
 עיצוב: לילו פופלילוב
הפקה: הוצאת רותם הפקות בע"מ

לשנת  הרביעית  הארצית  הסימולטנית  בתחרות  ששוחקו  הידיים  לפניכם 39 
2014. הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום התערבות. 
חולקו 4 סטים של ידיים ומחברת ההסברים עדי אסולין, בחרה סט שלם, זה 

שנראה לה המעניין ביותר.
עדי אסולין שחקנית נבחרת ישראל מגיל 14, סגנית אירופה עד גיל 21 בשש 

. שנים האחרונות, מורה לברידג' ובחורה חייכנית
עדי הקדישה זמן רב בכתיבת החוברת, חשוב היה לה להגיד לכם שלא מבחן 
השותף,  עם  מתואמים  שתהיו  וכמה  הדרך  אלא  שחשוב  מה  הוא  התוצאה 
יהיה  התוצאה  מבחן  הארוך  בטווח   - הכללים  לפי  ותשחקו  תיהנו  תתרגלו, 

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

כמה ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם וסקרנותכם.
אנו מקוים כי נהניתם מן התחרות עצמה, בה שיחקתם 24 ידיים מתוך ה-40, וכי 
תפיקו תועלת גם מקריאת החוברת הזו, הכוללת גם את הידיים שלא שיחקתם.
תוצאות התחרות תופצנה בהקדם האפשרי לסניפים, וכן תתפרסמנה באינטרנט:

 
http://www.bridge.co.il באתר ההתאגדות• 

עדי אסולין

נת ל ת הרב ת ר ה ת לטנ מ

ת
צי

אר
ת 

ני
ט

ול
מ

סי
ת 

רו
ח

ת
20

14
אי 

מ
ל)

ע
פו

 ב
שב

חו
מ

) 
ם  

טו
בו

פ 
טו

ד 
קו

ני

3-2014-a.indd   13-2014-a.indd   1 30.4.2014 г.   15:38:00 ч.30.4.2014 г.   15:38:00 ч.



2
0

1
4

אי 
מ

ת - 
צי
אר

ת 
טני

מול
סי

Dealer: N 
Vul: None

 1 Board:

 KJ982
 A7
 K52
 753

 A5
 54
 QT73
 AKQ64

 T
 QJ632
 J864
 J98

 Q7643
 KT98
 A9
 T2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
124Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה
לו  שיש  מכיוון  אך  נקודות,   11 לצפון 
איכותיות  ונקודות  במייג'ור  יפה  חמישייה 
באופן  מתערב  מזרח   .1 לפתוח  יכול  הוא 
לו  יש   .4 מכריז  ודרום   2 סטנדרטי 
התאמה  על  יודע  הוא  אבל  נקודות,   9 רק 
לו  ואין   ב קלפים  עשרה  לפחות  של 
יד  לשותף  אם  גם  בקלאב.  מבוזבז  כוח 
משחק  לבצע  גבוה  סיכוי  יש  מינימאלית, 

מלא, לכן אין צורך להזמין.

ניתוח משחק היד
לאחר  גבוהים.  בקלאבים  מוביל  מזרח 
הקלאב  קלפי  מספר  על  מאותת  ששותפו 
בתקווה    משחק  הוא  זוגי)  (אי  שלו 
לזכות  תספיק  וההגנה   ,K שלשותף 
ישליך  שהכרוז  לפני  בדיאמונד  בלקיחה 
קורה.  לא  זה  בפועל  ההארטים.  על  מפסיד 
לכרוז רק שלושה מפסידים מלמעלה. הדבר 
שני  לשחק  הוא  לעשות  צריך  שהוא  היחיד 

סיבובי שליט ולחתוך דיאמונד בדומם.

Dealer: E 
Vul: N-S

 2 Board:

 A963
 A32
 Q8752
 5

 KQJ8
 6
 KT
 QJ8632

 52
 Q54
 A96
 AKT74

 T74
 KJT987
 J43
 9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

---112 (1) 

34 (2)Pass5
PassPassPass

(1) התאמה ב- ו-10 + נק'
-מעוניין בסלאם ב -(2) קוצר ב

 

ניתוח ההכרזה
יש  אך  פגיע,  גם  והוא  נקודות  רק 5  לדרום 
להראות  רוצה  שהוא  מאוד  יפה  סדרה  לו 
לשותפו כדי לסייע לו בהובלה. כנראה שלא 
בהכרזה.  להתערב  נוספת  הזדמנות  תהיה 
התערבות בגובה 2 היא אגרסיבית ומסוכנת 
כדי  היריב  סדרת  את  מכריז  מערב  מדי. 
נקודות.  ו-10+  בקלאב  תמיכה  להראות 
איך  מבין  אינו  (הוא  בשותפו  תומך  צפון 
לכולם יש נקודות ). הכרזת 4 של מזרח 
סיכוי  ונותנת  במדויק  ידו  את  מתארת 
לכן  בספייד,  קונטרול  אין  למערב  לסלאם. 

עליו להכריז 5 , וזהו החוזה הסופי.

ניתוח משחק היד
צריך  הובלה.  כל  לאחר  לקיחות   11 לכרוז 
רק להוציא סיבוב אחד של שליטים וחוזה 

של 5 מבוצע ללא קושי.

 

Dealer: S 
Vul: E-W

 3 Board:

 953
 KQ9
 J6
 AJ984

 AK864
 76
 QT4
 Q52

 J
 J3
 K9532
 KT763

 QT72
 AT8542
 A87
 

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

------1Pass

2Pass2Pass

3 PassPassPass

ניתוח ההכרזה
קלפים   10 עם  יפות  נקודות   10 לדרום 
מערב  לפתוח.  מספקת  סיבה  וזו  במייג'ור, 
דו-סדרתית,  בהכרזה  להתערב  יכול  אינו 
משום שאיכות סדרותיו ירודה, ובנוסף הוא 
פגיע. צפון מכריז 2. ידו של מזרח חלשה 
חוזר  דרום   .2 של  התערבות  בשביל  מדי 
על סדרת ה- (הכרזת רוורס של 2 תחייב 
 3 באמצעות  מזמין  צפון  מלא).  למשחק 
חוסר  עם  מינימום  לדרום  נקודות.   11 עם 
ההזמנה.  את  לדחות  עליו  שותפו.  בסדרת 
אין זה מומלץ להוסיף נקודות חלוקה עבור 

חוסר בסדרת השותף.

ניתוח משחק היד
הדומם  שנפרש  ולאחר   ,J-ב יוביל  מערב 
עלינו לספור מפסידים, שלושה בספייד ואחד 
בדיאמונד. עלינו לזכור ששיטת החישוב היא 
בכמה  לזכות  היא  ומטרתנו  טופ-בוטום 
את  גובים  שהיריבים  לאחר  לקיחות  שיותר 
ה-KA ומשחקים ספייד נוסף לחיתוך. אם 
מערב חוזר בדיאמונד, דרום צריך לקחת עם 
הרגע  וזה  שליט  סיבובי  שני  להוציא  האס, 
שבו כרוז ערני ימצא את הדרך להשיג לקיחה 
לחיתוך  קלאב  לשחק  דרום  על  עודפת. 
ועכשיו על המלכה בספייד הגבוהה להשליך 
הכרוז  על  כעת  מהדומם.  בדיאמונד  מפסיד 
קלאב  האס  ועל  לחיתוך,  דיאמונד  לשחק 
לו  שנשאר  האחרון  הדיאמונד  את  להשליך 
את  לבצע  הדרך  זו   ,4-ל הגעתם  אם  ביד. 

. "החוזה ולהשיג "טופ
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Dealer: W 
Vul: Both

 4 Board:

 973
 94
 97543
 654

 AKQT
 AJT8
 KQT8
 3

 8542
 Q52
 62
 AQ87

 J6
 K763
 AJ
 KJT92

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

---------Pass

Pass12Dbl

Pass4(1)Pass4
Pass5(2)Pass5
PassPassPass

(1) שני המייג'ורים (4-4) מבקש מהשותף 
לבחור את המייג'ור היותר טוב שלו
(2) קונטרול קלאב-יכול להיות אס, 

סינגלטון או וויד.

ניתוח ההכרזה
דרום   ,1-ב ההכרזה  את  פותח  מזרח 
מתערב ב-2 ומערב שוקע במחשבה. דאבל 
אינו אידיאלי משום שאין לו שתי רביעיות 
 2NT להכריז  בשביל  חלש  הוא  במייג'ור, 
ובכל זאת אינו רוצה להכריז פאס עם 8 נק 
אצל   K-שה שידוע  מכיוון  כמו 9  (ששוות 
ומכריז  החלטה  לקבל  צריך  מערב  דרום). 
סלאם,  על  לחשוב  מתחיל  מזרח  דאבל. 
למשחק  שמחייבת  יד  שמראה   4 מכריז 
מלא ומבקש מהשותף לבחור את המייג'ור 
ומזרח   4 מכריז  מערב  שלו,  יותר  הטוב 
(מראה אס  קונטרולים  מתחיל   5 מכריז 
או סינגלטון או וויד קלאב) כדי לתת ניסיון 
 Aו K לסלאם קטן (מזרח צריך משותף
לו  שאין  מערב  סלאם),  לבצע  כדי   A או 
 ,5ל סוגר  בדיאמונד  או  בהארט  קונטרול 

וזהו החוזה הסופי.

ניתוח משחק היד
בחוזה 5 צפון מוביל ב-4. דרום משחק 
את ה-K ומערב לוקח עם ה-A, מוציא 
דרום   ,K ומשחק  שליט  סיבובי  שלושה 
לוקח עם האס ומשחק  J. מערב לוקח עם 
ומשחק מהדומם  דיאמונד  ומשליך   Q-ה

Q לעקיפה. דרום לוקח עם ה-K וזאת 
זה  אין  ההגנה.  של  האחרונה  הלקיחה 
החוזה   - יחזור  דרום  קלף  באיזה  משנה 

יבוצע במדויק.

 

Dealer: N 
Vul: N-S

 5 Board:

 K5
 KQ8762
 K864
 A

 A876
 A9
 T2
 KT987

 QJ92
 53
 A9753
 52

 T43
 JT4
 QJ
 QJ643

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

1Pass2Pass

3(1)Pass3Pass

PassPassPass

(1) הכרזה מזמינה למשחק מלא ומבקשת 
.-עזרה ב

ניתוח ההכרזה
מכדי   חלשה  מזרח  של  ידו   .1 פותח  צפון 
פגיע.  הוא  כאשר  בייחוד   2-ב להתערב 
שוקל  וצפון   2-ל בשותפו  תומך  דרום 
מלא.  למשחק  ישר  לסגור  או  להזמין  האם 
רבים  ומפסידים  נק'   15 רק  לו  שיש  היות 
הוא מסתפק בהכרזת הזמנה. ידו של דרום 
מינימלית. הוא דוחה את ההזמנה וסוגר ל 
3. לכל האמיצים בצפון שיכריזו 4 - יש 

. ימים שזה יעבוד

ניתוח משחק היד
 .T או   T הובלה:  אפשרויות  שתי  יש 
אורך  לו  שיש   3-ב הצהיר  שצפון  מאחר 
לכן  לו.  לסייע  עלולה   -ב הובלה   ,-ב
מומלץ להוביל בקלאב. צפון מתחיל לספור 
עליו   ,-ב  2  ,-ב  1  ,-ב  2 מפסידים, 
לצמצם מפסיד אחד כדי לבצע את החוזה. 
הוא ישחק  לפני משיכת השליטים מכיוון 
שהוא צריך לחתוך מפסיד בדיאמונד. (ולא 
מערב   .(2-2 מתחלקים  השליטים  תמיד 
לצפון   ,Q ומשחק  דיאמונד  באס  זוכה 
 A-ב זוכה  מזרח  לכסות.  אלא  ברירה  אין 
וממשיך ב- נוסף. מערב זוכה ב-9 ומשחק 
נוסף    ומשחק  חותך  צפון   J-.ה את 
לכיוון ה-J, וממשיך ב- לחיתוך ו נמוך 
בהוצאת  מתחיל  הוא  עכשיו  רק  לחיתוך. 
והשאר   A-ל לקיחה  מפסיד  השליטים, 
לצפון-  +140  - בדיוק  מבוצע  החוזה  שלו. 

דרום.
 

Dealer: E 
Vul: E-W

 6 Board:

 Q6532
 K86
 3
 Q972

 KT
 AJT7
 KT86
 J85

 4
 Q9432
 AQJ754
 A

 AJ987
 5
 92
 KT643

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

---112
4PassPass5

Pass5PassPass

Pass

ניתוח ההכרזה
ביד זו יהיו תוצאות רבות ומגוונות. 

להכריז  מומלץ  ולדרום   ,1 פותח  מזרח 
 .2-ב את  לתאר  מתחיל  מערב   .1
מגיע  העדיפה  הפגיעות  על  שמסתכל  צפון 
למסקנה ששווה לו להכריז 4 ספייד גם אם 
חוזה זה ייפול שלוש פעמים עם דאבל. אם 
יוכל  שהוא  סיכוי  יש  חלוקתית,  יד  לדרום 
טובה  התאמה  למזרח  החוזה.  את  לבצע 
בהארט, אבל הוא במינימום של המינימום 
עם K חסר ערך, והוא צריך להכריז פאס. 
מזרח   .5 בביטחון  להכריז  יכול  מערב 
חייב לשנות ל-5 גם בגלל ה- היפים וגם 

בגלל שיטת החישוב.
 דרום עשוי להכריז 5 מכיוון שהוא יודע 
 ,-וב  -ב כפולה  התאמה  יש  שליריבים 
לו  אין  זאת,  עם   . יש  לשותפו  כנראה  אז 
עלולה   5 של  הכרזה   .6/  6 נגד  הגנה 
לכן  שיתבצע,  לסלם  היריבים  את  לדחוף 
החוזה  את  ולהשאיר  פאס  להכריז  עליו 

.5-הסופי ב

ניתוח משחק היד
היחידה  הלקיחה  וזאת   ,-ב מוביל  צפון 
והכרוז  מצליחה,  בהארט  העקיפה  להגנה. 

יבצע 12 לקיחות.
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Dealer: S 
Vul: Both

 7 Board:

 AKT64
 J4
 J9
 J954

 5
 KQ65
 KQ643
 A62

 Q87
 T732
 T5
 K873

 J932
 A98
 A872
 QT

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

------PassPass

Pass1PassPass

1Pass2Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה
ידו  סטנדרטי.  ההכרזה  של  הראשון  הסיבוב 
של צפון אינה מספיק טובה כדי לפתוח במושב 
שלישי 1 במצב פגיע. מזרח פותח 1 מערב 
במצב   1 מכריז  וצפון  פאס  אומר  נק'   5 עם 
מתאימה  מזרח  של  חלוקתו   Balancing.
בהתחשב  מדי  חלש  הוא  אך   ,Takeout Dbl-ל
הפתיחה.  להכרזת  השיב  לא  ששותפו  בכך 
התחלתי,  פאס  בשביל  מקסימלית  יד  לדרום 
הוא  אולם  קלפים,   4 של  תמיכה  לו  יש  ואף 
במושב  אפילו  ספייד  פתח 1  לא  ששותפו  יודע 
השלישי. עם יד מאוזנת אין סיכוי למשחק מלא. 
אי לכך מוטב להסתפק בתמיכה מינימלית של 

2, הכרזה שהופכת לחוזה הסופי.

ניתוח משחק היד
ישנן שתי הובלות אפשריות.

לקיחה  לתת  לכרוז  שתגרום   K האחת   
ב, לקיחה ב, לקיחה ב- ושתי לקיחות 
במדויק,  מבוצע   2 תהיה  התוצאה   .ב
את  לוקח  הכרוז   .K השנייה    .110+
ה10  את  משחק  מערב  דיאמונד,  האס 
דיאמונד כדי לסמן גבוה-נמוך (מספר זוגי 
 AK לשחק הכרוז  על  ועכשיו  קלפים),  של 
בספייד ו-J דיאמונד. גם אם מזרח ימשיך 
הכרוז  מדי:  מאוחר  יהיה  זה  הארט   K-ב
דיאמונד  ה-8  את  ישחק   ,A-ה עם  ייקח 
מפסיד  ישליך  ועליו  גבוה  להיות  שהפך 
בהארט.  כך ישיג הכרוז תוצאה מרבית של 

9 לקיחות, +140. 

 

Dealer: W 
Vul: None

 8 Board:

 92
 Q5
 K63
 QJT875

 76
 87643
 A
 AK432

 AKQT84
 A92
 J87
 9

 J53
 KJT
 QT9542
 6

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

---------1
Pass2Pass4
PassPassPass

ניתוח ההכרזה
פותח  מערב  לחלוטין.  סטנדרטית  ההכרזה 
וחמישייה  נק'   +11 מראה  מזרח  ספייד,   1
בהארט. נכון שהיא ממש לא אטרקטיבית, 
נק'   14 עם  מערב  מייג'ור!  זה  מייג'ור  אבל 

גבוהות וסינגלטון סוגר למשחק מלא.

ניתוח משחק היד
היא  דרום  של  "האוטומטית"  ההובלה 
הסינגלטון ב-, אבל השליטים שלו נראים 
לנסות  עדיף  ממילא.  בטוחות  לקיחות  כמו 

לפתח לקיחה בדיאמונד.
לספור  הכרוז  על  עכשיו   .T :הובלה קלף 
מפסידים: שניים בהארט ושלושה בקלאב. 
עם זאת הספיידים בדומם רצים, וכל שעליו 
את  ולהשליך  שליטים  להוציא  הוא  לעשות 
הטובים.  הספיידים  על   -ב המפסידים 
 A-ל   משחקים   ,A-ב שזוכים  לאחר 
וממשיכה  לוקחת  ההגנה  נוסף.  והארט 
להוציא  כדי    ומשחק  חותך  הכרוז   .
ההגנה  האחרון,  השליט  את  ליריבים 
השליט  עם  חותך  הכרוז   . ממשיכה 
 AK-ה את  ומשחק  שלו  האחרון 
(הספיידים מתחלקים) עכשיו אפשר לנשום 
הנותרות  הלקיחות  בכל  ולזכות  לרווחה 
תהיה  זו  תוצאה  של 450+.  לתוצאה  בדרך 
טובה מאוד, מכיוון שנדרשת רק שנייה של 

חוסר ריכוז כדי להיכשל בחוזה.

 

Dealer: N 
Vul: E-W

 9 Board:

 A
 KT532
 K43
 AQ95

 T3
 A87
 QT85
 K874

 KQJ96542
 Q
 J2
 T2

 87
 J964
 A976
 J63

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

1Pass3(1)3
44PassPass

DblPassPassPass
-(1) ברגן 6-9 נק' ורביעייה ב

ניתוח ההכרזה
ומשתמש  בו  תומך  שותפו   .1 פותח  צפון 
שמינייה  מחזיק  מערב   .(3) ברגן  בשיטת 
עליו  הפגיעות  אף  על   .KQJ עם  בספייד 
צפון  בטוחות.  לקיחות   7 עם  להתערב 
 .4 מלא  משחק  ומכריז  טובה  יד  מחזיק 
בגובה  פגיע  נכנס  לא  ששותפו  יודע  מזרח 
 4 שלוש בלי יד טובה, והוא יכול להכריז
ללא חשש. גם אם החוזה ייפול, קרוב לודאי 

.4 שזו תהיה הקרבה טובה נגד

ניתוח משחק היד
מתחיל  הכרוז   .3 הוא  ההובלה  קלף 
 1 לו  שיש  ורואה  המפסידים  בספירת 
מפתה  בקלאב.   2 בדיאמונד,   2 בספייד, 
לשחק הארט נמוך מהדומם בתקווה לזכות 
יצליח,  זה  תמרון  אם  גם  אבל  המלכה,  עם 
את  לגבות  כדי  לשולחן  מיידית  כניסה  אין 

האס הארט ולהשליך מפסיד.
עם  נוספת  בנפילה  להסתכן  אין  כן  על 
בלקיחה   A משחק  הכרוז  בוטום.  תוצאת 
תזכה  ההגנה  שליטים.  ומושך  הראשונה 
המוכפל  החוזה  מלמעלה.  לקיחות   3 בעוד 
ב-200  זוכים  וצפון-דרום  אחת,  פעם  נופל 
מכיוון   למזרח-מערב,  טובה  זו  תוצאה  נק'. 
ב-420  צפון-דרום  את  מזכה  היה   4-ש

נקודות.
להכפיל,  במקום   5 בצפון  שיכריז  מי 

ייכשל ויקבל בוטום.
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Dealer: E 
Vul: Both

 10 Board:

 3
 J42
 T52
 KJ9873

 QT862
 KQ5
 A76
 64

 A975
 T8763
 J84
 A

 KJ4
 A9
 KQ93
 QT52

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

---Pass1NTPass

2Pass3Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה
לאחר פתיחה של 1NT צפון מחזיק שישייה 
החוזה  לקלאב.  טרנספר  ומבצע  במינור 

 .3 הסופי הוא
לפתוח  שיחליטו  במזרח  שחקנים  זאת,  עם 
ויד  בלבד  נק'   11 עם   1-ב ההכרזה  את 
מאוזנת יגלו שהמזל לצדם. מערב מחזיק 4 

.3-ספיידים, והזוג יוכל להתחרות ל

ניתוח משחק היד
מפסיד  יש  ולכרוז    או   ב מוביל  מערב 
לבצע  אותו  שמוביל  מה  סדרה,  בכל  אחד 
את החוזה 3 במדויק, +110 לצפון דרום.

 9 לבצע  יוכל   3 במזרח  שישחק  -מי 
לקיחות במשחק נכון ומדויק.

שהוא  משום  בדרום   K-שה יודע  הכרוז 
 K-לכיוון ה  1. הוא משחקNT התערב
 A עם  לוקח  דרום  לידו,  להיכנס  כדי 
ומשחק  בדומם  חותך  הכרוז   . וממשיך 
 Q. משחק  ועכשיו   ,Q-ה לכוון  הארט 
עם  לוקח  הכרוז   K-ה עם  מכסה  דרום 
 J-ה עם  לוקח  צפון   . ומשחק   A-ה
ומשחק . הכרוז משחק נמוך ודרום לוקח 
סופי  במשחק  נמצא  דרום  עכשיו   ,Q עם
הכרוז   (K-ל (מתחת    ישחק  הוא  אם 
את  וצמצם   J-ה את  מהדומם  ישים 
ייתן  הוא    ימשיך  דרום  אם  המפסיד, 
הוא  ואם  מפסיד  והשלכת  חיתוך  לכרוז 
ישחק J וספייד נוסף הכרוז לוקח עם ה-9 
מפסיד  וזורק  גבוה    ומשחק  בדומם   
 , :כל זה מוביל את הכרוז להפסיד .-ב

שני  ולבצע את החוזה. 
מי  שגם  היא  יותר  עוד  משמחת  בשורה 
שלא ישחק מדויק וייפול במזרח פעם אחת 
לעומת   100 מינוס  של  מתוצאה  ירוויח 

מינוס 110. יחי ההבדל הקטן!
 

Dealer: S 
Vul: None

 11 Board:

 K8732
 J76
 T72
 KT

 AQJT96
 Q
 J86
 A87

 54
 AKT832
 953
 J6

 
 954
 AKQ4
 Q95432

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

------12
PassPassPass

ניתוח ההכרזה
קלאסית  יד  למערב   .1 פותח  דרום 
למזרח  בהארט.   weak 2 להתערבות 
שישייה יפה מאוד בספייד, אבל 2 תהיה 
של  לחוזה  כנראה  שתוביל  מחייבת  הכרזה 
פאס  של  והכרזה  נמוך,  לעצור  עדיף   .3

היא זו שתשתלם למזרח ברוב המקרים.

ניתוח משחק היד
 ,A -ב לוקח  הכרוז   . K-ב מוביל  צפון 
משחק את ה-Q וקלאב נוסף. דרום לוקח 
 .9-וממשיך ב AKQ משחק ,Q-עם ה
  איזה  עם  להחליט  צריך  מערב  עכשיו 

לחתוך, בידיעה שגם צפון עלול לחתוך. 
צפון  ייכשל:   T-ב חיתוך  הנתון  במערך 

יחתוך ב-J וייתן לדרום חיתוך בספייד.
ולהמשיך  גבוה  לחתוך  הוא  הנכון  המשחק 
 J-שה מקווה  הכרוז  נוסף.  גבוה  בשליט 
יש   3-3 החלוקה  אם  גם  אך  דאבלטון, 
עדיין סיכוי לבצע את החוזה אם נלכוד את

.K-ה
מקלף  מסיק  שהכרוז  היא  חשובה  נקודה 
דאלבטון  שלצפון  ומההמשך  ההובלה 
בקלאב, לכן דרום חייב להיות קצר בספייד.

לאחר מסירת הארט לצפון, ההגנה תמשיך 
כעת  ומומלץ  יחתוך  הכרוז  בקלאב. 
סבור  דרום  אם  השליטים.  כל  את  למשוך 
חשיבות  חסר  שלו  הרביעי  שהדיאמונד 
לו  שיש  לכרוז  מגלה  הוא  אותו,  ומשליך 

חוסר בספייד.
אם דרום מסרב להשליך דיאמונד, יש כאן 
להפיל  לנסות  או  בספייד  לעקוף  אם  ניחוש 

K בודד בדרום.
לא  שלכם  שהאינטואיציה  בטוחה  אני 

תאכזב אתכם, כי המזל הולך עם הטובים.
 

Dealer: W 
Vul: N-S

 12 Board:

 KQ2
 
 KJ87
 QJ8643

 A9
 AJ8
 T93
 KT952

 753
 T9743
 A652
 A

 JT864
 KQ652
 Q4
 7

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

---------Pass

1Pass1Pass

2Pass2Pass

2PassPassPass

ניתוח ההכרזה
הכרזה סטנדרטית. דרום עם שתי חמישיות 
מתחיל בגבוהה. צפון חוזר על סדרתו, היות 
 .2 של  רוורס  להכרזת  מדי  חלש  שהוא 
דרום ממשיך לתאר את ידו ומכריז 2 כדי 
למצוא התאמה במייג'ור, צפון מעדיף ללא 
החוזה  וזהו  בספייד,  לשחק  ספק  של  צל 

הסופי.

ניתוח משחק היד
רבים מתעלמים מאפשרות זו, אבל ההובלה 

המומלצת בחלוקה זו היא בשליט.
מערב רואה בידו חמישייה בהארט.  הכרוז 
ההגנה  ועל  רביעייה,  לפחות  לו  שיש  הודיע 
למנוע  כדי  השליטים  את  לו  להוציא 

חיתוכים ביד הקצרה.
דרום  נוסף.  בשליט  וחוזר   A-ב זוכה  מזרח 
 ,Qזוכה בדומם ומשחק דיאמונד לכיוון ה
 A גובה גם את ה ,Aמערב לוקח עם ה

וממשיך בספייד.
חיתוכים.  ללא  נותר  בדומם  שנמצא  הכרוז 
 T9-ה ולשמחתו   KJ-ה את  מושך  הוא 

נופלים ממזרח וה-8 הופך ללקיחה. 
והכרוז  נעלמים,  בהארט  מפסידים  שני 
תוצאה  עדיין  זו  לקיחות.   8 לבצע  מצליח 
היה  לא  מערב  שאם  משום  להגנה,  טובה 
לקיחה  משיג  היה  הכרוז  בשליט,  מוביל 

עודפת.
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Dealer: N 
Vul: Both

 13 Board:

 J5
 5432
 95
 J8542

 KT43
 AQJ8
 JT32
 3

 AQ92
 97
 K84
 AQ97

 876
 KT6
 AQ76
 KT6

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

Pass1Pass1
Pass2Pass4
PassPassPass

ניתוח ההכרזה
מזרח פותח עם 11 נק' עם חלוקה לא מאוזנת 
המייג'ור.  בסדרות  טובות  רביעיות  ושתי 
מזרח- לחלוטין.  סטנדרטי  ההכרזה  המשך 

ומגיעים  בספייד  התאמה  מוצאים  מערב 
למשחק מלא.

ניתוח משחק היד
האס  עם  לוקח  דרום   ,9-ב מוביל  צפון 

וחוזר בדיאמונד. 
מקלף  נכונות  מסקנות  להסיק  צריך  הכרוז 
שמוביל  מי   .K-ה עם  לקפוץ  ולא  ההובלה 

ב-9, אין לו Q, אבל יש סיכוי שהוא חותך.
לשמחתו של הכרוז צפון הוביל מדאבלטון, 
שליטים  להוציא  הוא  שנותר  כל  ועתה 

ולעקוף בהארט.
מובטח  בהארט  העקיפה  כישלון  לאחר  גם 

ביצוע המשחק המלא עם לקיחה עודפת.
 

Dealer: E 
Vul: None

 14 Board:

 K954
 T842
 AQ84
 4

 AQJ876
 A5
 9
 AJT7

 T32
 J96
 KJ3
 Q952

 
 KQ73
 T7652
 K863

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

---1Pass2
Pass4PassPass

Pass

ניתוח ההכרזה
מזרח פותח 1, ולאחר תמיכת שותפו עליו 

פשוט להכריז למשחק מלא.
משום   Trial Bid עם  להתחכם  טעם  אין 
במשחק  לעצור  הולכים  איננו  זו  שביד 
בדרך  ביניים  הכרזת  כל  אופן.  בשום  חלקי 
למשחק מלא רק תנדב מידע מיותר להגנה.

ניתוח משחק היד
דרום מוביל ב-K. לכרוז מפסיד אחד בכל 
סדרה, והוא רוצה להגיע לדומם כדי לבצע 
עליו   A-ב שיזכה  לאחר  בספייד,  עקיפה 

 .J-נוסף לכיוון ה  לשחק
בדילמה.  הוא  ועכשיו   ,Q-ב יזכה  דרום 
את  "ימכור"  בהארט  או  בקלאב  המשך 
החוזה. עם זאת, ההחלטה אינה קשה מדיי. 

.-דרום ממשיך ב
הכרוז מנסה את ה-K, אבל צפון לוקח עם 
חשוד,  ניראה  זה   .4-ב וממשיך   A-ה
אבל אין ברירה. הכרוז מנסה עקיפה, אבל 
דרום זוכה ב-K ונותן לצפון חיתוך. לבסוף 
ונופל  בספייד  גם  לקיחה  מפסיד  הכרוז 

פעמיים.
יכול  היה  שהוא  לכרוז  ברור  מעשה  לאחר 
לעשות,  מה  אין  אבל  אחת,  פעם  רק  ליפול 

צריך לנסות לבצע את החוזה. 
אם נפלתם פעמיים, אל תתבאסו יותר מדי. 

זה חלק מהמשחק ועוד רבים יפלו כמוכם.
 

Dealer: S 
Vul: N-S

 15 Board:

 K65
 A7642
 8643
 A

 T8
 KQ5
 KJ952
 J32

 A432
 JT9
 AT
 QT75

 QJ97
 83
 Q7
 K9864

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

------PassPass

1Pass1Pass

Pass2PassPass

Pass

ניתוח ההכרזה
נק   11 עם  השלישי  במושב  פותח  צפון 
יודע  הוא  שותפו.  תשובת  על  פאס  ומכריז 
אין  ולכן  נקודות   11 היותר  לכל  שלדרום 

למה לשאוף. 
אמנם  הראשון  בסיבוב  פגיע.  אינו  מזרח 
במצב  אולם   ,2 בגובה  להתערב  לא  הקפיד 
לפעול  עליו  בספייד  קוצר  עם   Balancing

ולא לתת ליריבים לשחק "בזול".
הסופי,  החוזה  יהיה   2-ש להניח  סביר 
צפון-דרום  מהשולחנות  בחלק  כי  אם 
מצד  החוזה.  על  להתחרות  ימשיכו 
של תוצאה  עם  שולחנות  גם  יהיו  שני, 

.All Pass

ניתוח משחק היד
להובלה  בסדרתו  הובלה  בין  מתלבט  דרום 
בסדרת שותפו, אולם ביד זו אין לו דחף עז 

.Q-לחתוך, ואני ממליצה להוביל ב
מיד  יזכה  ולכן  מחיתוכים,  חושש  הכרוז 

ב-A וישחק שני סיבובי שליט.
 AK לשחק  אם  ניחוש  של  שאלה  זו 
מלמעלה או לעקוף בשליט. מי שיבחר בדרך 
הוא  וה-Qתיפול.  מזלו  יתמזל  הראשונה 
יוכל לגבות עוד שני דיאמונדים ולפתח את 

סדרת ההארט בדרך ל-8 לקיחות.
לעומת זאת, כרוז שיבחר בעקיפה בדיאמונד 

נגד צפון ייכשל בחוזה פעם אחת.
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Dealer: W 
Vul: E-W

 16 Board:

 KT85
 T85
 J943
 QT

 A7
 K72
 KQT5
 AJ74

 J642
 Q6
 A87
 K852

 Q93
 AJ943
 62
 963

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

---------Pass

Pass1NTPass2(1)

Pass2(2)Pass3NT

PassPassPass
(1) סטיימן

(2)אין רביעיות במייג'ור

ניתוח ההכרזה
למזרח יד  לחלוטין.  סטנדרטית  הכרזה 
מאוזנת עם 17 נק' והוא פותח 1NT. מערב 
יודע שיש משחק מלא ורק מברר באמצעות 

סטיימן אם למזרח רביעיה בספייד.

ניתוח משחק היד
את  לשחק  חייב  הכרוז   ,4-ב מוביל  דרום 
הוביל  שדרום  ולקוות  מהדומם   Q-ה
הוא  עכשיו  שאם  מכיוון   A-ל מתחת 
האס  ידי  על  תימחץ  היא  אותה,  ישחק  לא 

בסיבוב הבא ולא יהיה לה שום ערך. 
ה-Q זוכה, וכעת הכרוז מזהה את צפון כ"יד 
המסוכנת". ברגע שצפון יקבל את ההובלה 

הוא יחזור  לשותפו והחוזה ייכשל. 
תתבצע  והעקיפה   , היא  העבודה  סדרת 
לכיוונו של דרום. הכרוז משחק K וקלאב 

נוסף ולשמחתו ה-Q נופלת. 
כעת כבר יש 9 לקיחות בטוחות, אבל הכרוז 
שיעקוף  מי  עודפת.  לקיחה  מחפש  עדיין 
עודפת,  לקיחה  ישיג   T-ה לכיוון  בדיאמונד 
ומי שישחק AKQ מלמעלה יסתפק בביצוע 

החוזה בדיוק.
 

Dealer: N 
Vul: None

 17 Board:

 JT72
 A8
 AT6
 AQ53

 K54
 K9632
 983
 98

 963
 QJT5
 K4
 T742

 AQ8
 74
 QJ752
 KJ6

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

1NTPass3NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה
רגילה  פתיחה  לצפון  סטנדרטית.  הכרזה 
כדי  מספיק  אינו  דרום  של  כוחו   .1NT של
 3NT מכריז הוא  לכן  לסלם,  להגיע  לנסות 

מיד.

ניתוח משחק היד
 T-מערב משחק את ה 3-מזרח מוביל ב

(נמוך מרצף). 
גם  ראשית,  מדוע?  לעכב.  צורך  אין  זו  ביד 
של  למטרה  יביא  לא  זה  הכרוז  יעכב  אם 

קטיעת התקשורת בין המתנגדים.
 13 בכל  לזכות  סיכוי  יש  זו  ביד  שנית, 
מצליחות,  העקיפות  שתי  אם  הלקיחות 
לקיחה  כל  טופ-בוטום  חישוב  ובשיטת 

קובעת!
לכרוז 7 לקיחות בטוחות. איזו עקיפה ינסה 
קודם, בספייד או בדיאמונד? התשובה היא 
ללכת על הסדרה שתפיק מספר רב יותר של 
נכנסים  לכן  תצליח.  העקיפה  אם  לקיחות 
לדומם בקלאב ועוקפים בדיאמונד. חלוקת 
משיג 5  והוא  לכרוז,  נוחה  הדיאמונד  קלפי 

לקיחות בדיאמונד.
מספר הלקיחות הבטוחות עלה ל-11, וכעת 
או  אותן,  לקחת  פשוט  אם  היא  השאלה 
לנסות לעקוף גם בספייד בשביל 13 לקיחות. 
אם תיכשל העקיפה בספייד, עלולות להיות 

לכרוז 10 לקיחות בלבד... לשיקולכם.
בהארט  יעכב  לא  הקופה,  כל  על  שיילך  מי 
התוצאה  את  ישיג  העקיפות,  כל  את  וינסה 

המרבית.
 

Dealer: E 
Vul: N-S

 18 Board:

 843
 AQ9
 QJT8
 K87

 T97
 JT8765
 
 T963

 KQJ65
 43
 A54
 QJ2

 A2
 K2
 K97632
 A54

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

---Pass11
2(1)Pass3NTPass

PassPass
(1) התאמה בדיאמונד ו10+ נקודות.

ניתוח ההכרזה
דרום פותח 1 מערב מתערב 1 ולצפון אין 
הכרזה טבעית. הוא אינו יכול להכריז NT ללא 
עוצר בספייד. צפון מכריז את סדרת המתנגד 

ומראה 10+ נק' עם התאמה בדיאמונד.
דרום זקוק רק ל- A כדי לספור 8 לקיחות 
לפחות  הבטיח  שהשותף  מאחר  מלמעלה. 
טופ- חישוב  בשיטת  הרצוי  החוזה  נק',   10

שבהן  הידיים  ברוב   .3NT הוא  בוטום 
 3NT 5 (600 נק') ניתן יהיה לבצע יתבצע
נק')   630) לפחות  אחת  עודפת  לקיחה  עם 

וזה עושה את ההבדל בין טופ לבוטום.

ניתוח משחק היד
כישלון! מערב מוביל ב-K. הדומם נחשף 
A ולצערו של דרום הקלף החשוב ביותר

אחת  פעם  מעכב  הכרוז  שם.  נמצא  אינו 
נתק  ייווצר  שאולי  בתקווה   A-ה את 
מערב  שמא  או  המגנים,  בין  בתקשורת 
יחליף סדרה.  לצערו, מערב ממשיך בספייד. 
אין כל תקווה לבצע 3NT ללא פיתוח סדרת 
עוד  גובה   ,  A-ב זוכה  מערב  הדיאמונד. 

שלוש לקיחות בספייד ומכשיל את החוזה.
בסוף המשחק דרום מגלה  ש-5 ניתן לביצוע 
לעיל  שהומלץ  ההכרזה  מהלך  האם  בקלות. 
היה מוטעה? כלל וכלל לא! בטווח הרחוק מי 
שיכריז עם יד כזו 5 יפסיד, ואלו שישחקו 
הפסדתם  אולי  אז  הזמן.  רוב  ירוויחו   3NT

בקרב, אבל לא תפסידו במלחמה.
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Dealer: S 
Vul: E-W

 19 Board:

 875
 K94
 87
 K8432

 32
 JT765
 AJ93
 Q7

 AK6
 Q3
 KQ64
 AJT6

 QJT94
 A82
 T52
 95

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

------Pass1
Pass112NT

Pass3NTPassPass

Pass

ניתוח ההכרזה
את  פותח  מאוזנת  ויד  נק'   19 עם  מערב 
מדי  חזק  שהוא  מכיוון   1-ב ההכרזה 
בשביל 1NT וחלש מדי בשביל 2NT. מזרח 

 .1-1, ודרום נכנס להכרזה ב מכריז
נקודה  לדרום  חסרה  היבשים  הכללים  לפי 
אחת להכרזתו, אולם אני ממליצה להתערב 
במצב פגיעות עדיף ולתת לשותף מידע במה 
להוביל. ייתכן אף שתתגלה התאמה בספייד 

וצפון-דרום יזכו בחוזה. 
לתכניותיו  מפריעה  אינה  דרום  התערבות 

 .2NT של מערב והוא מכריז
בקונבנציה  המשתמש  במזרח  שחקן 
אין  שלשותפו  כעת  יודע   Support Dbl
את  ומסיים  בהארט  קלפים   3 של  התאמה 

.3NT ההכרזה מידית עם

ניתוח משחק היד
בשולחנות  ביותר.  חשוב  ההובלה  קלף 
צפון  בהכרזה  מתערב  לא  דרום  שבהם 
להשיג  לכרוז  ולסייע  בקלאב  להוביל  עלול 

לקיחות עודפות.
לשותפו  קשוב  צפון  שלנו  בשולחן  אולם 
שאין  מגלה  הכרוז  כעת   .5-ב ומוביל 
משום  ההארט,  סדרת  את  לפתח  זמן  לו 
שנותר לו רק עוצר אחד בספייד וכדי לפתח 
את  למסור  חייב  יהיה  הוא  ההארטים 

ההובלה פעמיים.
את  לפתח  היא  שנותרה  היחידה  הדרך 
גובה   ,A-ב זוכה  הכרוז  הקלאב.  סדרת 
את  ומריץ  בדומם  מסיים   ,-ב לקיחות   4

ה-Q לעקיפה. צפון זוכה 
הספייד  סדרת  בספייד.  וממשיך   K-ב
למשוך  רק  נותר  לכרוז  הוגבהה.  דרום  של 
ללא  החוזה  את  ולבצע  גבוהים  קלאבים 

לקיחות עודפות.

 

Dealer: W 
Vul: Both

 20 Board:

 AT83
 AK
 JT764
 K8

 9
 842
 9532
 JT743

QJ54
 QJT75
 K
 A96

 K762
 963
 AQ8
 Q52

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

---------1
DblPass2Pass

4PassPassPass

ניתוח ההכרזה
סדרת   .1-ב ההכרזה  את  פותח  מערב 
מתאימה  אינה  צפון  של  הדיאמונד 
אפשרות  קיימת   .2 בגובה  להתערבות 
אולם  דאבלטונים,  שני  עם   1NT להכריז 
למצוא  היא  צפון  של  העילאית  המטרה 
אומץ  אוזר  הוא  לכן  בספייד,  התאמה 
ומכריז Dbl תוך כדי תפילה קטנה שהשותף 

לא יכריז קלאב. 
נק'   9-11 שמראה   2 מכריז  דרום  בפועל 
וצפון יכול להעלות ללא חשש למשחק מלא.

ניתוח משחק היד
 .Q-מערב מוביל ב

הוא  המשחק  בתכנון  ביותר  החשוב  החלק 
נק'   26 ולדומם  לכרוז  ההכרזה.  את  לזכור 
במשותף. מערב פתח והבטיח 12+ נקודות, 

לכן למזרח לכל היותר 2 נקודות.
אחד  שלפחות  היא  ראשונה  מסקנה 
מערב.  של  בידו  נמצא  בשליט  המכובדים 
מתחילים את סדרת הספייד ב-K ומובילים 
ישרת  מערב  אם  הדומם.  לעבר  נמוך  קלף 
בקלף נמוך, יש לשחק את ה-T! זהו משחק 
זו,  בלקיחה  יזכה  מזרח  אם  גם  בטוח: 
האחרון  השליט  את  יפיל   A-ה בהמשך 

שנותר למגנים.
לאחר שהכרוז צמצם את מספר המפסידים 
בסדרת  לטפל  עליו  לאחד,  בספייד 
לשחק  כיצד  לנחש  תוכלו  האם  הדיאמונד. 

סדרה זו?
 A-ה לכיוון    ישחק  הכרוז  מאוד!  נכון 
מכיוון שלפי ההכרזה ה-K חייב להיות אצל 
נותר  נופל.   K-ה הנעימה  להפתעתו  מערב. 
אחד  וקלאב  אחד  ספייד  להגנה  למסור  רק 

ולתבוע 11 לקיחות – תוצאה מצוינת.
 

Dealer: N 
Vul: N-S

 21 Board:

 J65
 T96
 T8
 QT642

 A93
 KQ5
 K6542
 53

 QT72
 84
 AQJ3
 AK8

 K84
 AJ732
 97
 J97

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

Pass11Dbl

Pass1NTPass3NT

PassPassPass

ניתוח ההכרזה
דרום  של  התערבותו  סטנדרטית.  הכרזה 
לוותר  ממליצה  איני  אך  מינימלית,  היא 
עליה למרות מצב הפגיעות. במקרה הנוכחי 
זה לא משנה, אבל לרוב הכרזת האוברקול 

תביא תועלת.
 Negative בקונבנציה  משתמש  מערב 
בספייד.  קלפים   4 להראות  כדי   Double
מזרח מכריז 1NT עם עוצר בהארט, ומערב 
בלבד,  נקודות   14-12 שלשותפו  כעת  יודע 

.3NT-ולכן יש לסיים את ההכרזה ב
חיפוש  של  במלכודת  שייפול  במערב  שחקן 
שייכשל   6-ל להגיע  עלול  בדיאמונד  סלם 
בתחרות  גרועה  תוצאה  שיעניק   5-ל או 

טופ-בוטום.

ניתוח משחק היד
 .Q-ב זוכה  הכרוז   ,3-ב מוביל  דרום 
לכרוז  המסוכנת.  היד  הוא  צפון  כי  ברור 
חשוב  אבל  מלמעלה,  בטוחות  לקיחות   9
והמטרה  טופ–בוטום  שמשחקים  לזכור 

היא לזכות בכמה שיותר לקיחות. 
בדיאמונד  לקיחות   5 לגבות  צריך  הכרוז 
הכרזת  היריבים.  השלכות  אחר  ולעקוב 
רומזת  פגיע  במצב  דרום  של  האוברקול 
לאחר  בידו.  הנראה  ככל  נמצא   K-ה כי 
הדיאמונדים אפשר לגבות קלאב גבוה אחד 
דרום  (אם   Q-ה אל  וספייד   A ולשחק 

משרת בקלף נמוך).
מאפשרת   3-3 הידידותית  הספייד  חלוקת 
ובסך  זו,  בסדרה  לקיחות   3 להשיג  לכרוז 
ברוב  הצפויה  התוצאה  לקיחות –  הכול 11 
 K-ב רק  זוכה  ההגנה  כאשר  השולחנות, 

.A-וב
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Dealer: E 
Vul: E-W

 22 Board:

 AT8
 AJ753
 T8
 K95

 7543
 Q64
 Q732
 T3

 KQJ
 K982
 J954
 Q2

 962
 T
 AK6
 AJ8764

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

---Pass1Pass

1Pass2Pass

2(1)Pass2NTPass

3NTPassPassPass
(1) מחייב לסיבוב נוסף

ניתוח ההכרזה
דרום פותח 1. למערב לא מומלץ להתערב 
מכריז  צפון  פגיע.  במצב  אלה  קלפים  עם 
יודע  צפון   .2 סדרתו  על  חוזר  ודרום   ,1
 ,4 כעת שיש משחק מלא, אך מתלבט בין
5 ו-3NT. עליו להשתמש בהכרזת ביניים 

כדי לברר מידע נוסף על ידו של השותף.
בהכרזה  זה  במצב  המשתמשים  יש 
על  ממליצה  אני  אולם   ,2 של  מלאכותית 
כבר  צפון   .2 של  יותר  "טבעית"  הכרזה 
שלא  משום  ספיידים   4 אין  שלשותפו  יודע 
הכריז 1. הכרזת 2NT של דרום מתארת 
קלפי  ללא 3  בדיאמונד  לפחות)  (אחד  עוצר 
הנכון  החוזה  מהו  יודע  צפון  עכשיו  הארט. 

.3NT ומכריז

ניתוח משחק היד
מערב מוביל בדיאמונד. לכרוז אסור לעכב! 
אם יעשה זאת, ההגנה עלולה לעבור לסדרת 
הספייד המסוכנת שבה יש לכרוז עוצר אחד 

בלבד.
הכרוז יתחיל מיד בסדרת הקלאב וישתמש 

בכלל
 .EIGHT EVER NINE NEVER
אלא  לעקוף  לא  היא  הנכונה  ההחלטה 
 10 לכרוז  יש  עכשיו  מלמעלה.   AK לשחק 

לקיחות בטוחות.
עודפות  לקיחות  לבצע  סיכוי  יש  האם 
נוספות? לכאורה לא, אבל זה תלוי בהגנה. 
מערב צריך להשליך 4 קלפים על הקלאבים 
הארטים,  שני  וישליך  ישגה  אם  הארוכים. 
הכרוז יוכל להריץ את ה-T ולהגביה את 

ההארטים בדומם.

Dealer: S 
Vul: Both

 23 Board:

 JT3
 AK762
 AKT2
 5

 97
 Q4
 8543
 T8742

 AQ42
 T
 J76
 AK963

 K865
 J9853
 Q9
 QJ

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

------Pass1
1Pass2Pass

4PassPassPass

ניתוח ההכרזה
צפון מתערב 1. לו היו מזרח-מערב בלתי 
הכרזת  במזרח  לשקול  מקום  היה  פגיעים, 
מכריז  דרום  נקודות).   0-5)  3 של  הפרעה 
התאמה  להראות  כדי  הפותח  סדרת  את 
 .(Pass-המקסימום של ה) 'ו-10-11 נק -ב
גבוהות,  נקודות   9 רק  סופרים  אנו  אמנם 
אבל אין ספק שתמיכה של 5 קלפים בשליט 

מצדיקה תוספת של נקודות חלוקה. 
מכריז  צפון  דרום,  של  הכרזתו  בעקבות 

.4 משחק מלא

ניתוח משחק היד
לרוב  מזרח.  של  ההובלה  בקלף  תלוי  הכול 
עם  אבל  השותף,  בסדרת  להוביל  נהוג 
כמה  עצמו:  את  ישאל  מזרח  חמישייה 
שהכרוז  לפני  לקחת  נוכל  כבר  לקיחות 

יחתוך?
שמזרח  היחידה  הפעם  כנראה  שזו  היות 
ההזדמנות  את  לנצל  הראוי  מן  בהובלה, 

.9-ולהוביל ב
מי שיבחר כאן בספייד יפגע "בול" ויפיל את 
 2-ב וימשיך   AQ-ב יזכה  מערב  החוזה. 
לחזור  בוודאות  יידע  שמזרח  כדי  לחיתוך 

בקלאב.
ב-9 ולאחר  הוביל  השותף  אם  לב:  שימו 
בוודאות!  דאבלטון  זהו   ,7-ב שירת  מכן 
חיתוך  מתן  לפני   AK למשוך  ניסיון 

לשותף יעניק לכרוז את החוזה במתנה.
אם מערב ימשיך בספייד רביעי לאחר חיתוך 
"להתקמצן".  אסור  לכרוז   ,A-ו ספייד 
למנוע  כדי   A-ה או   K-ה עם  לחתוך  עליו 

מההגנה להפיל אותו פעמיים.
 

Dealer: W 
Vul: None

 24 Board:

 KT5
 QT853
 74
 Q85

 A92
 A7
 J86
 JT642

 QJ6
 KJ64
 A32
 K97

 8743
 92
 KQT95
 A3

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

---------1
Pass1NTPassPass

Pass

ניתוח ההכרזה
מומלץ  לא  לצפון  סטנדרטית.  הכרזה 

להתערב עם 7 נקודות וסדרה חלשה. 
למרות  נקודות.   10 עם  מאוזנת  יד  למזרח 
 ,1NT להכריז  מומלץ  בקלאב  ההתאמה 
טופ- החישוב  בשיטת  וכמה  כמה  אחת  על 

בוטום.

ניתוח משחק היד
את  לעכב  הכרוז  על   .K-ב מוביל  דרום 

ה-A ולא לזכות בלקיחה הראשונה.
אני ממליצה להשתמש בהסכם שעל הובלה 
תמונה  להשליך  צריך  השותף   NT נגד  K-ב

או לאותת על מספר הקלפים שלו בסדרה.
מבין  דרום   7-ה את  משחק  שצפון  לאחר 
להמשיך  לא  ומחליט  דאבלטון,  שלשותפו 

בסדרה.
 ,Q – בספייד הוא  דרום  של  הנכון  ההמשך 
שלו  העבודה  לסדרת  עובר  הכרוז   .A  ,K
 .Q-ל מפסיד  שלו   J-ה אולם  קלאב,   –
שותפו  עבור  ומגביה  לדיאמונד  חוזר  צפון 
לאחר  אותן  גובה  דרום  בסדרה.  לקיחות   3

.A-הזכייה ב
שאר  לקיחות.  לשש  ההגנה  מגיעה  כך 
מבוצע  והחוזה  הכרוז,  של  הן  הלקיחות 
הצלחה  מהווה  אינה  זו  תוצאה  אך  בדיוק, 
שבהם  בשולחנות  למזרח-מערב.  גדולה 
בלקיחה  בדיאמונד  וימשיך  ישגה  דרום 
לקיחות   10 לבצע  עשוי  הכרוז  השנייה, 
משחק  הוכרז  לא  מדוע  עצמו  את  ולשאול 

מלא...
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Dealer: N 
Vul: E-W

 25 Board:

 A952
 T84
 T75
 763

 KJ876
 AQ
 964
 T42

 T3
 J9732
 K8
 AQJ5

 Q4
 K65
 AQJ32
 K98

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

PassPass1NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה
מהלך ההכרזה רגיל לחלוטין. איני ממליצה 
נגד  להתערב  מזרח-מערב  בכיוון  לשחקנים 

1NT עם ידיים כאלה במצב פגיע.

ניתוח משחק היד
מערב מוביל בהארט רביעי מלמעלה. הכרוז 
אינו  שהדומם  פי  על  אף  לשותפו  מודה 

מלהיב וניגש למשחק.
הכרוז   .Q-ב וממשיך   A-ב זוכה  מזרח 
צריך לזכות מיד ב-K, אחרת מזרח עלול 

לעבור לקלאב. 
שאפתן  כרוז  אפשרויות.  שתי  ישנן  כעת 
בדיאמונד  ויעקוף   A-ב לדומם  ייכנס 

בתקווה לבצע את החוזה.
לאחר שמערב יזכה ב-K, הכול יתמוטט. 
ליד  יעבור  שלו,  בהארטים  יזכה  מערב 
בקלאב.  ימשיך  ומזרח  בספייד,  שותפו 
במקרה זה הכרוז עלול לסיים את המשחק 

 .עם שתי לקיחות בלבד
ישחק  העקיפה,  על  יוותר  יותר  זהיר  כרוז 
A וימסור דיאמונד למערב. לאחר הזכיה 
ב-A הכרוז ימשוך 3 דיאמונדים שהוגבהו 
אם  מזאת,  יתרה  בלבד.  אחת  פעם  וייפול 
אפילו  החוזה  קלאב,  וישחק  ישגה  מערב 

יבוצע.
אין  טופ-בוטום  שבתחרות  הוא  הלקח 
כאשר  "בכוח".  חוזים  לבצע  לנסות  צורך 
החוזה הסטנדרטי הוא גרוע, לכל הכרוזים 
פחות  שייפול  מי  כמוכם.  צרות  אותן  יש 

מהאחרים יזכה בתוצאה הטובה ביותר.

Dealer: E 
Vul: Both

 26 Board:

 6542
 A7
 65
 75432

 KJ83
 9
 AT9843
 KQ

 9
 KQJT532
 KQJ
 96

 AQT7
 864
 72
 AJT8

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

---1Dbl4
PassPassPass

ניתוח ההכרזה
נקודות  עם 11   Takeout Dbl מכריז דרום 

יפות – כולן בסדרות הנכונות.
וסוגר  לשחק  רוצה  הוא  היכן  יודע  מערב 
איטית  הכרזה  מבטו,  מנקודת   .4-ל מהר 
יותר עלולה לאפשר ליריבו למצוא הקרבה 
משתלמת של 4. עם זאת, גם מי שיתחיל 
בהכרזה של 1 יסיים כנראה ב-4. אין זה 
הקלפים  עם   4 יכריזו  שצפון-דרום  סביר 

שהם מחזיקים בפועל.

ניתוח משחק היד
בקלאב  הוא  צפון  של  הנכון  ההובלה  קלף 
או בספייד. הובלה בדיאמונד על מנת לקבל 
השותף  שהרי  טעם,  חסרת  תהיה  חיתוך 
קצר  הוא  גם  ולכן   ,1 על   Dbl הכריז 
בסדרתו  הובלה  מזאת,  יתרה  בדיאמונד. 
לכרוז  לאפשר  עלולה  הדומם  של  הארוכה 
בהמשך השלכת מפסידים מסדרות אחרות.

היא  במשחק  הכרוז  של  היחידה  משימתו 
אותה  שישלים  לאחר  שליטים.  משיכת 
אם  אלא  במדויק,  החוזה  את  יבצע  הוא 
ו/  A-ה את  לגבות  "ישכחו"  צפון-דרום 

בסדרות  המפסידים  ואז   ,A-ה את  או 
של  הדיאמונדים  על  במהירות  ייעלמו  אלה 

מזרח.

 

Dealer: S 
Vul: None

 27 Board:

 AK2
 T97
 AQ73
 T75

 953
 AK86
 KT9
 AKQ

 JT764
 43
 86
 J642

 Q8
 QJ52
 J542
 983

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

------PassPass

1DblPass1
Pass1NTPass2
PassPassPass

ניתוח ההכרזה
צריך  מזרח  נקודות  עם 19   .1 פותח  צפון 
 0-8)  1 מכריז  שותפו   .Dbl-ב להתחיל 
 1NT התכנון  לפי  ממשיך  ומזרח  נקודות) 

כדי להראות 20-19 נקודות. 
מול  מערב  של  ידו  את  מחזיקים  הייתם  לו 
משאירים  הייתם  האם   ,1NT של  פתיחה 
טרנספר?  מכריזים  או   1NT-ב החוזה  את 
מערב  מאוד  חלשה  יד  עם  דווקא  כאן,  גם 
מחוזה  ולברוח  סדרתו  על  לחזור  צריך 

.NT-ב
ידו  את  תיאר  כבר  הוא  מזרח?  לגבי  ומה 
להוסיף!  מה  לו  ואין  הקודמות,  בהכרזות 
שחקן במזרח הממשיך את ההכרזה לאחר 
20- לו  שיש  ידע  כבר  שהשותף  שוכח   2

היה  מערב  בכך,  צורך  היה  לו  נקודות.   19
מכריז  4 בעצמו.

ניתוח משחק היד
צפון מוביל ב-9,והכרוז יכול להסיק שה-

אינו  צפון  כי  ברור  בנוסף  בדרום.   QJ
מחזיק ב-AKQ, אחרת היה מוביל בהם.

מצד שני צפון פתח את ההכרזה, ולכן כבר 
בלקיחה הראשונה אפשר למקם כמעט את 
 A-כל הקלפים הבכירים. בפרט, ידוע שה
להסיק  ניתן  מסקנות  כמה  מדהים  בצפון. 

במהלך המשחק אם רק מנסים.
המשחק הנכון: זוכים ב- A. ספייד נמסר 
לצפון שממשיך . זוכים ב- K ומוסרים 

ספייד לדרום. הארט נחתך. 
ממשיכים ב-AKQ וחותכים את ההארט 
בידו  אך  הכרוז,  מעל  חותך  צפון  האחרון. 
,K -נותרו רק קלפי דיאמונד. הדומם זוכה ב

כדי  שליט  הכרוז  של  בידו  נותר  ועדיין   
להגיע ל-J ולהשלים 9 לקיחות.
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Dealer: W 
Vul: N-S

 28 Board:

 4
 KQT765
 KQ3
 864

 A852
 82
 J76
 T953

 KJ6
 J9
 T942
 KQJ2

 QT973
 A43
 A85
 A7

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

---------Pass

1Pass1Pass

2Pass4Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה
נקודות  ועשר  בהארט  יפה  שישייה  לצפון 

הכוללות KQ בדיאמונד.
 .2 בגובה  חלשה  לפתיחה  מדי  חזקה  זו  יד 
בחרתי להמליץ על הכרזת פתיחה אגרסיבית 
במקצת של 1. אפשר גם להתחיל בפאס, 
ואז על 1 של השותף להכריז 2. החוזה 

הסופי 4 יהיה זהה.

ניתוח משחק היד
שלושה  סופר  הכרוז   .6-ב מוביל  מזרח 
בקלאב.  ושניים  בספייד  אחד  מפסידים: 
מספר  את  להפחית  שניתן  מבחין  הוא 

המפסידים באמצעות חיתוך ביד הקצרה.
המשחק הנכון הוא להוציא רק סיבוב אחד 
נוסף.  וקלאב   A לשחק ואז  שליטים,  של 
יסתכן  ולא  קלאב  לחתוך  יספיק  הכרוז  כך 
השליטים  כל  את  לו  תוציא  שההגנה  בכך 
אחת  לקיחה  יפסיד  הוא  בהמשך  בדומם. 

בספייד ויסיים עם 11 לקיחות.
בפועל חלוקת השליטים היא 2-2, ואין פרס 
ידייקו  שלא  כרוזים  גם  נכון.  משחק  על 
יזכו  שליטים  של  סיבובים  שני  ויוציאו 

באותן 11 לקיחות.

 

Dealer: N 
Vul: Both

 29 Board:

 T75
 Q64
 Q54
 KQ93

 AQ9
 J8753
 T76
 J4

 K43
 K9
 AKJ93
 652

 J862
 AT2
 82
 AT87

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

PassPassPass1
Pass1Pass1NT

PassPassPass

ניתוח ההכרזה
יד  מתאר  מערב  וטבעית.  פשוטה  הכרזה 
אין  למזרח  נקודות.   14-12 עם  מאוזנת 
שאיפות עם 8 נקודות, והוא מסתפק בחוזה 

.1NT של

ניתוח משחק היד
והובלה  בספייד  הובלה  בין  יבחר  צפון 
לאחר  המשחק  במהלך  נתבונן  בקלאב. 

ההובלה הפסיבית בספייד.
 A הכרוז יזכה בלקיחה הראשונה, ישחק
לדומם  יחזור  בודדת,   Q להפיל  בתקווה 

ויעקוף בדיאמונד.
ההגנה  לקלאב.  ועובר   Q-ב זוכה  צפון 
הכרוז  בעוד  זו,  בסדרה  לקיחות   4 גובה 
על  להגן  כדי  זוכה  דיאמונד  להשליך  נאלץ 

סדרת ההארט.
בהארט  להמשיך  דרום  על  כעת 
אם  בניחוש!  נמצא  והכרוז  נמוך, 
וישחק הקלפים  מיקום  את  יפענח 

K, הוא יבצע את החוזה בדיוק. אם יבחר 
לשחק הארט נמוך – הוא ייכשל.

 

Dealer: E 
Vul: None

 30 Board:

 J
 QT92
 QJ762
 JT6

 A752
 86
 93
 Q7543

 Q863
 AJ753
 84
 K8

 KT94
 K4
 AKT5
 A92

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

---Pass1NTPass

2Pass2Pass

2NTPass3NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה
 1NT על  Pass להכריז  אותנו  שלימדו  נכון 
עם 7-0 נקודות, אבל במקרה זה נכנסת גם 

הערכת יד.
של  ידו  בהארט,  התאמה  כאן  תתגלה  אם 
צפון שווה הרבה יותר מ-7 נקודות. לכן צפון 
להעלות  בכוונתו   .2 ומכריז  אומץ  אוזר 
תשובה של 2 לגובה 3, ולהכריז Pass על 
תשובה של  2. ואם דרום מכריז 2? אין 
ברירה אלא להכריז 2NT - הזמנה למשחק 
במשימה  יעמוד  שדרום  ולהתפלל   – מלא 
 – קורה  אמנם  כך  ההזמנה.  את  יקבל  אם 
דרום מכריז 3NT עם יד מקסימלית של 17 

נקודות.

ניתוח משחק היד
 9-צפון משחק את ה .5-מערב מוביל ב

וזוכה בלקיחה.
(לשני     AK-ב הוא  ביותר  הטוב  ההמשך 
 .K ועכשיו הדיאמונדים)  נגמרו  היריבים 
במשחק  נתון  הוא   A-ב לוקח  מזרח  אם 
לפתח  לכרוז  יעזור  שישחק  מה  כל   - סופי 

לקיחה נוספת. 
דיאמונד  משחק  הכרוז  מעכב,  מזרח  אם 
לוקח  מערב  לעקיפה.   J ומוביל  לדומם 
ב- Q והפעם כבר אין להתחמק מהמשחק 
הסופי: אם ישחק A ה-Q בדומם הופכת 
ללקיחה התשיעית. אם ישגה וישחק ספייד, 
ואם  לקיחות,  ב-10  אפילו  יזכה  הכרוז 
ישחק קלאב זה יעזור לכרוז לפתח לקיחה 

תשיעית בקלאב.
יעניק  המלא  המשחק  ביצוע  מקרה,  בכל 
קרוב לתוצאת שיא, כי רוב הזוגות יסתפקו 

.1NT-ב
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Dealer: S 
Vul: N-S

 31 Board:

 QT92
 965432
 Q6
 3

 KJ64
 J8
 A9872
 Q4

 875
 
 JT54
 AKJT97

 A3
 AKQT7
 K3
 8652

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

------12
4DblPass4NT(1)

Pass5PassPass

Pass

ניתוח ההכרזה
עם   2-ב מתערב  מערב   .1 פותח  דרום 
הנוח  הפגיעות  מצב  בשל  מפתיחה  פחות 

והסדרה המצוינת. 
לצפון תמיכה של 6 קלפים בסדרת שותפו! 
 4-ל מידית  קפיצה  היא  הנכונה  ההכרזה 
ותקשה  מזרח-מערב  על  לחץ  שתפעיל 

עליהם להחליף מידע.
מזרח מכפיל עם 11 נקודות. זהו אינו דאבל 
לשותפו  ונותן  כוח  מראה  מזרח  עונשין. 
זכותו  ההכרזה.  המשך  לגבי  להחליט 
וחובתו של מערב להוציא את ה-Dbl לאחר 
שהתערב בהכרזה עם יד חלשה וחלוקתית.

בהכרזה  להמשיך  ביותר  הטובה  הדרך 
אינה 5, כי אם 4NT. מערב מראה סדרה 
שסדרת  (ברור  דיאמונד  קלפי   4 של  צדדית 
 5-הקלאב עדיפה מבחינתו). מזרח בוחר ב

עם תמיכה של 5 קלפים בשותפו.
שהיד  –ברור  להכפיל  יכול  אינו  דרום 
 ?5 חלוקתית מאוד. האם על צפון להכריז

איני ממליצה על כל במצב פגיע.

ניתוח משחק היד
בדומם,  חותך  הכרוז   .  A-ב מוביל  דרום 
הארט  עוד  חותך   ,A-ל דיאמונד  משחק 
בדומם, ועכשיו הרגע הגורלי - הוא משחק 
כעת   .2-2 מתחלקת  והסדרה  שני  דיאמונד 
הקלאבים  בזכות  מובטח  החוזה  ביצוע 
 ,A-ב לזכות  כעת  צריך  דרום  שבדומם. 

אחרת גם לקיחה זו תלך לאיבוד.
ויתנו  מדי  פסיביים  יהיו  מזרח-מערב  אם 
יבוצע  זה  חוזה   ,4 לשחק  לצפון-דרום 
משום שלכרוז מפסיד אחד בלבד בכל סדרה 

צדדית.
בעוד   ,4   מבצעים  צפון-דרום  לב:  שימו 
מזרח-מערב מבצעים 5. אלו הם הרגעים 
משחק  איזה  וואו,  לעצמך:  חושב  שאתה 

יפה זה ברידג'!

Dealer: W 
Vul: E-W

 32 Board:

 85
 KJ97
 AT7653
 5

 T92
 Q8
 QJ98
 JT97

 K743
 T5432
 42
 32

 AQJ6
 A6
 K
 AKQ864

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

---------Pass

PassPass2Pass

2Pass3Pass

3Pass3Pass

4NTPass6NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה
יד  לצפון   .2-ב ההכרזה  את  פותח  דרום 
חיובית, אבל קפיצה ל3 תקשה על המשך 

 .2ההכרזה. יש להכריז
צפון  טבעי.  הוא   3 בגובה  ההכרזה  המשך 
הוא  אבל  סדרה,  באף  התאמה  שאין  רואה 
אחרי   ATxxxx, KJxx מחזיק  זאת  בכל 

.2 שהשותף פתח
להכריז  ולא  הוגנת  להיות  חייבת  אני  כאן 
כאילו ראיתי את כל הקלפים לפני. ההכרזה 
הנכונה היא 4NT – הכרזה מזמינה. שותפו 
לאסים.  שואל  אינו   2 שפתח  שחקן  של 

.6NT דרום מקבל את ההזמנה ומכריז
כמה  להכריז  עדיף  חזקות  ידיים  עם  טיפ: 
יהיה  ניתן  כך  קפיצות.  ללא  לאט  שיותר 
השותפים  בין  מידע  שיותר  כמה  להחליף 

ולהגיע לחוזה הטוב ביותר.

ניתוח משחק היד
 K-ב זוכה  דרום   ,Q-ב מוביל  מערב 
אינם   הקלאבים  לצערו   .AKQ ומשחק 
מוסר  הוא  הרביעי  הקלאב  ואת  מתחלקים 
למזרח. זה ממשיך דרך החוזק של הדומם 
  J-ה עם  מזלו  את  מנסה  הכרוז   . ומשחק 

.K-ומערב זוכה ב 
הכרוז.  של  הן  הנותרות  הלקיחות  כל 
דיאמונד,  האס  על  יושלך  בספייד  המפסיד 

והחוזה נופל פעם אחת.
להערכתי, רק בודדים יעצרו במשחק מלא. 
אם הגעתם לסלם ונפלתם פעם אחת, תוכלו 

להתנחם בכך שאתם בחברה טובה.
 

Dealer: N 
Vul: None

 33 Board:

 AT43
 K652
 8
 J954

 QJ5
 98
 T65432
 87

 82
 J
 KQ97
 AQT632

 K976
 AQT743
 AJ
 K

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

PassPass12
3Pass4Pass

PassPass

ניתוח ההכרזה
 .2-ב מתערב  ומערב   ,1 פותח  דרום 
ההתאמה  אולם  גבוהות,  נקודות   8 לצפון 
בדיאמונד  הבודד  והקלף  קלפים   4 של 
סדרת  בהכרזת  לבחור  אותו  משכנעים 
וכוח   -ב התאמה  המתארת   ,3 המתנגד 
דרום  התחלתי.   Pass-ל יחסית  מקסימלי 

.4 מעלה למשחק מלא

ניתוח משחק היד
בקלות  מבוצע  החוזה   .K-ב מוביל  מערב 
טופ- בתחרות  אבל  עודפת,  לקיחה  עם 

לחפש  כדאי  חשובה.  לקיחה  כל  בוטום 
הלקיחות  מספר  את  שתבטיח  משחק  דרך 

המרבי גם נגד חלוקות גרועות.
בעיה  להתעורר  עלולה  הנוכחי  במקרה 
 ,4-1 מתחלקת  הספייד  שסדרת  במקרה 
גם  לקיחות  ל-11  יוביל  נכון  משחק  אולם 

במקרה זה.
הכרוז מוציא שליטים בשני סיבובים וחותך 
.K-דיאמונד. כעת ישוחק וקלאב לכיוון ה

 Q-ה גם  עוד  וכל   ,A-ב זוכה  מערב 
בידו (זכרו כי הוא התערב ב-2) הוא נתון 

במשחק סופי.
ספייד  יושלך  נמוך,  בקלאב  ימשיך  אם 
ייתן  בדיאמונד  המשך   .J-ה על  מפסיד 

חיתוך והשלכה. 
סדרת  את  עבורנו  לפתוח  רק  לו  נותר 
הספייד, ואז כבר לא יהיו לנו שני מפסידים 

בסדרה.
אינו   בברידג'  החשוב  הדבר  תמיד:  זכרו 
הגעתם  שבה  הדרך  אם  כי  התוצאה,  מבחן 
אתם  שבה  הדרך  את  תשפרו  אם  אליה. 
לכם  יאיר  התוצאה  מבחן  גם  משחקים, 

פנים בטווח הארוך.
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Dealer: E 
Vul: N-S

 34 Board:

 A2
 Q753
 KJ52
 J74

 K87654
 AJ
 AQ83
 K

 QJT
 K64
 T97
 A532

 93
 T982
 64
 QT986

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

---1Pass2
Pass4PassPass

PassPass

ניתוח ההכרזה
וחלוקה  נק'  עם 10  מערב   .1 פותח  מזרח 
בגלל  מידו  נקודה  מוריד   3-3-3-4 של 
החלוקה המאוזנת ומכריז 2 בלבד. מזרח 
מסווג את ידו כפתיחה מקסימלית ומעריך 
אם  גם  מלא  משחק  לבצע  יוכל  שהוא 

לשותפו יד מינימלית.

ניתוח משחק היד
בידו  זוכה  הכרוז  בקלאב.  מוביל  דרום 
יתחיל  מכן  לאחר  שליטים.  ומוציא 
מספר  את  להגדיל  במטרה  עקיפות  לבצע 

הלקיחות העודפות.
המשחק  דרכי  כל  הנתון,  הקלפים  במערך 
לבצע  ניתן  לרומא.  מובילות  ההגיוניות 
עקיפה כפולה בדיאמונד נגד ה-KJ של צפון, 
שני  להשליך   ,J-ל עקיפה  לבצע  גם  וניתן 
לעקוף  ולבסוף   ,A-ו  K על דיאמונדים 

.Q-ל
הכרוזים  ולכן  מצליחות,  העקיפות  כל 
ל-12  לבסוף  יגיעו  סבירה  בצורה  שישחקו 
לקיחות. בטוחני שחלק מהזוגות גם יכריזו 

סלם ויבצעו אותו.
סיכויים  בעל  חוזה  הוא   6 זאת,  עם 
מזרח- בקלפי  מסתכלים  היינו  לו  נמוכים. 

מערב בלבד, לא היינו רוצים להיות בחוזה 
זה.

 

 

Dealer: S 
Vul: E-W

 35 Board:

 KQ654
 A5
 Q
 K9842

 72
 Q873
 J853
 Q73

 AT
 94
 AT7642
 A65

 J983
 KJT62
 K9
 JT

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

------Pass1
1Pass2Pass

4PassPassPass

ניתוח ההכרזה
מכריז  ודרום   ,1 באוברקול  מתערב  צפון 
התאמה  להראות  כדי  הפותח  סדרת  את 
 Pass-ל יחסית  מקסימלית  יד  עם  בספייד 
התחלתי. ערכה של ידו החלוקתית של צפון 
מכריז  והוא  שותפו,  תמיכת  לאחר  עולה 

משחק מלא.

ניתוח משחק היד
.A-ומערב זוכה ב -מזרח מוביל ב

הוא רואה בידו שלוש לקיחות שהן כנראה 
בטוחות. עליו לנסות לייצר לקיחה רביעית 
ארוכים  הארטים  שבדומם  מכיוון  בהגנה. 
עליהם  שיושלכו  סכנה  יש  ואיכותיים, 
מפסידים. מפסידים אלה יכולים להיות רק 
הראשונה  בלקיחה  שכבר  משום  בקלאב, 
אפשר לראות שאין לכרוז מפסידים נוספים 
מערב  על  השנייה  בלקיחה  בדיאמונד. 
לכרוז  יהיו   A-ב יוביל  אם  קלאב.  לשחק 
בקלאב  מערב  של  הובלה  אבל  קלים,  חיים 
נמוך תגרום לכך שהכרוז יצטרך לנחש. אם 

לא ישחק מיד את ה-K - ייכשל.
לזכור  כן,  נכון?  לנחש  דרך  יש  לכרוז  האם 
אמנם   .1 פתח  צפון  ההכרזה.  מהלך  את 
בלי  פתיחה  של  יד  עבורו  לבנות  אפשר 
מחזיק  שמערב  הסיכוי  עדיין  אבל   ,A-ה
קלף זה גדול פי כמה וכמה מהסיכוי שהאס 
בהחלט  הוא  הנכון  המשחק  במזרח.  נמצא 

.K-לעלות ב

Dealer: W 
Vul: Both

 36 Board:

 764
 AT86
 Q8
 KT94

 Q2
 KQ95
 AJT3
 J86

 AKJ983
 43
 754
 Q2

 T5
 J72
 K962
 A753

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

---------2
PassPassPass

ניתוח ההכרזה
מערב  של  ידו  לחלוטין.  שגרתית  הכרזה 
חלשה  לפתיחה  הדרישות  בכל  עומדת 
תמיכה  ללא  נקודות   13 למזרח   .2 בגובה 
משחק  לבצע  תקווה  אין  זו  יד  עם  בספייד. 
מלא וההכרזה הנכונה היא Pass כדי לעצור 

בגובה הנמוך ביותר האפשרי.

ניתוח משחק היד
ייתכן שצפון יוביל בדיאמונד ויסייע לכרוז 
לפתח את סדרתו החזקה של הדומם, אולם 
מספר  את  לצמצם  יכול  הכרוז  מקרה  בכל 
עקיפה  בעזרת  לאחד  בדיאמונד  מפסידיו 
הכרוז  על  תקל  בקלאב  הובלה  גם  כפולה. 

ותאפשר לו השלכת מפסיד.
ההגנה אמורה לזכות בארבע לקיחות: אחת 

בהארט, אחת בדיאמונד ושתיים בקלאב. 
בהנחה שמשחק היד של הכרוז יהיה סביר, 
עם  לקיחות.  מ-9  פחות  שיבצע  סיבה  אין 
זאת, תיתכן טעות בהגנה שתעניק לו לקיחה 

עשירית עם תוצאת שיא.

 

"      
       .       
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Dealer: N 
Vul: N-S

 37 Board:

 KJ9752
 Q3
 73
 J63

 AT3
 9
 JT85
 KT754

 64
 AJ87542
 A4
 98

 Q8
 KT6
 KQ962
 AQ2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

PassPass1NT3
PassPassPass

ניתוח ההכרזה
בגובה  חלשה  פתיחה  הקודמת,  ליד  בניגוד 
סדרתו  צפון.  של  ידו  עם  הולמת  אינה   2
בשביל  מספיק  איכותית  ואינה  שבורה 
עם  פגיע  לא  נגד  פגיע  במצב  חלשה  פתיחה 

ניקוד מינימלי.
צריך  שמערב  ספק  ואין   ,1NT פותח דרום 
גם  גובה.  באיזה  היא  השאלה  להתערב. 

מערב מתבונן במצב הפגיעות.
פגיע,  לא  נגד  פגיע  במצב  לדעת:  חשוב 
צריך יד טובה מאוד כדי להיכנס להכרזה; 
במצב לא פגיע נגד פגיע, ההיפך הוא הנכון 
באגרסיביות כדי להפריע  – מותר להתערב 
מכיוון  להכפיל  ימהרו  שלא  למתנגדים, 

שלרוב זה לא ישתלם להם.
למערב  ממליצה  אני  לעיל,  האמור  לאור 
 .3 בהכרזת  יריביו  על  לחץ  להפעיל 
זאת   !Pass היא  צפון  של  הנכונה  הכרזתו 
תחייב  זה  במצב   3 של  שהכרזה  משום 

.3 למשחק מלא. החוזה הסופי נותר

ניתוח משחק היד
 .3 החוזה  נגד  בדיאמונד  מוביל  צפון 
סיכוי.  חסר  שחוזהו  מהרה  עד  יגלה  הכרוז 
הוא יפסיד לקיחה בספייד ובדיאמונד, שתי 
דבר  של  בסופו  ובקלאב.  בהארט  לקיחות 

מערב ייפול פעמיים.
מי ירוויח מתוצאה של +100 לצפון-דרום? 

קשה לדעת. 
מצד אחד, צפון-דרום יכולים להשיג תוצאה 

טובה יותר בחוזה של 3 המבוצע בדיוק.
ככל  יגיע    2 בצפון  שיפתח  מי  שני,  מצד 
פעם  שייכשל   4 של  מלא  למשחק  הנראה 

אחת.
 

Dealer: E 
Vul: E-W

 38 Board:

 K985
 Q94
 K84
 AJT

 AJ4
 KJT3
 AJ
 K983

 62
 852
 QT96532
 Q

 QT73
 A76
 7
 76542

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

---1NTPass2NT

Pass3PassPass

Pass

ניתוח ההכרזה
מרכיב  מהוות  למינור  הטרנספר  הכרזות 
 .1NT לפתיחה  התשובות  במערך  חשוב 
בהכרזת  משתמשים  המומחים  רוב  כיום 
טרנספר  בשביל   2NT של  התשובה 
 2NT של יד "טבעית"  עם  בעוד  לדיאמונד, 

.2 הם מכריזים
מאוד  חלשה  יד  למערב  שלנו  במקרה 
בא  לא  כזה  במצב  במינור.  שביעייה  עם 
מערב   .1NT לשחק  לשותף  לתת  בחשבון 
חלקי  לחוזה  להגיע  דרך  לו  שתהיה  חייב 
יהיה  שליט  עם  שחוזה  משום  בדיאמונד, 

הרבה יותר קל לביצוע.
לו היה למזרח קלף שלישי בדיאמונד, הוא 
ולהכריז  הטרנספר  את  יכול "לשבור"  היה 
בדיאמונד  טובה  התאמה  להראות  כדי   3
להכריז  עליו  בפועל  שותפו.  את  ולעודד 

פשוט 3, וזהו החוזה הסופי.

ניתוח משחק היד
של  ההובלה  בבחירת  תלוי  המשחק  גורל 
צפון. הובלה בקלאב תהיה הבלתי מוצלחת 
מכולן. היא תסייע לכרוז להיפטר ממפסיד 
עם  החוזה  את  לבצע  אותו  ותוביל  בספייד 

לקיחה עודפת ותוצאת שיא.
הובלה בספייד תהיה מוצלחת יותר ותבטיח 
החוזה  ביצוע  כאשר  לקיחות,  ארבע  להגנה 
של  מצדו  בהארט  נכון  בניחוש  תלוי  יהיה 

הכרוז.

Dealer: S 
Vul: Both

 39 Board:

 K75
 J7
 KQ54
 K742

 A94
 AQ86
 A862
 AT

 J62
 53
 973
 QJ865

 QT83
 KT942
 JT
 93

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון

------PassPass

11NTPassPass

Pass

ניתוח ההכרזה
פותח  צפון  וטבעי.  קצר  ההכרזה  מהלך 
שזה  לב  שימו   .1NT-ב מתערב  ומזרח   ,1
עם   1NT של אוברקול  הכרזת  לבצע  בסדר 
18 נקודות. לו היה מזרח הפותח, הוא היה 

.1 מכריז
מי שיכריז בדרום 2 (או יציג שתי סדרות 
מתאימה),  קונבנציה  לרשותו  אם  מייג'ור 
עדיף  הנתון  הפגיעות  במצב  כך.  על  יצטער 
להגן. כל הכרזה של דרום תחלץ את מזרח 

.1NT מהצרות שלו בחוזה

ניתוח משחק היד
את  כי  מבין  הכרוז   .J-ב מוביל  דרום 
היא  מטרתו  יבצע.  לא  הוא  הזה  החוזה 

ליפול כמה שפחות.
וממשיך  הראשונה  בלקיחה  זוכה  הוא 
עבורו  תפתח  שההגנה  במטרה  בדיאמונד 
או  קלאב  יוביל  דרום  אם  ואכן,  סדרות. 
הארט לאחר הזכייה ב-T זה יעניק לכרוז 

לקיחה שאינה מגיעה לו.
תהיה  דרום  של  ביותר  החזקה  ההגנה 
 ,J המשך הלקיחה יהיה .T-להוביל את ה
של  מזלג  בדרום  ייווצר  מכן  ולאחר   ,A ,K

Q8 משמאל ל-9 של הכרוז.
להמשיך  עדיין  יכול  הכרוז  כזו  הגנה  מול 
או  קלאב  תוביל  ההגנה  ולבסוף  בדיאמונד. 
החמישית  בלקיחה  יזכה  והכרוז  הארט, 
ודמעות.  יזע  בדם,  להשיגה  התאמץ  שהוא 
עבור  טובה  תוצאה  יהיו  לא  נפילות  שתי 
לשחק  שינסו  כרוזים  כי  אם  מזרח-מערב, 
יצליחו  לא  השונות  הסדרות  את  בעצמם 
הגנה  מול  לקיחות  מ-4  ביותר  לזכות 

מדויקת.
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