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  2עמוד  8/5/2022  2022 מאיסימולטנית ארצית 

  

 2022  ארצית מאיסימולטנית 
  

 . 2022202220222022        מאי מאי מאי מאי   :הארציתהידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית  36לפניכם 

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

, בחר סט שלם, זה  רם סופר רם סופר רם סופר רם סופר סטים של ידיים ומחבר ההסברים    4חולקו  

  שנראה לו המעניין ביותר. 

בהסברים השתדל רם להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של 

  רוב הקוראים.   

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

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

אנו מקוים כי נהניתם מן התחרות עצמה וכי תפיקו תועלת גם מקריאת 

  החוברת הזו. 

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

  

  
  

Dealer: N  
Vul: None 1  Board:  

 AKT62 

 A73 

 6 

 AT93  

  

 984 

 8654 
 Q73 

 QJ6   

 Q5 

 QJT92 
 K85 

 842  
 J73 

 K 

 AJT942 

 K75  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass 2 

Pass 3 Pass 3 

Pass 4 Pass 4 

Pass 4 Pass 4NT 

Pass 5 Pass 5* 

Pass 5* Pass 6 

Pass Pass Pass  
  

 

  ניתוח ההכרזה 

מחייבת למשחק    3, הכרזת סדרה חדשה בגובה  2♦ ותשובה    1♠ לאחר פתיחה  
מראה   צפון  בשיטה.  תלות  ללא  בסלם  15מלא  מעויין  ודרום  קודות,   +

דרום שואל על מספר קלפי    4ביד בגובה  - בספייד. לאחר שלוש הכרזות קיו

פי השיטה הסטדרטית   על  כולל  5(מתוך    4או    1מראה    5♦המפתח.   ,K♠  .(

גדו   5♥ . הכרזת ההמשך  ♠Qל אם לשותפו גם  דרום כבר מוכן להכריז סלם 

  . דרום מסתפק בסלם קטן. ♠Qשוללת  5♠ שואלת על קלף זה, אבל התשובה 
  

  ניתוח משחק היד

. צפון צריך לבחור בין  )שי מלמעלה בסדרה שלא הוכרזה(  ♥ 6:  קלף ההובלה

לזכות   מציע  אי  משחק.  קווי  השלכת    ♥ A♣  ,A  ולהמשיך   ♥ K-בכמה  עם 

שיש  , חיתוך דיאמוד וחיתוך קלאב. במידה  ♦K♣  ,  A  קלאב, חיתוך הארט, 

בחוץ גבוה  קלאב  ב ,  עדיין  ישתמש  וסף.    ♠ J-צפון  חיתוך  בשביל  בדומם 

לעקיפה.    ♠Jבמציאות סדרת הקלאב מוגבהת ובלקיחה הבאה אפשר להריץ  
  לקיחות.   13-ביד הזאת הכול יושב ויש יותר מדרך אחת להגיע ל
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Dealer: E  
Vul: N-S 2  Board:  

 74 
 J943 

 AKT96 

 J7  

  

 QT96 

 AK752 

 Q 

 AQ4    

 KJ532 

 T 

 2 

 T86532  
 A8 
 Q86 

 J87543 

 K9  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

1 Pass 4* Pass 

4 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

חמישייה    17למזרח   עם  קודות 
לאחר   בספייד.  ורביעייה  בהארט 

ידו מספיק טובה    1♠תשובת השותף  

ספליטר   לסלם    4♦להכרזת  בדרך 
למערב   גבוהות    4אפשרי.  קודות 

אחת   להכרזה  ראויות  (שהיו  בלבד 
בגלל החלוקה), והוא כמובן    1בגובה  

ב המכרז  את  לעצור  .  4♠-מעדיף 
ל שיש  מה  את  הראה  כבר  ו,  מזרח 

    ואין סיבה להמשיך הלאה.
שולל   החות  הפגיעות  מצב  אגב, 

להתערב  -מצפון אפשרות  דרום 
שכך,  וטוב  הדיאמוד,  בסדרת 

תעלה    5♦ - משום שהכרזת הקרבה ל
  ביוקר רב. 

  
  ניתוח משחק היד

כעת   (ראש רצף).  ♦A:  קלף ההובלה
בדיאמוד שגוי  המשך  שי    אפילו 

יעלה   חיתוך והשלכה, אבל לא  ייתן 
הכרוז   מקרה  בכל  בלקיחה.  להגה 

בשי    ♠Aימסור   שליטים  וימשוך 
ללא   יעקוף  מכן  לאחר  סיבובים. 

אל   פילת  ♣Qהצלחה  לבסוף,   .J♣  
והכרוז   החוזה,  ביצוע  את  תבטיח 

  ישום לרווחה. 
  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W 3  Board:  

 KJ53 
 A 

 KQ 

 A98542  

  

 A87 

 Q983 

 A872 

 QJ    

 Q96 

 K652 

 JT54 

 T7  
 T42 
 JT74 

 963 

 K63  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1 Dbl Pass 

1 1 2 Pass 

Pass 3 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קודות    17עם    1♣צפון 
הימצאות  6-4וחלוקה   כי  אם   ,9  

מחלישה   הקצרות  בסדרות  קודות 
קודות    13את ידו. מזרח מכפיל עם  

להשיב   בוחר  מערב  בקלאב.  וקוצר 

המייג'ור     0-8ומראה    1♥ בסדרת 
מזרח   של  התמיכה  הכרזת  קודות. 

היה תחרותית בלבד. ביתיים    2♥ -ל
המדויק   התיאור  את  משלים  צפון 

בהכרזות   ידו  הוא  3♣ -ו  1♠של   .
חלוקה   מעל    6-4מראה  כוח  עם 

את   מפתה  לא  עדיין  זה  למיימום. 
חזקה   יד  עם  הלאה.  להמשיך  דרום 
להשתמש  יכול  היה  צפון  יותר 
לקפוץ   או  היריב  סדרת  בהכרזת 

  בסיבוב השי.  2♠ -ל
  

  הידניתוח משחק 

  . )רביעי מלמעלה(  ♥ 3:  קלף ההובלה
והראה   בו  תמך  שמזרח  זוכר  מערב 

כמו בהארט.  לא -רביעייה  מזרח  כן, 

ל מתחת  היא  A- יוביל  המסקה   .

צריך    –בודד    Aשלצפון   מערב 
  לשחק קלף מוך בלקיחה הראשוה.

סיבובים   בשי  שליטים  ימשוך  צפון 

ל לקיחה  התוצאה  ♦A-וימסור   .
במספר   תלויה  תהיה  הסופית 
המפסידים בספייד. מול הגה כוה  
לקיחות   שתי  למסור  ייאלץ  הכרוז 
מהדומם   יוביל  צפון  זו. אם  בסדרה 

T♠  עם לכסות  כמובן  חייב  מערב   ,

Q♠ 130+ - להגביל את יריביו ל כדי.  
  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: Both 4  Board:  

 QJ72 
 AQ873 

 975 

 6  

  

 93 

 KT6 

 QJT83 

 KJ8    

 AKT865 

 542 

 A 

 954  
 4 
 J9 

 K642 

 AQT732  

  

 

West North East South 

1 Pass 1NT 2 

2 Dbl Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

משיב    1♠ פותח    מערב  NT1ומזרח 
בשיטה    6-10( אפילו  קודות). 

.  2♦טבעית יד זו חלשה מכדי להשיב  
עם   פגיע  במצב  מתערב  דרום 
חוזר   ומערב  בקלאב,  טובה  שישייה 
רואה   צפון  שישייה.  עם  סדרתו  על 
וסומך   בטוחות  לקיחות  שלוש  בידו 
פתיחה   של  כוח  שהבטיח  שותפו  על 

בוטום משתלם -לערך. בתחרות טופ
פגיע יריבים  להכפיל  ים  מאוד 

כבר  אחת  פילה  אפילו  לעושין. 

של   מצוית  תוצאה  ,  200+תיתן 
של   שהחוזה  סיכון  לקחת  ושווה 

לדעת היריבים יבוצע.   : שחקן כדאי 

פתיחה    Passקרא  ש הכרזת  לאחר 

כל   היריב,  אותה    Dblשל  על  מצדו 
יהיהסדרה   (אלא   בהמשך  מעיש 

  אם סוכם אחרת). 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה סיגלטון  (  ♣6:  קלף 
השותף את    ).בסדרת  מכסה  דרום 

בלקיחה.   וזוכה  הדומם  של  הקלף 

משחק   דרום  אם  וותן    ♣Aכעת 
אחת   פעם  ייפול  החוזה  חיתוך, 
שתי   בקלאב,  לקיחות  שתי  (להגה 
ושתי   חיתוך  כולל  בשליט  לקיחות 

בהארט).   קשוחה  לקיחות  הגה 

ב להמשיך  תהיה  כאשר ♥ J-יותר   ,
זו.  צפון משחק הארט מוך ללקיחה  

יצירתי   למשחק  יידרש  מערב  כעת 
תוצאה   עם  פילות  שתי  למוע  כדי 

. הדרך לעשות  500איומה של מיוס  
זאת היא לשחרר חסימה בדיאמוד  
ולצאת מהיד בהארט. זה יכריח את  
עקיפת   הכרוז  עבור  לבצע  צפון 
מערב  ולבסוף  בדיאמוד,  חיתוך 
בסדרת  היד  את  לצפון  ימסור 

ב וצפון ייאלץ לשחק  לקיחה  השליט 
לקיחה    13-ה חשבון  על  דיאמוד 

  פוטציאלית של שותפו בקלאב.
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Dealer: N  
Vul: N-S 5  Board:  

 KJ53 
 7 

 A84 

 AJ954  

  

 Q874 

 43 

 KQ73 

 K72    

 62 
 AQT9865 

 62 

 86  
 AT9 
 KJ2 

 JT95 

 QT3  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass 2NT 

3 Pass Pass Dbl 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

משיב   להכרזת    2NTדרום  (מזמין) 

עם    1♣הפתיחה   שותפו    11של 
מצב   את  מצל  מערב  קודות. 
לחגיגה   להצטרף  כדי  הוח  הפגיעות 

אלא 3♥ עם   ותר  לא  לדרום   .
להרשות   יכול  איו  וצפון  להכפיל, 

גם הכרזה של  .  NT3לעצמו להכריז  

ההחלטה    3♠ ספקולטיבית.  תהיה 
מחזיקה   השותפות  כאשר  ההגיוית 
לקחת   לסות  היא  הקודות  ברוב 

  מוכפל.  3♥ -תוצאה חיובית ב
  

  ניתוח משחק היד

  . )רביעי מלמעלה(  ♠ 3:  קלף ההובלה
לקיחות   בארבע  זוכה  ההגה 

לכרוז  ♦A-ו  ♣AK♠  ,Aמהירות:    .
עקיפות   בשביל  לדומם  כיסות  שתי 
להחליט   ועליו  בהארט  אפשריות 
כיצד לשחק את סדרת השליט: קלף 

(שיצליח כאשר לצפון    -Qמוך אל ה

J ♥  דאבלטון או  קלף  סיגלטון  או   (
ה אל  לצפון     -8מוך  כאשר  (שיצליח 

  המצליחה סיגלטון מוך). ההחלטה  
ה אל  מוך  קלף  זה:  )  8-(במקרה 

עם   המוכפל  החוזה  לביצוע  תוביל 

  מערב.-למזרח  530+תוצאת שיא  
לא   שיחליטו  במערב  שחקים 

גד   בהארט  יובילו  .  NT3להתערב 
הכרוז   של  בקלאב  שהעקיפה  לאחר 

ב יחזור  שותפם  הארט  תיכשל, 
בסדרה    לקיחות  בשש  יזכה  ומערב 

  מערב.  -למזרח  200+עם תוצאה של  
  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W 6  Board:  

 A54 
 J72 

 A9653 

 86  

  

 T732 

 964 

 JT7 

 AQ9    

 QJ96 

 AKQ8 

  

 KJT42  
 K8 
 T53 

 KQ842 

 753  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1 1 1 3* 

4* Pass 4 5 

Pass Pass Dbl Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

מספר   ללוח  דומה  המכרז    2מהלך 

  4♠   לחוזהמערב מגיעים  - לעיל. מזרח

ספליטר   הכרזת    4♦בעקבות 
השותף   4המראה   בסדרת  קלפים 

הבדל   יש  אבל  בדיאמוד,  קוצר  עם 
  2לוח מספר  לעומת  אחד משמעותי  

צפון  – הפעם  הפגיעות.  דרום  -מצב 
פגיע  גד  פגיע  לא  ולכן    ,במצב 

לדרום     5♦  להכריזמשתלם 
השותף    (הקרבה). בסדרת  האורך 

את   הלקיחות    פוטציאל מקטין 

להפיל   שהסיכויים  כך    4♠בהגה, 

אם   אז    4♠קלושים.  הכרזת  מבוצע, 
שהשותף    בתאי רווחית    ההקרבה

מערב  -לקיחות. מזרח  8  לפחות  יבצע

שחקים  5♦   מכפילים יהיו  כי  אם   ,

  . 5♠ יכריזו שבמערב 
הכרזתו המומלצת של  כדאי לדעת:  

בקפיצה)  -(קיו  3♣דרום   היא  ביד 
המתארת   קלפים  4מוסכמה   +

לא   7-9עם    בדיאמוד אם  קודות. 
אפשר  זו  במוסכמה  משתמשים 

  . 3♦או   2♦להכריז  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♠7:  קלף    )סדרת 

בכל מקרה צפון יפסיד שלוש  .  ♦7או  
בקלאב,   ושתיים  בהארט  לקיחות 

לכאורה    מערב.-למזרח  500+
מפסידים בחוזה    2מערב רק  -למזרח

צפון אבל  יכולים  -בספייד,  דרום 
לתקוף בקלאב ולהשיג חיתוך בוסף  

. גם לאחר הובלה בדיאמוד   ♠AK-ל
כדי   פתוחים  בקלפים  משחק  דרש 

של    לקיחות.  11לבצע     4♠ תוצאה 
עבור   טובה  תהיה  בדיוק  מבוצע 

  מערב. -מזרח

  

Dealer: S  
Vul: Both 7  Board:  

 JT53 
 J642 

 A954 

 3  

  

 K2 

 K9875 

 82 

 K872    

 A984 

 QT3 

 K3 

 AJT5  
 Q76 
 A 

 QJT76 

 Q964  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Dbl 1 Dbl 2 

Dbl 2 2 Pass 

Pass 3 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

חוק   לפי  גבולית  די  פתיחה  הכרזת 
קלה  20-ה שייה  הכרזה  יש  אבל   ,

מתעלם   צפון  לפתוח.  מומלץ  ולכן 

מערב   Takeout Double-מה של 

הוא  1♥ ומשיב   מזרח  של  הכפל   .
מעיש ומראה הארטים. דרום בורח 

ל מערב    2♣-כמובן  של  תורו  ועכשיו 
בקלאב.   טובה  רביעייה  להראות 

ל  בורח  כדאי   2♦ -צפון  לא  זה  ואת 

מכריז   מזרח  להעיש.    –  2♥ לסות 
הבטיח   שהשותף  היות    3לשחק, 

צפון   הכרזת  זו.  בסדרה    3♦ קלפים 
פגיע,   במצב  מסוכת  וקצת  גבולית 
אבל מוצדקת: דרום הבטיח חלוקה  

שליט    5-4 לשותפות  במייורים. 
כוח   ולצפון  קשה תשיעי  רב.  חיתוך 
  מערב מכפילים -לי לראות את מזרח

  . 3♥ -או מתחרים ל
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♥ 3:  קלף    ).סדרת 
זו איה הובלה מוצלחת. דרום זוכה  

ה עם  עוקף    A-בידו  הבודד, 
שליטים    בדיאמוד משיכת  ומסיים 

יגביה   הוא  כעת  סיבובים.  בשי 
לקיחה בספייד ויחתוך שי קלאבים  
שי   עם  מבוצע  החוזה  בדומם. 
מהסדרות   אחת  בכל  מפסידים 

לבצע   אפילו  (יתן    10השחורות 
פתוחים). ההובלה  לקיחות   בקלפים 

המכשילה היחידה היא ספייד מוך:  

K♠  ,A ♠  ספייד חיתוך   ,  ,A♣  חיתוך  ,
(מוע מהכרוז השלכה).   ספייד וסף 

מעל   הרביעי  בסיבוב  חותך  דרום 
להפסיד   עליו  כעת  אבל  מזרח, 
מסוגל   מזרח  מגד,  וספת.  לקיחה 

בהארט    9לבצע   בחוזה  לקיחות 
  בעזרת קריאת קלפים מדויקת.



  5עמוד  8/5/2022  2022 מאיסימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: W  
Vul: None 8  Board:  

 T982 
 KQ92 

  

 AK832  

  

 KJ64 

 64 

 T9852 

 54    

 753 

 AJT73 

 AQJ7 

 6  
 AQ 
 85 

 K643 

 QJT97  

  

 

West North East South 

1 2 Pass 2 

Pass 2 Pass 4 

Pass 4 Pass 4 

Pass 5 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   של  1♥ מערב  ידו החלוקתית   .

אוברקול   מצדיקה  עם   2♣צפון 
למרות הכוח הרב בהארט.   חמישייה

התאמה   עם  מלאה  פתיחה  לדרום 

קיו מכריז  והוא    2♥ ביד  - בקלאב 
העוצר   אף  על  מלא.  למשחק  בדרך 
להכריז   צריך  צפון  בהארט,  החזק 

אפשר    2♠ תמיד  חלוקתית.  יד  עם 

יותר.    NTלהכריז   של  מאוחר  ידו 
לחוזה   ראית מתאימה מאוד  דרום 

של   הכרזה  תהיה    3♣בקלאב.  לא 

מציע   אי  ולכן  צפון  4♣ מחייבת,   .
בהכרזות   מממשיכים  ודרום 

שלהם  -קיו הידיים  אבל  ביד, 
מיימליות יחסית למה שהכריזו עד  
לי שכדאי לעצור   ראה  ולכן  עכשיו, 

לאחר  5♣-ב מחיתוך  חושש  צפון   .
  הארט.ביד ב-שדרום דילג על קיו

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♥ 6:  קלף    .)סדרת 

ב  זוכה  בסדרה.   ♥ A-מערב  וממשיך 
שליטים   מושך  והכרוז  חיתוך,  אין 

סיבובים סלם   .בשי  ביצוע  כעת 
גד שותפו של    תלוי בעקיפה בספייד

קודות   ללא  להיות  שאמור  הפותח 

כי    ♥ Qעל    ♠Q(השלכת   תועיל  לא 
צפון  בדומם).  שליטים  מספיק  אין 

בספייד   ועכשיו    –עוקף  בהצלחה! 
פשוט   צולב  בחיתוך  ממשיך  הוא 

  420+לקיחות. מתברר כי    12ומשיג  

על    5♣בחוזה   עדיף  (זו   400+עדיין 

  NT3אמורה להיות התוצאה בחוזה  
  בלה בדיאמוד).לאחר הו

  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: E-W 9  Board:  

 KT42 

 J94 

 K4 
 KT76  

  

 AJ6 

 QT 

 A32 

 AQ953    

 Q9853 

 K5 

 T965 

 J4  
 7 

 A87632 

 QJ87 
 82  

  

 

West North East South 

--- Pass 1NT 2* 

2 3 3 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קודות.    17עם    NT1מזרח 

מתערב   השיטה    2♦דרום  לפי 

Multi+Landy    שישייה ומראה 

(או   המייג'ור  מסדרות    2♥ באחת 
מכריז   מערב  השיטה).  זו  אם  טבעי 

♠2  )sign-off  שדרום הסיכוי   .
צפון   מאוד).  מוך  ספיידים  מחזיק 
הארטים   מחזיק  ששותפו  מבין 

ל טובה  3♥ -ותומך  יד  למזרח  אבל   ,

לוהוא   על  3♠- מתחרה  חושב  צפון   .
זהיר.   להיות  עדיף  כפל מעיש, אבל 
ממהרים   אים  פגיעים  יריבים 
"להתאבד", והשותף שהכריז במצב  
הבטיח   לא  ודאי  פגיע  גד  פגיע  לא 

  כוח רב בהגה. 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♥ 4:  קלף    .)סדרת 
מערב   בסדרה.  וממשיך  זוכה  דרום 
ספייד   הוא  הטבעי  והמשחק  זוכה, 

ה אל  מכן    -Jמוך  זה  ♠Aולאחר   .
ויוביל   בספייד  מפסידים  שי  ייצור 

החוזה   שבסופו  3♠ לכישלון  היות   ,
של דבר מערב חייב להפסיד גם שתי  
שאם   כמובן  בדיאמוד.  לקיחות 

לעושין, הכרוז ישחק    3♠ צפון יכפיל  
  ליח במשימתו.אחרת וכראה יצ

שבטופ  טיפ: פי  על  או  -אף  בוטום 
אוהבים להכפיל יריבים פגיעים, יש  
להיזהר כאשר הכפל מבוסס על כוח  
זה  אם  גדו.  לעקוף  שיתן  בשליט 
יעזור   כראה  מעיש  כפל  המצב, 

  לכרוז לשחק טוב יותר. 
  
  

  

Dealer: E  
Vul: Both 10  Board:  

 954 
 AT63 

 T92 

 T76  

  

 T762 

 Q942 

 A7 

 J32    

 QJ 

 KJ5 

 QJ85 

 K984  
 AK83 
 87 

 K643 

 AQ5  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1NT 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

קודות    16עם    NT1פותח    דרום
למערב   זה.  בחוזה  ושאר  מאוזות 

איה    13 ידו  אבל  גבוהות,  קודות 
  קרובה להכרזה. 

  
  ניתוח משחק היד

  . )רביעי מלמעלה(  ♦5:  קלף ההובלה

ב להוביל  מת  ללא    Q-על  חוזה  גד 

של   שבור  רצף  דרש  .  QJ9שליט 

ב  ההובלה  להתהל    ♦5-לאחר  צפוי 
להגה.   הכרוז  בין  צמוד  מאבק 

ב זוכה  בסדרה  ♦A- מזרח  חוזר   ,
לקיחות   שתי  שותפו  עבור  ומגביה 

כעת   לכרוז  לקיחות    4בדיאמוד. 

  + סיכויים  .  ♦Kמלמעלה  יש 
ובקלאב.   בספייד  וספות  ללקיחות 

AK♠    של דרום מוחציםQJ   .במערב
של   שלישי  סיבוב  מוסר  דרום 

ל  ומגבי  T-הסדרה  מזרח  את  של  ה 

עכשיו    ♠8 אם  שישית).  (לקיחה 
מחש   ודרום  קלאב  מוביל  מזרח 

מוך,   ללקיחה    ♣Qלשחק  תהפוך 
ההגה   הכרוז.  של  השביעית 
להחליף   היא  מזרח  של  המצחת 

למזרח כעת  שלוש  - להארט.  מערב 
(לפחות)   שתיים  בדיאמוד,  לקיחות 
יסה   הכרוז  בספייד.  ואחת  בהארט 
בעזרת   שביעית  לקיחות  להשיג 

 עקיפה בקלאב, אבל ייכשל.
  
  
  



  6עמוד  8/5/2022  2022 מאיסימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: S  
Vul: None 11  Board:  

 AKJ8 
 93 

 875 

 9543  

  

 97 

 JT8 

 AQJ42 

 T86    

 54 

 AK762 

 KT9 

 KQ7  
 QT632 
 Q54 

 63 

 AJ2  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1NT Pass 2 Pass 

2 Pass Pass 2 

3 3 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

של   פתיחה  עם  NT1עוד  הפעם   ,

 2♣חמישייה במייג'ור. מזרח משיב  
קודות ללא רביעיות במייג'ור,    8עם  

בהכרזת   להשתמש  שהוג  מכיוון 

טרספר    NT2התשובה   בשביל 

מכריז    לדיאמוד. מזרח 2♥ מערב   .
בהתאמה   שמדובר  ומוכן    4-3סבור 

בחוזה   דרום  2♥ לעצור  של  ידו   .

  2♠של    Balancingמצדיקה הכרזת  
חלקי   חוזה  על  להילחם  מת  על 

על  -בטופ חוזר  מערב  כעת  בוטום. 
סדרתו ומתברר שזו חמישייה. צפון  

ל של    3♠ -תומך  היד  הערכת  וכעת 
מזרח משתה. הוא יודע על התאמה  

קלפים. עם כוח חיתוך ומקור    8של  
לסות   שווה  בדיאמוד  ללקיחות 

להודות  4♥  יש  הסופי.  החוזה  וזה   ,
אם  יותר  קלה  תהיה  שההכרזה 

  . 1♥ מערב יחליט לפתוח 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף(  ♠A:  קלף   . )ראש 
הלקיחות   בשתי  זוכה  ההגה 

ב וגם  בספייד  . ♣A-הראשוות 
ברורה   אידיקציה  בהיעדר 
מההכרזה על הכרוז לבחור במשחק  
ביותר   הרבים  הסיכויים  בעל 

ב להתחיל  ביסיון    ♥ A-בשליט: 

בודדת, ואז לעבור לדומם    Qלהפיל  

ולהריץ   זה    ♥ Jבדיאמוד  לעקיפה. 

מבוצע.    4♥ מצליח, והמשחק המלא  
מזרח ליריביהם  מער-אם  ירשו  ב 

להסתפק  3♠לשחק   ייאלצו  הם   ,

של   עלובה  די  אם  100+בתוצאה   .

ל -צפון יקריבו  כבר   ,4♠ -דרום  זה 

  . 500+עשוי להיות 
  

  

Dealer: W  
Vul: N-S 12  Board:  

 8743 
 J5 

 KT95 

 A43  

  

 QJT 

 A863 

 QJ7 

 KJT    

 952 

 KT4 

 8632 

 987  
 AK6 
 Q972 

 A4 

 Q652  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1 1NT 

Pass 2 Pass 2 

Pass 2* Pass 2NT 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קודות    14עם    1♣מזרח 

מתערב   ודרום  עם    NT1מאוזות, 
בקלאב    15 עוצר  מאוזות,  קודות 

מתאימה   שאיה  וחלוקה 

יד  Takeout Double-ל לצפון   .
הוא   בספייד.  רביעייה  עם  מזמיה 

עם   ולאחר    2♣מתחיל  סטיימן, 
שדרום מראה רביעייה בהארט, הוא  

זה   NT2(הכרזת    2♠מכריז   בשלב 
רביעיות    8-9תראה   ללא  קודות 

  NT1במייג'ור). לדרום מיימום של  
והוא מכריז   ללא התאמה במייג'ור, 

NT2 –  .לשחק  
  

  ניתוח משחק היד

השותף(  ♣7:  ההובלהקלף     .)סדרת 
זוכה   ומזרח  מהדומם,  מוך  קלף 

  ♠Q. הקלף הבא יהיה כראה  ♣K-ב
דרום גד  עקיפה  לבצע  .  בתקווה 

בקלאב   לקיחות  שלוש  כעת  לכרוז 
שהחלוקה   שיגלה  ויתן  3-3(ברגע   (

בספייד.   שלישית  לקיחה  לפתח  גם 

AK ♦    .לקיחות שמוה  משלימים 
להגה   וגם  לכרוז  גם  מוטב  זו  ביד 
ההארט.   סדרת  את  לפתוח  לא 
בלקיחה   תזכה  ההגה  כאשר 
המגיעה לה בכל סדרה פרט להארט,  
לקיחות   שתי  לגבות  הזמן  יגיע 

הכרוז   בהארט את  להגביל  מת  על 
  לקיחות. 8-ל

יובילו   טובים  והגה  הכרזה, משחק 

  מבוצע בדיוק. NT2לתוצאה של  
  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: Both 13  Board:  

 643 

 KQT5 

 K9 
 KT74  

  

 A8 

 7 

 QJT652 

 AQ63    

 Q72 

 A4 

 A873 

 J982  
 KJT95 

 J98632 

 4 
 5  

  

 

West North East South 

--- Pass 1 2* 

2NT 3 4 4 

5 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מיעוט  1♦מזרח  אף  על   .
חלוקה   לדרום  הגבוהות  הקודות 

) שימוש  6-5-1-1אדירה  שמצדיקה   (

פגיע    Michaels Cuebid-ב במצב 
סדרות   בשתי  אורך  להראות  כדי 

מכריז   מערב  עם    NT2המייג'ור. 
 ) מזמין  ועוצרים    11יקוד  קודות) 

צפון   אבל  המייג'ור,  סדרות  בשתי 

  9על סמך התאמה בת    3♥ -מתחרה ל
יחזור   מזרח  כעת  (לפחות).  קלפים 

  4♥ - על השישייה שלו ודרום יתמוך ל
עם קלף שישי בהארט שטרם הוצג.  

מעל ל מערב  שותפו  את  עם    5♦-ה 
בת   כעת    4התאמה  קלפים. 

שגובה  -צפון להחליט  צריכים  דרום 

יסו    5 אם  ליריבים.  זה  5♥ שייך   ,
ממשחק   יותר  לעלות  עלול  כבר 

  מלא.
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה(  ♥ 6:  קלף    ) רביעי 

ההובלה    ♣5או   (סיגלטון). 
בכל    בסיגלטון  לזכות  לכרוז  תסייע 

ייטרלית   הובלה  בקלאב.  הלקיחות 
מזרח  להגה:  יותר  טובה  בהארט 
בידו   הארט  של  שי  סיבוב  יחתוך 
ויעקוף ללא הצלחה בדיאמוד. צפון  
עבור   לקיחה  ויפתח  לספייד  יחליף 
שותפו. כעת אם מזרח ישחק קלאב  

ה אל  ייכשל.  -Qמוך  הוא    בידו, 
הדרך היחידה להצליח היא להתחיל  

לחזור    ♣J-ב יכסה  שצפון  ולאחר 

ה גד  ולעקוף  צפון,    T-לדומם  של 
יושלך   מהיד  הרביעי  הקלאב  כאשר 

  . ♠Qעל 
  
  
  



  7עמוד  8/5/2022  2022 מאיסימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: E  
Vul: None 14  Board:  

 T742 
 J863 

 Q9 

 KJ4  

  

  

 K5 

 K532 

 AT98752    

 A95 

 QT94 

 A8764 

 6  
 KQJ863 
 A72 

 JT 

 Q3  

  

 

West North East South 

--- --- 1 1 

2 2 4* Pass 

5 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

עם ידו החלוקתית.    1♣מזרח פותח  

עם כוח של פתיחה    1♠דרום מתערב  
בין   מתלבט  מערב  טובה.  ושישייה 
רביעייה   להראות  (כדי  שלילי  כפל 

. האפשרות השייה  2♦בהארט) ובין  
עדיין   יש  שלמזרח  היות  עדיפה, 
בהארט.   רביעייה  להראות  אפשרות 

ל תומך  ממש 2♠ -צפון  מזרח  וכעת   ,

ומכריז   שותפו  מהכרזת    4♠מתלהב 
של   תמיכה  בדיאמוד    4עם  קלפים 

מחזיק   מערב  בספייד.  וחוסר 

הכרזת   בשביל  ואיו    2♦ מיימום 
לקראת   צעד  שום  לעשות  מעויין 

  . 5♦סלם. עוד חוזה סופי של  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♠4:  קלף    .)סדרת 

ב  זוכה  הארט    ♠A-מערב  ומשליך 
הוחות   החלוקות  מהדומם. 

כל   את  להשיג  לו   13מאפשרות 
משיכת   באמצעות  הלקיחות 
והגבהת   סיבובים  בשי  שליטים 
סדרת הקלאב על ידי שי חיתוכים.  
בשליט   לקיחות  בחמש  זוכה  מערב 

י ספייד בדומם , שי חיתוכ♠Aבידו,  
(שעליהן   בקלאב  לקיחות  וחמש 
ההארטים   כל  את  ישליך 

ם). ראה לי שמעטים יעזו  המפסידי
קודות גבוהות,    20להכריז סלם עם  

תהיה טובה.    440+כך שתוצאה של  
שאין   מההכרזה  שיבין  בצפון  מגן 
את  ויסה  בספייד  בהובלה  טעם 
יגביל   הסדרה שלא הוכרזה (הארט) 

  . 420+ -את יריביו ל 
  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S 15  Board:  

 AJT 
 A742 

 K95 

 QJ3  

  

 KQ43 

 J3 

 T43 

 9752    

 965 

 85 

 AJ87 

 T864  
 872 
 KQT96 

 Q62 

 AK  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 2NT* Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קודות    14עם    1♥ דרום 

משיב   וצפון    NT2מאוזות, 

)Jacoby  של התאמה  עם  קלפים    4) 
ו מאוזות.    15- בהארט  קודות 

ההמשך תלוי בשיטה. יש שמכריזים  

להראות    4♥  כדי  ללא    12-14בדרום 

שמעדיפים    ויש   3♣סיגלטון 
כדי   כזו  יד  עם  כמיימום)  (המוגדר 
לשותף   תמרון  מרחב  להשאיר 

קודות. במקרה שלו    18-המחזיק כ
מחזיק   במיוחד    15צפון  טובות  לא 

הוא    וללא מקרה  בכל  חיתוך.  כוח 
השי,   בסיבוב  בסלם  עיין  יאבד 

  .4♥ והחוזה הסופי יהיה 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה (שי    ♠6או    ♣8:  קלף 
חלשה מסדרה  ההובלה    .)מלמעלה 

תבטיח לשותף שתי לקיחות    דבספיי
של   השלישית  הלקיחה  בסדרה. 

תהיה   יבוצע  ♦Aההגה  והחוזה   ,
בדיוק. לאחר הובלה בקלאב ההגה  
יזכה   הכרוז  לדייק.  בהמשך  תידרש 

עם   ♥ AK♣  ,K-ב לדומם  ויעבור 

A ♥.    על דיאמוד  יושלך  ,  ♣Qכעת 
אל   מוך  דיאמוד  ישחק  והכרוז 

יזכה בQ-ה . כעת חזרה  ♦A-. מערב 
ביוקר:    שגרתית תעלה  בדיאמוד 

K♦    ד (סיוםמהדומם, חיתוך דיאמו
המייור)   סדרות  של  האלימיציה 

ה אל  זוכה  T-וספייד  מזרח   .
סופי   במשחק  מצא  אבל  בלקיחה 
הלקיחה   את  לכרוז  לתת  וחייב 

להחליף  11-ה כמובן  צריך  מערב    .
לא   כדי  ראשוה  בהזדמות  לספייד 

זוגות  650-של    bottomלקבל    .
גובה  דרו-בצפון את  שיעברו  ם 

ב ויעצרו  המלא  יגיעו    5♥ -המשחק 
  לתוצאה שלילית מול הגה מדויקת. 

  

Dealer: W  
Vul: E-W 16  Board:  

 AQ3 
 J 

 KQJ53 

 T432  

  

 K872 

 T7652 

 8 

 A76    

 J54 

 AKQ84 

 964 

 Q5  
 T96 
 93 

 AT72 

 KJ98  

  

 

West North East South 

1 2 4 5 

Pass Pass Dbl Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מתערב    1♥ מערב    2♦וצפון 
הכרזה  למזרח  וח.  פגיעות  במצב 

של   יותר    4♥ ברורה  קצת  יד  (עם 
ספליטר).   להכריז  יכול  היה  טובה 
להכריז   ולא  להתאפק  קשה  לדרום 

. כעת מזרח צריך להכפיל עם כוח  5♦
צריך  לא  מערב  בהגה.  יחסית  רב 

היריבים    –להכפיל   מבטו  מקודת 

צריך לסמוך  5♦ עלולים לבצע   , אבל 
  על הכפל של השותף. 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♥ 2:  קלף    .)סדרת 
חמישי   או  שלישי  להוביל  מקובל 
הכריז.   שהשותף  בסדרה  מלמעלה 
כדי   כאן  תספיק  פסיבית  הגה 

יפסיד    5♦ להפיל   הכרוז  פעמיים. 
בספייד   אחת  בהארט,  אחת  לקיחה 
לא  מזרח  עוד  כל  בקלאב  ושתיים 

ה עם  לקפוץ  סופי  A-ימהר  משחק   .
הפשוטה   מהסיבה  לכרוז  יועיל  לא 
לעצמה   להרשות  יכולה  שההגה 

ל חיתוך  לתת  אחת  פעם  כרוז 
אחת   אף  ועדיין  והשלכה, 

  מהלקיחות שלה לא תלך לאיבוד. 

בחוזה   יותר.    4♥ המשחק  מעיין 

מוביל   דרום    ♦Kצפון  צריך ועכשיו 

ב כדי    ♠Tולהוביל    ♦A-לעלות 
לקיחות   שתי  להגה  להבטיח 
לארגן   יספיק  שהכרוז  לפי  בספייד 

, ♣Aהשלכת ספייד מפסיד מידו על  
שהכרוז   מתברר  יכול  אבל  עדיין 

לזכות בלקיחה    ♠T-לצח אם ייתן ל 
הספייד   את  יגביה  שהוא  משום 
להיפטר   כדי  בדומם  הרביעי 
קלף  לפיכך,  בקלאב!  מהמפסיד 
בוודאות   המבטיח  היחיד  ההובלה 

הסתם, ♠ Qהוא...    4♥ הכשלת   מן   !
ימצא הובלה כזו, ולכן   אף אחד לא 

  . 5♦- טוב להקריב ל
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Dealer: N  
Vul: None 17  Board:  

 Q3 
 KT954 

 J5 

 AQ96  

  

 AK962 

 QJ6 

 3 

 K752    

 J875 

 82 

 8642 

 T83  
 T4 
 A73 

 AKQT97 

 J4  

  

 

West North East South 

--- 1 1 2 

3 Pass Pass 4 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

צפון   פתיחת  והתערבות    1♥ לאחר 

,  2♦, מפתה להכריז בדרום  1♠מזרח  
מיד   להראות  יותר  חשוב  אבל 
הכרזת   באמצעות  במייג'ור  התאמה 

היריב   +  10המתארת    2♠ סדרת 
מערב  בהארט.  התאמה  עם  קודות 
של   חריפה  בהכרזה  להפריע  מסה 

קלפים  4קודות,    6(עד    3♠  +
כוח   מראה  דרום  כעת  בספייד). 

(קיו וצפו4♦ביד  -בדאימוד  עם  )  ן 

ל סוגר  מיימלית  .  4♥ -פתיחה 
למזרח כוח הגתי רב, ואין לו סיבה  

ל הוא  4♠ -להקריב  הסופי  החוזה   .

 ♥4 .  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף(  ♠A:  קלף   . )ראש 
לקיחות   שתי  עם  מתחילה  ההגה 
בידו   רואה  כבר  מזרח  בספייד. 

בהארט שלישית  זו  לקיחה  אך   ,
של   האחרוה  הלקיחה  תהיה 
מוביל   מזרח  אם  לדוגמה,  ההגה. 
צפון   השלישית,  בלקיחה  דיאמוד 

ב וימסור    ♥ AKישחק    ♦J-יזכה 
לקיחה בהארט להגה. בהמשך יוכל  
סדרת  את  הפרעה  ללא  להריץ 

שאר   הדיאמוד בכל  ולזכות 
הלקיחות. גם הובלת קלאב בלקיחה  
השלישית לא תועיל למזרח. בדיעבד  
של   המצחת  שההכרזה  מתברר 

. על הקרבה זו הוא  4♠מזרח הייתה  

משלם     420+לעומת    300-היה 
ביצוע  -שצפון עבור  מקבלים  דרום 

. ייתכן אפילו שדרום היה  4♥ החוזה  

  וכשל.   5♥ - מתחרה ל
  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S 18  Board:  

 J76 
 K954 

 AK2 

 Q54  

  

 AKT842 

 A 

 Q9 

 JT82    

  

 J7632 

 T7643 

 AK6  
 Q953 
 QT8 

 J85 

 973  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

1NT Pass 2 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

תשובה     1לפתיחה    NT1הכרזת 
יד   בהכרח  מראה  איה  במייג'ור 

למערב   כאן  עם    8מאוזת.  קודות 
זו איה מאפשרת   יד  חוסר בספייד. 
חדשה   סדרה  הכרזת  אופן  בשום 

בסיבוב  2בגובה   להכריז  מערב  על   .

לשתוק  NT1הראשון   מכן  ולאחר   ,
סדרתו   על  חוזר  מזרח  כאשר 
ומבטיח שישייה. כל יסיון "לשפר"  

יגר רק  החוזה  אגב,  את  זק.  ום 
חלוקה    13לצפון   עם  אבל  קודות, 

להשתמש   4333מסוג   אין 

של    NT1על    Takeout Double-ב
השותף   את  ולהכריח  היריבים 

  . 2להכריז בגובה 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  (  ♣7:  קלף  שי 
גרועה יטרלית    .)מסדרה  הובלה  זו 

זוכה   בהיעדר חלופה מושכת. מזרח 

עם   לידו  כס  ומבצע   ♥ Aבדומם, 

מהירה:   שליטים    ♠ AKמשיכת 
מוציא    וספייד זה  מידו.    6מוך 

היריבים    7מתוך   של  השליטים 
גבוה.   שליט  עם  דרום  את  ומשאיר 
מפסידים   שי  לכרוז  קל:  ההמשך 
ואחד   בדיאמוד  שיים  בשליט, 

למרות    2♠בקלאב.   בדיוק  מבוצע 
שחקים   בדומם.  התמיכה  היעדר 

על    Passבמערב שלא ישכילו לקרוא  

שלהם   2♠ השותפות  את  יובילו 
  ית בחלוקה זו.לתוצאה שליל

  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W 19  Board:  

 AJ 
 K92 

 AK952 

 T54  

  

 97643 

 Q65 

  

 AKQ32    

 KQ852 

 J87 

 JT86 

 8  
 T 
 AT43 

 Q743 

 J976  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1NT 2* Pass 

4 Pass Pass Pass 

    

 
  ההכרזה ניתוח 

, אבל מזרח מתערב  NT1פותח    צפון

בספייד    2♠ חמישייה  ומבטיח 
מסדרות   באחת  לפחות  ורביעייה 
המייור. סדרת הספייד גרועה, אבל  
חלוקתית   מיד  להתעלם  אפשר  אי 

פתיחה של  כוח  עם  ועוד  ,  כזאת, 
חות.  פגיעות  במצב  מערב    אפילו 

למשחק מיד  עם    4♠מלא    מעלה 
בספייד יפה  חיתוך.    תמיכה  כוח   +

להכפיל   יכול  דרום  בתאי    2♠אגב, 
להשתמש  סיכמו  הזוג  שבי 

פתיחה    Negative Double-ב לאחר 

NT1   .והתערבות  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה (רביעי    ♣ 6או    ♦3:  קלף 
היא   הסדרה  בחירת  מלמעלה). 
יחוש משום שאין מידע מהי סדרת  

מזרח של  ששתי   .המייור  מתברר 
המייור   בסדרות  ההובלות 
מאפשרות לכרוז השלכה מהירה של  

על   מפסידים  הארטים   ♣AKQשי 
לבצע  הזדמות  מקבל  מזרח  וכעת 
מידו   רביעי  קלאב  מבריק:  מהלך 
שעליו יושלך הארט שלישי מהדומם  
מעת   בכך  מפסיד").  על  ("מפסיד 
שהייתה   דרום  של  לידו  כיסה 

לצפון   להעיק   Promotionעשויה 

מבצע   והכרוז  השליט,    4♠בסדרת 
זה  במקום  אם  עודפת.  לקיחה  עם 
זוכה,   צפון  בשליט,  ממשיך  מזרח 
בהארט   השותף  של  לידו  עובר 
להגה   מעיק  מדרום  רביעי  וקלאב 

) שלישית  מקרה  ♠Jלקיחה  בכל   .(
ביותר    אין לזכות  אפשרות  להגה 

גד   לקיחות  ההכרזה  4♠משלוש   .
צפון של  היא  -המצחת  דרום 

, חוזה שייכשל פעמיים  5♦ - הקרבה ל
  בלבד.
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Dealer: W  
Vul: Both 20  Board:  

 742 
 9 

 T98 

 AKT987  

  

 QJ53 

 KQ7 

 AKJ42 

 3    

 AKT96 

 T2 

 Q3 

 J542  
 8 
 AJ86543 

 765 

 Q6  

  

 

West North East South 

Pass 3 Dbl 3 

4 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

.  Preempt  ♣3צפון מתחיל בהכרזת  

לבצע   הוג  מזמן    Preemptכבר 
בקלאב עם שישה קלפים טובים ולא  
לחכות לקלף השביעי שמגיע לעתים  

למזרח   יחסית.   Takeoutרחוקות 

Double    ברור, ודרום יכול להרשות
ההארט   סדרת  את  להציג  לעצמו 

גד  3בגובה   הגה  אין  הראה  ככל   .

מלא   בהארט  4♠ משחק  והובלה   ,
בהחלט יכולה להציל לקיחה. מערב  

שהיה    לאחר  4♠ מכריז משחק מלא  

לפתיחה   הראשון.    1♠קרוב  בתורו 

ב מתחשב  ההתחלתי    Pass-מזרח 
  של שותפו ואיו ממשיך לכיוון סלם. 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף(  ♣ A:  קלף   .)ראש 
להוביל   יש  השותף  הכרזת  למרות 

של   מרצף  כל  כדי    AKקודם 
הסיגלטון  לאור  שולחן".    "לראות 

להארט   ההחלפה  בדומם,  בקלאב 

משחק   צפון  בלקיחה    ♥ 9ברורה. 

ב זוכה  דרום  וכעת  ♥ A- השייה.   ,
סיגלטון   שלשותף  לקוות  עליו 

בהארט   תקווה    –ולהמשיך  אין 
צפון   אחר.  מקום  בשום  ללקיחות 

חיתוך   השלישית    –מקבל  הלקיחה 
צריך   זה  ההגה.  של  והאחרוה 

 620+של     flat boardלהיות  
במציאות    מערב,-למזרח יהיו  אבל 

פה ושם זוגות שיחמיצו את החיתוך  
יאפשרו   אפילו  ואולי  בהארט, 
בהארט   המפסידים  כל  את  להשליך 
יהיו   מגד,  הדיאמוד.  סדרת  על 

במזרח שיטפסו  -זוגות  מערב 
  בהכרזה גבוה מדי וייכשלו. 

  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S 21  Board:  

 K6 

 AQ84 

 KT973 
 Q3  

  

 AJ4 

 KT5 

 J842 

 A84    

 T5 

 72 

 AQ65 

 KT976  
 Q98732 

 J963 

  
 J52  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass 2* 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

, ומזרח צריך להחליט  1♦ צפון פותח  

ל מתאימה  ידו   Takeout-אם 

Double  ,לדעתי  .Dbl    עיוות הוא 
בסדרת  רביעייה  עם  מדי  גדול 
בכל   קלפים  ושלושה  הפותח 
הסדרות האחרות. עם זאת, מתברר 
להגיע   היחידה  הדרך  כראה  שזו 

של   המצח  לאחר  3♣לחוזה   .Pass 

ב משתמש  דרום   Weak-ממזרח, 

Jump Shift    הפרעה כהכרזת 
פחות   עם  בספייד  שישייה  ומתאר 

רואה    6-מ איי  כעת  קודות. 
יתערבו.  -שמזרחאפשרות   מערב 

. לעומת זאת, 2♠ החוזה הסופי יהיה  

, אז אין למערב  1♦אם מזרח מכפיל  

  .3♣שום בעיה להכריז 
  

  ניתוח משחק היד

  ) גבוה מדאבלטון(  ♥ 7:  קלף ההובלה

להגה    ♣Tאו   פימי).  רצף  (ראש 
שתיים   לקיחות:  חמש  תמיד 
ואחת   בקלאב  שתיים  בספייד, 

שתייצר  בהארט היחידה  ההובלה   .
מזרח  בהארט:  היא  שישית  לקיחה 

עם   הראשוה  בלקיחה    ♥ Kזוכה 

בהמשך   בסדרה.  לקח    ♠Kוממשיך 

ה ידי  לשותפו  A- על  ותן  ומזרח   ,
הארט.   ממשיכה  חיתוך  ההגה 

מכן    ♣AK-ב זה  ♦Aולאחר  קלף   .
לאחר   אבל  הכרוז,  של  בידו  חתך 

מה למוע  אפשרות  אין    ♠J-מכן 
לזכות בלקיחה. מגד, מערב מסוגל  

  .3♣במשחק מדויק לבצע חוזה של 
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W 22  Board:  

 AT42 
 43 

 Q75 

 Q983  

  

 K 

 AJT7 

 J 

 KT76542    

 98753 

 KQ86 

 A983 

   
 QJ6 
 952 

 KT642 

 AJ  

  

 

West North East South 

--- --- 1 1 

Dbl 2 2 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פתיחה   ,  1♦ והתערבות    1♣לאחר 
שתי   מראה  המשיב  של  שלילי  כפל 
וייתכן   המייג'ור,  בסדרות  רביעיות 
כך   מהן.  באחת  חמישי  קלף  גם 

מזרח התאמה  -מוצאים  מערב 
בגובה   ועוצרים  בשל   2בהארט 

להכרזת   מספיק  יקוד  היעדר 
מתלהב   איו  מערב  מלא.  משחק 
מהחוסר מול הסדרה שהשותף פתח  
איו מתלהב מהתמוות   ומזרח  בה, 

  ספייד ובדיאמוד. הבודדות ב
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה המכרז ♥ 2:  קלף  מהלך   .
פוטציאליים,   חיתוכים  על  רומז 
בשליט.   היא  הכוה  ההובלה  ולכן 
מדויק   למשחק  כאן  דרש  הכרוז 
מאוד כדי לא לאבד שליטה. הסיכוי  
סדרת  הגבהת  הוא  שלו  היחיד 
הקלאב, אבל לא רצוי לחתוך קלאב  
בהמשך  בדומם.  אחת  מפעם  יותר 
ולזרוק   מהיד  קלאב  לשחק  עדיף 

ה  מהדומם.  עייים  דיאמוד 
תוקפת   ההגה  אם  מסתבכים 
בספייד ומכריחה את מזרח לחתוך,  
תשע   לבצע  תמיד  אפשר  אבל 
בתאי   בהארט,  בחוזה  לקיחות 

  שהכרוז ידייק (וזה לא קל). 
רחב   מגוון  להיות  עשוי  זו  בחלוקה 
מלא   משחק  מביצוע  תוצאות,  של 

ועד לכישלון בחוזה חלקי של    4♥ של  

. ויש גם אפשרות שסדרת השליט  2♥ 
צפון אגב,  הארט.  תהיה  דרום  -לא 

של   חוזה  לבצע  ואפילו    2♦ מסוגלים 

NT2 .  
  



  10עמוד  8/5/2022  2022 מאיסימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: S  
Vul: Both 23  Board:  

 86 
 KJT873 

 AQ85 

 8  

  

 AQ974 

 Q 

 93 

 KT954    

 J52 

 9654 

 K42 

 A73  
 KT3 
 A2 

 JT76 

 QJ62  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1 2 Dbl 

2 3 Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   השלישי  1♥ צפון    עם  במושב 
לפי חוק ה  . מזרח 20-פתיחה מלאה 

) Michaels Cuebid(  2♥ מתערב  
חמישיות שתי  בספייד    ,ומתאר 

המייור.  מסדרות  לדרום   ובאחת 

טבעית   , NT2של  לכאורה  הכרזה 
אבל רבים יפרשו הכרזה זו כתמיכה  

מעדיף    4של   אי  בהארט.  קלפים 

Dbl    דרום של  ידו  מראה    –עם 
מערב  לעושין.  חותר  ואולי  קודות 

"הכרזה  2♠ מכריז   לצפון  וכעת   ,

של   שישייה    3♥ חופשית"  המתארת 
עם פתיחה מלאה. כעת מותר לדרום 
ולהעלות   להפגין אופטימיות בריאה 

הסיכויים  4♥ -ל רוב  של    ♠K- ש. 

ש היות  בלקיחה,  יזכה    ♠ A-דרום 
המתערב   של  בידו  להיות  צפוי 

  (מזרח).
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה למצוא :  קלף  קשה  זו  ביד 
הסדרות   כל  אטרקטיבית.  הובלה 
לאותה  יביאו  ההובלות  וכל  אפשריות, 

לכרוז  מכיוון שהכולתוצאה    ♥ Q  :יושב 

ופל שדוד   ♦Kמחצת בסיבוב הראשון,  

וגם   מימין    ♠Aבעקיפה  (כצפוי)  ממוקם 

שתי צפון  .  ♠K-ל הכול  בסך  ימסור 
השחורים.  האסים  לשי   לקיחות 

לבצ-מזרח יכולים  לקיחות   8ע  מערב 

ל שהקרבה  כך  בספייד,   4♠-בחוזה 
לראות   לי  קשה  מועילה.  להיות  עשויה 

צפון ל-את  ממשיכים  יתרה  5♥ -דרום   .
מזאת, יהיו זוגות שיעצרו במשחק חלקי  
לשחק   ליריבים  יתו  אפילו  או  בהארט 
של   וביצוע  הכרזה  בספייד.  בחוזה 
עודפת  לקיחה  עם  בהארט  מלא  משחק 

  .  טובה מאוד דרום תוצאה-יעיקו לצפון

  

Dealer: W  
Vul: None 24  Board:  

 J964 
 AK7 

 AKQT4 

 9  

  

 KQ 

 QJ5 

 J7 

 J87652    

 T53 

 T9432 

 853 

 AT  
 A872 
 86 

 962 

 KQ43  

  

 

West North East South 

Pass 1 Pass 1 

Pass 4* Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

של  ספליטר  להכרזת  דוגמה  עוד 
הפותח המובילה למשחק מלא (ראה  

קודות    17). לצפון  6ולוח    2גם לוח  
בקלאב.   וקוצר  בספייד  עם התאמה 
"מבוזבזות"   קודות  חמש  לדרום 
הוא   ולכן  הסיגלטון,  מול  בקלאב 

  . 4♠ -ממהר לעצור ב
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  (  ♥ 9:  קלף  שי 
שלא   קל:   .)הוכרזהבסדרה  הביצוע 

הראשוה   בלקיחה  זוכה  דרום 

ומוביל משם ספייד.    ♥ Aבדומם עם  
לאחר   תמוה.  קלף  צוח  ממזרח 

ב להריץ    ♠A-הזכייה  קשה    ♠8לא 
ולהוציא את קלף התמוה השי של  
משיכת   סיום  לאחר  מזרח. 
סדרת   את  הכרוז  יצל  השליטים 
הדיאמוד. ביד זו אין צורך בחיתוכי  

שצפ היות  השלכות  קלאב  שתי  ויות 
ולאחר   הדיאמוד  סדרת  על  קלאב 

עם   יישאר  דרום  דאבלטון    KQמכן 
אחת   לקיחה  לו  המבטיחים  בקלאב 
רק   להגה  בחיתוך.  צורך  ללא 
ולקיחה   בספייד  אחת  לקיחה 

התוצאה    450+בקלאב.   תהיה 
  שתושג ברוב השולחות. 

  
  

  

Dealer: N  
Vul: E-W 25  Board:  

 QJ8 

 AQ9832 

 T84 
 T  

  

 962 

 J75 

 AJ532 

 74    

 AK73 

 K4 

 Q7 

 QJ863  
 T54 

 T6 

 K96 
 AK952  

  

 

West North East South 

--- 2 Pass 3 

Dbl Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

של   טיפוסית  פתיחה  הכרזת  לצפון 

Weak Two    .פגיעות מצב  בכל 
לו   ברור  אבל  רעה,  לא  יד  לדרום 
שהיריבים מחזיקים ברוב הקודות.  
הפגיעות   מצב  את  לצל  מציע  אי 

ל ההפרעה  את  פי  3♥ -ולהגביר  על   .

הכרזה    Weak Twoכללי   איה  זו 
של   "הקפטן"  הוא  דרום  מזמיה. 
חייב   צפון  מוחלטת.  בצורה  המכרז 
לקבל   לשותפו  ולתת  לשתוק 

קודות קשה מאוד    15החלטות. עם  

ליריבים לשחק   לתת  לא    3♥ למערב 
לאור    –פגיע   "שוד  כמו  ראה  זה 

למצוא   בתקווה  מכפיל  מערב  יום". 

  4♦ ומסתבך.    –בספייד    4-4התאמה  
שהוא   האחרון  הדבר  זה  ממזרח 
יהיה   זה  ברירה  בלית  לשמוע!  רצה 
לברוח.   לאן  אין  כי  הסופי,  החוזה 
דרום לא יכפיל את החוזה האומלל,  

לצפוןא צפויה  מקרה  בכל  דרום  -בל 
להיות   חייב  צפון  מצוית.  תוצאה 

  . 4♥ ממושמע ולא לחשוב אפילו על 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף(  ♣ A:  קלף   .)ראש 
מחליף   דרום  הדומם  למראה 

ב  זוכה  וצפון  .  ♥ AQ-להארט 
שלוש   להגה  מגיעות  בהמשך 
של   וההרפתקה  וספות,  לקיחות 

מערב מסתיימת בתוצאה של  -מזרח
ליריבים    300מיוס   לתת  במקום 

בלבד).   140(מיוס    3♥ לשחק ולבצע  
ממושמע   זוג  איך  יפה  דוגמה  זוהי 

הכרזת   לצל  כדי    Weak Twoיכול 
היריבים   הכרזות  את  לגמרי  לשבש 

וו איום  לחוזה  אותם  רא  ולהוביל 
  עם מספר פילות במצב פגיע. 

  
  
  



  11עמוד  8/5/2022  2022 מאיסימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: E  
Vul: Both 26  Board:  

 AT763 
 A86 

 7 

 KJ54  

  

 Q92 

 QJ753 

 8 

 AT83    

 84 

 KT4 

 KT65 

 Q972  
 KJ5 
 92 

 AQJ9432 

 6  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

Pass 1 Dbl RDbl* 

2 4 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   משיב    1♦דרום  .  1♠וצפון 

היה   שכבר    Passed Handמזרח 
הכרזת   לעצמו  להרשות  יכול 
בגובה   אוברקול  במקום  התערבות. 

עדיף    2 עלובה  סדרה   Takeoutעם 

Double    בין לבחור  לשותף  שותן 
כעת  הוכרזו.  שלא  הסדרות  שתי 
על   דרום:  של  המפתח  הכרזת  באה 
ליישם  יש  בדיאמוד  השביעייה  אף 

המוסכמה    Support Redoubleאת 
קלפים   שלושה  לשותף  ולהראות 
המייג'ור   סדרות  כרגיל,  בספייד. 
העדיפויות!   סולם  בראש  מצאות 
פתיחה   של  כוח  עם  יושב  צפון 

ב שלשותף  וחמישייה  המידע  ספייד. 
קלפים בספייד הוא כל מה שצפון    3

  , החוזה הסופי.4♠צריך כדי להכריז  
  

  ניתוח משחק היד

צפון    .)ראש רצף(  ♥ Q:  קלף ההובלה

ב  היחידה  ♥ A-זוכה  הדרך  וכעת   ,

לשחק   היא  ולהמשיך    ♦Aלהצליח 

מזרח    ♦Q-ב אם  חיתוך.  לעקיפת 
יאפשר   זה  הכרוז,  מעל  יחתוך 
בשי  שליטים  משיכת  בהמשך 
סדרת  והגבהת  בלבד  סיבובים 
לא   מזרח  אם  שי,  מצד  הדיאמוד. 
עשוי   בהארט  המפסיד  חותך, 
רב  האפשרויות  מספר  להיעלם. 
צפון   מדויק  במשחק  אבל  יחסית, 
המפסידים   את  להגביל  תמיד  יכול 

ב אחד  בשליט,  לאחד  הארט  שלו 
בצפון זוגות  בקלאב.  דרום  -ואחד 

שישכילו להכריז ולבצע משחק מלא  
  בחלוקה זו יקבלו תוצאה הדרת.

  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: None 27  Board:  

 T862 
 AJ7 

 KT9 

 Q94  

  

 J93 

 KT4 

 Q83 

 KT76    

 AK 

 Q653 

 AJ542 

 J2  
 Q754 
 982 

 76 

 A853  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1NT Pass 2 Pass 

2 Pass 2NT* Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

לפתוח   חלוקה    NT1מקובל  עם 
גבוהות,    15-16-ו  2-4-5-2 קודות 

פתיחה   שאחרי  ותשובה     1♦מכיוון 

הכרזת    1♠ בשביל  מדי  חלש  הפותח 
שייה    רוורס  הכרזה  לו  תהיה  ולא 

הפתיחה   הכרזת  מול    NT1אותה. 
למשיב  15-17( ללא    9),  קודות 

התשובה   הכרזת  במייג'ור.  רביעיות 

NT2    ספרטר בשביל  שמורה 
דרך   יעבור  המשיב  ולכן  לדיאמוד, 

השי.    NT2ויכריז    2♣ בסיבוב  רק 
בשלב זה הפותח יודע שאין התאמה  
ההזמה   את  דוחה  והוא  במייג'ור, 

קודות גבוהות בלבד. החוזה    15עם  

  . NT2הסופי הוא 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  (  ♠8:  קלף  שי 
מערב זוכה בלקיחה   .)מסדרה חלשה

מוך   דיאמוד  ומשחק  הראשוה 
הארוכה.   סדרתו  את  להגביה  כדי 

בספייד  וממשיך  זוכה  בשלב  צפון   .
חמש  הגביהה  כבר  ההגה  זה 
לקיחות: שתיים בספייד ואחת בכל  
העקיפות   שי,  מצד  אחרת.  סדרה 

גד   יושבות,    ♣Q-ו  ♥ Jהעמוקות 
לקיחות   להגה  תהייה  לא  ולכן 

מבצע   מערב  בדיוק    NT2וספות. 

של   תוצאה  חלקי  120+עם  בחוזה   .
בדיאמוד יתן להגיע לתוצאה קצת  

שי, אם  . מצד  130+יותר טובה של  
את  להגביה  תמהר  לא  ההגה 
ייתכן   בספייד,  שלה  הלקיחות 
אחת   לקיחה  יבצע  שמערב  בהחלט 

  .NT2או שתיים עודפות בחוזה 
  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: N-S 28  Board:  

  
 T852 

 A96 

 AT8654  

  

 A6 

 AQ963 

 T8532 

 7    

 98432 

 KJ4 

 KJ 

 KQJ  
 KQJT75 
 7 

 Q74 

 932  

  

 

West North East South 

1 Pass 2 Pass 

4 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

חמישייה    14למערב   עם  קודות 
עלובה בספייד, ואין תחליף להכרזת  

של   את   1♠פתיחה  קצת  (שמפתיעה 

משיב   מזרח  +  10(  2♥ דרום). 
הטבעית.   השיטה  פי  על  קודות) 
מעייות,   ודרום  צפון  של  ידיהם 

להם מה לחפש במצב פגיע  אבל אין  
מול ההכרזות החזקות של יריביהם.  
לתמוך   יכול  מערב  השי  בסיבוב 

ישירות    3♥ -ל להכריז  .  4♥ או 
יוסיף   מזרח  הראשון  במקרה 

החלוקה   בזכות  מלא    5-5למשחק 

(מזרח   A-וה שותפו  של  בסדרה 
זו   סדרה  כמה  עד  יודע  איו  עדיין 
הכרזה   מהלך  צופה  אי  עלובה).  

סתיים במשחק מלא  קצר יחסית שי
  בהארט.

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף(  ♠K:  קלף  רגע   .)ראש 
האמת של צפון הגיע. מפתה לשמור  
לחתוך,   ולא  השליטים  ארבעת  על 
לדרום  החוזה.  את  ימכור  זה  אבל 
לידו,   כיסה  בהמשך  תהיה  לא 
ייעלם   בספייד  מזרח  של  והמפסיד 
הכוה   ההגה  הקלאב.  סדרת  על 
בלקיחה   לחתוך  היא  צפון  של 
כל   לשחק  מכן  ולאחר  הראשוה 
חיתוך   למוע  כדי  שליטים  הזמן 

שי  די להשלכת  האפשרות  אמוד. 
היה   הקלאב  סדרת  על  דיאמודים 

  חסרת ערך מבחיתו של הכרוז. 
לצפון תבטיח  הכוה  דרום  -ההגה 

ספייד,   חיתוך  לקיחות:  , ♣Aארבע 

A♦    ולבסוף גםQ♦  ה אחרתכל הג .

לבצע   למזרח  אם 4♥ תאפשר  אגב,   .
מזרח של  מאפשרת  -השיטה  מערב 

ידו של  NT1הכרזת פתיחה של     עם 
מערב, ייתכן שהם יגיעו דרך הכרזת  

לחוזה   ידי    4♥ טרספר  על  משוחק 
אפשרות   תהיה  לא  כעת  מערב. 

  לחתוך ספייד, והחוזה יבוצע תמיד. 



  12עמוד  8/5/2022  2022 מאיסימולטנית ארצית 

  
  

Dealer: N  
Vul: Both 29  Board:  

 T53 
 AT84 

 T8 

 AT84  

  

 K9642 

 Q95 

 762 

 KJ    

 A7 

 K762 

 K43 

 Q972  
 QJ8 
 J3 

 AQJ95 

 653  

  

 

West North East South 

--- Pass Pass 1 

Pass 1 1 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

קריאות   שתי  דרום Passלאחר   ,

פתיחה   הכרזת    11עם    1♦ מסה 
למערב   טובה.  וחמישייה  קודות 

 Takeout- חלוקה שאיה מתאימה ל

Double   משיב צפון  שותק.  והוא 

לעצמו  1♥  להרשות  יכול  ומזרח   ,

על  Passed Handשל    1♠אוברקול    .

ה מזרח,   Pass-פי  של  ההתחלתי 
ולכן   מלא,  משחק  שאין  יודע  מערב 
הוא   לעשות  ביותר  הכון  הדבר 

ב לעצור  .  5-2בהתאמה    1♠- פשוט 

של   אפשרית    NT1הכרזה  ממערב 
אין הכרזה   לצפון  גם  מיותרת.  אבל 

במכרז  וספת,   זוכה  שמזרח  כך 

המיימלי:   מוזר    .1♠בגובה  קצת 
שמחזיק   בשולחן  היחיד  שמערב, 
גם   הוא  מלאה,  פתיחה  של  כוח 

  היחיד שאיו מכריז. 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה גבוה מדאבלטון  (  ♥ J:  קלף 
השותף מוך,    .)בסדרת  משחק  צפון 

ב זוכה  ממשיך  ♥ Q-ומזרח  מזרח   .

K♣    .מפסיד מידו  להשליך  במטרה 

ב ישתמש  מזרח   ♣Q-בהמשך 
שליטים   וימשוך  מפסיד  להשלכת 

סיבובים שמוה  בשלושה  לו  יהיו   .
שתיים   בספייד,  ארבע  לקיחות: 
אדומה,   סדרה  בכל  ואחת  בקלאב 

. לעומת  110+עם תוצאה טובה של  

חוזה   ייכשל    NT1זאת,  מערב  מצד 
חוזה   בדיאמוד.  הובלה  לאחר 

של   ייכשל  מ  2♦ אפשרי  דרום  צד 
את  תצל  ההגה  אם  פעמיים 

  האפשרות לחתוך ספייד. 
  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: None 30  Board:  

 75 
 J974 

 A9 

 KJ863  

  

 JT964 

 T3 

 T753 

 AQ    

 AK2 

 K6 

 QJ842 

 974  
 Q83 
 AQ852 

 K6 

 T52  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1 Pass 1 2 

Dbl 3 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

.  1♥ לדרום חסרה קודה כדי לפתוח  

. לאחר תשובת  1♦מערב הוא הפותח  

מתערב  1♠מזרח   דרום  מערב 2♥ ,   .

במוסכמה    Suppotמשתמש 

Double    קלפים שלושה  ומראה 

ל בשותפו  תומך  צפון  .  3♥ - בספייד. 
עם  -צפון בחוזה  הזוכים  הם  דרום 

  התאמה של תשעה קלפים בהארט.
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף(  ♠A:  קלף   . )ראש 

עם   ומערב מחליף    ♠Jמזרח מאותת 

ב♦Q-ל זוכה  הדומם   .-A ♦    ומזרח
עקיפה   יסיון  כעת  מעודד.  לא 

ל  מפסיד  מערב  ♥ K-בהארט  האם   .
הן   שותפו  של  שהקודות  מבין 

כן,   אם  יזכה בקלאב?  מזרח 

, יחזור לידו של השותף עם  ♣AQ-ב

A♠    חיתוך קלאב הלקיחה    –ויקבל 
פילת   עם  ההגה  של  השישית 

  החוזה פעמיים. 
יושבות   העקיפות  שכל  היא  האמת 

מזרח  שהפלת  -לטובת  כך    3♥ מערב, 
פעמיים איה מפצה אותם על אבדן  

לבצע   בחוזה    10האפשרות  לקיחות 
רק   מפסיד  (מזרח  בספייד!  חלקי 

A ♥  ו-AK♦ על לא מדבר  כבר  אי   .(
אפשרי   שבלתי  בספייד  מלא  משחק 
של  הקלפים  לפי  להכריזו 

  מערב. -מזרח
  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S 31  Board:  

 KJ975 
 A86 

 98 

 J84  

  

 A6 

 7 

 QT7643 

 K952    

 QT43 

 KJ95 

 AKJ2 

 3  
 82 
 QT432 

 5 

 AQT76  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 1 2 2 

Pass Pass 3 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קודות    14עם    1♦ מערב 
באוברקול  גבוהות,   מתערב  וצפון 

מיד  1♠ יכריז  מזרח  אם  (או    3♦. 
הכרזת   של  רושם  ייצור  זה  יותר) 

קודות גבוהות מזרח    9הפרעה. עם  

יותר   לאט  להכריז  .  2♦  -מעדיף 

מכריז   שהיה    2♥ דרום   Passאחרי 
היה   (הוא  שותק  ומערב  בהתחלה 
פגיעים).  יריבים  גד  להגן  שמח 

ל כמובן  מתחרה  ושם    3♦ - מזרח 
להסתיים.   עשויה  ההכרזה 

ההכרזות-צפון את  מיצו  כבר    דרום 
איו   ומערב  שלהם,  האפשריות 
הלאה   להמשיך  אפשרות  רואה 
לו   יש  אמם  מלא.  משחק  לכיוון 
המייג'ור,   בסדרות  טובים  עוצרים 
סכה.   מהווה  הקלאב  סדרת  אבל 

  . 3♦ החוזה הסופי שאר 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה זהירה  (  ♦8:  קלף  הובלה 
בספייד,    .)בשליט תמך  לא  השותף 

איה מומלצת    Kללא    ♥ A-והובלה ב
כעת   אם  השותף.  הכרזת  למרות 
כון   ויחש  הארט  ישחק  מזרח 

להשליך    ♥ Jלשחק   יוכל  הוא  מידו, 

על   בספייד  מפסיד  ,  ♥ Kמהדומם 

ולשחק    ♥ A-צפון יכול לזכות באבל  
של   בידו  יישארו  כעת  שי.  שליט 
מערב רק שי שליטים והוא לא יוכל  
בקלאב.   המפסידים  כל  את  לחתוך 

הסופית   עשר  התוצאה  עדיין  תהיה 

) בלבד  לאחר  130+לקיחות  גם   .(
דרום   של  וחזרה  בקלאב  הובלה 
עשר  תהיה  התוצאה  בספייד, 

במזרח זוגות  מערב  -לקיחות. 

בסיוע    5♦שיכריזו   תלויים  יהיו 
  מההגה כדי לבצע את החוזה.
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Dealer: W  
Vul: E-W 32  Board:  

 2 
 QT54 

 AJT53 

 964  

  

 A4 

 K73 

 9864 

 KQJ5    

 JT7 

 J9862 

 Q72 

 87  
 KQ98653 
 A 

 K 

 AT32  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1 Dbl 

Pass 1 Pass 1 

Pass 2 Pass 2 

Pass 3 Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

לאחר שתי קריאות    1♣מזרח פותח  

Pass  חלוקה עם  חזקה  יד  לדרום   .

הוא    4♠, אבל אם יכריז מיד  7-1-1-4
סלם   להחמיץ  לשותפו  עלול  אם 

התאמה עם קוצר בקלאב. מצד שי  

. דרום  4♠ ייתכן גם שאי אפשר לבצע  
ומתחיל   יותר  לאט  להכריז  מחליט 

מתארת    1♠ . ההכרזה השייה Dbl-ב
קודות    7קודות. עם    18-20כוח של  

צפון ממשיך את המכרז ומראה את  
הוא   מכן  לאחר  השייה.  סדרתו 

להכריז    3♣מכריז   לשותפו  ומציע 

NT3    .דרום עם עוצר בסדרת היריב
מבין שלשותפו קודות. הוא מחליט  

ל מתאימה  איה  שלו   -שהחלוקה 

NT   החוזה הסופי.  – 4♠ומכריז  
  

  משחק הידניתוח 

ההובלה השותף(  ♣8:  קלף    .)סדרת 
מערב מחפש חיתוך עם ידו החלשה.  

משחק   מיד    ♣Jמזרח  זוכה  ודרום 

הייתה    ♣A-ב שההובלה  מחשש 

משחק   הוא  עולה  ♦Kמסיגלטון.   ,

ומוביל משם ספייד.    ♦Aבדומם עם  
זוכה    מזרח ודרום  מוך,  משחק 

הוא  ♠K-ב היחיד  הסיכוי  כעת   .
בתקווה   מוך  בספייד  להמשיך 

קורה,    –דאבלטון    Aשלמזרח   וזה 
מוקדמת   הכרוז  של  שמחתו  אבל 

 ♣KQ-וגם ב  ♠A-מדי. מזרח זוכה ב
עם  רביעי  קלאב  ומשחק 

Promotion  ל-J♠    .השותף של 

פעם אחת    4♠ההגה מצליחה להפיל  
מערב   של  הכוה  ההובלה  בזכות 

  ף). (דאבלטון בסדרת השות
  

  

Dealer: N  
Vul: None 33  Board:  

 J94 

 AKQ654 

 3 
 K97  

  

 K5 

 T3 

 T8654 

 Q653    

 A76 

 J98 

 AKJ72 

 T8  
 QT832 

 72 

 Q9 
 AJ42  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass 1 

2 Dbl* 3 Pass 

Pass 3 Pass 3 

Pass 4♠ Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

צפון   פתיחת  ותשובת    1♥ לאחר 

מתערב  1♠דרום   מערב  צפון  2♦ ,   .

במוסכמה    Supportמשתמש 

Double    קלפים שלושה  ומראה 

ל בשותפו  תומך  מזרח    3♦- בספייד. 
קלפים.   חמישה  של  התאמה  עם 
לדרום אין הכרזה וספת, אבל צפון  

להכריז   שישייה    3♥ ממשיך  ומתאר 
ל  בוסף  בהארט  קלפים    3-טובה 

בספייד. דרום בדילמה אם להישאר  

ל  6-2בהתאמה    3♥ -ב לתקן    3♠- או 
לשותף    5-3בהתאמה   ולהציע 

(האפשרות   מלא  משחק  להכריז 
  המועדפת). 

ידו   בפיתוי.  לעמוד  קשה  לצפון 
ראית טובה למדי אם השותף מצא 

בגובה   וספת  החוזה  3הכרזה   .

  .4♠ הסופי הוא 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף(  ♦ A:  קלף   .)ראש 
בדיאמוד,   סיגלטון  בדומם 
העדפת   הוא  מזרח  של  והאיתות 

, ומערב  ♦4סדרה. מזרח מאותת עם  

ל  הקטלית,  ♣T-מחליף  ההגה  זו   .
בתאי שבלקיחה הבאה מערב ימהר  

עם   וימשיך    ♠Aלקפוץ  שייה  ביד 
יזכה   מזרח  בהמשך  שי.  בקלאב 

קלאב   ♠K-ב חיתוך  לשותפו  וייתן 
שיכשיל את החוזה. הגה יפה! עדיין  
לדרום   יתאפשר  רבים  בשולחות 

בספייד.    10לבצע   בחוזה  לקיחות 

  4♥ עוד יותר קשה להכשיל חוזה של  
מערב חייב להחליף לספייד    –פון  מצ

בלקיחה   זכייתו  לאחר  מוך 

  . ♦Kהראשוה עם 
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S 34  Board:  

 QT82 
 J 

 J973 

 KT42  

  

 75 

 KQ52 

 QT 

 QJ653    

 KJ9 

 A743 

 A652 

 98  
 A643 
 T986 

 K84 

 A7  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1 Pass 1 Pass 

2 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

לדרום חסרה קודה בשביל פתיחה.  

קודות לאחר    12עם    1♦מערב פותח  

קריאות   במזרח  Passשתי  שותפו   .

ל 1♥ משיב   תומך  ומערב  עם    2♥ - , 
בהארט קלפים  האם ארבעה   .

בידו   וספת?  הכרזה    10למזרח 
קלפי   ככולן  רובן  גבוהות,  קודות 

Q/J    ם בעלי ערך רב בחוזה עםשאי
שליטים בלבד. לדעתי    4שליט. בידו  

. מערב ממילא  2♥ ברור על    Passזהו  
לא יקבל הזמה למשחק מלא, אבל  
עלול   שית  שיכריז  במזרח  שחקן 

  . 3להיכשל בגובה  
  

  ניתוח משחק היד

. מול חוזה בגובה  ♥ 6:  ההובלהקלף  
מוך דרום מעדיף לא להוביל מתחת 

טופ  חישוב  בשיטת  בוטום.  -לתמוה 

משחק   מתברר ♥ Jצפון  וכעת   ,
בטוחה   לקיחה  לו  שיש  לדרום 
יזכה   מזרח  הראה  ככל  בשליט. 

את    ♥ A-ב לפתח  ויסה  בדומם 
אחד   מפסיד  לו  יש  הקלאב.  סדרת 
בדיאמוד   אחד  בהארט,  בטוח 

בסופו של דבר גורל    ושיים בקלאב.

ביחוש    2♥ החוזה   תלוי  יהיה 

הראה   כבר  דרום  אם    ♣Aבספייד. 

למסקה  ♦K-ו יגיע  שהכרוז  ייתכן   ,

ש בצפון    ♠A-שגויה  להיות  חייב 
משום שדרום לא פתח את ההכרזה.  
אל   ספייד  לשחק  יחליט  מזרח  אם 

בחוזה    J-ה אפילו  ליפול  עלול  הוא 

של   שבחלק  2♥ צוע  תהיה  חמתו   .
מזרח האחרים  מערב  -מהשולחות 

  . 3עלו לגובה  
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Dealer: S  
Vul: E-W 35  Board:  

 A87 
 AT95 

 97 

 Q743  

  

 T9 

 Q8642 

 JT832 

 6    

 K53 

 73 

 Q654 

 AJ82  
 QJ642 
 KJ 

 AK 

 KT95  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 3* Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   משתמש   1♠ דרום  וצפון 
במוסכמה המומלצת שלפיה הכרזת  

קודות    7-9מתארת    3♣התשובה  
(שיטת   בספייד  רביעייה  עם  גבוהות 

Beren    קודות    10-11המקורית) או
בלי   בספייד.  קלפים  שלושה  עם 
לשחקים   אין  הזאת  המוסכמה 

ב  הכרזה    Bergen-המשתמשים 
צפון.   של  ידו  עם  הדעת  את  מיחה 

לדרום   שלו    –קודות    17במקרה 
כל ש-לא  משום  טובות  מהן    11-כך 

עדיין מספיק   בסדרות הקצרות, אך 

מיד   להכריז  כדי  ללא    4♠טובות 
לבר יש  צורך  בדיוק  יד  איזו  ר 

של   חוזה  צופה  אי  בכל    4♠לשותף. 
  השולחות. 

  
  ניתוח משחק היד

  . )רביעי מלמעלה(  ♦4:  קלף ההובלה
קודות ואין תקווה    10מערב מחזיק  

הובלה   ידי  על  חיתוך  להשיג  גדולה 
בלקיחה  בדאבלטון זכייתו  לאחר   .

הראשוה, המשחק הזהיר של דרום 

ה אל  מוך  ספייד  כדי   A- הוא 

במזרח. בדיעבד    ♠Kxxxלהתגבר על  
שדרום  י פז  ה תברר  הזדמות  חמיץ 

ממפסידים    ♠Qלהריץ   ולהימע 

פילת   בזכות  דאבלטון    T9בספייד 
גם    בהמשךבמזרח!   לכרוז  צפויים 

  . שי מפסידים בקלאב
ש טוב  שחקן  זו  ספייד  ביד  ישחק 

ה אל  לקיחות,    10יבצע    -Aמוך 
עם   שיתחיל  טוב  פחות  שחקן  בעוד 

Q♠    גם   לקיחות.  11יבצע יש 
בדאבלטון   יוביל  שמערב  אפשרות 
ויסייע לכרוז להיפטר מאחד   הארט 

  המפסידים שלו בקלאב. 

  

Dealer: W  
Vul: Both 36  Board:  

 83 
 Q9653 

 KQ742 

 A  

  

 T9754 

 AK4 

 J5 

 872    

 KJ6 

 J2 

 AT963 

 K96  
 AQ2 
 T87 

 8 

 QJT543  

  

 

West North East South 

1 1 1 2 

Dbl* Pass 2 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מתערב  1♦מערב  צפון   .

מכריז  1♥ באוברקול   ומזרח   ,♠1  )5  
קלפים לפחות). דרום תומך בשותפו  

במוסכמה  2♥ -ל משתמש  ומערב   ,

כדי    Support Doubleהחשובה  
בספייד.    3להראות   בדיוק  קלפים 

שלשותף   לו  שידוע  פי  על    5אף 
את   לשמור  מוטב  בספייד,  קלפים 

עם    2♠ההכרזה   קלפים    4לידיים 
) מיימלית  יד  למזרח    8בספייד. 

קודות המרוכזות בסדרת היריבים)  

ל מעבר  יומרות  לו  .  2♠- ואין 
אים אמורים להתחרות    דרום-צפון

שליטים    8עם התאמה של    3בגובה  
רבות   וקודות  פגיע  במצב  בלבד 
בסדרות של היריבים. החוזה הסופי  

  . 2♠הוא  
  

  ניתוח משחק היד

לכרוז    .) סיגלטון(  ♦8:  קלף ההובלה
קשיים רבים. אם יבחר לשחק מוך  

ב יזכה  צפון  ולאחר    ♦ Q- מהדומם, 

A♣    חזרה    2♦ ישחק שמבקש 
בקלאב. דרום יחתוך ומיד יבצע גד  
בסך  בקלאב.  חיתוך  עקיפת  הדומם 

יפסיד   הכרוז  לקיחות  הכול  חמש 
לקיחה   ועוד  המייור  בסדרות 
יזכה   הכרוז  אם  גם  בספייד. 

עם   הראשוה  יחזור  ♦ Aבלקיחה   ,
ספייד,   משם  ויוביל  בהארט  לידו 
אם   אותו  להכשיל  יוכל  עדיין  דרום 

ב בקלאב.    ♠A-יזכה  וימשיך  מיד 
צפון של  הצולבים  דרום  -החיתוכים 

אותם   יובילו  המייור  בסדרות 
בסופו של דבר לשש לקיחות. לעומת  

בצפון זוגות  שיכריזו  -זאת,  דרום 
להגיע    3בגובה   ועלולים  יתאכזבו 

של  מאוד  גרועה  מיוס    לתוצאה 
200 .  

   


