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

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

שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם וסקרנותכם.

מושיקו מיוחס בן 25 , רב אמן בין-לאומי, 
אלוף אירופה בברידג' ומאמן נבחרת ישראל 

עד גיל 15.
צעדיו  את  והחל  ברידג',  לשחקני  שני  דור 

הראשונים במשחק כבר בגיל 9.
מגיל  כבר  השונות  ישראל  נבחרות  חבר 
16 והיה שותף לזכיות רבות של הנבחרות 

הצעירות באליפויות אירופה ועולם.
זכה מספר פעמים באליפויות הארץ השונות ואף שימש כקפטן במספר 

תחרויות בינלאומיות.
כרכז  משמש  מושיקו  כאשר  הברידג'  הוא  אלו  בימים  פועלו  עיקר 
ופועל רבות לקידום  פרויקט בתי הספר של ההתאגדות הישראלית 

ופיתוח הענף בקרב האוכלוסייה הצעירה.

מושיקו נמנה עם בכירי המורים בארץ, מעבירי ימי עיון למורים בתחום 
בתי ספר והוראת ברידג' לילדים.
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 Dealer: N
Vul: None  1Board:

♠ 742
♥ K64
♦ QT863
♣ K3

♠ AJ98
♥ Q982
♦ A7
♣ A94

♠ KQ53
♥ 53
♦ 952
♣ T765

♠ T6
♥ AJT7
♦ KJ4
♣ QJ82

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1NTPassPass

2♦DblPass2♠
PassPass3♦All Pass

ניתוח ההכרזה

שגרתי  הכרזה  מהלך  צפוי  לכאורה 
רוב השחקנים בצפון   .1NT-ב המסתיים 
כדאי  למעשה  אבל  להכריז,  יחשבו  לא 
מאוד לצפון להתערב ב-♦2. מדוע? לאור 
יש  נקודות(   0-7( מערב  של   Pass-ה
וכל  ומעלה,  פתיחה  גבוה שלדרום  סיכוי 
עוד לדרום 2 קלפי ♦ ומעלה ואף צד אינו 
פגיע, התוצאה של צפון/דרום ב-♦2 צפויה 
שלהם  מהתוצאה  יותר  טובה  להיות 
בהגנה נגד 1NT. מזרח לא ממהר לוותר 
ומשתמש בכפל מוציא על ♦2. כך מגיעים 
דרום  אולם   .2♠ לחוזה  מזרח/מערב 
מתחרה ל-♦3 וכנראה יזכה בחוזה, אלא 
אם יחליט מזרח להרחיק לכת עד ל-♠3. 
היא   2♦ כי  הנחתי  זה  בניתוח  הערה: 
הכרזה טבעית. אם צפון/דרום משתמשים 
 ,1NT פתיחה  הכרזת  נגד  במוסכמות 

עליהם להכריז לפי השיטה.

ניתוח משחק היד

דרום  יוביל   1NT הפופולרי  החוזה  נגד 
עם  יילקח  צפון  של   ♣K-ה ב-2♣.  כנראה 
ימשיך ב-♣ בתקווה לפתח  והכרוז   ♣A-ה
כעת  שלו.  השביעית  הלקיחה  את  שם 
לדיאמונד  או  להארט  להחליף  צריך  דרום 
כדי להפיל את החוזה פעם אחת. לעומת 
זאת, חוזה של ♠2 מצד מערב יבוצע, אבל 
היד שייכת דווקא לצפון/דרום בחוזה ♦3. 
 1 )2 בספייד,  מידיים  4 מפסידים  לכרוז 
בדיאמונד ו-1 בקלאב(. פרט לכך הבעיה 
היחידה היא בהארט, אבל קל למקם את 
ה-Q♥ לאחר הכרזת הפתיחה 1NT של 

מזרח.

♦3 מבוצע תהיה תוצאת שיא לצפון-דרום. 
מזרח/ "נורמלית"  לתוצאה  להגיע  כדי 

ולקוות  ל-♠3  "להקריב"  צריכים  מערב 
שיריביהם לא יכפילו.

 Dealer: E
Vul: N-S  2Board:

♠ T82
♥ J875
♦ 842
♣ K93

♠ 9
♥ A64
♦ AKQ95
♣ J765

♠ Q764
♥ QT3
♦ J3
♣ AQT8

♠ AKJ53
♥ K92
♦ T76
♣ 42

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♦1♠2NT

Pass3NTPassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

מזרח פותח ♦1, וידו של דרום מצדיקה 
אוברקול ♠1 גם במצב פגיע. למערב 
 11 עם   2NT של  טיפוסית  הכרזה 
נקודות מאוזנות ועוצר בסדרת היריב. 
של  למינימום  מעל  יש הרבה  למזרח 
ההזמנה  את  מקבל  והוא  פתיחה, 

.3NT-ומוסיף ל

ניתוח משחק היד

לפי  להוביל  מומלץ  השותף  בסדרת 
להשתמש  ולא  מלמעלה   3/5 שיטת 
במוסכמה MUD )הובלת קלף אמצעי 

מ-3 קלפים זוטרים(.

כי  מסיק  ודרום  ב-2♠,  מוביל  צפון 
 4 ולכרוז   ♠ קלפי   3 כנראה  לשותפו 
הבטיח  )הוא   Q-ה בראשות   ♠ קלפי 

עוצר בסדרה(.

דרום היא  ביותר של  ההגנה החזקה 
ואם  הראשונה,  בלקיחה   ♠J לשחק 
מערב יעכב – להמשיך ב-♠ נמוך. כך 
שותפו  עם  תקשורת  על  שומר  הוא 
 4 לקיחות:   5 מובטחות  ולהגנה 

.)♥K או( ♣K-בספייד ו

אם דרום יזכה בלקיחה הראשונה עם 
K♠ וימשיך ב-♠ נמוך, הכרוז יגדיל את 
סיכוייו אם יעכב את ה-Q♠. צפון יזכה 
ימשיך בספייד החוזה  ב-T♠, אך אם 
בשלב  החוזה  את  להפיל  כדי  יבוצע. 
מצפון   ♥ להצטיין:  צריכה  ההגנה  זה 
אל ה-K♥ של דרום, ואז ♣ מדרום כדי 

להגביה את ה-K♣ של צפון.

 Dealer: S
Vul: E-W  3Board:

♠ 8642
♥ K8
♦ AKQ
♣ KT97

♠ 975
♥ Q72
♦ 873
♣ 5432

♠ KT
♥ AJT943
♦ J5
♣ AJ8

♠ AQJ3
♥ 65
♦ T9642
♣ Q6

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♥
DblPass2♠Pass
4♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

שייכת  היד  אבל   ,1♥ פותח  מערב 
מתאימה  צפון  של  ידו  לצפון/דרום. 
)קוצר  מוציא  לכפל  הן  הכללים  לפי 
נקודות   15(  1NT-ל והן  בהארט( 
גם  אבל  כפל,  מעדיף  אני  מאוזנות(. 
לאותו  ותוביל  סבירה  הכרזה   1NT
צפון(.  יהיה  הכרוז  כי  )אם  חוזה 
9 נקודות עם רביעייה מצוינת  לדרום 
ב-♠ ועליו להראות את כוחו בהכרזת 
קפיצה ל-♠2 המתארת 9-11 נקודות, 
חמישייה  בהכרח  מחייבת  אינה  אך 
בספייד. כעת צפון יוסיף למשחק מלא 
♠4 – יש לו 3 נקודות מעל למינימום 
הובטח  שלא  ב-♠  רביעי  קלף  וכן 

בסיבוב הקודם.

ניתוח משחק היד

J♦, היות  קלף ההובלה המומלץ הוא 
פסולות.  האחרות  ההובלות  שכל 
החלופה הסבירה היחידה )אבל פחות 
טובה לדעתי( היא להוביל A♥ בתקווה 

שלשותף סינגלטון בסדרה זו.

הדומם יזכה בלקיחה הראשונה ויוביל 
 .♠K-ב יזכה  מערב  כעת  לעקיפה.   ♠
ברגע שמערב רואה K♥ בדומם הוא 
צריך לגבות מיד A♥ מאחר שברור לו 
בסדרה.  שנייה  ללקיחה  תקווה  שאין 
ושותפו  בטוחות  לקיחות   3 למערב 
ברוב  כך שהתוצאה  דבר,  תורם  אינו 
בדיוק.  מבוצע   4♠ תהיה  השולחנות 
יתר   ♥A עם  ימתין  מערב  אם  אבל 
הזדמנות  לדרום  תהיה  המידה,  על 
לשחרר  בשליט,  שני  סיבוב  למשוך 
כדי  תוך  לידו  לעבור  ב-♦,  חסימה 
ולהשליך את  הוצאת השליט האחרון 
סדרת  על  שבדומם  ההארטים  שני 
כמובן  תהיינה  לקיחות   11 ה-♦. 

תוצאת שיא.
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 Dealer: W
Vul: Both  4Board:

♠ KT3
♥ 86
♦ KT873
♣ QJ5

♠ 65
♥ K7542
♦ AQ9
♣ KT6

♠ QJ
♥ QJ
♦ J654
♣ 98432

♠ A98742
♥ AT93
♦ 2
♣ A7

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

Pass1♥1♠Pass
2♠Pass3♥Pass
4♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

ושוב צפון-דרום מגיעים למשחק מלא 
היריבים.  של   1♥ פתיחה  לאחר   4♠
גבוהות,  נקודות   25 להם  אין  הפעם 
אבל לדרום כוח חלוקתי עצום. לאחר 
 4 להוסיף  עליו  ל-♠2  שותפו  תמיכת 
דאבלטון,  )סינגלטון,  חלוקה  נקודות 
9 שליטים(. דרום צריך להזמין ל-♠4 
 ,3♥ על  המלצתי  )כאן  כלשהי  בדרך 
מעין long trial bid בסדרה שהכריז 
ולא  טובות,  נקודות   9 לצפון  היריב(. 
היה חסר לו הרבה כדי שיכריז בסיבוב 
על   .2♠ במקום   2♥ קיו-ביד  הראשון 
שותפו  של  הזמנה  כל  לקבל  עליו  כן 

ולהכריז את המשחק המלא.

ניתוח משחק היד

 .♥Q השותף  בסדרת  מוביל  מערב 
אצל  הנקודות  רוב  את  ימקם  הכרוז 
חיתוכי  ל-2  זקוק  הוא  שפתח.  מזרח 

הארט בדומם ולעקיפה בקלאב.

לזכות  הוא  הנכון  המשחק  לפיכך 
ב-A♥ ולהמשיך בסדרה. מערב זוכה 
ב-J♥ וממשיך ב-♦ אל שותפו שחוזר 
וצפון   ♠Q-ב חותך  מערב  כעת  ב-♥. 

חותך מעליו.

אם הכרוז קורא את המצב, הוא יפיל 
 ♥ יחתוך   ♠A-ה עם   ♠J-ה את  כעת 
וישיג  יעקוף בקלאב   ,♥T-ה נוסף עם 
הוא  כי  ייתכן  זאת,  עם  לקיחות.   11
לעקוף  וינסה  במזרח   ♠J את  ימקם 

ב-♠ ללא הצלחה.

הובלה בשליט במטרה למנוע חיתוכי 
הארט לא תהיה יעילה עבור ההגנה, 
להגביה את  זמן  יהיה  משום שלכרוז 

סדרת הדיאמונד שבדומם.

 Dealer: N
Vul: N-S  5Board:

♠ T5
♥ AQT2
♦ 9854
♣ A84

♠ 972
♥ 83
♦ QT3
♣ QT753

♠ AKQJ63
♥ K654
♦ A
♣ 96

♠ 84
♥ J97
♦ KJ762
♣ KJ2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPassPass1♠
DblPass2♦Dbl

Pass2♠3♦3♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

קריאות   3 לאחר   1♠ פותח  מערב 
לכפל  טיפוסית  חלוקה  לצפון   .Pass
לפתיחה  מאוד  קרוב  כוח  מוציא, 
שהוא  היות  בהארט.  טובה  ורביעייה 
Passed Hand עליו להכפיל. לדרום 
והוא היה משיב ♦3 לכפל  נקודות,   9
 Passed Hand מול  אבל  "רגיל", 
למשחק  סיכוי  שום  שאין  יודע  הוא 
ולאחר   2♦ משיב  דרום  לפיכך  מלא. 
מכן יתחרה ל-♦3 אם היריבים יכריזו 
 ,2♦ על   2♠ להכריז  יכול  ♠2. מערב 
סדרת  על  חזרה  ולאחריו   Dbl אבל 
ה-♠ מתאר טוב יותר את ידו החזקה. 
אני צופה שהמכרז יסתיים בחוזה של 
 9 של  התאמה  )למזרח/מערב   3♠
שליטים(.  שחקנים אופטימיים במערב 
ינסו אולי ♠4, אך ללא הצלחה. תוצאת 
דווקא  תושג  מזרח/מערב  של  השיא 

מול הזוגות שיתנו להם לשחק ♠1.

ניתוח משחק היד

השותף  בסדרת  להוביל  צריך  צפון 
מערב  ב-♦,  יוביל  אם  בשליט.  או   ♦
לחתוך  בתקווה   ♥ וישחק   ♦A-ב יזכה 

בדומם. כעת צפון חייב לשחק שליט.

נכונה מערב  כך או אחרת, מול הגנה 
הוא  אחת.  פעם  רק  לחתוך  יספיק 
ו-2  לקיחות בהארט   3 ייאלץ להפסיד 
בקלאב, והמשחק יסתיים בתוצאה של 
8 לקיחות. בחוזה ב-♦3 הכרוז יפסיד 2 
לקיחות ב-♠ ויבצע עקיפות מתבקשות 
ב-♥ וב-♣. השאלה היא רק איך ישחק 
נורמלי  במשחק  השליט.  סדרת  את 
)♦ נמוך אל ה-J( יהיו לו 2 מפסידים, 

והחוזה יבוצע בדיוק.

 Dealer: E
Vul: E-W  6Board:

♠ AJ6
♥ AQ76
♦ A87
♣ J62

♠ T942
♥ J532
♦ KT65
♣ 9

♠ KQ853
♥ 4
♦ 943
♣ T543

♠ 7
♥ KT98
♦ QJ2
♣ AKQ87

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

4NTPass5♥Pass
6♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

דרום פותח ♣1 ותומך בשותפו לגובה 
התאמה  גבוהות,  נקודות   15 עם   3
בכך  יש שיראו  ב-♠.  בודד  וקלף  ב-♥ 
ספלינטר  הכרזת  ויעדיפו   underbid
קלפים  אינם   ♦QJx לדעתי   .3♠ של 
טובים לסלם, ואפשר להסתפק ב-♥3. 
מכל מקום, לצפון 16 נקודות עם קלפי 
תמך  ששותפו  ולאחר  רבים,  מפתח 
בסלם.   להיות  רוצה  הוא  בקפיצה 
קונטרול  לגבי  מברר  צפון  ראשית 
קיו-ביד  הכרזת  באמצעות  בקלאב 
ומוודא  לאסים  שואל  הוא  כעת   .3♠
בידי   ♥Q כולל  המפתח  קלפי  שכל 
לחפש  הראוי  מן  זה  אין  השותפות. 
סלם גדול, היות שידו של צפון מאוזנת 
מדי והשותף הכריז "רק" ♥3 ולא ♥4. 
צפון  מפתח  לקלפי  השאלה  לאחר 

פשוט סוגר ל-♥6.

ניתוח משחק היד

מומלצת  אינה  הבודד  ב-9♣  הובלה 
הכרזת  הכפיל  לא  שהשותף  היות 
הובלה  מעדיף  אני   .4♣ של   קיו-ביד 
דרכים  כמובן  לכרוז   .)♠9 )או   ♠T-ב
רבות לבצע את הסלם על אף חלוקת 
לו  יש  שני  מצד  אבל   ,4-1 השליטים 
יעשה  אם  ביחוד  ליפול,  מפתה  דרך 

מאמץ לזכות בכל 13 הלקיחות.

  ,♠A משחקים  הייתם  לא  האם 
נוסף   ♠ חיתוך   ,♣J  ,♠ חיתוך 
השליטים חלוקת  אם   ?♥K  וכעת 
3-2 כל הלקיחות שלכם, אבל במערך 
משום  זאת  ב-♥6!  תיכשלו  הנתון 
הקלאב  בסיבוב  רק  יחתוך  שמזרח 
השלישי, וההגנה תזכה לבסוף לא רק 

 .♦K-אלא גם ב ,♥J-ב
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 Dealer: S
Vul: Both  7Board:

♠ KJT72
♥ T8
♦ AJT85
♣ K

♠ A64
♥ 5
♦ Q92
♣ A98743

♠ Q9
♥ AQJ32
♦ K76
♣ 652

♠ 853
♥ K9764
♦ 43
♣ QJT

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♥
2♥3♣PassPass

Pass

ניתוח ההכרזה

משתמש  וצפון   1♥ פותח  מערב 
כדי   Michaels Cuebid במוסכמה 
אחת  חמישיות,   2 עם  יד  להראות 

בספייד ואחת בסדרת מינור.

של  טבעית  הכרזה  כעת  למזרח 
אולם  נקודות,  ו-10  שישייה  עם   3♣
הכרזה  אם  שסיכמו  הזוגות  מעטים 
לא. למשיב  או  מחייבת  היא  כזאת 
שתי דרכים להראות סדרת ♣ במצב 
כזה – האחת להכריז מיד ♣3 והשנייה 
להתחיל ב-Dbl ולהכריז בהמשך ♣3 
מהלך  איזה  לסכם  יש  יתאפשר.  אם 
הכרזה מראה יד חזקה יותר, ולדעתי 
הגיוני יותר להכריז ♣3 ישיר עם ידיים 
אינה  ש-♣3  חזקות. בהנחה  פחות 
החוזה  יהיה  זה  מחייבת,  הכרזה 
מינימלית  פתיחה  למערב  הסופי. 
להכריז  הצדקה  אין  ולדרום  לחלוטין, 
בסדרות  שלו  הנקודות  כל  כאשר   3♠

שהוכרזו על ידי היריבים.

ניתוח משחק היד

את  להכשיל  ניתן  לא  כי  מתברר 
ביותר  החוזה ♣3. ההובלה הטבעית 
חיתוכים  למניעת   ♣Q היא  דרום  של 
טעם  אין  בשליט  מכובדים  רצף  )עם 
לחתוך(  בניסיון  קצרה  סדרה  להוביל 
כדי  מעכב  והכרוז   ,♣K-ב עולה  צפון 

שההגנה לא תוכל להמשיך בשליט.

סדרה  כל   – טוב  המשך  אין  לצפון 
להיפטר  לכרוז  תעזור  שישחק 
הארט,  הוא  במיעוטו  הרע  ממפסיד. 
אבל הכרוז יקבל הזדמנות להשליך ♦ 
להכין חיתוך  כדי  ב-♠  וימשיך  מפסיד 
 ♦A שליטים,   2 יפסיד  בדומם. מזרח 

ו-K♠ ויבצע 9 לקיחות בדיוק. 

 Dealer: W
Vul: None  8Board:

♠ AT92
♥ AJ73
♦ 754
♣ 72

♠ J843
♥ 98
♦ AK8
♣ 9653

♠ Q765
♥ KQ6
♦ QJT63
♣ T

♠ K
♥ T542
♦ 92
♣ AKQJ84

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

PassPass1♣Dbl
1♥1♠2♥2♠
DblPass3♣Pass
3♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

אולי  יפתח  במזרח  יצירתי  שחקן 
לתת  כדי  שלישית  ביד  פגיע  לא   1♦
נניח  אנו  אבל  טובה,  הובלה  לשותפו 
שדרום הוא הפותח. למערב כוח של 
זהו   – ב-♣  קוצר  עם  פתיחה  כמעט 
 Passed של  מובהק  מוציא  כפל 
ברי- צפון  כעת  יבחר  Hand. אם 
דאבל, השותפות שלו תפסיד כנראה 
את ההתאמה בהארט. לפיכך בחרתי 
להכריז ♥1 טבעי. ידו של מזרח שווה 
בהחלט הכרזה חופשית של ♠1, וכעת 
החוזה  על  הרגיל  הקרב  מתפתח 
צד  המייג'ור. לכל  סדרות  בין  החלקי 
התאמה של 8 קלפים, אך לדרום גם 
תחרות  המצדיקה  מצוינת   ♣ סדרת 
או  מזרח  את  רואה  3.  איני  בגובה 
השליטים  עם  ל-♠3  מתחרים  מערב 
החלשים שלהם, כך שמהלך ההכרזה 

המומלץ מסתיים ב-♥3.

ניתוח משחק היד

 ,♦K-ימשיך ב יוביל ב-A♦. אם  מזרח 
כדי  לידו  נוספת  כניסה  תהיה  לא 
ללכוד  יוכל  והכרוז   ,♣ חיתוך  לארגן 
כדי  כפולה  בעקיפה   ♥KQ-ה את 
לצמצם את מספר המפסידים בשליט 

ל-1 ולבצע 10 לקיחות.

זה  בקלאב,  המשך  ינסה  מזרח  אם 
דרום  בדיאמונד.  בלקיחה  לו  יעלה 
 ,♠K ישחרר חסימה עם ,♣A-יזכה ב
יעבור לדומם ב-♥ וישליך ♦ על A♠. מי 
שהכריז בצורה אגרסיבית ל-♥4 ישיג 
שקנה  ומי  בצפון/דרום,  שיא  תוצאת 
ישיג  ב-♦  או  ב-♠  החלקי  החוזה  את 

תוצאת שיא בכיוון הנגדי.

 Dealer: N
Vul: E-W  9Board:

♠ AQ32
♥ 942
♦ AKT6
♣ AQ

♠ J5
♥ K875
♦ Q87
♣ K963

♠ T876
♥ AJT
♦ 942
♣ J54

♠ K94
♥ Q63
♦ J53
♣ T872

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♦Pass1NTPass

3NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

לצפון יד יפה מאוד עם 19 נקודות, אך 
חסרה נקודה לפתיחת 2NT וההכרזה 

הנכונה היא ♦1.

דרום צריך להשיב עם 6 נקודות, ואין 
לו אפשרות אחרת מלבד 1NT. כעת 
ויש  יודע שאין התאמה במייג'ור  צפון 
עליו  במשותף.  לפחות  נקודות   25
להכריז 3NT ולסיים בכך את המכרז.

ניתוח משחק היד

מערב מוביל ב-8♠ )קלף שני מלמעלה 
מסדרה ארוכה ללא מכובדים(. הכרוז 
של   ♠J-וה מהדומם,  נמוך  משחק 
מזרח מוציא לו את ה-K♠. כעת יעקוף 
של   ♦Q-ל ויפסיד  בדיאמונד  הכרוז 

מזרח.

להמשיך  טעם  אין  כי  ברור  למזרח 
נמוך,  ל-♥  מחליף  הוא  בספייד, 
לקיחות  ב-4  כנראה  תזכה  וההגנה 
מזרח  מכן  לאחר  בסדרה.  מידיות 
צריך לצאת מידו עם ♦ או ♠ פאסיבי 
הגנה  מול   .♣K עם  ללקיחה  ולחכות 
בלבד  לקיחות   7 הכרוז  יבצע  נכונה 
עוד  שהוא  מסתבר  פעמיים.  וייפול 
ההובלה  שלאחר  מכיוון  בחסד,  יצא 
החזקה ביותר בקלאב נגזר עליו ליפול 

3 פעמים.

עם זאת, הפלת החוזה פעמיים צריכה 
למזרח/מערב,  טובה  תוצאה  להיות 
שכן בחלק מהשולחנות ההגנה עשויה 

לשגות, והחוזה ייפול רק פעם אחת.

כלשהי  שמסיבה  בצפון/דרום  זוגות 
עצרו במשחק חלקי ירוויחו בחלוקה זו 

בגדול.
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 Dealer: E
Vul: Both  10Board:

♠ QJ
♥ AQJ
♦ KT743
♣ J32

♠ AK865
♥ 9865
♦ J9
♣ K5

♠ T943
♥ T7
♦ 862
♣ QT96

♠ 72
♥ K432
♦ AQ5
♣ A874

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♠Dbl3♠
4♦PassPassPass

ניתוח ההכרזה

ברידג' מודרני בפעולה – מזרח פותח 
ה-20  חוק  לפי  נקודות   11 עם   1♠
כהכרזת   3 לגובה  בו  תומך  ומערב 
ו-2   ♠ קלפי   4 עם  חלשה  תמיכה 

נקודות גבוהות בלבד.

צפון-דרום צריכים להחליט מה לעשות 
שלהם,  הגבוהות  הנקודות   27 עם 
אף  לבצע  באפשרותם  אין  כאשר 
משחק מלא. לדעתי, צפון חייב לקזז 
מידו 3 נקודות עבור QJ♠ שהינם חסרי 
היריבים.  הכרזת  לאור  לחלוטין  ערך 
מאוזנות  נקודות   11 בידו  נותרו  כעת 
ל-♦5 מול כפל מוציא  וזה לא מספיק 
המוצעת  ההכרזה  השותף.  של  רגיל 
♦4 תואמת את כוחו של צפון, ולדרום 

אין מה להוסיף.

ניתוח משחק היד

מזרח מוביל ב-A♠ וזוכה ב-2 הלקיחות 
מכן  לאחר  זו.  בסדרה  הראשונות 
מגיע תורו של הכרוז למשוך שליטים 
ה-♥  על  אחד  מפסיד   ♣ ולהשליך 
הוא  המשחק  בסוף  בדומם.  הרביעי 
שהחוזה  כך  בקלאב,  לקיחה  ימסור 

♦4 יבוצע בדיוק.

130+ אינה תוצאה מבריקה במיוחד, 
להשיג  שניתן  המקסימום  אינה  ואף 
בחוזה   +140 להשיג  )ניתן  זו  ביד 
הכפלת  באמצעות   +200 או  ב-♥ 
♠3(. עם זאת, תוצאה זו טובה הרבה 
או  ב-♦5  נמנעת  בלתי  מנפילה  יותר 

.3NT-ב

מהשולחנות  בחלק  כי  ייתכן  אגב, 
3NT יבוצע אם מערב יתרשל בהגנה, 
וייצור   ♠AK-ל מתחת   ♠43 ישחק 

חסימה בסדרת הספייד.

 Dealer: S
Vul: None  11Board:

♠ Q8
♥ K742
♦ QJ6
♣ AQT5

♠ JT72
♥ T3
♦ T92
♣ 9764

♠ AK53
♥ J96
♦ A875
♣ KJ

♠ 964
♥ AQ85
♦ K43
♣ 832

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1NT

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

נקודות   16 עם   1NT פותח  מערב 
של  הנקודות   14 מאוזנת.  וחלוקה 
ראויות להתערבות כלשהי,  אינן  צפון 
כך שהמכרז מסתיים במהירות בחוזה 

.1NT

ניתוח משחק היד

איזה קלף להוביל מידו של צפון? איני 
קלפים   4 בת  מסדרה  הובלה  אוהב 
המכרז  לפי  כאשר   AQT בראשות 
רוב המכובדים אצל הכרוז. גם סדרת 
קלפי  בהיעדר  מושכת  אינה  ה-♥ 
ביניים. בסופו של דבר הייתי מתלבט 
בין ה-2♥ ל-Q♦. שתי ההובלות הללו 
מספיק טובות כדי לזכות את ההגנה 
החוזה  את  ולהפיל  לקיחות  ב-8 
פעמיים, בכפוף לכך שדרום לא ישכח 
את  מקבל  הוא  כאשר  קלאב  לשחק 

ההובלה.

בקלאב  הובלה  לאחר  זאת  לעומת 
הכרוז מקבל לקיחה שאינה מגיעה לו 
ויריץ   ♠AK כעת הוא ימשוך .♣K עם
במהירות 6 לקיחות עם תוצאה טובה 

עבורו.

כך  כל  יושבים  הקלפים  כי  מסתבר 
שום  אין  כי  עד  צפון-דרום  עבור  נוח 
אפשרות להכשיל אותם במשחק מלא 
חלוקות  מאותן  אחת  עוד   –  4♥ של 
שבהן אחד הצדדים יכול לבצע משחק 
הגיונית  דרך  שום  לו  אין  אך  מלא, 

להיכנס למכרז!

 Dealer: W
Vul: N-S  12Board:

♠ QJ6
♥ AKQ65
♦ 62
♣ T76

♠ 
♥ 9743
♦ QJ7
♣ AQJ842

♠ A9753
♥ T
♦ K9853
♣ 53

♠ KT842
♥ J82
♦ AT4
♣ K9

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

PassPass

ניתוח ההכרזה

זוגות שמשחקים פתיחות דו-סדרתיות 
בגובה 2 יוכלו לפתוח ♠2 עם ידו של 
מערב, אולם בהנחה ששיטות ההכרזה 
סטנדרטיות צפון יהיה הפותח. למזרח 
לבחור  יכול  ודרום   2 בגובה  אוברקול 
בין הכרזת סדרה חדשה ♠2 להכרזת 
כל  התאמה.  המתארת   3♣ קיו-ביד 
 +10 מתארת  אלה  מהכרזות  אחת 

נקודות. 

תומך  צפון  המוצע  ההכרזה  במהלך 
להראות  מקפיד  דרום  אולם  בספייד, 
מעדיף  צפון  בהארט.  התאמה  גם  לו 
להיות הכרוז עם סדרת ♥ טובה. כמו-
כן עדיף שמכריז האוברקול, המחזיק 
יהיה  ההגנה,  של  הנקודות  רוב  את 

המוביל.

ניתוח משחק היד

באיזו  ההחלטה  זו  ביד  כי  מסתבר 
סדרה לשחק היא קריטית. בחוזה ♠4 
אין שום אפשרות להתגבר על חלוקת 
השליטים העוינת, ובהנחה של הגנה 

טובה דרום ייכשל פעמיים.

יתנהלו  העניינים  ב-♥4  זאת  לעומת 
יוביל כנראה  די חלקה: מזרח  בצורה 
והכרוז   ,♦A-ב זוכה  הדומם   .♦Q-ב
שליטים.  סיבובי   4 במשיכת  ממשיך 
 3 להגביה  כדי   ♠ ישחק  הוא  כעת 
השלכת  ולארגן  בסדרה  לקיחות 
יעכב  מערב  אם  ב-♣.  גם  מפסיד 
לאחר  כי  לו,  יעזור  לא  זה  פעמיים 
עם  בידו  יחתוך  הכרוז   ♦ סיבובי  שני 
בידו  קלאב.  ויוביל  האחרון  השליט 
כך  יישארו קלפי ♣ בלבד,  של מזרח 
של  האחרונה  הלקיחה  תהיה   ♣A-ש

ההגנה והחוזה יבוצע.
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 Dealer: N
Vul: Both  13Board:

♠ A6
♥ K96
♦ AQ32
♣ QT65

♠ JT8
♥ AT872
♦ JT9
♣ A3

♠ KQ743
♥ Q5
♦ 86
♣ KJ94

♠ 952
♥ J43
♦ K754
♣ 872

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1NTPassPass2♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

סיבה  אין  למזרח   .1NT פותח  צפון 
וחלוקה  נקודות   10 עם  להתערב 
במצב  נמצא  מערב  אבל  מאוזנת, 
טובה  חמישייה  לו  ויש   Balancing
רעה  לא  צדדית  וסדרה  במייג'ור 
בקלאב. הכרזת ♠2 מתבקשת על אף 

מצב הפגיעות.

התאמה  עם  יחסית  טובה  יד  למזרח 
שהתערבויות  לזכור  עליו  אבל  ב-♠, 
להיות  יכולות   Balancing במצב 
חלשות. לדעתי מזרח צריך לחשוב על 
השגת תוצאה חיובית ולא על משחק 

מלא דמיוני.

ניתוח משחק היד

נראה  אטרקטיבית  הובלה  בהיעדר 
ולהמשיך   ♠A-ב בצפון  להוביל  נכון 
משחק:  דרכי  שתי  לכרוז  כעת  ב-♠. 
)א( למהר לחתוך קלאב אחד בדומם 
ולאחר מכן להשלים משיכת שליטים. 
אחד  מפסיד  לכרוז  יישאר  זו  בדרך 

ב-♣ והוא יבצע ♠2 בדיוק.

באמצעות  ה-♥  סדרת  הגבהת  )ב( 
הובלת Q♥ )שצפון יכסה( ולאחר מכן 
אם  נוסף.   ♥ להוביל  כדי  ליד  חזרה 
הכרוז ינחש נכון בסיבוב השני של ה-♥ 
הוא יוכל בסופו של דבר להיפטר משני 
המפסידים שלו בקלאב על סדרת ה-♥ 

של הדומם ולבצע 9 לקיחות.

בטוחה  אולי  הראשונה  דרך המשחק 
יותר בתחרות IMP, אך כאן משחקים 
בדרך  שיבחר  מי  ורק  טופ-בוטום 
השנייה יוכל לזכות במספר הלקיחות 

המרבי.

 Dealer: E
Vul: None  14Board:

♠ 8763
♥ 982
♦ K6
♣ K742

♠ T9
♥ AT7543
♦ Q432
♣ 9

♠ AQ54
♥ Q6
♦ AJ8
♣ QJ83

♠ KJ2
♥ KJ
♦ T975
♣ AT65

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---2♥Pass2NT

Pass3♣Pass3♥
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

בפתיחה  להשתמש  מעדיפים  היינו 
חלשה בגובה 2 עם סדרה טובה יותר 
החלוקה  אבל  מזרח,  של  מסדרתו 

המעניינת 2-6-4-1 מפצה על כך.

למערב 16 נקודות מאוזנות הכוללות 
פחות  שווים  אשר  רבים   Q/J קלפי 
לי  נראה  לפיכך  שליט.  עם  במשחק 
מוגזם להכריז מיד ♥4 בתחרות טופ-
בוטום. אני ממליץ להשתמש בהכרזת 
 .)Ogust 2 )כאן – מוסכמתNT שאלה
סדרה  עם  מינימלית  יד  מראה  מזרח 
עקבי  להיות  מחליט  ומערב  גרועה, 
מלא  במשחק  מדובר  ב-♥3.  ולעצור 
גבולי ואני מאמין שהשדה יהיה מפוצל 

בין ♥4 לחוזים נמוכים יותר.

ניתוח משחק היד

לדרום מומלץ לבחור בהובלה בטוחה 
ההובלה  זו  כי  מתברר  בדיאמונד. 
מכינה  שהיא  מאחר  ביותר  היעילה 
כי  להניח  סביר  זו.  בסדרה  חיתוך 
בלקיחה  לזכות  לצפון  ירשה  הכרוז 
ומאוחר  ב-♦  ימשיך  זה  הראשונה. 
יקבל את היד ב-♥  יותר כאשר דרום 
הוא יוכל לתת לו חיתוך ולהחזיק את 

הכרוז על 9 לקיחות.

לבצע  צפוי  מזרח  החיתוך  ללא 
מספר  צמצום  לאחר  לקיחות   10
ועקיפה  לאחד  ב-♥  המפסידים 

מוצלחת ב-♠.

 Dealer: S
Vul: N-S  15Board:

♠ J4
♥ K3
♦ KT8765
♣ QJ5

♠ KQT97
♥ AJ874
♦ A3
♣ 7

♠ 8652
♥ T52
♦ QJ2
♣ T96

♠ A3
♥ Q96
♦ 94
♣ AK8432

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♣Pass
1♦1♠2♣Pass
3♣3♥Pass3♠
4♣PassPassPass

ניתוח ההכרזה

 1♦ צפון  ותשובת   1♣ דרום  פתיחת 
כיצד  היא  השאלה  לחלוטין.  טבעיות 
החמישיות  שתי  עם  מזרח  יתערב 

בסדרות המייג'ור.

של  פירושן  מה  לסכם  זוג  כל  על 
הכרזות התערבות ♦2/♣2 במצב זה: 
טבעי, מייג'ורים או משהו אחר. בנוסף, 
יש המכריזים 2NT כדי להראות שתי 

חמישיות בסדרות שלא הוכרזו.

טבעי  הכרזה  מהלך  העדפתי  אני 
והכרזתי ♠1. דרום מציג את השישייה 
במערב  שחקנים  יש  כעת  בקלאב. 
כנראה  שיביא  )מה   3♠ עם  שיפריעו 
לחוזה של ♠4 מוכפל(. אישית, נראה 
לי מסוכן להכריז כך עם חלוקה 4333 

ושפע של מפסידים.

גם לאחר שתיקת מערב מזרח נלחם 
על החוזה בגובה 3 ודוחף את היריבים 

לחוזה ♣4. 

ניתוח משחק היד

Q♦ תהפוך את  הובלה בראש הרצף 
לקיחות   4 עם  יותר  לקלה  ההגנה 

ודאיות לאחר החלפה לספייד.

לאחר  יותר  מעניין  יהיה  המשחק 
הובלה ב-♠. דרום יזכה ב-A♠, ימשוך 
לקיחה  וימסור  שליטים  סיבובי  שני 
חייב  מזרח  כעת  מזרח.  של   ♠K-ל
לדייק –המשך ב-♥ יכשיל את החוזה, 
בעוד המשך ב-♦ יאפשר לכרוז לבצע 

.4♣
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 Dealer: W
Vul: E-W  16Board:

♠ QJ865
♥ QT86
♦ 96
♣ Q8

♠ AKT432
♥ A7
♦ Q5
♣ AJ5

♠ 97
♥ J952
♦ 73
♣ T7432

♠ 
♥ K43
♦ AKJT842
♣ K96

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

Pass1♠2♦Pass
PassDbl3♦Pass
Pass3♠PassPass
DblPassPassPass

ניתוח ההכרזה

ידיהם  בין  מתנהל  התחרותי  הקרב 
המצוינות של מזרח ודרום, בעוד צפון 
לפחות  משקיפים,  משמשים  ומערב 

בהתחלה.

ב-♦2,  אליו  מגיעה  שההכרזה  לאחר 
פשוטה  בהכרזה  מסתפק  אינו  מזרח 
של ♠2, אלא מכפיל ולאחר מכן חוזר 
על סדרתו כדי להראות יד טובה יותר. 

הוא   – קטנה  בעיה  לו  יש  זאת,  עם 
וצפון מכפיל   5-0 "נפל" לתוך חלוקה 
שדרום  בתנאי  זאת  כל  לעונשין.   3♠

לא יכריז לבדו ♦4.

ניתוח משחק היד

לקיחות   11 לבצע  יכולים  צפון/דרום 
הקלפים  חלוקת  בסיוע  ב-♦  בחוזה 
יושב   ♥J-ו  2-2 )שליטים  הנוחה 
יותר  עוד  משתלם  אולם  בעקיפה(, 
להפיל יריבים פגיעים פעמיים בחוזה 

מוכפל.

מוכפל.   3♠ נגד   ♦AK-ב יוביל  דרום 
צפון ינסה לאותת על המשך בהארט. 
להגנה יהיו תמיד 4 לקיחות בסדרות 
הצדדיות, אלא אם דרום ייתן בלקיחה 
השלישית חיתוך והשלכה. לאחר מכן 
סדרת  עם  להתמודד  הכרוז  יצטרך 
 2 לפחות  בה  ימסור  והוא  השליט, 
 3♠ תפיל  מיטבית  הגנה  לקיחות. 
מוכפל 3 פעמים, אך גם הגנה פחות 
תוצאה  להשיג  כדי  תספיק  מדויקת 

מצוינת של 500+.

 Dealer: N
Vul: None  17Board:

♠ 3
♥ 976
♦ K4
♣ KQ86532

♠ AKJ742
♥ AT
♦ Q7
♣ T94

♠ 985
♥ Q52
♦ 86532
♣ J7

♠ QT6
♥ KJ843
♦ AJT9
♣ A

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
3♣3♠DblPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

יד  )עם   3♣ של  פתיחה  לצפון 
ולמזרח  זו(  להכרזה  מקסימלית 
התערבות ברורה של ♠3. שותפו של 
בבעיה.  נמצא   Preempt-ה מכריז 
צפון/ בכיוון  הנקודות  רוב  כי  נראה 
3NT עלול להיכשל בשל  דרום, אבל 
נראה  בנוסף  לדומם.  מעברים  חוסר 
מוזר לתמוך ל-♣4 או ♣5 עם A בודד 
ללכת   – הפתרון  מה  בשליט. אז 
להגנה? ואם כן, האם כדאי להכפיל ♠3 
לעונשין? כל השחקנים בדרום ייאלצו 
וההחלטה  אלה  בשאלות  להתחבט 

הנכונה תתברר רק בדיעבד.

שביצוע  משום  להכפיל  המלצתי  אני 
מלהיות  רחוק  כלשהו  מלא  משחק 
ודאי, אולם אני מצפה להשיג תוצאה 
חיובית נגד ♠3, ובתחרות טופ-בוטום 
יבצעו  שהיריבים  סיכון  לקחת  צריך 
לדעתי,  שלהם.  המוכפל  החוזה  את 

הסבירות לכך נמוכה.

ניתוח משחק היד

החלוקה בסדרות המינור נוחה מאוד 
לבצע  להם  ומאפשרת  לצפון/דרום 
 3NT ללא קושי משחקים מלאים של 
או ♣5. לעומת זאת, חוזה של ♠3 ייפול 
לקיחות  ב-5  זוכה  הכרוז   – פעמיים 
אפילו  קלאב.  וחיתוך   ♥A בשליט, 
צפון-דרום  את  יפצה  לא  מעניש  כפל 
אבל  המוחמץ,  המלא  המשחק  על 
זוגות  לנצח  לפחות  יאפשר  כזה  כפל 
בחוזים  ישחקו  אשר  צפון/דרום  בקו 
ביותר  הגרועה  התוצאה  חלקיים. 
שמורה למי שייתן למזרח לשחק ♠3 
לא מוכפל – מתברר כי גישה שמרנית 
לתוצאות  מביאה  אינה  לרוב  קיצונית 

טובות במכרזים תחרותיים.

 Dealer: E
Vul: N-S  18Board:

♠ 43
♥ 84
♦ KT96
♣ QT986

♠ QJ
♥ AK5
♦ AJ53
♣ KJ42

♠ T8
♥ QJT763
♦ Q84
♣ 73

♠ AK97652
♥ 92
♦ 72
♣ A5

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♣1♠Dbl

Pass2♠3♠4♥
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

נקודות   19 עם   1♣ פותח  מזרח 
זו  )יד   1♠ מתערב  דרום  מאוזנות. 
הטובה  הדרך   .)3♠ עבור  מדי  טובה 
ביותר של מזרח להראות את השישייה 
שלילי.  בכפל  להתחיל  היא  בהארט 
להכריז  יכול  אינו  מזרח  בתגובה 
במקום  ובוחר  ב-♠  עוצר  ללא   2NT
זה בהכרזת קיו-ביד ♠2 המתארת יד 
חזקה. כעת אין למערב בעיה להכריז 
♥4. דרום שוקל ♠4, אך הוא מתבונן 

במצב הפגיעות ונזהר.

ניתוח משחק היד

 ,♠AK-צפון מוביל ב-4♠. דרום זוכה ב
להמשיך  הגיוני  כעת? נראה  ומה 
מה  לב  שימו  אבל  פאסיבי,  בשליט 
צפון  שליטים.  סיבובי   4 לאחר  יקרה 
ומזרח יישארו כל אחד עם 4 קלפי ♦ 
ו-4 קלפי ♣. על השליט הרביעי צפון 
מזרח  גם  דיאמונד.  להשליך  חייב 
ממשיך  והכרוז  דיאמונד,  משליך 
 ♣A-ב זוכה  דרום   .♣J-ה אל  בקלאב 
 ♣K-ב זוכה  מזרח  בקלאב.  וחוזר 
של  האחרון  השליט  כעת   .♣ וחותך 
צפון  על  מכריע  לחץ  מפעיל  מערב 

והחוזה מבוצע.

לדרום  יש  השלישית  בלקיחה  אבל 
הלחץ  משחק  את  לשבור  הזדמנות 
של  ה-9♦  ל-♦.  החלפה  באמצעות 
צפון יוציא את ה-J♦ של הדומם, וכעת 
על השליט הרביעי צפון יוכל להשליך 
דרום  שכאשר  היות  חשש,  ללא   ♣
יקבל את היד עם A♣ הוא ימשיך ב-♦ 
ויוציא לדומם את הכניסה! הגנה  שני 
בנושא  מאלף  שיעור   – וקשה  יפה 

"התגוננות מפני משחק לחץ".
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 Dealer: S
Vul: E-W  19Board:

♠ Q6
♥ K973
♦ 84
♣ Q7652

♠ AK7
♥ AJT854
♦ AT5
♣ A

♠ JT982
♥ 6
♦ KQJ62
♣ J4

♠ 543
♥ Q2
♦ 973
♣ KT983

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass

Pass1♥Pass1♠
Pass3♦Pass4♦
Pass4♠Pass4NT
Pass5♦Pass6♦
Pass6♠All Pass

ניתוח ההכרזה

של  החזקה  ידו  את  להכריז  קשה 
מזרח בשיטות טבעיות )בדיוק בשביל 
ידיים כאלה הומצאו בשנים האחרונות 
 .)Gazzili כגון  מתקדמות  מוסמכות 
לאחר פתיחה ♥1 ותשובה ♠1 מזרח 
ומצד  ל-♥3,  קפיצה  מדי בשביל  חזק 
שני אינו יכול לתמוך ב-♠ עם 3 קלפים 
מיד  להכריז  סיבה  גם  אין  בלבד. 
משחק מלא ♥4 או 3NT משום שספק 

רב אם אלו יהיו חוזים נכונים. 

ולשמור  כוח  להראות  היחידה  הדרך 
קפיצה  היא  כלשהי  גמישות  על 
רביעייה  )במקום  שלישייה  עם  ל-♦3 
עם  מתלהב  מערב  כעת  כמובטח(. 
ל-♦6  ומוביל  ב-♦  מצוינת  התאמה 
שהתשובה  לאסים  שאלה  לאחר 
שסדרת  מזרח,   .)4 או   1(  5♦ עליה 
אמיתית,  הייתה  לא  שלו  הדיאמונד 
שמערב  בתקווה  ל-♠6  לתקן  מחליט 
מחזיק חמישייה בסדרה זו. בדיעבד, 
אבל  המצב,  את  סיבכה   3♦ הכרזת 
וזה  טוב,  לחוזה  הזוג  את  הובילה 

החשוב ביותר.

ניתוח משחק היד

♠6 הוא חוזה נפלא. על הכרוז לשחק 
A♣ בשלב מוקדם, לחתוך ♣ בדומם 
 ♠Q-רוב הסיכויים שה .♠AK ולהוריד
לא תיפול ושיבוצעו 12 לקיחות בדיוק. 
לקיחות,   13 משיג  מערב  במציאות 
סלם  שהכרזת  מכך  להסיק  אין  אך 
גדול הייתה נכונה. ביצוע 13 לקיחות 
היות  שיא,  לתוצאת  יוביל   6♠ בחוזה 
אחת  לקיחה  תבוצע   6NT שבחוזה 

פחות.

 Dealer: W
Vul: Both  20Board:

♠ QJ43
♥ K752
♦ AQT
♣ Q7

♠ A762
♥ A96
♦ 62
♣ K654

♠ 9
♥ JT4
♦ 9843
♣ JT932

♠ KT85
♥ Q83
♦ KJ75
♣ A8

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♦Pass1♠Pass
2♠Pass4♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

שצפון  לאחר  פשוט  הכרזה  מהלך 
נאלץ לפתוח ♦1 עם 3 קלפים בלבד. 
דרום משיב ♠1 וצפון תומך בו לגובה 
2. לדרום פתיחה מול פתיחה, ולאחר 
להכריז  עליו  ב-♠  התאמה  מציאת 

משחק מלא ♠4.

ניתוח משחק היד

מהצד  משוחק  אינו  שהחוזה  מתברר 
 .♣J הנכון. מערב מוביל בראש הרצף
מזרח מכסה Q♣ עם K♣. כעת לכרוז 
להשליך  זמן  לו  ואין  בקלאב  מפסיד 

אותו על סדרת ה-♦.

במשיכת  יתחיל  שהוא  להניח  סביר 
ומשחק   ♠A-ב זוכה  מזרח  שליטים. 
♣. בהמשך המשחק מובטחות להגנה 
ייכנס  לא  עוד  כל  בהארט  לקיחות   2
מזרח לפאניקה ויקפוץ עם A♥ בטרם 

עת.

ניתן  צפון  מצד   4♠ חוזה  כי  מעניין 
לביצוע למרות חלוקת השליטים הלא 
יכול  אינו  שמערב  היא  הסיבה  נוחה. 
 ♣ לשחק  כדי  ההובלה  את  לקבל 
ובסופו של דבר ניתן לפתח לקיחה עם 
ה-♥ הרביעי של צפון או להכניס את 
מזרח למשחק סופי כדי שיוביל מתחת 

.♣K-ל

 Dealer: N
Vul: N-S  21Board:

♠ KQ8
♥ KJ2
♦ Q9653
♣ KT

♠ T2
♥ 86
♦ AJ8742
♣ Q84

♠ 9765
♥ 75
♦ KT
♣ AJ762

♠ AJ43
♥ AQT943
♦ 
♣ 953

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♦Pass1♥Pass

1NTPass4♥Pass
PassPass

ניתוח ההכרזה

צפון פותח ♦1 עם 14 נקודות מאוזנות 
ובוחר בהכרזה שנייה של 1NT לאחר 

.1♥

 11 עם  מאוד  מבטיחה  יד  לדרום 
החוסר  אולם   ,6-4 וחלוקה  נקודות 
בקיצור,  יתרון.  אינו  השותף  בסדרת 

אין לחפש כאן יותר ממשחק מלא. 

דרום יודע כי לשותפו לפחות 2 קלפי 
לפיכך ברור  ב-♠.  לו רביעייה  ואין   ,♥
 ,♥ להיות  צריכה  השליט  שסדרת 
וההכרזה הנכונה היא סגירה למשחק 
יד  מחזיק  דרום  היה  ♥4. לו  מלא 
היה  הוא  ב-♦,  חוסר  עם  יותר  חזקה 
יכול להשתמש בסיבוב השני בהכרזת 
כדי   4♦ של  )מתקדמת(  ספלינטר 
להראות סדרת ♥ ארוכה עם קוצר ב-♦ 
עם  לסלם  להמשיך  מהשותף  ולבקש 

כוח רב מחוץ ל-♦.

ניתוח משחק היד

מלמעלה  )שני  ב-7♠  מוביל  מערב 
היות  מכובדים(  ללא  ארוכה  בסדרה 

שאף הובלה אחרת אינה הגיונית.

הוא   – לטעות  אפשרות  אין  לכרוז 
זקוק בסך הכול לחיתוך אחד של ♣, 
ואפילו אם ימשוך שליטים בטרם עת 
2-2 בשליט תציל אותו. עם  החלוקה 
זאת, עדיף לזכות בלקיחה הראשונה 

.♣K-ביד ולהוביל מיד ♣ אל ה

 12 תהיה  התוצאה  אחרת  או  כך 
הכריז  שלא  יצטער  ודרום  לקיחות, 
סלם  הכול  בסך  היה  זה  אבל  סלם, 
הביא  שצפון  לאחר  וזאת   ,50% של 

קלפים תפורים בסדרות המייג'ור.
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 Dealer: E
Vul: E-W  22Board:

♠ K2
♥ QJ
♦ KJ962
♣ AJ53

♠ Q8543
♥ A986
♦ AQ
♣ 64

♠ AJ9
♥ K42
♦ 873
♣ KT72

♠ T76
♥ T753
♦ T54
♣ Q98

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♠Pass3♠

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

ל-♠3  תומך  ומערב   1♠ פותח  מזרח 
לפי השיטה הטבעית )מזמין למשחק 
יכול  אינו  נקודות(. צפון   11 עם  מלא 
שלו  הנקודות   15 עם  דבר  לעשות 
לאחר שהיריבים הראו כוח רב – ברור 

כי לשותפו יד חלשה מאוד.

של  היא  היחידה  החשובה  ההחלטה 
)מינימום(.  נקודות   12 בידו  מזרח. 
המייג'ור  בסדרות   5-4 של  חלוקה 
 6 ריכוז  אבל  יתרון,  ספק  ללא  מהווה 
מתוך 12 הנקודות שלו באחת הסדרות 
הארוכות  הסדרות  וחולשת  הקצרות 
זו  יד  מהווים חיסרון בולט. בסך הכול 
אינה טובה מספיק כדי לקבל הזמנה, 

והחוזה הסופי יישאר ♠3.

ניתוח משחק היד

תוצאת יד זו תלויה ב-3 עקיפות )אם 
כי גם לאחר עקיפה מוצלחת יש סיכוי 

טוב למפסיד בשליט(.

ובסופו  סיכוי אפשרי,  כל  ינסה  הכרוז 
 1 מפסיד  לו  יש  כי  יגלה  דבר  של 
מפסידים  ו-2  בהארט   1 בספייד, 
 3♠ היא  הצפויה  התוצאה  בקלאב. 

מבוצע בדיוק.

בעיה  מהווה  אינו  בידו  הרביעי  ה-♥ 
QJ מצפון. כעת העוצר  לאחר נפילת 
היחיד ב-♥ הוא ה-T♥ של דרום, וה-
98♥ של הכרוז מהווים לקיחה איטית.

ניתן  פתוחים  בקלפים  כי  לציין  יש 
לבצע ♠4 אם דרום לא מוביל בקלאב 
האדומים  הקלפים  חיסול  באמצעות 
של צפון והכנסתו למשחק סופי מורכב 
בסדרת ה-♣ בעוד שותפו עדיין מחזיק 

בקלף שליט.

 Dealer: S
Vul: Both  23Board:

♠ Q652
♥ KQ4
♦ Q3
♣ 9874

♠ AJ98
♥ AT863
♦ A6
♣ JT

♠ 4
♥ 92
♦ JT97
♣ AK6532

♠ KT73
♥ J75
♦ K8542
♣ Q

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass3♣

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מערב מחזיק יד מתאימה כדי לפתוח 
מדובר  בלבד.  שישייה  עם   3♣
מיוחדת  חלוקה  עם  טובה  בשישייה 
אינה  הרביעייה  כאשר   6-4-2-1 של 

במייג'ור.

הכרזת מערב אמורה להשתיק את כל 
השחקנים האחרים. למזרח יד טובה, 
אך לא טובה מספיק כדי להכריז משחק 
מלא מול Preempt של השותף. דרום 
Dbl במצב לא פגיע,  היה אולי שוקל 
תהיה  זו  הנתון  הפגיעות  במצב  אך 
פעולה יומרנית ומסוכנת )מזרח ישמח 
מאוד להכפיל חוזה של ♠3 מצד צפון(.

ניתוח משחק היד

צפון מוביל ב-K♥. הכרוז חייב לטפל 
 ,♥A-בהקדם בסדרת ה-♦. הוא זוכה ב
 ♦J ומוביל  בידו   ♠ חותך   ,♠A משחק 

.♦A-ו ♦Q המכוסה עם

כי  ב-♦ מהדומם מבטיח  כעת המשך 
מספר המפסידים בסדרה זו מצטמצם 
לאחד. בנוסף יהיה לכרוז מפסיד אחד 
בודדת   ♣Q נפילת  )למרות  בשליט 

בדרום( ומפסיד בהארט.

ביותר  הטובה  התוצאה  היא   +130
בחוזה  להשיג  יכולים  שמזרח/מערב 
טובה  תוצאה  גם  תהיה  זו  כלשהו. 
שיא  תוצאת  לא  אך  בתחרות,  מאוד 
מכיוון שזוגות לא זהירים בצפון/דרום 
של  שליליות  תוצאות  לרשום  עלולים 

200- ואף יותר.

 Dealer: W
Vul: None  24Board:

♠ 
♥ AJ6
♦ Q743
♣ Q98643

♠ Q863
♥ KQ84
♦ A92
♣ KT

♠ AT97542
♥ T
♦ K86
♣ A7

♠ KJ
♥ 97532
♦ JT5
♣ J52

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♠
2♣3♣Pass4♣

Pass4♦Pass4♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

הרבה  השווה  חלוקתית  יד  למערב 
יותר מ-11 נקודות גבוהות. הוא פותח 
וצפון מתערב באוברקול מינימלי   ,1♠

של ♣2 במצב לא פגיע.

ב-♠  התאמה  עם  פתיחה  למזרח 
והוא מכריז קיו-ביד ♣3 כדי להראות 
יד  עם  הפותח  בסדרת  התאמה 

מזמינה לפחות.

מספקת  מערב  של  שידו  ספק  אין 
היא  השאלה  מלא.  משחק  להכרזת 
אם עליו לבצע מהלך כלשהו לקראת 
כ-5  של  תוספת  שווה  זו  יד  סלם. 
נקודות חלוקה. לדעתי היא טובה מדי 
בשביל הכרזה מידית של ♠4 על ♣3, 
אך אינה טובה מספיק כדי לעבור לבד 
את גובה 4. הפתרון הוא הכרזת קיו-
ביד אחת )לפחות( לפני ♠4. בסופו של 
ידו של מזרח אינה מלהיבה  דבר גם 
למדי, והזוג עוצר במשחק מלא לאחר 

שהיה על סף הכרזת סלם.

ניתוח משחק היד

כאשר נפרש הדומם מתברר כי סלם 
השליט  שסדרת  בכך  ורק  אך  תלוי 
שהמפסיד  היות   ,1-1 תתחלק 

בדיאמונד יושלך על הארט. 

 2 הסלם,  מכריזי  של  מזלם  לרוע 
השליטים החסרים באותה יד, ולכרוז 

אין מה לעשות בנדון.

אני מניח שרוב השדה ישחק ♠4 ויבצע 
לקיחה עודפת, בעוד הזוגות הנועזים 
המעטים שהכריזו סלם לא רע, ייאלצו 

הפעם להפסיד את כל הקופה.
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 Dealer: N
Vul: E-W  25Board:

♠ 98732
♥ J
♦ AK5
♣ J973

♠ JT
♥ T8643
♦ T3
♣ KQT4

♠ KQ
♥ A952
♦ J976
♣ A86

♠ A654
♥ KQ7
♦ Q842
♣ 52

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1♦Pass

1♠Pass2♠Dbl
3♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

 11 עם  שלישית  ביד   1♦ פותח  דרום 
יד   – ככלל  בספייד.  ורביעייה  נקודות 
הרביעי  במושב  לפתיחה  המתאימה 
לפי חוק ה-15, כדאי לפתוח אותה גם 

במושב השלישי.

קוצר  בגלל  להכפיל  יכול  אינו  מערב 
בלית   Pass-ב בוחר  והוא  בספייד, 
ודורם   1♠ משיב  צפון  כעת  ברירה. 
להתעורר  הזמן  זה  ל-♠2.  בו  תומך 
לאור  גבולי  )קצת   Dbl עם  במערב 
מצב הפגיעות, אבל בטופ-בוטום קשה 
לנצח אם מוותרים ליריבים בגובה 2(.

צפון אינו רואה משחק מלא, אבל הוא 
"חוק  3 על סמך  לגובה  מתחרה מיד 
כנראה  זו  ובנקודה  הלקיחות",  סך 
יסתיים המכרז. שני הצדדים מרוצים 
ומזרח/ – צפון/דרום על שזכו בחוזה 
מערב על שדחפו את יריביהם לגובה 

.3

ניתוח משחק היד

העובדה  עקב  מאוד  פשוט  המשחק 
על   –  2-2 מחולקים  שהשליטים 
שליט  סיבובי   2 לשחק  כמובן  הכרוז 

בהזדמנות הראשונה. 

לקיחה  בשליט,  לקיחה  יפסיד  צפון 
והחוזה  לקיחות בקלאב,  ו-2  בהארט 

♠3  יבוצע בדיוק.

ברוב  התוצאה  להיות  צריכה   +140
השולחנות. אפילו אם דרום לא פותח 
שאינם  צפון/דרום  כי  לי  נראה   ,1♦
פגיעים ימצאו את דרכם למכרז באופן 

כלשהו ויגלו את ההתאמה ב-♠.

 Dealer: E
Vul: Both  26Board:

♠ J9762
♥ Q6
♦ A654
♣ K8

♠ AK3
♥ JT95
♦ 98
♣ J543

♠ Q4
♥ AK8742
♦ Q32
♣ 92

♠ T85
♥ 3
♦ KJT7
♣ AQT76

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass2♥

Pass3♥All Pass

ניתוח ההכרזה

מערב חזק מדי לפתיחת ♥2 במושב 
שתי  לאחר  אבל  השני,  או  הראשון 
Pass "הכול הולך", והכרזה  קריאות 
של ♥2 נראית לי הולמת יותר מאשר 
בשום   2 בגובה  יתערב  לא  ♥1. צפון 
ו-10  חלשה  כה   ♠ סדרת  עם  אופן 
את  מגביר  מזרח  כעת  נקודות. 
שותפו  סדרת  את  ומעלה  ההפרעה 
 10 של  ההתאמה  אף  על   .3 לגובה 
"להתנדב"  למזרח  כדאי  לא  קלפים 
אם  ברור  לא  כלל  כאשר   4 לגובה 
להיכנס  פעם  אי  עתידים  היריבים 
משתיקה   3♥ ההכרזה  למכרז. ואכן, 
 2NT מתערב  שהיה  דרום  את  גם 
אליו  מגיע  היה   2♥ אילו  )מינורים( 

.Pass לאחר שתי קריאות

2♥- ההכרזה  מהלכי  לדעת:  חשוב 
בשום  מזמינים  אינם   2♠-3♠ או   3♥

.Pass אופן. הפותח חייב כאן

ניתוח משחק היד

תוצאת המשחק תלויה בהגנה. לאחר 
הובלה אגרסיבית ב- K♣ או A♦ ההגנה 
בסדרות  לקיחות  ב-4  לזכות  יכולה 
לדרום  תגיע  ההובלה  ואם  המינור, 
 Promotion-ל יוביל  ב-♣  המשך  אז 
ל-Q♥ של צפון עם נפילת החוזה ♥3. 
המציאות בשולחן תהיה לדעתי שונה 
הסבירה  שההובלה  מאחר  לגמרי, 
שליטים  יוציא  הכרוז  כעת  ב-♠.  היא 
עם   ♠ סיבובי   3 ישחק  סיבובים,  ב-2 
השלכת ♣ ויבצע 10 לקיחות ללא שום 
הזהירה  ההובלה  זו  קושי. בחלוקה 
נכשלת, אך אין להסיק מכך שהובלות 
מ-Kx או מ-A ללא K תהיינה מוצלחות 
לאורך זמן. זכרו: ברידג' הוא משחק 

סטטיסטי.

 Dealer: S
Vul: None  27Board:

♠ 92
♥ AQ75
♦ AJ6
♣ J975

♠ AT5
♥ K32
♦ K985
♣ 842

♠ K84
♥ JT96
♦ T2
♣ AQ63

♠ QJ763
♥ 84
♦ Q743
♣ KT

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

1NTPass2♠Pass

ניתוח ההכרזה

יד זו מבליטה בעיית הכרזה טיפוסית 
לאחר   – הטבעית  בשיטה  הקיימת 
שהשותף תיאר יד מאוזנת עם 12-14 
נקודות, מה לעשות עם יד של משיב 

חלש המכילה 5 קלפים במייג'ור.

לכאורה עדיף לשחק 1NT אם לפותח 
2 בקלפים במייג'ור ו-♠2 אם יש לו 3 
קלפים, אבל על המשיב להחליט בלי 
הקלפים  מספר  מה  לברר  אפשרות 
נראה  של השותף בסדרתו. עקרונית 
בכל  החמישייה  על  לחזור  יותר  נכון 
עושים  שאנחנו  מה  זה  הרי  מקרה, 
לאחר הכרזת פתיחה 1NT – מוכנים 
גם  במייג'ור  שלנו  בחמישייה  לשחק 
להיגיון  5-2. בהתאם  של  בהתאמה 
שנייה  הכרזה  על  כאן  המלצתי  זה 

וחוזה סופי של ♠2.

ניתוח משחק היד

מזל  אין  לכרוז   .♥J-ב מוביל  מערב 
הצדדיות  בסדרות  העקיפות   3 כל   –
בהתאם.   היא  והתוצאה  נכשלות, 
בקלפים  לקיחות   6 תמיד  להגנה 
בכירים נגד ♠2, אולם על מנת למצות 
את מלוא האפשרויות ללקיחות, מערב 
חייב לאחר הזכייה ב-K♠ להוביל ♦ כדי 
זו, להגדיל  להשיג גם חיתוך בסדרה 
ל-7  ההגנה  הלקיחות של  את מספר 
פעמיים. גם  החוזה  את  ולהכשיל 
גרוע  צפון  של  מצבו   1NT בחוזה 
עתיד  שהוא  היות  ב-♦  הובלה  לאחר 
להשיג 0 לקיחות בספייד עקב מחסור 
זו  ביד  לדומם.  לסיכום:  בכניסות 
הייתה   1NT-ל  2♠ בין  ההתלבטות 
בשני  מדובר   – תיאורטית  בעיקרה 
בעצם  שייכת  היד  כושלים.  חוזים 
למזרח-מערב  - אשר אינם מסוגלים 

להיכנס למכרז.
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 Dealer: W
Vul: N-S  28Board:

♠ J6
♥ QT87
♦ AK9
♣ 9742

♠ AK
♥ K3
♦ Q76543
♣ AQ5

♠ 8754
♥ A95
♦ T2
♣ KJT8

♠ QT932
♥ J642
♦ J8
♣ 63

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

Pass1♦Pass1♠
Pass2NTPass3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

למזרח 18 נקודות עם שישייה חלשה 
מן  הקצרות.  בסדרות  רב  וכוח  ב-♦ 
חלוקה  כאל  זו  ליד  להתייחס  הראוי 
18-( 2NT-מאוזנת, ולכן מזרח קופץ ל
19 נקודות( לאחר תשובת מערב ♠1. 
והמכרז   ,3NT-ל כמובן  מוסיף  מערב 

מסתיים.

ניתוח משחק היד

דרום מוביל ב-T♠ )ראש רצף פנימי( 
או ב-9♠ בהתאם לשיטת ההובלה של 

הזוג.

לכרוז 8 לקיחות מלמעלה ועליו לפתח 
יותר  טובה  דרך  אין  ה-♦.  סדרת  את 
ולנסות ♦  סיבובי ♣   4 מאשר למשוך 
זוכה  שצפון  לאחר   .Q-ה לעבר  נמוך 
להיכנס  צריך  הכרוז  ב-♠,  וממשיך 
ולהוביל שוב ♦ נמוך.   ♥A לדומם עם 
רק כך ניתן לנצל את מיקום הקלפים 
שניהם   ♦AK כי  מתברר   – הממוזל 
לסדרת  כניסה  אין  ולדרום  צפון  אצל 

ה-♠ שלו. הכרוז מבצע 11 לקיחות.

כמובן שזוהי אשמתו של דרום, שבחר 
בסדרה שהדומם  מיד חלשה  להוביל 
 .+2 והכרוז  קלפים   +4 בה  הראה 
לפתח  סיכוי  הרבה  היה  לא  מראש 
יותר  נבונה  הובלה  ב-♠.  לקיחות 
ב-♥ הייתה מחזיקה את הכרוז על 9 

לקיחות בדיוק.

לכרוז  ידידותית  חלוקה   – לסיכום 
אך  החוזה,  ביצוע  את  מאפשרת 
השאלה היא אם הוא יקבל גם הובלה 
לקיחות  לו  שתעניק  "ידידותית" 

עודפות.

 Dealer: N
Vul: Both  29Board:

♠ 96
♥ Q42
♦ K72
♣ KQ862

♠ QJ8432
♥ A976
♦ A3
♣ 3

♠ T7
♥ KJT
♦ 9654
♣ AJ75

♠ AK5
♥ 853
♦ QJT8
♣ T94

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♠Pass1NT
Pass2♥Pass2♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

השאלה הנצחית: מה להכריז בסיבוב 
השני עם 6 קלפים ב-♠ ו-4 קלפים ב-♥ 
לאף   .1NT השותף  תשובת  לאחר 
והעיקרון  באמת תשובה,  אין  מומחה 
J .הוא: מה שמצליח הוא מה שנכון

מתקן  מערב   .2♥ לנסות  החלטתי 
משחק  הכרזת  לאפשר  )כדי  ל-♠2 
נקודות(,   16-17 לשותפו  אם  מלא 
והמכרז מסתיים. לו היה מזרח מכריז 
שמערב  ייתכן  השני,  בסיבוב   2♠
וכאן לא מן  היה מזמין באמצעות ♠3 
ימצא הכרזה של ♠4  הנמנע שמזרח 
למרות  הטובה  הקלפים  איכות  בשל 

מיעוט הנקודות.

ניתוח משחק היד

דרום מוביל ב-Q♦. לכרוז 2 מפסידים 
בטוחים ב-♠ ומפסיד ב-♦ שאין להימנע 
דו- עקיפה  של  מצב  יש  ב-♥  ממנו. 
צדדית כך שמדובר ביד של 9 או 10 
הניחוש  להצלחת  בהתאם  לקיחות 

ב-♥.

בטרם ישחק הכרוז ♥ הוא יגלה אצל 
דרום 10 נקודות )QJ+♠AK♦(. אמנם 
לא מן הנמנע שדרום יכריז Pass על 
רוב  עדיין  אבל  נקודות,   12 עם   1♠

הסיכויים ש-Q♥ לא אצלו. 

צפון(  נגד  )לעקוף  המומלץ  המשחק 
הייתי  לו  לקיחות.   10 לביצוע  יביא 
ממליץ גם להכריז ♠4 וגם לעקוף נכון, 
הייתם חושדים שהצצתי בקלפים לפני 
לפיכך,   J.הפרשנות את  שכתבתי 
החלטתי להסתפק בחוזה של ♠2 עם 

ביצוע 10 לקיחות.

 Dealer: E
Vul: None  30Board:

♠ 
♥ 8753
♦ QJT83
♣ Q965

♠ J765
♥ K642
♦ AK74
♣ 3

♠ Q842
♥ T9
♦ 62
♣ KJ842

♠ AKT93
♥ AQJ
♦ 95
♣ AT7

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♠Pass
1NTPass2NTPass
PassPass

ניתוח ההכרזה

תלוי בהחלטתו  זו  ביד  הסופי  החוזה 
של צפון. מורי הברידג' ילמדו להכריז 
Pass, אבל כיום האופנה היא להשיב 
1NT על ♠1 עם יד כזו )5 נקודות עם 
חוסר בספייד(. ההכרזה 1NT תיכשל 
סדרת  על  יחזור  שדרום  פעם  בכל 
שדרום  פעם  בכל  ותצליח  הספייד 

יכריז משהו אחר. 

טופ-בוטום  בתחרות  שאנו  מאחר 
ונראה לי שרוב הסיכויים שלדרום יהיו 
בדיקה  עשיתי  )לא  בדיוק  ספיידים   5
שלטווח  היא  המסקנה  סטטיסטית(, 

ארוך 1NT היא הכרזה מצליחה.

נקודות   18 עם   2NT מכריז  דרום 
את  בנימוס  דוחה  וצפון  מאוזנות, 
ההזמנה למשחק מלא היות שיש לו 5 

נקודות בלבד.

ניתוח משחק היד

 ,♦A מזרח יבחר בהובלה טבעית של
אונים.  חסרת  ההגנה  מכן  ולאחר 
ולאחר  ה-♦  סדרת  את  יגביה  הכרוז 
מכן ייכנס לידו עם Q♣ כדי לגבות את 
מצליחה  ב-♥  העקיפה  גם  הלקיחות. 
בסך  עליה(.  לחזור  ניתן  לא  כי  )אם 
עם  לקיחות   9 תמיד  לצפון  יש  הכול 

סיכוי ללקיחה עשירית.

שצפון  ייתכן   +150 שירשום  לאחר 
יתחרט על כך שלא קיבל את ההזמנה, 
אבל בכך שהכריז 1NT הוא כבר דאג 
לתוצאה טובה – הרי בחוזה ♠1  דרום 

היה נאבק קשות כדי לרשום 80+.
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 Dealer: S
Vul: N-S  31Board:

♠ 854
♥ J83
♦ A742
♣ J54

♠ JT32
♥ K72
♦ K985
♣ AK

♠ A6
♥ AQT65
♦ T6
♣ T932

♠ KQ97
♥ 94
♦ QJ3
♣ Q876

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass

Pass1♦Pass1♥
Pass1♠Pass1NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מזרח- של  הטבעי  ההכרזה  מהלך 
שלוש  לאחר   1NT-ל מגיע  מערב 
הכרזות בגובה 1 ואי-מציאת התאמה 

של 4-4 בסדרת מייג'ור.

בקלאב,  חצי-עוצר  רק  שלמערב  נכון 
אבל עדיין 1NT נראית הכרזה טובה 
לכישלון  יביא  אשר   2♥ מאשר  יותר 
בהחלט  האפשרי  במקרה  חרוץ 

שלשותף סינגלטון בהארט.

גם מזרח לא יכריז ♥2 – הכרזה כזו 
היא קונסטרוקטיבית ומראה יד טובה 
בסופו   .4-3-5-1 של  חלוקה  או  יותר 
 1NT הוא  הסופי  החוזה  דבר  של 
למרות התאמה של 8 קלפים במייג'ור 

)שלא התגלתה(.

ניתוח משחק היד

שלא  )הסדרה  ב-4♣  מוביל  צפון 
ההארט  שסדרת  לאחר  הוכרזה(. 
 8 לכרוז  כי  מתברר   3-2 מתחלקת 
ההגיונית  בטוחות.  הדרך  לקיחות 
לקיחה  להשיג  ביותר  והפשוטה 
תשיעית ללא סיכון היא )לאחר, נניח, 
2 סיבובי הארט( להוביל ♦ נמוך מידו 
של מערב לעבר ה-K♦. הניסיון מצליח, 
של  מאכזבת  תוצאה  רושם  ומערב 
להשיג  ניתן  היה  ב-♥  150+. בחוזה 
170+ )או 420+( עם אותן 9 לקיחות 

בתוספת חיתוך ♣ אחד בדומם.

לעתים  כללית:  תופעה  מייצגת  זו  יד 
קרובות יקרה שבידיים של 14 נקודות 
נעצור במשחק חלקי  נקודות   10 מול 
רק כדי לגלות שעם קצת מזל בקלפים 

אפשר לבצע משחק מלא ללא קושי.

 Dealer: W
Vul: E-W  32Board:

♠ AKJ2
♥ KT43
♦ AQ6
♣ AJ

♠ 8743
♥ AQ
♦ 54
♣ Q9643

♠ QT65
♥ 862
♦ T973
♣ K5

♠ 9
♥ J975
♦ KJ82
♣ T872

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

2NTPass3♣Pass
3♦Pass3♠Pass
4♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

צפון פותח 2NT עם 22 נקודות. כיום 
להשתמש  המומחים  בקרב  מקובל 
"פאפט  במוסכמה  זו  פתיחה  לאחר 
סטיימן" במקום "סטיימן". בחלוקה זו 
סטיימן"  "פאפט  איך  להדגים  בחרתי 
היא   3♣ המקורית:  בצורתו  עובד 
הכרזת שאלה על רביעיות או חמישיות 
מתארת   3♦ התשובה  במייג'ור. 
ללא  במייג'ור  לפחות  אחת  רביעייה 
 3NT של  תשובה  )בעוד  חמישיות 

הייתה שוללת רביעיות(. 

את  להכריז  צריך  המשיב  כעת 
הרביעייה שאין לו במטרה להפוך את 
 3♠ ההכרזה  לכך  אי  לכרוז.  הפותח 
מוצא  צפון  בהארט.  רביעייה  מראה 
 –  4♥ הוא  הסופי  והחוזה  התאמה, 

משוחק מהצד הנכון.

ניתוח משחק היד

להגנה 2 לקיחות ודאיות בשליט. האם 
שלישית?  בלקיחה  גם  תזכה  היא 
תבטיח  בקלאב  "אקטיבית"  הובלה 
אולם  מיד,  השלישית  הלקיחה  את 
כרוז  מול  נכונה  הובלה  זו  אם  ספק 
לאחר  גם  2NT. למעשה,  שפתח 
הובלה פחות מוצלחת ב-♠ טרם אבדו 
יחתוך  הכרוז  ההגנה.  של  תקוותיה 
זכיית  לאחר   .♥ וישחק   ♠ כנראה 
ה-Q♥ בלקיחה עדיין לא מאוחר מדי 
להוביל ♣. הכרוז לא יספיק להשליך ♣ 
על ה-♦ הרביעי משום שמזרח יחתוך 
ה-♦,  של  השלישי  בסיבוב   ♥A עם 
 ♠AK על  מהדומם   ♣ השלכות  וגם 
לא יועילו. לסיכום, 420+ לצפון-דרום 
למזרח-מערב,  טובה  תוצאה  תהיה 
אבל 450+ תהיה תוצאה גרועה מאוד 

להגנה.

 Dealer: N
Vul: None  33Board:

♠ QJ7
♥ Q652
♦ Q976
♣ Q2

♠ T854
♥ J87
♦ AKJT4
♣ 4

♠ A9632
♥ T4
♦ 5
♣ T9853

♠ K
♥ AK93
♦ 832
♣ AKJ76

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1♣Pass

1♦Pass1♥Pass
2♥Pass4♥Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

דרום פותח ♣1 )מזרח ומערב חלשים 
בין  לבחור  צריך  וצפון  להכריז(  מכדי 
בכל  ו-♥1.   1♦ התשובה  הכרזות 
אבל   ,4♥ של  סופי  חוזה  צפוי  מקרה 
ברביעיות  להשיב  יבחר  דרום  אם 
מלמטה למעלה לפי הסדר הוא יהפוך 

את שותפו לכרוז.

 1♥ דרום  של  השנייה  הכרזתו 
בידו  כאן  נקודות.   12-17 מתארת 
הראוי  מן  אולם  גבוהות,  נקודות   18
בודד. מה   ♠K עבור  נקודה  לנכות 
"להשתעשע"  יחליט  מערב  אם  יקרה 
עם  כלשהו  בשלב   1♠ ולהתערב 
מזרח- נכון.  ניחשתם  נקודות?   4
של  הקרבה  להכרזת  יגיעו  מערב 
של איומה  תוצאה  וירשמו   4♠ 
חיובית  תוצאה  לקבל  במקום   -300

בהגנה נגד ♥4.

ניתוח משחק היד

מערב מוביל ב-♦ הבודד. מזרח זוכה 
 ♦AKJ עם  הראשונות  הלקיחות  ב-3 
כדי  רביעי  ב-♦   ימשיך  הנראה  וככל 
הכרוז  שבדומם.   ♦Q-ה את  לחסל 
ויתחמק   ♠K בחוכמה  מידו  ישליך 
מכישלון ב-2 לקיחות. תוצאה של 50- 
תהיה לדעתי נפוצה מאוד בחלוקה זו.

לו היה מערב רואה את הנולד )וכמובן 
J( הוא היה  – מגן בקלפים פתוחים 
לשחק  אז  ורק   ♠A-ב להוביל  "יודע" 
♦ על מנת להפיל את החוזה פעמיים 
השליט  בסדרת   Promotion עקב 
חבל  הדיאמונד.  של  הרביעי  בסיבוב 
כי הגנה כה יפה היא רק פרי הדמיון, 
ברמה  ששחקן  סיכוי  שאין  מאחר 

סבירה יבחר להוביל A♠ ביד כזו.

2016-3.indd   12 17.4.2016 г.   20:11:24 ч.



2
0

1
6

אי 
מ

 -
ת 

צי
אר

ה
ת 

ני
ט

ול
מ

סי
ה

 Dealer: E
Vul: N-S  34Board:

♠ 53
♥ 96432
♦ 87
♣ J987

♠ K76
♥ QT5
♦ T63
♣ K642

♠ AJT92
♥ 87
♦ AJ2
♣ AT5

♠ Q84
♥ AKJ
♦ KQ954
♣ Q3

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1NTPass
2♦Pass2♥2♠

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

ספיידים   5 עם  נקודות   14 למערב 
דרום  פתיחת  לאחר  מאוזנת  וחלוקה 
משום  מתערב,  אינו  תחילה   .1NT
 ,1NT שאין לו התנגדות להגן בחוזה
ביחוד מול יריבים פגיעים. אולם לאחר 
להארט(  )טרנספר   2♦ הכריז  שצפון 
המצב  הטרנספר,  את  קיבל  ודרום 
כדאית  אינה   2♥ נגד  הגנה  השתנה: 

עבור מערב, ולכן הוא מכריז ♠2.

כמובן,   Pass יכריזו  ומזרח  צפון 
הן  הטובות  החדשות  מתלבט.  ודרום 
שבידו התאמה של 3 קלפים ב-♥ וגם 
חמישייה בדיאמונד. החדשות הרעות 
הן שהוא מחזיק Qxx בסדרת היריב, 
ומעל לכל השותפות שלו במצב פגיע 
נגד לא פגיע, ושותפו לא הבטיח אפילו 

נקודה אחת.

הסופית  ההחלטה  זאת,  כל  לאור 
ולתת  לוותר  לדעתי,  היא,  ההגיונית 

למערב לשחק ♠2.

ניתוח משחק היד

מלמעלה(.  )שני  ב-6♥  מוביל  צפון 
דרום זוכה ב-2 הלקיחות הראשונות, 
ומערב חותך בסיבוב השלישי. ביד זו 
קל מאוד למקם את הקלפים הבכירים 

לפי ההכרזה ולתכנן את המשחק.

בלקיחה הרביעית מזרח ייכנס לדומם 
עם K♠ כדי לעקוף נגד Q♠ של דרום. 
הוא  השליטים  משיכת  סיום  לאחר 
 ♦ לשחק  כדי   ♣K עם  לדומם  ייכנס 
ולאלץ את דרום לפצל את המכובדים 
מפסיד  לכרוז  דבר  של  בסופו  שלו. 
אחד בכל אחת מסדרות המינור, נוסף 
ל-2 המפסידים ההתחלתיים בהארט, 

והוא מבצע ♠2 עם לקיחה עודפת.

 Dealer: S
Vul: E-W  35Board:

♠ AKQT863
♥ K8
♦ K6
♣ K7

♠ J5
♥ 75
♦ QJ8
♣ AQ9653

♠ 74
♥ QJ43
♦ A3
♣ JT842

♠ 92
♥ AT962
♦ T97542
♣ 

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass
1♠2♣Dbl3♣
4♣Pass4♦Pass
4♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

פתיחות  משחקים  צפון/דרום  אם 
דרום   ,2 בגובה  דו-סדרתיות  חלשות 
מיד  יסגור  כנראה  וצפון   2♥ יפתח 

ל-♠4.

ירשה  ומזרח   1♠ יפתח  צפון  לא,  אם 
לעצמו בדוחק רב התערבות ♣2 במצב 
נקודות   4 לו  שיש  פי  על  אף  פגיע. 
בלבד, דרום צריך לדעתי לא לשתוק 
במצב לא פגיע, אלא להשתמש בכפל 
וצפון  ל-♣3,  תומך  שלילי. מערב 
מתחיל לדמיין סלם. כל שנדרש הוא 2 
אסים אצל השותף וסינגלטון בקלאב, 
וזה לא כל כך רחוק מהיד האמיתית 

J .של דרום

לפיכך צפון לא יקפוץ מיד ל-♠4, אלא 
 .4♣ של  קיו-ביד  הכרזת  לכך  יקדים 
רצף הכרזות זה מהווה הזמנה עדינה 
מספיק  עשה  כבר  דרום  אבל  לסלם, 

עם 4 הנקודות שלו...

ניתוח משחק היד

 ♦A-מערב יזכה ב .♦Q-מזרח מוביל ב
כעת  חייב  הוא  ולנוכח מראה הדומם 
חיתוכי   2 למנוע  כדי  שליט  לשחק 
למנוע  ההגנה  מצליחה  בכך  קלאב. 
שאר  ה-12.  הלקיחה  את  מהכרוז 
יחתוך  צפון   – מעניין  לא  המשחק 
קלאב אחד, ימשוך שליטים ויתבע 11 

לקיחות.

 ♣A-מיותר לציין כי הובלה לא נכונה ב
 12 קושי  ללא  להשיג  לצפון  תאפשר 
למזרח/ גרועה  תוצאה  עם  לקיחות 
כמה  שיהיו  הרגשה  לי  יש  מערב. 
 6♠ שיכריזו  בצפון  נועזים  שחקנים 

ויבצעו את החוזה לאחר הובלה כזו...

 Dealer: W
Vul: Both  36Board:

♠ AK
♥ K7
♦ A96
♣ A97643

♠ QJT64
♥ A863
♦ 543
♣ J

♠ 732
♥ QJT94
♦ KJT2
♣ 5

♠ 985
♥ 52
♦ Q87
♣ KQT82

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

3NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

את  נקודות המזכירה   18 של  יד  עוד 
 .28 מס'  בחלוקה  הפותח  של  ידו 
ל-♣2, היריבים  הפעם השותף תומך 
מעוניין  הפותח  ושוב   ,♠ מכריזים 

להגיע למשחק מלא ללא שליט.

וההכרזה   ,3NT מכריז  צפון 
במערב  יושב  אם  אלא  מסתיימת... 
להפיל  סיכוי  שאין  הסבור  הרפתקן 
קלאב  סדרת  על  המבוסס   3NT
ל-♠4  הקרבה  לנסות  ועדיף  ארוכה, 

בתקווה ליפול פעמיים בלבד.

עם זאת, מטרתם של מהלכי ההכרזה 
מעשיות  עצות  לתת  היא  המומלצים 
ולכן  הפנטזיה,  לעולם  להפליג  ולא 
מסתיים  המומלץ  ההכרזה  מהלך 

.3NT-ב

ניתוח משחק היד

9 לקיחות  מזרח מוביל ב-Q♠. לכרוז 
לו  שאין  ומסתבר  מלמעלה,  מידיות 
משהו יותר טוב מאשר לזכות בהן בזו 
אחר זו, אחרת הוא מסתכן בהפסד 5 

לקיחות ♥ עם נפילת החוזה.

היא  לצפון-דרום   +600 האם  ובכן, 
התוצאה האופטימלית לשני הצדדים? 
ממש לא! זוכרים את ההקרבה ל-♠4 
שדובר עליה בניתוח ההכרזה? ובכן, 
למצופה.  מעבר  מצליחה  זו  הקרבה 
לאחר  אחת  פעם  רק  ייפול  מזרח 

עקיפות מוצלחות בסדרות האדומות.

יצירתיים  מאוד  יריבים  מול  לפיכך, 
התוצאה האופטימלית של צפון-דרום 

L .היא 200+ בלבד
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 Dealer: N
Vul: N-S  37Board:

♠ KT75
♥ J
♦ AT6
♣ J9862

♠ J6
♥ Q8753
♦ QJ984
♣ 4

♠ 982
♥ AK642
♦ K3
♣ Q75

♠ AQ43
♥ T9
♦ 752
♣ AKT3

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1♣1♥
Dbl4♥4♠Pass

Pass5♥DblAll Pass

ניתוח ההכרזה

דרום פותח ♣1 עם 2 רביעיות בסדרות 
וצפון   ,1♥ מתערב  מערב  השחורות. 
מציג רביעייה בספייד באמצעות כפל 
מציאת  על  שמח  דרום  בעוד  שלילי. 
קופץ  מזרח  במייג'ור,  ההתאמה 
המבוססת  הפרעה  הכרזת   – ל-♥4 
 10 יד חלוקתית עם התאמה של  על 
קשות:  מתלבט  דרום  כעת  שליטים. 
אם ברצונו להודיע לשותף על התאמה 

ב-♠, עליו להכריז בגובה 4! 

 4♠ הכרז  ספק  של  במצבים  טיפ: 
מעל ♥4.

לתוצאה  מביאה   4♠ דרום  הכרזת 
שאין  בטוח  מזרח  צפויה:  בלתי 
ומקריב  החוזה  את  להכשיל  ביכולתו 
והמכרז  מכפיל,  דרום  כעת  ל-♥5. 

מסתיים.

ניתוח משחק היד

אין זה משנה במה יוביל צפון, להגנה 
יש 4 לקיחות קלות מלמעלה נגד ♥5, 
התוצאה  השאר.  בכל  יזכה  והכרוז 
היא 300+: האם זה טוב או רע לצפון-

דרום?

להפלה,  ניתן   4♠ החוזה  כי  מתברר 
הובלה  לאחר  יתבצע  הוא  בפועל  אך 
על  בתוקף  יאותת  מזרח   .♥A-ב
העדפה ל-♦, ומערב יחליף ל-K♦, אבל 
הכרוז יעכב פעם אחת. לאחר מכן יזכה 
מערב  כאשר  שליטים.  וימשוך   ♦A-ב
ליד  להגיע  יוכל  לא  הוא   ♣Q-ב יזכה 
שותפו, ולבסוף יושלך מפסיד ב-♦ על 
הובלה  רק  בדומם.  החמישי  הקלאב 
את  תאפשר   ♦K-ב אפשרית"  "בלתי 

הפלת החוזה.

 Dealer: E
Vul: E-W  38Board:

♠ T86
♥ AJ
♦ K9542
♣ 754

♠ J43
♥ Q752
♦ T83
♣ JT8

♠ A752
♥ K984
♦ J6
♣ 962

♠ KQ9
♥ T63
♦ AQ7
♣ AKQ3

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass2NTPass

3NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

הגיע  מורכבת  חלוקתית  יד  לאחר 
הזמן למהלך הכרזה קל ופשוט. דרום 
וצפון  נקודות   20 עם   2NT פותח 
ללא  נקודות   8 עם   3NT-ל מוסיף 

רביעיות במייג'ור.

במוסכמה  כאן  להשתמש  רשאי  צפון 
חמישיה  לחפש  כדי  סטיימן"  "פאפט 
ב-♠ אצל שותפו, אבל זה לא ישנה את 

.3NT – החוזה הסופי

ניתוח משחק היד

סדרת  באיזו  לבחור  צריך  מערב 
ההובלה  עקרונית,  להוביל.  מייג'ור 
מתחת ל-K עדיפה, מה עוד שבהארט 
מערב מחזיק קלפי ביניים טובים יותר.

גדולה  להצלחה  זוכה  ב-♥  ההובלה 
עוצר  ללא  הכרוז  את  ומשאירה 
בהארט. בלית ברירה דרום גובה את 
בסדרות  שלו  הבטוחות  הלקיחות  כל 

המינור. 

והוא  וידידותיות,  נוחות  החלוקות 
לקיחות,   10 עם  המשחק  את  מסיים 
היות  טובה  תוצאה  אינה  זו  אבל 
ב-♠  יוביל  מערב  שבשולחנות שבהם 
הכרוז יזכה ללא קושי ב-12 לקיחות: 
2 בספייד, 1 בהארט, 5 בדיאמונד ו-4 

בקלאב.

טיפ: קלף ההובלה הוא הקלף החשוב 
ביותר בהגנה. כדאי להשקיע בו את 
שלפעמים  משום  המחשבה,   מלוא 
כבר  גרועה  מהובלה  הנגרם  הנזק 

אינו ניתן לתיקון.

 החוקים והיסודות של משחק הברידג'

 המוסכמות הבסיסיות בשפת ההכרזות
(Israeli Standard) "ה"סטנדרט ישראלית

 המלצות, כללים וטקטיקות לשחקנים
מתחילים, מתקדמים ומנוסים

 כולל גם: מילון מונחים מתומצת

 קטן וקומפקטי - נוח לנשיאה

חובה בבית של כל תלמיד, שחקן או מורה ברידג'!

מחיר 60 ש"ח (+דמי משלוח)

להזמנות - מרכז הפצה ארצי, מועדון ברידג' אביבים
רח' דיסנצ'יק 7 שיכון דן ת"א | בטלפון: 03-6417470

e.ginossar@gmail.com :או בדוא"ל
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 Dealer: S
Vul: Both 39 :Board

♠ 4
♥ AKQ4
♦ T54
♣ AK972

♠ QJ9853
♥ 76
♦ KJ92
♣ J

♠ K6
♥ JT532
♦ AQ6
♣ QT8

♠ AT72
♥ 98
♦ 873
♣ 6543

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♥
2♣DblPass2♦

Pass2♠All Pass

ניתוח ההכרזה

מכריז  ומזרח  קלאב   2 מתערב  צפון   ,1♥ פותח  מערב 
האחרות  הסדרות  שתי  את  המראה   NAGETIVE Dbl
בדר"כ, בדגש על 4+ קלפים בספייד, עד כאן הכל סטנדרטי.
אני   ,!2♦ הנוכחי תהיה  ההכרזה המומלצת במערב במצב 

2NT בטוח שהרבה שחקנים יכריזו דווקא
הכרזה שלא הייתי ממליץ עליה עם עוצר חלש בקלאב כאשר 

ברור שאין שום סדרת פיתוח טובה.
♦2  למעשה משקפת את "הרע במיעוטו".

♠2 - לא בא בחשבון.
♥2 – לא מתאים עם חמישה קלפים וסדרה באיכות נמוכה 

מאד.
2NT - לא מהסיבות שכבר ציינתי. 

לכן "נתקענו" עם ♦2.

בין אם מערב יבחר  2D/2NT החוזה יתוקן ע"י מזרח לספייד.
שימו לב,

כי הכרזת סדרה לאחר NEGATIVE Dbl איננה משקפת יד 
טובה ואינה מחייבת לסיבוב נוסף.

הסיבה – אם למזרח היו 10+ נק' וחמישייה או יותר בספייד 
כבר על 2 קלאב היה מכריז 2 ספייד

Dbl ולא עובר דרך
הסיבה שבגללה עבר דרך דבל צריכה להזהיר אותנו כי בידו 

פחות מ10 נק' עם סדרת ספייד ארוכה.

ניתוח משחק היד

חוזה גבוה יותר או שונה נידון לכישלון.

 Dealer: W
Vul: None 40 :Board

♠ 8
♥ 82
♦ QJ85432
♣ K86

♠ T52
♥ Q7
♦ AKT97
♣ QT3

♠ A73
♥ AKJT54
♦ 
♣ A754

♠ KQJ964
♥ 963
♦ 6
♣ J92

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

Pass2♦Pass3♥
Pass4♥All Pass

ניתוח ההכרזה

מערב פותח ♥1, על אף השבעה דימונדים לא הייתי ממליץ 
לצפון להיכנס למכרז וזאת בשל איכות הסדרה ובשל פגיעות 

זהה. )בפגיעות עדיפה, לא פגיע מול פגיע, אפשרי(
לעשות  וינסו  להתאפק  יצליחו  לא  שהרבה  מאמין  זאת  עם 
יגלו  כך  שיבחרו  השחקנים   ,  3♦ של  "מפריעה"  הכרזה 
שלמעשה הם הפריעו רק לעצמם, כאשר כל חוזה בצפון – 
דרום ישוחק בDbl ויגמר לא פחות מ-500 / 800 וגרוע מכך.. 
ללכת  ניסיון  יעשה  שמערב  מאמין  אני  שולחנות  בהרבה 

הלאה אל עבר ♥6 , קשה מאד להתאפק
עם חלוקה כזאת אל מול 10+ נק' של השותף, אלו שהעזו 

צריכים לשים לב למספר דברים
הסדרה הארוכה של השותף ממוקמת מול החוסר . 1

שלי – חיסרון גדול.
Q-BID בספייד – מעיד על בעיה . 2 שותף לא עשה 

בסדרה.
שותף לא עשה Q-BID  בקלאב – מעיד על בעיה . 3

בסדרה.
ניתוח מעמיק זה יעמיד אותנו במצב בו ניתן לשער כי מול 
הסדרות הארוכות שלי קלאב וספייד שותף לא מביא נקודות 
איכותיות ולכן תהיה בעיה לפתח סדרה נוספת פרט לשליט.

ניתוח משחק היד

T/B  השאיפה  מאד. ב  קל  קל,  הוא  לביצוע  חוזה של ♥4 
כמובן היא לזכות במספר הלקיחות הרב ביותר האפשרי.

ניתן לבצע 12 לקיחות במשחק מדויק וגם בעזרת ניחוש טוב.
מדויק למה?

 AK כי מי שינסה להשליך 2 ספיידים מפסידים ממערב על
דימונד בטרם משך 3 שליטים יגלה שכבר הK דימונד נחתך 
על ידי דרום. מה שלא משאיר לנו סיכוי לביצוע 12 לקיחות.

ניחוש למה?
המעבר היחיד לדומם הוא בקלאב לא מן הנמנע שלא נצליח 

לנחש את מיקום הK ונשחק קלאב אל עבר ה10.
המשחק הסטנדרטי ביותר )בתנאי שצפון הצליח להתאפק 

בהכרזה( הוא לעבור לשולחן בQ הארט
בספייד,  מפסידים   2 להשליך  במטרה  דימונד   AK לשחק 
ולאחר שהדימונד השני נחתך לעשות 10/11 לקיחות תלוי 

בניחוש סדרת הקלאב.
משחק מושלם בו מערב מושך 3 סיבובי שליט ומשחק קלאב 

קטן אל עבר הQ יניב תוצאה מצוינת של 12 לקיחות.

פרשן אורח מושיקו מיוחס
רב אמן בינלאומי 
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באד רייכנהל
נופשון קיץ 2016 בגרמניה

STEIGENBERGER

15-28 באוגוסט 2016

ליחיד בחדר זוגי
תוספת לחדר יחיד 430 € €

טיסות סדירות, בשעות נוחות
13 לילות, 14 ימים על בסיס חצי פנסיון   

מיסים והעברות
שני טיולים בחבילה (טיולים נוספים יוצעו 

לבחירה)
משחקי ברידג'

שתייה חמה וקרה במהלך המשחקים
מלווה ישראלי צמוד
טיפים לנותני שירות

 2,230

נופש יוקרתי, טיולים, פינוקים, ספא 
וברידג' במלון הקלאסי והמפואר

: ל ל ו כ ר  י ח מ ה

050-5364604 פקס: 03-6040940
גדי בן בסט לפרטים והרשמה:

bnbg.ben@gmail.com

www.bnbg.co.il

לשעבר

הכנסו לאתר הנופשונים של גדי בן בסט: עדכונים, 
פרטים נוספים, הורדת טפסי הרשמה ותמונות

2016-3.indd   16 17.4.2016 г.   20:11:33 ч.


