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  2עמוד  8/4/2022  2022סימולטנית ארצית אפריל 
  

 2022  ארצית אפרילסימולטנית 
  

הסימולטנית    36לפניכם   בתחרות  ששוחקו   אפריל  הארציתהידיים 

2022  . 

שום  וללא  לחלוטין  אקראי  באופן  מחשב  ידי  על  חולקו  הידיים 

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

גם  תועלת  תפיקו  וכי  עצמה  התחרות  מן  נהניתם  כי  מקוים  אנו 

  מקריאת החוברת הזו. 

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

  

  
  

Dealer: N  
Vul: None 1  Board:  

 Q732 

 AT 

 T32 

 QT93  

  

 J 

 K86542 

 AQ854 

 7   

 KT96 

 J9 

 J97 

 J654  
 A854 

 Q73 

 K6 

 AK82  

  

 

West North East South 

--- Pass 1 1NT 

Pass 2 2 2 

Pass 3 Pass Pass 

Pass    
  

 

  ניתוח ההכרזה 

לפתיחה   יותר  מתאימה  מזרח  של  ה  1♥ ידו  חוק  ל  20-לפי  עם    2♥ -מאשר 
מתערב   דרום  חלשה.  בהארט    16עם    NT1שישייה  ועוצר  מאוזות  קודות 

)Dbl    וצפון הכרזה,  אין  למערב  מתאים).  פחות  בדיאמוד  דאבלטון  עם 

מדרום ידו של    ♠2קודות ורביעייה בספייד. לאחר    8משתמש בסטיימן עם  

, והשאלה העיקרית היא אם דרום  3♠צפון מתאימה להזמה למשחק מלא  
שאוברקול   היות  ההזמה.  את  לקבל  קודות,    15-18מתאר    NT1צריך 

כמוקודות  16ולדרום   כמיימום.  תיחשב  ידו  מועיל    ♥ Qכן  -,  קלף  איו 

דרום  -אם צפון  .3♠- בוטום אי ממליץ לעצור ב-בחוזה בספייד. בתחרות טופ 

ל מעי4♠- יגיעו  כפל  ברציות  ישקול  מערב  בספייד  ,  טובה  רביעייה  עם  ש 
  בהסתמך על פתיחת שותפו. 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♥ J:  קלף  ל  .)סדרת  ייתן  בלקיחה    ♥ K- הכרוז  לזכות 
וקצר   האדומות  בסדרות  ארוך  מזרח  כי  ברור  מההכרזה  הראשוה. 

הכרוז ואחת    בשחורות.  בהארט  אחת  בשליט,  לקיחות  שתי  להפסיד  חייב 

, דיאמוד מהדומם לעבר  Q-וספייד מוך לעבר ה   ♠Aישחק    בדיאמוד. הוא

K♦ ,AK♣ גד מערב לקיחות בדיוק 9ובסופו של דבר יבצע  ועקיפה בקלאב .  
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Dealer: E  
Vul: N-S 2  Board:  

 T75 
 AQJT763 

  

 942  

  

 K43 

 K98 

 AQJ32 

 Q6    

 Q2 

 42 

 KT985 

 KT53  
 AJ986 
 5 

 764 

 AJ87  

  

 

West North East South 

--- --- 1NT 2* 

2NT* 3 Pass Pass 

Dbl Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קודות    15עם    NT1מזרח 

מתערב   דרום    2♠מאוזות. 
לפחות   ורביעייה  בספייד  (חמישייה 

לוכח    –במייור)   גבולית  התערבות 
האופציה   לדעתי,  הפגיעות.  מצב 
הטובה ביותר עם ידו של מערב היא  

במוסכמת     Lebensohlלהשתמש 

של   סופי  לחוזה  להגיע  ,  3♦בתקווה 
העייים   את  משבש  צפון  אבל 

של   ומצדקת  טבעית    3♥ בהכרזה 
עדיף   בספייד  ההתאמה  (למרות 
יד   עם  בהארט  לשחק  בהחלט 

מר מערב  כעת  שידו  כזאת).  גיש 
ליריבים   לתת  רוצה  ולא  מדי  טובה 

שלו    3♥ לשחק   הכפל  מוכפל.  לא 
חלק   מעיש.  ואיו  קודות  מראה 
להשאיר   יתפתו  במזרח  מהשחקים 
אבל   פגיעים,  יריבים  מול  הכפל  את 

היא   ההגיוית  עם   NT3ההכרזה 
  עוצרים בסדרות היריבים. 

  
  ניתוח משחק היד

  . )רביעי מלמעלה(  ♠8:  קלף ההובלה
מההכרזה די ברור שלצפון הארטים  
צדדית  כיסה  ללא  וטובים  ארוכים 
(אחרת איך היריבים הגיעו למשחק  
לפיכך   בסדרה.  עוצר  ולמזרח  מלא) 

תועיל לא  בהארט  הובלה  הובלה   .
העוצר   את  לכרוז  מוציאה  בספייד 
יזכה   שדרום  לאחר  בסדרה.  היחיד 

  ♥ Aהוא יעבור ליד שותפו עם    ♣A-ב
בספייד יחזור  להבטיח    וצפון  כדי 

לקיחות.   שש  ופל    NT3להגה 
יותר   טובה  תוצאה  זו  אך  פעמיים, 

מאשר  -למזרח מבוצע   3♥ מערב 

מוכפל). למעשה,    3♥ (שלא לדבר על  
את   בהקדם  לתקוף  חייב  מזרח 
לקיחות   למוע  כדי  הקלאב  סדרת 

  . 3♥ עודפות בחוזה 

  

Dealer: S  
Vul: E-W 3  Board:  

 Q32 
 J864 

 QJ82 

 32  

  

 A86 

 K973 

 A73 

 QJ9    

 KJT94 

 AQT5 

 95 

 AT  
 75 
 2 

 KT64 

 K87654  

  

 

West North East South 

--- --- --- 3 

3 Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

בברידג' המודרי היד של דרום היא  
Preempt   לא במצב  בוודאי  בקלאב, 

מתערב   מערב  פגיע.  גד    3♠פגיע 
על   את Dbl(עדיף  לאבד  חבל   .(

שיש  מה  זה  אבל  בהארט  הרביעייה 
גד    - מושלמות  הכרזות  אין  לרוב 

Preempt כדי מהדרש  יותר  למזרח   .
ובתחרות   מלא,  למשחק  להוסיף 

ברור  -טופ די  לי  ראה  בוטום 
כאשר    4333עם חלוקה    NT3להכריז  
רק  קלפי   לקיחה  יביאו  הקלאב 

יכול   איו  מערב  שליט.  ללא  בחוזה 
  יהיה החוזה הסופי.  NT3-להמשיך ו

  
  ניתוח משחק היד

  . )רביעי מלמעלה(  ♣6:  קלף ההובלה
יותר,   מוצלחת  בדיאמוד  הובלה 
  אבל גם היא לא תשה את התוצאה.

הדומם יזכה בלקיחה הראשוה עם  

T♣  חשי להכרזה  שהקשיב  הכרוז   .
המייג'ור   בסדרות  המצב  את  כון 
הוא   כך  צפון.  גד  בשתיהן  ויעקוף 

לקיחות    12ישיג תוצאה מצוית של  
בספייד,   חמש  שליט:  ללא  בחוזה 
בדיאמוד   אחת  בהארט,  ארבע 
ושתיים בקלאב. זוגות שיכריזו סלם  
כלשהו ויבצעו אותו יקבלו טופ, אבל  

כן יתן  -כמו   איי רואה רבים כאלה.

בחוזה    13לבצע   בעזרת    4♥ לקיחות 
עדיין,   מאוד.  מדויק  תזמון 

של   תוצאה  -למזרח  690-להערכתי 
הרבה   עבורם  שווה  תהיה  מערב 
הכרזת   לפעמים  בתחרות.  קודות 

Preempt    חריפה דוחפת את היריבים
לטווח   בראייה  אבל  מוצלח,  לחוזה 

  הארוך הכרזות אלה משתלמות.
  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: Both 4  Board:  

 A85 
 QJT853 

 Q3 

 JT  

  

 Q93 

 92 

 KJ72 

 A972    

 T62 

 A76 

 9864 

 Q84  
 KJ74 
 K4 

 AT5 

 K653  

  

 

West North East South 

Pass 2 Pass 2NT* 

Pass 3* Pass 3N/4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

פתיחות   אוהבים  שלא  מומחים  יש 
Weak 2    אבל    10עם   10קודות, 

והן   עלובות  די  האלה  הקודות 
שוות   דאבלטון    Qבגלל    9למעשה 

ו בקלאב.    J-בדיאמוד  דאבלטון 
קודות עם ריבוי יחסי של   14לדרום 

במצב  בהארט.  ועזרה  קוטרולים 
מלא.  למשחק  מזמיה  יד  זו  פגיע 

במוסכמת     Ogust  –  NT2השתמשתי 

והתשובה   שאלה,  הכרזת    3♥ היא 
סדרת  עם  מקסימלי  יקוד  מראה 

יחסית. חלשה  צריך   הארט  דרום 

ב עצירה  בין  שי    3♥ - לבחור  ובין 

אפשריים   מלאים  -ו  4♥ משחקים 
NT3  ,לדעתי .Pass    ,יהיה פסימי מדי

המשחקים   בין  לבחור  קשה  אבל 
  עיין של טעם.    –המלאים 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה  רביעי  ) ♥4:(  2 ♦  )גד    קלף 

לאחר   2♥ או    )מלמעלה (פסיבי). 
ימשוך   הכרוז  פסיבית  הובלה 
בספייד   בהצלחה  יעקוף  שליטים, 
בדיאמוד.   המפסיד  את  ויזרוק 

) הסופית    11או    10התוצאה 
ביחוש   תלויה  תהיה  לקיחות) 
על   תקל  בדיאמוד  הובלה  בקלאב. 
הכרוז: לא יהיו לו מפסיד בדיאמוד  

יוכל   על  והוא  קלאב  לזרוק  בהמשך 
תמיד   ולבצע  לקיחות.    11ספייד 

תהיה   ביותר  המוצלחת  ההובלה 

ל  מתחת  חריגה  אם ♣A-הובלה   .

ב יזכה  ויחזור בדיאמוד    ♣Q-מערב 
  החוזה ייכשל. –

לשחק   יבחר  דרום  מערב  NT3אם   ,
ממזרח יילקח על    Jיוביל בדיאמוד.  

ה הארט. A-ידי  מיד  ישחק  ודרום   ,
לקיחות) תהיה    11- ל  9התוצאה (בין  

לאחר   מזרח  שיעשה  במה  תלויה 
  .  ♦K-שיזכה ב
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Dealer: N  
Vul: N-S 5  Board:  

 K9 
 K83 

 A97532 

 QT  

  

 Q753 

 J52 

 KQ4 

 A43    

 J82 

 QT94 

 8 

 KJ652  
 AT64 
 A76 

 JT6 

 987  

  

 

West North East South 

--- 1 Dbl 1NT 

2 2 Pass Pass 

2 Pass Pass 3 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

של   פתיחה  להכפיל  בוחר    1♦מזרח 
כפל   איו  זה  וח.  פגיעות  במצב 

בטופ  אבל  אידיאלי,  בוטום  -מוציא 
על   חריפה  בצורה  להתחרות  כדאי 
להכריז   יכול  דרום  חלקיים.  חוזים 

, אבל הכרזה של  RDblאו אפילו    1♠
NT1    מוצאת חן    4-3-3-3עם חלוקה

לשחק   ייתן  לא  מערב  יותר.  בעיי 
NT1    .השותף של  מוציא  כפל  לאחר 

להתחרות יכול  וגם    הוא  בקלאב 
על   יחזור  שצפון  לאחר  בהארט. 
לא   דרום  שישייה,  ויראה  סדרתו 

לשחק   ליריבים  לתת    2♥ ירצה 

עם התאמה של תשעה    3♦ -ויתחרה ל 
קלפים בסדרה. בשלב זה מערב כבר 

ייתן לשחק   .  3♦ עשה את שלו, והוא 
כפל   שישקלו  במזרח  שחקים  יש 

  מעיש חריף גד יריבים פגיעים.
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♥ 2:  קלף    .)סדרת 
מ מהובלה  יימע  ריק    A- מזרח 

לשחק   אם  יתלבט  הכרוז  בקלאב. 

A♦      סותל או  מוך  ודיאמוד 
התוצאה   אך  בשליט,  כפולה  עקיפה 
אין   המקרים:  בשי  זהה  תהיה 
לקיחות   שתי  של  הפסד  למוע 
ואחת   בקלאב  שתיים  בדיאמוד, 
בספייד   שגויה  הובלה  רק  בהארט. 
תציל את הכרוז ותאפשר לו השלכת  
מפסיד (גם הובלה בדיאמוד תמכור  
מתחיל   שחקן  רק  אבל  החוזה,  את 

לה שצפון    ♦ Kוביל  יבחר  לאחר 
  הכריז את הסדרה פעמיים). 

מול    2♥ חוזה   ייכשל  מערב  מצד 
הגה כוה (חיתוך ספייד) אבל עשוי  
להשליך   לכרוז  ייתן  אם  להצליח 

  . ♦KQמפסידים על 
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W 6  Board:  

 K742 
 A2 

 J76432 

 2  

  

 QJ9 

 QT643 

 KQ 

 T98    

 T 

 KJ97 

 A985 

 AJ75  
 A8653 
 85 

 T 

 KQ643  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1 Pass 1 1NT* 

2 3 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

חלשות   פתיחות  שמשחקים  זוגות 
בגובה  -דו לפתוח    2סדרתיות  יוכלו 

שמשחק  למי  דרום.  של  ידו  עם 
- להתחיל בבשיטה סטדרטית עדיף  

Pass    .יותר מאוחר  ולהתערב 
פתיחת   לאחר  מגיעה  ההזדמות 

מזרח    1♦מערב   ,  1♥ ותשובת 
היא   ביותר  הטובה   NT1וההכרזה 

שקרא    Pass(לאחר   התחלתי) 
Unusual 1NT  לא לדרום  כי  ברור   .

להיות   ולכן    15-18יכולות  קודות, 
בשתי  אורך  מראה  זו  הכרזה 
הוכרזו.   שלא  השחורות  הסדרות 

ל בשותפו  תומך  וצפון    2♥ -מערב 

עם התאמה יפה בספייד    3♠- קופץ ל
מזרח   הפרעה).  כי  מ(הכרזת    10בין 

הרבה   למעשה  שוות  שלו  הקודות 
בגלל   וכוח    KQפחות  דאבלטון 

היריבים.   בסדרת  ,  NT3,  4♥ מיותר 
כולן הכרזות אפשריות,    :כפל מעיש

אבל לדעתי, הבחירה החכמה ביותר  

  . Passמצפון היא  3♠אחרי  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף(  ♦K:  קלף   . )ראש 
בדומם   רואה  בלקיחה,  זוכה  מזרח 
סדרה  עם  בדיאמוד  סיגלטון 
ומחליף   בקלאב  חזקה  צדדית 
ישחק   שהכרוז  לאחר  כעת  להארט. 

ב לזכות  יספיק  מערב   ♣A-קלאב 
לפי   בהארט  לקיחה  ולגבות 
זו   בדרך  ייעלם.  הזה  שהמפסיד 
ההגה תבטיח לעצמה לקיחה אחת  

יבוצע בדיוק    3♠ בכל סדרה, והחוזה  
  סדרת הקלאב.  לאחר הגבהת

של   מגד,   ידי    4♥ חוזה  על  משוחק 
לאחר   אחת  בלקיחה  ייכשל  מזרח 

  הובלה בסיגלטון דיאמוד. 
  

  

Dealer: S  
Vul: Both 7  Board:  

 A92 
 AJ852 

 K65 

 92  

  

 Q764 

 Q964 

 8 

 K654    

 KJT53 

 K3 

 974 

 T83  
 8 
 T7 

 AQJT32 

 AQJ7  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 1 Pass 2 

Pass 2* Pass 3 

Pass 3 Pass 4 

Pass 6 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

טובה    עם כדאי    6-4חלוקה  ו יד 
להכריז את הרביעייה בסיבוב השי  
הראשוה.   הסדרה  על  לחזור  ואז 

ב מסתכן  אבל  2♣על    Pass-דרום   ,
צפון   של  ידו  לאם  ,  Pass-מתאימה 

מ יותר  טוב  חוזה  יש  .  2♣-ספק אם 
חזקבמציאות   משתמש   צפון  והוא 

  "צבע רביעי מחייב". דרום מכריז  -ב
הכרזת   3♦ או  בדיאמוד  (שישייה 

הכרזת   כעת  מחדל).   NT3ברירת 
ההכרזה   מפוקפקת.  תהיה  מצפון 

חוזר על הצבע    –  3♠ היא    המומלצת
דרום  כעת  עוצר.  ומבקש  הרביעי 

של    4♦מכריז   חלוקה  .  6-4ומבהיר 
הסדרות   הכרזת  סדר  לעיל,  כאמור 
מיימלית.   מפתיחה  יותר  מראה 
לצפון יקוד מוך יחסית, אבל הכול  

מושלמת:   בצורה  משלים    ♦Kעובד 
האסים   ושי  השותף  סדרת  את 
הקצרות.  הסדרות  מול  מצאים 

תוצאה  -בטופ לקבל  קשה  בוטום 

מחוזה   יתן    NT3כאשר    5♦ טובה 
לביצוע. לפיכך צפון די מחויב לבחור  

  .6♦ בהכרזה חריפה של  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה פימי  (  ♠J:  קלף  רצף  ראש 
הוכרזה שלא  זוכה    .)בסדרה  הכרוז 

עקיפה    A-ב מיד  ומבצע  בדומם 
מחזיקה, הוא    Q- בקלאב. לאחר שה

עם   לדומם  אל ♥ Aחוזר  שוב  עוקף   ,

רק ♦Kעם    ♣7וחותך    J-ה ותר   .
לקיחות.    12למשוך שליטים ולתבוע  

לבצע    NT3בחוזה   לקיחות,    11יתן 
ב אולי  יסתפק  זהיר  כרוז    9- אבל 

לאחר שלא יעז לעקוף בקלאב לאחר  
  יד. הובלה בספי 



  5עמוד  8/4/2022  2022סימולטנית ארצית אפריל 
  
  

Dealer: W  
Vul: None 8  Board:  

 K8643 
 KQ5 

 K5 

 K52  

  

 JT52 

 9 

 A987 

 T876    

 7 

 AJ62 

 QJT64 

 Q43  
 AQ9 
 T8743 

 32 

 AJ9  

  

 

West North East South 

Pass 1 Pass 3* 

Pass 3* Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

לפי   לשחק  אוהבים  רבים  כיום 

התשובה    Bergenשיטת     3♠והכרזת 

ל   1♠לפתיחה   ומה  Preempt-הפכה   .

של   יד  עם  "טבעי"?    3♠לעשות 
בהכרזת   להשתמש  היא  ההמלצה 

שתי    3♣התשובה   להראות  כדי 
קודות עם רביעייה    7-9אפשרויות:  

או    מקורית)ה  Bergenבספייד (שיטת  
בספייד.    10-11 שלישייה  עם 

של הפותח היא    3♦בתגובה, הכרזת  
הכרזת   כעת  שאלה.   3הכרזת 

את  מראה  הפותח  בסדרת 
עם   ביותר.  החלשה  האפשרות 

) החזקה  אפשר 10-11האפשרות   (
לבחור   או  מלא  משחק  להכריז 
יד   להראות  כדי  בייים  בהכרזת 
מספיק   יד  לצפון  במיוחד.  טובה 

מול   הזמה  לקבל  כדי    10-11טובה 
יומרות   שום  לו  אין  אבל  קודות, 

  .4♠ לסלם. החוזה הסופי יהיה  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה   .סיגלטון)(   ♥ 9:  קלף 
החוזה   הפלת  את  שתבטיח  ההגה 

ל מערב  של  החלפה  היא  - בוודאות 

Q♦  ב זכייתו  מכן    ♥ A- לאחר  (לאחר 
יהיה זמן גם לחיתוך). גם אם מערב 
לא ותן חיתוך, קשה להאמין שצפון  
את   וילכוד  בספייד  המצב  את  יחש 

כפולה.    JT-ה בעקיפה  מזרח  של 
עדיין יש אפשרויות שהחוזה יימכר,  

זוכה  מערב  וותן    ♥ A-ב  לדוגמה: 

ב חוזר  מזרח   9,  ♣8- חיתוך. 
ומ ב  ערבמהדומם   Q-מכסה 

משיכת   מסיים  צפון  כעת  (שגיאה). 

, כס לדומם עם ♥ Kשליטים, גובה  

J♣  לדומם שוב  וכס  חותך הארט   ,

מפסיד    ♣Aעם   להשליך  כדי 
  בדיאמוד על ההארט החמישי.

  

Dealer: N  
Vul: E-W 9  Board:  

 T953 

 JT86 

 AJ 
 T53  

  

 4 

 AKQ543 

 4 

 AQ842    

 AKQJ7 

 972 

 KQT2 

 K  
 862 

  

 987653 
 J976  

  

 

West North East South 

--- Pass 1 Pass 

1 Pass 3 Pass 

3 Pass 4 Pass 

4NT Pass 5* Pass 

5* Pass 6* Pass 

6NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

מהכרזת   רחוקה  לא  מזרח  של  ידו 

לפתוח  2♣פתיחה   עדיף  אבל   , ♥1  

ל  בסיבוב השי  למערב  3♣-ולקפוץ   .
השותף    18 הכרזת  כאשר  קודות, 

שווה18הבטיחה   (או  ערך  -+ 
יכריז   שמערב  מצב  אין  חלוקתי). 
הוא   תחילה  אבל  מסלם,  פחות 
כדי   בהארט  התאמה  על  מודיע 
מפתח   קלפי  על  שאלה  לאפשר 

את   מגלה  ♥ KQשיכללו  מערב   .

הכרזת   אחד.  מפתח  קלף    5♦שחסר 

  6♥ . תשובת מזרח  ♥ Qהיא שאלה על  

"יש   מלכים    ♥ Qאומרת:  ואין 
העצום   הכוח  לוכח  צדדיים". 

 ערבבסדרות הקצרות של השותף, מ

להעדיף   פי     NT6צריך  ולא  6♥ על   ,
  בוטום!  -רק בטופ

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  (  ♠9:  קלף  שי 
היות שצפון מחזיק    .)מסדרה חלשה

להיכס   צורך  אין  בהארט,  עוצר 

ב ולבחור  בהובלה  .  ♦A-לפאיקה 

ב  זוכה    ♥ Aומסה    ♠ A-מערב 
והוא   ישרתו  המגים  ששי  בתקווה 

לתבוע   לאחר    13יוכל  לקיחות. 
שדרום איו משרת עליו להיות זהיר  

לקיחות, והוא חייב    12- כדי לזכות ב
עדיין   יש  כך  דיאמוד.  מיד  לשחק 

כדי  מספיק   הידיים  בין  מעברים 

  6♥ לבצע את החוזה. החוזה החלופי  
הטבעית   ההובלה  לאחר  ייכשל 

  בדיאמוד בגלל החלוקה הגרועה. 
  
  

  

Dealer: E  
Vul: Both 10  Board:  

 954 
 AKQJ6 

 943 

 A3  

  

 T72 

 983 

 AKQJ75 

 4    

 KQ6 

 T42 

 T2 

 QJT97  
 AJ83 
 75 

 86 

 K8652  

  

 

West North East South 

--- --- 2 Pass 

Pass 2 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

של   ידו  עם  לפתוח  דיאמודים  כמה 
אפס   עם  שיד  סבור  איי  מזרח? 
הארוכה   לסדרה  מחוץ  קודות 

בגובה   לפתיחה  פתיחת  1ראויה   .
Weak Two    ראית פגיע  במצב 

הגיוית עם יד כזו, ומי שלא משחק 
Weak Two    לפתוח יכול  בדיאמוד 

הפתיחה  3♦ הכרזת  כראה  זו   !
צפון ביותר שתגרור את  -המוצלחת 

זאת,    דרום לעומת  מוגזם.  לחוזה 
המומלצת   הפתיחה  הכרזת  לאחר 

יתערב    2♦   Balancingבמצב    2♥ צפון 
המשך  הכרזת  אין  לדרום  וכעת 
חלקי   בחוזה  יסתפק  והוא  הגיוית, 
התיאורטית   האפשרות  אף  על 

קודות. חוזה סופי של    17שלשותפו  

  דרום.- יהיה מוצלח מאוד לצפון 2♥ 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף(  ♦A:  קלף   . )ראש 

ב ממשיך  ומזרח  מעודד,    ♦ K-מערב 
שמערב  וסף  גבוה  ובדיאמוד 
ייצא   מערב  הדומם.  מעל  יחתוך 

עם   בידו  ♣Qמידו  יזכה  צפון   .
שליטים.   יסה  וימשוך  מכן  לאחר 

הסדרה   אבל  קלאב,  של  שי  סיבוב 
לא מתחלקת. בסופו של דבר הכרוז  
לקיחות   שתי  עוד  למסור  יצטרך 

  בדיוק.  2♥ בספייד ויבצע  
מגד, בחוזה בדיאמוד מזרח יפסיד  

אחת  שלוש   בהארט,  לקיחות 
אחד   כל  בספייד.  ואחת  בקלאב 
בגובה   חוזה  לבצע  מסוגל  מהזוגות 

  . 3, אבל ייכשל בגובה 2
  
  
  



  6עמוד  8/4/2022  2022סימולטנית ארצית אפריל 
  
  

Dealer: S  
Vul: None 11  Board:  

 KQ7 
 A643 

 A86 

 983  

  

 T843 

 T97 

 K72 

 Q65    

 A62 

 K52 

 Q43 

 J742  
 J95 
 QJ8 

 JT95 

 AKT  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 1 Pass 1NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

לדרום   וטבעי:  פשוט  הכרזה  מהלך 
חלוקה    12 עם  גבוהות  קודות 

לצפון   גבוהות.    13מאוזת.  קודות 
לאחר שלא מצאה התאמה בהארט  

הראה   קודות    12-14והשותף 
  . NT3מאוזות, הוא מכריז 

  
  ניתוח משחק היד

  . )רביעי מלמעלה(  ♣2:  קלף ההובלה

(יד שלישית גבוה).   ♣Qמזרח משחק  

ב וממשיך  בלקיחה  זוכה    ♦ J-דרום 
כפולה).   ב(עקיפה  זוכה    ♦ K-מזרח 

ללא    ♣Tוחוזר בקלאב. דרום מסה  

ב זוכה  מערב  וממשיך    ♣ J-הצלחה. 

זוכה ב , חוזר על  ♣A-בסדרה. דרום 

את   ומפיל  בדיאמוד    ♦Qהעקיפה 

משחק   הוא  כעת  מערב.    ♠ Kשל 
ה את  למערב  מערב ♠A- ומוציא   .

, וזו הלקיחה  13- גובה את הקלאב ה
דרום   אבל  ההגה,  של  הרביעית 
תמיד יוכל לחזור לידו ולבצע עקיפה  
קצת   עם  לבסוף,  בהארט.  מוצלחת 
לקיחות:   לתשע  מגיע  דרום  מזל, 
בהארט,   שתיים  בספייד,  שתיים 

  שלוש בדיאמוד ושתיים בקלאב.
  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: N-S 12  Board:  

 AQT7 
 874 

 Q93 

 K52  

  

 J6432 

 AQ 

 A4 

 A843    

 K98 

 KJT52 

 K 

 JT76  
 5 
 963 

 JT87652 

 Q9  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1 Pass 

2* Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

יש   לרוב  אבל  לפתיחה,  קרוב  מערב 
בגובה   פתיחה  מהכרזות    1להימע 

ה חוק  בסיס  יש    20- על    Kכאשר 
בודד באחת הסדרות. גם צפון קרוב  
לבסוף   לפתוח.  יכול  ולא  לפתיחה 

הפותח   הוא  מערב 1♠מזרח  כעת   .
במוסכמה   כדי   Druryישתמש 

יד   עם  בספייד  תמיכה  להראות 
) לפתיחה  קודות)    9-11קרובה 

של  באמצע מלאכותית  הכרזה  ות 

מיד  2♣ יכריז  מזרח    15עם    4♠. 
  ברור לו שיש משחק מלא.  –קודות 

  
  ניתוח משחק היד

מזרח   .)ראש רצף(  ♦J:  קלף ההובלה

משם   ומוביל  בדומם  אם  ♠8זוכה   .
טמפו   יאבד  הוא  מוך,  ישחק  צפון 
זולה   לקיחה  לכרוז  ויאפשר  חשוב 
בספייד. ההגה הכוה של צפון היא  

ב מיד  לקלאב.    ♠Q-לזכות  ולהחליף 
להשליך   זמן  לכרוז  יהיה  לא  כעת 
מפסידים בקלאב על סדרת ההארט.  

ימסור מזרח  הראה   מיד  ככל 
בקלאב מזרח לקיחה  אם  בהמשך,   .

צפון   מהדומם,  וסף  ספייד  מוביל 

של מזרח   ♠ J- ולתת ל  ♠Tצריך לשחק 

של    ♠Kיפיל את    ♠Aלזכות. בהמשך  

ו ג   ♠7- מערב  יהיה  צפון  זו  של  בוה! 
של ההגה   תהיה הלקיחה הרביעית 

החוזה   של  גורלו  את    4♠שתחרוץ 
לכישלון. מתברר כי המשחק המלא  
הגה   כל  מול  לביצוע  שיתן  היחיד 

המצב    –  NT3הוא   יחוש  בעזרת 
קלאב   יוביל  מזרח  אם  בקלאב.  

ה דרך  דרום,   -Qמוך  של  דאבלטון 
מזרח תמיד  -אז  יבצעו    10מערב 

  ט. לקיחות בחוזה ללא שלי
  
  

  

Dealer: N  
Vul: Both 13  Board:  

 A9752 

 K972 

 T6 
 Q4  

  

 KQ3 

 86543 

 Q972 

 2    

 64 

 J 

 AJ83 

 AJ9653  
 JT8 

 AQT 

 K54 
 KT87  

  

 

West North East South 

--- Pass Pass 1 

Pass 1 Pass 1NT 

2 2 Pass 2 

Pass Pass Pass  

 
  ההכרזה ניתוח 

פותח   יכול    1♣דרום  לא  ומערב 
לאחר   הראשון.  בסיבוב  להתערב 

צפון   השייה    1♠תשובת  והכרזתו 
דרום   כבר  NT1של  יכול  מערב   ,

עם   זה   2♣להתערב  האם  טבעי. 
להרוויח   שהסיכוי  לי  ראה  כדאי? 
להיעש   מהסיכוי  גדול  זו  מהכרזה 
יסה   לא  צפון  במציאות  קשות. 

טבעי (מראה    2♥ להעיש אלא יכריז  
רביעייה   ולפחות  בספייד  חמישייה 

ל מתקן  דרום  עם    2♠- בהארט). 
כראה   יהיה  וזה  בספייד  שלישייה 
דרך  לראות  קשה  הסופי.  החוזה 

מזרח את -בשביל  למצוא  מערב 
  ההתאמה שלהם בדיאמוד. 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה סיגלטון  (  ♣2:  קלף 

השותף ב  . )בסדרת  זוכה    ♣A-מערב 

ב סדרה   ♣3-וחוזר  (העדפת  לחיתוך 
ממשיך   מזרח  לדיאמוד). 
בשתי   זוכה  וההגה  בדיאמוד, 

זו.   בסדרה  ימשיך  לקיחות  מערב 
כעת   חיתוך.  לקבל  בתקווה  בהארט 

וסיבוב שי של    ♠Aמשחק פשוט של  
ספייד יוביל לביצוע החוזה, אבל אם  

מהדומם הוא    ♠Jצפון יתחכם ויריץ  
הארט   יחתוך  מערב  פעמיים:  ייפול 

השל לא  עם  שדרום  האחרון  יט 
  Promotionהוציא ויחזור בקלאב עם  
  לשליט האחרון של מזרח. 

של   מבוצע  תוצאה    2♠חוזה  ייתן 
לצפון שמזרח-טובה  היות  -דרום, 

  . 3♦ מערב מסוגלים לבצע 
  
  



  7עמוד  8/4/2022  2022סימולטנית ארצית אפריל 
  
  

Dealer: E  
Vul: None 14  Board:  

 KQ932 
 Q8 

 K982 

 A4  

  

 8754 

 A754 

 QT 

 Q72    

 JT 

 KJ3 

 J63 

 KJ985  
 A6 
 T962 

 A754 

 T63  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

Pass 1 Pass 1NT 

Pass 2 Pass 2 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

השלישי   במושב  פותח    1♠צפון 

.  NT1לאחר תשובת דרום  2♦ומכריז  

לקרוא   דרום  על    2♦על    Passהאם 
לא   חיובית?  תוצאה  להבטיח  כדי 

טופ  התאמה  -בתחרות    5-2בוטום. 
במייג'ור צפויה להשיג תוצאה טובה  

מהתאמה   חוץ    4-4יותר  במייור. 

משאירה את    2♠ מזה, הכרזת דרום  
שלשותף   למקרה  פתוח    המכרז 

להכריז    16-17 סיכוי  ויש  קודות 
ולבצע משחק מלא. בחלוקה התוה  

ו  14לצפון   בלבד,  החוזה  קודות 

  .2♠ הסופי יישאר 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה שלא  (  ♣2:  קלף  סדרה 

ב  .)הוכרזה זוכה  משחק ♣A- צפון   ,

AK♠   שלו הוגבה בשל   9-ושם לב שה
ארבעה    JTפילת   לאחר  ממערב. 

ישחק   הוא  שליטים    ♦ AKסיבובי 
וימסור דיאמוד להגה כדי להגביה  
בסך   בסדרה.  הרביעי  הקלף  את 
לקיחות:   בתשע  יזכה  צפון  הכול 
בדיאמוד   שלוש  בספייד,  חמש 

של   תוצאה  בקלאב.   140+ואחת 

מבוצע עם לקיחה עודפת    2♠בחוזה  
התוצאה   את  כמובן   110+תצח 

אחרים   בשולחות  תושג  שאולי 

לעיקרון  2♦בחוזה   וספת  תזכורת   :
טופשבתח להימע  -רות  רצוי  בוטום 

חלופה   יש  אם  במייור  מחוזה 
  סבירה במייג'ור או ללא שליט.

  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S 15  Board:  

 QJ 
 K7432 

 8752 

 J9  

  

 AK54 

 QJ 

 KJ943 

 83    

 97 

 T8 

 AT6 

 KQ7654  
 T8632 
 A965 

 Q 

 AT2  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

3 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

של   פתיחה  הכרזת  עם    3♣עוד 
מספר   בורד  עם  (השווה  ),  3שישייה 

ה ב  Preempt- והפעם   14:  מכרזזוכה 
מצדיקות   אין  מזרח  של  הקודות 

  10המשך של ההכרזה, ואילו לדרום  
גרועה   חמישייה  עם  בלבד  קודות 

הפתיחה   הכרזת  של   3♣בספייד. 
התאמה   לאבד  ליריביו  גרמה  מערב 

  של תשעה קלפים בהארט. 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף(  ♠ Q:  קלף   .)ראש 
קלאב   ומשחק  בדומם  זוכה  מערב 

ה לדומם  K-אל  שוב  כס  הוא   .
דרום   וסף.  קלאב  ומוביל  בספייד 

ב אם   ♣A-זוכה  בטוח  ואיו 

הן   שותפו  של  .  ♥ Kאו    ♦Aהקודות 

לשחק   הוא  הכון  ,  ♥ Aההמשך 
המצב.  את  יבהיר  השותף  ואיתות 
להגה   שי  בהארט  המשך  לאחר 
יחוש   ולכרוז  לקיחות  שלוש 

  ♦ Qאבל פילת    –לכאורה בדיאמוד  
את  תחסוך  הראשון  בסיבוב 

לקיחות    10היחוש, והוא יסיים עם  

יותר  3♣בחוזה   מוצלחת  הובלה   .
הייתה   צפון  של  מצדו  בדיאמוד 
חיתוך   לקבל  לדרום  מאפשרת 

זו   הכרוז  בסדרה  את  מגביל  שהיה 
צפון מגד,  לקיחות.  דרום  -לתשע 

  .3♥ מסוגלים לבצע ללא קושי 
  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: E-W 16  Board:  

 732 
 A987 

 9843 

 A7  

  

 AKJ6 

 J4 

 KQ652 

 Q6    

 9854 

 Q532 

 J7 

 T82  
 QT 
 KT6 

 AT 

 KJ9543  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1 2 

Pass Pass Dbl Pass 

2 Pass 2 Pass 

Pass 3 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קריאות    1♦מזרח  שתי  לאחר 
Pass    לא באוברקול  מתערב  ודרום 

וצפון ממשיכים  2♣פגיע של   . מערב 
יש    8לשתוק. עם   צפון  הקודות של 

סיכוי כלשהו למשחק מלא, אבל אין  
המשך   הכרזת  ההכרזה  לו  הגיוית. 

והוא מכפיל עם    ♣-חוזרת למזרח ב

לתקן   מה    2♠- ל  2♥ כווה  (וזה 

של   מיידית  הכרזה    2♠שקורה) 
חלוקתית.   יותר  יד  מראה  הייתה 

לשחק   שמח  צפון  2♠מערב  אבל   ,
שותפו   אצל  בספייד  לקוצר  המצפה 

ל  איה  3♣-מתחרה  זו  הכול  אחרי   .
כל קריאות  -יד  וארבע  עלובה,  כך 

Pass  יותר מזרח  יהיו  לדעתי,  -מדי. 
ואיי   שלהם  את  עשו  כבר  מערב 

- רואה אותם מסתכים להתחרות ל

  במצב פגיעות חות.  3♠
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה הסדרה  (   ♦ J:  קלף 
השותף של  זוכה    .)הראשוה  דרום 

ה אל  מוך  קלאב  משחק   ♣A-בידו, 
לאחר  בקלאב.  וממשיך  בדומם 

מובטח.    ♣Qפילת   החוזה  ביצוע 
לקיחות   שתי  יפסיד  דרום  לבסוף 
ואחת   בהארט  אחת  בספייד, 
בדיוק.   יבוצע  והחוזה  בדיאמוד, 
תשע   אותן  לבצע  יתן  האמת,  למען 
כאשר  שליט  ללא  בחוזה  לקיחות 
בספייד,   לקיחות  ארבע  רק  להגה 
להגיע   הגיוית  סיבה  שום  אין  אבל 

עם הקלפים של צפון ודרום.   NT3-ל
דרום שירשו ליריביהם  -צפוןזוגות ב

אם    2♠ לשחק   בוטום  לקבל  עלולים 

  ♠Qהכרוז יחש את המצב ויפיל את  
  של דרום במקום לעקוף בשליט.

  



  8עמוד  8/4/2022  2022סימולטנית ארצית אפריל 
  
  

Dealer: N  
Vul: None 17  Board:  

 AK96 
 9542 

 6 

 8754  

  

 872 

 QJ 

 Q74 

 AKJT6    

 Q43 

 AT873 

 AT9 

 Q3  
 JT5 
 K6 

 KJ8532 

 92  

  

 

West North East South 

--- Pass 1 2 

2 Pass 2NT Pass 

3NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   הכרזת 1♣מזרח  לדרום   .

במצב לא פגיע,    2♦הפרעה טיפוסית  

מכריז   ומחייב    2♥ ומערב  (טבעי 
עם    NT2לסיבוב אחד). מזרח מכריז  

ועוצר   12-14 מאוזות  קודות 
למשחק   מוסיף  מערב  בדיאמוד. 

  עם כוח משלו בדיאמוד.  NT3מלא 
  

  ניתוח משחק היד

  . )רביעי מלמעלה(  ♦ 5:  קלף ההובלה
את  מוכרת  הטבעית  ההובלה 

ב הדומם  זכיית  לאחר  ,  ♦T-החוזה. 
לקיחות   חמש  עם  ימשיך  מזרח 
בקלאב ואז יעקוף בהצלחה בהארט  
וספות   לקיחות  בשלוש  ויזכה 

החוזה   זו.  עם    NT3בסדרה  מבוצע 
שצפון   בתאי  אחת  עודפת  לקיחה 
לא השליך אף הארט (אחרת עלולות  

  להיות שלוש לקיחות עודפות).

ב שגרתית  בלתי  הובלה    ♠ J-לאחר 
את   להכשיל  יתן  מדויקת  והגה 

בארבע החוז זוכה  ההגה  ה: 
ממשיך   צפון  ואז  בספייד,  לקיחות 

מדרום מוציא לדומם    ♦Jבדיאמוד.  

לקיחות  ♦A-את ה ואז לאחר חמש   ,
בסיבוב   מכסה  דרום  בקלאב 
חסימה   ויוצר  ההארט  של  הראשון 
שמוה   עם  מסיים  מזרח  בסדרה. 
אחת   בקלאב,  חמש  בלבד:  לקיחות 

  בדיאמוד ושתיים בהארט. 
  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S 18  Board:  

 76 
 AT964 

 T 

 KQJ64  

  

 KJ83 

 3 

 Q9653 

 AT7    

 Q4 

 QJ52 

 K742 

 982  
 AT952 
 K87 

 AJ8 

 53  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

Pass 2 Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   הטבעית  1♠ דרום  בשיטה   .

משיב   קודות  10(  2♥ צפון   +
להוסיף   יכול  דרום  כעת  גבוהות). 

ל מיד  ולהעלות  חלוקה  .  - ♥4קודות 
  זה יהיה סוף המכרז. 

בשיטת   משתמשים   Two Overאם 

One    בהכרזה ישתמש  שצפון  ייתכן 

ימשיך  NT1(מחייבת) של     2♦. דרום 

)Better Minor כדי    3♥ -) וצפון יקפוץ ל
הארטים.   עם  מזמיה  יד  להראות 
לאותו   יוביל  זה  הכרזה  מהלך  גם 

  .  4♥  -חוזה סופי  
  

  ניתוח משחק היד

  . )רביעי מלמעלה(  ♦ 5:  קלף ההובלה
מתחיל   הכרוז  זו  הובלה  לאחר 
בעייתי   והביצוע  בשליט  להתקצר 

, מזרח  K- מאוד, למשל: קלאב אל ה
ב שחתך.  A -זוכה  בדיאמוד  וחוזר 

משחק   הכרוז  כעת  והארט    ♥ Kאם 
התמוות,   את  מפצל  מערב  מוך, 
בשליט,   השלישי  בסיבוב  זוכה 
מאבד  והכרוז  בדיאמוד  ממשיך 
דרשת   להצליח  כדי  שליטה. 

  endplayטכיקה מיוחדת (שילוב של  
צריך אחרי  trump coupעם   ): הכרוז 

K ♥    מהדומם דיאמוד  לשחק 
מי ספייד  על  ולזרוק  (מפסיד  דו 

ב לזכות  מכן  לאחר  ,  ♠A-מפסיד). 
קלאב   ולחתוך  ביד  ספייד  לחתוך 
מעל   קלאב  חותך  מערב  בדומם. 
הדומם, אך כעת ההמשך בדיאמוד  

ה ובלקיחה  בדומם,  צפון    12- ייחתך 
.  trump coup-יוביל ספייד מהדומם ל

גם המשך של מערב בשליט בלקיחה  
להגה.    11-ה יעזור  מערב לא  אם 

מוד במקום לחתוך מעל  משליך דיא 
בספייד   ימשיך  הכרוז  הדומם, 
לאחר   קלאב  וישליך  מהדומם 

  שמערב יחתוך גבוה. 

  

Dealer: S  
Vul: E-W 19  Board:  

 QJ7 
 AQ85 

 T5 

 AK52  

  

 A 

 7 

 KQ97 

 QJT9863    

 86532 

 T9 

 AJ42 

 74  
 KT94 
 KJ6432 

 863 

   

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1NT 3 3 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

  2דרום מע מפתיחה חלשה בגובה  
בהארט עם רביעייה צדדית בספייד.  

הפותח   הוא  ומזרח  NT1צפון   ,

גד    3♣מתערב   פגיע  במצב  (טבעי) 
לא פגיע עם יד טובה מאוד. גם אם 
הכרזה   מאפשרת  הייתה  השיטה 

עם    3♣, הייתי מעדיף  2♣טבעית של  

טבעי, וצפון    3♥ יד כזו. דרום מכריז  

ל רואה  4♥ - מוסיף  איי  כעת   .
להכריז   ימשיך  שמזרח  אפשרות 

היא  5בגובה   אחרת  אפשרות   .
טרספר   בהכרזת  ישתמש  שדרום 

, אז Texas Transferשחקים  . אם מ4♦

גם    4♦ההכרזה   טרספר  שארת 
היא   עוד  כל  התערבות,  לאחר 
הבדל   יש  שראה  כפי  בקפיצה. 

בין   ידי    4♥ משמעותי  על  משוחק 

  משוחק על ידי צפון.  4♥ -דרום ל
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מערב)  קלף   ♣ 7:  (של 
הובלה זו מתקבלת    .)סדרת השותף(

מוציא   הוא  הכרוז.  ידי  על  בברכה 
מפסידים   שי  משליך  שליטים, 

על   שי    ♣AKבדיאמוד  רק  ומוסר 
של  לתוצאה  בדרך  חסרים  אסים 

הוא  450+ צפון  אם  זאת,  לעומת   .

יוביל   מזרח  לראות    ♠Aהכרוז,  כדי 
יהיה   ביותר  היעיל  וההמשך  שולחן, 

Q♦ב לעלות  למערב  יגרום  זה   .-A♦  

לש ספייד.  ולתת  חיתוך    ♦Kותפו 
והמפילה.   הרביעית  הלקיחה  יהיה 

ב יתחיל  מזרח  סכה   ♦K-אם  יש 
שלישית   לקיחה  יחפש  שמערב 

  בדיאמוד ויחמיץ את החיתוך.
  
  
  



  9עמוד  8/4/2022  2022סימולטנית ארצית אפריל 
  
  

Dealer: W  
Vul: Both 20  Board:  

 AJ62 
 85 

 Q9 

 AKJ87  

  

 T7 

 T9632 

 J7653 

 Q    

 KQ 

 AKJ 

 AT42 

 T943  
 98543 
 Q74 

 K8 

 652  

  

 

West North East South 

1NT Dbl* 2* 2 

3 3 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

- . התערבות צפון בNT1מערב פותח  
Dbl    ורבמיי חמישייה  מתארת 

מתעלם   מזרח  במייג'ור.  ורביעייה 

(טרספר    2♦ומכריז    Dbl-מה
מסיק   דרום  כעת  להארט). 
בספייד   היא  שותפו  של  שהרביעייה 

עם ידו    2♠- ואיו מהסס להתחרות ל

עם    3♥ הצועה. מערב מוכן להכריז  
יד טובה   ידו הטובה, אבל גם לצפון 

ל מתחרה  להערכתי,  3♠- והוא   .
אצל  אבל  ייעצר,  המכרז  זה  בשלב 
שחקים אגרסיביים ייתכן שהמכרז 

  . 4♠- ואפילו ל 4♥ -יעלה ל
  

  ניתוח משחק היד

רצף(  ♥ A:  ההובלהקלף    . )ראש 
לקיחות   ארבע  מחזיק  מערב 

ולקיחה בשליט.    ♦ AK ♥  ,Aבטוחות:  
הקלאב   סדרת  את  לשחק  דרום  על 
קלף   עם  ולהתחיל  זהירה  בצורה 
גבוה בטרם יבצע עקיפה כדי לבדוק  

המגים   לאחד  בודדת.    Qאם 
המשחק הזהיר יביא לביצוע החוזה  

הוחות  3♠ החלוקות  מגד,   .
מאפשרות   האדומות  בסדרות 

מערב לבצע משחק מלא של  -למזרח

  (שספק אם יוכרז).  4♥ 
  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S 21  Board:  

 K2 

 Q8732 

 AJ763 
 5  

  

 Q54 

 6 

 QT98 

 AKJ92    

 9876 

 T4 

 K52 

 Q643  
 AJT3 

 AKJ95 

 4 
 T87  

  

 

West North East South 

--- 1 Dbl 2NT* 

Pass 3* Dbl Pass* 

Pass 3 Pass 4NT 

Pass 5 Pass 6 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

. מזרח  20-לפי חוק ה   1♥ צפון פותח  
עם   וסיגלטון    12מכפיל  קודות 

מדי   חזקה  דרום  של  ידו  בהארט. 
(שצריכה   ספליטר  הכרזת  בשביל 

בלבד).    8-11לתאר   גבוהות  קודות 
המלצתי היא שאם משחקים שיטת  

Bergen  אז אחרי ,Dbl    ,של המתערב
מ המשיב  הכרזות  ומעלה    NT2-כל 

כלומר  Dbl-מה מתעלמות    ,NT2    זה
מחייב למשחק מלא    –  Jacobyעדיין  

עם   בסדרת 4לפחות  קלפים   +
הפשוטה   השיטה  בתגובה,  הפותח. 
את   מראה  שהפותח  היא  ביותר 

זה   (במקרה  שלו  ). 3♣הסיגלטון 
מזרח מכפיל כדי להראות קלאבים,  

טובה,    Pass-וה יד  מראה  דרום  של 
בקלאב.   ראשון  קוטרול  ללא  אך 

מבקש   מכריז  -קיודרום  וצפון  ביד, 

מיעוט  3♦ שלמרות  להדגיש  חשוב   .
החלוקה   המון    5-5הקודות  שווה 

דרום   Jacoby 2NTלאחר   מהשותף. 

מול   בסלם  להיות  בהחלט    ♦ Aמוכן 
צריכות   לשותף  בקלאב.  וסיגלטון 
אחרת   בספייד,  קודות  גם  להיות 

פתח   הוא  דרום  1♥ איך  בקיצור,   ?
המפתח   קלפי  למספר  .  NT4שואל 

וזה    צפון אחד,  מפתח  קלף  מראה 
סלם גם    כדי להכריזמספיק לדרום  

  .♥ Qמבלי לברר על 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף). (  ♣A:  קלף  ראש 
לסלם,  להגיע  היא  כאן  החוכמה 
צפון   הקל.  החלק  הוא  והביצוע 
ימשוך שליטים בשי סיבובים ויבצע  
הוחות   החלוקות  צולב.  חיתוך 

מאפשרות להגיע  בספייד ובדיאמוד  
  לקיחות.   12-בקלות ל 

  

Dealer: E  
Vul: E-W 22  Board:  

  
 QT952 

 JT82 

 KT43  

  

 J872 

 J8 

 KQ9 

 AQ72    

 QT653 

 76 

 A643 

 85  
 AK94 
 AK43 

 75 

 J96  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Dbl 

1 2 2 3 

3 4 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מומלץ  1♣מזרח  לא  לדרום   .
חצי  NT1להכריז   בקלאב,  -עם  עוצר 

רביעיות   שתי  עם  יכפיל  הוא  ולכן 
הוא   בדיאמוד  דאבלטון  במייג'ור. 
ללא ספק חיסרון, אבל אפשר לחיות  

משיב   מערב  זה.  ולצפון  1♠עם   ,

עם    2♥ "הכרזה חופשית" ברורה של  
שש קודות חלוקתיות. מזרח ודרום  
תומכים בשותפיהם עם התאמה של  
מתחרה   ומערב  קלפים,  ארבעה 

סך    3גובה  ל "חוק  סמך  על 
בת   (התאמה  קלפים).    9הלקיחות" 

הייתי   בכעת  הכרזה  לצפון  מתפתה 

של   סמך    ♥4ועזת  החוסר    על 
מלא,  משחק  יבוצע  אולי  בספייד. 

זו   כדאיתואולי  תחרותית    הכרזה 

במציאות  -בטופ   ♠3גד   בוטום. 
כוה   הלא  היד  את  מחזיק  השותף 
בספייד,   החוסר  מול  רב  כוח  עם 

  איה כדאית.  4♥ וההכרזה  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף(  ♦K:  קלף   . )ראש 
מערב מעודד, זוכה בלקיחה השייה  

איו    ♦Aעם   הדומם  ולמראה 

בקלאב.   להמשיך    ♣AQמתקשה 
חמש  משלימים  קלאב  וחיתוך 

  מערב. -למזרח  100+לקיחות להגה: 

בשולחות    3♠ האם   להתבצע  עתיד 
רק   להגה  לכאורה    AKאחרים? 

לאחר   אבל  המייג'ור,  סדרות  בשתי 
אפשר  תמיד  בדיאמוד  הובלה 
בסיבוב   דיאמוד  חיתוך  לארגן 
תהיה   ההובלה  במציאות  השלישי. 
דרום  אם  גם  ואז  בהארט,  כראה 
המשך   לדיאמוד,  ויחליף  יזכה 

 Scissorsבהארט בלקיחה השלישית ( 

Coup  עימ החיתוך,  )  את  מההגה 
  והחוזה יבוצע.  
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Dealer: S  
Vul: Both 23  Board:  

 AT654 
 2 

 AQ 

 JT642  

  

 Q 

 AT653 

 T752 

 K87    

 32 

 9874 

 J964 

 A95  
 KJ987 
 KQJ 

 K83 

 Q3  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1NT 

Pass 2 Dbl 3 

Pass 4* Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

קודות    15עם    1NTפותח    דרום
בטרספר   מגיב  וצפון  מאוזות, 
כדי   (בדוחק)  מכפיל  מזרח  לספייד. 
ודרום   בהארט,  הובלה  לבקש 

ב עם   Super Accept-משתמש 

ההכרזה   בספייד.    3♠חמישייה 
קלפים   ארבעה  לפחות  מבטיחה 
בספייד. כעת לצפון יש עיין בסלם,  

קיו בהכרזת  ממשיך  .  4♦ ביד  - והוא 

על   קוטרול    4♣הדילוג  שולל 
בקלאב, ולכן דרום אלץ לדחות את  

הוא יודע שיש שי    –ההזמה לסלם  
לקבל   חייב  צפון  בקלאב.  מפסידים 

  . 4♠-את החלטת שותפו ולעצור ב 
  

  ניתוח משחק היד

  .)לבקשת השותף(  ♥ 9:  ההובלה  קלף
ב זוכה  שקלף   A-מזרח  ומבין 

תמוה.   שולל  שותפו  של  ההובלה 
מדרום ופל קלף בכיר, ומזרח מבין  
השלכות.   כאן  יהיו  ימהר  לא  שאם 
זוכה   וההגה  לקלאב,  מחליף  מזרח 
הלקיחות   בשלוש  במהירות 
החיפזון   האמת  למען  לה.  המגיעות 
בלקיחה השייה לא היה הכרחי, גם  
על   מהדומם  השלכות  שלוש  לאחר 

האדומות, יהיו    הסדרות  עדיין 
לכרוז שי מפסידים בקלאב. לעומת  

-זאת, אם ההגה לא תמהר לזכות ב

A ♥    על זו  לקיחה  לאבד  עלולה  היא 
סדרת הדיאמוד. בדיעבד, הכפל על  

בצפון  2♥  זוגות  יעיל.  מאוד  - היה 
המידה   על  יתר  שיתלהבו  דרום 

, עלולים  5בחלוקה זו ויטפסו לגובה  
  לשלם על כך ביוקר. 

  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: None 24  Board:  

 86 
 K983 

 AKJT4 

 J3  

  

 J432 

 642 

 Q53 

 QT4    

 KT75 

 QJT5 

 87 

 K98  
 AQ9 
 A7 

 962 

 A7652  

  

 

West North East South 

Pass 1 Pass 3NT 

Pass Pass Passs  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   לדרום  1♦צפון  קודות    14. 
בקלאב   חמישייה  עם  מאוזות 

רביעיות)  ועוצרים   בשתי  (ללא 
כאן   לפתח  אפשר  המייג'ור.  סדרות 

באמצעות   איטי  הכרזה    2♣מהלך 
אחת"   "במכה  היד  את  לתאר  או 

קודות)    NT3   )13-15באמצעות  
שלרוב יהיה החוזה הסופי. ראה לי  

לא    NT3שאם יש כאן סלם, הכרזת  
להחמצתו, עדיף    תגרום  ולכן 

וכמה   קצר  יהיה  ההכרזה  שמהלך 
  שפחות איפורמטיבי עבור היריבים. 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף(  ♥ Q:  קלף   . )ראש 

ב יזכה  בדיאמוד    ♥ A-דרום  ויעקוף 

תחילה    ♦ Aמיד (המשחק הזהיר של  
לא יעבוד כאן בגלל היעדר מעבר וח  

ב מזרח  זכיית  לאחר  ליד).  -בחזרה 

Q♦    הוא ביותר  הטוב  החזרה  קלף 

וישחק    ♠ A-ספייד, אבל דרום יזכה ב
ה דרך  כדי   JT-הארט  מערב  של 

בהארט   שלישית  לקיחה  לפתח 
סדרת  דרך  אליה  להגיע  שיוכל 
של  הלקיחות  תשע  הדיאמוד. 

ש בספייד,  אחת  יהיו:  לוש  הכרוז 
ואחת   בדיאמוד  ארבע  בהארט, 
לא   אפשרויות  להגה  בקלאב. 
להגיע   דרך  לה  אין  אבל  מעטות, 

  לחמש לקיחות, והחוזה יבוצע.
של   הגדול  היתרון  את  מראה  זו  יד 

עם    NT3הכרזת   באחת    AQxמידית 
מוגן   היה  הכרוז  המייג'ור.  מסדרות 
מפי הובלה בספייד, שהייתה עלולה  

של   חוזה  צפון    NT3להכשיל  כאשר 
  הוא הכרוז. 

  
  

  

Dealer: N  
Vul: E-W 25  Board:  

 K3 

 KT2 

 AQ97643 
 A  

  

 A876 

 J94 

 8 

 KQ952    

 QJT 

 87 

 K52 

 T8643  
 9542 

 AQ653 

 JT 
 J7  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass 1 

Pass 3 Pass 3 

Pass 4 Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מעיית  1♦צפון  יד  למזרח   .
להתערב   כדי  קצת  לו  חסר  אבל 

  1♥ במצב פגיעות חות. דרום משיב  
בקפיצה   סדרתו  על  חוזר    וצפון 

מכריז    15-17( דרום  :    ♠3קודות). 
מלא   למשחק  ההזמה  את  מקבל 

קלפים    4-קלפים בהארט ו   5ומראה  

הכרזת   היא    4♣בספייד.  צפון  של 
על  -קיו הסכמה  זה  במקרה  ביד: 

רביעייה   שלל  כבר  צפון  כי  הארט, 

. צפון אוהב  1♠בספייד כשלא הכריז  
לסלם   סיכוי  ורואה  שלו  היד  את 
וסוגר   מתלהב  פחות  דרום  בהארט. 

  . 4♥ למשחק מלא  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף(  ♠ Q:  קלף   .)ראש 
הלקיחות   בשתי  זוכה  ההגה 
סדרת  מכן  לאחר  הראשוות. 

מתחלקת   והעקיפה    3-2ההארט 
שאר  כל  כלומר  יושבת,  בדיאמוד 
כל   לאחר  הכרוז.  של  הן  הלקיחות 

יבצע   דרום  אחרת    13הובלה 

הכרוז,   הוא  צפון  אם    ♠Kלקיחות! 
סלם  לבצע  ויתן  מוגן  שלו 
שליט.  ללא  או  בהארט  בדיאמוד, 

הסלמים   שכל  תלויים  כמובן  האלה 
בדיאמוד.   תבהצלח   העקיפה 

לא  הזאת  העקיפה  אם  למעשה, 
אפילו   לבצע  אפשר  אי  אז  יושבת 

NT3   .לאחר הובלה בקלאב  
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Dealer: E  
Vul: Both 26  Board:  

 T87652 
 K8 

 JT8 

 KT  

  

 AK 

 32 

 K943 

 QJ984    

 QJ 

 AQJT64 

 Q72 

 A2  
 943 
 975 

 A65 

 7653  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

1 Pass 1NT Pass 

4 Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   משיב  1♣מזרח  מערב   . ♥1  ,
ראויה   איה  צפון  של  וידו 
השישייה   אף  על  להתערבות 
השייה   הכרזתו  בספייד.  (החלשה) 

היא   מזרח  של  לו  NT1הכוה  יש   .
בכל   עוצרים  אבל  דאבלטוים,  שי 
רחוקה   ידו  הוכרזו.  שלא  הסדרות 

רוורס   הכרזה  2♦מהכרזת  וגם   ,

מערב   2♣שייה   יכר.  עיוות  תהיה 

. יש לו  4♥ מחליט לסגור מיד לחוזה  
קודות גבוהות, אבל ריבוי קלפי    16

Q/J   גם סלם.  למטרות  מועיל  איו 
יכולות   השותף  של  המקסימום  מול 

קודות ביחד, וזה    30להיות כאן רק  
טופ  בתחרות  להספיק.  אמור  -לא 

עם יד    NT3בוטום אפשר לחשוב על  
פייד משכעת  כזאת, אבל חולשת הס 

  את מערב לוותר על הרעיון הזה.
  

  ניתוח משחק היד

מערב   .)ראש רצף(  ♦J:  קלף ההובלה
וכעת ההגה   מוך מהדומם,  משחק 
אחת   בלקיחה  רק  לזכות  יכולה 

משה   לא  זה  אבל    –בדיאמוד, 
לזרוק   אפשר  תמיד  דבר  של  בסופו 
סדרת  על  בדיאמוד  מפסידים 
ישתמש   מערב  הדומם.   של  הקלאב 

שתי    ♠AK-ב לסות  כדי  הדומם  של 
שתיהן   ובקלאב.  בהארט  עקיפות 

יבצע   מערב  ובסוף    4♥ ייכשלו, 
אחת   לקיחה  ימסור  הוא  בדיוק: 
החוזה   לספייד.  פרט  סדרה  בכל 

הובלה    NT3החלופי   לאחר  ייכשל 
לאחר  בספייד,   יפה  יצליח  אבל 

המייור.   מסדרות  באחת  הובלה 
אי יש  -לאחר  צפון  של  התערבותו 

באמת מצב שדרום לא יוביל בספייד  
  וההכרזה המפוקפקת תצליח.

  
  

  

Dealer: S  
Vul: None 27  Board:  

 KJ 
 K963 

 7 

 AQ8732  

  

 Q852 

 Q72 

 Q83 

 T94    

 A3 

 85 

 AJT942 

 KJ5  
 T9764 
 AJT4 

 K65 

 6  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 2 Pass Pass 

2 2 3 3 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מתערב  1♦מערב  וצפון   ,♣2 .
ידו העלובה של מזרח איה מספיקה  

וגם 2בגובה    Negative Double-ל  ,
קודות    8לדרום אין מה להכריז עם  

בספייד.   גרועה  וחמישייה 
על   רומז  השותף  בסדרת  הסיגלטון 
כעת   מוך.  בגובה  לעצור  שעדיף  כך 

תהיה    Passקריאת   מערב  של  מצדו 
שהיריבים    –חכמה   טוב  סיכוי  יש 

החמיצו התאמה במייג'ור. אבל רוב  

יכריזו   לצפון   2♦השחקים  -ויתו 
הז את דרום  למצוא  שייה  דמות 

הכרזת   בהארט.  של    2♥ ההתאמה 
דרום  וכעת  לחלוטין,  טבעית  צפון 

לשקול   אפילו  הייתי  4♥ יכול  אך   ,
מציע לו לא להתלהב יתר על המידה  

חוזה    Kעם   בדיאמוד.  ערך  חסר 

  ראה סביר בהחלט.  3♥ סופי של 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♦3:  קלף    .)סדרת 

ב זוכה  לספייד    ♦9- מזרח  ומחליף 
כעת   כון  ההכרזה  פי  על  מוך. 

. יחוש כון בספייד יקדם ♠Kלשחק  
גם  אם  טובה.  לתוצאה  צפון  את 
מערב  גד  בקלאב  לעקוף  כון  יחש 

גד   יוכל    ♥ Qולעקוף  צפון  במזרח, 
פחות  לקיחות.    11לבצע   יחושים 

יובילו לקיחות    9-10-ל  מוצלחים 

יה שיפור יכר  , וגם זה יה3♥ בחוזה  
צפון של  מה  -לתוצאה  לעומת  דרום 

  . 2♣שהיה יכול להיות בחוזה 
לבצע   כון  תמיד  שלא  הוא  הלקח 

בפרט    Reopeningהכרזת   מצב,  בכל 
כאשר למכריז קוצר בסדרת מייג'ור  
לדעת   צריך  הוא  הוכרזה,  שטרם 

לתת    Reopeningשהכרזת   עלולה 
למצוא   שייה  הזדמות  ליריבים 

  התאמה במייג'ור. 

  

Dealer: W  
Vul: N-S 28  Board:  

 A92 
 42 

 K76 

 T9853  

  

 QT6 

 J653 

 32 

 AQJ4    

 KJ754 

 A 

 A984 

 K62  
 83 
 KQT987 

 QJT5 

 7  

  

 

West North East South 

1 Pass 3* Pass 

4 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

דוגמה למוסכמה שכבר תוארה   עוד 
מספר   בבורד  ההכרזה  .  8ביתוח 

מזרח     7-9מתארת    3♣הכרזת 
או בספייד  רביעייה  עם    קודות 

קודות עם שלישייה בספייד.    10-11
למערב   ולא    15הפעם  יפות  קודות 

לשותף   יש  מה  לו  בשי    –משה 

לשחק   מעדיף  הוא  .  4♠המקרים 
ומסיים   מלא,  משחק  מכריז  מערב 

מכרז במהירות. במצב פגיעות  את ה

  . 3♥ הפוך, דרום היה מתערב 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  (  ♣9:  קלף  שי 
חלשה אחד    .)מסדרה  מפסיד  לכרוז 

בלקיחה  בספייד ושלושה בדיאמוד.  
מוך   דיאמוד  ישחק  הוא  השייה 
לחתוך   במטרה  הידיים  משתי 

  ♦K-דיאמודים בדומם. צפון יזכה ב
לדרום   בהמשך וייתן  קלאב.  חיתוך 

בדומם   דיאמוד  יחתוך  מערב 
הכרוז   של  למזלו  ספייד.  וישחק 
ואין   אזלו  דרום  של  השליטים 
וסף.   קלאב  לחיתוך  אפשרות 
השלכת   באמצעות  יבוצע  החוזה 
על   מערב  של  הרביעי  הדיאמוד 

  סדרת הקלאב. 
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Dealer: N  
Vul: Both 29  Board:  

 AJ2 
 AJ 

 Q9865 

 J95  

  

 98753 

 T984 

 A 

 A73    

 KQ6 

 K7652 

 K32 

 K4  
 T4 
 Q3 

 JT74 

 QT862  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass Pass 

1 Pass 3* Pass 

3 Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   לדרום  1♦ צפון  קודות    5. 
בלבד וסדרת הדיאמוד מתאימה לו  

–  Pass  בהכרזת מתערב  מערב   .

Balancing    ♥1    למזרח מומלץ  וכעת 
הכרזת   של  במוסכמה  להשתמש 

המתארת    3ביד בקפיצה לגובה  -קיו
של   בסדרת   4התאמה  קלפים 

עם   זו    7-9השותף  הכרזה  קודות. 
מתארת במדויק את כוחו של מזרח.  

בוהות רבות יחסית  למערב קודות ג
ועדרת  14  – ידו מאוזת מדי  , אבל 

  ראית כוה.    3♥ -אסים. עצירה ב 
  

  ניתוח משחק היד

  . )רביעי מלמעלה(  ♦ 6:  קלף ההובלה
בראשות   מהסדרות  להוביל  .  Aאין 

הרע   ראית  בדיאמוד  הובלה 
מפסידים   אין  למערב  במיעוטו. 
הארט   יסה  הוא  המייור.  בסדרות 

בדומם    ♦ A-שיזכה ב מהדומם לאחר  
גביית   לאחר  הראשוה.  בלקיחה 
שתי לקיחות בהארט ההגה צריכה  
ולהמתין   פסיבית  בצורה  להמשיך 

  לשתי הלקיחות שלה בספייד. 
של   אפשרית  אלימיציה  לאחר  גם 
בחלוקה   אפשר  אי  המייור  סדרות 
סופי.   למשחק  צפון  את  להכיס  זו 
מערב יפסיד שתי לקיחות בכל אחת  

המייג ויבצע  מסדרות  לקיחות    9'ור 
זוגות במזרח  מערב שיכריזו  -בדיוק. 

מלא   הגה  4♥ משחק  מול  ייכשלו   ,
  מדויקת. 

  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: None 30  Board:  

 T54 
 873 

 85 

 J9832  

  

 AQ86 

 K 

 KQJT94 

 Q5    

 KJ3 

 AJ9 

 A763 

 T74  
 972 
 QT6542 

 2 

 AK6  

  

 

West North East South 

--- --- 1 2 

3NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מתערב    1♦מזרח    2♥ ודרום 
עם   גבוהות    9(חלש)  קודות 

קודות    13ושישייה בהארט. למערב  
וחלוקה   בהארט  טוב  עוצר  עם 

מכריז   הוא    NT3  )13-15מאוזת. 
להחליט   צריך  מזרח  וכעת  קודות) 
לקראת   כלשהו  מהלך  לבצע  אם 

בסלם.   לא    17-מדובר  קודות 
) ו   Kטובות  דאבלטון),    Q-סיגלטון 

מדי.   יותר  מתלהב  לא  מזרח  ולכן 
בוטום לא ראה כדאי  -חרות טופ בת

ב לעצור  ולבסוף  להכריז  - להמשיך 

. לאחר התלבטות לא קלה, מזרח 5♦
  . NT3- מחליט לעצור ב

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♥ 3:  קלף    .)סדרת 
שלא   לאחר  לרווחה  ושם  מערב 

ומושך   בקלאב  לקיחות    12הותקף 
מלמעלה:   (שש   490+קלות 

שתיים   בספייד,  ארבע  בדיאמוד, 
שגרתית   בלתי  הובלה  בהארט). 
בקלאב מוך הייתה כמובן מכשילה  
לדעת?   יכול  צפון  איך  החוזה.  את 
היה   ביותר  הבטוח  המלא  המשחק 

בוטום תוצאה -, אבל בטופ5♦ כמובן  
  תהיה רעה מאוד.   400+של 

צפון   מתערב,  היה  לא  דרום  אילו 
גד   בקלאב  מוביל  אבל  NT3היה   ,

מזרח זה  יכולים  -במקרה  היו  מערב 
במוסכמה    Invertedלהשתמש 

Minors את מועד  בעוד  לגלות   ,
לחוזה   ולהגיע  בקלאב  הבעיה 

של   של  5♦ הבטוח  מקרה  עוד  הה   .
על   רב  בה  שהזק  הפרעה  הכרזת 

ולמרות   כולם   –זאת  התועלת, 
  ממשיכים להפריע.

  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: N-S 31  Board:  

 853 
 QJ73 

 92 

 A642  

  

 942 

 984 

 K876543 

     

 AQT76 

 AT6 

 A 

 KJT8  
 KJ 
 K52 

 QJT 

 Q9753  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Dbl 1 2 Dbl* 

2 Pass 3 Pass 

4 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

של   מיימלית  פתיחה  .  1♣לדרום 
בספייד   חמישייה  עם  מכפיל  מערב 

(  18-ו צפון  Super Overcallקודות   .(

, ומזרח מחליט על הכרזה  1♥ משיב  

של   החלוקה.    2♦חופשית  בזכות 
שלושה   מראה  דרום  של  הכפל 

) בהארט  ).  Support Doubleקלפים 
מערב   של  הזמן  הגיע  להראות  כעת 

קודות   שלוש  למזרח  סדרתו.  את 
שלשותף   יודע  הוא  אבל  +  18בלבד, 

ל העלאה  מצדיק  החיתוך  .  3♠- וכוח 
משחק  לפי  לעצור  קשה  למערב 
שהשותף   לאחר  כזו  יד  עם  מלא 

  . 4♠  -הכריז פעמיים  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף(  ♥ Q:  קלף   . )ראש 

(שחרור    ♦Aמערב זוכה בידו, משחק  
וזורק   חסימה), חותך קלאב בדומם 

על   הכול  ♦Kהארט מפסיד  כאן  עד   .
למגים   היד  מסירת  ויפה.  טוב 

ל להביא  דרך   Promotion-עלולה 
הכון   הצעד  ולכן  הדיאמוד,  סדרת 
ביותר כעת ראה עקיפה בספייד. על  
למצוא   הסיכויים  רוב  ההכרזה  פי 

K♠    מהדומם מוביל  מערב  בדרום. 
והמדרו  Jספייד.   מערב    Q-ם,  של 

איו   שי  קלאב  חיתוך  כעת  זוכה. 
שותרו   הקלאב  קלפי  כי  חוץ 

. בכל מקרה יש שי  KJTלמערב הם  
מפסידים בלבד. ההמשך הכון הוא  

A♠  ה את  דרום.    K-שמפיל    ♠Tשל 
האחרון,   השליט  את  לצפון  מוציא 
מוסר   הוא  בקלאב.  ממשיך  והכרוז 
הקלאב   אבל  להגה,  לקיחות  שתי 

יוגבה. מערב מוסר רק    האחרון שלו
בהארט   ואחת  שתי לקיחות בקלאב 

  . 4♠ומבצע את החוזה  
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Dealer: W  
Vul: E-W 32  Board:  

 AK7 
 KQ975 

 Q8 

 K95  

  

 Q654 

 432 

 AT63 

 Q4    

 JT83 

 T86 

 J54 

 863  
 92 
 AJ 

 K972 

 AJT72  

  

 

West North East South 

Pass 1NT Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

חמישייה    17לצפון   עם  קודות 
שווה   איה  זו  יד  אבל  בהארט, 

דאבלטון    Qקודות עם    18-שדרוג ל
פותח   צפון  ודרום  NT1בדיאמוד.   ,

ל קודות ללא    13עם    NT-סוגר מיד 
הכרזה   זו  במייג'ור.  רביעיות 

לצפון אם  אבל  דרום  -פרקטית, 
יד   להראות  שמאפשרת  קובציה 

עם   המייור,    5-4טובה  בסדרות 
עם   יותר  איטי  הכרזה  מהלך  ייתכן 
מקרה  בכל  בקלאב.  לסלם  שאיפה 

- ו  ♦ Aזהו סלם גבולי כאשר חסרים  

Q♣  5♣, וזאת כאשר חוזה סופי של 
  בוטום.-ופה בטופאיו מהווה חל

  
  ניתוח משחק היד

  . )רביעי מלמעלה(  ♠4:  קלף ההובלה
מומלץ   כזה  הכרזה  מהלך  גד 
צריך   הכרוז  במייג'ור.  להוביל 
סדרת  את  לשחק  איך  להחליט 
היא   הטבעית  והדרך  הקלאב, 

ב לעקיפה.    9ולהריץ    ♣K-להתחיל 
חלוקה   כל  על  להתגבר  אפשר  כך 
שבה מזרח מחזיק רביעייה בקלאב.  

השי    ♣Qבמציאות   בסיבוב  תיפול 
כבר   בטוחות:    12ולכרוז  לקיחות 
חמש בהארט ושתיים    חמש בקלאב,

בספייד. הצעד הבא הוא משחק של  
לקיחה   "לגוב"  ביסיון  דיאמוד 
"יד   אולי  שישחק  ערי  לא  ממגן 

עם   מוך"  שיוביל  ♦Aשייה  מי   .
את   להשיג  עשוי  מצפון  דיאמוד 

  .  topולקבל  13- הלקיחה ה
של   ביצוע  לקיחות    12להערכתי, 

דרום  -יביא לצפון  NT3בדיוק בחוזה  
  קצת מעל הממוצע. תוצאה 

  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: None 33  Board:  

 QT86 

 J 

 876 
 J8762  

  

 A752 

 A83 

 JT93 

 K3    

 J9 

 QT97642 

 A54 

 4  
 K43 

 K5 

 KQ2 
 AQT95  

  

 

West North East South 

--- Pass 1 1NT 

3 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מיימלית.    1♦מזרח  יד  עם 
מתערב   קודות    17עם    NT1דרום 

למערב  בדיאמוד.  ועוצר  מאוזות 
עם   בהארט  קודות    7שביעייה 

לא   2♥ גבוהות. אפשר כמובן להכריז 

ל קפיצה  אבל  תהיה    3♥ -מחייב, 
מספיק   לא  בברידג'  יותר.  חכמה 

שלכם   הקלפים  את  צריך   –להכריז 
את   להכריז  ליריבים  להפריע  גם 

בלבד תגרום    2ה בגובה  . הכרזשלהם

ל יתחרה  שדרום  ובהמשך   3♣-לכך 

ל  בו  יתמוך  (חוזה    4♣-שותפו 
טבעית   הובלה  לאחר  שיימכר 
של   הכרזה  זאת,  לעומת  בהארט). 

בדיוק    3♥  וזה  החוזה,  את  "תקה" 
  מה שמערב רוצה. 

  
  ניתוח משחק היד

  . )רביעי מלמעלה(  ♠6:  קלף ההובלה
יש עוד אפשרויות הובלה, אך הן לא  
בהובלה   יזכה  הכרוז  הרבה.  ישו 

-. ה♥ Aויתחיל משיכת שליטים עם  
K    לא ייפול, כך שהכרוז חייב למסור

לקיחה בשליט. יש גם שי מפסידים  
ובקלאב.   בספייד  מעים  בלתי 
הדיאמוד   בסדרת  יטפל  הכרוז 

),  ♦Jבאמצעות עקיפה כפולה (הרצת  

ביצ את  יבטיח  החוזה  ובכך    3♥ וע 
סדרה.  בכל  בדיוק  אחד  מפסיד  עם 

מערב  -מעולה למזרח  140+התוצאה  
שצפון  לבצע-היות  מסוגלים    דרום 

  לקיחות בחוזה בקלאב.  9-10

של   שאוברקול  לב  היה    2♣שימו 
דרום לתוצאה טובה  -מוביל את צפון

ההכרזה   הארוך  בטווח  אבל  יותר, 
  עדיפה בהרבה. NT1המומלצת 

  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S 34  Board:  

 K65 
 52 

 AQ9 

 A5432  

  

 QT97 

 JT93 

 74 

 KQ8    

 84 

 KQ8 

 JT632 

 976  
 AJ32 
 A764 

 K85 

 JT  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

Pass 2 Pass 2NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   משיב    1♦ דרום  . 2♣וצפון 
מספר   לבורד  אין  24ביגוד  לצפון   ,

עם דאבלטון    NT3עיין להכריז מיד  
של   השייה  הכרזתו  בהארט.  מוך 

(עקרוית)    NT2דרום   מבטיחה 
עוצרים בשתי סדרות במייג'ור שלא  
להגיע   אפשר  עדיין  הוכרזו. 

צפון    4-4להתאמה   אם  במייג'ור 

השי   בסיבוב  .  3♠או    3♥ יכריז 
מייג'ור   לצפון סדרות  אין  במציאות 

  . NT3- והוא פשוט סוגר ל
  

  ניתוח משחק היד

רצף(  ♥ K:  קלף ההובלה אין    .)ראש 
הדיאמוד   בסדרת  להוביל  טעם 

פתח.   דרום  הרכב    KQ8שבה  זהו 
קלפים מצוין להובלה גד חוזה ללא  
ההכרזה   כאשר מהלך  ביחוד  שליט, 
דורש הובלה במייג'ור. לאחר הובלה  
סדרת  את  לפתח  לכרוז  זמן  אין  זו 
הקלאב והוא בבעיות קשות. לדרום  

אחת   7 אפשרות  מלמעלה.  לקיחות 
פעמ הארט  לעכב  ולשחק  היא  יים 

שמחזיק   שלמגן  בתקווה  קלאב 
קלפי   אזלו  כבר  בקלאב  עוצרים 
הוא   יותר  סביר  קו משחק  ההארט. 
זו   שסדרה  ולקוות  בספייד  לעקוף 

מצליחה  3-3מחולקת   העקיפה   .
ומביאה לכרוז לקיחה שמיית, אבל  

להתחלק   מסרבת  ,  3-3הסדרה 
הגה   תהיה.  לא  תשיעית  ולקיחה 

החוזה   את  תכשיל    NT3כוה 
  קיחה אחת. בל
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Dealer: S  
Vul: E-W 35  Board:  

 73 
 QJT963 

 A 

 AT84  

  

 AKJT98 

 7 

 5 

 KQJ75    

 542 

 AK4 

 QJ743 

 62  
 Q6 
 852 

 KT9862 

 93  

  

 

West North East South 

--- --- --- 2 

Pass 2 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

בגובה   חלשה  פתיחה    2לדרום 
פגיע   גד  פגיע  לא  במצב  בדיאמוד. 

עם   גם  אפשרית  כזו   5הכרזה 
יכול   איו  מערב  גבוהות.  קודות 

משיב   וצפון  מחייב    –  2♥ להתערב, 
שליריבים   יודע  (צפון  אחד  לסיבוב 
רבות,   וקודות  בספייד  התאמה 

-והוא ישמח "לקות" את החוזה ב

הי 3♥  מאוד.  חזקה  יד  למזרח  ות  ). 

של   אפילו    2♠שהכרזה  לא    3♠או 
המעשי   הפתרון  מחייבת,  תהיה 

ל  מיד  לקפוץ  הוא  במצב 4♠ -ביותר   .
פגיע גד לא פגיע זה מראה יד חזקה  
קלפים   לשותף  שאם  כך  מאוד, 

עם   אסים  (שי  יש  ♠Qמתאימים   (
במציאות   עדיין תקווה להגיע לסלם.

כדי  ♥ AKלמערב   מספיק  לא   ,

החוזה    4♠להמשיך.   הסופי  הוא 
(אלא אם צפון יחליט על דעת עצמו  

  ).5♥ -להקריב בצורה פרועה ל
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף)    ♥ 2:  קלף  (סדרת 

שחקים    ♦ Tאו   פימי).  רצף  (ראש 
לא  לשותף  אמות  שיגלו  בדרום 

  יתוגמלו הפעם.  
השלכת   מאפשר  בהארט  ההובלה 
מכן  ולאחר  בדיאמוד,  מפסיד 
משיכת שליטים וחיתוך קלאב אחד  
לתוצאה   מזרח  את  יובילו  בדומם 

בדיאמוד    12של   הובלה  לקיחות. 
  לקיחות.   11-תגביל את הכרוז ל

ל צפון מקריב  כי אם  בוסף  - אציין 

צריכה    5♥  ההגה  כמובן)  (ומוכפל 
בשלב מוקדם לשחק שלושה סיבובי  
והחוזה   "מת"  הדומם  ואז  הארט, 

 ייפול לא פחות מחמש פעמים. 
  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: Both 36  Board:  

 KJ4 
 A854 

 62 

 K873  

  

 T63 

 K6 

 JT43 

 J962    

 9852 

 QJ732 

 98 

 Q5  
 AQ7 
 T9 

 AKQ75 

 AT4  

  

 

West North East South 

Pass Pass Pass 1 

Pass 1 Pass 2NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

מאוד.    19לדרום   טובות  קודות 
, אבל NT2אפשר לשקול פתיחה של  

קצת  בהארט  המוך  הדאבלטון 
מדאיג. החלטתי להמליץ על פתיחה  

- ועל הכרזת קפיצה ל  1♦סטדרטית  

NT2    השותף תשובת    1♥ לאחר 
לצפון    18-19שתראה     11קודות. 

עדיין   אבל  לסלם,  קרוב  די  קודות, 
ידיים   שתי  כלל  בדרך  רחוק. 

עם   התאמה  ללא    29-30מאוזות 
קודות גבוהות במשותף לא יספיקו  
את   מסיים  צפון  ולכן  סלם,  לביצוע 

  .NT3המכרז בהכרזה מאופקת של 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  (  ♠8:  קלף  שי 
חלשה בהארט    .)מסדרה  הובלה 

אפשרית אבל מסוכת לאחר שצפון  
הכריז סדרה זו. לכרוז תשע לקיחות  
מוקדם   בשלב  ישחק  הוא  מלמעלה. 

AKQ♦  ימסור למזרח לקיחה ויגביה ,
זו   בידו.  החמישי  הדיאמוד  את 
תהיה הלקיחה העשירית שלו. האם  
וספת?   ללקיחה  להגיע  אפשר 

  11-בקלפים פתוחים אפשר להגיע ל
לקיחה   מוסר  הכרוז  אם  לקיחות 
עם   בהמשך  זוכה  בהארט,  מוקדמת 

A ♥    שלו הלקיחות  שלוש  את  וגובה 
היד   את  מוסר  שהוא  לפי  בספייד 

. כעת ותרו למזרח רק  ♦Jח עם למזר
ייאלץ לפתוח את   והוא  קלפי קלאב 
לאבד את  להגה  יגרום  זה  הסדרה. 

למשל:   בקלאב.  שלה    9העוצר 
צפון    Qמדרום,    Tממזרח,   ממערב. 

גד ה  8ומריץ    K-זוכה ב   .J-לעקיפה 
לא   איש  בשולחן  אבל  יפה,  פתרון 
להיות   אמור  והכרוז  כך  ישחק 

ל כל  10- מוגבל  לאחר    לקיחות 
  הובלה (פרט לקלאב).

 


