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סימולטנית אונליין סימולטנית אונליין 
ינואר ינואר 20222022

לפניכם תחרות סימולטנית ינואר 2022 אונליין.
24 הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום התערבות.

ניתוח הידיים בוצע על ידי רם סופר, רב אמן כסף.
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  2עמוד  1/1/2022  2022ינואר  - אונליין סימולטנית 

  

 2022 ינואר -אונליין סימולטנית 
  

 .  2022  ינוארהידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית אונליין  24לפניכם 

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

, בחר סט שלם, זה  רם סופר רם סופר רם סופר רם סופר סטים של ידיים ומחבר ההסברים    4חולקו  
  שנראה לו המעניין ביותר. 

בהסברים השתדל רם להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של 

  רוב הקוראים.   

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

ישנם כמה ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם 
  וסקרנותכם. 

ם מקריאת אנו מקוים כי נהניתם מן התחרות עצמה וכי תפיקו תועלת ג

  החוברת הזו. 

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

  

  
  

Dealer: N 
Vul: None 1  Board:  

 A4 

 Q9 

 AK984 

 K976  

  

 KQ6 

 AT87432 

 5 
 32   

 JT98753 

 J 
 J3 

 AT5  
 2 

 K65 

 QT762 

 QJ84  

  

 

West North East South 

--- 1 1 3 

3 5 5 Pass 

Pass Pass   

    
  

  יתוח ההכרזה: 
היות שהסדרה הארוכה חלשה    Preemptידו של מזרח איה מתאימה להכרזת  

ויש לו כוח רב בהגה. בוסף, השותף עדיין לא הכריז וייתכן שהוא מחזיק  

ארוכה ספייד  להכריז  סדרת  מאוד  חבל  יהיה  זה  במקרה  ולהחמיץ    3♥ . 

(לא    3♦ -בלבד. דרום תומך בשותפו ל   1♥ לכן מזרח מכריז    – התאמה בספייד  

מקשה    3). הכרזת הקפיצה לגובה  2♦קלפים (יש שיעדיפו להכריז    5מין) עם  מז
קלפים בסדרה הבכירה.    7- על מערב להיכס למכרז, אבל אי אפשר להתעלם מ

לאחר    4♠צפון מצד אחד מחזיק יד טובה ומצד שי לא רואה הרבה הגה גד  

.  5♦+ קלפי דיאמוד. זה מסביר את הכרזת  5ששותפו הראה יד חלשה עם  
,  3למזרח קודות מעטות אבל התאמה מעולה בספייד. השותף התערב בגובה  

ל יכול להרשות לעצמו להתחרות  . אילו ההכרזה הייתה  5♦ מעל    5♠- ומזרח 
יותר,   מוך  בגובה  מתגלית  היתה  בספייד  וההתאמה  יותר  לאט  מתפתחת 

ותן לשחק   צריך להכפיל  5♦ייתכן שמזרח היה  ביד  5♠ . איי סבור שצפון   .
כל תוצאה חיובית תהיה משביעת    –הזאת לא ברור מי בהתקפה ומי בהגה  

  רצון. 
  

 יתוח משחק היד: 
ומעלה     .5גד חוזים בגובה  )מבקש איתות ספירה מהשותף(  ♦K:  קלף ההובלה
ולבקש מהשותף איתות ספירה כדי לדעת אם הקלף    AKמתוך    Kכדאי להוביל  

וסף   יודע לפי איתות הספירה שלמערב קלף  הגבוה השי ייחתך. כאן צפון 
לקצר את השליטים של הדומם   כדי  להמשיך בסדרה  יכול  והוא  בדיאמוד 

מערב יסה להכין חיתוך בקלאב, אבל    ולמוע ממו לפתח את סדרת ההארט.

ב זוכה  שצפון  להמשיך  ה   ♣K-ברגע  יכול  את    ♠Aוא  לטרל  כדי  ספייד  ועוד 
לקיחות    9-יכולת החיתוך של הדומם. מול הגה כוה מערב ייאלץ להסתפק ב

  .  5♠- וייפול פעמיים ב

משוחק על ידי צפון התוצאה תלויה בקלף ההובלה. לאחר    5♦מגד, בחוזה  

צפון יספיק למשוך שליטים ויבצע את החוזה כשהוא    ♠K-ההובלה הטבעית ב

. החוזה ייפול רק אם ההגה תספיק לחתוך הארט לאחר  ♥ A♣+Aמפסיד רק 

  או בקלאב.   ♥ A-הובלה ב
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Dealer: E 
Vul: N-S 2  Board:  

 9 

 KJ97543 

 542 

 52  

  

 QJ54 

 A8 

 A83 

 QJ94    

 K86 

 T6 

 KQT97 

 T73  
 AT732 
 Q2 

 J6 

 AK86  

  

 

West North East South 

--- --- 1 1 

1NT 2 Pass Pass 

Pass    
  

 

  יתוח ההכרזה: 
פותח   קודות    14עם    1♣  מזרח 

מתערב   דרום  באוברקול  מאוזות. 

מכריז    1♠רגיל     NT1  )7-10ומערב 
ללא   בספייד,  עוצר  עם  קודות 
שהיריבים   היות  בהארט).  רביעייה 
חדשה   סדרה  הכרזת  קודות,  הראו 
על ידי צפון לא תהיה מחייבת, ולכן  
להראות   לעצמו  להרשות  יכול  צפון 
עם   מוך  בגובה  ההארט  סדרת  את 

קודות גבוהות. לדעתי,    4-יה ושביעי

המכרז:   2♥ הכרזת   את  תסיים 
ידיהם  -מזרח את  תיארו  כבר  מערב 

למשחק   סיכוי  שאין  יודע  ודרום 
מלא. בכל זאת, הכרזה תחרותית של  

NT2    מצד מזרח או מערב תאתגר את
  דרום.-צפון

  
  יתוח משחק היד: 

ההובלה רצף)  ♣Q:  קלף  . (ראש 
הראה   וככל  בדומם  יזכה  הכרוז 
יסה דיאמוד בתקווה להשיג חיתוך  
להוציא   להקפיד  ההגה  על  בדומם. 
אם  בזמן.  השליטים  את  לדומם 
שלוש   יפסיד  צפון  זאת,  תעשה 
בהארט,   ואחת  בדיאמוד  לקיחות 

  . 2♥ לקיחות בחוזה  9ויבצע 
מזרח  אבל  מסוגלים  -מדהים,  מערב 

  ידו של  ♥ A. לאחר עיכוב  NT3לבצע  
יוכל   ודרום  רלווטית  איה  צפון 
לזכות רק בשלוש הלקיחות המידיות  
מערב  שבהם  בשולחות  גם  שלו. 
הזוג   שליט,  ללא  חלקי  חוזה  ישחק 

מצוית. לתוצאה  יתן    יזכה  אגב, 
לחוזה   בסיבוב    NT3להגיע  אם 

יעשה   מערב  ההכרזה  של  הראשון 

Overbid  2♦של .  
  
  
  

  

Dealer: S 
Vul: E-W 3  Board:  

 KT 

 K762 

 KT5 

 AKQ9  

  

 984 

 Q 

 AQJ762 

 853    

 J763 

 J93 

 94 

 JT72  
 AQ52 
 AT854 

 83 

 64  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1 2 2 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 

  ההכרזה:  יתוח
, צפון פותח  Passלאחר שתי קריאות  

קודות מאוזות. למזרח    18עם    1♣
פגיע   במצב  גם  ברורה  התערבות 

לגובה   חלשה  קפיצה    2בהכרזת 
המתארת שישייה בדיאמוד עם כוח  
יכול   דרום  מפתיחה.  פחות  של 
להכפיל כדי להראות שי מייג'ורים,  

להכריז   עדיף  לשותף  2♥ אבל  אם   .
להכריז   יוכל  הוא  בספייד,  רביעייה 

יודע2אותה בגובה   שלשותפו    . צפון 
כן ערכו של  -קודות בלבד. כמו  9-11

K♦    ,וכח הכרזת מזרח. לפיכךיורד ל
אין סיכוי ריאלי לסלם וצפון מחליט  

  . 4♥ - לסגור מיד ל
  

  יתוח משחק היד: 
ההובלה מדאבלטון  (  ♦9:  קלף  גבוה 

השותף מסה  )בסדרת  דרום   .T  

ב זוכה  ומזרח  פי  .  ♦J-מהדומם  על 
קלף  שלדרום  ברור  ההובלה  קלף 
וסף בדיאמוד (מערב לא היה מוביל  

קלפים). לוכח    3בקלף הגבוה מבין  
בדומם   המאיימת  הקלאב  סדרת 

ולאחר מכן    ♦Aמזרח חייב להמשיך  
אין   לדרום  בסדרה.  שלישי  בקלף 
עם   יחתוך  הוא  להשליך.  מפסידים 

T ♥  לרוע מעליו.  יחתוך  מערב  אבל   ,
בהמש יתברר  שהלקיחה  המזל  ך 

שמערב קיבל בשליט הייתה ממילא  
לו תמיד.   לקיחה "טבעית" שמגיעה 
בשלוש   זכתה  שההגה  לאחר 
שולט   הכרוז  הראשוות,  הלקיחות 

ומבצע   שליטים  מושך  .  4♥ במצב, 
הכרוז ייפול רק אם יבצע שגיאה גסה  

  . ♥ Aויחתוך בלקיחה השלישית עם 
, הוא  4♥ אם צפון יהיה הכרוז בחוזה  

  לקיחות.  11יוכל לבצע 
  

  

Dealer: W 
Vul: Both 4  Board:  

 KQ83 

 8763 

 K63 

 Q6  

  

 J6 

 AQ542 

 42 

 AT97    

 AT95 

 9 

 QT5 

 K8532  
 742 
 KJT 

 AJ987 

 J4  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1 Pass 

1 Pass 2 Pass 

3 Pass Pass Pass 
  

 

  יתוח ההכרזה: 
-ידו של מזרח עומדת בתאי "חוק ה 

קריאות  20 שתי  לאחר   ."Pass    זו

. ידו של  1♥ הכרזת פתיחה ברורה של  
אוברקול בשביל  מדי  חלשה  ,  דרום 

מזרח במכרז -וכך  ממשיכים  מערב 

טבעי    1♠ללא התערבות. מערב משיב  
.  2ומזרח מראה סדרה שייה בגובה  

קודות    9למערב התאמה בקלאב עם  

. 3♣ה מזמיה של  והוא בוחר בהכרז
לחלוטין,   מיימלית  פתיחה  למזרח 
והוא מצל את ההזדמות הראשוה  

  .3♣. החוזה הסופי הוא Passלקרוא 
  

  : יתוח משחק היד
ההובלה כאשר  ♣Jאו    ♣4:  קלף   .

סדרות   שתי  הכריזו  היריבים 
שלישית,   סדרה  על  והסכימו 
היות   בשליט  הובלה  מתבקשת 
בזמן   רבים  חיתוכים  שצפויים 
של   המצח  המשחק  קו  המשחק. 

לזכות ב ולהמשיך:    ♣K-הכרוז הוא 

A ♥  ,הארט חיתוך   ,A♣  חיתוך  ,

כעת   הייתה    ♥ Kהארט.  ואילו  פל 
כיסה בסדרה צדדית לידו של מזרח  
היה יכול להשליך שי דיאמודים על  

ולבצע   ההארט  לקיחות.    11סדרת 
ב יסתפק  עדיין  הוא    10-במציאות 

במקרה   כוה.  הגה  מול  לקיחות 
פחות   משחק  בקו  יבחר  שהכרוז 

אל   עקיפה  כמו  או    ♥ AQמוצלח 
גם   ייתכן  בספייד,  כפולה  עקיפה 

  לקיחות בלבד.  9שיבצע 
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Dealer: N 
Vul: N-S 5  Board:  

 QJT42 

 AK8 

 82 

 JT6  

  

 K9876 

 Q 

 KQJ 

 9875    

 53 

 T5 

 AT96 

 AK432  
 A 
 J976432 

 7543 

 Q  

  

 
West North East South 

--- 1 Pass 1NT 

2 Pass 2 3 

Pass Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 

  : ההכרזהיתוח 
אפשרויות   של  מגוון  מציעה  זו  יד 

לצפון   סופיים.  וחוזים    11הכרזה 
קודות עם ספוטים טובים, לקיחות  
במייג'ור.   וחמישייה  מהירות 
להערכתי, יד זו מספיקה כדי לפתוח  

. דרום בלית ברירה בוחר בתשובה  1♠
של   שלא   NT1מכוערת  (ומקווה 

לא  במצב  מערב  זה).  בחוזה  ישחק 
בתחרו פגיע:  גד  טופ פגיע  בוטום  -ת 

לסות   קרובה    למזרח.  2♣שווה  יד 
בקלאב והתאמה  הוא    .לפתיחה 

קיו יכול  2♠ביד  -מכריז  דרום  כעת   .
שלו  ההארט  סדרת  את    להראות 

של    .3בגובה   מיימום  מחזיק  צפון 

ל יעלה  ולא  לעומת  4♥ -המיימום   .
מעויין   בהחלט  מזרח  זאת, 

ל זה החוזה  4♣-להתחרות  בשבילי   .
 הסופי.

  
  ק היד: יתוח משח

. דרום (ראש רצף)  ♥ A:  קלף ההובלה

עם   לספייד    ♥ 9מאותת  העדפה  על 
בסדרת  סיגלטון  בדומם  (כאשר 
ההובלה, האיתות הרצוי הוא העדפת  

מוך  ♠Qצפון ממשיך    סדרה). , קלף 

ב זוכה  ודרום  לרוע  ♠A-מהדומם   .
המזל כבר אין כיסה לידו של צפון  
כדי לתת לדרום חיתוך ספייד. מכאן  
ואילך מערב ימסור רק לקיחה אחת  

החוזה   את  ויבצע  .  4♣בשליט 
מבחית צפון היה עדיף לא להמשיך  
שמערב  טוב  סיכוי  יש  ואז  בספייד 

- היה מסה בעצמו ספייד מוך אל ה
K  .ומפסיד שתי לקיחות בסדרה  

צפון לבצע  -מגד,  מסוגלים  דרום 

של   חיתוך    4♥ חוזה  עקיפת  בעזרת 
  בספייד. 

  

  

Dealer: E 
Vul: E-W 6  Board:  

 T72 

 KT5 

 K95 

 6543  

  

 Q83 

 743 

 7432 

 JT9    

 J5 

 AQ8 

 AQT6 

 AK72  
 AK964 
 J962 

 J8 

 Q8  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

Dbl 2 Pass Pass 

Dbl Pass 3 Pass 

Pass Pass   

 

  : יתוח ההכרזה
קודות והפעם   11עם   1♠ עוד פתיחה  
ה חוק  במייג'ורים.    5-4עם    20-לפי 

עם   מכפיל  וקוצר    20מערב  קודות 

. דרום שמח 2♠- בספייד. צפון תומך ל
מכפיל   מערב  אבל  זה  בחוזה  לעצור 

חייב  Takeoutעדיין    –שוב   מזרח   .
ביותר   להכריז את הסדרה הארוכה 

מההכרזה  3♦שלו   מבין  מערב   .
לפחות   קודות,    17-18שליריבים 

קודות.    3כלומר לשותפו לכל היותר  
מלא   משחק  על  לחשוב  מה    – אין 

Pass    דרום אין  -הכרחי. לצפון  3♦ על

  . 3♠ -התחרות לסיבה ל 
  

  יתוח משחק היד: 
(ראש רצף). צפון    ♠A  קלף ההובלה:

איו מעודד. כעת המשך בספייד רק  
הוא   ביותר  הטוב  ההמשך  יזיק. 
ללא   יעקוף  כראה  מזרח  בהארט. 
הצלחה, וצפון ימשיך בסדרה לאחר  

ב שתי  ♥K-זכייתו  להגה  כעת   .
בהארט.   ושתיים  בספייד  לקיחות 
בסדרת  הכרוז  יפסיד  לקיחות  כמה 
להגיע   אפשרות  שאין  היות  השליט. 

הכרוז מזרח   ליד  עקיפה.  בשביל 
מהדומם:   שליטים  כראה  ישחק 

אם   ,♦Aתחילה   להמר  יש  וכעת 
המגים   או    Kלאחד    Jדאבלטון 

כון   יחש  שמזרח  יח  דאבלטון. 

יעזור לו ליפול  ♦Qלשחק   . האם זה 
שלא!   מתברר  בלבד?  אחת  פעם 

בהארט    ♦Kלאחר   שייה  ולקיחה 
בספייד   שותפו  ליד  יעבור  צפון 

ה של  רביעי  מדרום  וסיבוב  ארט 

). Promotionשל צפון ( ♦9יגביה את 
היא   בלבד  אחת  פעם  ליפול  הדרך 
בלקיחה   בהארט  לעקיפה  לסרב 

  . ♥Aהשייה ולשחק 

  

Dealer: S 
Vul: Both 7  Board:  

 K862 

 KT 

 AQT753 

 2  

  

 4 

 975 

 96 
 AJ86543    

 75 

 AJ8432 

 842 
 T7  

 AQJT93 

 Q6 

 KJ 

 KQ9  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 2NT 3 Pass 

Pass 3 Pass 3 

Pass 4 Pass 4 

Pass 4 Pass 4NT 

Pass 5 Pass 5 

Pass Pass Pass  

 

  : יתוח ההכרזה
קודות ושישייה    18דרום פותח עם  

בספייד, אבל היד הזאת שווה פחות  
היעדר   בגלל  שלה  הקודות  ממספר 
לקיחות מהירות בסדרות הצדדיות.  

משיב   זו    –)  NT2  )Jacobyצפון  יד 

ספליטר   להכרזת  מדי  . 4♣חזקה 

בהכרזת   להפריע  מחליט   3♣מזרח 
גדול לאחר שהיריבים   (הסיכון איו 

+ קלפים בספייד  9הודיעו שיש להם  
  Passוכוח למשחק מלא לפחות). כעת  

טובה   יד  ומראה  מחייב  מדרום 
סדרת   מתפתחת  בהמשך  יחסית. 

קיו שמראות  -הכרזות  ביד 
שי   שי).  או  (ראשון  קוטרולים 
לבסוף   לסלם.  שואפים  השותפים 
המפתח   קלפי  למספר  שואל  דרום 
קוטרול   הבטיח  ששותפו  לאחר 

  2אה  בהארט, אבל מתאכזב. צפון מר

). דרום  ♠ Kקלפי מפתח (כולל    5מתוך  
בגובה   לעצור  ששי    5אלץ  משום 

  אסים חסרים.
  

  יתוח משחק היד: 
.  (סדרת השותף)  ♣T:  קלף ההובלה

מזרח   של  שהתערבותו  מתברר 
בטופ  רבות  קודות  בוטום.  -מצילה 

עם   הראשוה  בלקיחה  זוכה  מזרח 

A♣  דהדיאמו לסדרת  לב  שם   ,
המאיימת בדומם (ועוד אחרי שדרום  

קיו ולמעשה  -תן  בדיאמוד  ביד 
להארט.    Kהראה   ומחליף  בסדרה) 

בשתי   במהירות  ההגה  זוכה  כך 
וצפון לה,  המגיעות  דרום  -הלקיחות 

. 650+לצים להסתפק בתוצאה של  א
לאחר הובלה בדיאמוד או בספייד,  

  לקיחות מיידיות.  12לכרוז 



  5עמוד  1/1/2022  2022 ינואר  -אונליין סימולטנית 

  
  

Dealer: W 
Vul: None 8  Board:  

 J64 

 K852 
 5 

 QT865  

  

 K3 

 AQ97 

 T9862 

 32    

 AT8 

 JT643 

 J43 

 K9  
 Q9752 

  

 AKQ7 
 AJ74  

  

 

West North East South 

Pass Pass Pass 1 

Pass 2 Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  

  : יתוח ההכרזה
במושב הרביעי עם יד    1♠   דרום פותח 

) בהארט).    16טובה  וחוסר  קודות 

-(קצת יותר חלש מ  2♠ -צפון תומך ל 

תמיכה בספייד    רגיל משום שעם  2♠
אפשר   8-9-ו טובות  קודות 

). למרות  Druryלהשתמש במוסכמת  
זאת, דרום צריך להכריז מיד משחק  
החוזה   שלו.  החוסר  סמך  על  מלא 

  . 4♠הסופי יהיה  
  

  יתוח משחק היד: 
(רביעי מלמעלה).    ♥ 4:  קלף ההובלה

עם   חוזה  גד  להוביל  מה  ויכוח  יש 
של   מסדרה  לדעתי,  JTxxxשליט   .

ף מוך תעבוד רוב הזמן  הובלה בקל
הרצף.   בראש  מהובלה  טוב  יותר 
וחותך   מהדומם  מוך  משחק  דרום 

של מזרח. כיצד להמשיך?    ♥ Q-את ה
הכיסה היחידה לדומם היא בחיתוך  

אותה   לצל  שווה  בשביל  דיאמוד. 
לשחק   מכן  ולאחר  בקלאב  עקיפה 

ובהמשך ספייד    J- ספייד מוך לעבר ה
מוך וסף מהיד. החוזה יתבצע אם  

תמוה    ♣Kלמזרח   למערב  ו/או 
דאבלטון בשליט. תאים אלה אים  
התון.   הקלפים  במערך  מתקיימים 
(והבלתי הגיוי)   קו המשחק המצח 
העקיפה   על  לוותר  דווקא  הוא 

לא משה  .  ♠Qבקלאב ולהוביל מהיד 
זו   בלקיחה  יזכה  מגן  תמיד    –איזה 

י  מספר  הכרוז  את  לצמצם  וכל 
ולבצע   לשיים  בשליט  המפסידים 

  את החוזה. 
  
  
  
  
  
  

  

Dealer: N 
Vul: E-W 9  Board:  

 9 

 J974 

 654 

 AJ965  

  

 KQ87 

 6 

 QJ92 
 K743    

 A6432 

 AK8 

 AKT 
 82  

 JT5 

 QT532 

 873 

 QT  

  

 

West North East South 

--- Pass Pass 2 

2NT 3 Dbl Pass 

3 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 

  : יתוח ההכרזה
פתיחה   לעצמי  לתאר  יכול  אי 

של   ברציפות  (הפעם   1♠  חמישית 
עם   אבל  במושב   5ממערב),  קודות 

השלישי במצב לא פגיע גד לא פגיע  
ידו   הפרעה.  הכרזת  יחפש  דרום 

  Weak Twoבהחלט רחוקה מהכרזת  
בסיבות   אבל  הראשון,  במושב 

של   הכרזה  היא    2♥ התוות 
משחק   כראה  ליריבים  לגיטימית: 
מלא בטוח ואולי סלם, אז למה לא  

וא עליהם?  להקשות  כן  לסות 
מערב   מקשה.  ההפרעה  הכרזת 

ולבסוף בוחר    NT2-ל  2♠ מתלבט בין  
טוב   המתארת  השייה  באפשרות 

ל תומך  צפון  כוחו.  את  ,  3♥ -יותר 
ב משתמש    Netagive Double-ומזרח 

במצב  מעיש  מכפל  יותר  (שימושי 
מזרח מוצאים  כך  את  -זה).  מערב 

אים   אבל  בספייד,  היפה  ההתאמה 
  מגיעים לסלם. 

  
  יד: יתוח משחק ה

ההובלה מלמעלה  (  ♥ 7:  קלף  שלישי 
השותף השליטים  )בסדרת  עוד  כל   .

מחולקים   לכרוז  4-0אים   ,12  
לקיחות קלות: חמש בשליט, שתיים  
וארבע   הארט  חיתוך  בהארט, 
לא  בקלאב  הובלה  גם  בדיאמוד. 

שה היות  להגה  עוזרת    A-הייתה 

ל של הדומם. דרום    -Kמצא מימין 
שהכרזת  בסיפוק  לעצמו  לציין  יכול 

הצליחה. לאחר פתיחה    2♥ ההפרעה  

מערב והכרזת ספליטר של מזרח    1♠
מערב  -יש בהחלט סיכוי טוב שמזרח

  יגיעו לסלם (בשולחות אחרים).
  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: Both 10  Board:  

 J952 

 KQ874 

 A8 

 54  

  

 KQ74 

 A532 

 J3 

 A82    

 T86 

 JT6 

 KQ975 

 J7  
 A3 
 9 

 T642 

 KQT963  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

1 1 1 Pass 

Pass Pass   

 

  : יתוח ההכרזה
פותח )  Better Minor(   1♣  מזרח 

,  1♦ ומשתיק את דרום. מערב משיב  

באוברקול   מתערב  כעת  1♥ וצפון   .
רביעייה   מראה  עם מזרח    בספייד 

קודות, ושוב דרום איו יכול    12-17
היות   שלו  הקלאבים  את  להראות 

תתפרש כקיוביד. מערב    2♣שהכרזת  
קודות בלבד איו רואה    7המחזיק  

. צפון  1♠- משחק מלא ומוכן לעצור ב
סיבה   לו  ואין  שלו  את  עשה  כבר 
להפריע ליריבים לשחק בסדרה שבה 
בחוזה   זוכה  מזרח  רביעייה.  לו  יש 

תהיה    1בה  בגו שלדרום  מבלי 

  . 2♣-הזדמות להתחרות ל
  

  יתוח משחק היד: 
סיגלטון בסדרת (  ♥ 9:  קלף ההובלה

מצפון ומזרח    Qמהדומם,    T.  )השותף

.  ♦J. הכרוז ממשיך מידו  ♥ A-זוכה ב

וותן לשותפו    ♥ K- וב  ♦ A-צפון זוכה ב

ב ממשיך  דרום  הארט.   . ♣K-חיתוך 
ובהמשך   הלקיחה  את  מעכב  מזרח 
אבל   בדומם,  קלאב  לחתוך  מסה 
זה   בשלב  הדומם.  מעל  יחתוך  צפון 
הראה   וככל  לקיחות,  חמש  להגה 
לקיחות   שתי  עוד  יפסיד  מזרח 

  1♠בשליט. מול הגה מדויקת החוזה  
סביר   אך  אחת,  בלקיחה  ייכשל 
ההגה   מהשולחות  שבחלק  להיח 
תהיה פחות מדויקת והחוזה יבוצע.  

בצפון להגיע  -זוגות  שישכילו  דרום 

יקבלו תוצאה    2♣לחוזה   בו  ולעצור 
  טובה. 

  
  
  



  6עמוד  1/1/2022  2022 ינואר  -אונליין סימולטנית 

  
  

Dealer: S 
Vul: None 11  Board:  

 AKJ4 

 J9632 

 J74 

 Q  

  

 QT 

 AK5 

 A3 

 AJT974    

 9 

 QT7 

 KQ9852 

 632  
 876532 
 84 

 T6 

 K85  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

2 Pass 3 Pass 

3* Pass 3* Pass 

4 Pass 5/5 Pass 

Pass Pass   

 

  : יתוח ההכרזה
פותח   בדיאמוד.    Weak Twoמערב 

ידו של צפון גבולית להתערבות, אבל  
ו גרועה  הארוכה    12-הסדרה 

כוללות   אי      Qהקודות  בודדת. 
קודות, אבל    18. למזרח  Passמעדיף  

להכריז   כדאי  עוצר    NT3לא  בלי 
מכריז   מזרח  זה  במקום  בספייד. 

ומחייב את שותפו    3♣סדרה חדשה  

ממערב מראה    3♥ להמשיך להכריז.  
(עקרוית אין לפתוח    שלישייה טובה

עם רביעייה בהארט). כעת מזרח   2♦

רביעי"   "צבע  אן    –  3♠מכריז  שואל 
כעת    מכריז  מערב  עוצר.  לשותף  יש 

ושולל    –  4♣ לשותפו  תמיכה  מראה 
מכך   מרוצה  מזרח  בספייד.  עוצר 

ותר   NT3שהתחמק מחוזה גרוע של 

. שי החוזים  5♦- ל   5♣רק לבחור בין  
  טובים באותה מידה. 

  
  יתוח משחק היד: 

ההובלה מבקש (  ♠ ♦5:  Kגד    קלף 
.  )1איתות ספירה, ראה גם בורד מס'  

דרום מאותת על מספר זוגי. צפון לא  
  4-לדעת בוודאות אם מדובר ביכול  

ימשיך    6או   כראה  והוא  ספיידים, 

ימשוך    ♠ A-ב הכרוז  שייחתך. 
וישחק   סיבובים  בשלושה  שליטים 

בודדת    Qקלאב מידו. לאחר הופעת  
לתבוע   יכול  הוא  לקיחות    11בצפון 

  בדיוק.  
בספייד    ♣5גד   להוביל  צריך  דרום 

- על סמך ההכרזה (היריבים מעו מ
NT3    היעדר בספייד).  בגלל  עוצר 

וההגה   דומה,  יהיה  מהלך המשחק 
  תזכה בדיוק באותן שתי לקיחות. 

  

  

Dealer: W 
Vul: N-S 12  Board:  

 Q75 

 72 

 Q865 

 7653  

  

 AKJT4 

 Q9 

 AJT2 

 T4    

 9862 

 KJ 

 K943 

 KQ9  
 3 
 AT86543 

 7 

 AJ82  

  

 

West North East South 

1 Pass 1 2 

2 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 

  : יתוח ההכרזה
עם   מיימלית  פתיחה    12למערב 

לא   כבר  כיום  מאוזות.  קודות 
ב כאלה.  Pass-מתחילים  ידיים    עם 

משיב   קודות,    15עם    1♠מזרח 
לגובה   בו  תומך  לאחר    2ומערב 

. למזרח לא ותר  2♥ התערבות דרום  

מלא   משחק  להכריז  אי  4♠אלא   .
עם   סלם  על  לחשוב  אפילו   Qאפשר 

  דאבלטון בסדרתו של דרום. 
  

  יתוח משחק היד: 
מקווה שהשותף  (  ♥ A:  קלף ההובלה

להחליף  )יחתוך אפשר  תמיד   .
בלקיחה   בדיאמוד  לסיגלטון 
דיאמוד   הובלת  במציאות  הבאה. 
בשלב כלשהו מצד דרום תמכור את  
היא   ביותר  הטובה  ההגה  החוזה. 
ולהמשיך   אסים  שי  מיד  לקחת 
סביר   בהארט.  או  בקלאב  פסיבי 
המצב   את  יחש  לא  שמזרח  להיח 

מלמעלה. לאחר    ♠AKבספייד וישחק  
תחיל עם סיגלטון  שיווכח שדרום ה

קצר   שצפון  ייח  אולי  הוא  בספייד, 
בדיאמוד ויבצע עקיפה בכיוון הלא  
יהיה   זה  לכישלוו.  שתגרום  כון 

  27קצת עצוב ליפול במשחק מלא עם  
שיתן   גבוהות  לבצעו  קודות 

להלן) (ראה  אבל  בוודאות    זוהי , 
לא   דרום  עוד  כל  אפשרית  תוצאה 

  . לכרוז בסדרת הדיאמודיסייע 
משחק מדויק יותר של הכרוז הוא    קו

ההארט   סדרות  של  אלימיציה 
דיאמוד   כדי השלכת  (תוך  והקלאב 
לצפון   למסור  אפשר  ואז  קלאב)  על 

עם   אותו    ♠Qלקיחה  שתכיס 
  למשחק סופי. 

  
  
  

  

Dealer: N 
Vul: Both 13  Board:  

 AJ2 

 98653 
 976 

 K4  

  

 Q9743 

 J7 

 85 

 9863    

 K6 

 KQT4 

 AKQJ 

 JT5  
 T85 

 A2 

 T432 
 AQ72  

  

 

West North East South 

--- Pass Pass Pass 

1 Pass Pass Pass 

 

  : יתוח ההכרזה
פתיחה   לעצמו  ירשה  שדרום  ייתכן 

יכפיל    1♣ ואז מערב  ביד השלישית, 
יכריז   להראות   NT1ובהמשך    כדי 

החוזה    19-20 זה  במקרה  קודות. 

. לעומת זאת, 2♠או    NT1הסופי יהיה  
ייתכן   הפותח,  יהיה  מערב  אם 

הפתיחה   שהכרזת  גם    1♦בהחלט 
יכריז   לא  צפון  המכרז.  את  תסיים 
להשיב   מדי  חלש  מזרח  אוברקול, 
ולדרום   במייג'ור  החמישייה  למרות 

ל  סיבה  אורך   Balancing-אין  עם 
במייג' וקוצר  הפותח  ורים,  בסדרת 

ושותפו   פגיע  במצב  שכולם  עוד  מה 
Passed Hand.  

  
  יתוח משחק היד: 

ההובלה מלמעלה  (  ♥ 8:  קלף  שי 
חלשה בהובלה    .)מסדרה  הבחירה 

ההובלה   מוצלחת.  איה  פסיבית 

היא   היחידה  לאחר    -  ♣Kהמצחת 
מלמעלה   קלאב  לקיחות  שלוש 
וחיתוך קלאב בצפון ההגה מסוגלת  

לקיחות, ואין    6-להגביל את הכרוז ל
זה משה מה יבחר מערב להשליך על  
הסיבוב הרביעי של הקלאב. לעומת  
המשך   בהארט,  הובלה  לאחר  זאת, 
למשוך   למערב  יאפשר  כבר  בסדרה 

ולבצע   בקלות.    8שליטים  לקיחות 
למצוא את ההחלפה  אם דרום ישכיל  

קלאב   חיתוך  עם  מוך  לקלאב 

יבצע   מערב  אז  ללא    1♦בהמשך, 
  לקיחות עודפות. 

  
  
  



  7עמוד  1/1/2022  2022 ינואר  -אונליין סימולטנית 

  
  

Dealer: E 
Vul: None 14  Board:  

 KQ4 

 QJ6 

 AKQJ82 

 4  

  

 75 

 A97543 

 74 

 A96    

 J962 

 KT8 

 6 

 KQT52  
 AT83 
 2 

 T953 

 J873  

  

 

West North East South 

--- --- 2 Pass 

3 3NT Pass Pass 

Pass    

 

  : יתוח ההכרזה
פותח   הוג    2♥ מזרח  לא  כבר  (כיום 

ומערב   אסים)  שי  עם  ידיים  לפסול 

ל בו  ידו  3♥ - תומך  עם  להכריז  מה   .
קודות, שישייה    18של צפון המכילה  

בהארט?   ועוצר  בדיאמוד  סגורה 
NT3    על בהחלט  סביר  הימור  ראה 

של   לצערו  בקלאב.  הסיגלטון  אף 
ממו   שללה  היריבים  הפרעת  צפון 

שיח עם השותף, והוא  -אפשרות לדו 
בטופ  משחק -מעדיף  לסות  בוטום 

לדעתי,   שליט.  ללא  הכרזה    4♦מלא 
דווקא   אך  בבירור,  טובה  פחות 

צפון את  תוביל  זו  דרום  -הכרזה 
  למשחק מלא בטוח. 

  
  יתוח משחק היד: 

.  )רביעי מלמעלה(  ♥ 5:  קלף ההובלה
על אף הכרזת צפון איי רואה חלופה  
מערב   הארוכה.  בסדרה  להובלה 

ב  להמשיך  ♥ K-זוכה  יחליט  אם   .
  NT3בהארט, יש סיכוי טוב שהחוזה 

לקיח (עם  לאחר יתבצע  עודפת)  ה 
של   שלישי  סיבוב  תשחק  שההגה 
להחליף   הזוכה היא  הארט. המהלך 

ולזכות     ♣K-ל השייה  בלקיחה 
לאחר   בסדרה  לקיחות  בחמש 

כך  -שהשותף מעודד. האם באמת כל

בצפון    ♣Aברור להחליף לקלאב? אם  
את  יקדם  לא  זה  הסביר)  (המצב 
למרות   משמעותית.  בצורה  ההגה 

הוא החוזה האידיאלי ביד זו,    5♦-ש
  יצליח.   NT3עדיין ייתכן שמי שיכריז  

  
  
  

  

Dealer: S 
Vul: N-S 15  Board:  

 AT3 

 Q4 

 876 

 KJ954  

  

 QJ4 

 5 

 KJT943 

 T62    

 9872 

 AJT9832 

  

 A7  
 K65 
 K76 

 AQ52 

 Q83  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

4 Pass Pass Pass 

 

  : יתוח ההכרזה
פותח   מתערב  1♦דרום  מערב   . ♥4  

חלוקה   עם  פגיע  גד  פגיע  לא  במצב 
עם  4-7-0-2של   תקוע  צפון    .10  

קודות גבוהות ללא הכרזה וכראה  

לא מוכפל.    4♥ יאפשר למערב לשחק  
של   שמרית  זאת, התערבות  לעומת 

להכריז    1♥  לצפון  ואז  2♣תאפשר   ,
ל כראה  דרום,    -NT3גיע  של  מצדו 

של   אפשרית  הקרבה  הכרזת  כאשר 

התע  4♥  גם  בגובה  תוכפל.    3רבות 
אפשרית, כך שבחלוקה זו צפוי מגוון  

  של חוזים סופיים. 
  

  יתוח משחק היד: 
  9.  )סדרת השותף(  ♦6:  קלף ההובלה

חותך.    Qמהדומם,   ומערב  מדרום 

ימשיך   בהכרוז  וימסור    ♥ A-כראה 
שתי לקיחות בשליט. לאחר מכן הוא  

ו בקלאב  לקיחה  גם  .  ♠AK-ימסור 
כראה   תהיה  הסופית    8התוצאה 

או  -לצפון  100+לקיחות,    300+דרום 

ש צפון   4♥ - במקרה  מגד,  -הוכפל. 
לבצע  ד מסוגלים  שתי    NT3רום  עם 

בהארט,   אחת  בספייד,  לקיחות 
עקיפה)   (לאחר  בדיאמוד  שתיים 

מז אם  בקלאב.  מערב  -רחוארבע 
בגובה   בהארט  החוזה  את  "יקו" 

  כלשהו, זו כבר תהיה תוצאה טובה. 
  
  
  

  

Dealer: W 
Vul: E-W 16  Board:  

 QJT2 

 Q9 

 Q653 

 Q76  

  

 A84 

 J753 

 72 

 KT83    

 K9653 

 82 

 J94 

 A54  
 7 
 AKT64 

 AKT8 

 J92  

  

 

West North East South 

Pass Pass Pass 1 

Pass 1 Pass 2 

Pass 2 Pass Pass 

Pass    

 

  : יתוח ההכרזה
קריאות   מובילות    Passשלוש 

מערב היה  על ידי דרום.    1♥ לפתיחה  

במצב לא   1♠ אולי מתערב באוברקול  
פגיע, אך בהתחשב בסיבות עדיף לו  

משיב   צפון  לשתוק.    1♠להמשיך 
ולאחר מכן בוחר בהכרזת "העדפה"  

ב2♥  לעצור  לא  מדוע  עם    2♦- . 
? ראשית, משחקים  4-4התאמה של  

ו-טופ לתת   2♥ - בוטום  בהחלט  עשוי 
אם   שית,  יותר.  טובה  תוצאה 

כראה    16-17לשותף   יש  קודות 
ידו של  . במציאNT3משחק מלא   ות 

גבולית:   גבוהות    15דרום  קודות 
הכרזה    6-9מול   השותף.  שהבטיח 

(ועוד עם חצי עוצר    NT2שלישית של  
בקלאב במקום עוצר מלא) תלך גד  
הכוה   ההחלטה  הסיכויים. 

טופ ב-בתחרות  לעצור  היא  -בוטום 

 ♥2 .  
  

  יתוח משחק היד: 
ההובלה בשליט(  ♥ 2:  קלף  .  )הובלה 

שהכרוז   יש אפשרות  לאור ההכרזה 
בדומם.   דיאמודים  לחתוך  ירצה 
למערב אין אפשרות לדעת שליריבים  

ההובלה  למעשה התאמה בדיאמוד.  

של    ♥ Jהבלתי מוצלחת "הורגת" את  
ב יזכה  ודרום  לקיחות    9- השותף, 

ייתכן   האדומות.  בסדרות  קלות 
גם ישחק קלאב מוך מהדומם  שהוא  
כוה אין לו  , אבל מול הגה  9- אל ה

תוצאה   בקלאב.  לקיחה  לפתח  זמן 
לצפון  140+של   מאוד  טובה  -תהיה 

לבצע  ד יתן  אמם  אם   NT3רום. 

במזרח, אבל    ♥ Jמחשים לעקוף גד  
שיקרה.   לא מה  שזה  רוב הסיכויים 
זוגות שישחקו חוזה חלקי בדיאמוד  

  .130+-יסתפקו ב



  8עמוד  1/1/2022  2022 ינואר  -אונליין סימולטנית 

  
  

Dealer: N 
Vul: None 17  Board:  

 A852 

 JT743 

 2 

 972  

  

 J63 

 96 

 AK6 

 QJ863    

 QT9 

 KQ8 

 J987543 

   
 K74 
 A52 

 QT 

 AKT54  

  

 

West North East South 

--- Pass Pass 1NT 

3 Pass Pass Dbl 

Pass 3 4 Pass 

Pass Pass   

 

  : יתוח ההכרזה
פותח   קודות    16עם    NT1דרום 

  NT1מאוזות (או מתערב באוברקול 

של   פתיחה  הכרזת   1♣  לאחר 
ממזרח). בכל מקרה מערב יתערב עם  
מכן   ולאחר  שלו,  הדיאמוד  סדרת 

את -צפון לגלות  אמורים  דרום 
ההתאמה בהארט. הכרזת התערבות  

תהווה    NT1ממערב לאחר פתיחה    3♦

ש בכלל  ייתכן  מעולה.    3♦ -הפרעה 
זה. במהלך ההכרזה  "יקה" את החו

הלאה   התחרה  דרום  שהמלצתי 
  3בגובה    Takeout Doubleבאמצעות  

- שאיו מובן מאליו ודחף את מזרח

לגובה   הוא    4♦להערכתי,    .4מערב 
  חוזה סופי סביר. 

  
  יתוח משחק היד: 

ההובלה מלמעלה,  (  ♥ 4:  קלף  רביעי 
מס'   בורד  עם  ההגה  )8השווה   .

ב רק  לזכות  .  ♠AK-וב  ♥ A-יכולה 
השאר  בכל  קושי  ללא  זוכה  הכרוז 

בדיוק   צפון4♦ומבצע  מגד,  דרום  -. 

לבצע   עקיפה    3♥ מסוגלים  בעזרת 
לתת   יכול  מזרח  בקלאב.  עמוקה 
לשותפו שי חיתוכי קלאב, אך אלה  
טבעיות   לקיחות  חשבון  על  יבואו 
יותר   אגרסיבי  שיכריז  הזוג  בשליט. 
זו   בחלוקה  יקבל  בחוזה  ויזכה 

  תוצאה טובה. 
  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: N-S 18  Board:  

 AJ7 

 K7653 

 962 

 A5  

  

 KT984 

 942 

 K3 

 983    

 63 

 AQJ8 

 J4 

 QJT72  
 Q52 
 T 

 AQT875 

 K64  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

1 3NT Pass Pass 

Pass    

 

  : יתוח ההכרזה
ו  1♦דרום פותח   - עם שישייה טובה 

מערב    11 של  ידו  גבוהות.  קודות 
עם   לאוברקול  לדעתי    4מתאימה 

לא  במצב  מייג'ור  בסדרת  קלפים 

לסות   גם  אפשר  בכל  2♣פגיע.   .
מקרה לצפון פתיחה מול פתיחה עם  
והחוזה הסופי   עוצר בסדרת היריב, 

להיות   לא  NT3אמור  שצפון  ברור   .
בגובה   חוזה  להכפיל  עם    1יסה 

  כך חלשים.-ם כל הארטי
  

  יתוח משחק היד: 
ההובלה השותף(  ♥ 2:  קלף  .  )סדרת 

ב זוכה  ב  ♥ A-מערב  .  ♥ Q-וממשיך 

ב זכייתו  אמור    ♥ K- לאחר  צפון 
בדיאמוד   פשוטה  עקיפה  לסות 

  6-(הסיכוי הטוב ביותר ל  Q-לעבר ה 
לו   יהיו  כעת  לקיחות    10לקיחות). 

וספים.   יסיוות עקיפה  קלות ללא 
יושגו   בקלאב  הובלה  לאחר    10גם 

של   הובלה  דומה.  בצורה  לקיחות 
עוד   הכרוז  על  תקל  בספייד  מזרח 

  לקיחות.  11יותר ותאפשר ביצוע 
יד זו מדגימה את התועלת שבהכרזת  

בת טובה  סדרה  עם    4  אוברקול 
בסדרה   מוביל  השותף  קלפים: 
החזקה ביותר שלו, ובכך מקטין את  

  מספר הלקיחות העודפות. 
  
  
  

  

Dealer: S 
Vul: E-W 19  Board:  

 943 

 J84 

 T4 

 97543  

  

 JT52 

 K9765 

 65 

 J2    

 A876 

 AQT3 

 QJ7 

 A6  
 KQ 
 2 

 AK9832 

 KQT8  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

1NT Pass 2 2 

2 Pass Pass 3 

Pass Pass 3 Pass 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 

  : יתוח ההכרזה
עם    17לדרום   יפות    6-4קודות 

. גם למערב  1♦במייורים. הוא פותח 
. מזרח  NT1קודות, והוא מתערב    17

חלשה   סטיימן  בהכרזת  מגיב 

  2♥ שמטרתה לתת לשותף לבחור בין  

על סדרת  2♠ -ל . בהמשך דרום חוזר 
רביעייה   מראה  מערב  הדיאמוד, 
בחוזה   לשחק  מוכן  ומזרח  בהארט 

. כעת ברור לדרום שידו של מזרח  2♥ 
פחות   מחולקות  ושהקודות  חלשה 
או יותר שווה בשווה בין שי הזוגות.  

  3♣-א יוותר ויתחרה ללפיכך, דרום ל
את   במדויק  שמתארת  (הכרזה 

-כעת מזרח יתחרה ל החלוקה שלו).  

קלפים,    9עם התאמה ידועה של    3♥ 
וצפון יחוש צורך לתמוך בשותפו עם  

בקלאב.    5 להיות    4♣קלפים  צריך 
החוזה הסופי. אם מערב יכפיל, הוא  
מערב   אם  קשות.  להתאכזב  עתיד 

מוכפל  4♥ יכריז   להיות  עלול  הוא   ,
  .200-לשלם ו

  
  יתוח משחק היד: 

ההובלה לראות  (  ♥ A:  קלף  קשה 
. לאחר שדרום יזכה  )משהו יותר טוב

בשי בהובלה,   שליטים  ימשוך  הוא 
סיבובים, יגביה את סדרת הדיאמוד  
רק  ויפסיד  חיתוך  באמצעות 

מערב:   של  האסים   4♣לשלושת 
  מבוצע בדיוק. 

מזרח  של  בהארט  חוזה  מערב,  -גד 
בדיאמוד,   להתחיל  אמורה  ההגה 
ולהגביל את הכרוז   להחליף לקלאב 

  לקיחות. 9-ל
  



  9עמוד  1/1/2022  2022 ינואר  -אונליין סימולטנית 

  
  

Dealer: W 
Vul: Both 20  Board:  

 93 

 2 

 AKQ98 

 AKJ94  

  

 82 

 AQJ83 

 J65 

 QT2    

 4 

 KT94 

 T742 

 8765  
 AKQJT765 
 765 

 3 

 3  

  

 

West North East South 

Pass 1 1 1 

3 4 Pass 4 

Pass 5 Pass 6 

Pass Pass Pass  

 

  : יתוח ההכרזה
קודות מצויות    17עם    1♦ צפון פותח  

בסדרות המייור. מזרח   5-5וחלוקה 

בשלב  1♥ מתערב   מכריז  ודרום   ,

(מחייב לסיבוב אחד) עם    1♠ראשון  
שמיייה סגורה. מערב תומך בשותפו  

וצפון    3♥ -ל חלשה)  הפרעה  (הכרזת 

להסיק  4♣מכריז   שיתן  הכרזה   ,
ממה שהוא מחזיק יד חזקה. היות  

הת הראתה  היריבים  אמה  שהכרזת 
דרום   9של   בהארט,  לפחות  קלפים 

קצר  להיות  חייב  ששותפו  מסיק 
סיגלטון.   היותר  לכל  זו,  בסדרה 

קיו  בהכרזת  ממשיך    4♥ ביד  - דרום 

ראה הגיוי    5♣ולאחר הכרזת צפון  

  13. ייתכן שיש  6♠ להכריז סלם קטן  
לקיחות, אך הכרזת סלם גדול תהיה  
זאת,  לעומת  מאוד.  ספקולטיבית 

לב בספייד  סל  צעהסיכוי  קטן  ם 
  ראה גבוה. 

  
  יתוח משחק היד: 

השותף(  ♥ K:  קלף ההובלה .  )סדרת 
בלקיחה   לזכות  מעויין  מערב 
בלקיחה   להוביל  כדי  הראשוה 
ביד   בכירים  קלפים  לעבר  השייה 
ההגה   זכיית  לאחר  אבל  שותפו, 
היד   של  הסיפור  הראשוה  בלקיחה 
הזאת גמר. לכרוז די והותר לקיחות  
מלמעלה והדומם מוכן לחתוך סיבוב  

החוזה   הארט.  של  מבוצע    6♠ שי 
למלא  בקלות. מערב מתחם בכך שא

הייתה   לא  ההגה  בהארט,  ההובלה 
  זוכה אפילו בלקיחה אחת. 

  
  
  

  

Dealer: N 
Vul: N-S 21  Board:  

 T96 

 QT962 
 AK98 

 8  

  

 Q85 

 J74 

 QJT6 

 K96    

 AJ74 

 AK8 

 74 

 AQJ4  
 K32 

 53 

 532 
 T7532  

  

 

West North East South 

--- Pass Pass Pass 

1 1 Pass Pass 

1NT Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 

  : יתוח ההכרזה
לאחר שלוש קריאות    1♣מערב פותח  

Pass  באוברקול מתערב  צפון   .

, ולמזרח אין הכרזה עם  1♥ מיימלי  
 -Dblקודות (אלא אם הזוג סיכם ש  9

בספייד).   רביעייה  מומלץ  שולל  לא 
להכריז   עוצר    NT1למשיב  חצי  עם 

לרוב    –"ממתין"    Passבהארט. עדיף  
המכרז.   בהמשך  יסתדרו  העייים 

ב המכרז  את  מחדש  פותח  -מערב 
NT1    עם    18-19ומתאר קודות 

חלוקה מאוזת ועוצר בהארט. כעת 
ל להוסיף  למזרח   9עם    NT3-קל 

  קודות, והזוג וחת בחוזה הכון. 
  

  יתוח משחק היד: 
  ♥ Tאו    (ראש רצף)  ♦A:  קלף ההובלה

בהארט   הובלה  פימי).  רצף  (ראש 
בלקיחה   לזכות  לדומם  תאפשר 

. בהמשך מערב יחזור  ♥ J"זולה" עם  
דיאמוד    לידו בקלאב ויוביל פעמיים
הוא יכול  לכיוון הדומם. תיאורטית,  

ב  שתיים    11-לזכות  לקיחות: 
שתיים   בהארט,  שלוש  בספייד, 

בקלאב  וארבע  אבל  בדיאמוד   ,
ל אין  בין  למעשה  מעברים  מספיק  ו 

הלקיחות   את  לממש  כדי  הידיים 
האלה כל עוד צפון מקפיד לעכב את  
הלקיחה הראשוה בדיאמוד. לאחר  
ההגה   בדיאמוד  והמשך  הובלה 
לקיחות   ארבע  לכרוז  פשוטה:  יותר 
אחרת.   סדרה  בכל  ושתיים  בקלאב 
לקיחות   עשר  של  סופית  תוצאה 

מערב תהיה השכיחה  -) למזרח430+(
  לוקה זו. ביותר בח 

  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: E-W 22  Board:  

 65 

 T75 

 965 

 Q7654  

  

 J984 

 Q64 

 AT3 

 KJ3    

 KQT72 

 K8 

 Q87 

 AT2  
 A3 
 AJ932 

 KJ42 

 98  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

1 Pass 2 Pass 

4 Pass Pass Pass 

 

  : יתוח ההכרזה
כדי   אחת  קודה  חסרה  למזרח 

לא הייתי    4-3-3-3לפתוח. עם חלוקה  
מותח במצב פגיע. דרום הוא הפותח  

באוברקול  1♥  מתערב  מערב  אבל   ,

להכריז    1♠ שגרתי   יכול  מזרח  וכעת 
(אחרי  -קיו להראות  כדי    Passביד 

קודות עם תמיכה    10-11התחלתי)  
למערב   והן    14בספייד.  קודות, 

הפתיחה אחרי  דרום    משתפרות  של 

)K ♥    ראהכ ממוקם  מערב  של 
של דרום). מערב מכריז    A-משמאל ל 

מלא   משחק  מסתיים  4♠מיד  וכך   ,
  המכרז.

  
  יתוח משחק היד: 

ההובלה מלמעלה  (  ♥ 5:  קלף  שלישי 
השותף גד  )בסדרת  עוקף  דרום   .

ומשחק   ל  ♥ Jהדומם    ♥ K-שמפסיד 
למשוך   מתחיל  הכרוז  מערב.  של 
בצורה  להגן  דרום  על  שליטים. 
פסיבית ולחזור בספייד לאחר זכייתו  

דיאמוד  .  ♠A-ב ישחק  הכרוז  כעת 
ה  לעבר  דרום Q-מהדומם  ושוב   ,

שיחק   שהכרוז  בסדרה  לחזור  צריך 

. הגה  ♦K-(דיאמוד) לאחר זכייתו ב
לכרוז   בעיה  תיצור  דרום  של  טובה 

המצב   את  לחש  בקלאב.  שיצטרך 
כרוז ביוי יעקוף בקלאב גד הפותח  
וייכשל בחוזה. כרוז חזק יותר יספור  
קודות וישים לב שדרום כבר הראה  

. היות  ♣Qיקוד של פתיחה גם ללא  
הכרוז   בקלאב,  יותר  ארוך  שצפון 
עשוי להחליט לעקוף דווקא גד צפון,  

יתבצע. אגב, חוזה של   4♠ואז החוזה 
NT3  .קל יותר לביצוע  
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Dealer: S 
Vul: Both 23  Board:  

 Q985 

 Q7 

 752 

 J983  

  

 32 

 K942 

 QT64 

 Q52    

 KJT4 

 AJT 

 J98 

 A76  
 A76 
 8653 

 AK3 

 KT4  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Dbl Pass 1 Pass 

Pass Pass   

 

  : יתוח ההכרזה
  14בדרום עם    1♣פתיחה שגרתית של  

למערב   גם  מאוזות.    14קודות 
בסדרות   רב  כוח  הכוללות  קודות 

חלוקה   עם  זה  4-3-3-3המייג'ור   .
אבל  אידיאלי  Takeout Doubleאיו    ,

להכפיל. כדאי   משיבמזרח    עדיין 

  1♥ כמובן בסדרת המייג'ור. ההכרזה  
מתארת   מוציא  לכפל    בתשובה 

(לפעמים    0-8 גרועות).    9קודות 
עם   שלו  הקודות  את  מחבר  מערב 
מה שהראה שותפו ואיו רואה שום 
ערכים   לו  (אין  מלא  למשחק  סיכוי 

    .1♥ חלוקתיים). החוזה הסופי הוא 
  

  יתוח משחק היד: 
. צפון  (ראש רצף)  ♦A:  קלף ההובלה

לספייד   מחליף  ודרום  מעודד,  איו 
מוך בתקווה שמזרח יטעה ביחוש.  
לוכח העובדה שדרום פתח, מתבקש 

בבורד    ♠Kלשחק   כמו  מהדומם. 

ל זקוק  איו  דרום  כדי    ♥ Q- הקודם, 
מיעוט   לאור  פתיחה.  לו  שתהיה 
הגיוי   מזרח,  של  לידו  הכיסות 

עם   השליטים  את    ♥ Aלהתחיל 
מזר  צפון.  גד  מסיים  ח  ולעקוף 

בדומם שליט  סיבובי    שלושה 
בדיאמוד מעכב,    .וממשיך  דרום 

עם   הבאה  בלקיחה  וחוזר    ♦Kזוכה 

ב זוכה  צפון  וחוזר    ♠ Q-בספייד. 

ב זוכה  הדומם  אבל   ♣A-בקלאב, 
של   בידו  שחתך  בספייד  וממשיך 

דרום חותך דיאמוד בלקיחה    מזרח.
סופי   למשחק  כס  אבל  הבאה, 
הלקיחה   את  למזרח  ומוסר 
אם  לסיכום:  בקלאב.  האחרוה 
יצליח   הוא  כון  הכול  יעשה  מזרח 

עודפת.    1♥ לבצע   לקיחה    1♥   גםעם 
  מבוצע בדיוק לא תהיה תוצאה רעה

  מערב. -למזרח

  

Dealer: W 
Vul: None 24  Board:  

 K752 

 T54 

 9732 

 87  

  

 Q6 

 K7 

 AK654 

 AK42    

 AT843 

 AQ6 

 J8 

 QT5  
 J9 
 J9832 

 QT 

 J963  

  

 

West North East South 

1 Pass 2 Pass 

2NT Pass 3 Pass 

3NT Pass 4NT Pass 

5NT Pass 6NT Pass 

Pass Pass   

 

  : יתוח ההכרזה
הכרזת   19למזרח   מול  קודות 

היא   והשאיפה  מערב,  של  הפתיחה 
מתאר  הפותח  לסלם.  כמובן 
מאוזת   יד  השייה  בהכרזתו 

) הכרזת   12-14מיימלית  קודות). 

בגובה    3♣מזרח   חדשה  )  3(סדרה 
לא  אם  גם  מלא  למשחק  מחייבת 

שיטת   לפי  מחייב    2/1משחקים 
- למשחק מלא. מערב מסה לסגור ל

NT3  ימי איו  ומראה  מזרח  מום. 
מול   בסלם  להיות    11-12מעויין 

כעת   ומסתפק  שותפו  אצל  קודות 
כמותית   הזמה  מה  NT4בהכרזת   .

קודות שראות    13יעשה מערב עם  
קודות?    12-14ממש באמצע הטווח  

 –   NT5ההכרזה ההגיוית ביותר היא  
כך   לשותף!  ההחלטה  את  להשאיר 
אם   להאשים  מי  את  יהיה  לפחות 

לא   היות    יסתדרו.  הדברים 
לרוב    NT4שהכרזת     18-19מראה 

מחזיק   ומזרח  הוא  19קודות,   ,
  מחליט לבסוף ללכת לסלם הגבולי. 

  
  יתוח משחק היד: 

ההובלה מלמעלה,  (  ♥ 5:  קלף  שי 
הוכרזה שלא  שיזכה  )סדרה  כרוז   .

סדרת  את  לפתח  ויסה  בדומם 
ייכשל. לעומת זאת, אם   –הדיאמוד  

הכרוז יזכה בלקיחה הראשוה בידו  
, צפויה  Q-וישחק ספייד מוך לעבר ה 

ביותר   עימה  הפתעה   J9  –לו 
וסדרת   צוחים,  בדרום  דאבלטון 

בקלות.   מוגבהת  אין  הספייד  כעת 
צורך להאשים אף אחד. לכרוז ארבע 
בהארט,   שלוש  בספייד,  לקיחות 

בקלאב   ושלוש  בדיאמוד   –שתיים 
  שתים עשרה בסך הכול. 

השכל לפעמים  מוסר  הוא  ברידג'   :
  משחק של מזל. 

  


