
לפניכם  40 הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית השלישית לשנת 2017.

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

בשבועון "לאשה".

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

בכל  כמעט  זכה  זהב,  אמן  רב  פופלילוב  לילו 
לזוגות,  הארץ  באליפות  זכה  האפשריים:  התארים 
בנבחרת  השתתף  לקבוצות,  הארץ  באליפות  זכה 
באליפות  זכה  לסניורים,  בולגריה  ובנבחרת  ישראל 

אירופה לקבוצות מעורבות.

לילו שימש בעבר עורך מדור ההכרזות של ביטאון 
החומר  ובבחירת  בייעוץ  רבות  מסייע  הברידג', 
של  הגראפי  העורך  הינו  כעשור  וזה  המתפרסם, 

הביטאון.

תוצאות התחרות תופצנה בהקדם האפשרי לסניפים, וכן תתפרסמנה באינטרנט 
www.bridge.co.il :באתר ההתאגדות
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הסימולטנית הארצית יוני 2017 
 Dealer: N
Vul: None  1Board:

♠ AKJ7
♥ JT4
♦ KT32
♣ T6

♠ 92
♥ AQ2
♦ AQ87
♣ KJ54

♠ T863
♥ 873
♦ J94
♣ Q87

♠ Q54
♥ K965
♦ 65
♣ A932

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♦1NTDblPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

עם  נקודות   16 ולמזרח   ,1♦ פותח  צפון 
חלוקה מאוזנת ועוצרים בסדרת היריב 
לדרום   .1NT סטנדרטית של הכרזה   –
הנקודות  שרוב  יודע  והוא  נקודות,   9
הגבוהות אצל השותפות שלו. ההכרזה 
מעניש.  כפל  היא  כזה  במקרה  הנכונה 
אל לצפון לחשוש מהניקוד המינימלי – 
להפיל  ולנסות  עליו להשאיר את הכפל 

את היריבים כמה שיותר.

מובן  אינו  מזרח  של  הסופי   Pass-ה
מסוכם  רבות  שותפויות  אצל  מאליו. 
רי-דאבל  מחייב  מהשותף   Pass כי 
מהשחקן שהכריז 1NT. סיכום מקובל 
היות  סטנדרטי.  נחשב  אינו  עדיין  זה 
לאן  בדיוק  אין  זה  ספציפי  שבמקרה 
הסופי  החוזה  את  השארתי  לברוח, 

1NT מוכפל.

ניתוח משחק היד

והוא  להוביל,  במה  לדעת  קשה  לדרום 
 ,♥Q-יבחר כנראה ב-5♥. מזרח  זוכה ב
 ♦J ומוביל  בדומם   Q-ה אל   ♣4 משחק 
לכסות(.  כמובן  חייב  )צפון  לעקיפה 
אינה  ה-♣  סדרת  ההגנה,  של  למזלה 
יכול  הכרוז  זה  ובשלב   3-3 מתחלקת 
כניסה  לו  ואין  לקיחות   6 רק  לפתח 
ב-♦.החוזה  חוזרת  לעקיפה  לדומם 
ייכשל פעם אחת. לאחר הובלה מוצלחת 
והמשך  ב-♠  הגיונית(  לא  )אך  יותר 
נכשל פעמיים.  ב-♥ מצפון, החוזה היה 
זו   – ב-♦  היא  מכולן  הגרועה  ההובלה 
תאפשר לכרוז להשיג 4 לקיחות בסדרה 

ולבצע את החוזה.

 Dealer: S
Vul: E-W  3Board:

♠ Q72
♥ T97
♦ 87
♣ AK852

♠ 84
♥ Q842
♦ AJ32
♣ JT7

♠ A965
♥ 653
♦ Q4
♣ Q943

♠ KJT3
♥ AKJ
♦ KT965
♣ 6

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♦Pass

1NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה
השותף  והפעם  מדרום,   1♦ פתיחה 
מכריז 1NT )6-10 נקודות ללא רביעיות 
השני  בתורו  להכריז  מה  במייג'ור(. 
“האזורים  באחד  מדובר  דרום?  של 
ידי  על  מכוסים  שאינם  האפורים” 
 15 עם  סטנדרטיות:  הכרזה  שיטות 
מלא  משחק  שנחמיץ  חשש  יש  נקודות 
אם נבחר ב-Pass, אך מצד שני הכרזת 

רוורס ♠2 מתארת 17+ נקודות.

את  לפתור  כדי  שלי:  אישית  הצעה 
הבעיה במהלך הכרזה זה ניתן להשתמש 
ב-two-way checkback. הכרזה שנייה 
 2♦ להכריז  השותף  את  תחייב   2♣
מזמינה  יד  או  ל-♦2   Signoff ותתאר 
כלשהי שתתואר בהמשך. הכרזה שנייה 
למשחק  ומחייבת  מלאכותית  תהא   2♦
תתאר   3♣ שנייה  הכרזה  בעוד  מלא, 
פתיחה מינימלית עם אורך בשתי סדרות 
מוסכמה  בהיעדר  זאת,  עם  המיינור. 
ההכרזה  במהלך  לטיפול  מקובלת 

.Pass הנתון, נאלצתי להמליץ על

ניתוח משחק היד
מזרח מוביל ב-2♥. הכרוז עוקף בהצלחה 
לפתח  כדי  ל-♠  מיד  ועובר  בדומם 
בסדרה זו 3 לקיחות. כעת מובטחות לו 
8 לקיחות, וניתן להשיג לקיחה תשיעית 
אם יבחר לשחק ♦ נמוך לעבר ה-K. זוהי 
צורת משחק מוצדקת, מאחר שגם אם 
K♦ נלכד על ידי ה-A והכרוז מפסיד 3 
דרך  להגנה  אין  עדיין  בסדרה,  לקיחות 

להשיג יותר מ-5 לקיחות.

 Dealer: W
Vul: Both  4Board:

♠ AK94
♥ 
♦ JT975
♣ Q864

♠ T5
♥ AQJ832
♦ 63
♣ K52

♠ Q872
♥ T94
♦ K4
♣ J973

♠ J63
♥ K765
♦ AQ82
♣ AT

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

Pass2♥Pass3♥
DblPassPassPass

ניתוח ההכרזה
הפעם  לפתיחה.  מאוד  קרוב  צפון 
לפתוח  ולא  שמרני  להיות  החלטתי 
לעשות משהו  צריך  מזרח  כי  ברור   .1♦
של  הכרזה  פוסל  איני  שלישית”.  ב”יד 
Pass מהשותף  ♥1, אולם לדעתי אחרי 
הסיכוי למשחק מלא נמוך, והכרזת ♥2 

תפריע יותר ליריבים. 

ואכן, לדרום בעיה מאחר ש-14 הנקודות 
מוציא.  לכפל  מתאימות  אינן  שלו 
וצפון  ל-♥3,  מערב מגביר את ההפרעה 
להתערב  שמסוגלת  יד  בדיוק  מחזיק 
בכפל מוציא בגובה 3 לאחר שהתחילה 

ב-Pass )חוסר בסדרת היריבים(.

כעת הגענו לבעיה הקשה ביותר בחלוקה 
שהשותף  לאחר  בדרום  לעשות  מה  זו: 
בהארט,  שני  עוצר  בהיעדר   ?3♥ מכפיל 
הפתרון  מושכת.  חלופה  אינה   3NT
מלא  משחק  על  לוותר  הוא  המעשי 
גבוה  סיכוי  עם  מוכפל   3♥ ולהשאיר 
מאוד לתוצאה חיובית של 200+ ומעלה.

ניתוח משחק היד
מהלך ההכרזה רומז על הובלה פסיבית 
מספר  את  לצמצם  מנת  על  בשליט 
החיתוכים – הלקיחה עם K♥ מובטחת 
בכל מקרה. בהמשך חשוב מאוד שצפון-

יבטיחו  ובכך  קלאב,  יובילו  לא  דרום 
להגנה  בסדרה.  לקיחות   2 לעצמם 
לשלול  ניתן  שלא  נוספות  לקיחות   4
ממנה: K ,♠AK♥ ו-A♦. בסופו של דבר 
החוזה המוכפל ♥3 ייפול פעמיים בהגנה 
אשר  לצפון-דרום,   +500 עם  נכונה 
שניתן   +600 על  מלא  באופן  יפצו  לא 
להשיג ב-♦5, אך עדיין יהוו תוצאה מעל 

הממוצע.

ניתוח יד מס' 2 מאת
.לילו פופלילוב מופיע בעמוד 15 
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 Dealer: N
Vul: N-S  5Board:

♠ JT72
♥ T7653
♦ T5
♣ J2

♠ Q965
♥ Q984
♦ A3
♣ QT7

♠ A43
♥ K
♦ KJ87
♣ AK853

♠ K8
♥ AJ2
♦ Q9642
♣ 964

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPassPass1♣
Pass1♥Pass2♦
Pass3♣Pass3NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

18 הנקודות של מערב מתוארות בצורה 
מושלמת באמצעות פתיחה ♣1 והכרזת 
מזרח  כעת  השני.  בסיבוב   2♦ רוורס 
המתארת  חיובית  הכרזה   –  3♣ מכריז 
וניקוד  בקלאב  קלפים   +3 של  התאמה 

מקסימלי יחסית ל-Pass ההתחלתי.

לסלם  מיוחדות  יומרות  אין  למערב 
 .3NT-והוא סוגר ל Passed Hand מול
שחקן במערב הסבור שהעוצר שלו ב-♠ 
שברירי מדי יכריז ♠3 ויעניק לשותף את 

.3NT ההזדמנות להיות כרוז בחוזה

ניתוח משחק היד
צפון יבחר כנראה להוביל בסדרה שלא 
הוכרזה )ספייד(. הובלה ב-♠ נמוך תיתן 
מהדומם   ♠9 לשחק  הזדמנות  לכרוז 
בסדרה.  שנייה  לקיחה  מיד  ולהבטיח 
בהצלחה  ב-♦  יעקוף  הוא  מכן  לאחר 
ויגביה לקיחה אחת ב-♥ כדי לסיים עם 
המצב  לקיחות.   11 של  מעולה  תוצאה 
 .♠J-ב הובלה  לאחר  בהרבה  שונה  אינו 
 J-Q-K-A של  ראשונה  לקיחה  לאחר 
קופץ  צפון  ואם  נמוך,   ♠ מוביל  מערב 
אם  ב-♠.  לקיחות   3 לכרוז  יהיו   ♠T-ב
צפון מעכב, הדומם זוכה עם 9♠ ולצפון 
אין כניסה לשתי לקיחות ב-♠ שהוגבהו.

כדי  כעת  יותר.  חזקה  ב-♥  הובלה 
לעכב  יצטרך  הכרוז  לקיחות   11 לבצע 
בהמשך  ולהפעיל  השנייה  בלקיחה   ♥J
משחק לחץ בסדרות ה-♠ וה-♦ נגד דרום 

– לא קל.

 Dealer: E
Vul: E-W  6Board:

♠ 52
♥ Q43
♦ KJ8432
♣ QJ

♠ 93
♥ AKT85
♦ 6
♣ A9543

♠ JT74
♥ 62
♦ Q975
♣ 876

♠ AKQ86
♥ J97
♦ AT
♣ KT2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♥1♠Pass

1NTPass3NTPass
PassPass

ניתוח ההכרזה

עבור שחקנים רבים ידו של דרום חזקה 
מדי לאוברקול ♠1, והם יעדיפו להכפיל 

בסיבוב הראשון. 

חלוקה  ללא  נקודות   17 כי  סבור  אני 
הניקוד  לטווח  שייכות  עדיין  מעניינת 
הצגת  כי  ומאמין  פשוט  אוברקול  של 
האפשרי  בהקדם  במייג’ור  חמישיות 
תשובת  ההכרזה.  מהלך  את  מפשטת 
צפון 1NT מתארת עוצר בהארט, וטווח 
נקודות   8 בין  משתרע  שלה  הניקוד 

טובות ל-12 גרועות.

להכרזת  התשובה  עצם  מקום,  מכל 
רואה  המשיב  כי  מעידה  האוברקול 
מקסימום.  מול  מלא  למשחק  אפשרות 
הואיל וידו של דרום בהחלט מקסימלית, 
בסיבוב הבא משחק מלא  להכריז  עליו 

.3NT

ניתוח משחק היד
להוביל  בוחר  מזרח  אם  משנה  זה  אין 
לכרוז   .♥A-ב או  )מומלץ(  נמוך  ב-♥ 
שמזרח  וברגע  ב-♥,  בלבד  אחד  עוצר 
יקבל את ההובלה עם A♣ הוא ישלים 4 

לקיחות בהארט ויכשיל את החוזה.

החוזה  את  לבצע  ינסה  שהכרוז  סביר 
במקום  במערב   ♦Q נגד  עקיפה  בעזרת 
הדיאמונד  חלוקת  אבל   ,♣ לשחק 
בנוסף  זאת   – תקוותיו  את  תנפץ   4-1
 5 ממנו  שתמנע   4-2 של   ♠ לחלוקת 

לקיחות בסדרה זו. 

סיכומו של דבר – כל הכרוזים אמורים 
שווה  היה   .3NT-ב אחת  פעם  להיכשל 
מצב  אך  המלא,  המשחק  את  להכריז 

הקלפים אינו מאפשר את ביצועו.

 Dealer: S
Vul: Both  7Board:

♠ QT9764
♥ 63
♦ J64
♣ 86

♠ 3
♥ K942
♦ K98
♣ K9542

♠ A85
♥ A8
♦ QT7532
♣ QT

♠ KJ2
♥ QJT75
♦ A
♣ AJ73

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♥2♦

Pass3♦DblPass
3♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מספיק  מערב  של  ידו   .1♥ פותח  דרום 
אסים,   2 )פתיחה,  להתערבות  טובה 
להחזיק  מעדיף  היה  כי  אם  שישייה( 
נאלץ  צפון  יותר.  איכותית  סדרה 
לגובה  בשותפו  תומך  ומזרח  לשתוק, 
לא  אך  “קונסטרוקטיבית”  הכרזה   ,3
מזמינה – עם יד טובה יותר היה מכריז 

את סדרת היריב. 

עם 16 נקודות וקוצר בסדרת היריב דרום 
מרשה לעצמו כפל מוציא בסיבוב השני, 

וכך מגיעה השותפות לחוזה של ♠3.  

מומחי  אך   ,4♦ במזרח  להכריז  מפתה 
להימנע  לרוב  ממליצים  הברידג’ 
במיינור  חלקיים  חוזים  על  מתחרות 
בגובה 4. גם מצב הפגיעות נראה מסוכן 
לצפון-דרום  לתת  המלצתי  לפיכך   –

לשחק ♠3.

ניתוח משחק היד
לקיחה  ימסור  צפון  הובלה  כל  לאחר 
ואחת  בהארט  שתיים  בשליט,  אחת 
בקלאב, ויבצע בדיוק ♠3. כמובן שעליו 
להימנע ממצב שבו יישאר עם מפסידים 
אותם  לחתוך  ניתן  לא  שכבר  ב-♦ 
הפתרון  ב-♦  הובלה  לאחר  בדומם. 
הפשוט ביותר הוא לשחק A♣, להמשיך 
ב-♣ ולארגן חיתוך צולב. לאחר הובלה 
והמשך בשליט )פחות סביר(, צפון צריך 
בטרם   ♥ ולשחק  יותר  מתוחכם  להיות 
מנת  על  השליטים  הוצאת  את  השלים 

לארגן השלכת מפסידים.

ספיידים  שני  חותך  מערב  ב-♦  בחוזה 
מי   .♣A-ו  ♦J  ,♦A רק  ומפסיד  בדומם 

שהתחרה ל-♦4 מעל ♠3 ירוויח הפעם.
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הסימולטנית הארצית יוני 2017 
 Dealer: W
Vul: None  8Board:

♠ KQT7
♥ QT84
♦ 8
♣ Q953

♠ AJ9432
♥ K3
♦ Q2
♣ J84

♠ 865
♥ A7
♦ JT73
♣ T762

♠ 
♥ J9652
♦ AK9654
♣ AK

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

Pass1♠2♠*Pass
4♥PassPassPass

ניתוח ההכרזה

ידו של דרום מתאימה מאוד למוסכמה 
 1 של  פתיחה  על   Michaels Cuebid
במייג’ור. לפי מוסכמה זו, הכרזת סדרת 
היריב מתארת לפחות חמישייה בהארט 

וחמישייה באחת מסדרות המינור.

 underbid הכרזה מינימלית של ♥3 תהא
המלצתי  כן  על  צפון.  של  ידו  עם  רציני 
 Passed על ♥4. לדרום יד יפה, אבל מול
Hand עדיף להסתפק במשחק מלא ולא 

לחלום על סלם.

ניתוח משחק היד
המשחק קל מאוד. צפון מפסיד 2 לקיחות 
השאר  בכל  וזוכה   ♥AK-ל בשליט 
גם  הדיאמונד.  סדרת  פיתוח  באמצעות 
עקיפת  באמצעות  צפון  של  ידו  הגבהת 
התוצאה.  לאותו  תוביל  ב-♠  חיתוך 
הובלה ב-A♠ מצד מזרח תקל על הכרוז 
אינה  היא  אך  ההליכים,  את  ותקצר 
הלקיחות  מספר  על  להשפיע  אמורה 

הסופי.

 Dealer: N
Vul: E-W  9Board:

♠ A9762
♥ T654
♦ T3
♣ 93

♠ QJ3
♥ AQ2
♦ Q5
♣ T8764

♠ T54
♥ 98
♦ AJ97
♣ KJ52

♠ K8
♥ KJ73
♦ K8642
♣ AQ

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1NTPass
2♥Pass2♠Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה

בעיה של שיטה: מה לעשות מול פתיחה 
כאשר  במייג’ורים?   5-4 עם   1NT
להכריז  מומלץ  בהארט,  החמישייה 
שהכרזה  היות  חלשה,  יד  עם  גם   2♣
חוזרת ♥2 מבקשת מהשותף לבחור בין 
סדרות המייג’ור ואינה מזמינה למשחק 
ההכרזה מהלך  זאת,  לעומת   מלא. 

בתחום  יד  מתאר   1NT-2♣-2♦-2♠
זאת  לאור  אליו(.  קרובה  )או  המזמין 
למצוא  הניסיון  על  לוותר  נאלץ  צפון 
בטרנספר  ולהסתפק  בהארט  התאמה 

פשוט לספייד.

מדוע דרום פתח 1NT עם חלוקה 5422? 
לו היה פותח ♦1, היה נותר ללא הכרזה 
מהשותף,   1♠ לאחר  נאותה  שנייה 
מכיוון שהכרזת רוורס ♥2 מתארת 17+ 

נקודות.

ניתוח משחק היד
דרום אינו נמצא בחוזה הנכון. בהיעדר 
יוביל כנראה  יותר, מערב  הובלה טובה 
מוכרת  מיינור  בסדרת  )הובלה  בשליט 
שליטים  להוציא  הכרוז  על  לקיחה(. 
ולאחר מכן לעקוף נגד מזרח ב-♥. מזרח 
להוביל  כדי  לידו  כניסה  כל  לנצל  צריך 
♣. בסופו של דבר הכרוז יפסיד 2  ♦ או 
אחרת,  סדרה  בכל  ואחת  ב-♦  לקיחות 

והחוזה ♠2 יבוצע בדיוק.

אך  ב-♠,  מפסיד  לכרוז  אין   2♥ בחוזה 
ההגנה יכולה להגביל אותו ל-8 לקיחות 
♦ ולאפשר  אם תשכיל לשחק 3 סיבובי 
ל-Q♥ של מזרח לזכות בלקיחה בחיתוך 

מעל הדומם.

 Dealer: E
Vul: Both  10Board:

♠ KJ543
♥ J54
♦ Q
♣ Q762

♠ 8
♥ K2
♦ AK87642
♣ AT3

♠ AQ7
♥ QT986
♦ T9
♣ KJ9

♠ T962
♥ A73
♦ J53
♣ 854

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♦Pass1♥
1♠3♦3♠3NT

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

 1♥ והתשובה   1♦ הפתיחה  הכרזות 
צפון  של  האוברקול  מאליהן.  מובנות 
להשתדל  מומלץ  אך  מינימלי,  ממש 
הדבר  כאשר  ב-♠  חמישיות  להראות 

אפשרי.

ל-♦3  קפיצה  בהכרזת  ממשיך  מזרח 
דרום  בעוד  בהארט(,  קלפים   3 )ושולל 
תומך בשותפו עם התאמה ידועה בת 9 
קלפים. למערב כעת די והותר להכרזת 
3NT. אם יכפיל ♠3 לעונשין, אין ערובה 
כדי  הנדרשת  התוצאה   ,+800 שישיג 

לפצות על אי-הכרזת משחק מלא פגיע.

ניתוח משחק היד
של   ♠AQ-ה לתוך  ב-♠  מוביל  צפון 
זוכה בלקיחה הראשונה,  מערב. הכרוז 
מסירת  בתוך  ה-♦  סדרת  את  מפתח 
 10 לו  מובטחות  וכעת   ♦J-ל לקיחה 
ב-♠  ממשיכה  שההגנה  לאחר  לקיחות. 
ניתן  ב-♥.  לקיחה  לפתח  זמן  אין  כבר 
Q♣, אך  של  לנחש את מיקומה  לנסות 
יקר.  יהיה  בעקיפה  כישלון  של  המחיר 
טובה  בתוצאה  להסתפק  יש  לדעתי 
יחסית של 630+ )לעומת 600+ ב-♦5 או 
חוזה  אגב,  להסתכן.  ולא  ב-♥4(   +620
לאחר  נכשל  היה  מזרח  מצד   3NT של 
הובלה ב-T♠, והחוזה המשתלם ביותר 
♠3 מוכפל מצדו של  למזרח-מערב היה 

צפון.
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 Dealer: S
Vul: None  11Board:

♠ KT8
♥ AT42
♦ Q4
♣ J854

♠ QJ74
♥ J965
♦ 975
♣ T3

♠ 952
♥ 87
♦ AJT82
♣ A72

♠ A63
♥ KQ3
♦ K63
♣ KQ96

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1NTPass
2♣Pass2♦Dbl

3NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

נקודות   17 עם   1NT פותח  דרום 
התאמה  יש  אם  מברר  צפון  מאוזנות. 
מלא  למשחק  יסגור  בטרם  בהארט 

.3NT

עם   2♦ להכפיל  לטרוח  מערב  על  האם 
חמישייה טובה בסדרה כאשר הוא  צפוי 
להיות בהובלה? אמנם במהלך ההכרזה 
ייתכן  נראה מיותר, אבל  הנוכחי הכפל 
)כדי   2♠ או   2♥ להכריז  מתכנן  שצפון 
להראות אורך בשתי סדרות המייג’ור(, 
ובמקרה זה הכפל עשוי להיות שימושי 

ביותר.

ניתוח משחק היד
בהתאם   ♦T )או   ♦J-ב מוביל  מערב 
זוכה  והדומם  ההובלה(,  למוסכמות 
מסוכנת”,  “יד  הוא  מזרח  כעת   .♦Q-ב
לניסיון  ראויה  חלופה  אין  לכרוז  אך 
A♣ אצל  לפתח את סדרת ה-♣. למזלו 
מערב וה-K♦ שלו נותר מוגן. כעת מערב 
דיאמונד  להימנע מסיבוב שני של  חייב 
שאינה  עשירית  לקיחה  לכרוז  שיעניק 
את  תגביל  זהירה  הגנה  לו.  “מגיעה” 

הכרוז ל-9 לקיחות בלבד.

 Dealer: W
Vul: N-S  12Board:

♠ AQJ
♥ J65
♦ K943
♣ JT4

♠ 952
♥ K2
♦ QT2
♣ KQ532

♠ KT7
♥ AT9874
♦ 85
♣ A7

♠ 8643
♥ Q3
♦ AJ76
♣ 986

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

Pass1NTPass2♥
Pass3♥PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

נקודות   11 עם   1♥ לפתוח  צריך  מערב 
)טובות( ושישייה במייג’ור. מזרח משיב 
זו  יד   – נקודות(   6-10(  1NT תחילה 
♣2 – ולאחר  נראית חלשה מדי בשביל 
מכן מזמין את השותף )שהראה שישייה( 
למשחק מלא ב-♥. כמובן שמערב דוחה 
את ההזמנה עם ידו המינימלית, והחוזה 

הסופי הוא ♥3.

ניתוח משחק היד
קלף ההובלה הינו בעל חשיבות עליונה. 
מתחת  )ומסוכנת(  אקטיבית  הובלה 
ל-K♦ תצליח בגדול, היות שדרום יוכל 
פעם  בכל  ולשחק  פעמיים  לידו  להיכנס 
♠ דרך ה-K של מערב על מנת להשלים 
5 לקיחות מידיות להגנה – וזה עוד לפני 

הלקיחה הבטוחה שלהם בשליט.

בראש  “בטוחה”  הובלה  זאת,  לעומת 
ב-3  להתחיל  לכרוז  תאפשר   ♣J הרצף 
לאחר  ב-♦.  מפסיד  ולהשליך   ♣ סיבובי 
מכן A♥ )גם קלאב רביעי מהדומם לפני 
וקלאב   ♥K יצליח(,  השליטים  הוצאת 
נוסף שעליו מושלך ♦. צפון חייב לחתוך 
וכעת  שלו  “הטבעית”  הלקיחה  עם 
ו-3 בקלאב –  לכרוז 6 לקיחות בהארט 

♥3 מבוצע.
מי  לכל  ניצחת  תשובה  מהווה  זו  יד 
גרועות   K-ל מתחת  שהובלות  שטוען 
הובלה  של  איכותה  זאת,  עם  תמיד. 
נמדדת לא לפי הצלחה בחלוקה בודדת 

אלא לפי סטטיסטיקה ארוכת טווח.

 Dealer: N
Vul: Both  13Board:

♠ T
♥ KT843
♦ KJ84
♣ JT8

♠ Q763
♥ A76
♦ AQT2
♣ 65

♠ A9542
♥ 
♦ 9753
♣ Q732

♠ KJ8
♥ QJ952
♦ 6
♣ AK94

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♦1♥1♠
3♠*4♠DblPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

♥1 לאחר  צפון צריך להשיב לאוברקול 
הכרזת ♠1 ממערב שהבטיחה 5+ קלפים 
התחלתי   Pass לאחר  לדעתי,  בסדרה. 
ל-♥4,  קפיצה  להכרזת  מדי  טובה  ידו 
הכרזת  באמצעות  אותה  לתאר  ועדיף 

ספלינטר בסדרת היריב.

מועדות  יריביו  של  שפניהם  יודע  מזרח 
מאוד  קצר  ששותפו  משער  הוא  ל-♥4. 
בהארט ומחליט להקשות על צפון-דרום 

בהכרזת הקרבה מידית ל-♠4.

לדרום כוח משמעותי ב-♠, והוא מכפיל 
הראה  ששותפו  היות  היסוס,  ללא 
נקודות, ולכן צפוי כי היריבים לא יבצעו 

.4♠

ניתוח משחק היד
מסתבר כי החוזה המוכפל ♠4 בר-ביצוע, 
אם כי משחק היד קשה מאוד. ראשית 
להבין מההכרזה שאין  צריך  הכרוז  כל 
להוריד A♠, אלא יש לעקוף בשליט נגד 

דרום. 

כפולה  עקיפה  לבצע  עליו  כמו-כן 
אם  יעזור  לא  זה  כל  אך  בדיאמונד, 
קלאב  המשחק  בתחילת  כבר  יוביל  לא 
דבר  בסופו  להגביה  מנת  על  ידו,  לעבר 
מפסיד  עליה  ולהשליך   ♣Q-ה את 

בדיאמונד! 

בחוזה  וייפול  ידייק  לא  מערב  אם  גם 
תוצאה  עדיין  תהיה  זו  אחת,  פעם 
 4♥ לבצע  מסוגל  שדרום  משום  טובה 
באמצעות הגבהת לקיחה ב-♠ והשלכת 
אינו  צפון  )אגב,  מהדומם  ב-♣  מפסיד 

יכול לבצע ♥4 לאחר הובלה בקלאב(.
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 Dealer: E
Vul: None  14Board:

♠ Q8
♥ AQ832
♦ Q42
♣ J94

♠ J752
♥ J6
♦ J96
♣ QT82

♠ A9643
♥ K95
♦ K3
♣ AK5

♠ KT
♥ T74
♦ AT875
♣ 763

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♠

Pass3♠*All Pass

ניתוח ההכרזה

לפתוח  כדאי  האם  הנצחית:  השאלה 
1NT עם חמישייה במייג’ור? התשובה 
היא בדרך כלל כן, אבל מרבית המומחים 
 17 של  מקסימלית  יד  עם  כי  גורסים 
ולהכריז  במייג’ור  לפתוח  עדיף  נקודות 
נקודות.  ב-18  מדובר  כאילו  בהמשך 
אין ספק כי 17 נקודות המורכבות כולן 
מוחלט,  מקסימום  הן  ומלכים  מאסים 
גם אם איכות הסדרה הארוכה בינונית.

זו  כמו  יד  עם   2♥ אוברקול  הכרזת 
הראוי  שמן  מגונה  הרגל  היא  צפון  של 
להיפטר ממנו גם בתחרויות טופ-בוטום. 
התערבות,  ללא  המשיב  הוא  מזרח 
 Bergen מוסכמת  לעזרתו  באה  וכאן 
חלשה  יד  בקלות  לתאר  לו  המאפשרת 
עם התאמה של 4 קלפים במייג’ור ובו-

בזמן להפריע ליריבים במידת הצורך.

מלא,  למשחק  ניקוד  שאין  יודע  מערב 
ולמרות כוחו הרב אל לו להמשיך הלאה 

עם חלוקה מאוזנת.

ניתוח משחק היד
נגד מהלך הכרזה כזה צפון ינסה לבחור 
 – האפשרית  ביותר  הפסיבית  בהובלה 
קלאב. הכרוז זוכה ומוציא מיד שליטים 
בשני סיבובים. דרום זוכה ב-K♠, ויכול 
להגנה  להבטיח  מנת  על   ♥ לשחק  כעת 
אפילו  לה.  המגיעות  הלקיחות   4 את 
לכרוז  תהיה  לא  ב-♣,  ימשיך  דרום  אם 
זהה.  תהיה  והתוצאה  מועילה  השלכה 
לטעות  יכול  דרום  שבה  היחידה  הדרך 
♦ מתחת ל-A בניסיון נואש  היא לשחק 
יקפוץ  מערב  אם  החוזה.  את  להכשיל 
על  דיאמונד  בהשלכת  וימשיך   ♦K-ב

קלאב, תהיה לו לקיחה עודפת.

 Dealer: S
Vul: N-S  15Board:

♠ AQ8
♥ AT76
♦ AK53
♣ K8

♠ J63
♥ Q
♦ Q98
♣ AQJT94

♠ KT2
♥ K9842
♦ 64
♣ 753

♠ 9754
♥ J53
♦ JT72
♣ 62

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass

2NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

אף  על  בצפון.   2NT של  רגילה  פתיחה 
מצב הפגיעות הנוח מומלץ לא להתערב 
♣3 במזרח, וזאת משום שמשתלם יותר 
“לרדת להגנה” – למזרח סדרה מצוינת 
להובלה בצד שתי כניסות פוטנציאליות 
מצב  ייתכן  אמנם  האחרות.  בסדרות 
אך   ,4♥ נגד  טובה  הקרבה  תהא  ש-♣5 
זו ספקולציה, ו-♣3 אינה נראית הכרזה 

מנצחת בטווח הארוך.

נקודות,   2 עם  להכריז  מה  אין  לדרום 
הפתיחה  הכרזת  מזרח  של  ולשמחתו 

2NT הופכת לחוזה הסופי.

ניתוח משחק היד

חייב  צפון   .♣Q-ב כמובן  מוביל  מזרח 
 ♦AK ולנסות את מזלו עם ♣K-לזכות ב
זוכה  מזרח  לדומם(.  כניסה  )בהיעדר 
ב-Q♦ ומושך את יתרת סדרת הקלאב. 
כעת לכרוז כבר כניסה לדומם ב-♦, והוא 
באמצעות  שלו  השביעית  ללקיחה  יגיע 
בחוזה  אחת  פעם  נפילה  ב-♠.  עקיפה 

2NT אמורה להיות תוצאה ממוצעת.

 Dealer: W
Vul: E-W  16Board:

♠ AJ94
♥ Q974
♦ K8
♣ A62

♠ 85
♥ 865
♦ QT764
♣ J95

♠ KT6
♥ JT
♦ AJ3
♣ QT743

♠ Q732
♥ AK32
♦ 952
♣ K8

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♣
DblPass2♣Pass
2♠Pass4♠All Pass

ניתוח ההכרזה

ידו של מערב גבולית. החלטתי להמליץ 
בזכות  נקודות   11 עם   1♣ פתיחה  על 
חמישייה  עם  ביחד  העשיריות,  שלוש 
אינו  צפון  של  הכפל  הארוכה.  בסדרה 
“אידיאלי” )רצוי דאבלטון בקלאב ולא 
בדיאמונד(, אך עם פתיחה מלאה ושתי 

רביעיות נאות במייג’ור אין לשתוק.

לדרום יד קלאסית להכרזת סדרת היריב 
רביעיות  שתי   – מוציא  לכפל  בתשובה 
במייג’ור עם כוח של פתיחה. הכרזה זו 
מהשותף  ומבקשת  סטיימן  כמו  פועלת 
עושים  מה  במייג’ור.  רביעייה  להראות 
עם שתי רביעיות? עניין של טעם וסגנון 
– יש היגיון להתחיל ברביעייה הנמוכה, 
הרביעייה  את  להכריז  מעדיף  אני  אך 
יותר, וכך הגעתי למשחק מלא  החזקה 

ב-♠ ולא ב-♥.

ניתוח משחק היד
מה שיקבע ביד זו הוא מספר הלקיחות 
סדרת  זהות  דווקא  ולאו  העודפות 
 – אחד  בטוח  מפסיד  לכרוז  השליט. 
ב-♦  שני  ממפסיד  להימנע  ניתן   .♦A
נמוך   ♦ של  פשוט  משחק  באמצעות 
וההארט  הקלאב  בסדרות   .K-ה לכיוון 
כיצד  תלוי  שהכול  כך  מפסידים,  אין 
המכיר  כרוז  הספייד.  סדרת  תשוחק 
 ,♠Q את תורת הסיכויים יריץ מהדומם
כדי  לדומם  יחזור  תכוסה  שזו  ולאחר 
המשחק  זו  ביד   .♠J9-ה לכיוון  לעקוף 
הנכון מתוגמל היטב בתוצאה טובה של 
 J-12 לקיחות. מי שיעקוף תחילה אל ה
או יתחיל ב-Q וינסה בהמשך להפיל את 
שאמורות  לקיחות  ב-11  יסתפק   ,T-ה

להיות תוצאה גרועה.
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 Dealer: N
Vul: None  17Board:

♠ KQT76
♥ 873
♦ AQT
♣ 32

♠ J93
♥ A9
♦ 8753
♣ AJ75

♠ 852
♥ KT64
♦ J64
♣ QT4

♠ A4
♥ QJ52
♦ K92
♣ K986

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♠Pass2♣Pass
2♠Pass3NTAll Pass

ניתוח ההכרזה
עם שתי עשיריות בסדרות בהן מרוכזות 
 1♠ לפתוח  שיש  ספק  לי  אין  הנקודות 
התשובה  הכרזת  נקודות.   11 עם  בצפון 
אפשרות  מותירה   2♣ דרום  של  הנכונה 
מקובל  בהארט.   4-4 התאמה  למציאת 
אינה  הפותח  של   2♠ שניה  הכרזה  כי 
מבטיחה בהכרח שישייה. צפון מכריז כך 
 2NT משום שאינו מרגיש נוח עם הכרזת
ללא עוצר בהארט.  המשך ההכרזה תלוי 
בשיטה. אם ♣2 לא היה מחייב למשחק 
מלא, דרום חייב להמשיך 3NT, המתאר 
מאוזנת  חלוקה  עם  מלא  למשחק  כוח 
ומשאיר לשותף אופציה לתקן ל-♠4. אם 
משחקים בשיטת “2 על 1 מחייב למשחק 
מלא”, ההכרזה השנייה היא 2NT אשר 
או  כך  נוספים.  לבירורים  מקום  משאיר 
 3NT-אחרת, צפון-דרום צריכים להגיע ל

ולא ל-♠4 “בהתאמה” 5-2.

ניתוח משחק היד
 ♥A-ב זוכה  מזרח  ב-4♥.  מוביל  מערב 
 .♥J-ב מכסה  דרום  ב-9♥.  וממשיך 
ב-T♥ אשר  ב-K♥ וממשיך  זוכה  מערב 
לו את  ומגביה  בדומם  ה-8♥  מוחץ את 
9 לקיחות היות שחלוקת  ה-6♥. לכרוז 
ה-♠ היא 3-3. סביר להניח שלא יסתכן 
אלא   ,K-ה אל   ♣ של  מוקדם  במשחק 
מזרח  וכעת  שלו,  הלקיחות  את  ימשוך 
מידו  ישליך  לא  אם  להצטיין  יכול 
כך  המייג’ור,  סדרות  על  דיאמונד  אף 
יזכה  הוא  מהדומם   ♣ ישוחק  שכאשר 
ב-2 הלקיחות האחרונות עם A♣ ו-8♦. 
סביר יותר שהכרוז יזכה ב-10 לקיחות. 
ל-♣  החלפה  או  ב-♣  הובלה  אגב, 
בלקיחה השנייה יגבילו מיד את הכרוז 

ל-9 לקיחות.

 Dealer: E
Vul: N-S  18Board:

♠ AKJ85
♥ A62
♦ J6
♣ A32

♠ 432
♥ KQ3
♦ QT98
♣ KQ8

♠ Q97
♥ JT4
♦ AK73
♣ J54

♠ T6
♥ 9875
♦ 542
♣ T976

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♦Pass2NT

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

של  לחלוטין  מינימלית  פתיחה  למזרח 
במקומה  להעדיף  לגיטימי  )ואף   1♦
Pass(. למערב 11 נקודות מאוזנות ללא 
 .2NT מכריז  והוא  במייג’ור,  רביעיות 
מזרח דוחה את ההזמנה למשחק מלא, 

.1NT וכעת מערב מצטער שלא הכריז

ייתכן  איך  תשאלו.   – צפון?  עם  ומה 
יפות  כה  נקודות  מ-17  שהתעלמת 
הכרזות  ובכן,  לשתוק?  והמלצת 
צפון  נקודות.   12+11 תיארו  היריבים 
לדעת  כדי  בקלפים  להציץ  צריך  לא 
במקרה  בודדת  נקודה  אולי  שלשותפו 
הטוב שבו מזרח “מתח” 11 נקודות כדי 

לפתוח.

ללא עזרה מהשותף צפון אינו יכול לבצע 
שום חוזה. לעומת זאת, יש לו סיכוי טוב 
באמצעות   2NT עצמו  בכוחות  להפיל 

ארבע לקיחות בספייד ושני אסים.

ניתוח משחק היד
צפון צריך להוביל ב-A♠ בתקווה להפיל 
Q♠ דאבלטון. לאחר פרישת הדומם ברור 
לו כי הוא בודד במערכה, אבל מצד שני 
לפי ההכרזה אין למערב יותר מ-3 קלפי 
♠. לפיכך צפון ממשיך ב-K♠ וב-♠ שלישי. 
כאשר יזכה באחד האסים האחרים שלו 
הוא יגבה עוד 2 לקיחות ב-♠. בסך הכול 
צפון יצבור 6 לקיחות ויכשיל את החוזה 

פעם אחת.

תוצאת המשחק תלויה בעיקר בהכרזה. 
יקבל  לא  ונכשל   2NT-ל שהגיע  מי 
תוצאה טובה. מי שעצר ב-1NT במזרח-

הטובות  התוצאות   .+90 יקבל  מערב 
באותם  יושגו  למזרח-מערב  ביותר 
שולחנות שבהם צפון היה הכרוז ונכשל.

 Dealer: S
Vul: E-W  19Board:

♠ QJ653
♥ AQ854
♦ 
♣ J52

♠ T974
♥ 962
♦ QJT74
♣ T

♠ A
♥ KJT3
♦ A9
♣ 987643

♠ K82
♥ 7
♦ K86532
♣ AKQ

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♦Pass
1♠Pass2♠Pass
4♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

ראויה  חלוקה  עם  פתיחה  למערב 
להתערבות, אך לצערי אין שום אפשרות 
הקלף  כאשר   2♣ הכרזת  על  להמליץ 

הגבוה ביותר בסדרה הארוכה הוא 9.

מבין  הגבוהה  את  מכריז  צפון 
בעיה  לדרום  וכעת  שלו,  החמישיות 
מעניינת. “לפי הספר” עליו להכריז ♦2, 
אבל איכות סדרת המיינור ירודה ויש לו 
יפה לתמיכה בספייד אפילו במקרה  יד 
שלשותף 4 קלפים. לדעתי, זהו המקרה 
 3 עם   2♠ להכריז  אפשר  שבו  הקיצוני 

קלפים בלבד.

ברגע שדרום תמך בשותפו, צפון מוסיף 
פתיחה  כעת  שווה  ידו  חלוקה.  נקודות 

מלאה, והוא מכריז ללא היסוס ♠4.

ולהתעניין   3♥ יותר  לאט  להכריז  אולי 
פתח  שבה  בסדרה  חוסר  עם  בסלם? 
השותף איני רואה מקום לאופטימיות. 
ולא  מלא  משחק  מיד  להכריז  עדיף 

להסגיר מידע מיותר ליריבים.

ניתוח משחק היד
מזרח יוביל ב-Q♦ למרות הכרזת דרום.  
לבצע  יכול  והכרוז  קל,  אינו  המשחק 
של  צולב  חיתוך  באמצעות  החוזה  את 
לבצע  אפילו  ניתן  האדומות.  הסדרות 
עודפת בדרך מסובכת, הכוללת  לקיחה 
מכן  ולאחר   ♥Q-ה אל  בהארט  עקיפה 
 .♥A-ה על   )!( גבוה  קלאב  השלכת 
להערכתי, הכרזה וביצוע של ♠4 בדיוק 
מאוד  טובה  תוצאה  לקבל  כדי  יספיקו 

בתחרות.
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 Dealer: W
Vul: Both  20Board:

♠ AKJT9
♥ AQ962
♦ 6
♣ 92

♠ Q532
♥ 5
♦ K43
♣ T7653

♠ 87
♥ 43
♦ JT852
♣ KQ84

♠ 64
♥ KJT87
♦ AQ97
♣ AJ

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♠Pass2♥Pass
4♦*Pass4NTPass
5♠*Pass5NT*Pass
6♦*Pass6♥All Pass

ניתוח ההכרזה

צפון  של  ידו  עם   1♠ פותחים  כאשר 
לקבל  הוא  שלנו  הרטוב”  “החלום 
וכעת  קורה,  זה  מהשותף.   2♥ תשובה 
של  סוגרת  בהכרזה  להסתפק  ניתן  לא 
לאסים  לשאול  מומלץ  לא  כמו-כן   .4♥
עם 2 מפסידים בקלאב. שיטת “2 על 1” 
פותרת את הבעיה בכך שהיא מאפשרת 
זו  ♥3, אך בחלוקה  הכרזה מחייבת של 
יש אפשרות פשוטה יותר לבחור בהכרזת 
ספלינטר של ♦4 המתארת התאמה טובה 
ב-♥ עם קוצר ב-♦. כעת דרום יודע שיש 
בדומם,  דיאמונדים   3 לחתוך  אפשרות 
עליו  חובה  “עובדות”  נקודות   13 ועם 

להתקדם לקראת סלם. 

 ♥Q + 4 ומגלה 2 אסיםNT דרום שואל
גדול  בסלם  חושק  הוא  השותף.  אצל 
ספציפי(.  למלך  )שאלה   5NT ומכריז 
 ♦K-ב מתעניין  שדרום  אפשרות  אין 
בסדרה.  סינגלטון  הראה  שצפון  לאחר 
 ♠K להראות  כדי   6♦ מכריז  צפון  לכן 
ולשלול K♣. דרום אינו משוכנע שיש 13 

לקיחות, והוא מסתפק בסלם קטן.

ניתוח משחק היד
שלא  מצטער  דרום  הדומם,  למראה 
לברר  קשה  היה  גדול.  סלם  הכריז 

בהכרזה שלשותפו 5 שליטים.

הנכונה  והדרך   ,♣K-ב מוביל  מערב 
את  לסכן  מבלי  לקיחות   13 להשיג 
הסלם הקטן היא לזכות ב-A♣, להוציא 
ולהתחיל  סיבובים  בשני  שליטים 
 ♠Q בחיתוך צולב של ספייד ודיאמונד. 
הספייד  ועל  הרביעי,  בסיבוב  נופלת 

החמישי יושלך המפסיד בקלאב.

 Dealer: N
Vul: N-S  21Board:

♠ 9
♥ KJ964
♦ J76
♣ QJ92

♠ AKQ53
♥ Q872
♦ K84
♣ K

♠ JT86
♥ 
♦ QT52
♣ A7653

♠ 742
♥ AT53
♦ A93
♣ T84

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♠Pass4♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה

 4 של  תמיכה  למשיב   .1♠ פותח  מזרח 
הוא  צדדי.  ואס  בהארט  חוסר  קלפים, 
מלא  משחק  לבצע  גבוה  סיכוי  רואה 
גם מול פתיחה מינימלית. עם זאת, ידו 
נראית חלשה במקצת בשביל ספלינטר. 
הפתרון המעשי הוא להכריז מיד משחק 
מלא ♠4 – הכרזה המעידה על כוח שרובו 

אינו בקלפים בכירים אלא בחלוקה.

מזרח  של  הנקודות  ב-17  די  אין 
)הנחלשות בגלל  K בודד( כדי להמשיך 
לאחר הכרזה כזו. לעומת זאת, הכרזת 
את  מובילה  הייתה  ממערב  ספלינטר 
לו  שייוודע  ברגע  סלם  להכריז  מזרח 

שלשותף חוסר בהארט.

ניתוח משחק היד
לאחר הובלה בשליט )המאתגרת ביותר( 
הכרוז יכול לזכות בידו, לחתוך ♥, לחזור 
 ♣A לחתוך ♥ נוסף, לשחק ,♣K ליד עם
את  ולחתוך   ♣ לחתוך   ,♥ השלכת  עם 

ה-♥ האחרון.

כעת הדרך הבטוחה ל-11 לקיחות הוא 
ולהשליך  מהדומם  רביעי   ♣ לשחק 
♦ מפסיד, אך סביר יותר שישוחק  עליו 
 ♦A-ב זוכה  דרום  כעת   .K-ה לעבר   ♦
 ♦J נכנס ליד עם  וממשיך בסדרה. צפון 
ומשחק קלאב על מנת להגביה לשותפו 

לקיחה מפתיעה בשליט. 

לסיכום, 11 לקיחות ניתנות להשגה, אך 
המשימה אינה קלה, ומי שיצליח יקבל 

תוצאה טובה.

 Dealer: E
Vul: E-W  22Board:

♠ J85
♥ T3
♦ KQ7543
♣ Q2

♠ AT93
♥ A8
♦ J
♣ KJ8763

♠ K4
♥ KQ542
♦ 92
♣ AT95

♠ Q762
♥ J976
♦ AT86
♣ 4

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♣Pass1♥
3♦Dbl5♦Dbl

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מצוינות.  ידיים  שתי  למזרח-מערב 
ברגע שהם יגלו שיש להם התאמה 6-4 
בקלאב, אין ספק שהם יתקדמו לקראת 
אם  לקרות  שצפוי  מה  וזה   ,6♣ חוזה 

צפון יבחר לא להתערב.

אך  צנועות,  צפון-דרום  של  ידיהם 
לרשותם שני כלי נשק יעילים: התאמה 
חזקה ב-♦ ומצב פגיעות עדיף. אם צפון 
יעז להתערב בהכרזת הפרעה חלשה ♦3 
לתמוך  צריך  דרום  טובה,  שישייה  עם 
אין  כעת  מלא.  למשחק  במהירות  בו 
להעביר  אפשרות  שום  למזרח-מערב 
להגיע  כדי  הדרוש  המידע  את  לזה  זה 
לסלם. איש מהם אינו יודע על ההתאמה 
הם  ברירה  ובלית  בקלאב,  החזקה 

יסתפקו בהכפלת ♦5.

ניתוח משחק היד
בקלות  מזרח  ידי  על  מבוצע   6♣ חוזה 
רבה, ואם ההגנה לא תוביל בדיאמונד, 
גם הלקיחה היחידה שלה תלך לאיבוד.

צריכים  מזרח-מערב   5♦ נגד  בהגנה 
מלמעלה  בטוחות  בלקיחות  להתחיל 
יקבל  שהכרוז  לפני   ♠ לחיתוך  ולהגיע 

את ההובלה. 

תוצאה  ישיגו  זאת  לעשות  ישכילו  אם 
כל  את  וינצחו   +800 של  יחסית  טובה 
בחוזה  שישחקו  מעטים(  )הלא  הזוגות 

.5♣
לעומת זאת, הפלת ♦5 מוכפל 3 פעמים 
גרועה  תוצאה  תהווה   )+500( בלבד 

למזרח-מערב.
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 Dealer: S
Vul: Both  23Board:

♠ AKT3
♥ K84
♦ KJ
♣ AQJT

♠ 62
♥ A75
♦ 98652
♣ 875

♠ Q95
♥ JT96
♦ AQ43
♣ 94

♠ J874
♥ Q32
♦ T7
♣ K632

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass

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

ניתוח ההכרזה

 2NT הפתיחה  להכרזת  בתשובה 
בחרתי להציג את המוסכמה המומלצת 
יותר  יעילה  אשר   ,Puppet Stayman
מ-Stayman רגיל משום שהיא מסוגלת 
 5-3 של  התאמות  גם  בקלות  לאתר 

במייג’ור.

סדרת  יכריז  צפון  ל-♣3  בתשובה 
מייג’ור רק עם חמישייה. כאשר אין לו 
עם   3♦ יכריז  הוא  במייג’ור,  חמישייה 
ללא   3NT-ו במייג’ור  כלשהי  רביעייה 
מכריז  דרום  ל-♦3  בתשובה  רביעייה. 
זאת  רביעייה,  לו  אין  את הסדרה שבה 
החזקה  היד  )בעל  שהפותח  מנת  על 

יותר( יהפוך לכרוז.

שיש  יודע  צפון   3♥ לאחר  לסיום, 
יכול  הוא  וכעת  בספייד,   4-4 התאמה 
מקסימלית  יד  )מתאר   3♠ בין  לבחור 
ומעודד המשך לסלם( ובין ♠4 )התאמה 
הנוכחי  במקרה  מינימלית(.  יד  עם  ב-♠ 
דאלבטון   ♦KJ עם  נקודות   21 לצפון 
המחלישים את ידו, והוא בוחר בהכרזה 

הצנועה יותר.

ניתוח משחק היד
הבטוחה  בהובלה  לבחור  צריך  מזרח 
מסדרה  מלמעלה  )שני  ב-8♦  ביותר 
ומחליף   ♦A-ב זוכה  מערב  גרועה(. 
J♥. צפון ומזרח משחקים  לראש הרצף 
נמוך, והדומם זוכה ב-Q♥. כעת עקיפה 
נגד Q♠ תאפשר לכרוז להוציא שליטים 
הוא  המשחק  בסוף  אך  מפסידים,  ללא 
ייאלץ למסור 2 לקיחות בהארט להגנה. 
ברוב  לדעתי  תושג   +620 התוצאה 

השולחנות.

 Dealer: W
Vul: None  24Board:

♠ AQT4
♥ AKJ
♦ KT94
♣ Q7

♠ K53
♥ 98
♦ J863
♣ AT83

♠ 876
♥ QT64
♦ Q5
♣ J542

♠ J92
♥ 7532
♦ A72
♣ K96

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♦Pass1♥Pass

2NTPass3NTAll Pass

ניתוח ההכרזה

נקודות,  ליהנות משפע של  צפון ממשיך 
אך הפעם בידו 19 בלבד. על כן הוא יפתח 
♦1 ויכריז 2NT רק בסיבוב השני. מדוע 
 1♠ של  טבעית  בהכרזה  להמשיך  לא 
אינה  זו  ובכן,   ?1♥ דרום  הכרזת  לאחר 
שכדאי  מוכיח  הניסיון  אבל  שגיאה, 
ראשית כל ליידע את השותף על הניקוד 
הגבוה והחלוקה המאוזנת. עם רביעייה 
ב-♠ דרום היה יכול להשתמש במוסכמה 
 3♣ ולהכריז   Checkback Stayman
במקרה  במייג’ור.   התאמות  לאתר  כדי 
אין סיבה לחפש חוזה אחר  לדרום  שלנו 
נשכרים  יוצאים  וצפון-דרום   ,3NT-מ
מכך שהפותח לא חשף את הרביעייה שלו 
בספייד – מידע שעשוי להיות מועיל מאוד 

להגנה במהלך המשחק.

ניתוח משחק היד
מבין  יותר  הארוכה  בסדרה  מוביל  מזרח 
 ,♣Q-אלה שלא הוכרזו – 3♣. צפון זוכה ב
הצלחה  ללא  ועוקף   ♦A עם  לדומם  נכנס 
ימשיך  מזרח   ♠K-ב הזכייה  לאחר  ב-♠. 
לכרוז  כעת  הסדרה.  את  ויגביה  ב-♣. 
בכל  ו-2  בספייד   3 בטוחות:  לקיחות   9
סדרה אחרת. ניתן לעקוף בהארט במטרה 
כישלון  אולם  עודפת,  לקיחה  להשיג 
במהלך  החוזה.   את  לסכן  עלול  העקיפה 
לקלפי  לב  ישים  שהכרוז  חשוב  המשחק 
וינסה  היריבים  ידי  על  המשוחקים  ה-♣ 
היא  הסדרה  חלוקת  אם  למסקנה   להגיע 
סכנה  אין  השני  במקרה   .4-4 או   5-3
בטוחה.  הינה  בהארט  ועקיפה  לחוזה, 
כרגיל בידיים מסוג זה, ההבדל בין 9 ל-10 
לקיחות ישפיע על אחוזים רבים בתוצאה 

הסופית.

 Dealer: N
Vul: E-W  25Board:

♠ 952
♥ QJ98762
♦ T3
♣ T

♠ K73
♥ 
♦ A72
♣ AK98732

♠ Q84
♥ T54
♦ Q865
♣ QJ4

♠ AJT6
♥ AK3
♦ KJ94
♣ 65

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
3♥Dbl4♥Pass

Pass5♣DblPass
PassPass

ניתוח ההכרזה

למצוא  קשה  החריף  המודרני  בברידג' 
במצב  בצפון   3♥ לפתוח  שיסרב  שחקן 
פגיעות עדיף רק משום שבידו “3 נקודות 
לא  הכרזה  בעיית  כבר  למזרח  בלבד”. 
בקלאב  השביעייה  אף  שעל  משום  קלה, 
כפל   .4♠ לחוזה  גם  להתאים  יכולה  ידו 
הדעת.  על  מתקבל  פתרון  נראה  מוציא 
משחק  לבצע  בציפייה   4♥ מכריז  דרום 
 Pass יכריזו  מהשחקנים  חלק  מלא. 
מוכפל,   3♥ יישאר  שהחוזה  בתקווה 
תקווה  לשמם  ראויים  יריבים  מול  אבל 
זו לא תתגשם, וחבל לתת למזרח-מערב 
בגובה  מידע  ביניהם  להעביר  אפשרות 
נמוך. לאחר ♥4 מזרח לא מוותר ומכריז 
עלולות  דרום  של  מבטו  מנקודת   .5♣
אי  מידיות.  לקיחות   3 ליריבים  להיות 
את  יכפיל  אלא   ,5♥ יכריז  לא  הוא  לכך 

יריביו הפגיעים לעונשין ב-♣5.

ניתוח משחק היד
ההפתעה,  למרבה   .♥A-ב מוביל  דרום 
 5♣ המוכפל  החוזה  את  לבצע  ניתן 
הכרוז  מדויק.  לחץ  משחק  באמצעות 
 ♣QJ עם  לדומם  פעמיים  נכנס  חותך, 
כדי לחתוך הארטים ולהשאיר את דרום 
לאחר  בלבד.  ודיאמונדים  ספיידים  עם 
♠ אל ה- Q ומושך את  מכן הוא משחק 
כל סדרת השליט. אם דרום לא שומר 2 
 .K-ספיידים, מזרח ימשיך ב-♠ מתחת ל
אחרת, דרום חייב להשאיר 3 דיאמונדים 
מול 4 בדומם, ואז המשך ב-A♦ ודיאמונד 
יזכה  יעכב, אך  יהיה קטלני. דרום  נוסף 
להוביל  ויצטרך  השלישי  בסיבוב   ♦K-ב
לקיחות   11 לבצע  שיצליח  כרוז  ספייד. 

בדרך זו ראוי למלוא המחמאות!
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הסימולטנית הארצית יוני 2017 
 Dealer: E
Vul: Both  26Board:

♠ QJT2
♥ 
♦ AKQ975
♣ 762

♠ A864
♥ AKT98
♦ 42
♣ J9

♠ 9753
♥ QJ543
♦ 863
♣ T

♠ K
♥ 762
♦ JT
♣ AKQ8543

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♥3♥*4♥
5♥*Pass6♣All Pass

ניתוח ההכרזה

הכרזת  נדירה.  מוסכמה  מציגה  זו  יד 
בקפיצה  הפותח  של  המייג'ור  סדרת 
מינור  סדרת  מתארת  המתערב  ידי  על 
משותפו  ומבקשת  ו"סגורה"  ארוכה 

להכריז 3NT עם עוצר בסדרה זו.

מערב מכריז ♥4 כדי להפריע, וכעת צפון 
שלדרום  משער  הוא  המצב.  את  בוחן 
 .AKQ בראשות  קלאב  קלפי   6 לפחות 
כמו-כן יש לצפות שיהיה לו כוח כלשהו 
הפגיעה.  הכרזתו  את  להצדיק  כדי  ב-♠ 
רוצה  היה  צפון  השותף  אצל   ♠A מול 
של  הבכיר  ה-♠  אם   !7♣ בחוזה  להיות 
ב-♣6.  להסתפק  יש   ,♠K הוא  השותף 
קיו- בהכרזת  לבחור  הוא  הפתרון 

בסדרת  חוסר  המציגה   5 בגובה  ביד 
סלם  בחיפוש  שמדובר  היות  היריבים. 
מדרום   5♠ של  קיו-ביד  הכרזת  גדול, 
בלבד.  ראשון  קונטרול  כעת  תתאר 
בפועל אין לדרום מה להכריז חוץ מ-♣6 

- החוזה הסופי.

ניתוח משחק היד
לכרוז  יש  למעשה   – לביצוע  קל  החוזה 
לזכות  מנת  ועל  מידיות,  לקיחות   13

בלקיחה ההגנה חייבת להוביל בספייד.

שתציל  ההובלה  את  ימצא  מערב  האם 
או  טופ-בוטום,  בתחרות  נקודות  כמה 
יתעקש להוביל בסדרת שותפו? לדעתי, 
ברגע שצפון מכריז ♥5 – הכרזה שמראה 
צריך   – מובהק  באופן  בסדרה  חוסר 
לחפש  מה  שאין  למערב  ברור  להיות 
לא  הוכרזו  שלא  הסדרות  על  בהארט. 
ידוע דבר, אבל עדיין מערב צריך להמר 
של  סיכוי  לו  יהיה  כך   – מהן  אחת  על 

50% למצוא הובלה מוצלחת.

 Dealer: S
Vul: None  27Board:

♠ 862
♥ K86
♦ JT65
♣ QT3

♠ AK43
♥ JT2
♦ 
♣ J76542

♠ QJ9
♥ A743
♦ 932
♣ AK8

♠ T75
♥ Q95
♦ AKQ874
♣ 9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♦Dbl

Pass2♠Pass3♠
Pass4♠All Pass

ניתוח ההכרזה

 4333 חלוקה  עם  מוציא  כפל  הכרזות 
שלנו  במקרה  דעת.  שיקול  דורשות 
מהמינימום  יותר  נקודות   2 למערב 
כך  הפותח,  בסדרת  נקודה  אף  לו  ואין 
הכלל  לפי  פועל  מזרח  מוצדק.  שהכפל 
לתת  יש  מהשותף  מוציא  כפל  שלאחר 
עדיפות לסדרות המייג'ור, והוא מכריז 
♠2 )9-11 נקודות( בטרם יציג את סדרת 
הקלאב. מערב מחזיק 14 נקודות ואינו 
מול   2 בגובה  ההכרזה  את  לעצור  יכול 
הוא  לפיכך   .11 להחזיק  העשוי  שותף 
את  ברצון  מקבל  ומזרח  ל-♠3,  תומך 
ההזמנה.  אף על פי שמדובר בהתאמה 
הוא   4♠ קלפים,   7 של  במקצת  רעועה 
להכריז  רוצים  שהיינו  המלא  המשחק 

עם קלפי מזרח-מערב.

ניתוח משחק היד
של  ומצבו   ,4♠ נגד   ♦A-ב מוביל  דרום 
זקוק  הוא  לכאורה  קשה.  נראה  הכרוז 
לחלוקה של 3-3 בספייד ו-2-2 בקלאב, 
לקיחות   11 לבצע  לו  תאפשר  אשר 

באמצעות משחק פשוט.

עם זאת, בחלוקה הנתונה יש רק דרך אחת 
הדומם.  היפוך  והיא  החוזה,  את  לבצע 
דרום צריך לסרב לחתוך בשתי הלקיחות 
הראשונות ולהשליך מידו הארטים. לאחר 
מכן חיתוך ♦ עם שליט נמוך, A♥, חיתוך 
♥ עם A ,♠K♣, חיתוך ♥ עם A♠ ועקיפה 
לכרוז  המאפשרת  ה-9♠  אל  מוצלחת 
חיתוכים   3 בדומם,   ♠ לקיחות   3 להשיג 
העשירית  הלקיחה   .♥A-ו  ♣AK בידו, 
שהוגבה!  בדומם  הרביעי  ההארט  היא 
ספק אם מישהו ימצא קו משחק כזה בלי 

לראות את קלפי היריבים.

 Dealer: W
Vul: N-S  28Board:

♠ T
♥ 75
♦ AK32
♣ AK7654

♠ Q92
♥ AJT432
♦ Q96
♣ T

♠ 87653
♥ 
♦ JT85
♣ QJ98

♠ AKJ4
♥ KQ986
♦ 74
♣ 32

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♣1♥DblPass
2♦Pass3NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

אם  מחלוקת  קיימת  המומחים  בין 
פתיחה  לאחר   2♦ של  שנייה  הכרזה 
♣1 וכפל שלילי של השותף מתארת יד 
עם  גם  בה  לבחור  ניתן  שמא  או  חזקה 
פתיחה מינימלית. לדעתי, שני המחנות 
יסכימו עם הכרזת ♦2 בחלוקה הנתונה.

אגב, דרום בחר בכפל השלילי )המתאר 
4 קלפי ♠( משום שלא ראה טעם לנסות 
בגובה  פגיע  הבלתי  יריבו  את  להכפיל 
בסדרת  העצום  כוחו  אף  על  וזאת   ,1

האוברקול.

בסדרות  אורך  מתאר  שצפון  ברגע 
העומדת  היחידה  האופציה  המיינור, 
את  לסיים  היא  דרום  של  לרשותו 

ההכרזה במשחק מלא ללא שליט.

ניתוח משחק היד
לו  אין  מעניינת:  הובלה  בעיית  למערב 
אינו  ספייד  השותף,  בסדרת  קלף  אף 
הסדרה  הינה  וקלאב  אפקטיבי,  נראה 
ההובלה  לפיכך  הדומם.  של  הארוכה 
זו  הובלה  בדיאמונד.  היא  ההגיונית 
את  ומונעת  לדומם  כניסות  מוציאה 
הכרוז  זאת,  עם  הקלאב.  סדרת  פיתוח 
מייג'ור  סדרות  להוביל  עדיין  יכול 
החוזה  ביצוע  את  ולהבטיח  מהדומם 
בכל  לקיחות  ו-2  ב-♠  לקיחות   3 עם 
מדויק  במשחק  למעשה,  אחרת.  סדרה 
מאוד ניתן אפילו להשיג לקיחה עודפת 
 ♥ של  סיבובים  ששני  )משום   3NT-ב

יגרמו למערב בעיית השלכות רצינית(.
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 Dealer: N
Vul: Both  29Board:

♠ J4
♥ QT8
♦ T842
♣ T982

♠ AQ72
♥ A754
♦ AQ9
♣ K5

♠ 653
♥ K9632
♦ J73
♣ QJ

♠ KT98
♥ J
♦ K65
♣ A7643

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♦Pass1♥
Pass4♥PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

♦1 עם 19 נקודות וחלוקה  מזרח פותח 
מאוזנת. דרום אינו יכול להתערב בכפל 
מערב  בהארט.  הקוצר  בגלל  מוציא 

משיב ♥1.

מזרח,  הסטנדרטית  השיטה  לפי  כעת 
קלפים   +8 של  התאמה  על  יודע  אשר 
מלא,  למשחק  מספיק  וניקוד  בהארט 
זו אינה הכרזה סוגרת   .4♥ מכריז מיד 
– מערב מוזמן להמשיך הלאה לקראת 

סלם עם יד מתאימה. 

שבהן  יותר  מתקדמות  שיטות  קיימות 
מנת  על  אחרת  בהכרזה  יבחר  מזרח 
להשאיר לשותפות מרחב הכרזה מתחת 
למשחק מלא. מכל מקום, מערב מחזיק 
7 נקודות עלובות, וחוזה בגובה 4 מהווה 

די והותר עבורו.

ניתוח משחק היד
בנוסף  ראי"  מ"חלוקת  סובל  הכרוז 
וחלוקת  יושבות  שאינן  לעקיפות 
שליטים 3-1, והוא חייב להפסיד לפחות 
שביצוע  כך  סדרה,  בכל  אחת  לקיחה 
החוזה אינו אפשרות ריאלית. עם זאת, 
הכרוז  בקלאב  סולידית  הובלה  לאחר 
להכניס  ולבסוף  אלימינציה  לבצע  יכול 

את דרום למשחק סופי בספייד.

שתבטיח  היחידה  הקטלנית  ההובלה 
 .♠J היא  פעמיים  החוזה  הכשלת  את 
 ♠ לשחק  יספיק  צפון  זו  הובלה  לאחר 
וכך   .♥Q-ב שיזכה  לאחר  שנייה  פעם 

יובטחו לדרום שתי לקיחות בספייד.

 Dealer: E
Vul: None  30Board:

♠ AK632
♥ AQ8
♦ AT96
♣ 3

♠ Q75
♥ K96
♦ K8
♣ K7654

♠ 
♥ 7542
♦ Q7542
♣ AJ98

♠ JT984
♥ JT3
♦ J3
♣ QT2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass2♦
2♠Pass3♠Pass
4♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

לאחר שתי קריאות Pass מערב מחליט 
ומרשה  להפריע  כדי  משהו  לעשות 
 2♦ של  )וטבעית(  חלשה  פתיחה  לעצמו 
עם חמישייה בלבד. לצפון אורך בסדרת 
היריב, כך שכפל מוציא לא יתאים כאן. 
עליו להעדיף אוברקול “כבד” של ♠2 עם 

17 נקודות.  

נקודות בלבד, אך עם תמיכה   5 לדרום 
מראה  הוא  במייג’ור  קלפים   5 של 
לציין  יש   .3♠ ומכריז  חיים”  “סימני 
זה  במצב  תהא   3♦ קיו-ביד  הכרזת  כי 
ב-♠.  התאמה  עם  מלא  למשחק  הזמנה 
יד  לצפון  אבל  יותר,  חלשה   3♠ הכרזת 
מעולה, והוא יכריז ללא היסוס משחק 

מלא.

ניתוח משחק היד
לחלוקה  קרבן  נופל   4♠ הטוב  החוזה 
שלושת  שכל  בלבד  זו  לא  אכזרית: 
 ♥K הספיידים החסרים אצל מזרח, גם
אחת  לקיחה  הפסד  למנוע  ואין  אצלו, 

בכל סדרה.

עלול   )2♦ )פתיחת  “התעלול” של מערב 
להביא להובלה רעה של K♦ מצד שותפו, 
אבל אפילו במקרה זה הכרוז לא יספיק 
על  מהדומם  ב-♥  מפסידים  להשליך 
סדרת ה-♦ כל עוד מערב יקפיד להוביל 
הזכייה  לאחר  ראשונה  בהזדמנות   ♥

ב-Q♦ )כאשר Q♠ עדיין בחוץ(.

 Dealer: S
Vul: N-S  31Board:

♠ AQ842
♥ AK6543
♦ A
♣ 8

♠ KT9
♥ Q87
♦ T9
♣ A7632

♠ J65
♥ JT2
♦ K765
♣ KT5

♠ 73
♥ 9
♦ QJ8432
♣ QJ94

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

ניתוח ההכרזה

של  וטבעית  חלשה  פתיחה  הכרזת  עוד 
כי  אף  יותר,  “מסורתית”  והפעם   ,2♦
במצב הפגיעות הנתון מדובר במינימום 
שהיחיד  מתברר  מאוד  מהר  מוחלט. 

שדרום מפריע לו הוא... השותף.

שדרום  לאחר  אבל  אדירה,  יד  לצפון 
הכרזת  לאחר   3♣ וממשיך   2♦ פותח 
לסיבוב  ומחייב  )טבעי   2♥ התשובה 
אחד(, מתגנב חשש שאין אפשרות לבצע 
משחק מלא בחלוקה זו. כיצד להמשיך 
זה  לי, במצב  ידו של צפון? האמינו  עם 
כמוכם.  בדיוק  עצות  אובדי  המומחים 
כמעט כל הכרזה עשויה להיות נכונה – 

♥3, ♠3 או אפילו ♦3. 
במצב  כי  יודעים  המומחים  זאת,  עם 
 3NT מוחלט  התאמה  חוסר  של  כזה 
יברחו ממנו כמו  והם  גרוע,  יהיה חוזה 

מאש.

ניתוח משחק היד
בחוזה ב-♥ צפון יוציא תחילה שליטים 
ב-3 סיבובים ולאחר מכן ימסור להגנה 
2 לקיחות בספייד וישיג 3 לקיחות ב-♦, 
5 ב-♥ ו-A♦. קלפי הביניים הטובים של 
אבדן  מפני  אותו  מצילים  ב-♣  הדומם 
לקיחות  ב-4  תזכה  וההגנה  שליטה, 

בלבד.

אף  טוב  הכרוז  של  מצבו  ב-♠  בחוזה 
להגביה  אפשרות  שיש  מאחר  יותר, 
אחד  חיתוך  באמצעות  ה-♥  סדרת  את 
היחיד  המלא  המשחק  לפיכך,  בדומם. 
)אך   4♠ הוא  זו  בחלוקה  לבצע  שניתן 

ספק גדול אם יוכרז(.
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 Dealer: W
Vul: E-W  32Board:

♠ T87
♥ Q74
♦ 95
♣ AJ762

♠ AKQJ4
♥ AJ5
♦ AQ63
♣ 5

♠ 3
♥ 83
♦ KJ872
♣ KQT43

♠ 9652
♥ KT962
♦ T4
♣ 98

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

Pass1♠Pass1NT
Pass3♦Pass4♦
Pass4NTPass5♦
Pass6♦PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

עבור  מספיקות  מזרח  של  הנקודות   21
אני  אך   ,2♣ לפתיחה  מהמומחים  חלק 
בחרתי בהכרזת פתיחה שמרנית של ♠1. 

ללא  נקודות   6-10(  1NT משיב  מערב 
התאמה ב-♠(, וכעת מזרח מראה 18-21 
נקודות עם חלוקה לא מאוזנת בהכרזת 
קפיצה ל-♦3. במצב זה שהוא כבר מחייב 
מערב  של   5♦ הכרזת  מלא,  למשחק 
 4 לגובה  תמיכה  בעוד  חולשה,  תראה 
של  המסגרת  )בתוך  מקסימום  תראה 

1NT( ותהווה הזמנה לסלם. 

מקסימום  למזרח  כי  לציין  מיותר 
הוא  כה.  עד  הכרזתו  בשביל  מוחלט 
מקבל את ההזמנה ושואל לקלפי מפתח 
מקבל  היה  לו   .)♦ הוא  השליט  )כאשר 
תשובה של 2 קלפי מפתח, היה מתעניין 
והחוזה   ♣A חסר  בפועל  גדול.  בסלם 

הסופי הוא ♦6 בלבד.

ניתוח משחק היד
לאחר  לקיחות   12 בקלות  מבצע  מזרח 
השליטים  ב-♦.  בחוזה  הובלה  כל 
הוצאת שליטים  ולאחר   ,2-2 מחולקים 
יושלך מפסיד ב-♥ על סדרת ה-♠. הכרוז 
A♣ ומבצע את כל השאר  מוסר להגנה 

בעזרת חיתוך צולב.

 Dealer: N
Vul: None  33Board:

♠ AQJ84
♥ AKJ8
♦ 54
♣ AQ

♠ 2
♥ 632
♦ AK763
♣ KT73

♠ T9753
♥ 
♦ T982
♣ 8542

♠ K6
♥ QT9754
♦ QJ
♣ J96

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♠2♦Dbl4♦
5♥*PassPassPass

ניתוח ההכרזה

עוד פתיחה ♠1 עם 21 נקודות. מזרח מרשה 
לעצמו אוברקול לא פגיע בגובה 2 )מומלץ 
ודרום   )IMP בתחרות  זאת  לעשות  לא 
כפל  מראה 4+ קלפים בהארט באמצעות 
שלילי. למערב התאמה טובה וכוח חלוקתי 
רב עם אפס נקודות. הפעולה ההולמת היא 
הכרזת קפיצה בסדרת השותף, אשר נועדה 

להפריע ליריבים.

ואכן, צפון במצב לא קל. מצד אחד הוא 
מעליו  מרחפת  שני  ומצד  בסלם,  חושק 
הפתרון  ב-♦.  מפסידים  שני  של  סכנה 
המוצע הוא הכרזת ♥5 המהווה תמיכה 

בסדרת השותף. 

סדרה,  הכריזו  היריבים  כאשר  טיפ: 
בקפיצה  המוסכמת  הסדרה  הכרזת 
לעצור  מהשותף  מבקשת   5 לגובה 
בגובה 5 עם 2 מפסידים לפחות בסדרת 
שני  קונטרול  עם   6 להכריז  היריבים, 
בסדרת  קיו-ביד  ולהכריז  זו  בסדרה 
)בתקווה  ראשון  קונטרול  עם  היריב 

להגיע לסלם גדול(.

דרום פועל כנדרש ועוצר ב-♥5.

ניתוח משחק היד
ומבטיח   ♦AK-ב כמובן  מוביל  מזרח 
הראשונות  הלקיחות  שתי  את  לעצמו 
כל  מפסידים.  להיעלם  שיתחילו  לפני 
יהיה של הכרוז ללא קושי: אין  השאר 
שניתן  משום  בקלאב  בעקיפה  צורך 
מהדומם  בקלאב  מפסידים   2 להשליך 
על אף  )וזאת  על סדרת ה-♠ של הכרוז 
מהכרוז  המונעת  הגרועה  ה-♠  חלוקת 
למשוך 5 לקיחות בסדרה זו(. להערכתי, 
לצפון-דרום  יעניק  בדיוק   5♥ ביצוע 

תוצאה קרובה לממוצע.

 Dealer: E
Vul: N-S  34Board:

♠ AJ7
♥ 832
♦ AQT53
♣ AK

♠ KT32
♥ T6
♦ 862
♣ 9543

♠ Q84
♥ QJ95
♦ KJ974
♣ 2

♠ 965
♥ AK74
♦ 
♣ QJT876

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♣1♦

PassPass1♥Pass
3NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה

לבטח  שוות  דרום  של  הנקודות   10
והן  ה-20”  “חוק  לפי  הן   ,1♣ פתיחה 
באוברקול  בוחר  מערב  יד.  הערכת  לפי 
לכפל  מדי  חלשה  )ידו   1♦ מינימלי 
ואינו  נקודות   18 מחזיק  צפון  מוציא. 
דם”  “מריח  הוא  עיניו.  למראה  מאמין 
גם  ♦1 מוכפל  נגד   +800 ומקווה לקבל 
כאשר  נכון  פועל  דרום  פגיע.  לא  במצב 

אינו מכפיל, אלא מכריז ♥1 טבעי.

 Reopening-מ להימנע  נסו  טיפ: 
Double עם חוסר בסדרת היריב. ייתכן 
ששותפכם מחזיק “Pass מלכודת”, אך 
למלכודת  שייפול  זה  הוא  שלכם  הזוג 
אם תכפילו. צפון מעריך שלשותפו חוסר 
הארוכה  סדרתו  של  ערכה  כעת  ב-♦. 
 18 באמת  שווה  אינה  וידו  מאוד,  יורד 
לחפש  כדאי  לא  אלה  בתנאים  נקודות. 
המלא  במשחק  מסתפק  וצפון  סלם, 

.3NT המובן מאליו

ניתוח משחק היד
שהתחיל  לפני  עוד  לקיחות   10 לכרוז 
והדרך העיקרית ללקיחה ה-11  לשחק, 
היא... בעזרת ההגנה, שכן נהוג להוביל 
ב-♦  הובלה  השותף.  שהכריז  בסדרה 
אינו  שהוא  עקיפה  הכרוז  עבור  תבצע 

יכול לבצע בכוחות עצמו.

את  שינתח  במזרח  שחקן  זאת,  עם 
מהלך ההכרזה לפני שיבחר אוטומטית 
 1♦ להכפיל  רצה  יבין שצפון  בדיאמונד 
אולי  הרעיון,  את  דחה  ודרום  לעונשין 
מפני שיש לו חוסר בדיאמונד. אם יסיק 
)לדוגמא(  בספייד  להוביל  שעליו  מכך 
לקיחות  ל-10  הכרוז  את  יגביל  הוא 

וישיג תוצאה נאה בתחרות.
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 Dealer: S
Vul: E-W  35Board:

♠ 97
♥ 62
♦ KJ84
♣ AQJ87

♠ 84
♥ AT9843
♦ A62
♣ 42

♠ AQJ5
♥ KQJ75
♦ T75
♣ T

♠ KT632
♥ 
♦ Q93
♣ K9653

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♥
2♣3♣*5♣Pass

Pass5♥PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה

יד זו מזכירה את חלוקה מס' 33 לעיל. 
"טופ-בוטום"  באוברקול  בוחר  צפון 
וזוכה  עדיף  פגיעות  במצב   2 בגובה 
 ,5 לגובה  עד  משותפו  נלהבת  לתמיכה 
הפותח  בפני  קל  לא  אתגר  המציבה 

והמשיב.

מזמינה  יד  מתארת   3♣ מזרח  הכרזת 
 Pass-ה כעת  ב-♥.  התאמה  עם  לפחות 
כלומר  מחייב,  הוא   5♣ על  מערב  של 
הייתה  שלא  “התקפית”  יד  מתאר 
♣5 בטרם הגיע תורו  מעוניינת להכפיל 

של השותף.

יש  ברורה.  מזרח  של  מצדו   5♥ הכרזת 
לו התאמה של 6 קלפים ב-♥ ולא ברור 
שאין  כך  בהגנה,  לקיחה  הוא   ♥A אם 
שום ודאות שניתן להפיל את צפון-דרום 

ב-♣5.

דרום עשוי לשקול הכרזה ספקולטיבית 
הוא:  עובד  שלרוב  הכלל  אך   ,6♣ של 

“גובה 5 שייך ליריבים”.

ניתוח משחק היד
ללקיחה  לצפות  יכולה  ההגנה  לכאורה 
הכרוז  אולם  ב-♦,  ושתיים  ב-♣  אחת 
יוציא שליטים, יעקוף בהצלחה בספייד 
על  לחזור  כדי  לדומם  שוב  וייכנס 
העקיפה ולהשליך ♦ מפסיד מהדומם על 

A♠. כך יבוצעו 11 לקיחות.
יכולה  צפון ההגנה  בחוזה בקלאב מצד 
 6♣ וב-A♦. אי לכך   ♠AQ-לזכות רק ב
תהיה הקרבה זולה מאוד נגד ♥5. האם 

מישהו יעז להכריז כך בדרום?!

 Dealer: W
Vul: Both  36Board:

♠ Q642
♥ JT3
♦ A92
♣ Q74

♠ J95
♥ K86
♦ 7654
♣ A96

♠ KT87
♥ 974
♦ KT
♣ T532

♠ A3
♥ AQ52
♦ QJ83
♣ KJ8

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

PassPass1NTPass
2♣Pass2♥Pass
2♠Pass3NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

מזמינה  יד  לצפון   .1NT פותח  דרום 
מתחיל  הוא   .♠ קלפי   4 עם  נקודות(   9(
 2♥ התשובה  ולאחר  )סטיימן(  ב-♣2 
ידו,  את  לתאר  כדי   2♠ מכריז  הוא 
מתארת   2NT של  שנייה  הכרזה  בעוד 
ללא  נקודות   8-9 המומחים(  רוב  )אצל 

רביעיות במייג’ור. 

ישירה שהכרזה  מקובל   כיום 
לדיאמונד,  טרנספר  הינה   1NT-2NT
 2NT של  “מסורתית”  הכרזה  שעם  כך 
ניקוד  לדרום  בסטיימן.  מתחילים 
מקסימלי )17( ללא התאמה ב-♠, והוא 

 .3NT מכריז

 ,IMP קבוצות  תחרות  זו  הייתה  לו 
בצורה  מכריז  היה  שצפון  מאוד  ייתכן 
זאת   ,1NT-3NT יותר  פרימיטיבית 
מלא  משחק  על  הגדול  שהבונוס  משום 
 3NT בחוזה  לשחק  אותנו  מפתה  פגיע 
גם כאשר לבני הזוג 24 נקודות במשותף.

ניתוח משחק היד
במידה שצפון הראה רביעייה ב-♠, סביר 
להניח שמערב לא יוביל בסדרה זו אלא 
 11 להשיג  יכול  הכרוז  כעת  בקלאב. 
לקיחות הכוללות 4 בכל אחת מהסדרות 
האדומות, אך סביר להניח שהוא יוביל 
ולאחר   )A-ו  K עם  )מכוסה   ♦Q מידו 
ויפסיד  לעקיפה  מהדומם   ♦9 יריץ  מכן 
תמשיך  ההגנה  מערב.  של  הבודד   T-ל
ובסופו של דבר תהיינה לכרוז  בקלאב, 
10 לקיחות בלבד לאחר עקיפה מוצלחת 

בהארט.

 Dealer: N
Vul: N-S  37Board:

♠ K
♥ Q87532
♦ AKT7
♣ 73

♠ T532
♥ AKT9
♦ 832
♣ QT

♠ A9876
♥ J6
♦ 94
♣ J864

♠ QJ4
♥ 4
♦ QJ65
♣ AK952

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♥Pass2♣Pass
2♦Pass3♦Pass
3♥Pass3NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

זה  אין   .3NT-ל טבעי  הכרזה  מהלך 
על   2“ בשיטת  משחקים  אם  משנה 
בסיבוב  תמיכה  הכרזת   – לא  או   ”1
הינה  הפותח  של  השנייה  בסדרה  השני 
)עם  לפחות  מלא  למשחק  מחייבת 
איש  זאת,  עם  יחד  כמובן(.  התאמה 
טופ-בוטום  בתחרות  להגיע  רוצה  אינו 
לחוזה ♦5 כאשר 3NT ניתן לביצוע )או 
♥4(. צפון מראה בסיבוב השלישי  אולי 
אינו  דרום  בהארט.  שלו  השישייה  את 
מעוניין לשחק ב-♥, אך יש לו עוצר ב-♠ 

.3NT-והוא מסיים את המכרז ב

ניתוח משחק היד
ההגנה יכולה להשיג 5 לקיחות מידיות 
סיבה  אין  אך   ,♥J-ב הובלה  לאחר 
החליט  מזרח  אם  אלא  כזו,  להובלה 
לבקש  מנת  על   3NT ולהכפיל  להמר 

הובלה בהארט. 

ב-♠  טבעית  הובלה  לאחר  גם  למעשה, 
 2 בספייד,   2 בלבד:  לקיחות   8 לכרוז 
לפתח  ניסיונות  בדיאמונד.  ו-4  בקלאב 
עלולים  רק  בקלאב  תשיעית  לקיחה 
לקיחות.   3 או  ב-2  ליפול  לו  לגרום 
לפיכך נראה כי תוצאה של 100- תהיה 

נורמלית בחלוקה זו.
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 Dealer: E
Vul: E-W  38Board:

♠ A52
♥ K
♦ KJ982
♣ 9762

♠ J6
♥ JT92
♦ QT
♣ QJ543

♠ K4
♥ Q87643
♦ 763
♣ KT

♠ QT9873
♥ A5
♦ A54
♣ A8

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♠Pass
2♦Pass2♠Pass
4♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה

צריך  צפון   1♠ דרום  פתיחת  לאחר 
בהכרזת  מסתפק  הוא  אם  להחליט 
הטבעית(  השיטה  )לפי   3♠ של  הזמנה 
 4♠ להכריז  תכנית  עם   2♦ להכריז  או 

בסיבוב הבא.

משתמשים  רבים  שזוגות  היא  הבעיה 
הכרזת  אין  ואז   ,Bergen במוסכמת 
♠3. במקרה זה ניתן  הזמנה טבעית של 
אך   ,1NT תשובה  בהכרזת  להשתמש 
השותפים  שני  על  מוסכם  כאשר  רק 
קיימים  ב-100%.  מחייבת  זו  שהכרזה 
לא  אך  נוספים,  מלאכותיים  פתרונות 

אפרט אותם במסגרת זו.

הפתרון שלי )במהלך ההכרזה המומלץ( 
היה לעשות Overbid קל ולבחור ב-♦2 
לציין  יש  מלא.  משחק  בהכרזת  מלווה 
מצדיקה  דרום  של  ידו  מקרה  בכל  כי 
שרוב  כך  מלא,  למשחק  הזמנה  קבלת 
מכריע של הזוגות אמורים להגיע ל-♠4.

ניתוח משחק היד
ההובלה הסבירה ביותר של מערב היא 
שני  ומשחק   ♥K-ב זוכה  הכרוז  ב-♥. 
סיבובי שליטים. כעת כבר הגיוני לשחק 
לקיחה  למזרח-מערב  מגביה  אשר   ♣K

בסדרה. 

במזרח,   ♦T ורואה   ♦A משחק  דרום 
דאבלטון,   ♦QT-ל האפשרות  אף  על 
הוא  הסיכויים  מרב  בעל  המשחק 
תאפשר  כמובן  אשר  ב-♦,  העקיפה 
להגנה להגיע ל-3 לקיחות. כרוז שינחש 
להפיל את Q♦ יגיע ל-12 לקיחות )אלא 

אם הובלת הפתיחה הייתה בקלאב(.

 Dealer: S
Vul: Both  39Board:

♠ K862
♥ 53
♦ T852
♣ Q93

♠ 753
♥ 98
♦ KQ943
♣ K86

♠ QJT9
♥ AQJT74
♦ 6
♣ 72

♠ A4
♥ K62
♦ AJ7
♣ AJT54

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1NT2♥

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

מהשחקנים  )חלק   1NT פותח  דרום 
נקודות  ל-18  היד  את  לשדרג  עשויים 
הכרזה  למהלך  יוביל  אשר   ,1♣ ולפתוח 
מורכב יותר עם תוצאות אפשריות רבות(.

סדרות  שתי  להראות  שמח  היה  מערב 
גדול  ביניהן  האורך  הבדל  אך  מייג’ור, 
 2♠ של  גרוע  לחוזה  להגיע  וחבל  מדי 
לכך  אי   .2♥ הוא  הנכון  החוזה  כאשר 
להשתמש  )או  טבעי   2♥ להכריז  עליו 
יד עם אורך  במוסכמה כלשהי לתיאור 

בסדרה בלתי ידועה(.

החוזה  את  “לקנות”  צריך   2♥ לדעתי, 
מכדי  חלשים  ומזרח  צפון  הסופי. 
הוא  אך  חזק,  דווקא  דרום  להכריז. 
לו  שיש  מאחר  בהגנה  להיות  מעדיף 
תקוות מבוססות להפיל ♥2 לפחות פעם 

אחת במצב פגיע.

ניתוח משחק היד
נמוך  ב-♠  מוביל  שצפון  נניח  תחילה 
פתח  שהשותף  לאחר  סבירה  )בחירה 
ממשיך   ,♠A-ב זוכה  דרום   .)1NT
בסדרה ומקבל חיתוך. התחלה יפה, אך 
של  הטובות  החדשות  מסתיימות  בכך 
למנוע  מסוגל  אינו  דרום  כעת  ההגנה. 
להשליך  כדי  לדומם  להגיע  מהכרוז 
מפסיד אחד ב-♣ על סדרת ה-♦ ולעקוף 

בהארט. ♥2 מבוצע.

ברור כי הובלה ב-♣ מבטיחה את הפלת 
או   ♣Q-ב בוחר  צפון  אם  אך  החוזה, 
גם להכשיל את החוזה  ניתן   ♣9 אפילו 
פעמיים: 2 סיבובי ♣, 2 סיבובי ♠, חיתוך 
♠, A♦ וכעת דרום יוצא מידו ב-♣ גבוה. 
הכרוז תקוע בידו וחייב למסור לקיחה 

.♥K-גם ל

 Dealer: W
Vul: None 40Board:

♠ AQT9432
♥ 
♦ AJ7
♣ Q93

♠ 7
♥ AQT752
♦ Q653
♣ T7

♠ J5
♥ KJ863
♦ 984
♣ A65

♠ K86
♥ 94
♦ KT2
♣ KJ842

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♠3♥4♠5♥
6♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה
הכרזת  לעיל,   22 מס'  בחלוקה  כמו 
"תופסת"  מזרח  של  נועזת  הפרעה 
וההפרעה  השותף,  אצל  חזקה  התאמה 

נמשכת בגובה 5.

על  יודעים  והמשיב  הפותח  הפעם  אך 
לציין  יש  ב-♠.  קלפים   +10 של  התאמה 
והיא  חלשה,  אינה   4♠ דרום  הכרזת  כי 
מתארת לרוב כוח של 10-12 נקודות. עם 
יותר מזה דרום היה מכריז קיו-ביד ♥4, 

ועם פחות מזה דרום היה מכריז ♠3.

לצפון סדרת שליט ארוכה מאוד וחוסר 
דרושות  סלם  לבצע  מנת  על   – בהארט 
רק כ-24 נקודות במשותף מחוץ לסדרת 
לדרום  אם  היא  השאלה  ההארט. 
התשובה  ואת  ב-♥,  מבוזבזות  נקודות 
 5♠ החלטה,  כל  לנחש.  רק  יכול  צפון 
סגנון  אם  הימור.  בגדר  תהא   ,6♠ או 
יחסית,  סולידי  היריבים  של  ההכרזה 
מחזיקים  שהם  עליהם  “סומך”  הייתי 

את כל הנקודות ב-♥ ומכריז ♠6.

ניתוח משחק היד
 ♥ חותך  הכרוז  לקיחות:   12 לבצע  קל 
בשני  שליטים  מושך  הצורך,  במידת 
הקלאב  סדרת  את  ומפתח  סיבובים 
המפסיד  יושלך  )שעליה  הדומם  של 
אונים,  חסרת  ההגנה  בדיאמונד(. 
 ,+980 או   +480 המשחק:  ותוצאת 

תלויה רק בהכרזה.
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לילו פופלילוב רב אמן זהב, זכה כמעט בכל התארים 
האפשריים: זכה באליפות הארץ לזוגות, זכה באליפות 
ובנבחרת  ישראל  בנבחרת  השתתף  לקבוצות,  הארץ 
לקבוצות  אירופה  באליפות  זכה  לסניורים,  בולגריה 

מעורבות.

ביטאון  של  ההכרזות  מדור  עורך  בעבר  שימש  לילו 
החומר  ובבחירת  בייעוץ  רבות  מסייע  הברידג', 
של  הגראפי  העורך  הינו  כעשור  וזה  המתפרסם, 

הביטאון.
 Dealer: E
Vul: N-S  2Board:

♠ 653
♥ T97632
♦ 543
♣ A

♠ 984
♥ J5
♦ KQJT2
♣ 973

♠ KJ7
♥ KQ8
♦ A976
♣ K54

♠ AQT2
♥ A4
♦ 8
♣ QJT862

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♣1NT

PassPass2♣Pass
Pass2♦PassPass
2♥2NTAll Pass

מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♣1NT
2♥2NT(1)Pass3♣(2)

Pass3♦(3)All Pass

ניתוח ההכרזה

אנחנו  רבים,  האפשריים  החוזים  הזה  המעניין  בבורד 
נתמקד רק בשני מהלכי הכרזה אפשריים.

בתרחיש הראשון צפון בחר לא להתערב ולא להכריז לאחר 
- דבר שסייע ל-למזרח-מערב להגיע   1NT שמערב הכריז

.2NT לאחר כמה הכרזות מעבר לחוזה הטוב של

מזרח  ועכשיו   2♥ בהכרזת  התערב  צפון  השני  בתרחיש 
השתמש במוסכמת לבנסול שהביאה את השותפות לחוזה 

הסופי של  ♦3.
לבנסול  )1

הכרזה אוטומטית  )2
הכרזה סוגרת  )3

ניתוח משחק היד

החוזים האפשריים הרבים יגרמו כאמור למגוון תוצאות. 

ממזרח-מערב  למנוע  תוכל  לא  ביותר  הטובה  ההגנה  גם 
 9 להשיג  יוכל  הכרוז  תתרשל  ההגנה  ואם   ,2NT לבצע 

לקיחות. 

לקיחות,  ל-8  הכרוז  את  תגביל  ב-Q♣ מדרום  הובלה 
תוצאה של 120+ תהיה ברוב השולחנות, תוצאה של 150+ 

תהיה טובה מאוד למזרח-מערב.

בתרחיש השני ♦3 על-ידי מזרח-מערב, בהגנה נכונה הכרוז 
יכול לבצע רק 8 לקיחות – דרום יוביל ב-Q♣ ל-A♣, צפון 
יחזור באחד המייג’ורים, שני קלאבים גבוהים, + חיתוך 
קלאב + לקיחה נוספת באס במייג'ור האחר תבטיח לצפון 

-דרום 5 לקיחות ותוצאה של 50-.

החוזה הגבוה ביותר שצפון-דרום מסוגלים לבצע בוודאות 
הוא ♣2.

מגוון  יספק  צפון  ידי  על  המשוחק   2♥ של  חוזה  לבסוף, 
תוצאות - הכל תלוי בקלף ההובלה.

אחרי הובלה טבעית של K♦ הכרוז יוכל לבצע את החוזה 
באמצעות עקיפת חיתוך בקלאב, תוך שהוא משליך מפסיד 

על הקלאב הגבוה.

עלול  החוזה  בהארט,  ההובלה  את  ימצא  מזרח  אם  אבל 
ליפול פעמיים.

פרשן אורח:  לילו פופלילוב
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