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רם סופר, רב אמן כסף, חיבר את ההסברים לחוברת זו. רם משחק ברידג' תחרותי 
משנת 1994 וזכה 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".

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

גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם וסקרנותכם.

ארציתסימולטניתתחרותתחרות

לפניכם 40 הידיים
ששוחקו בתחרות סימולטנית ארצית

נובמבר 2018



  2עמוד  11/11/2018  2018סימולטנית ארצית נובמבר 
  

  

  11/11/2018 - 2018 נובמברסימולטנית ארצית 
  
  
  

  .2018 נובמברהידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית  40לפניכם 
   

ברידג'  משחק רם .זו לחוברת ההסברים את כסף, חיבר אמן-רב סופר, רם
 ובתחרויות ישראל באליפויות להישגים רבים וזכה 1994משנת  תחרותי
תלמידים. בשנים  מאות לברידג' ולימד ספר תבי הקים ,אחרות חשובות

 בירחון קבוע כותב ברידג'. הוא משמש על בכתיבה רם מתמקד האחרונות
  בשבועון "לאשה". 'ברידג טור הברידג' ובעל

 
 היומיים בעיתונים קרובות לכתוב לעתים מוזמן אשר בינלאומי כתב הינו רם
ידג' האירופית הבר התאגדות ידי על רשמיות המאורגנות תחרויות של

 ליכולתם וההסברים הניתוחים את להתאים רם השתדל בהסברים והעולמית.
 מספר הוספנו כן ביותר אצלנו. כמו הנפוצה SAYC הטבעית בשיטה הן המומלצות הקוראים. ההכרזות של רוב
  .וסקרנותכם שיתרמו להבנתכם מקווים שאנו יותר גבוהה ברמה ניתוחים

  
  

  http://www.bridge.co.ilבאתר ההתאגדות באינטרנט: בהקדם האפשרי  תתפרסמנהתוצאות התחרות 
  

    

  
 

  

  

  

Dealer: N  
Vul: None  1   Board:  

 K96 
 QJ432 
 74 
 Q76  

  

 743 
 K96 
 JT2 
 KJT9   

 Q852 
 AT87 
 AK9 
 32  

 AJT 
 5 
 Q8653 
 A854  

  

o 

West North East South 

--- Pass Pass 1♦ 

Dbl 1♥ 1NT 2♣ 

Pass 2♦ Pass Pass 

Pass    

  

 

  ניתוח ההכרזה

. למערב פתיחה עם שתי רביעיות במייג'ור, והוא 20-דרום פותח לפי חוק ה
אבלטון בקלאב. בתגובה, מזרח מראה נקודות ויד מאוזנת מכפיל למרות הד

. דרום מכריז את סדרתו 1♥לאחר שצפון השיב  NT1באמצעות הכרזת 
(על אף הניקוד המינימלי כדאי להילחם על חוזה חלקי כאשר שני  2♣השנייה 

הצדדים אינם פגיעים). צפון צריך לבחור בין סדרות המיינור. הוא שוקל 
Passנקודות  16-17לה להיות הכרזה בלתי מוצלחת אם לדרום , אבל זו עלו

 2♦(החמצת משחק מלא אפשרי). לבסוף צפון בוחר בהכרזת "העדפה" 
נקודות. בשלב זה המכרז מיצה  6-9המבטיחה לפחות שני קלפים בסדרה עם 

  .2♦את עצמו. לאף אחד אין מה להוסיף, ודרום הוא הכרוז בחוזה 
 

  ניתוח משחק היד

אבל , ♦A- ה מרמז על אפשרויות חיתוך, ולכן מערב מוביל במהלך ההכרז
לאחר פרישת הדומם עליו לשנות כיוון. ההמשך המוצלח ביותר הוא בקלאב. 
אם כך תתנהל ההגנה, לדרום יהיו שלושה מפסידים בשליט, שלושה בקלאב 

של  Dbl-על סמך קריאת ה ♠Qואחד בהארט. הוא ינחש את מיקומה של 
דרום משום -סבירה לצפון 100-תוצאה של פעמיים.  מערב וייפול בחוזה

. הגנה שגויה של מערב NT1) בחוזה 120+לקיחות ( 8שמזרח מסוגל לבצע 
  מערב.-תאבד לקיחה ותוביל לתוצאה גרועה למזרח) ♦K- (המשך ב

  

  

  

  

  

  

  



  3עמוד  11/11/2018  2018סימולטנית ארצית נובמבר 
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  2   Board:  

 AQT86 
 AQ 
 AK42 
 K3  

  

 9 
 J432 
 Q965 
 J865    

 J2 
 KT87 
 J873 
 Q72  

 K7543 
 965 
 T 
 AT94  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

Pass 2♣ Pass 2♠ 

Pass 3♠ Pass 4♣ 

Pass 4♦ Pass 4♠ 

Pass 4NT Pass 5♥ 

Pass 6♠ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

נקודות טובות. יד זו חזקה  22לצפון  
 2♣וצריך לפתוח  1♠מדי לפתיחה 

חזק. להפתעתו של צפון, דרום מוצא 
תשובה חיובית ועוד בסדרתו הארוכה 

 2♦מעדיף אם דרום (. 2♠של צפון 
, דרום צריך 2♠שלילי וצפון מכריז 

 4♦להמשיך בהכרזת ספלינטר 
צפון פשוט ). וכמובן לדחוף לסלם

(הכרזה מחייבת)  3תומך בגובה 
  ביד. - ומתחילה סדרת הכרזות קיו

אך אין לו , ♣Aצפון מגלה כי לשותף 
 NT4קונטרול בהארט. הוא שואל 

אצל  ♠K-כדי לוודא (ליתר ביטחון) ש
בלי  2♠השותף (שאינו אמור להכריז 

מכובד בכיר בספייד), ולאור חסרונו 
 NT6. הכרזת 6♠-סתפק במ ♥Kשל 

- תהא הרפתקנית מדי, אפילו בטופ
  בוטום.

  

  ניתוח משחק היד

אם מערב בוחר בהובלה פסיבית 
הכרוז ימשוך שליטים, ), ♦3(נניח 
בתקווה להפיל  ♣וחיתוך  ♣AKינסה 

, ולאחר שזה לא יצליח QJ-את ה
כדי  ♥-ויעקוף ב ♦יחזור לידו בחיתוך 

  להשיג לקיחה עודפת.
יש  ♥K-בית מתחת ללהובלה אקטי

סיכוי לנצח אם הכרוז יחליט לשחק 
בטוח (מחשש שמערב הוביל 

- מסינגלטון) ויוותר על העקיפה. בטופ
בוטום אסור לשחק "בטוח": עם 

מזרח  KJשביעייה בהארט בראשות 
היה ככל הנראה פותח או מתערב 

  במצב פגיעות נוח.
  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  3   Board:  

 T8 
 KJT532 
 Q943 
 8  

  

 AK97 
 A84 
 A65 
 AT6    

 QJ543 
 6 
 J8 
 KQJ75  

 62 
 Q97 
 KT72 
 9432  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1♠ 3♥ 4♥ 5♥ 

Pass Pass 6♠ 7♥ 

Dbl Pass Pass Pass 

 

  ניתוח ההכרזה

(עם  20-לפי חוק ה 1♠מערב פותח 
חלוקה כזו עדיף בהחלט לפתוח 

בקלאב). לצפון  בסדרת המייג'ור ולא
חלש,  2יד אופיינית לפתיחה של 

ובמצב פגיעות נוח אין להחמיץ 
הזדמנות להפריע ולהתערב בגובה 

3.  
 4ידו של מזרח מכילה תמיכה של 

 19קלפים בסדרת השותף וכן 
נקודות הכוללות בדיוק את חמשת 

זה צריך להספיק קלפי המפתח! 
לסלם מול רוב מכריע של הידיים 

החזיק. בשלב ראשון שהשותף עשוי ל
מזרח מראה כוח רב והתאמה 

. דרום מנצל את 4♥ביד -בהכרזת קיו
מצב הפגיעות להפרעה נוספת של 

(מחייב)  Pass. מערב קורא 5♥
ומעביר את ההחלטה לשותף. מזרח 
מכריז את מה שנראה לו שניתן לבצע 

– ♠6.  
כעת ההחלטה בידי דרום! לאור 
הכרזת השותף והרכב קלפיו, 

שהוכרז  6♠להפיל חוזה של  הסיכויים
"בהתנדבות" על ידי היריבים אינם 

 7♥-רבים. על מנת שהקרבה ל
מוכפל תעלה פחות מסלם ליריבים, 

סביר  –לקיחות  7על השותף לבצע 
בהחלט. דרום הולך עם תורת 

. מערב שאינו 7♥הסיכויים ומכריז 
  מהשותף, מכפיל. 7♠שש לשמוע 

  

  ניתוח משחק היד

 13ם ללא קושי מערב מבצעי-מזרח
לקיחות בספייד (מפסידי מזרח 
בדייאמונד ייעלמו על סדרת הקלאב 

  לאחר משיכת שליטים).
דרום -מוכפל, צפון 7♥בחוזה 
, ואם לקיחות מלמעלה 5מפסידים 

תוצאה  ישיגו ♦-ינחשו את המצב ב
  .1100-מצוינת של 

  

Dealer: W  
Vul: Both  4   Board:  

 74 
 A752 
 AQ74 
 A42  

  

 AT982 
 J96 
 832 
 83    

 KQJ63 
 KT8 
 KT6 
 T9  

 5 
 Q43 
 J95 
 KQJ765  

  

 

West North East South 

1♠ Dbl 3♠ 4♣ 

Pass Pass Pass  

    

    

 

  ניתוח ההכרזה

ברורה, וכך גם  1♠פתיחת מערב 
הכפל המוציא של צפון. מזרח צריך 

על . ♠-לתמוך בלהחליט באיזה גובה 
הקלפים,  10אף ההתאמה בת 

נראית לי מסוכנת מדי  4♠הכרזה של 
עם חלוקה מאוזנת ושפע של 
מפסידים. עם זאת, יש להכרזה כזו 
גם סיכוי להרוויח אם היריבים יידחפו 

הייתי מסתפק  ,. אישית5♣-ל
המתארת  3♠בהכרזת הפרעה של 

+ קלפים בספייד עם יד 4תמיכה של 
  לא מזמינה.

ם אינו יכול לוותר על הזדמנות דרו
הטובה שלו  ♣-להכריז את סדרת ה

מול כפל מוציא של השותף  4בגובה 
קלפים בכל הסדרות שלא  3שהבטיח 

הוכרזו. כעת צפון צריך להחליט אם 
בוטום אין צורך -. בטופ5♣-להעלות ל

לדחוף למשחקים מלאים בכוח. עם 
- עדיף להסתפק ב ♠-שני מפסידים ב

♣4.  
 4♠-שמזרח לא יתחרה לו מובן מאלי

זו תהיה הכרזה אומללה  – 4♣מעל 
  שתמשוך אליה כפל מעניש.

  

  ניתוח משחק היד

על צפון להוביל  ♠-נגד חוזה ב
, ♦-בשליט. כל עוד ההגנה לא תיגע ב

  לקיחות בלבד. 7לכרוז 
- מדרום, מערב יוביל ב 4♣נגד חוזה 

K♠ . ההגנה החזקה ביותר של מזרח
 ♠Aשונה עם היא לזכות בלקיחה הרא

ולהחליף להארט. במקרה זה אסור 
, ♥A-עליו לזכות ב. ♥Qלדרום לשחק 

למשוך שליטים בשני סיבובים, 
 ♠לחתוך , ♦Aלשחק , ♦Q-לעקוף ל

כעת להגנה . ♦Kבידו ולמסור למערב 
  .♥K–לקיחה אחת נוספת בלבד 

  



  4עמוד  11/11/2018  2018סימולטנית ארצית נובמבר 
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  5   Board:  

 T82 
 2 
 KT854 
 8753  

  

 J7 
 AJ964 
 97 
 AJ94    

 AQ64 
 Q873 
 J62 
 K2  

 K953 
 KT5 
 AQ3 
 QT6  

  

  

West North East South 

--- Pass 1♥ Dbl 

2NT Pass 3♥ Pass 

4♥ Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה

 20-עוד הכרזת פתיחה לפי חוק ה
דות + (יש לפתוח עם סכום הנקו

מספר הקלפים בשתי הסדרות 
). דרום 20-הארוכות גדול או שווה מ

  נקודות: החלוקה 14מכפיל עם 
אינה אידיאלית, אבל  4-3-3-3

  הרביעייה בספייד טובה.
. לאחר כפל מוציא NT2מערב מכריז 

זה מתאר (בשיטה סטנדרטית) יד 
+ קלפים 4מזמינה לפחות עם 

בהארט. צפון שותק (במצב פגיעות 
כדי לעזור  3♦ך היה שוקל הפו

לשותף בהובלה). מזרח מוכן 
עם ידו המינימלית,  3♥-להסתפק ב

אבל למערב פתיחה מלאה מול 
פתיחה השותף, והוא מכריז משחק 

  .4♥מלא 
  

  ניתוח משחק היד

לדרום הובלה קשה מאוד. הובלה 
הייתה בטוחה, אבל  Kxx- בשליט מ
עלולה למכור לקיחה  KTx- הובלה מ

 AJxxולדומם  Qxxxxאם לכרוז 
 Jולשותף  AQxxxכן אם לכרוז - וכמו

בחלוקה הנתונה, הובלה בודד. 
היא  –בספייד הינה הגרועה מכולן 

 ♦- תאפשר לכרוז להיפטר ממפסיד ב
  .♠- על הסיבוב השלישי של ה

דרום -לצורך הניתוח נניח כי צפון
מוצאים את ההגנה הטובה ביותר 

מזרח . ♦ומתחילים בשלושה סיבובי 
(דרום חייב לכסות)  ♠Jך, מריץ חות

ללא הצלחה. דרום זוכה  ♥-ועוקף ב
 ♣K♣ ,Aוחוזר בשליט. כעת  ♥K-ב

(לאור הכרזת דרום אין  ♣וחיתוך 
פותרת את  ♣Qטעם לעקוף). נפילת 

כל הבעיות. הכרוז מושך סיבוב 
שליטים שלישי ותובע את יתרת 

  הלקיחות.
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  6   Board:  

 9865 
 A5 
 74 
 AQJ73  

  

 QT2 
 KQ3 
 Q96 
 8654    

 J43 
 9862 
 KJT2 
 T2  

 AK7 
 JT74 
 A853 
 K9  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1NT 

Pass 2♣ Pass 2♥ 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

ודות נק 15עם  1NTדרום פותח 
 11עם  2♣מאוזנות. צפון משיב 

נקודות ורביעייה בספייד. דרום מראה 
 NT3רביעייה בהארט, וצפון מכריז 

עם שתי  4♠-(דרום עדיין יכול לתקן ל
 NT3רביעיות במייג'ור). במציאות 

  נשאר החוזה הסופי.
  

  ניתוח משחק היד

מערב יודע כי לדרום רביעייה בהארט 
ובלה ולצפון רביעייה בספייד. הה

והנכונה היא מסדרתו הטבעית 
(ראש רצף פנימי)  ♦J–החזקה ביותר 

אם משתמשים במוסכמת  ♦Tאו 
. מזרח צריך Journalistההובלה 

  לעודד בלקיחה הראשונה.
לקיחות בטוחות "מלמעלה",  9לדרום 

בוטום אין -אבל בתחרות טופ
להסתפק בהן ויש לחפש את הסיכוי 
 הטוב ביותר להשיג לקיחה עשירית.

הדרך המומלצת, היא לעכב בתחילת 
ולזכות  ♦המשחק שני סיבובים של 

רק בסיבוב השלישי. כעת ידוע  ♦A-ב
, ומסירת 4-3מתחלקת  ♦-שסדרת ה

לא תסכן את  ♠-לקיחה אחת ב
מהדומם על  ♥החוזה. דרום משליך 

 ♠AKהשלישי, משחק  ♦-סיבוב ה
מגן . ♠-ומוסר ליריבים לקיחה ב

. ♠Q-ממוצע במזרח ישמור את ה
כעת ההגנה לא תוכל לגבות לקיחה 
שלישית בדיאמונד, והכרוז יבצע 
לקיחה עודפת. רק מגן חזק מאוד 

 ♠AK-על ה ♠Qבמזרח ישכיל לזרוק 
על מנת ליצור כניסה ליד השותף עם 

J♠.  
שימו לב כי משיכת חמישה סיבובי 
קלאב לא בהכרח תשפר את מצבו 
של הכרוז, היות שהיא תיתן למזרח 

  .♠Q-ספת להיפטר מההזדמנות נו
  

  

Dealer: S  
Vul: Both  7   Board:  

 982 
 AJ9 
 9873 
 KJ6  

  

 AKQT 
 T6 
 T65 
 A982    

 43 
 Q8743 
 J2 
 QT53  

 J765 
 K52 
 AKQ4 
 74  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♦ 

Pass 1NT Pass Pass 

Pass    

    

 

  ניתוח ההכרזה

. עם ארבעה קלפים 1♦דרום פותח 
, הכרזתו 3-3-4-3וחלוקה  ♦-ב

  ). 2♦(ולא  NT1הנכונה של צפון היא 
כוח מספיק להתערבות, אולם  למזרח

חלוקתו אינה מתאימה לכפל מוציא. 
כאשר כולם פגיעים לא כדאי 

 NT1"להילחם" יותר מדי נגד חוזה 
של היריבים. נפילה פגיעה בלקיחה 

מבוצע  NT1-אחת עולה יותר מ
בדיוק, ולפעמים הנזק יהיה מינוס 

ואף יותר. אי לכך החוזה הסופי  200
  .NT1יישאר 

  

  היד ניתוח משחק

 J-גבוה ומבחין ב ♠-מזרח מוביל ב
מוגן בדומם. הבעיה היא שקשה 
למצוא החלפה לסדרה אחרת 
שתועיל להגנה. ההגנה הטובה 

פסיבי ולתת  ♦-ביותר היא להחליף ל
לכרוז לעשות את העבודה בעצמו. 

 ♦-לכרוז ארבע לקיחות בטוחות ב
(בעזרת  ♥-ועוד שלוש לקיחות ב

נצל את הוא יכול ל). ♥Qעקיפה נגד 
הכניסות שלו ליד כדי להוביל פעמיים 

, ♠J-לכיוון הדומם ולהגביה את ה ♠
אך אינו יכול לדעת בוודאות שכל 

הבכירים אצל מזרח.  ♠-קלפי ה
בקלאב יש לכרוז ניחוש, ולא כדאי לו 
לשחק סדרה זו בשלב מוקדם בשל 
הגבהת לקיחות להגנה. כרוז שיעשה 

לקיחות, אך  9-הכול נכון יזכה ב
יאות תוצאה כזו תושג בעיקר במצ

מול הגנה ידידותית (לדוגמא: מזרח 
אם ). ♣-ומחליף ל ♠AKQ-מתחיל ב

מזרח נוטש את סדרת הספייד לאחר 
 ♣הלקיחה הראשונה והכרוז ישחק 

לקיחות  8-הוא יוכל לזכות ב, ♠לפני 
  לכל היותר.

  



  5עמוד  11/11/2018  2018סימולטנית ארצית נובמבר 
  

  

Dealer: W  
Vul: None  8   Board:  

 8542 
 8 
 QT2 
 KQ943  

  

 6 
 KQ9763 
 AK94 
 75    

 3 
 AT542 
 J87 
 JT86  

 AKQJT97 
 J 
 653 
 A2  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1♥ Dbl 

4♥ Pass Pass 4♠ 

Pass Pass 5♥ Pass 

Pass Dbl Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

לקיחות בטוחות)  8ידו של דרום (
או  1♠ הכרזה שלחזקה מדי בשביל 

להכפיל ולאחר מכן להכריז  עדיף. 4♠
♠ .  

 5עם תמיכה של  4♥-מערב קופץ ל
, 4♠. דרום מכריז קלפים וסינגלטון

יד  עם 5♥ולמזרח הכרזה ברורה של 
-1חלוקה טובה (והתקפית מובהקת 

6-4-2.(  
-דרום להתחרות ל-צפוןלכדאי האם 

הייתי כנראה  IMP? בתחרות 5♠
- ה בחיוב על שאלה זו, אבל בטופעונ

בוטום חשוב קודם כל לרשום תוצאה 
חיובית. צפון מתלבט משום שמצד 

, ♠-קלפים ב 4אחד יש לו תמיכה של 
יש לו קלפים הגנתיים ומצד שני 

טובים בסדרות המיינור. דרום הראה 
- יד חזקה, ועושה רושם שמזרח
. 5מערב לא יבצעו חוזה בגובה 

רבים יעדיפו להכפיל, אם כי בחרתי 
  עם ידו של צפון. 5♠
  

  ניתוח משחק היד

ומזרח  ♥A-מערב יוביל ב 5♠נגד 
באמצעות  ♦-חייב לאותת העדפה ל

 – ♦-אם ההגנה לא תחליף ל. ♥9
טובה  ♦J-החוזה יבוצע. הובלה ב

יותר, אך הובלה כזו יכולה לקרות רק 
אם מזרח בחר בהכרזה מתוחכמת 

(בקשת הובלה  5♥במקום  5♦של 
  !)5♠ף נגד מהשות

 ♠A-דרום יוביל ב 5♥נגד חוזה 
לאחר איתות השותף  ♣-ויחליף ל

ההגנה זוכה בשלוש הלקיחות ). ♠2(
 ♥-הראשונות. כעת אם צפון יחליף ל

פסיבי הוא עשוי לקבל בהמשך גם 
הכרוז יכול עדיין ליפול . ♦-לקיחה ב

 5♥פעם אחת בלבד בחוזה המוכפל 
נגד  ♦-באמצעות עקיפה כפולה ב

  צפון.

  

Dealer: N  
Vul: E-W  9   Board:  

 J5 
 AK82 
 JT4 
 JT42  

  

 AQT74 
 J54 
 K83 
 65    

 K982 
 96 
 A972 
 A87  

 63 
 QT73 
 Q65 
 KQ93  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1♣ 

Pass 1♥ 1♠ 2♥ 

2♠ 3♥ Pass Pass 

3♠ Pass Pass Pass 

 

  ניתוח ההכרזה

צפון ומזרח קרובים לפתיחה, אך 
ממושמע עם ידיהם  Passמעדיפים 

אי ביד שלישית המאוזנות. דרום רש
נקודות במצב  9עם  1♣לפתוח 

פגיעות נוח, זאת כאשר הוא מעוניין 
שהשותף יוביל בסדרה שהכריז. אם 

ביד  1♦דרום לא פותח, מערב יפתח 
  ".15-רביעית לפי "חוק ה

מזרח "מתעורר" בסיבוב ההכרזה 
דרום לזכות -השני (אסור לתת לצפון

בחוזה בגובה נמוך), ומתפתח קרב 
ין שתי סדרות המייג'ור. אופייני ב

ההתחלתי  Pass-מערב זוכר את ה
, אך 4♠של שותפו ואינו חושב על 

קלפים בספייד  4ברשותו תמיכה של 
נקודות המורכבות כולן מקלפי  11-ו

מפתח. כל אלה מצביעים בבירור על 
כך שיש להתחרות על החוזה החלקי 

, 2♠לפני כן מערב יכריז  .3עד לגובה 
הירים יתר על בתקווה שיריבים ז

  .2המידה יתנו לו לשחק בגובה 
  

  ניתוח משחק היד

הסדרה , ♥-דרום יבחר בין הובלה ב
שבה מצאה השותפות התאמה, ובין 

 ♥-במידה שיוביל ב. ♣Kראש הרצף 
בשלב  ♣- חשוב מאוד להחליף ל

מוקדם, אחרת הכרוז יוציא שליטים, 
ויצליח  ♦ישחק שלושה סיבובי 
ולבצע  ♣-להיפטר מהמפסיד שלו ב

לקיחות. הגנה נכונה תזכה את  10
 ♥-דרום בשתי לקיחות ב-צפון

ובלקיחה אחת בכל אחת מסדרות 
יתבצע בדיוק עם  3♠המיינור. החוזה 

מערב, -תוצאה מעל לממוצע למזרח
או יתנו  4♠- שכן חלק מהזוגות ייפלו ב

  .♥-דרום לשחק חוזה חלקי ב-לצפון
  

  

Dealer: E  
Vul: Both  10   Board:  

 KQJ2 
 Q43 
 KT542 
 3  

  

 9653 
 K72 
 A87 
 964    

 T74 
 AJT95 
  
 K8752  

 A8 
 86 
 QJ963 
 AQJT  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1♦ 

1♥ Dbl 2♥ Pass 

Pass 3♦ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

בסדרות למערב שתי חמישיות 
הנמוכות שלא הוכרזו, אך לדעתי ידו 

 NT2חלשה מדי בשביל הכרזה של 
במצב פגיע (לו היה מחזיק 

KQJxx♣ , הייתי ממליץ עלNT2 .(
מסיבה זו מערב גם נמנע להתחרות 

  ומוותר על החוזה ליריבים. 3♥-ל
 ♠- נקודות עם רביעייה ב 11לצפון 

הוא מתחיל בכפל . ♦- ותמיכה ב
. יש 3♦-תחרה לשלילי ולאחר מכן מ

לציין כי רצף הכרזות זה יכול 
להתבצע גם עם יד חלשה יותר, ולכן 

והזוג אינו מגיע  3♦-דרום עוצר ב
נקודות גבוהות  25למשחק מלא עם 

  במשותף. 
  

  ניתוח משחק היד

דרום יש מזל שעצרו מתחת -לצפון
למשחק מלא. להגנה שלוש לקיחות 

(עם זאת, חוזה זה  5♦מלמעלה נגד 
להימכר" בכמה שולחנות), וגם עשוי "

NT3  מצד צפון ייכשל לאחר הובלה
וישמור  ♥9בתנאי שמערב ישחק  ♥-ב

על תקשורת עם השותף. אפשר גם 
של  ♥Qולעקוף נגד  ♥A-לזכות ב

צפון, אך הגנה זו תעבוד רק אם 
בלקיחה  ♣-מזרח ישכיל להחליף ל

  הרביעית.
על  ♥-נדרשת הובלה ב 3♦נגד חוזה 

 10הכרוז על מנת להחזיק את 
לקיחות. הובלה בסדרה שחורה 
תאפשר לכרוז לשחק ארבעה סיבובי 

לפני משיכת השליטים ולהיפטר  ♠
  . ♥-משני המפסידים שלו ב

  



  6עמוד  11/11/2018  2018סימולטנית ארצית נובמבר 
  

  

Dealer: S  
Vul: None  11   Board:  

 AQ3 
 T642 
 A5 
 KT54  

  

 JT7 
 AQ83 
 KJ64 
 J9    

 K96 
 J95 
 Q972 
 862  

 8542 
 K7 
 T83 
 AQ73  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1♣ Dbl RDbl 

Pass Pass 1♦ Pass 

2♦ Dbl Pass 2♠ 

Pass Pass Pass  

 

  ניתוח ההכרזה

למזרח יד  לאחר פתיחת צפון
טיפוסית (אם כי מינימלית) לכפל 

 ומתארדאבל -וציא. דרום קורא רימ
   Passיד מקסימלית של 

נקודות). זו הכרזה מועילה  9-11(
קלפים קטנים.  4עם  1♠יותר מאשר 

של צפון מאשר כי יש לו  Pass-ה
פתיחה מלאה. מזרח בורח לסדרתו 

. כעת מערב ייטיב 1♦הזולה ביותר 
על מנת להקשות על  2♦-לתמוך בו ל

אחרי  הכרזת היריבים. בדרך כלל
RDbl  כל כפל של הפותח או המשיב

הינו מעניש, אבל כשהיריבים תמכו 
זה בזה הגיוני יותר להשתמש בכפל 
מוציא.  בהתאם לעיקרון זה צפון 

דרום . ♦- מכפיל ומראה קוצר ב
בתקווה למצוא  2♠מחליט לנסות 

, 4-3 -. גם אם מדובר ב4-4התאמה 
- דרום שמח לשחק במייג'ור בטופ

  בוטום.
  

  משחק הידניתוח 

מעכב פעם הכרוז . ♦2-מערב מוביל ב
לעבר  ♥-וממשיך ב ♦A- זוכה באחת, 

"מסומן" במזרח) ובעקיפה  ♥K )A-ה
להפתעתו הנעימה העקיפה . ♠Qאל 

, ♣-כעת דרום עובר לידו במצליחה. 
 A♠גובה , ♦חותך סיבוב שלישי של 

וממשיך בקלאבים גבוהים. להגנה 
, ♥-אחת ב –ארבע לקיחות בלבד 

ושתיים בשליט. דרום  ♦-ב אחת
עם  2♠לקיחות בחוזה  9משלים 

. חלק ניכר 140+תוצאה מצוינת של 
 130+מהשדה יסתפק בתוצאה של 

מערב -זוג שייתן למזרח. ♣-בחוזה ב
עלול להסתפק בתוצאה  2♦לשחק 

אם  100+(או אולי  50+פושרת של 
יממש את החיתוך הפוטנציאלי 

  בהארט).

  

Dealer: W  
Vul: N-S  12   Board:  

 KT3 
 73 
 KJ953 
 AK8  

  

 9874 
 98 
 QT42 
 532    

 AJ5 
 

AKQJT52 
  
 JT4  

 Q62 
 64 
 A876 
 Q976  

  

 

West North East South 

1♥ Dbl Pass 2♣ 

3♥ Pass Pass Pass 

    

    

 

  ניתוח ההכרזה

. לצפון דאבלטון 1♥מערב פותח 
הארט ותמיכה בכל הסדרות, לכן ב

עדיפה על פני אוברקול  Dblקריאת 
עם סדרה רעועה. דרום אינו יכול  2♦

עליו . ♥-ללא עוצר ב NT1להשיב 
. במצבים אלה 2♦-ל 2♣לבחור בין 

מקובל לבחור בהכרזה הזולה יותר. 
למערב יד חזקה מאוד ואין ספק 
שהוא יכול להרשות לעצמו להכריז 

חקנים אף יכריזו לבדו. חלק מהש 3♥
, אולם הכרזה אגרסיבית זו 4♥

שבה  IMPמתאימה יותר לתחרות 
  מחפשים כל הזמן משחקים מלאים.

יסיים את  3♥במהלך ההכרזה הנתון, 
המכרז. עם זאת, לו היה דרום מכריז 

), צפון היה מסוגל 2♣(במקום  2♦
  .4♦-לתמוך בו ל

  

  ניתוח משחק היד

מזרח . ♣Aצפון מוביל בראש הרצף 
מתנצל בפני שותפו ופורש דומם 
עלוב שאינו תורם דבר. מערב ייאלץ 

הלקיחות "מלמעלה"  8-להסתפק ב
שהיו בידו מלכתחילה. רק נס (כלומר 

 J♠טעות גסה של ההגנה) יהפוך את 
בסוף המשחק ללקיחה תשיעית. 

-לצפון 50+תירשם כנראה תוצאה 
דרום -דרום. אציין כי ניסיון של צפון

יעלה יפה בגלל  לא 4♦-להתחרות ל
חלוקת השליטים הגרועה ויוביל 

לצד השני. זו מהות  50+לתוצאה של 
-בוטום: נפילה אחת ב-המשחק בטופ

" good bridgeעדיין תיחשב " 3♥
(ביחוד כאשר היריבים מסוגלים 

כבר  4♥-), שתי נפילות ב3♦לבצע 
  מעידות על ברידג' אגרסיבי מדי.

  

  

  

Dealer: N  
Vul: Both  13   Board:  

 AK3 
 AJ7 
 KT87 
 752  

  

 Q8 
 KQT9 
 A6 
 QJ863    

 JT974 
 4 
 J9543 
 A4  

 652 
 86532 
 Q2 
 KT9  

  

  

West North East South 

--- 1NT Pass 2♦ 

Pass 2♥ Pass Pass 

2♠ Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה

בשיטות ההכרזה של  הרבה תלוי כאן
מערב. אם הם משחקים טבעי -מזרח
 , מזרח יכולDONTאו  NT1נגד 

רוב הזוגות מעדיפים . 2♣להתערב 
, Cappellettiאו  Landyכמו  שיטות

אז אין למזרח אפשרות להתערב ו
מראה  Dbl(אלא אם סוכם כי 

חמישייה כלשהי במיינור ורביעייה 
. 2♥-דרום עוצרים ב-במייג'ור). צפון

מערב שם לב שיריביו לא חיפשו 
לשותפו כוח של שמשחק מלא, מסיק 
  . 2♠-פתיחה ומתחרה ל

צפון אינו צריך  3-3-4-3עם חלוקה 
  בשום אופן. 3♥להכריז 

  

  ניתוח משחק היד

נגד חוזה חלקי אין להוביל מסדרה 
הסיכוי שהכרוז  .Kללא  Aבראשות 

יזדקק לחיתוכים בדומם גבוה, ואני 
 ♠AKלאחר . ♠A-ממליץ על הובלה ב

על  ♦-ההמשך הנכון של צפון הוא ב
 מנת להשאיר את הדומם בלי כניסה

 ♦Q-לסדרת ההארט. דרום זוכה ב
כעת הכרוז עלול . ♦-וממשיך ב

 ♦-להפסיד שתי לקיחות נוספות ב
לצפון וליפול בחוזה. הדרך לבצע את 

(דרום כמובן  ♣-החוזה היא לעקוף ב
למשוך , ♣A-לא מכסה), לזכות ב

- צפון זוכה ב. ♥שליט אחרון ולשחק 
A♥ מערב מרשה . ♣-ויוצא מידו ב

ה זו ומשליך מידו לדרום לזכות בלקיח
בלבד, והוא  ♥לדרום נותרו קלפי . ♦

ייאלץ לאפשר לכרוז להשליך את 
  יתרת סדרת הדיאמונד.

-מצבם של מזרח 2♥בהגנה נגד 
- מערב טוב יותר. לאחר הובלה ב

Q♣ ,המשך ל-A♣ מזרח  ♦-וחזרה ב
והחוזה , ♣יספיק לתת למערב חיתוך 

  ייכשל בשתי לקיחות.



  7עמוד  11/11/2018  2018סימולטנית ארצית נובמבר 
  

  

Dealer: E  
Vul: None  14   Board:  

 AKJ 
 72 
 AJT9 
 T654  

  

 975432 
 T4 
 Q74 
 93    

 Q 
 

AKQJ95 
 8653 
 KQ  

 T86 
 863 
 K2 
 AJ872  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1♥ Dbl 2♠ 3♣ 

3♥ P/D/ 4♣ Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה

בברידג' המודרני כל הכרזה של 
 המשיב בקפיצה לאחר התערבות

הינה חלשה. למעשה מקובל כיום 
ק כי גם ללא התערבות, תשובה לשח
מתארת יד  1♥לפתיחה  2♠של 

נקודות) עם  6-חלשה ביותר (פחות מ
  שישייה בספייד.

אינה עוצרת את  2♠הכרזת ההפרעה 
. כעת, על אף 3♣-דרום מלהתחרות ל

הצהרת החולשה של השותף, רוב 
השחקנים במערב לא יעמדו בפיתוי 

. צפון צריך להחליט מה 3♥להכריז 
מספיק לשבת  IMPתחרות לעשות. ב

בשקט ולהמתין לתוצאה חיובית, אבל 
בוטום מחפשים את התוצאה -בטופ

, Passהטובה ביותר האפשרית. 
Dbl ,♣4  ,כולן אפשרויות הגיוניות

  והבחירה נתונה לשיקול דעתכם.
  

  ניתוח משחק היד

 ♥AK-מערב יוביל ב 4♣נגד חוזה 
וימשיך בהארט שלישי לאחר 

לטון. הכרוז ששותפו אותת על דאב
, ♣Tצריך כמובן לחתוך בדומם עם 

להוציא שליטים בשני סיבובים, 
  הביצוע מובטח. ♠Qולאחר נפילת 

וכעת , ♠A- צפון יוביל ב 3♥נגד 
למניעת  ההמשך ההגיוני הוא בשליט

כל אפשרות של חיתוך בדומם. מערב 
כל עוד צפון . ♦יוציא שליטים וישחק 

הכרוז לא יוכל לזכות , ♦לא ישליך 
באף לקיחה בסדרה זו וייפול בחוזה 

  פעמיים.
 3♥עצלני על  Passמי שהכריז 

, מי שהתחרה 100+יסתפק בתוצאה 
, ומי שבחר בכפל 130+יקבל  4♣-ל

מעניש (ספקולטיבי במקצת) יזכה 
  .300+בתוצאת השיא 

  

Dealer: S  
Vul: N-S  15   Board:  

 KT85 
 K954 
 AK865 
   

  

 J76 
 A72 
 43 
 AJ942    

 2 
 JT83 
 QT2 
 KT875  

 AQ943 
 Q6 
 J97 
 Q63  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1♦ Dbl RDbl 

1♥ Pass Pass 1♠ 

2♣ 4♠ Pass Pass 

Pass    

 

 

  ניתוח ההכרזה

זו . יד Q/Jנקודות מרובות  11לדרום 
אינה מתאימה להכרזת פתיחה 

. כעת 1♦במושב הראשון. צפון פותח 
דרום -ייתכן שמזרח לא יתערב וצפון

במהלך הכרזה פשוט. אני  4♠-יגיעו ל
סבור שבמצב פגיעות נוח ידו של 
מזרח ראויה לכפל מוציא. דרום 

כדי להראות נקודות,  RDbl-יתחיל ב
. מערב, 1♠ורק בסיבוב הבא יכריז 

יחסית, ינצל את עם יד טובה 
ההזדמנות להכריז את סדרותיו 
בגובה נמוך, אך בסופו של דבר 

. במקרה של 4♠- ההכרזה תסתיים ב
, צפון צריך 5♣הכרזת הקרבה 

  .5♠-להמשיך ל
 1♠במידה שדרום יבחר לפתוח 

קיימת אפשרות במושב הראשון, 
  ריאלית שצפון ידחוף לסלם.

  

  ניתוח משחק היד

לת להוב ♥J-בחירה (סבירה) ב
הפתיחה תאפשר לכרוז להגביה 
לקיחה שנייה בהארט ולהשליך את 
המפסיד שלו בדיאמונד. לאחר מכן 

 ♦-יוציא שליטים ויגביה את סדרת ה
 12 –בדומם באמצעות חיתוך אחד 

  לקיחות.
מאתגרת יותר. כעת  ♣-הובלה ב

לקיחות היא  12הדרך היחידה לבצע 
לעקיפה  ♦Jלהריץ בשלב מוקדם 

לעיל).  8ם יד מספר כפולה (השווה ע
סביר להניח כי בשולחן הכרוז ישחק 

  לקיחות. 11-אחרת ויסתפק ב
  

  

Dealer: W  
Vul: E-W  16   Board:  

 AQ9 
 7 
 JT64 
 T8754  

  

 KJ87632 
 9 
 K3 
 K32    

 4 
 AKJT65 
 AQ92 
 AJ  

 T5 
 Q8432 
 875 
 Q96  

  

 

West North East South 

1♥ Pass 1♠ Pass 

3♦ Pass 3♠ Pass 

4♥ Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה

מערב  6-4נקודות וחלוקה  19עם 
בסיבוב השני.  3♦-וקופץ ל 1♥פותח 

רבה הכרזה (מחייבת) זו עדיפה בה
ושומרת על סיכוי  4♥- על קפיצה ל

להגיע לסלם, אבל ידו של מערב 
נחלשת לאחר שמזרח חוזר על 

 4. כאשר שחקן מחזיק 3♠סדרתו 
הקלפים הבכירים בסדרה  5מתוך 

ארוכה, הוא יכול להרשות לעצמו 
לשחק בה גם מול חוסר אצל השותף. 
זו הסיבה שמערב מתעלם מסדרת 

רח . מז4♥של שותפו ומכריז  ♠-ה
מבין שההארטים של השותף טובים 

  יותר מהספיידים שלו ומוותר.
  

  ניתוח משחק היד

תקל על הכרוז ותאפשר  ♣- הובלה ב
מפסיד על הסיבוב  ♠לו להשליך 
  .♣-השלישי של ה

אנו נניח שצפון מוביל בראש הרצף 
♦J מערב זוכה בדומם וכעת עליו .

לשחק את סדרת השליט בזהירות 
- זה יתחיל ב אם במקום. ♥9ולהריץ 

AK♥ , .יהיו לו שני מפסידים בשליט
זכה בלקיחה, מערב  ♥9-לאחר ש

וכעת  ♥AKימשוך , ♦- יחזור לידו ב
לכיוון הדומם  ♠המשחק המצליח הוא 

שיאפשר לו להיפטר בזמן מהמפסיד 
 11בדרך זו ישיג מערב . ♦-ב

  לקיחות.
בסיום המשחק יתברר כי החוזה 

(עם תוצאה  NT3המוצלח ביותר היה 
), אך לדעתי 650+במקום  660+

NT3  3♠אינה הכרזה טובה לאחר 
של השותף, שלא הבטיח כוח או 

  אורך כלשהו בקלאב.
  



  8עמוד  11/11/2018  2018סימולטנית ארצית נובמבר 
  

  

Dealer: N  
Vul: None  17   Board:  

 AQ5 
 T8 
 74 
 KJ8762  

  

 9843 
 AJ4 
 KQ2 
 Q54    

 762 
 KQ9653 
 T83 
 T  

 KJT 
 72 
 AJ965 
 A93  

  

  

West North East South 

--- Pass 1♣ 1♦ 

2♥ Pass Pass Dbl 

Pass 3♣ 3♥ Pass 

Pass Dbl Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

עוד דוגמא להכרזת קפיצה של 
המשיב בסדרה חדשה לאחר 

). 14עם יד מספר התערבות (השווה 
הפעם מערב מחזיק יד מקסימלית 

נקודות עם שישייה  5 –להכרזה זו 
  טובה.

הבטיחה  1♣היות שהכרזת הפתיחה 
קלפים בלבד (ואצל חלק מהזוגות  3

קלפים) צפון היה שמח  2רק 
, אולם הכרזה כזו 3♣-להתחרות ל

של סדרת היריב תתפרש כהזמנה 
צפון . ♦-למשחק מלא עם התאמה ב

לשתוק, וכעת הצלחת הזוג  מעדיף
תלויה בכך שדרום ימצא כפל מוציא 

. לדעתי הכפל Balancingבמצב 
מוצדק בהחלט עם פתיחה מלאה 

  וקוצר בהארט.
זוהי ללא ספק (כעת  3♣צפון מכריז 

הכרזה טבעית). שחקן חכם במזרח 
יעדיף כעת להימנע מהרפתקאות, אך 

. בתחרות 3♥-הרוב יתמכו בשותף ל
ה על צפון להכפיל בוטום חוב-טופ

 10הכרזה כזאת לעונשין. בידו 
נקודות, והשותף כבר הראה כוח של 

  פתיחה לפחות.
  

  ניתוח משחק היד

לצפון ידוע שהשותפות שלו מחזיקה 
ברוב הנקודות, ולכן מומלץ לו להוביל 
בשליט על מנת לצמצם את 
אפשרויות החיתוך של הכרוז. מערב 
מושך שליטים בשני סיבובים ועובר 

 ♠-בתקווה להגביה את ה ♠-לסדרת ה
הרביעי בדומם. כעת צפון צריך 
לתפוס את ההובלה, לשחק פעמיים 

ובכך להבטיח שאף מפסיד של  ♦
הכרוז לא ייעלם. בסופו של דבר 

שלוש בספייד,  –להגנה שש לקיחות 
עם  –שתיים בדיאמונד ואחת בקלאב 

  .300+תוצאת שיא 

  

Dealer: E  
Vul: N-S  18   Board:  

 K9 
 QJT 
 T52 
 AKQJ5  

  

 A8643 
 4 
 QJ7 
 8632    

 JT52 
 8632 
 AK96 
 9  

 Q7 
 AK975 
 843 
 T74  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1♦ 2♣ Pass 2♥ 

Pass 3♥ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

לשה ביד עוד הכרזת פתיחה ח
שלישית במצב פגיעות נוח (השווה 

), ושוב יש לשים דגש 9עם יד מספר 
שאנו רוצים על בחירת סדרה 

שהשותף יוביל בה. צפון אינו יכול 
הוא . ♦-ללא עוצר ב NT1להכריז 
 2♥, ודרום משיב לו 2♣-בוחר ב

 ♥קלפי  +5(הכרזה זו מבטיחה 
 Passואינה מחייבת לאחר 

 16עם  3♥-התחלתי). צפון תומך ל
נקודות ומזמין משחק מלא. דרום 
מוטרד משלושת המפסידים 

 ♠Qבדיאמונד, מבין כי ערכה של 
מוטל בספק רב ומעדיף לעצור בחוזה 

  חלקי.
  

  ניתוח משחק היד

מזרח מאותת . ♦A-מערב מוביל ב
וההגנה , ♦Qבלקיחה הראשונה עם 

- זוכה בשלוש הלקיחות הראשונות ב
אינה המאיימת בדומם  ♣-סדרת ה. ♦

מותירה ספק רב כיצד יש להמשיך: 
יתר הלקיחות . ♠A-ההגנה זוכה גם ב
מבוצע. יש  3♥ –הן של הכרוז 

להדגיש כי כל התמהמהות מצד 
ההגנה תעלה ביוקר ותאפשר לכרוז 

  לקיחות.  10לבצע 
במידה שמערב יוותר על האפשרות 

 NT1לפתוח ביד שלישית, צפון יפתח 
 4♥ויהפוך כנראה לכרוז בחוזה 

לאחר הכרזת טרנספר של השותף. 
כעת . ♦Qלמזרח הובלה טבעית של 

- ההגנה קשה יותר משום שסדרת ה
ם של יהשל צפון סמויה מעינ ♣

-המגנים. בחלק מהשולחנות מזרח
 ♠מערב לא יבינו שעליהם לשחק 

בדחיפות, ובכך יאפשרו ביצוע משחק 
מלא שהיה אמור להיכשל 

  "מלמעלה".
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  19   Board:  

 983 
 QJ732 
 K864 
 3  

  

 AKT 
 AT4 
 QJ7 
 T976    

 Q652 
 965 
 T9 
 AJ82  

 J74 
 K8 
 A532 
 KQ54  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♣ 

Pass 1♥ Pass 1NT 

Pass 2♦ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

ומכריז בסיבוב השני  1♣דרום פותח 
NT1  נקודות, שולל  12-14( 1♥על

על אף הנקודות רביעיות במייג'ור). 
 –הרבות, מזרח אינו יכול להתערב 
 ♠- זאת משום שכפל יבטיח רביעייה ב

  נקודות לפחות. 15יבטיח  NT1בעוד 
הכרזתו השנייה של צפון תלויה 
בשיטתו של הזוג. אם יש אפשרות 

זו היד  –טבעי וחלש  2♦להכריז 
המתאימה להכרזה זו, אך אם הזוג 

 New“משתמש במוסכמה כמו 
Minor Forcing” " אוTwo Way 

Checkback הינה  2♦" שלפיה
הכרזה מלאכותית וחזקה, צפון ייאלץ 

אינו  NT1על  Pass( 2♥להכריז 
נקודות ויד חלוקתית).  6מומלץ עם 

כך או אחרת, הכרזתו השנייה של 
צפון תסיים את המכרז (אלא אם 

 Balancingמערב יהמר על הכרזת 
  ).פרועה במקצת במצב פגיע

  

  ניתוח משחק היד

אינו מעניין  2♦המשחק בחוזה 
מערב , ♠A-במיוחד: מזרח מוביל ב
לקיחות  3-מעודד. ההגנה זוכה ב

בסדרה זו, ולאחר מכן על הכרוז 
  למסור שני אסים ולקיחה בשליט.

 6ההגנה תזכה באותן  2♥גם בחוזה 
. יש 50+לקיחות עם תוצאה זהה של 

 2♥ –טוב יותר  2♦להדגיש כי החוזה 
אילו חלוקת   היה נופל פעמיים

  .4-2השליטים הייתה 
לסיום, מי שהימר במערב והגיע 

בדרך כלשהי יזכה בכל  2♠לחוזה 
מערב מפסיד רק שני  2♠-הקופה: ב

אחד עם תוצאת שיא  ♣-ו ♥שני , ♦
  .110+של 

  



  9עמוד  11/11/2018  2018סימולטנית ארצית נובמבר 
  

  

Dealer: W  
Vul: Both  20   Board:  

 A5 
 KQJ 
 K432 
 QT93  

  

 KQ84 
 652 
 JT7 
 875    

 632 
 AT743 
 AQ96 
 J  

 JT97 
 98 
 85 
 AK642  

  

 

West North East South 

1♥ 1NT 2♥ Dbl 

Pass 2NT Pass Pass 

Pass    

    

 

  ניתוח ההכרזה

-לפי חוק ה 1♥מערב פותח בדוחק 
 15עם  NT1. צפון מתערב 20

מזרח ושני עוצרים בהארט. נקודות 
, ודרום צריך 2♥-תומך בשותפו ל
  הנקודות שלו. 8לעשות משהו עם 

 /  2♥והתערבות  NT1לאחר פתיחה 
קיים ויכוח תיאורטי אם כפל של  2♠

או  Takeoutהמשיב צריך להיות 
מעניש, אבל כאשר היריבים תמכו זה 

, הכפל צריך להיות 2♥-בזה ל
Takeout  11(השווה עם יד .(

מאשרת עוצר טוב  NT2הכרזת צפון 
בהארט ושוללת רביעייה בספייד. 

+ 8נדגיש כי הכפל של דרום מבטיח 
נקודות (בדיוק כמו סטיימן), ולכן עם 

נקודות צפון היה יכול להכריז  17-18
NT3 זו הסיבה שדרום אינו ממשיך .

  .NT2-את ההכרזה ועוצר ב
  

  ניתוח משחק היד

 Top of nothing( ♥6-מזרח מוביל ב
לאחר שתמך בסדרת השותף בעת 

וממשיך  ♥A-המכרז). מערב זוכה ב
צפון זוכה בלקיחה זו ועובר . ♥-ב

לסדרת הקלאב. חובה לשחק סדרה 
! על זו בזהירות כדי להימנע מחסימה

AK♣  מהדומם צריך לזרוקT9♣ 
שנותר ביד יכניס  ♣3- מהיד, ואז ה

את הכרוז לדומם בסיבוב הרביעי 
ת בסדרה. כעת ויבטיח חמש לקיחו

ביצוע החוזה מובטח, אבל בתחרות 
בוטום לא מומלץ להסתפק בכך. -טופ

 ♦A-על פי המכרז רוב הסיכויים ש
לאחר  K- אל ה ♦במערב. משחק של 

משיכת סדרת הקלאב יבטיח לכרוז 
  תשע לקיחות ותוצאה טובה.

  

  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  21   Board:  

 AQ97 
 J742 
 JT652 
   

  

 85 
 AT95 
 43 
 QJ986    

 KT3 
 86 
 87 
 AT7543  

 J642 
 KQ3 
 AKQ9 
 K2  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1♦ 

3♣ Dbl 5♣ Dbl 

Pass P/5♦ Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה

נקודות.  18עם  1♦דרום פותח 
לא  נקודות עם שישייה 7למערב 

אבל במצב לא פגיע , ♣-איכותית ב
נגד פגיע "הכול הולך", והוא מתערב 

  . 3♣בהכרזת הפרעה טבעית 
, אבל חבל לו 3♦-צפון יכול לתמוך ל

 4-4לאבד הזדמנות למצוא התאמה 
במייג'ור, והוא מעדיף כפל שלילי. 

- מזרח אינו מבזבז זמן ומעלה מיד ל
♣5 :Pressure Bidding!  

ברירה והוא  בשלב זה לדרום אין
מכפיל. צפון בדילמה: האם להשאיר 
את הכפל ולקחת תוצאה חיובית, או 

? הפרעות היריבים לא 5♦לנסות 
אפשרו לדרום לתאר את כוחו 
במדויק, ולכן צפון לא יכול לדעת אם 

יבוצע. לא ברור מה לעשות,  5♦
שתיהן אופציות  5♦-ו Passולדעתי 
  סבירות.

  
  ניתוח משחק היד

להדגיש כי החוזה  ראשית כל יש
ולא  ♠-דרום הוא ב-"הנכון" של צפון

שנית, אם דרום הוא הכרוז, . ♦-ב
המשחק בעל הסיכויים הרבים ביותר 

 ♠Jבסדרת הספייד הוא להתחיל עם 
 – ♠K-מהיד, ואם מערב מכסה ב

 Q9-לעקוף בסיבוב הבא אל ה
בדומם. בדרך זו יושגו בחלוקה 

או  4♠לקיחות בחוזה  12הנתונה 
גות מעטים אף יכריזו ויבצעו . זו5♦

  סלם.
? 5♣ומה לגבי חוזה מוכפל של 

ההגנה תזכה לבטח בשתי לקיחות 
ולקיחה  ♠-שתי לקיחות ב, ♦-ב

בהארט. מה שיכריע את גורל הבורד 
כולו תהיה החלטת הכרוז כיצד 
לשחק את סדרת השליט. אם יעקוף 

; אם 500-יקבל תוצאה מצוינת של  –
צאה יקבל תו – ♣Kינסה להפיל 

  .800-גרועה של 

  

Dealer: E  
Vul: E-W  22   Board:  

 J 
 J985 
 KT842 
 K62  

  

 52 
 AQT2 
 AQJ65 
 QT    

 K84 
 643 
 93 
 87543  

 AQT9763 
 K7 
 7 
 AJ9  

  

 

West North East South 

--- --- 1♦ 1♠ 

Pass 1NT Pass 4♠ 

Pass Pass Pass  

    

    

 

  ניתוח ההכרזה

 1♠, ודרום מתערב 1♦מזרח פותח 
נקודות יפות. בימינו גוברת  14עם 

ל גם הנטייה להשתמש באוברקול רגי
עם ידיים חזקות למדי שבעבר היה 
נהוג להתחיל איתן בכפל מוציא. 

 8לפיכך עם ידיים כמו זו של צפון (
נקודות ללא התאמה עם "ספוטים" 

, NT1טובים) מן הראוי להכריז 
מחשש להחמצת משחק מלא 

  .Passבמקרה של 
ברגע ששותפו הבטיח נקודות, דרום 

ייתכן כי דרום . 4♠-יכול לקפוץ מיד ל
בלבד, ואז צפון יכריז  3♠- יבחר ב

NT3ותוצאת  4♠-, דרום יתקן ל
  המכרז תהיה זהה.

  
  ניתוח משחק היד

הבודד בסדרת השליט מתקבל  J-ה
בברכה! הוא סותם לכרוז "חור" 
ומקטין את מספר המפסידים בשליט 

  לאחר בלבד. 
. ♦מערב מוביל בסדרת השותף 

וכעת ההגנה  ♦J-מזרח זוכה ב
החלפה לספייד.  הטובה ביותר היא

. ♦-וממשיך ב ♠K-מערב זוכה ב
הכרוז חותך, מסיים משיכת שליטים 
וכעת עליו להחליט כיצד לנצל בצורה 
הטובה ביותר את הכניסה היחידה 
לדומם. מהמכרז ברור כמעט 

אצל מזרח. על כן יש  ♥A-בוודאות ש
אל  ♥לשחק , ♣Kלהיכנס לדומם עם 

קו . ♣Qובהמשך לנסות להפיל  K-ה
 4♠המוצע מצליח, והחוזה  המשחק
  מבוצע.
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Dealer: S  
Vul: Both  23   Board:  

 AJ8 
 AQT2 
 AK2 
 K54  

  

 T74 
 K63 
  
 AJT9873    

 Q2 
 J94 
 

QJ98763 
 6  

 K9653 
 875 
 T54 
 Q2  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

3♦ 3NT Pass Pass 

Pass    

    

 

  ניתוח ההכרזה

לרוב לא כדאי להחמיץ הזדמנויות 
שרוב השדה  Preemptלהכרזות 

. לצפון די 3♦יבחר בהן. מערב פותח 
. רק שחקן NT3והותר להכרזת 

שמחפש תוצאה שלילית בת ארבע 
עם ידו של  4♣ספרות ישקול הכרזת 

אבל נוח , ♠-מזרח. לדרום חמישייה ב
עם חלוקה  NT3-בלו להישאר 

  מאוזנת.
במידה שמערב מוותר על הכרזת 

, והחוזה NT2הפתיחה, צפון יפתח 
  .4♠או  NT3הסופי יהיה 

  

  ניתוח משחק היד

פעם לימדו אותי שהסיבה המוצדקת 
היחידה לא להוביל בסדרת השותף 
היא שאין לך קלפים בסדרה... מזרח 

(ראש רצף פנימי). צפון  ♣J-מוביל ב
ועוקף מיד לכיוון  ♣Q זוכה בדומם עם

J♠ )לשחק  איןK♠  מטעמי שמירת
תקשורת). לאחר הצלחת העקיפה 

משליך , ♠-הוא מושך חמש לקיחות ב
- אל ה ♥מידו דיאמונד והארט ומנסה 

T מערב פתח ב)-Preempt  ולכן
דווקא אצל שותפו). גם  ♥K-סביר ש

לקיחות  10זה מצליח, וכעת לכרוז 
(חמש בספייד, שתיים בהארט, 

יים בדיאמונד, אחת בקלאב). אם שת
לאחר הזכייה  ♣Aמזרח שוגה ומושך 

תהיינה ), ♥-(במקום לחזור ב ♥K-ב
  לקיחות. 11לכרוז 

לקיחות נגד כל הגנה,  11ניתן לבצע 
 Doubleאך זה דורש משחק 

Dummy  בלתי סביר (להובילQ♥ 
זכה בלקיחה  ♠J-מהיד לאחר ש

  השנייה).
ייכשל לאחר  4♠החוזה החלופי 

  וחיתוך צולב הגנתי. ♣Aלת הוב

  

Dealer: W  
Vul: None  24   Board:  

 AKQJ2 
 K5 
 J2 
 T765  

  

 63 
 A87432 
 Q7653 
     

 T874 
 JT 
 AK8 
 KQJ2  

 95 
 Q96 
 T94 
 A9843  

  

 

West North East South 

1♣ 1♠ Dbl Pass 

1NT Pass 2♥ Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה

ואוברקול  1♣לאחר פתיחת השותף 
, ידו של מזרח חלשה מדי 1♠

הכפל . 2♥להכרזה מידית של 
, ♥-+ קלפים ב4 השלילי מתאר

בהמשך  ♥-וחזרה נוספת על סדרת ה
+ קלפים בסדרה עם 6תתאר (לרוב) 

  נקודות. 10-פחות מ
לאחר שהשותף הכריז אוברקול, 

 6הכרזתו הנכונה של דרום עם 
). NT1(ולא  Passנקודות בלבד היא 

בהיעדר אפשרות טובה יותר, מערב 
עם חצי  NT1מכריז בלית ברירה 

יישאר החוזה  לא NT1אך , ♠-עוצר ב
(הכרזה  2♥מזרח מכריז  –הסופי 

תהיה שגויה במצב זה  2♦של 
קלפים  4עם  ♦-+ קלפים ב5ותתאר 
בשלב זה המכרז מיצה ). ♥-בלבד ב

את עצמו, ומזרח הופך לכרוז בחוזה 
. אם בכל זאת צפון מוצא הכרזה 2♥

, מזרח צריך להמשיך 2♠של 
(ומערב יתקן כנראה  3♦-להתחרות ל

  ).3♥-ל
  

  וח משחק הידנית

צפון . ♠9דרום מוביל בסדרת השותף 
 ♠-זוכה בשתי לקיחות וממשיך ב

ודרום , ♥8שלישי. הדומם חותך עם 
כעת דרום . ♥9חותך מעליו עם 

(אין  ♣Aמנסה, ללא הצלחה, למשוך 
הגנה טובה יותר). הכרוז חותך 

בסיבוב השליט הבא . ♥Aומשחק 
Q♥ ו-K♥  נופלים זה על זה, ומזרח

 ♣Aלקיחות. המשחק של  תובע תשע
בלקיחה הרביעית לא שינה דבר, 

של הכרוז הייתה  ♦-היות שסדרת ה
  גבוהה ממילא.

-תעלה לצפון ♣A-כמובן שהובלה ב
דרום בשתי לקיחות, אבל זו כבר 

  שגיאה של טירונים.

  

Dealer: N  
Vul: E-W  25   Board:  

 AK98 
 J 
 K76 
 98632  

  

 T5 
 943 
 JT95 
 AQ54    

 J76432 
 AQT862 
  
 K  

 Q 
 K75 
 AQ8432 
 JT7  

  

  

West North East South 

--- 1♣ Pass 1♦ 

2NT Pass 3♥ 3♠ 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

מערב מוצא את עצמו  1♣-1♦ לאחר
קלפים בשתי הסדרות שטרם  12עם 

ות חלוקה כזו הוכרזו. הדרך להרא
(לדעתם של רוב  NT2היא להכריז 

צריכות  2♦- ו 2♣המומחים, ההכרזות 
להיות טבעיות במצב זה). מזרח 

. 3♥מגיב בהכרזת העדפה של 
לדרום כוח של פתיחה מול פתיחת 

ומבקש  3♠השותף. הוא מכריז 
  .♠-עם עוצר ב NT3משותפו להכריז 

נשאלת השאלה אם מערב צריך לתת 
. 4♥-תחרות לאו לה NT3לשחק 

במצב הפגיעות הנתון התשובה 
תהא פרועה  4♥ברורה: הכרזה של 

(כלומר  500- -מדי עם סיכון גבוה ל
 NT3-מוכפל עלול לעלות יותר מ 4♥

חוץ מזה, מי  מבוצע על ידי היריבים).
  יבוצע?! NT3-אמר ש

  

  ניתוח משחק היד

של הבודד  ♥J-ה. ♥9-מזרח מוביל ב
ת. מערב זמני –מציל את המצב  צפון

 צונח ♥Jרואה , ♥Qזוכה בלקיחה עם 
  ושוקל את המשך ההגנה.

תגרום לכרוז אושר  ♠-החלפה ל
שיתחלף באכזבה כאשר תתגלה 

), אולם צפון עדיין 4-0( ♦-חלוקת ה
 3לקיחות וייפול בחוזה  6ישיג 

  פעמים בלבד.
תיתן למזרח הזדמנות  ♣K-החלפה ל
 4ולהפיל את החוזה  ♣A-לעלות ב

ם זו הגנה נכונה רק פעמים, אול
בקלפים פתוחים. מזרח אינו יכול 

בודד או  ♥Jלדעת בוודאות אם לצפון 
JT♥  דאבלטון. יתר על כן, יש לו עוצר

בטוח בדיאמונד והוא יודע שהחוזה 
NT3  חסר סיכוי בכל מקרה. שחקן

לזכות  ♣K-טוב ייתן כנראה ל
 3בלקיחה ויסתפק בהפלת החוזה 

   פעמים.
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Dealer: E  
Vul: Both  26   Board:  

 73 
 Q6542 
 754 
 K82  

  

 AJ52 
 K3 
 QJ96 
 AQ6    

 KT8 
 AJ98 
 T3 
 T543  

 Q964 
 T7 
 AK82 
 J97  

  

 

West North East South 

--- --- 1NT Pass 

2♣ Pass 2♠ Pass 

2NT Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה

המכרז פשוט ואינו דורש מהלך 
, NT1הסברים מיוחדים: פתיחה 

סטיימן, השותפים אינם מוצאים 
ממערב  NT2התאמה במייג'ור. 

נקודות (הזמנה למשחק  8-9מתאר 
מלא). מזרח מחזיק ניקוד מקסימלי 

נקודות), נענה בחיוב להזמנה  17(
  .NT3ומכריז משחק מלא 

  

  ניתוח משחק היד

ין היגיון דרום מתלבט במה להוביל. א
רב להוביל לתוך רביעייה של הכרוז 
בספייד, ולכן הוא בוחר בסדרת 

מקובל  AKxxהדיאמונד. מצירוף של 
נגד חוזה ללא שליט (כדי  Aלהוביל 

למנוע מהכרוז או מהדומם לקבל 
- ). דרום מוביל בQxלקיחה זולה עם 

A♦ . צפון אינו מעודד, אך קשה
 ♥T-למצוא החלפה יעילה. המשך ב

 ♣- הביא לאסון, וגם המשך בעלול ל
  בעיקר יסייע לכרוז. 

ההגנה הטובה ביותר היא להמשיך 
נוסף. מזרח יגבה שתי  ♦- ו ♦K-ב

 ♠Kוכנראה ימשיך עם  ♦-לקיחות ב
על  ♠Q-לאחר הזכייה ב. ♠Tויריץ 

דרום להמשיך בהגנה פסיבית, ואז 
קרוב לוודאי שההגנה תקבל בסוף 

-המשחק לקיחה נוספת. אם צפון
 9ליחו להחזיק את הכרוז על דרום יצ

לקיחות בלבד, הם יקבלו תוצאה 
  טובה מאוד.

  

  

  

Dealer: S  
Vul: None  27   Board:  

 AT632 
 7 
 K64 
 A986  

  

 K9 
 A6 
 J92 
 QJT432    

 85 
 KQT982 
 A853 
 5  

 QJ74 
 J543 
 QT7 
 K7  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

2♥ 2♠ 3♥ 3♠ 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה

למערב יד מקסימלית לפתיחה חלשה 
. מזרח מניח 2♠. צפון מתערב 2♥של 

עם רביעייה  2♥כי שותפו לא יפתח 
הוא יודע שליריבים התאמה של . ♠-ב

. 3♥-ומתחרה ל ♠-קלפים ב 8-9
(ניתן  3♠-דרום תומך בשותפו ל

, אולם דרום מעדיף 4♠לשקול גם 
  להעביר לשותפו את ההחלטה). 

למרות המקסימום, מערב לא צריך 
. הכלל הבסיסי אומר שמי 4♥להכריז 
חלש לא צריך להכריז  2שפתח 

שנית. עדיף להשאיר את כל 
חלטות התחרותיות לשותף. הה

מדרום המכרז מיצה את  3♠לאחר 
  הופך לחוזה סופי. 3♠-עצמו, ו

  
  ניתוח משחק היד

דרום . ♣Qמזרח מוביל בראש הרצף 
והכרוז מנסה עקיפה , ♣K-זוכה ב

. ♥Aוגובה  ♠K-בשליט. מזרח זוכה ב
בשלב זה שני השותפים יודעים 

מערב . ♥-שלצפון קלף בודד ב
מזרח . ♥2עם  מאותת העדפת סדרה

ממשיך כמצוות השותף בקלאב. 
, ♦A-מערב חותך, זוכה בהמשך גם ב

לו היה מבוצע בדיוק.  3♠והחוזה 
הכרוז מוותר על העקיפה בשליט 

נמוך  ♠-בלקיחה השנייה ו ♠Aומשחק 
 10בלקיחה השלישית, היה מבצע 

לקיחות (הודות להצלחת העקיפה 
  ).♦Jנגד 

  
  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  28   Board:  

 T7 
 6 
 QJ965 
 Q8542  

  

 QJ9653 
 JT2 
 K84 
 6    

 K8 
 

AK98754 
 T2 
 97  

 A42 
 Q3 
 A73 
 AKJT3  

  

 

West North East South 

1♥ Pass 2♥ Dbl 

4♥ Pass Pass Dbl 

Pass 4NT Pass 5♣ 

5♥ Pass Pass Dbl 

Pass Pass Pass  

 

  ניתוח ההכרזה

? עם ידיים 2♥או  1♠מה להשיב? 
ת חלשות עדיף לרוב לתמוך ישירו

מוצדקת רק  1♠בשותף. הכרזה של 
אם מזרח סבור שידו מספיק חזקה 

לאחר הכרזה שנייה  3♥כדי להכריז 
  .1NT/♣2/♦2של 

, ומערב קופץ 2♥דרום מכפיל כמובן 
הכרזת הפרעה יעילה  – 4♥-מיד ל

אין ספק  למערב. פגיעות נוחבמצב 
שהיד שייכת ליריבים. דרום מכפיל 

 4-ל נקודות וסיכוי סביר 18שוב עם 
. סוג זה של 4♥לקיחות מלמעלה נגד 

Dbl  נקראOptional הוא אינו יכול .
להיות מעניש (ברור כי לדרום קוצר 

אבל היות שהמכרז כבר הגיע ), ♥-ב
, השותף מתבקש להשאיר 4לגובה 

את הכפל לעונשין עם חלוקה 
  מאוזנת. 

עם  NT4צפון מכריז  –זה לא המצב 
 בסדרות המיינור. דרום מעדיף 5-5

. כעת 5♥- , ומערב מקריב ל5♣כמובן 
הכפל כבר מעניש. ידו של דרום 
טובה מאוד, אך אינה מצדיקה 

  .6הרפתקאות בגובה 
  

  ניתוח משחק היד

מוכפל.  5♥נגד  ♦Q-צפון מוביל ב
קלף זה זוכה בלקיחה, ובהמשך יזכה 

. החוזה נופל אסים הדרום בשלוש
  דרום.-לצפון 300+ :פעמיים

מסוגלים לבצע  דרום-מתברר כי צפון
. לאחר משיכת שליטים יריץ 6♣

מהדומם. מזרח אינו  ♦Qהכרוז 
מכסה, וכעת אם ינחש הכרוז נכון 

 ♦-תוגבה סדרת ה, ♦J-להמשיך ב
ועליה יושלכו שני המפסידים של 

(יש לשחק את סדרת  ♠-דרום ב
השליט בזהירות ולדאוג לשמור שתי 

  כניסות לדומם).
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Dealer: N  
Vul: Both  29   Board:  

 J864 
 T7 
 KJ9 
 AKQ4  

  

 75 
 A8 
 T6542 
 JT87    

 KT 
 J9654 
 AQ3 
 962  

 AQ932 
 KQ32 
 87 
 53  

  

  

West North East South 

--- 1♣ Pass 1♠ 

Pass 2♠ Pass 4♠ 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה

 1♣מהלך ההכרזה פשוט. צפון פותח 
של  ♠-בסדרת ה 2ותומך לגובה 

המשיב. לאחר מציאת ההתאמה 
ף "נקודות חלוקה" ומכריז דרום מוסי

. גם אם 4♠ישירות משחק מלא 
בדרום יושב שחקן שמרני ביותר 

בלבד, צפון צריך לקבל  3♠המכריז 
נקודות)  ולהכריז  14את ההזמנה (

. ידיהם של מזרח ומערב אינן 4♠
  מאפשרות התערבות כלשהי.

  

  ניתוח משחק היד

מערב מוביל מסדרתו  4♠נגד 
וחוזר  ♥A- . מזרח זוכה ב5♥הארוכה 

עובר לדומם , ♥K- דרום זוכה ב. ♥8-ב
. Q- נמוך לעבר ה ♠ומנסה  ♣A-ב

, ♠K-הוא מפסיד את העקיפה ל
ומערב ממשיך בהארט שלישי. כעת 

או  ♠J-על הכרוז לנחש אם לחתוך ב
במערך הקלפים הנתון שתי . ♠8-ב

האופציות מצליחות. דרום מסיים 
ם ובהמשך יפסיד משיכת שליטי
  . ♦A-לקיחה בודדת ל

זו תהיה  –מבוצע בדיוק  4♠החוזה 
התוצאה ברוב השולחנות. כרוזים 
בודדים "ימצאו דרך ליפול", ומנגד 
מגנים בודדים במערב "יירדמו 
בשמירה" ויאבדו את הלקיחה שלהם 

  בדיאמונד.
  
  

  

Dealer: E  
Vul: None  30   Board:  

 T9 
 J764 
 T96 
 K765  

  

 KQ82 
 K853 
 KQ2 
 AT    

 543 
 AQT9 
 J5 
 J983  

 AJ76 
 2 
 A8743 
 Q42  

  

 

West North East South 

--- --- 1NT 2♦ 

Pass Pass Pass  

    

    

 

  ניתוח ההכרזה

. מזרח 13המצב מזכיר את יד מספר 
דרום משחקים -. אם צפוןNT1פותח 

טבעית, אני ממליץ להתערב בשיטה 
, וזאת על אף 4-1-5-3עם חלוקה  2♦

איכות הסדרה הגרועה; אם משחקים 
DONT ברורה עוד  2♦, ההכרזה

או  Cappellettiיותר; אם משחקים 
Landy-Multi אין לדרום אפשרות ,
  הכרזה, וחבל.

אם דרום לא מתערב, מערב ישיב 
. 4♥-מערב יגיעו ל-סטיימן, ומזרח 2♣

מערב בבעיה.  2♦ת, לאחר לעומת זא
(סטיימן) ולחייב את  3♦קשה להכריז 

נקודות  8השותף למשחק מלא עם 
בלבד. כפל שלילי מצד מערב 
(בהנחה שזה תואם את ההסכמים 

 –של הזוג) יפתור את הבעיה 
מערב עדיין עלולים -חלקית. מזרח

  . 2♠לנחות בחוזה גרוע של 
ומה אם משחקים כפל מעניש, 

רזה"? לעתים ולמערב "אין הכ
קרובות הרע במיעוטו הוא "לתת 
ליריבים לסדר אותך" ולא לנקוט שום 

"החלטתי" לתת  על כןפעולה. 
  .2♦ליריבים לשחק בחוזה 

  
  ניתוח משחק היד

כאשר ההגנה מחזיקה ברוב 
הנקודות, הובלה בשליט תשתלם 

 ♦J-לעתים קרובות! מערב מוביל ב
והכרוז בצרות. אין אפשרות להשיג 

בדומם, וגם אין כניסה  ♠חיתוך 
דרך מזרח.  ♠לדומם כדי לשחק 

 ♥-יפסיד לקיחה ב דרוםכתוצאה מכך 
 2♦ושתי לקיחות בכל סדרה אחרת. 

בעת השוואת התוצאות נופל פעמיים. 
לא  4♥-יתברר שחלק מהכרוזים ב

  ניחשו את המצב בשליט ונכשלו, כך
אינה בשתי לקיחות  2♦שהכשלת 

  מערב.-תוצאה רעה למזרח
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  31   Board:  

 42 
 AQ3 
 T9742 
 QJ8  

  

 T75 
 J982 
 AQ8 
 T42    

 86 
 KT764 
 K3 
 A963  

 AKQJ93 
 5 
 J65 
 K75  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♠ 

2♥ Dbl 3♥ 3♠/4♠ 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה

מדרום, ואוברקול  1♠פתיחה ברורה 
ממערב. בשיטת  2♥"טופ בוטום" 

חישוב זו משתלם להיות פעיל במצב 
פגיעות נוח גם כאשר חסרה נקודה 

לעמוד בדרישות  כדיאו שתיים 
. 2הפורמליות של אוברקול בגובה 

 10נקודות שלמעשה שוות  9צפון ל
), K-יושבים כנראה אחרי ה ♥AQ(כי 

והוא משתמש בכפל שלילי. מזרח 
  .3♥-תומך ל

לכאורה לדרום הכרזה ברורה של 
, אולם ידו שווה יותר מזה כאשר 3♠

+ נקודות עם אורך 9טיח השותף הב
וכוח בסדרות המיינור. אין לי ספק כי 

היא הכרזה נכונה בשיטת חישוב  4♠
IMPבוטום יהיו על כך חילוקי -. בטופ

דעות. החלטתי לציין את שתי 
האפשרויות ולהשאיר לכם את 

  הבחירה.
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה הטבעית של מערב היא 
, ♥Q-ואז הכרוז יעקוף ל, ♥-כמובן ב
ימשוך , ♥Aמפסיד על  ♦ישליך 

 –שליטים וימסור רק שלוש לקיחות 
  .♣-ואחת ב ♦-שתיים ב

ההגנה זוכה  ♦K-לאחר הובלה ב
בארבע הלקיחות הראשונות, אולם זו 

  .נראית לי הובלה חריגה
- אם בתחרות מערב מוביל נגדכם ב

K♦  לאחר ששותפו תמך בו בהכרזה
אפשר וצריך למלא , 3♥-ל 2♥-מ

על חשד שהזוג  טופס תלונה
משתמש בשיטות אסורות להעברת 
מידע (אך אין להאשים את היריבים 
בפומבי). זוג ש"מוצא" באופן קבוע 
את הסדרה החזקה של השותף 
בהובלה, עלול למצוא את עצמו 

  .מורחק מברידג'
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Dealer: W  
Vul: E-W  32   Board:  

 QJ8 
 AQ83 
 T32 
 KT4  

  

 KT93 
 KJ92 
 K 
 J752    

 764 
 T765 
 Q84 
 A63  

 A52 
 4 
 AJ9765 
 Q98  

  

 

West North East South 

Pass 1♣ Pass 1♦ 

Pass 1♥ Pass 3♦ 

Pass Pass Pass  

    

 

  ניתוח ההכרזה

. למזרח שתי רביעיות 1♣צפון פותח 
 מפתות במייג'ור, אבל במצב פגיע לא

הייתי מסתכן בכפל מוציא עם 
סינגלטון בדיאמונד. לדרום יד 

נקודות) עם שישייה  11מזמינה (
בדיאמונד. הדרך להראות זאת היא 

 3לחזור על סדרתו בקפיצה לגובה 
). 1♥(לאחר הכרזתו השנייה של צפון 

נקודות עם  12לצפון מינימום מוחלט (
). הוא דוחה כמובן 3-4-3-3חלוקה 

- יר את החוזה באת ההזמנה ומשא
♦3 .  
  

  ניתוח משחק היד

מערב מוביל בסדרה שלא הוכרזה 
 Q(שני מלמעלה מסדרה גרועה);  ♠6

מדרום. כעת  A-ממזרח ו Kמהדומם, 
בתקווה להיפטר  ♥-יעקוף הכרוז ב

- אבל מזרח זוכה ב, ♠-מהמפסיד ב
K♥ הכרוז זוכה בדומם . ♠-וממשיך ב

. ♥Aעל  ♠וממהר להשליך  ♠Qעם 
 ♦K-שליט ולוכד את ההוא ממשיך ב

כעת . ♦A-הבודד של מזרח עם ה
של מערב.  ♦Q-דרום מוסר לקיחה ל

. ♣-למערב אסור כמובן לגעת ב
לאחר המשך בסדרה אחרת דרום 
מסיים משיכת שליטים וצריך לנחש 

הרמז היחיד הוא . ♣Jאת מיקומו של 
לכאורה רוב . ♦-הקוצר של מזרח ב

אצל מזרח. אם  ♣J- הסיכויים ש
 K-נמוך אל ה ♣וז בהתאם ישחק הכר

מהדומם, הוא יגיע בסוף  ♣Tויריץ 
  לקיחות. 10-המשחק ל

  
  

  

Dealer: N  
Vul: None  33   Board:  

 K62 
 A952 
 Q42 
 A76  

  

 AJT9 
 86 
 KJ3 
 T842    

 Q753 
 KJT 
 AT9 
 KJ3  

 84 
 Q743 
 8765 
 Q95  

  

  

West North East South 

--- 1♣ Pass Pass 

1NT Pass Pass Pass 

    

    

 

  ניתוח ההכרזה

. דרום 1♣עוד פתיחה מינימלית של 
נקודות בלבד.  4עם  Passקורא 

במצב  NT1מערב מתערב 
Balancing נקודות  11-14 ומתאר

 9למזרח . ♣-מאוזנות עם עוצר ב
נקודות בלבד. הוא אינו רואה סיכוי 

- למשחק מלא ומשאיר את החוזה ב
NT1  נקודות מזרח היה יכול 11(עם +

 – 2♣להרשות לעצמו להכריז 
תסריט אפשרי אחר מתבסס  סטיימן).

על כך שהמומחים אינם אוהבים 
לאחר פתיחת השותף  Passלקרוא 

רק בגלל הסכנה שהשותף , ולו 1♣
ויקבל בוטום.  3-3ישחק ב"התאמה" 
בדרום הינה  1♥הכרזת תשובה 

מהלך מעניין שעשוי להפריע ליריבים 
להגיע לחוזה הנכון שלהם. במקרה 
הנוכחי אין למערב אפשרות להתערב 

, וזה יהיה 2♥-. צפון יתמוך ל1♥לאחר 
אולי החוזה הסופי. ייתכן גם 

Balancing Dbl וזה סופי ממערב וח
  מצדו של מזרח. 2♠
  

  ניתוח משחק היד

מדרום . ♥2-צפון יוביל ב NT1נגד 
, ♥K-הכרוז יזכה ב. ♥Qתשוחק 

ינחש את , ♠-יעקוף בהצלחה ב
לפי ההכרזה וינסה  ♦Qמיקומה של 

בסך . ♣Qגם עקיפה מוצלחת נגד 
לקיחות  10הכול מערב יצבור 

) ומזרח יצטער על כך שלא 180+(
למשחק מלא. גם  עשה ניסיון להגיע

לקיחות  10יושגו  ♠-בחוזה חלקי ב
  ). 170+באופן דומה (

לקיחות  8מערב -למזרח 2♥בחוזה 
בטוחות, אך אין באפשרותם לפתוח 

מבלי "למכור"  ♣-את סדרת ה
לבסוף הכרוז יגביה לקיחה לקיחה. 

מפסיד מהדומם.  ♣וישליך  ♦-ב
לא תהיה מוצלחת  150+תוצאה של 
  מערב.-עבור מזרח

  

Dealer: E  
Vul: N-S  34   Board:  

 3 
 KQ9 
 JT9 
 AK9842  

  

 JT2 
 A82 
 AQ653 
 J3    

 AK7 
 JT654 
 K87 
 T6  

 Q98654 
 73 
 42 
 Q75  

  

 

West North East South 

--- --- 1♦ Pass 

1♥ 2♣ Dbl Pass 

3♥ Pass Pass Pass 

    

 

  ניתוח ההכרזה

לצפון פתיחה מלאה עם שישייה 
 2♣בקלאב, ואין לו בעיה להתערב 

לאחר ששני היריבים הכריזו. מזרח 
 Support doubleזהו  –כפיל מ

המתאר שלושה קלפים בהארט 
 2♠(בדיוק). דרום שוקל הכרזה של 

, אבל במצב פגיע נגד לא פגיע 3♣או 
כשכל לא כדאי לצאת להרפתקאות 

. מערב יודע על Qרכושנו הוא שתי 
בהארט ובוחר בהכרזת  5-3התאמה 
נקודות. למזרח  11עם  3♥הזמנה 

נת. נקודות ללא חלוקה מעניי 12
נראה חסר ערך, וגם ערכו  ♣Jמתוכן 

מוטל בספק. כפי שכבר  ♠Jשל 
בוטום לא - נאמר, בתחרות טופ

דוחפים בכוח למשחקים מלאים. גם 
הוא חוזה לגיטימי, וביצועו עשוי  3♥

  בהחלט להניב תוצאה טובה.
  

  ניתוח משחק היד

 ♣K-ממשיך ב, ♣A-צפון מוביל ב
אשר יושבים אחרי  ♥KQ9וכעת בידו 

JT♥  של הכרוז ומבטיחים לו שתי
לקיחות ודאיות בסדרת השליט. שאר 

יבוצע  3♥הלקיחות שייכות לכרוז. 
 4♥כמובן, אך הסיכוי היחיד לבצע 

הינו שגיאה גסה מצדו של צפון (כגון 
  בלקיחה השלישית). ♥K- המשך ב

דרום מסוגלים לבצע -מנגד, צפון
, אבל אם דרום יכריז 3♣חוזה של 

. 4♣-חף ל, צפון עלול להיס3♣
בוטום, שחקן טוב -בתחרות טופ
  לעונשין. התוצאה 4♣במערב יכפיל 

  מכונה גם "נשיקת המוות". 200-
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Dealer: S  
Vul: E-W  35   Board:  

 AQ64 
 92 
 J9762 
 A5  

  

  
 AKJ865 
 A4 
 KQJ87    

 KJ9 
 Q3 
 KQT3 
 T432  

 T87532 
 T74 
 85 
 96  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1♦ 2NT Pass 

3♣ Pass 4♠ Pass 

5♦ Pass 6♣ Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה

למזרח יד אדירה לאחר פתיחת צפון 
 NT2, והצעד הראשון הוא הכרזת 1♦

אורך  –ראה לשותף את החלוקה שת
בשתי הסדרות הנמוכות שלא 
הוכרזו. למערב המון נקודות 

והוא מחליט , ♠-וב ♦- מבוזבזות ב
. רעיון אחר 3♣להסתפק בהכרזת 

אבל בדרך כלל  – NT3הוא להכריז 
אינו  Unusual 2NTשותף המכריז 

  שואף להיות כרוז בחוזה ללא שליט.
מזרח עושה חשבון שאין  3♣לאחר 

ו מפסידים רבים, והוא ממשיך ל
, שבמקרה זה 4♠בהכרזת ספלינטר 

מראה יד חזקה מאוד עם חוסר 
בספייד. ניתן גם להסיק שלמזרח שני 

לפחות. על כן הכוח של  ♦קלפי 
משמעותי. מערב לא  ♦-מערב ב

אפילו נקודה  3♣הבטיח בהכרזת 
 11אחת. במציאות הוא מחזיק 

א והו, ♥-נקודות הכוללות קלף חיוני ב
חייב לשתף פעולה בכיוון סלם 

. מזרח 5♦ביד -באמצעות הכרזת קיו
אצל שותפו  ♣Aאינו מצפה למצוא 

(צריך להשאיר משהו גם לפותח) 
  .6♣ומסתפק בחוזה 

  

  ניתוח משחק היד

משחק היד יהיה קצר. לאחר משיכת 
לקיחות.  12השליטים הכרוז תובע 

בסיום המשחק מזרח מהרהר: "אילו 
הייתי מכריז , ♥Q רק ידעתי שלשותף

", אבל פרפקציוניזם הוא דבר 6♥
היה  6♥מסוכן בברידג'. חוזה של 

עלול להיכשל בגלל חיתוך קלאב. זוג 
בחלוקה זו צריך להיות  6♣-שהגיע ל

גאה בהכרזתו ושמח בחלקו. מן 
הסתם, זוגות רבים יצטיינו פחות 

  .4♥-בהכרזה ויסתפקו ב
  

  

Dealer: W  
Vul: Both  36   Board:  

 QT764 
 KT2 
 643 
 92  

  

 AK95 
 A8 
 AKQ7 
 A73    

 J83 
 QJ764 
 8 
 KT86  

 2 
 953 
 JT952 
 QJ54  

  

 

West North East South 

Pass Pass 2♣ Pass 

2♥ Pass 2NT Pass 

3♣ Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 

  ניתוח ההכרזה

נקודות  24עם  2♣מזרח פותח 
נקודות עם  7מאוזנות. לדעתי, 

מהוות סיבה מספקת  5-4חלוקה 
שחקן . 2♥לבחור בתשובה חיובית 

משיך לאחר יו 2♦ יכריז סבור אחרתש
NT2 .בהכרזת טרנספר  

טבעי. מערב  ההמשך 2♥לאחר 
מזרח אינו . ♣-סדרת המראה גם את 

רואה התאמה ומתחיל להבין שיש לו 
על כן הוא . ♦-וב ♠-כוח מבוזבז ב
ומעביר לשותף  NT3בוחר בהכרזת 

את המסר "אין לנו התאמה טובה. 
אני מוכן לעצור". גם מערב מוכן 

מינימום מוחלט להכרזת  עםלעצור 
"ההר מוליד עכבר", ולאחר  .2♥

התחלה מבטיחה מאוד, המכרז דועך 
  .NT3-ב
  

  ניתוח משחק היד

מזרח זוכה . ♦J-דרום מוביל ב
 ♠- ממשיך בו ♠Aבלקיחה, משחק 

. דרום אינו משרת J-נמוך מידו אל ה
- וחוזר ב ♠Q- ללקיחה זו. צפון זוכה ב

"מסומנת". לא  ♠-כעת העקיפה ב. ♦
ולעקוף  ♣Kכדאי לעבור לדומם עם 

בדרום לא תהיה  ♥Kכי אם , ♥-ב
כניסה נוספת לדומם, ומזרח עלול 

  לקיחות בלבד. 8להישאר עם 
הדרך הנכונה היא לזכות בסיבוב שני 

נוסף לעבר  ♥-ו ♥Aולשחק  ♦ של
הדומם. כעת מובטחות לכרוז שלוש 

 ♦- שלוש ב, ♥-שתיים ב, ♠-לקיחות ב
לקיחות).   10(בסך הכול  ♣- ושתיים ב

, 3-3מחולקת  ♥-בפועל סדרת ה
 11והכרוז יגיע לתוצאה טובה מאוד: 

 12(במציאות ניתן לבצע  לקיחות.
לקיחות בזכות החלוקות הנוחות, 

  ספק חוזה גרוע). הוא ללא NT6אבל 
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  37   Board:  

 T97632 
 A8 
 74 
 A43  

  

 J54 
 J53 
 QT2 
 9872    

 8 
 

KQ97642 
 A985 
 T  

 AKQ 
 T 
 KJ63 
 KQJ65  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1♣ 

4♥ Pass Pass Dbl 

Pass 4♠ 5♥ Dbl 

Pass 5♠ Pass Pass 

Pass    

 

  ניתוח ההכרזה

נקודות.  19עם  1♣דרום פותח 
 1-7-4-1למערב חלוקה מיוחדת 

. 4♥הכרזת הפרעה של מצדיקה ה
במצב פגיע  4♠צפון אינו יכול להכריז 

נקודות  12כל עוד שותפו הבטיח 
מדרום  Dblבלבד, אבל לאחר 

המבטיח נקודות (ולרוב גם רביעייה 
, אלא 4♠- הוא יתחרה לא רק ל) ♠-ב

  .5♥מעל  5♠-גם ל
 4♥של מזרח על  Pass- ייתכן שה

נאיבי מדי. מהקלפים שלו ברור כי 
שחקן . ♠-לקיחות ב 11-12 ליריבים

 – NT4ערמומי במזרח עשוי להכריז 
כך יוכל לדעת אסים! מספר השאלה ל

, ובמידת 6♠אם יש סיכוי להפיל 
  .7♥-הצורך יקריב ל

דרום -קשה לצפון 4♥במציאות, אחרי 
לראות עד כמה קלפיהם משתלבים 

  יפה, והם כנראה לא יגיעו לסלם.
  

  ניתוח משחק היד

צפון . ♠-גד חוזה בנ ♥-מזרח מוביל ב
מושך שליטים ומשליך , ♥A- זוכה ב

 12שני מפסידים על הקלאב (
לקיחות). לו היו השליטים מחולקים 

 13-ולהגיע ל ♥, היה יכול לחתוך 2-2
לקיחות. ההובלה היחידה המאתגרת 

ועדיין הכרוז , ♦-היא ב 6♠חוזה של 
- צפוי לנחש נכון. הבעיה של צפון

להכריז דרום אינה לבצע סלם, אלא 
  אותו.

מערב מפסידים חמש - מנגד, מזרח
(בהנחה  ♥-לקיחות בחוזה ב

שההגנה תדייק ותממש חיתוך 
מכאן נובע כי ). ♦-פוטנציאלי ב

תהא מסוכנת,  5♠מעל  6♥-הקרבה ל
הינה  6♠מעל  7♥-אך הקרבה ל

  הכרחית.



  15עמוד  11/11/2018  2018סימולטנית ארצית נובמבר 
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  38   Board:  

 76 
 T854 
 QJ64 
 Q63  

  

 KQ984 
 AJ3 
 83 
 T95    

 AJT32 
 Q76 
 AK92 
 2  

 5 
 K92 
 T75 
 AKJ874  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1♣ 

1♠ Pass 4♠ Pass 

Pass Pass   

    

 

  ניתוח ההכרזה

ומערב מתערב  1♣דרום פותח 
. גם ידו של מזרח 1♠באוברקול 

נקודות +  10. 1♠ל מתאימה לאוברקו
עם השותף  5-5התאמה ידועה 

מצדיקות הכרזה מידית של משחק 
  .4♠מלא 

אם מערב חושב להמשיך הלאה 
, עליו לקחת בחשבון 4♠לאחר 

שהשותף לא השתמש בהכרזת 
ספלינטר, ולכן אין לו סינגלטון או 

הנקודות של  14חוסר באף סדרה. 
מערב טובות, אך אינן מספיקות 

- אוזנת שהתחילה בלסלם מול יד מ
Pass המקרה היחיד שבו תתעורר .

דרום יגיעו - בעיה הוא כאשר צפון
בדרך זו או אחרת להכרזת הקרבה 

. מערב אינו יכול לדעת 5♣של 
ייפול,  5♣בוודאות בכמה לקיחות 

  .5♠-וככל הנראה יידחף ל
  

  ניתוח משחק היד

) יהיה 5♠(או  4♠המשחק בחוזה 
תוך פשוט: מערב ימשוך שליטים, יח

בדומם ויעקוף ללא הצלחה  ♦פעמיים 
הוא יפסיד שתי לקיחות בלבד: . ♥-ב
K♥ ו-A♣ .  

מערב תהיה התוצאה -למזרח 650+
  ברוב השולחנות.

מוכפל במצב  5♣-הכרזת הקרבה ל
לא פגיע נגד פגיע עלולה לעלות 

, ♠A, ♦חיתוך , ♦AKלדרום ביוקר: 
(חיוני כדי לחסל  ♦סיבוב רביעי של 

בדומם). דרום את הקלף הזוכה 
יחתוך מעל מזרח, אבל לאחר מכן 
יפסיד שתי לקיחות בהארט עם 

  .bottom – 800תוצאה של מינוס 
  
  

  

Dealer: S  
Vul: Both  39   Board:  

 832 
 AKQT 
 Q65 
 J54  

  

 AQJ7654 
 J54 
 T 
 AQ    

 KT 
 732 
 J8432 
 T72  

 9 
 986 
 AK97 
 K9863  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1♥ 1♠ 2♠ 

Dbl 3♥ 3♠ Pass 

Pass Pass   

 

 

  ניתוח ההכרזה

הכרזת פתיחה במושב השלישי עם 
יד חלשה יחסית צריכה לתת לשותף 

שבמקום הובלה טובה. זו הסיבה 
"לפי הספר", צפון פותח  1♣לפתוח 

על כל  Passלקרוא  . בכוונתו1♥
  תשובה טבעית של השותף.
ודרום  1♠במציאות מזרח מתערב 

 9-11(המתאר  2♠ביד -מכריז קיו
מערב ). ♥-נקודות עם התאמה ב

 ♠-מכפיל כדי להראות קלף בכיר ב
ולעודד את שותפו להוביל בסדרה זו. 

מינימום  מתאר – 3♥צפון מכריז 
. מזרח בחוזה חלקיומנסה לעצור 

(שחקנים אופטימיים  3♠-מתחרה ל
של השותף לא  Dbl, אבל 4♠ינסו 

של דרום  2♠-הבטיח נקודות רבות, ו
דווקא כן). בשלב זה ייתכן שדרום 

בוטום, לא?!). -יכפיל לעונשין (טופ
לאחר שהשותף דחה  4♥אין להכריז 

  את ההזמנה.
  

  ניתוח משחק היד

מקבל , ♦A-דרום מוביל ב 3♠נגד 
סימון לא מעודד ומחליף לסדרת 

להפתעתו הנעימה . ♥השותף 
מתברר כי השותף פתח עם רביעייה 

המקנה לזוג שלוש  AKQבראשות 
כל שנדרש כעת הוא לקיחות בהגנה. 

 ♥שצפון לא ינסה סיבוב רביעי של 
. לאחר Promotion-בתקוות שווא ל

של דרום  ♣K-כל הגנה אחרת יזכה ה
  לקיחה החמישית של ההגנה. ב

יד זו מתאפיינת בחלוקות ידידותיות 
 4♥מאוד המאפשרות לצפון לבצע 

. שחקן אגרסיבי 4-3בהתאמה 
 1♥בדרום שיעלה הכרזת פתיחה 

של  4♠למשחק מלא ויכפיל הכרזת 
היריבים עשוי להוביל את השותפות 

  .Top-ל
  

  

Dealer: W  
Vul: None  40   Board:  

 AQ 
 Q65 
 T432 
 Q643  

  

 T98643 
 74 
 K987 
 K    

 KJ7 
 KT9 
 Q6 
 JT987  

 52 
 AJ832 
 AJ5 
 A52  

  

 

West North East South 

Pass Pass 2♠ Dbl 

3♠ 3NT Pass Pass 

Pass    

    

 

  ניתוח ההכרזה

 10עם  Passמערב וצפון קוראים 
נקודות מאוזנות (לכל אחד). מזרח 
אינו מתחשב באיכות הסדרה ופותח 

ש, זאת משום שבמושב חל 2♠
השלישי במצב לא פגיע "הכול הולך". 

אינה  ♥-דרום מכפיל (איכות סדרת ה
), ומערב 3מצדיקה אוברקול בגובה 

. צפון רוצה מאוד לקבל 3♠-תומך ל
ומחליט  AQ-לתוך ה ♠-הובלה ב

  .NT3להכריז 
שימו לב כי לאחר פתיחתו החלשה 

. NT3-של מזרח המכרז התגלגל ל
נותן לדרום לפתוח, אילו מזרח היה 

רוב הסיכויים שהמכרז היה מסתיים 
  .4♥-ב
  

  ניתוח משחק היד

-צפון לוכד את ה. ♠-מזרח מוביל ב
♠K של מערב עם ה-A ומתחיל ,

העקיפה . ♥-לפתח את סדרת ה
ומוציא  ♠- נכשלת. מערב ממשיך ב

לכרוז את העוצר האחרון. צפון גובה 
 8וכעת יש לו  ♥-ארבע לקיחות ב

חשופה.  ♠-סדרת ה לקיחות בעוד
בודד  ♣Kהסיכוי האחרון הוא להפיל 

 NT3-. הנס אכן קורה וA-עם ה
מבוצע. כנראה חנוכה הגיע השנה 
מוקדם. בתחרות הנס כנראה לא 

לרוב  40יקרה, משום שיד מספר 
  אינה משוחקת.

מצבו של הכרוז  4♥בחוזה החלופי 
. ♣J-אינה נראה טוב לאחר הובלה ב

וחים. למי הביצוע אפשרי בקלפים פת
מצד  4♥שיצליח לנחש הכול ולבצע 

  דרום מגיע, ללא ספק, ציון לשבח. 
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חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי? 
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...


