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סימולטנית אונליין סימולטנית אונליין 
אפריל אפריל 20212021

לפניכם תחרות סימולטנית אפריל 2021 אונליין.
36 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  6.4.2021  2021סימולטנית ארצית אפריל 
  

  2021 אפרילאונליין סימולטנית 
 

הסימולטנית    36  לפניכם בתחרות  ששוחקו  הידיים 
  .  2021אפריל  אונליין

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

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

להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של    םרבהסברים השתדל  
  רוב הקוראים.   

מייג'ור הנפוצה ביותר אצלנו.    5ההכרזות המומלצות הן בשיטה טבעית  
ישנם כמה ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם  

  וסקרנותכם.

עצמה התחרות  מן  נהניתם  כי  מקוים  גם  וכ  אנו  תועלת  תפיקו  י 
  הזו. תמקריאת החובר

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

  
  

Dealer: N 
Vul: None1Board:

 QT82
 KJ852
 A75
 4

 A
 A43
 9864
 A9853

 KJ963
 T96
 KQJT3
 

 754
 Q7
 2
 KQJT762

 

West North East South 
--- Pass 1 3 
3 Pass 3NT Pass 
4 Pass 5 Pass 
5 Pass Pass Pass 

  

 
  ניתוח ההכרזה 

? יש הטוענים  1♣ לאחר פתיחת היריב    3♣ מה משמעותה של התערבות  
להכריז   כדי  בקלאב  עוצר  מהשותף  מבקש  הגיוני  NT3שזה  לדעתי  אך   ,

לאור העובדה שרבים פותחים  ית,  עטב   Preemptיותר שזו תהיה הכרזת  
עם שלושה קלפים בקלאב (ואף פחות מזה). לאחר ההתערבות מערב    1♣ 

של   המדויק  כוחו  מהו  יודע  אינו  מזרח  טבעי.  באופן  סדרותיו  את  יכריז 
הינה הכרזת    5♣   -השותף, והוא מוכן לשחק סלם בדיאמונד מול יד טובה  

מלא -קיו במשחק  מסתפק  מערב  היריב.  בסדרת  ידו    5♦  ביד  עם 
  המינימלית. 

 
  חק היד מש   ניתוח

הארט מידו על   זורק. מערב  )סינגלטון בסדרת השותף(  ♣ 4  קלף ההובלה: 
A ♣  , שחק  מA♠  ,קלאב  חותך  ספייד,    חותך לידו בחיתוך קלאב גבוה,    חוזר

גבוה    הכרוז  נוסף  בעיות  אך  נוחה,  הספייד  חלוקת  נמוך.  ספייד  וחותך 
של להוציא  מנסה  הוא  נפתרו.  ימשיך  יטרם  אם  מעכב.  צפון  אבל  טים, 

יכת השליט  בשליט האחרון מהדומם, צפון יזכה ולא תהיה כניסה ליד למש
האחרון. נדרש כאן פתרון מבריק לביצוע החוזה: קלאב מהדומם והשלכת  

על   (מפסיד  מהיד  בידו  הארט  פעמיים  לחתוך  יספיק  הכרוז  כעת  מפסיד)! 
הבודד    ♦9-של צפון כך ש   ♦A7סדרה צדדית דרך    12-ולהוביל בלקיחה ה

  בדומם יזכה בלקיחה! 

הובלה   לאחר  החוזה  את  לבצע  כדי  אקרובטיקה  שנדרשת  העובדה  לאור 
ב  שהובלה  מפליא  זה  אין  בקלאב,  בתנאי    ♦A-נוחה  החוזה  את  תכשיל 
בדיאמונד. לאור היד הדו סדרתית שמערב הציג והספיידים  -שצפון ימשיך 
  Kבשליט יפיל    A-כי יש חשש שה  םהטובים של צפון, זו הובלה הגיונית, א 

את   להכשיל  כדי  תספיק  לא  נמוך  בשליט  הובלה  השותף.  אצל  בודד 
  החוזה. 
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Dealer: E 
Vul: N-S2Board:

 KT6
 AT9
 KT3
 AJ97

 875
 872
 Q7
 KQT84

 Q
 QJ6
 AJ985
 6532

 AJ9432
 K543
 642
 

 

West North East South 
--- --- Pass Pass 
2 2NT Pass 3 

Pass 3NT Pass 4 
Pass Pass Pass  

  
  ההכרזה ניתוח  

  

, מערב ינסה להפריע ליריביו במצב פגיעות עדיף  Passלאחר שתי קריאות 
עם חמישה קלפים בלבד (מהלך   Weak Twoבאמצעות פתיחה של 

 NT2צפון מתערב  .) 1לגיטימי ב"יד שלישית" ועדיף כאן על פתיחה בגובה 
נקודות מאוזנות ועוצרים בכל הסדרות. צפון מחפש תחילה התאמה   15עם 
(או סטיימן רגיל). בהיעדר  Puppet Staymanבהארט באמצעות  4-4

  . 4♠בחוזה רביעייה במייג'ור אצל השותף, דרום בוחר לשחק 
  
  
  

  משחק היד ניתוח  

וצלחת. דרום  מ   יהובלה טבעית אך בלת  –  (ראש רצף)  ♥Q  קלף ההובלה: 
ממערב ועוקף    Qמושך שליטים בשלושה סיבובים לאחר נפילת    זוכה בידו, 

לקיחות  ♥ Jנגד   בארבע  לזכות  לו  מאפשרת  הידידותית  ההארט  חלוקת   .
על   דיאמונד  ישליך  הוא  לבסוף  זו.  לעבר    ♣ Aבסדרה  נמוך  דיאמונד  וישחק 

  . ♦A-ההגנה זוכה רק ב  –לקיחות   12עם ביצוע  K-ה

הו  כל  לה  הלב לאחר  תהיה  הוא  אחרת  צפון  אם  בהארט.  לקיחה  גם  גנה 
. זהו אפוא מקרה נדיר שבו  12-אין הובלה שתמכור את הלקיחה ה  –הכרוז  

  העובדה שהיד החלשה יותר הפכה לכרוז מביאה תועלת לשותפות. 
 
 
  
  

Dealer: S 
Vul: E-W3Board:

 A7
 53
 J5432
 A872

 KJ52
 QJ
 AQ986
 63

 T94
 T9872
 T7
 J54

 Q863
 AK64
 K
 KQT9

 

West North East South 
--- --- --- 1 

Pass 1 Pass 1 
Pass 2 Pass 2NT 
Pass 3NT Pass Pass 
Pass    

 
 
  
 

  ההכרזה ניתוח  

 נקודות.   12-17מתארת רביעייה בהארט עם    1♥ הכרזתו השנייה של דרום  
בין מתלבט  עם  2♣ -ל  NT1  צפון  למשחק  יותר  מתאים  היד  מבנה  לדעתי   .

מול   מקסימלית  יד  לדרום  מזמין    6-9שליט.  והוא  המשיב,  שתיאר  נקודות 
. צפון מקבל את ההזמנה עם ניקוד מקסימלי  NT2למשחק מלא באמצעות  

 . NT3(בהתחשב בהכרזתו הקודמת) ומכריז משחק מלא 
  

  ניתוח משחק היד 

הובלה טבעית על אף העובדה שדרום    –  )השני מלמעל(  ♥9  קלף ההובלה: 
בהארט  1♥ הכריז   שתיים  בקלאב,  (ארבע  בטוחות  לקיחות  שבע  לכרוז   .

לקיחה   אך  בספייד,  שמינית  לקיחה  לפתח  תמיד  ניתן  בספייד).  ואחת 
לזכות   כמובן  הוא  ביותר  הטוב  הסיכוי  ההגנה.  בעזרת  רק  תגיע  תשיעית 

משם דיאמונד נמוך.    ל יהוב בלקיחה הראשונה ביד, לעבור לדומם בקלאב ול 
ויבצע    ♦Kאם מזרח "נרדם" ומשחק נמוך, דרום "יגנוב" לקיחה תשיעית עם  

ב  זוכה  מזרח  אם  גם  החוזה.  לא    A-את  כדי  בהמשך  לדייק  עליו  מיד, 
לשחק   כלומר  סופי,  למשחק  מנת    Jלהיקלע  על  הספייד  של  השני  בסיבוב 

  .  ליצור כניסה לידו של השותף

ב  , סביר להניח שמזרח "ימכור" את החוזה  NT3  ה חוזאם צפון הוא הכרוז 
  כבר בהובלה אם יבחר בקלף הרביעי מלמעלה בסדרתו הארוכה. 
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Dealer: W 
Vul: Both4Board:

 9
 98652
 J7
 K9832

 K43
 KJ43
 K8
 Q764

 AT762
 AT
 QT652
 5

 QJ85
 Q7
 A943
 AJT

 

West North East South 
1 Pass 2 Pass 
2 Pass 4 Pass 

Pass Pass   
    

  

  ההכרזה ניתוח  

פותח   ה  1♠מערב  "חוק  תמיכה  20-לפי  עם  פתיחה  מול  פתיחה  למזרח   ."
של   מיידית  הכרזה  בספייד.  קלפים  שלושה  חלשה    4♠ של  יד  תתאר 

ביניים   בהכרזת  להתחיל  היא  הנכונה  הדרך  בהכרח    2♣ וחלוקתית.  (לא 
ולאח   ךראו  מבטיח למשחק  בקלאב)  לסגור  השותף  של  מינימלית  הכרזה  ר 
למ 4♠ מלא   כי  מעיד  זה  הכרזות  רצף  של  .  כוח  עם  בספייד  התאמה  זרח 

  פתיחה, אך ללא יומרות לסלם. 

להכפיל   יתפתה  שדרום  היא  4♠ייתכן  שכן  ביותר  מסוכנת  החלטה  זו  אך   ,
ה במערך  (כמו  ולעתים  הספייד,  בסדרת  המצב  את  לכרוז    ם י קלפ חושפת 

 . 4♠הזה) כלל לא ניתן להכשיל  
 

  משחק היד   ניתוח

ההובלה:  מלמעלה  (  ♥ 8  קלף  הוכרזהשני  שלא  זו מקלה  )בסדרה  הובלה   .
לדומם   יעבור  בידו,  הארט  לקיחות  בשתי  שיזכה  הכרוז,  וישליך    ♠ K-ב על 

קלאב מפסיד על הארט בעוד דרום חותך גבוה. כעת המשך בספייד יבטיח  
ויאלץ את הכרוז לנחש את המצב בשליט על    דנויאמ לדרום לקיחה שנייה בד
  מנת לבצע את החוזה. 

אם   גם  כי  באמצעות  מתברר  החוזה  את  לבצע  ניתן  בקלאב  מוביל  צפון 
  קריאת המצב ומשחק המבוסס על חיתוך צולב והתקצרות הכרוז בשליט.

בשולחנות שבהם דרום יבחר להכפיל, זה יהווה רמז חשוב שיעזור למערב  
  זה. לבצע את החו 

 
  

 
Dealer: N 
Vul: N-S5Board:

 AQT732
 K87
 QJ8
 8

 6
 AJ9642
 T4
 QJT2

 J95
 T53
 975
 A765

 K84
 Q
 AK632
 K943

 

West North East South 
--- 1 3 4 
5 Dbl Pass Pass 

Pass    
    

  
  ההכרזה ניתוח  

פותח   מזר1♠ צפון  של  ידו  מ .  הכרזידצח  הפרעה  קה  פגיעות    3♥ ת  במצב 
רב    15לדרום     נוח. כוח  מראה  הוא  בספייד.  תמיכה  עם  גבוהות  נקודות 

. מערב רואה סיכוי שליריבים יש סלם וחוסם  4♥ ביד  - והתאמה בהכרזת קיו
הכרזת הקרבה   השאלה לאסים באמצעות  פתיחה  5♥ את אפשרות  . לצפון 

נק שלוש  הכוללת  ערמינימלית  חסרות  ב ודות  הכפל ראה ך  שלו    ט.  המעניש 
מזהיר את השותף לא להמשיך להכריז, ודרום "מקבל את הדין" על אף ידו  

בוטום אפשרי בהחלט שדרום יעשה חשבון  -החזקה. עם זאת, בתחרות טופ 
של   אפשרי  יכריז    500+שעונש  זאת  ובכל  טובה,  לתוצאה  יספיק  .  5♠לא 

לחשוב   צריך  לא  כבר  דרום  מקרה  מ בכל  לאחר  סלם  של הח  פגןעל    ולשה 
  שותפו. 

  
  משחק היד ניתוח  

ההובלה:  רצף) ♦ A  קלף  אחת  (ראש  בדיאמונד,  לקיחות  שתי  להגנה   .
נופל   החוזה  הכול  בסך  בקלאב.  אחת  גם  ולבסוף  בספייד  אחת  בשליט, 

לצפון שווה  זה  הנתון  הפגיעות  במצב  אך  פעמים,  פחות  -שלוש  דרום 
ויעניק   מלא  קל-למזרחממשחק  טובה.  תוצאה  חוזה    תואלר   מערב  נגד  כי 

אם    בספייד מזאת,  יתרה  שלה.  האסים  בשני  רק  לזכות  יכולה  ההגנה 
ב  תזכה  לא  על    ♣ A-ההגנה  מפסידים  ישליך  שליטים,  ימשוך  הכרוז  מיד, 

-לקיחות. אין ספק שהכרזות ההפרעה של מזרח  12סדרת הדיאמונד ויבצע 
  ה קל  דרום בפני דילמה לא -מערב משתלמות משום שהן מעמידות את צפון

  . 5בה  וגב 
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Dealer: E 
Vul: E-W6Board:

 AT
 QJ7632
 T
 AK87

 J863
 A4
 7654
 653

 Q754
 985
 Q983
 JT

 K92
 KT
 AKJ2
 Q942

 

West North East South 
--- --- Pass 1NT 

Pass 4 Pass 4 
Pass 4NT Pass 5 
Pass 6 Pass Pass 
Pass    

  
  ההכרזה ניתוח  

השותף   פתיחת  מול  אדירה  יד  של  NT1לצפון  החלוקתי  הכוח  הוא    6-4. 
עם   מאוזנת  מיד  יותר  שווה  זו  ויד  בטרם    16-17עצום,  זאת,  עם  נקודות. 

מתוך   קלפים  שני  חסרים  שלא  לוודא  יש  סלם  הטכניקה ♦A-ו  ♥ AKיוכרז   .
 Texas Transfer-המאפשרת לשאול לקלפי מפתח בהארט היא להתחיל ב 

הכרזת  4בגובה   להכריז    4♦.  דרום  את  סדרת  ו  4♥מחייבת  את  קובעת 
מתוך    2מהווה שאלה לקלפי מפתח. דרום מראה    NT4השליט. לאחר מכן  

. לפיכך  ♥ Qובידו    5קלפי מפתח מתוך    4. צפון יודע שלשותפות  ♥ Q, ללא  5
  . 6♥הוא יבחר בהכרזה סוגרת של 

  NT4-) ולאחריה קפיצה ל2♦(  2ה  כדאי לדעת: תשובה בטרנספר רגיל בגוב 
הזמנה   הכרזת  לפירושה  המכילה    NT6-כמותית  מאוזנת  יד  קלפים    5עם 

  נקודות לערך. 16 -בהארט ו

  
  משחק היד ניתוח  

ההובלה:  רצף)  ♣ J  קלף  בספייד    (ראש  "אקטיבית"  הובלה  נמוך.  שליט  או 
שליטים  משיכת  ולאחר  קליל,  הביצוע  נזק.  להביא  רק  יכולה  בדיאמונד    או 

לתינ הזוגות  תבון  יהיו  זו  ביד  הגדולים  המנצחים  הלקיחות.  יתר  כל  את  ע 
של   חוזה  טופ NT6שהעדיפו  בתחרות  של  -.  "הזעיר"  ההבדל    10בוטום 

  נקודות יכול להיות משמעותי מאוד. 
  
  
 

  

Dealer: S 
Vul: Both7Board:

 A6
 
 QT9
 JT986542

 T8753
 732
 AK74
 7

 J
 KQJ854
 J82
 AQ3

 KQ942
 AT96
 653
 K

 

West North East South 
--- --- --- 1 
2 Dbl 3 Pass 

Pass 4 Pass Pass 
Pass    

  

  ההכרזה ניתוח  

עם שישייה טובה וכוח    2♥. מערב מתערב  1♠ לדרום פתיחה מינימלית של  
ואין   שלו,  היד  עם  משהו  לעשות  חייב  צפון  פתיחה.  מכפל    ב טו   ןרופתשל 

ל תומך  מזרח  כעת    –  3♥-שלילי.  מזמינה.  הכרזה  אינה  לא    Dblזו  מדרום 
בהארט,   חוזה  ישחקו  שהיריבים  ומקווה  לשתוק  נאלץ  דרום  מעניש.  יהיה 

לאחר כפל שלילי מעידה    4♣ אבל לצפון יהיו כנראה רעיונות אחרים. הכרזת  
להכרזת   מספיק  חזק  היה  לא  שצפון  כך  דרום3♣ על  כן  על    ור מ אא  ל   . 

מזרחלהמ  אם  להכריז.  של  -שיך  מוגזמת  להכרזה  יתפתו  דרום4♥ מערב   ,  
  ישמח להכפיל לעונשין. 

  
  משחק היד ניתוח  

ההובלה:  רצף)  ♦A  קלף  שתי  (ראש  בדיאמונד,  תמשיך  ההגנה  אם   .
  , והחוזה ייכשל פעם אחת. ♣ AQהלקיחות האחרונות שלה יהיו 

לעודד לא  צריך  ספייד  בחיתוך  שמעוניין  אם  מו יאדב   שךהמ   מערב  נד. 
לראות שאין להגנה לקיחות  חליף לספייד (הוא יכול  השותף יבין את הרמז וי 

ב  שיזכה  לאחר  בדיאמונד  שותפו  ליד  לחזור  יוכל  מערב    ♣ A-בהארט), 
ולקבל חיתוך ספייד אשר יכשיל את החוזה פעמיים עם תוצאה נפלאה של  

- ב   תוכלז יה  מערב. הדרך היחידה של הכרוז לסכל זאת תה-למזרח   200+
K♠  להשליך ,A♠  עלA ♥ ולעקוף לכיוון T ♦ - לא קל .  

של   העובדה  - למזרח  100+תוצאה  לאור  במיוחד,  טובה  תהיה  לא  מערב 
  . 3♥   בחוזה  140+שניתן להשיג  
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Dealer: W 
Vul: None8Board:

 KJ73
 986
 AJ3
 J32

 T8
 QT
 KQT95
 QT75

 AQ
 J542
 7642
 A96

 96542
 AK73
 8
 K84

 

West North East South 
Pass Pass 2 Dbl 
3 3 Pass Pass 

Pass    
    

  

  ההכרזה ניתוח  

  ). 2ביד שלישית עם חמישייה (השווה עם לוח מספר    2♦ עוד פתיחה חלשה  
עם   מאוד  חריף  כפל  מעולה    10לדרום  וחלוקה  טופ   –נקודות  - בתחרות 

  3♦ -גיע! מערב תומך לר אף צד אינו פכאש  חוזהה   לם עבוטום צריך להילח 
לדעתי,   בצפון.  תלוי  הכול  רב    10וכעת  וכוח  "שטוחה"  חלוקה  עם  נקודות 

של   חופשית  הכרזה  מצדיקות  היריב  כמובן  3♠ בסדרת  מכך.  יותר  לא  אך   ,
רב חייבים  מע -שדרום לא יוסיף למשחק מלא עם ידו המינימלית, וגם מזרח

  . )4♦ לוותר (צפון יכפיל 

  
  משחק היד ח  ניתו

ההובלה:  רצף)  ♦K  קלף  בהארט,  (ראש  לדומם  עובר  בידו,  זוכה  צפון   .
של מערב, מסיים משיכת שליטים וחוזר לסדרת    AQ-משחק ספייד דרך ה

את   להגביה  לו  מאפשרת  ההארט  חלוקת  השלכת    ♥7ההארט.  לצורך 
  הגנהושתי לקיחות בקלאב. אם ה  ♥A♠  ,J-. ההגנה יכולה לזכות רק ב קלאב 

  הקלאב, הכרוז עשוי לבצע לקיחה עודפת.  ח את סדרת תפת ה וגשת

למז משחק   יאפשר  בדיאמונד  בחוזה  והגיוני  לבצע  זהיר  לקיחות,    8רח 
אחרת סדרה  בכל  אחת  ולקיחה  בהארט  לקיחות  שתי  מפסיד  הוא  .  כאשר 

ב  תתחיל  ההגנה  לספייד,    ♥ A-אם  להחליף  במקום  זו  בסדרה  ותמשיך 
ביצוע   אילקיחות  9יתאפשר  זךכל  .  בצפוןוגו,  ליריביהם  -ת  שירשו  דרום 

 בדיאמונד אינם צפויים לקבל תוצאה טובה.  3או   2לשחק בגובה  

 

  
  

  

Dealer: N 
Vul: E-W9Board:

 J843
 A9863
 K9
 Q6

 A75
 KQ
 QJ
 K98743

 KT96
 2
 T642
 AJT5

 Q2
 JT754
 A8753
 2

 

West North East South 
--- Pass 1 2NT 

Pass 4♥ Pass Pass 
Pass    

    

  
  

  ההכרזה ניתוח  

ודרום מרשה לעצמו לנוכח מצב הפגיעות להתערב עם יד    1♣ מזרח פותח  
בהכרזת   שלא    NT2חלשה  הנמוכות  בסדרות  חמישיות  שתי  המתארת 

  הארט ודיאמונד.  –הוכרזו 

ך בקלאב  תמול ל וכי  אינוהכרזת הפרעה זו מוציאה את מערב מהמכרז שכן  
בלבד (הרי הכרזת הפתיחה של שותפו הבטיחה רק  קלפים    4עם    3בגובה  

  4♥קלפים בהארט ומכריז    10קלפים בסדרה). צפון יודע על התאמה של    3
  ביצוע מול יד קצת יותר טובה של השותף.  -חוזה בר –

למזרח המחזיק- כעת  להכריז,  מערב  להמשיך  יכולת  אין  הנקודות  ברוב  ים 
  את יריביהם. יל הכפל  אל ואף 

  
  משחק היד ניתוח  

. ההגנה זוכה בשלוש לקיחות מהירות  )רביעי מלמעלה(  ♣ 7  קלף ההובלה: 
לא   הכרוז  בשליט.  בטוחה  לקיחה  למזרח  מכן  ולאחר  השחורות,  בסדרות 
ביתר   ולזכות  חיתוך  באמצעות  הדיאמונד  סדרת  את  להגביה  יתקשה 

  נופל פעם אחת.  4♥ הלקיחות. החוזה  

מ דמנג מסמער- חר ז,  לבצע  ב  לאחר    10וגלים  בקלאב  בחוזה  לקיחות 
את   מזרח  לצורך  ♦Tשיגביהו  מפסיד.  ספייד  גם  -השלכת  מסוגלים  מערב 

מלא   משחק  שNT3לבצע  כך  הקרבה    4♥   -,  הכרזת  מהווה  בהחלט 
  משתלמת. 
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Dealer: E 
Vul: Both10Board:

 Q654
 KQJT5
 A84
 6

 K
 A4
 KT6532
 QJ94

 A
 986
 QJ97
 T7532

 JT98732
 732
 
 AK8

 

West North East South 
--- --- 1 2 
3 4 5 5 

Pass Pass Pass  
    

  

  ההכרזה ניתוח  

הסתפקתי   של הסדרה  בספייד, אך לנוכח איכותה הירודה  לדרום שביעייה 
בגובה   הפרעה  מ   2בהכרזת  פתיחת  לאחר  פגיע  ש  י  בערמ ל זרח.  במצב 

ל בשותפו  לתמוך  כדי  עם    3♦ -מספיק  צפון  מזמינה).  הכרזה  אינה  (זו 
התאמה גדולה בספייד, כוח חלוקתי ומקור ללקיחות בהארט מכריז משחק  

בשלב זה קשה לדעת מי    –עם יד חלוקתית    5♦-. מזרח מתחרה ל4♠מלא  
  מכריז כדי לבצע ומי כדי להקריב.  

לאח לשתוק  אמור  דרום  שהכתיאורטית  החוסר  Preemptז  ירר  אך   ,
והקל הכרזה  בדיאמונד  לשקול  אותו  יניעו  הראה  שטרם  בספייד  השביעי  ף 

. נכונותן של החלטות מסוג זה מתבררת לרוב רק בדיעבד. בתחרות  5♠ של  
IMP   כדאי תמיד להמשיך להכריז במקרה של ספק בשל הבונוס הנכבד על

טופ  בתחרות  זאת,  לעומת  מלא.  משחק  לה  לוע  ו כז  ההכרז  בוטום-ביצוע 
(קשה להישאר    5♠על פי כן אני נוטה להכריז    , ואף100-  -ל  100+להפוך  

  אובייקטיבי כשרואים את כל הידיים). 

  
  משחק היד ניתוח  

ההובלה:  רצף)  ♦Q  קלף  בחלוקת  (ראש  לחלוטין  תלוי  החוזה  גורל   .
    מבוצע.  5♠נופלים זה על זה והחוזה  ♠K-ו ♠Aהשליטים. במציאות 

ב   שלוש  ייפול  5♦זה  חוה  ,מנגד הובלה  לאחר  ב ♣ A-פעמים  המשך   ,-K ♣  ,
דרום יכולים להשיג  -חיתוך קלאב והחלפה של צפון להארט. תיאורטית צפון

בחר  800+ צפון  אם  אלא  היריבים,  את  מכפילים  אותם  לראות  קשה  אך   ,
  שלו.  AK-בהכרזה המראה כוח ואז דרום יסתמך על ה

 
 
 

  
  

Dealer: S 
Vul: None11Board:

 AT95
 T2
 AT75
 K85

 2
 AKJ63
 9832
 AJ4

 8743
 94
 KQJ64
 76

 KQJ6
 Q875
 
 QT932

 

West North East South 
--- --- --- Pass 

Pass 1 1 Dbl 
Pass 1 Pass 2 
Pass Pass Pass  

 
 

  ההכרזה ניתוח  

זה, אבל כללית ידו    ותיעגפ במצב    דרום קרוב להכרזת פתיחה, ויש שיפתחו
, צפון Passה וככל הנראה משתלם יותר להמתין. לאחר שתי קריאות  חלש 

נקודות טובות במצב לא    11חייב להיות אגרסיבי ולפתוח ביד שלישית עם  
פי "חוק ה ביד רביעית על  ".  15-פגיע, מה עוד שידו מתאימה גם לפתיחה 

מתערב  מ  להרא1♥ זרח  כדי  מכפיל  ודרום  רבי,  לצפופ סב   יהיעות  ן  ייד. 
ומול   לגמרי  מינימלית  ידו  אך  בספייד,  רואה    Passed Handהתאמה  אינו 

מלא יכריז    –  משחק  כן  יסתפק  בלבד.    1♠על  הטובה,  ידו  אף  על  דרום, 
חוסר בסדרת השותף וכוח בסדרת היריב אינם מחזקים את    –  2♠ בהכרזת  

  מערב קשה למצוא הכרזה נוספת. -ידו. גם למזרח

מ גם    לימצא    חזר אם  לגובה  דרך  צפון2התחרות  את  -,  "יקנו"  עדיין  דרום 
  . 2♠-החוזה ב 

  
  משחק היד ניתוח  

. המשך בהארט יגביה לכרוז לקיחה בדומם  (ראש רצף)  ♥ A  קלף ההובלה: 
ל להגיע  לו  שינחש    10-ויאפשר  בתנאי  שליטים  משיכת  באמצעות  לקיחות 

לד החלפה  לאחר  זאת,  לעומת  בקלאב.  המצב  את  ט  שלי ל  ו איאמונד  נכון 
השליטים   מ   4-1חלוקת  יותר  לבצע  לכרוז  תאפשר  בחלק    9-לא  לקיחות. 

מלא   משחק  שיוכרז  ייתכן  את  (בי  4♠מהשולחנות  פתח  שדרום  היכן  חוד 
המכרז), ולפעמים המשחק המלא גם יבוצע. בכל זאת נראה לי שהתוצאה  

  . 140+הפופולרית ביותר תהיה 
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Dealer: W 
Vul: N-S12Board:

 AJ832
 K7
 954
 JT5

 97
 QT3
 K32
 A9874

 KQ4
 A654
 QT8
 Q63

 T65
 J982
 AJ76
 K2

 

West North East South 
1 1 2 2 

Pass Pass 3 Pass 
Pass Pass   

    

  

  ההכרזה ניתוח  

פותח   פגיע.    1♣ מערב  במצב  מינימלי  ממש  אוברקול  זאת,  ות  למרולצפון 
ג' אינם ששים להסתיר חמישייה בספייד, ורובם יכריזו. מזרח  ד הברי  ינקשח

נקודות. דרום יתמוך    6-9ומתאר חמישייה בקלאב עם    2♣ -תומך בשותפו ל
  , ולמערב כבר אין מה לומר.  2באוברקול של שותפו לגובה 

לגובה   גם  ויתחרה  נוח  פגיעות  במצב  יוותר  לא  שמזרח  לי  בכך  3נראה   .
  ם המכרז. יסתיי

  
  היד   חקמשתוח  ינ 

ההובלה:  בראשות  ♣ 5  קלף  מסדרה  בספייד  להוביל  כדאי  לא   .A    ללאK  .
הובלות בסדרות שלא הוכרזו יהוו הימור. נראה לי נכון יותר להוביל בשליט  

ונוצר רושם שהחוזה גבולי. למרות הרצף    3כאשר היריבים "נדחפו" לגובה  
JT   להיות    לשלשותף יכו  בקלאב בחרתי להוביל בקלף נמוך משוםQ    אוK  

  בודדת, ובמקרה זה חבל לאבד לקיחה בטוחה בשליט. 

עם    הפסיביתההובלה   מהירה  בלקיחה  דרום  את  כנראה  ♣ Kמזכה  והוא   ,
האחרות   מהסדרות  אחת  בכל  אחת  לקיחה  יפסיד  הכרוז  בשליט.  ימשיך 

  לקיחות בדיוק.  9לאחר שישחק אותן באופן טבעי, ולבסוף יבצע  

הוא לאחר הובלה בדיאמונד וחזרה    3♣ זה  ו חהשבו ייכשל    התסריט היחיד
נמ  ישחק  הכרוז  אם  כעת  בהארט.  דרום  ב של  יזכה  צפון  מידו,  ואם    ♥ K-וך 

  ימשיך בסדרה יזכה לקבל חיתוך בהמשך.

של   חוזה  לבצע  מסוגל  צפון  בקלאב.    2♠מנגד,  המצב  את  שינחש  בתנאי 
 משתלמת.   3♣ -ההחלטה להתחרות ל

  
  
  

Dealer: N 
Vul: Both13Board:

 A97
 97
 K98632
 T6

 8654
 T64
 54
 9753

 KQJ32
 Q32
 A
 AKQ2

 T
 AKJ85
 QJT7
 J84

 

West North East South 
--- Pass Pass 1 

Dbl 2 Pass 3 
3 Pass Pass 4 
Dbl Pass 4 Pass 
Pass Pass   

  
  

  ההכרזה ניתוח  
גבו  יד  להכר לצפון  לWeak Two  ת זלית  היא  הנטייה   .-Pass    מצב בשל 

פותח   דרום  הארוכה.  הסדרה  וחולשת  להכפיל    1♥הפגיעות  חייב  ומערב 
עם   בגובה    21תחילה  חדשה  סדרה  הכרזת  ידי   2נקודות.  על  זה  במצב 

חזקה אינה  עם    המשיב  שישייה  מראה  היא  מזמינה.  נקודות    6-9ואינה 
חזקה  יד  עם  בהארט.  תמיכה  אפ   ושוללת  ל  ר שיותר  תחילה  קרהיה  וא 

RDbl  הוא מראה יד חזקה מאוד עם  3♠, ומערב מכריז  3♦ -תומך ל. דרום .
שיכריזו    5 יש  לפחות.  ספייד  מודאג  4♠ קלפי  להיות  חייב  מערב  אבל   ,

  מסדרת ההארט לאחר שצפון לא תמך בשותפו. 

קלפים. מערב מכפיל,    10עם התאמה בת    4♦-דרום אינו מוותר ומתחרה ל
למ  אפס  אך  ותמ נגהזרח  היכה  הציג.  שטרם  בשותף  יכריז  ה  (וטוב    4♠ וא 

שצפון או דרום יכפילו, וכמובן אין  4♦שכך כיוון שאין להפיל   נראה לי  ). לא 
  נגד רצונם. 4♠- לאחר שהיריבים נגררו ל 5♦ -להקריב ל

  
  משחק היד ניתוח  

בדיאמונד נמוך)גבוה מדאבלטון(  ♥9  קלף ההובלה:  פוטנציאל הלקיחות   . .
לקבל חיתוך, ביחוד כאשר המוביל  ותף בתקווה  הש  מסדרת   ל יעדיף להתח

ב  ב   A-מחזיק  יזכה  דרום  במהירות:  תתגשם  זו  תקווה  השליט.  - בסדרת 
AK ♥   וימשיך בסיבוב שלישי ששותפו יחתוך. ההגנה תזכה בהמשך ב-A♠  .

  לקיחות.   9השאר של הכרוז, שיסיים עם 

  . תלקיחו AK ♣ - 10-ו   ♦Aבחוזה בדיאמונד צפון ימסור רק 
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Dealer: E 
Vul: None14Board:

 7
 AQJ987
 A76
 973

 AQJ98
 KT542
 J2
 8

 6543
 6
 KQ83
 AKT6

 KT2
 3
 T954
 QJ542

 

West North East South 
--- --- 1 Pass 

3* 4 Dbl Pass 
Pass Pass   

    

  

  ההכרזה ניתוח  

פותח ולמע1♠  מזרח  טיפ   בר,  להסכם  וסיד  בהתאם  ספלינטר,  להכרזת  ית 
התשובה   ולהכרזת  הואיל  הזוג.  בני  השיטות    3♥ בין  ברוב  שימוש  אין 

המקובלות, אני מציע להשתמש בה בשביל ספלינטר עם קוצר בהארט, ואז  
תשובה   חוסר    4♥ הכרזת  עם  ספלינטר  להראות  או  טבעית  להיות  יכולה 

  בהארט. 

מתערב,  לא  צפון  היהמ   אם  לס  זרח  של    4♠-וגר  ידו  אבל  מינימלית,  יד  עם 
קלפים    9כאשר ידוע שליריבים התאמה של    4♥ צפון מפתה מאוד להכרזת  

לפחות בספייד. מזרח עט על המציאה ומכפיל לעונשין עם חמישה שליטים  
ולהשאיר   שותפו  על  לסמוך  צריך  מערב  בטוחות.  לקיחות  שתי  הכוללים 

של   מוכפל  שכ4♥חוזה  היות  א  בר,  במד  תתיאר  עם    9-12ק:  ויידו  נקודות 
  סינגלטון בהארט ורביעייה בספייד. 

  
  משחק היד ניתוח  

מזרח שואף לחתוך עם השליטים הקטנים    –  )(סינגלטון  ♣ 8  קלף ההובלה: 
. על  ♦J-, נותן לשותפו חיתוך, וכעת מזרח יחליף ל♣ AK-שלו. מערב זוכה ב 

  ♦ A  השני עם   ב יזכה בסיבו הכרוז לעכב פעם אחת כדי לצמצם נזקים. הוא  
. כעת מזרח צריך להמשיך בספייד ולוותר  ♠A-וימשיך בספייד. מזרח זוכה ב 

אחת   על  ולוותר  בהארט  להמשיך  או  בדיאמונד  שותפו  של  הלקיחה  על 
להגנה   דבר  של  בסופו  זו.  בסדרה  שלו  מתרסק:    7הלקיחות  וצפון  לקיחות 

כאשר   תכל זא  . 1100. בהגנה מושלמת אפשר להגיע גם למינוס  800ינוס מ 
להכשיל  תני הארט:    4♠ן  יגביה    ♦A ♥  ,Aבהובלת  בהארט  המשך  וכעת 

 לדרום לקיחה שנייה בשליט.

 
  
  

Dealer: S 
Vul: N-S15Board:

 KJ872
 J965
 AKJ8
 

 
 T84
 652
 AJ98653

 AQ954
 K
 Q4
 KQT42

 T63
 AQ732
 T973
 7

 

West North East South 
--- --- --- Pass 
1 Pass 1NT Pass 
2 Dbl 5 Pass 

Pass Dbl Pass Pass 
Pass    

  
  

  ההכרזה ניתוח  

פותח   של  1♠מערב  פתיחה  מחזיק  הוא  שגם  וצפון  לשתוק.    1♠,  נאלץ 
  NT1למזרח יד חלשה עם שביעייה בקלאב. האופציה היחידה היא להשיב  

בהמשך. להפתע  ריז לפניו  מכ  , השותףחר תו של מזבתקווה להכריז קלאב 
 ) בתקווה להתחרות בסדרות האדומות. Takeout. כעת צפון מכפיל (2♣ 

ל  קופץ  שהיריבים    –  5♣ -מזרח  רציני  חשש  יש  מבחינתו  הפרעה.  הכרזת 
את   להראות  מדרום  מונעת  זו  הכרזה  בהארט.  מלא  משחק  לבצע  יכולים 

שוב   מכפיל  צפון  בהארט.  לעונשין.  –החמישייה  סיכו  והפעם  רע  י יש    לא 
  וש לקיחות מידו בלבד. שלל

  
  משחק היד ניתוח  

ההובלה:  רצף)  ♦ A  קלף  נופלת  (ראש  הדיאמונד  של  השני  בסיבובי   .Q  
לנסות   כעת  טבעי  זו.  בסדרה  לקיחות  יותר  שאין  ברור  ולצפון  ממערב, 
הארט, וכך ההגנה משיגה לקיחה שלישית ומפילה את החוזה המוכפל פעם  

  אמצעות חיתוך צולב. וז ב של הכר ןב יהיו כמו אחת. יתר הלקיחות

של  -צפון תוצאה  אפוא  רושמים  כ100+דרום  רק  לגלות  ,  לבצע  די  שניתן 
של   אפילו    5♥  חוזה  (או  דרום  של  זאת,    6♥ מידו  עם  צפון).  של  מידו 

אין   מזה  חוץ  בשליט.  לעקוף  לא  נכון  ניחוש  דורשת  אלה  בחוזים  ההצלחה 
רב  בשולחנות  יוכרזו  שהם  סביר  ה זה  עצם  שצפ ועים.  הכפילו  ד-וןבדה  רום 

  בלבד.  50+ -ב כבר נותנת להם יתרון על פני זוגות רבים שהסתפקו  5♣ 
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Dealer: W 
Vul: E-W16Board:

 AQ43
 65
 965
 KT75

 J9
 AK8
 AT83
 Q643

 T76
 QJ7
 KQJ72
 A9

 K852
 T9432
 4
 J82

 

West North East South 
1 1 2 3 

Pass Pass Dbl Pass 
Pass Pass   

    

  

  ההכרזה ניתוח  

משתלם:   קרובות  לעתים  הוא  אך  מקובל,  שאינו  מהלך  הצעתי  זו  ביד 
בסדרת מייג'ור עם רביעייה טובה. כאשר מדובר ביד של    1אוברקול בגובה  

נגד פגיע  (לא  נוח  פגיעות  במצב  רק  זאת  לשקול  ניתן  מפתיחה,   פחות 
  2♠ ול פתיחה עם התאמה בדיאמונד ומכריז  תיחה מ מחזיק פ   חר פגיע). מז

מהשות ל(מבקש  בשותפו  תומך  דרום  עוצר).  הפרעה),    3♠ - ף  (הכרזת 
ושתיקתו של מערב מעידה על כך שאין לו עוצר בספייד. מזרח מדמיין את  

בחוזה   הראשונות  הלקיחות  בחמש  זוכה  וכמוNT3ההגנה  שש  -,  אינו  כן 
  מונד.  אידלקיחות ב 11להתחייב על  

מערב אין  הוא פתרון פרקטי במגמה להשיג תוצאה חיובית. ל  3♠הכפל על  
  .3סיבה להוציא את הכפל, וכך צפון הופך לכרוז בחוזה מוכפל בגובה 

  
  משחק היד ניתוח  

ההובלה:  רצף)  ♥ A  קלף  פן  (ראש  בהארט,  מהמשך  להימנע  ההגנה  על   .
הדומם. של  הארוכה  הסדרה  מ   תוגבה  לדמזרח  של  בסופו    .דניאמוחליף 

בשליט   לקיחות  ובארבע  בדומם  דיאמונד  חיתוכי  בשני  יזכה  הכרוז  דבר 
שביעית.   לקיחה  גם  לו  תהיה  בקלאב  המצב  את  נכון  ינחש  אם  מידו. 

של   מוכפל  בחוזה  הסופית  - למזרח  500+או    300+תהיה    3♠ התוצאה 
אני  .  NT3ל  מערב, וזה לא יפצה את הזוג על החמצת משחק מלא קליל ש

לאחר פתיחת מערב, ומזרח יכריז    Passיקרא    ים צפוןחנות רב ל ושמניח שב
- . לאחר האוברקול של צפון מזרח600+עם תוצאה צפויה של    NT3ישירות  

 מערב "נענשים" מבלי שעשו דבר רע. 

 
  

Dealer: N 
Vul: None17Board:

 983
 J5
 QJ96
 JT62

 KQJT7
 A3
 AT
 A843

 A
 Q962
 K8732
 K95

 6542
 KT874
 54
 Q7

 

West North East South 
--- Pass 1 Pass 
2 Pass 3 Pass 

3NT Pass 4NT Pass 
Pass Pass   

  
  ההכרזה ניתוח  

+  15. כעת מזרח מתאר  2♦נקודות, ומערב משיב    18עם    1♠מזרח פותח  
בגובה   בהכרזת סדרה חדשה  בחוזה  , ומערב מס3נקודות  . עם  NT3תפק 

ח כוח שטרם הראה, והדרך לתאר זאת מבלי לעלות גבוה מדי  ת, למזר זא
להכריז   הכרזת  NT4היא  ככלל,   .NT4    הכריז שהשותף  הינה    NT3לאחר 

(שהשו לסלם  כללית  הזמנה  עליה  הכרזת  לקרוא  רשאי  ולא Passתף   (
והוא   מינימלית,  מערב  של  ידו  מפתח.  לקלפי  או  לאסים  שאלה  הכרזת 

  . NT4זה ו חב ליט לעצור מח

  
  משחק היד ניתוח  

ההובלה:  הוכרזה(  ♥ J  קלף  שלא  בדיאמונד,  )סדרה  להוביל  טעם  אין   .
וממשיך    ♥K-סדרה שהכרוז הראה בה חמישה קלפים לפחות. דרום זוכה ב 

הכרוז   לרשות  זה  בשלב  ב   11בסדרה.  זוכה  הכרוז  בטוחות.  ,  ♥ A-לקיחות 
עם   לידו  גובה  ♠ Aעובר   ,Q ♥  קלא מהדומם),(השלכת  לז וח  ב    דומם ר 

שני בדי הארט,  מידו  משליך  כשהוא  הספיידים  יתרת  את  וגובה  אמונד 
בלחץ   הוא אינו יכול לשמור    –דיאמונדים וקלאב. על הספייד החמישי צפון 

ב  יזכה  הכרוז  מכך  כתוצאה  קלאבים.  שלושה  וגם  דיאמונדים    12-שני 
ביצ ומאפשר  הובלה  כל  נגד  עובד  הזה  הלחץ  משחק  אך  לקיחות.  סלם,  וע 

  נקודות גבוהות בלבד ללא התאמה.  30עם  NT6כריז י להכדא אם קפ ס
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Dealer: E 
Vul: N-S18Board:

 6
 AQ8
 KQ8752
 A83

 QT875
 732
 
 KQ976

 AKJ
 KJ954
 T6
 JT2

 9432
 T6
 AJ943
 54

 

West North East South 
--- --- Pass Pass 
1 2 2 4 
4 5 Pass Pass 

Pass    

  

  ההכרזה ניתוח  

מספר   בורד  גם  (ראה  והדיאמונד  הספייד  סדרות  בין  קרב  מערב  13עוד   .(
ידו של מזרח    , אבל עד מהרה מתגלית ההתאמה בספייד.1♥ פותח דווקא  

בתור    2♠קצת חלשה להכרזת   היא    Passed Handבתנאים רגילים, אבל 
להכרזת טובה  חדשה    מספיק  הכ 2ה  וב גבסדרה  דרום  .  הינה    4♦ רזת 

הכרזת הפרעה עם יד חלשה והתאמה מצוינת בדיאמונד. למרות זאת צפון  
להכריז   ל  –בכל מקרה    5♦אמור  יתחרה  אם מערב    4♠-גם אם מערב  וגם 

  יוותר. 

ל יקריב  שמזרח  אפשרות  שבמערך    –  5♠-קיימת  למדי  פרועה  הכרזה 
  ון תוביל להצלחה. הקלפים הנת

  

  משחק היד ח  ניתו

רצף)  ♣ K  : ובלההה   ףלק בקלאב.  (ראש  ולקיחה  בספייד  לקיחה  להגנה   .
שפתח   המגן  נגד  בהארט  בעקיפה  תלוי  החוזה  העקיפה  1♥ביצוע  כצפוי   .

  . 600+מצליחה, וצפון לא יתקשה לרשום תוצאה טובה של 

מזרח לבצע  - מנגד,  מסוגלים  כך   8מערב  בהארט,  או  בספייד  לקיחות 
ההקרבה   מ   5♥ וגם    5♠ שהכרזות  רבים  שתלמות.  תהיינה  אם  בספק  אני 

  יכריזו כך. 
  

  
 
 
  

Dealer: S 
Vul: E-W19Board:

 Q7
 Q54
 J654
 T732

 KJT984
 732
 A32
 5

 65
 AKJT86
 T8
 AQJ

 A32
 9
 KQ97
 K9864

 

West North East South 
--- --- --- 1 
1 3 4 Pass 

Pass Pass   
    

  
  
  
  

  ההכרזה ניתוח  

פותח   דרום  תשובת  1♣ אם  לאחר  סבירה  שנייה  הכרזה  למצוא  קשה   ,
עם רביעייה טובה. כעת תהיה    1♦. זו הסיבה שהצעתי לפתוח  1♥ השותף  

המכריז   הוא  מערב  במציאות  בקלאב.  נוחה  שנייה  הכרזה  צפון  1♥תמיד   .
הפרעה   בהכרזת  לשותפו  טובה    3♦משיב  התאמה  דות ונקוהמתארת 

בדיאמונד,  מעטות. קצר  ששותפו  יודע  בקלאב    מזרח  משלו  קוצר   אינו ועם 
בהכרזת   אינה    ,3♥מסתפק  זו  הכרזה  מלא.  משחק  ישירות  מכריז  אלא 

קיו להכריז  אפשר  טובה  יותר  יד  (עם  רב  כוח  והמכרז  4♦ביד  -מראה   ,(
 .4♥-מסתיים ב 

  
  משחק היד ניתוח  

, חותך  ♣ A  , משחק ♦A-ב זוכה  . מערב  )סדרת השותף(   ♦5  קלף ההובלה: 
קלאב, חוזר ליד בהארט וחותך את הקלאב האחרון. כעת דיאמונד במטרה  
אינה   זו  סדרה  השליטים.  במשיכת  ולהמשיך  חיתוך  באמצעות  ליד  לחזור 

כמו2-2מחולקת   בהארט  מפסיד  ולכרוז  תלוי  -,  החוזה  גורל  בדיאמונד.  גם 
משום קשה  אינו  הניחוש  בספייד.  המצב  בניחוש  וצפושדרו   כעת  פתח  ן  ם 

  של צפון תבטיח את ביצוע החוזה.   ♠Qראה חולשה. עקיפה עמוקה נגד ה
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Dealer: W 
Vul: Both20Board:

 KQ876
 QJ42
 4
 T82

 52
 KT6
 97653
 653

 J43
 A98753
 A
 J74

 AT9
 
 KQJT82
 AKQ9

 

West North East South 
2 Pass 4 5 

Pass Pass Pass  
    

  
  ההכרזה ניתוח  

לפתוח   למערב  מציע  (א)  2♥ אני  טעמים:  משני  זו  הכרזה  שיפסלו  יש   .10  
אבל במצב פגיע הכרזה  נקודות הן יותר מדי; (ב) בידו של מערב שני אסים.  

מראה קצת יותר מאשר במצב לא פגיע, וה"כלל" של שני    Weak Twoשל  
שרירותי.  קצת  הוא  ההזביד    אסים  הכרזת  למזרחו  נותנת  מערב  -פרעה 

לה יכול  אינו  צפון  גדול:  ליריבים  יתרון  פוטנציאלי  סלם  רואה  מזרח  תערב; 
  . 4ואינו מהסס להעלות את ההפרעה לגובה 

הוא   במיעוטו  שהרע  לי  נראה  הנהדרת.  ידו  עם  קשה  בבעיה  דרום  כעת 
ב  ולהסתפק  לבצע"  אפשר  שבטוח  מה  אפ5♦ -"להכריז  מידה  באותה  שר  . 

על  מ לה על  ול  6♦ ר  כפל  הנדרשים.  הקלפים  את  יספק  שהדומם    4♥ קוות 
  נראה מתאים עם יד כזו.אינו 

אם מערב  דרום סלם, אבל לא בדיאמונד אלא בספייד.  -במציאות, יש לצפון
דרום להגיע לחוזה הנכון הרבה  -, הסיכויים של צפוןPass-יבחר להתחיל ב 

  יותר טובים. 
  

  משחק היד ניתוח  

ההוב  ה  -    ♥ A  לה: קלף  בגובה  הובלה  חוזה  נגד  חותך  5גיונית  דרום   .
לחתוך  ♦Kומשחק   נאלץ  דרום  בהארט.  וממשיך  בלקיחה  זוכה  מערב   .

מכך   כתוצאה  מזרח.  של  מאלו  יותר  קצרים  שלו  השליטים  וכעת  שנית, 
מבוצע    5♦ -ההגנה זוכה בלקיחה שנייה בשליט, אבל כל השאר של הכרוז ו

הכרוז בספייד  בחוזה  תחי דישחק    בדיוק.  להיפטר  יאמונד  יוכל  וכך  לה, 
 לקיחות.  12בהמשך מכל המפסידים שלו לאחר משיכת השליטים ולבצע  

 
  

Dealer: N 
Vul: N-S21Board:

 Q652
 3
 AT62
 QT72

 K943
 752
 KQJ94
 4

 A7
 KQJT64
 53
 A98

 JT8
 A98
 87
 KJ653

 

West North East South 
--- Pass Pass Pass 
1 Pass 2* Pass 
4 Pass Pass Pass 

    

  
  ההכרזה ניתוח  

כדי להראות יד טובה עם תמיכה בהארט    Druryמזרח משתמש במוסכמה  
למינימום    Passלאחר   מעל  וכוח  בהארט  טובה  שישייה  למערב  התחלתי. 

-9ראה  של הפתיחה. כל זה מספיק כדי לסגור למשחק מלא מול שותף שה
  עם רביעייה בהארט).  8(או נקודות  11
  

  משחק היד ניתוח  

ההובלה:  מלמעלה(  ♠2או    ♣ 2  קלף  יספיק  )רביעי  מערב  המקרים  בשני   .
  לקיחות בקלות.   11בשלב מוקדם לחתוך שני קלאבים בדומם ויבצע  

ב   הובלה  תתחיל  ההגנה  אם  יותר.  מעט  תאתגר  ותמשיך    ♥ A-בהארט 
משיכת יסיים  הכרוז  דיא  ם שליטי  בהארט,  ב וישחק  זכייה  לאחר    ♣ A-מונד. 

בס  לדומם  שוב  ויגיע  חיתוך  באמצעות  הדיאמונד  סדרת  את  כדי  יגביה  פייד 
מתחילה   ההגנה  אם  הדיאמונד.  סדרת  על  מפסידים  קלאבים  שני  להשליך 

לשחק   הכרוז  על  נמוך,  בספייד  ♣ Aבהארט  ליד  לחזור  קלאב,  לחתוך   ,
  ולחתוך את הקלאב האחרון.

  מערב. -למזרח 450+ל יה תוצאה ש ונות צפ ברוב השולח
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Dealer: E 
Vul: E-W22Board:

 AK65
 63
 KQ82
 T62

 QJ874
 K97
 AJ
 A84

 2
 AQT542
 7643
 K3

 T93
 J8
 T95
 QJ975

 

West North East South 
--- --- 1NT Pass 
4 Dbl 4 Pass 

Pass Pass   
    

  

  ההכרזה ח  ות ני

לפתוח  כ מקובל  לפותח    15-17עם    NT1יום  כאשר  גם  מאוזנות  נקודות 
בהארט. למערב   בספייד או  בהארט.    9חמישייה  נקודות עם שישייה טובה 
בחוזה   ורק  אך  לשחק  תרצה  זו  מערב    4♥ יד  ולכן  לסלם,  יומרות  ללא 

בהכרזת   להכריז    Texas Transferמשתמש  שותפו  את  מאלצת    4♥ אשר 
  ירה אחרת. ה לו שום ברריא מותול

יק להכפיל כדי לבקש הובלה בדיאמונד. זה עשוי לעזור. לפעמים  צפון מספ 
  בלי כפל כזה השותף יוביל בקלאב וימכור לקיחה. 

  
  משחק היד ניתוח  

ההובלה:  בסדרת    ♦9או    ♦T  קלף  בעיה  לכרוז  השותף).  בקשת  (לפי 
ביד דיאמונדים  שני  לחתוך  להספיק  ועליו  הואהדיאמונד  ב י  ו.    ♦ A-זכה 

בהמשך יחתוך דיאמונד שלישי (נמוך), יחזור לדומם וישחק  משיך בסדרה.  וי
והשאלה   דיאמונד,  קלפי  אין  לדרום  כי  ברור  משרת).  (צפון  רביעי  דיאמונד 

ולקוות    9או לחתוך עם    בשליט  2-2ולהמר על חלוקה    K-היא אם לחתוך ב 
ל  ♥ J-ש ותוביל  שתצליח  היא  הראשונה  הדרך  עם  חי לק  11-בצפון.  ות 

  טובה.  תוצאה

בהארט  לאחר מאתגרת  עדיין    הובלה  הכרוז,  ביד  חיתוכים  שני  שמונעת 
אפשר להשיג את הלקיחה החסרה באמצעות סדרת הספייד. לאחר שלושה  
הספייד   על  אחד  מפסיד  דיאמונד  להשליך  ניתן  יהיה  בדומם  ספייד  חיתוכי 

עליו אך  זה,  לצורך  כניסות  והותר  די  לכרוז  סדרת  א  לתקוף   החמישי.  ת 
  לה. יד כבר בהתחהספי

 מערב. -מזרח בצד 650+ -ל 620+בלוח זה התוצאות ינועו בין 

 

  

Dealer: S 
Vul: Both23Board:

 873
 AJT7
 A75
 643

 AT
 8
 J9843
 AKQJ2

 QJ65
 Q652
 KT2
 95

 K942
 K943
 Q6
 T87

 

West North East South 
--- --- --- Pass 

Pass Pass 1 Pass 
1 Pass 2 Pass 
2 Pass Pass Pass 

  

  ההכרזה ניתוח  

+ קלפי קלאב. הכרזת  4  -+ קלפי דיאמונד ו5נקודות עם    12-17מזרח מציג  
נקודות ואינה מבטיחה אורך    6-9היא "הכרזת העדפה" המראה    2♦ מערב  

  .מונד)קלפי דיא 2רב בדיאמונד (לעתים יהיו למערב רק 

זה   מצב  עם  האם  מזרח  של  שלישית  הכרזה  וחלוקה   15מצדיק    נקודות 
מבוצע עם סדרה כה חלשה. לא הייתי בונה    5♦? קשה לראות באופק  5-5

בוטום לא חייבים לדחוף בכוח  -. בתחרות טופ NT3גם על חוזה אפשרי של  
ולה נמוך  לעצור  מעדיף  אני  קלושים.  סיכויים  עם  מלאים  תרכז  למשחקים 

 דפות בעזרת משחק יד טוב. ג לקיחות עוישון להבניסי
  

  משחק היד ניתוח  

ההובלה:  הוכרזה(  ♠2  קלף  שלא  בסדרה  מלמעלה  זו  )רביעי  הובלה   .
ה הלקיחה  את  ההכרזה.  11-מוכרת  פי  על  ביותר  ההגיונית  היא  אך   ,

ב  זוכה  מזרח  פשוט:  בהמשך    ♦ 9ומריץ    ♠T-המשחק  תיפול    ♦ Qלעקיפה. 
  .  ♥ A-ו ♦A  וכל שללה של ההגנה יהיה 

למזרח  150+  התוצאה טובה  משחק  -תהיה  מכריז  היה  מזרח  אילו  מערב. 
  ! ?K-, האם גם אז דרום היה מרשה לעצמו להוביל מתחת ל♦5מלא  
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Dealer: W 
Vul: None24Board:

 AK6432
 KQ652
 
 AQ

 JT
 T74
 AJT76
 843

 Q975
 A983
 K8
 J95

 8
 J
 Q95432
 KT762

 

West North East South 
Pass 1 Pass 1NT 
Pass 3 Pass 3NT 
Pass 4 Pass 4 
Pass Pass Pass  

  

  ההכרזה ניתוח  

במייג'ורים. מה עוד אפשר לבקש? שהדומם יביא    6-5נקודות עם    18לצפון  
לצערם של בני הזוג). בכל מקרה, לאחר  ,  יד "נורמלית" (מה שלא קורה כאן

ל   NT1ותשובה    1♠פתיחה   קופץ  למשחק    3♥ -צפון  השותפות  את  ומחייב 
מנסה   דרום  ב מלא.  מתעקש  NT3-להתחמק  צפון  אך  דרום  4♥   -,  כעת   .

חייב לבחור בין שתי הסדרות שבהן יש לו סינגלטון, והכלל הוא להעדיף את  
מצפון,    Pass.  4♠לכן    –הסדרה הראשונה במקרה שמספר הקלפים שווה  

  להכריז שוב. וא לא אולץ  ה –מדרום  ואנחת רווחה  

  
  משחק היד ניתוח  

ההובלה:  דו  ♠J  קלף  יד  הראה  הכרוז  כאשר  בשליט  סדרתית).  -(הובלה 
ההובלה   זו  ולכן  בדומם,  אפשריים  הארט  חיתוכי  על  רומז  ההכרזה  מהלך 
ישחק   הוא  בדומם.  חיתוך  אפשרויות  בלי  מידו  משחק  צפון  כעת  הנכונה. 

ה אל  יזכה    J- הארט  יA-ב (מערב  בדיאתוח ),  חזרה  סיבוב  ך  וינסה  מונד 
לאחר   ספייד  של  מזל  בתק  AKשלישי  אין  הפעם  תתחלק.  שהסדרה    –ווה 

בשליט,   לקיחות  שתי  להפסיד  נאלץ  נוספת    ♥ Aהכרוז  לקיחה  ובהמשך 
דבר   של  סיכומו  צפון     4♠  -בהארט.  כאשר  אחת.  פעם  בקלפיו  נופל  הביט 

הראשונה הנחבפעם  יותר.  ורוד  נראה  הכול  היחי,  גם   ה:דמה  יקרה    זה 
 את קלפיו של צפון.   שיקבלולשחקנים האחרים 

 
  
 

Dealer: N 
Vul: E-W25Board:

 A
 KJ8
 975
 KQJT82

 K982
 A
 KT84
 A973

 QT3
 Q6542
 AJ6
 64

 J7654
 T973
 Q32
 5

 

West North East South 
--- 1 Pass Pass 
1 2 Dbl Pass 
2 Pass 3♠ Pass 

Pass Pass   

  
  

  ההכרזה ניתוח  

פתיחה   אחרי  להתערבות  מתאימה  אינה  מזרח  של  הוא  1♣ ידו  מערב   .
, וצפון עם יד טובה חוזר על סדרתו על  Balancing  ♥1המתערב בהכרזת  

  של השותף.  Pass-אף ה

אי קיימת  הוא  -כעת  מזרח  מצד  כפל  אם  מעניש.    Takeoutבהירות  או 
כ ההסהנחתי  רביעייה  Takeoutהוא  ם  כי  מראה  מזרח  של  הכפל  ואז   ,

מכריז   מערב  בהארט.  התאמה  ושולל  קלפים    2♠ בספייד  שלושה  עם 
בהיעדר אפשרות טובה יותר. מזרח מזמין למשחק מלא, אבל מערב עוצר  

  . 3♠- כמובן ב 
  

  משחק היד ניתוח  
ההובלה:  הטובה    ♣ K  קלף  והתכנית  בדומם,  זוכה  מערב  רצף).  (ראש 

הי בי צולב.  ח   אותר  ישוחק  יתוך  השנייה  נמוך    ♥Aבלקיחה  קלאב  וכעת 
שני   צדדיות,  לקיחות  בארבע  לזכות  היא  התכנית  קלאב    חיתוכימהדומם. 

אבל דרום משליך דיאמונד. צפון זוכה,   בדומם.  ביד ושלושה חיתוכי הארט 
ליך דיאמונד נוסף. כעת הכרוז איבד לקיחה  ממשיך בקלאב גבוה ודרום מש

  לקיחות בלבד.  8-ל ויוכל להגיע תךחנד שתיבדיאמו
ישחק   מערב  אם  למשוך    3-4בלקיחות    ♦AKגם  יוכל  צפון  בקלאב,  וימשיך 

A♠  באמצעות דרום  של  לידו  ולעבור   ,Q♦    ששותפו נוסף כדי  שליט  ישחק 
  לקיחות.  8-ושוב הכרוז יוגבל ל

להצליח היא לפעול נגד המידע מההכרזה ולעקוף בדיאמונד  הדרך היחידה  
שלושאחל.  J-ה  אל משיכת  צולב,    ר  וחיתוך  בהתחלה  דיאמונד  לקיחות 

  לקיחות.  10- הכרוז יוכל אפילו להגיע ל
ויבצע   שליט  ללא  בחוזה  מזרח  ישחק  מהשולחנות  לכל    7בחלק  לקיחות 

רק   יבצע  צפון  בקלאב.  הובלה  לאחר  בחוזה   6היותר  מול    לקיחות  בקלאב 
  הגנה טובה. 
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Dealer: E 
Vul: Both26Board:

 82
 QJ9
 AQJ83
 QJT

 75
 KT76542
 T7
 93

 QT94
 A3
 9654
 542

 AKJ63
 8
 K2
 AK876

 

West North East South 
--- --- Pass 1 

Pass 2 Pass 3 
Pass 3NT Pass 4 
Pass 4 Pass 4NT 
Pass 5 Pass 6 
Pass Pass Pass  

  
  

  ההכרזה ניתוח  

חמ  מ ל זרח  לש  וצפון    1♠ פותח    דרוםפגיע.    Preempt-די  החזקה,  ידו  עם 
+ נקודות עם חלוקה  15מתארת    3♣ נקודות. הכרזת דרום    13עם    2♦ משיב  

, אבל דרום טרם הראה את כל כוחו.  NT3-לפחות. צפון מוכן לסגור ל  5-4
ומזמינה לסלם. לצפון יד חיובית (בהתחשב    5-5מראה חלוקה    4♣ ההכרזה  
הקעודמ הלא    בהכרזה בסיבוב  זה  דת  במצב  בקלאב.  רבה  עזרה  עם  ודם) 

קיו  4♦ ההכרזה   מהווה  אלא  טבעית  הסדרה  -אינה  על  הסכמה  עם  ביד 
קלפ  מספר  על  שואל  דרום  כשליט.  שהוכרזה  אם  האחרונה  המפתח.  י 

ו אסים  שני  מראה  ♣ Q-לשותף  צפון  תשובת  גדול.  סלם  להכריז  מוכן  הוא   ,
  ן. אס אחד, ודרום מסתפק בסלם קט

  
  משחק היד   תוח ינ 

ההובלה: ק הכרוז    ♥A  לף  אחרת  הובלה  כל  לאחר  הוכרזה).  שלא  (סדרה 
, לחתוך ספייד בדומם, למשוך שליטים ולזרוק את כל יתר  ♠AKיכול לשחק  

- די הכרחית בתחרות טופ   ♥ A-המפסידים על סדרת הדיאמונד. ההובלה ב 
לכרוז   יש  לאחריה  עדיי  12בוטום.  הוא  אך  מלמעלה,  אינולקיחות  ע יוד  ן 

. המשך צפוי בהארט יגביה לקיחה  4-2או    3-3מונד מתחלקת שסדרת הדיא 
בהארט בדומם ויפתור את הבעיה, אך בכל מקרה יש גם אופציה של חיתוך  

עם    6♣ דרום.  -לצפון  ללא לקיחה עודפת ייתן תוצאה טובה   6♠. ביצוע  ספייד
  מוחלט. top  -לקיחה עודפת 

  
  
 
 
 
 

  

Dealer: S 
Vul: None27Board:

 A5
 Q972
 J3
 Q9864

 T9874
 AJ843
 97
 A

 63
 T65
 K8654
 K53

 KQJ2
 K
 AQT2
 JT72

 

West North East South 
--- --- --- 1 

Pass 1 Pass 1 
Pass 1NT Pass 2NT 
Pass 3NT Pass Pass 
Pass    

  
  ההכרזה ניתוח  

מאוזנ בלתי  עם ידיים  אי  15-17  ות  במקרה  נקודות  אולם  להכרזה,  קלות  נן 
זה אין לדרום בעיות כל עוד היריבים לא יתערבו. שתי ההכרזות הראשונות  

מראות   צפון    12-17שלו  הכרזת  ללא    6-10מתארת    NT1נקודות.  נקודות 
ל ומעלה  העודף  כוחו  את  מראה  דרום  כעת  במייג'ור.  זוהי  NT2-התאמה   .

שהכר היות  הזמנה.  נמ ודוקהנ  9-זת  צפון  של  של  ת  העליון  בחלק  צאות 
  .NT3הטווח שתואר קודם, עליו לקבל את ההזמנה ולהכריז  

(אישית אני    1♠בסיבוב הראשון יש אפשרות להתערבות חריפה של מזרח  
אוהב את ההכרזה הזאת). כעת תהיה לדרום בעיה קשה, ואני סבור שהרע  

יבוב  כל להכריז בסיו  ם, דרו3♣ -ם צפון יעלה ל. א2♣ במיעוטו יהיה להכריז  
  . NT3הבא 

  

  משחק היד ניתוח  

ההובלה:  או    ♠9  קלף  מלמעלה)  צריך    ♥ 4(שני  מזרח  מלמעלה).  (רביעי 
בספייד בטוחה לכאורה,   להוביל באחת הסדרות שהיריבים הכריזו. הובלה 

ולבצע   הקלאב  סדרת  את  לפתח  הדרוש  הזמן  את  לכרוז  תיתן  היא    9אך 
נ בהארט  הובלה  תהלקיחות.  הימוך  מוצה  יותר  זכיית  רבה  לאחר  לחת. 

ב  נמוך    K-הדומם  בהארט  המשך  מזרח,  יזכה  שבו  בקלאב  והמשך  הבודד 
  או החלפה לדיאמונד יכשילו את החוזה.  

היא   ביותר  החזקה  הצדקה  ♥ Aההובלה  כל  חסר  מהלך  כבר  זהו  אך   ,
  ברידג'יסטית וחשוד ביותר. 
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Dealer: W 
Vul: N-S28Board:

 9652
 J8
 AK
 Q6542

 KJ7
 Q4
 QJ853
 A98

 AT8
 KT9632
 972
 K

 Q43
 A75
 T64
 JT73

 

West North East South 
2 Pass Pass Pass 

    

  

  ההכרזה ניתוח  

לאחר ניכוי נקודה   2ידו של מערב מתאימה בהחלט לפתיחה חלשה בגובה  
לקיחות רבות,  אינן מכילות  , שמזרחת של  הנקודו  13בודד בקלאב.    Kבגין  

אינן מצדיקות ניסיון כלשהו למשחק מלא. גם ידיהם של צפון ודרום רחוקות  
יהיה   הסופי  שהחוזה  כך  לפתוח  2♥ מהתערבות,  דווקא  יבחר  מערב  אם   .

הסופי    1♥  החוזה  כזה),  בסגנון  שמשחקים  זוגות  יש  אך  מאוד,  (אגרסיבי 
  . NT3או אולי   4♥ יהיה  

  
  שחק היד מ ניתוח  

ב   .♦K  ההובלה:   קלף  הובלה  מחייבים  רצף"  "ראש  כללי  אך  ♦A- לכאורה   ,
ולאחר מכן משחקים    K-בסדרה צדדית מובילים ב   AKמקובל כי מדאבלטון  

A דאבלטון. , וזאת כדי להראות לשותף  

לאחד   יחליף  צפון  השלישית  בלקיחה  זו:  בחלוקה  היטב  פועל  זה  הסכם 
רה  דרום  דומם. בכל מקו מהאיט מידו  הסדרות השחורות. הכרוז ישחק של

ב  מיד  כך    ♥ A- יזכה  יחתוך.  ששותפו  יודע  הוא  כאשר  בדיאמונד,  וימשיך 
תשלים ההגנה ארבע לקיחות ותעשה מבחינתה את המקסימום. עם זאת,  

  של צפון היה ממילא זוכה בלקיחה "טבעית". ♥ Jייתכן כי 

מלא   משחק  כי  לציין  לק  NT3יש  עם  ואפילו  לביצוע,  עודפ ניתן  אך תיחה   ,  
 ון בהארט. בקלאב הוא דורש ניחוש נכלאחר הובלה  

 
 

  

Dealer: N 
Vul: Both29Board:

 Q97
 AJ52
 Q65
 K32

 AK5
 KQT
 A83
 AJT4

 J642
 98764
 KT9
 7

 T83
 3
 J742
 Q9865

 

West North East South 
--- 1 Dbl 3 

Pass Pass 3NT Pass 
Pass Pass   

    

  
  ההכרזה ניתוח  

להכפיל   אלא  ברירה  אין  דרום    21עם    1♣ למזרח  אם  גבוהות.  נקודות 
ומערב יראה את חלוקתו    NT2-. כעת מזרח יקפוץ ל1♥ שותק, מערב ישיב  

  . 4♥ מערב לחוזה הטוב ביותר -. כך יגיעו מזרח3♠ באמצעות הכרזה של 

הפר הכרזת  מעדיף  אני  דרום  של  קלפיו  של  עם  מצב  על    3♣ עה  אף 
אך  הפגיע לעונשין,  להכפיל  רוצה  היה  מזרח  כעת  יהיה    Dblות.  עדיין  שני 

Takeout  לפיכך, ההכרזה ההגיוניות ביותר של מזרח בסיבוב השני נראית .
NT3    בריאה אופטימיות  קצת  אך  כלל,  נקודות  הבטיח  לא  השותף  (אמנם 
  תזיק). לא 

  
  משחק היד ניתוח  

דורש הסקת מסקנות ביצוע החוזה  ה).  ל יעי מלמע(רב    ♣ 6  קלף ההובלה: 
משחק   צפון  הראשונה  בלקיחה  ב Kמהמכרז.  זוכה  ומזרח   ,-A ♣  כעת  .K♥  

קלפים    5של צפון, שממשיך בקלאב. הכרזת דרום גילתה כי בידו    A-אל ה
פתח   צפון  ואילו  משחק    1♣ בקלאב,  לכך  אי  בלבד.  קלפים  שלושה  עם 

של   לכישלון    ♣ Jאו    ♣ T"טבעי"  אם יוביל  נדרש    דרום  החוזה  עיכוב  יעכב. 
השלישית   בלקיחה  ב   ♣ 4  -מפתיע  זוכה  דרום  זו  ♣ 5-ממזרח!  בלקיחה   .

ל  בנוסף  נדרש  מהדומם  הכרוז  הארט  לתקוף    –זרוק  תוכל  ההגנה  אחרת 
משהו   לדרום  אין  ההארט  השלכת  לאחר  בספייד.  או  בדיאמונד  בהצלחה 

מלמשוך   טוב  סיבוב ♣ Qיותר  שלושה  ישחק  הכרוז  בהמשך  ספייד,.   יגיע  י 
להשלמת    ♦Kבאמצעות   בהארט  ויעקוף  בדומם  שהוגבה  הרביעי  לספייד 

  דרה אחרת.תשע לקיחות: שלוש בספייד ושתיים בכל ס
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Dealer: E 
Vul: None30Board:

 AKQ7632
 85
 5
 A98

 T
 A73
 AK764
 KQT6

 5
 QT96
 QT83
 7532

 J984
 KJ42
 J92
 J4

 

West North East South 
--- --- 1 Pass 

Pass 4 Pass Pass 
Pass    

    

  

  ההכרזה ניתוח  

מזרח   פתיחת  ה1♦ לאחר   ,-Pass    אבל לחלוטין,  תקין  נראה  מערב  של 
שיבחר   בהחלט  וייתכן  מצפון  ספייד  להכרזת  יצפה  במערב  מומחה  שחקן 

(גם אם    Inverted Minors  לפי שיטת  3♦נקודות או אפילו    4עם    1♥ להשיב  
  קלפים בדיאמונד להכרזה זו).  5יטה דורשת הש

מכריז   צפון  לעיל,  המוצע  ההכרזה  במצב    4♠במהלך  ,  Balancing(הגיוני) 
מאוד   מסוכן  להיות  יכול  כפל  השיב,  שלא  שותף  מול  בעיה.  יש  ולמזרח 

  . 590-או   500-ולהוביל לתוצאה של 

לשחק   ליריבים  מרשה  יקב 4♠דרום  ולא  תוצאה  ,  הפרעה  הכובה.  טל  רזת 
  .5♦ -ממערב הייתה מקלה מאוד על מזרח להקריב ל 3♦
  

  משחק היד ניתוח  

ההובלה:  שליטים     ♦A  קלף  ומושך  השני  בסיבוב  חותך  צפון  רצף).  (ראש 
ביצוע החוזה מותנה   בדומם.  בקלאב ייחתך  המפסידים  בסיבוב אחד. אחד 

לא שמערב  היות  ההארט.  בסדרת  נכון  בניחוש  להכ  כעת  זת  רהשיב 
ולבצע את החוזה    ♥ Aו, לא קשה לנחש שמזרח מחזיק  תיחה של שותפ הפ 

  .K-באמצעות משחק של הארט נמוך אל ה

בהארט וגם    5♦בחוזה   אין למזרח מספיק כניסות כדי לבצע עקיפה כפולה 
של   משחק  ידו.  לכיוון  קלאב  פעמיים  יוביל  ארט  וה   ♥ Aלשחק  מהיד  נוסף 

של   כלומ   10לתוצאה  א לקיחות,  נפילה  בהנ חר  הית  שהחוזה  בגובה  חה  ה 
 . ניתן לראות כי הכרזת הקרבה בדיאמונד משתלמת מאוד בחלוקה זו. 5
 
 

  

Dealer: S 
Vul: N-S31Board:

 AK973
 7
 T32
 T952

 Q654
 AKJ8
 84
 K74

 T
 T9532
 AQJ97
 J8

 J82
 Q64
 K65
 AQ63

 

West North East South 
--- --- --- 1 

2NT 3 * 4 Pass 
Pass Pass   

    

  

  ההכרזה ניתוח  

מערב   הנמוכות   NT2התערבות  בסדרות  (לפחות)  חמישיות  שתי  מתארת 
ביותר שלא הוכרזו (הארט ודיאמונד). זו התערבות מוצדקת בהחלט במצב  
אם  אך  הספייד,  סדרת  את  להראות  לצפון  מפריעה  והיא  הנתון,    הפגיעות 

הכרזת  שיטה  במשתמשים   יד  -הקיושלפיה  מתארת  יותר  הגבוהה  ביד 
ע הרביעי", אפשר (בדוחק) עם ידו  מחייבת למשחק מלא עם חמישייה "בצב 

בלתי מחייב. עם פתיחה מלאה והארטים כל כך טובים    3♠ של צפון להכריז  
  .  4♥ מול ההתערבות של השותף, אין מצב שמזרח לא ינסה משחק מלא 

מ  פתיחה  מ לאור  וינימלית,  לדרום  הלא  רוב  הכרזתו  השותף,  של  חייבת 
ש ט  4♠- הסיכויים  סיכוי  יש  זאת,  לעומת  להכשיל  ייכשל.  כן  4♥ וב  ועל   ,

  .Passמומלץ 

להכפיל   לדרום  כדאי  לא  החוזה,  את  להכשיל  הגבוה  הסיכוי  אף  זה    –על 
  ולסייע למזרח לבצע את החוזה.  ♥ Qעלול לחשוף את מיקומה של 

  
  משחק היד ניתוח  

ההובל השותף)  ♠2  : הקלף  לבחור  (סדרת  לדרום  עוזרת  צפון  הכרזת   .
בלקיחה   זוכה  צפון  קלה:  ההגנה  גלוי  שהדומם  ולאחר  טובה,  בהובלה 
הראשונה, רואה סינגלטון בספייד בדומם ומחליף לקלאב (סדרה שהוכרזה  

ב  זוכה  דרום  השותף).  ידי  המכשילה    ♣ AQ-על  ללקיחה  בסבלנות  וממתין 
  . ♥Qבדמות  

  Aאו    K, אך אילו היה בדומם  4♥   ער שלא הכפיל טת מצצזה דרום ק  בשלב 
  .♥Qבשליט, כפל כזה היה עלול לעלות לו בלקיחה עם  
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Dealer: W 
Vul: E-W32Board:

 KJ6
 AJ96
 K985
 J5

 9843
 
 JT732
 QT64

 AQT
 
KQT8532
 Q4
 A

 752
 74
 A6
 K98732

 

West North East South 
1 Pass Pass 2 
2 2NT Pass 3 

Pass Pass Pass  
    

  

  ההכרזה ניתוח  

חלוקות המשיב אינו עונה לפותח.    8מה קורה כאן? בפעם השלישית בתוך  
בהכרזת   לבחור  בכלל  אם  מתלבט  דרום  נקודות    7עם    Balancingהפעם 

צעות  מ ל החוזה באבלבד. ידו ממש מינימלית אבל עדיין אפשר להתחרות ע
שיהי2♣  חשוב  על  .  מלא  במשחק  אותנו  "יקבור"  שלא  מתחשב  שותף  ה 

ושוב נשאלת    2♥נקודות. מערב מכריז    13-14הכרזה כזאת עם כל יד של  
אם   הוא    Dblהשאלה  להחליט    Takeoutמצפון  צריך  זוג  כל  מעניש.  או 

  בקשר לזה, ואצל הרוב... אין סיכום. 

של   יותר  בטוחה  הכרזה  אתההמתארת    NT2לצפון  בתגוב  יטב  ה,  כוחו. 
ל נסוג  ואין מקום  3♣ - דרום  ההזמנה  את  דחה  שהשותף  להבין  חייב  וצפון   ,

  כעת. NT3אפילו לחשוב על 

"עם   שיילך  שחקן  טובים.  הארטים  עם  חזק  שצפון  להבין  חייב  מערב  גם 
ל ויתחרה  בקיר"  ואולי    3♥-הראש  מעניש  כפל  עם  זה  בחוזה  לסבול  ייאלץ 

  ידי היריבים.  מלא מבוצע עלממשחק  גרועה יותר לרשום תוצאה 
  
  

  משחק היד ניתוח  

ההובלה:  מהדומם    ♥ K  קלף  רצף).  עדיין  A(ראש  בהמשך  חותך.  ומזרח   ,
בשליט.   לקיחות  ושתי  בהארט  לקיחה  בספייד,  לקיחה  להגנה  מגיעות 

ייכשל פעם אחת    3♣ משחק זהיר של הכרוז ימנע מפסידים נוספים, והחוזה  
  80+מבוצע (  1♥ על פני     דרום -ף לצפוןין עדייב). זה עדמער-למזרח   50+(

 .topפל בהארט יקבלו  דרום שיכשילו חוזה מוכ-ליריבים). זוגות בצפון
 
 

  

Dealer: N 
Vul: None33Board:

 AT872
 AJ85
 2
 A63

 Q4
 T9
 KQ753
 KQT4

 J
 K763
 A9864
 975

 K9653
 Q42
 JT
 J82

 

West North East South 
--- 1 Pass 3* 

Pass 4 Pass Pass 
Pass    

    

  

  ההכרזה ניתוח  
פותח   "מכוערת"  1♠ צפון  יד  למזרח  לדעתי,  להתערב?  צריך  מזרח  האם   .

לפחות    –  2♦להכרזת   אז  לא  ואם  בדיאמונד,  שישייה  לו  שתהיה  רצוי 
מבוזבזות   נקודות  בלי  טובה  סדרה  עם  מלאה  הירפתיחה  עם  יבסדרת  ב. 

הכרזות   טופ זאת,  בתחרות  אפשריות  זה  את  -מסוג  פוסל  ואיני  בוטום, 
  ההתערבות. 

בשיטת   להשתמש  מעדיף  אני  דרום  של  ידו  הכרזה  Bergenעם  כלומר   ,
בעקבות  4נקודות עם    7-9ת  המתאר  3♣ מלאכותית של   בספייד.  + קלפים 

של   התאמה  על  ישד   9המידע  צפון  בספייד,  יותר)  (או  ידוקלפים  את    רג 
  . 4♠ סים ויכריז ית ומרובת האהחלוקת

מצד מערב נגד    5♦ , אין ספק שתבוא הכרזת הקרבה  2♦אם מזרח התערב  
  המשחק המלא של היריבים, ובמקרה זה על צפון להשתמש בכפל מעניש.

  
  משחק היד ניתוח  

(ראש רצף). הובלה בקלאב תפעל כמובן לטובת    ♣ Kאו    ♦K  קלף ההובלה: 
א  ותצמצם  המפ הכרוז  מספר  ש סת  זו  ידים  בסדרה  סבירה  לו  הגנה  לאחד. 

סיבובים   בשני  שליטים  מושך  חותך,  צפון  בדיאמונד.  והמשך  הובלה  תהיה 
דאבלטון במערב,    Kבתקווה להפיל    J-ומוביל הארט נמוך מהדומם לעבר ה

נפילת   לאחר  ל  Tאבל  ניתן  לחזור  ממזרח  בסדרה,  המשחק  קו  את  שנות 
ת במזרח שאין  ברמה בינוני ול מגןמ זו נכונה   . דרך משחקQלדומם ולהוביל 

לשחק   יכולת  של  T976מתוך    falsecardלו  המשחק   .Q  ה את    9- מועך 
סופי   למשחק  מזרח  את  להכניס  ניתן  מכן  לאחר  בהארט.  מפסיד  ומונע 

ולבצע   בלקיח  11בקלאב  מערב  זכיית  רק  עם  לקיחות.  הראשונה    ♦ Aה 
  וחזרה בקלאב תמנע את המשחק הסופי. 
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Dealer: E 
Vul: N-S34Board:

 62
 AJ98
 K92
 KQ53

 AKQ
 KT74
 85
 AT86

 8753
 Q53
 AJ
 9742

 JT94
 62
 QT7643
 J

 

West North East South 
--- --- 1NT Pass 

Pass Pass   
    

  

  ההכרזה ניתוח  
יכול  אינו    אךלוקה יפה,  נקודות מאוזנות. לדרום ח  16עם    NT1מזרח פותח  
על עם    לחשוב  פגיע  במצב  קורא    4התערבות  מערב  בלבד.   Passנקודות 

סטנדרטי, אך ישנם שחקנים שיהיו    Passנקודות. גם לצפון    7סטנדרטי עם  
נקודות בלבד. כפל מצפון יגרום    13עם    Reopeningמוכנים להכפיל במצב  

להכריז   או    2♦לדרום  הסופי,  החוזה  להיות  ישעשוי  מערב  יל  כפ שמא 
)Takeout  ונגיע ברוב  2♥ -ל)  בתחרות.  נדירים  לדעתי  יהיו  אלו  תרחישים   .

  . NT1השולחנות מזרח ישחק בחוזה 
  

  משחק היד ניתוח  

ההובלה:  יחליטו    ♦6  קלף  מסוימים  ששחקנים  ייתכן  מלמעלה).  (רביעי 
ב  בטוחה  הובלה  ויעדיפו  קטן  חלשה  יד  עם  ארוכה  סדרה  לפתח  -שהסיכוי 

J♠נד מפתחת עבור דרום תיכף  הובלה בדיאמו  –כאן    של קול שלהם נכ. השי
ומיד חמש לקיחות בסדרה. למזלו של הכרוז יש לו חמש לקיחות מלמעלה,  

לכיו בהארט  עקיפה  הובעזרת  אם    KT-ון  זו.  בסדרה  נוספות  שתיים  יגביה 
  לפני עקיפה בהארט בתקווה שהסדרה תתחלק    ♠AKQהכרוז ינסה לשחק  

יגביה  3-3 הוא  נוספת,  ול  לקיחה  בחוזה.  דרום  שבהם  ייכשל  בשולחנות 
ייכשלו   אחר  וחלק  החוזה  את  יבצעו  מהכרוזים  חלק  דיאמונד,  יוביל  דרום 

בכל מקרה אין    –מקלקלת יותר מדי    בלקיחה אחת. אגב, הובלה בספייד לא
  לכרוז אפשרות לפתח יותר משבע לקיחות.  

של   חלופי  אפ   2♦ חוזה  ואולי  תמיד  יבוצע  דרום  לקיח מצד  עם  עודפת  ה  ילו 
 בזמן.   תקוף בהארטאם ההגנה לא ת

 
  

Dealer: S 
Vul: E-W35Board:

 QT87
 Q8
 KT96
 QJT

 J62
 KJT954
 A542
 

 95
 A2
 873
 A98632

 AK43
 763
 QJ
 K754

 

West North East South 
--- --- --- 1 

Pass 1 2 2 
3 Pass Pass Pass 

    

  

  ההכרזה וח  נית 

  1♦ . לאחר תשובה  1♠ . התשובה המועדפת שלי בצפון היא  1♣ ום פותח  דר
ל יקפוץ  מזרח  אם  בספייד  ההתאמה  את  למצוא  בעיה  להיווצר    2♥ -עלולה 

  (לדעתי זו ההכרזה הנכונה שלו). 

תשובה   לאחר  חלוקה    1♠ גם  עם  להתערב  צריך  הייתי  6-4מזרח  והפעם   ,
בהתערבות  קפיצה    מסתפק  שבמ משללא  זה  ום  פגיעות  מסוכצב  ן  נראה 

, ומה יעשה  2♠- עם יד כזו. דרום יתמוך בשותפו ל  3להכריז ישירות בגובה  
  מערב? 

ללא   בהארט  לתמוך  אין  אסים    3לכאורה  שני  למערב  אך  בסדרה,  קלפים 
של   תחרותית  הכרזה  לשקול  יש  לדעתי  ספייד.  לחתוך  אפשרות  .  3♥ ואולי 

זמנה  מספקת לה  (ידו אינה  2ה  ה בגוב וזפון יזכה בחאם מערב לא יכריז, צ
צפון   עוד  כל  בחוזה  לזכות  אמור  מזרח  יכריז,  מערב  אם  מלא).  למשחק 

"חוק סך הלקיחות". כפל מעניש מצדו של צפון יהיה פעולה חריפה  -יציית ל
  מאוד. 

  

  משחק היד ניתוח  
ההובלה:  להחליף    ♠A  קלף  חייב  דרום  הדומם  למראה  רצף).  (ראש 

יתאפלהאר אחרת  ה  חיתוך  שרט,  כעת  חיתוך  ספייד.  את  מונעת  הגנה 
החוזה    –הספייד, והכרוז נשאר עם שש לקיחות בהארט ושני אסים במיינור  

  נופל פעם אחת.  3♥ 
החלופי   בטוחות  2♠בחוזה  לקיחות  ארבע  להגנה  יש  צפון,  ידי  על  , משוחק 
אחר  רב יש הזדמנות לתת לשותפו חיתוך קלאב אחד מיד למלמעלה, ולמע

בה בהא וב שיזכה  יכולה  ההגנה  חוזה  רט.  להכשיל  ידי    2♠לה  על  משוחק 
  דרום בתנאי שההובלה תהיה בקלאב. 
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Dealer: W 
Vul: Both36Board:

 T96
 K5
 T52
 QJT93

 AQJ8743
 J3
 K73
 K

 K2
 QT642
 AJ4
 A42

 5
 A987
 Q986
 8765

 
West North East South 
1 Pass 1 Pass 

1NT Pass 4 Pass 
Pass Pass   

    

  
    ההההככררזזהה  ננייתתווחח    

פותח    14למערב   הוא  בהארט.  חמישייה  עם  מאוזנות  וממשיך    1♥נקודות 
נקודות עם שביעייה    14נקודות). למזרח    12-14( ללא קפיצה    NTבהכרזת  

אך   בספייד,  ו  Kטובה  מז  J-בודד  ידו.  מערך  מפחיתים  אינו  דאבלטון  רח 
  . 4♠-לית לסלם מול היד שתיאר שותפו וסוגר לרות ריא פשרואה א 

מערב  -ביד, מזרח-גם אם יתפתח מהלך הכרזה לכיוון סלם עם הכרזות קיו
ויע בהארט  קונטרול  להם  שחסר  הם  יגלו  זה  במקרה  מלא.  במשחק  צרו 

להכריז   עדיף  בהארט.  המנצחת  ההובלה  את  למצוא  להגנה  לסייע  עלולים 
  .נדב מידע להגנהפשוט ולא ל

  
    ממששחחקק  ההיידד  ננייתתווחח    

(רביעי מלמעלה). הובלה בהארט    ♦ 6(שני מלמעלה) או    ♣ 7  קלף ההובלה: 
בידו,   זוכה  הכרוז  בקלאב  הובלה  לאחר  ופסולה.  ברידג'יסטי  היגיון  חסרת 

על   הארט  זורק  בספייד,  לדומם  ומנסה  ♣ Aעובר  שליטים  משיכת  מסיים   ,
ה הלקיחה  את  להשיג  בדיאמונבאמצעו  12-בהצלחה  עקיפה  לאחר    ד.ת 

מיד  ה ינסה  הכרוז  בדיאמונד  ולאח   ♦Jובלה  יזכה  מהדומם,  זה  שקלף  ר 
ישיג   מזרח  אחרת  או  כך  קלאב.  על  הארט  וישליך  שליטים  ימשוך  בלקיחה 

. רק מצב  680+לקיחות לאחר כל הובלה הגיונית עם תוצאה טובה של    12
קיו הכרזות  היו  לא- שבו  זאת  ובכל  המיינור  בסדרות  עקב    ביד  סלם  הוכרז 

  רט, יכול להצדיק הובלה בהארט מצדו של דרום. לשה בהא חו
  
  
  

תכנית תחרויות עשירה ומגוונת,
נק‘ אמן ארציות ובינלאומיות,
צוות שופטים בכיר ומקצועי 
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