומם  נוספות  כניסות 
וליהנ ספייד  פעמיים  ות  לחתוך 

היחידה   ההובלה  החמישי.  מהספייד 
מאפשרת   היא    12שאינה  לקיחות 

  דווקא בהארט. 
צפויים   העניינים  בשולחן  זאת,  למרות 
כרוז   רואה  ואיני  אחרת   להתפתח 

נגד   הראשון.    ♥Qשיעקוף  בסיבוב 
מהיד. דרום    ♥Aהמשחק הנורמלי הוא  

של שותפו תילכד, אך    ♥Q-לא ישרת ו
כניסות   מספיק  יהיו  לא  לדומם  לכרוז 

את   לחתוך  השלכת    ♠Qכדי  ולארגן 
לכך  אי  החמישי.  הספייד  על    , מפסיד 

  לקיחות בלבד.  11יבוצעו 

  

Dealer: N  
Vul: None  33   Board:  

 AKT86 
 986 
 Q4 
 A32  

  

 QJ9 
 AKJ7 
 AJ8 
 KJ6    

 74 
 Q2 
 KT632 
 QT94  

 532 
 T543 
 975 
 875  

  

  

West North East South 

--- 1♠ Dbl Pass 

2♦ Pass 2NT Pass 

3NT Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

של   פתיחה  מכפיל    20עם    1♠ מזרח 
הכרזת   מאוזנת.  וחלוקה   NTנקודות 

מתארת   קפיצה)  (ללא  הבא  בסיבוב 
עוצר    19-20 עם  מאוזנות  נקודות 

למערב   הוא    7בספייד.  ואם  נקודות, 
יודע   הוא  אז  שותפו  הכרזת  את  מבין 
צורך   אין  זה  במצב  מלא.  משחק  שיש 
להתעניין בסדרות המיינור אלא פשוט  

 . NT3להכריז  

  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  השותף).    ♠2  קלף  (סדרת 
למזרח) ברור לפי ההכרזה  לצפון (וגם  

  ♠ AK-כי לדרום אין נקודות. צפון זוכה ב
נוסף כדי להגביה את    בספייד וממשיך  

ייכנס   מזרח  הועיל.  ללא  אך  הסדרה, 
עם   נגד    ♥Qלדומם  מיד    ♦ Qויעקוף 

- מפיל את ה  J ,A-נמוך אל ה ♦בצפון: 
Q    ואזK♦    .עם עוד שתי לקיחות בדומם

לקיחות:    בעשר בסך הכול הכרוז יזכה  
בהארט ואחת   ארבע  חמש בדיאמונד, 

  בספייד. 

יגיע גם    ♦ AKמי שישחק מלמעלה  גם  
תוצאה יקשיב  .  לאותה  שלא  מי 

נגד   לעקוף  וינסה  בדרום    ♦Qלהכרזה 
ב יגיע    NT3- ייכשל  שלא  מי  פעמיים. 

  NT3- למשחק מלא יקווה שיהיו רבים ב
  קשיבו להכרזה. ישלא 

   
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  34   Board:  

 KJ8 
 T 
 AT986 
 T863  

  

 AQ2 
 KQ97 
 K53 
 AQ5    

 T953 
 AJ532 
 J7 
 K4  

 764 
 864 
 Q42 
 J972  

  

 

West North East South 

--- --- 2NT Pass 

3♦ Dbl 4♥ Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה 

קרה למחשב שחילק את הקלפים  מה  
האלה? שתי ידיים רצופות באותו כיוון  

מאוזנת    20עם   חלוקה  ואותה  נקודות 
  .3-4-3-3של 

משום   יותר  קלה  ההכרזה  הפעם 
.  NT2שמזרח הוא המחלק והוא פותח  

מערב מחזיק כוח מספיק למשחק מלא  
ו  5עם   כזו    4-הארטים  יד  ספיידים. 

פשוט:   הכרזה  מהלך  מאפשרת 
  3♠ולאחר מכן    3בגובה    ♥-טרנספר ל

). צפון מכפיל כדי  3♥(אם השותף יכריז  
ב הובלה  הכרחי),    דיאמונד לבקש  (לא 

  –   4♥ולדעתי מזרח צריך להכריז מיד  
של   התאמה  בהארט    4מראה  קלפים 

יותר   טובה  יד  (עם  מינימלית  יד  עם 
קיו מכריז  היה  בסדרה  - מזרח  ביד 

  אחרת).  

והו   תשע למערב   בלבד,  א  נקודות 
מלא   במשחק  במקום  4♥יסתפק  אם   .

יכריז   מזרח  ימשיך  3♥זה  מערב  אז   ,
  החוזה הסופי.  – 4♥ומזרח יכריז  3♠
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה:  השותף).    ♦2  קלף  (סדרת 
ב זוכה  בסדרה.    ♦A- צפון  וממשיך 

ב זוכה  שליטים  ♦K-מזרח  מושך   ,
ומריץ   בדומם)  לעקיפה    T(מסיים 

- נמוך אל ה ♠עמוקה (משחק שגוי של 
Q    .(אחת לקיחה  לאבדן  לגרום  עלול 

 Jעם    Tצפון חייב להיות ערני, לכסות  
. כך יהפוך  Kעם    9ובהמשך גם לכסות  

ללקיחה השנייה של ההגנה ויגביל    ♠8
  לקיחות.   11-את הכרוז ל

הכרוז   המשמר",  על  "יירדם  צפון  אם 
  לקיחות.  12-יוכל לזכות ב
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Dealer: S  
Vul: E-W  35   Board:  

 JT9432 
 Q983 
 7 
 T2  

  

 AKQ 
 65 
 862 
 AQJ84    

 875 
 KT7 
 Q543 
 K97  

 6 
 AJ42 
 AKJT9 
 653  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♦ 

Pass 2♠ 2NT Pass 

3NT Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה 

צפון מנצל את מצב הפגיעות להכרזת  
קלפים    שישההמתארת    2♠הפרעה  

  נקודות או פחות.  חמשעם   בספייד 
כזו?   הכרזה  נגד  להתערב  ניתן  כיצד 
אני מציע לנהוג כאילו היריבים הכריזו  

בגובה   חלשה  הכרזת  2פתיחה   .
צריכה    NT2התערבות   כזה  במצב 

פתיחה   מאשר  יותר  קצת  להראות 
של   עוצר  כמוב  –  NT1רגילה  עם  ן 

מסדרת   דרום    הדיאמונד בספייד.  של 
קלפים הייתי    שלושה שבה הובטחו רק  

  חושש פחות. 
יותר   קצת  הבטיח  שמזרח  היות 

של   רגילה    שמונה ,  NT1מפתיחה 
כדי   מספיקות  מזרח  של  הנקודות 

אם מזרח    .NT3להעלות למשחק מלא  
בין  3♣יתערב   יתלבט  מערב   ,Pass  

קיו הכרזת  המבקשת    3♠ביד  -ובין 
להכריז  מה עוצר    NT3שותף  עם 

  בספייד. 
  

  ניתוח משחק היד 

ההובלה: מבקש  ♦K  קלף  זה   .
(במקרה   תמונה  קלף  לזרוק  מהשותף 

  ) או לתת ספירה.  Qזה 
תרגיל   לנסות  אפשר  השנייה  בלקיחה 

ולהוביל   כרוז    –  ♦Jהטעיה  זאת,  עם 
מנוסה לא ייפול בפח ויזכה בלקיחה עם  

Qלחילופין, דרום ימשיך פשוט ב . -K ♦ 
ב שתי  ♦J-וימשיך  של  התוצאה   .

יזכה   הכרוז  זהה:  תהיה  האפשרויות 
עם   עוד    ♦Qבדומם  למשוך  וימהר 

יזכה   בטרם  גבוהות  לקיחות  שמונה 
החוזה   לקיחות.  בחמש    NT3דרום 

הנתון  במערך הקלפים    – יבוצע בדיוק  
  אין להכשילו. 
לצפון הקרבה  -אגב,  הכרזת  דרום 

ספק אם מישהו ימצא    –  4♥-למוצלחת  
  אותה. 

  

Dealer: W  
Vul: Both  36   Board:  

 83 
 AT54 
 653 
 T974  

  

 J6 
 KQ7 
 AKJT9 
 QJ2    

 QT952 
 J63 
 874 
 A8  

 AK74 
 982 
 Q2 
 K653  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1NT Pass 

2♥ Pass 2♠ Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה 

את   ערבב  לא  שמישהו  נראה  שוב 
של    ����  הקלפים. הדיאמונדים  הרכב 

של דרום    לסדרת הדיאמונד מזרח זהה  
  בחלוקה הקודמת... 

פותח     נקודות  17עם    NT1מזרח 
עבור  ( נקודה  להוסיף  אופציה  קיימת 

טובה   אינו  )בדיאמונד חמישייה  דרום   .
עם   להתערב  ומערב    12יכול  נקודות, 

בהיעדר   לספייד.  טרנספר  מכריז 
מזרח   של  היחידה  האופציה  התאמה, 

. מערב יעצור בחוזה חלקי עם  2♠היא  
  נקודות בלבד.  שבע

מזרח  קופ  1♦פותח    אם  מכן  ץ  ולאחר 
מערב  NT2-ל בי,  -שתמש 

checkback stayman    כדי לברר אם
ולבסוף   ספיידים,  שלושה  לשותפו 

  .NT3למשחק מלא    יסגור 
  

  ניתוח משחק היד 

הובלה    –  ♥8  ):2♠קלף ההובלה (נגד  
ב.  פסיבית  זוכה  מבין  ♥A-צפון   ,

וחוזר   גרועה  מסדרה  הוביל  ששותפו 
הכרוז   הדומם).  (חולשת  בדיאמונד 

וימשיך בספייד. דרום    ♦Aישחק כנראה  
צריך להגן פסיבי ולתת לכרוז להחליט  

אם יעקוף (לפי  :  מה לעשות בדיאמונד 
ב יסתפק  הסיכויים)  לקיחות;    9-תורת 

  לקיחות.   10-יגיע ל ♦Qאם יפיל 
אות  שתחזיק  היחידה  על  ההובלה    9ו 

היא   בוודאות  לאחר    ♣לקיחות  נמוך. 
את   לקצר  יצליח  דרום  בקלאב  המשך 

  השליטים של מערב. 
(נגד   ההובלה   –  ♣NT3 :(  3קלף 

בספייד   בחשבון    אינההובלה  באה 
הדומם.   של  הטרנספר  הכרזת  בשל 
בקלאב   לקיחות  שתי  תגביה  ההגנה 

  .  ♥A-ו  ♠AKנוסף על  
יבצע   יעקוף    NT3הכרוז    בקלאב אם 

, אך ייכשל פעמיים אם יעקוף  ♦Qויפיל  
  בדיאמונד. 

  


