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  2עמוד    2021 אוקטובר אונליין  סימולטנית ארצית

  

 2021 אוקטוברסימולטנית אונליין 
  

הסימולטנית    24לפניכם    בתחרות  ששוחקו  הידיים 

 .  2021  אוקטובראונליין 

הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא 

חולקו   התערבות.  ומחבר    4שום  ידיים  של  סטים 
  , בחר סט שלם, זה שנראה לו המעניין ביותר. רם סופר רם סופר רם סופר רם סופר ההסברים  

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:  

 8 

 9542 
 T652 

 AT92  

  

 953 

 J3 

 KJ93 

 K763   

 JT742 

 AT876 

 AQ 

 J  
 AKQ6 

 KQ 
 874 

 Q854  

  

 

West North East South 

--- Pass Pass 1NT 

2* Pass 2 Pass 

Pass Pass   

    
  

 

  ניתוח ההכרזה 

קודות וחלוקה מאוזת. למערב יד מעולה לשימוש    16עם    NT1דרום פותח  
היו   במייג'ור. מהלך ההכרזה המומלץ  חמישיות  שתי  במוסכמה המתארת 

  5-4מתארת לפחות    2♣הפופולרית. הכרזת מערב    Multi+Landyעל פי שיטת  
בסדרות המייג'ור. בתגובה מזרח מכריז את סדרת המייג'ור הארוכה יותר,  

של מזרח יכולה להתבצע עם יד    2♠. הכרזת  2♦שווה יכריז    ובמקרה של אורך
חלשה מאוד, ולכן מערב לא יעשה יסיון להגיע למשחק מלא. החוזה הסופי  

  . 2♠הוא  
 

  ניתוח משחק היד

. הובלה בשליט הגיוית כאשר אחד היריבים  (ראש רצף)  ♠A:  קלף ההובלה
הוא   כלומר  מהן,  אחת  העדיף  ושותפו  סדרות  שתי  בסדרה  הראה  קצר 

השייה. דרום יכול להוציא את כל השליטים של מזרח ולמוע ממו חיתוכי  

  ♣ A-הארט. ביתיים צפון יאותת על העדפה לקלאב. אם ההגה לא תזכה ב
בשלב מוקדם, המפסד בקלאב ייעלם על סדרת הדיאמוד של מזרח.  לאחר  

ל לה  מגיעה  עדיין  שלה,  המידיות  הלקיחות  בארבע  תזכה  קיחה  שההגה 
המייור.  בהארט.  אחת   בסדרות  זוכים  על  יושלכו  מהדומם  הארטים  שי 

להגה אין דרך לזכות ביותר מחמש לקיחות לאחר הובלה כלשהי. בסופו של  

  מערב.-תוצאה טובה למזרח –יבוצע בדיוק   2♠ דבר החוזה  
  



  3עמוד    2021 אוקטובר אונליין  סימולטנית ארצית

  
  

Dealer: E  
Vul: N-S 2  Board:  

 8753 
 T97 

 QJ98 

 J6  

  

 KQ9 

 43 

 AKT73 

 A32    

 A62 

 AQJ865 

 54 

 87  
 JT4 
 K2 

 62 

 KQT954  

  

 

West North East South 

--- --- 1NT Pass 

2 Pass 2 Pass 

4 Pass 4NT Pass 

5 Pass 6 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   אין  NT1מזרח  לדרום   .
פגיע.   במצב  מוצדקת  התערבות 
ידו של מערב   השאלה היחידה לגבי 

או שיש מקום   4♥ -היא אם לסגור ל
קודות    11-לחפש סלם עם שישייה ו

גבולית:   ההחלטה  קוצר.  ללא 
טובה   יד  מול  סלם  אפשרי  לכאורה 
ההמלצה   ולכן  הפותח,  של  מאוד 

רגיל   בטרספר  להתחיל    2♦היא 
ולאחר  texas transfer  ♦4(במקום    ,(

להעלות   בברידג'  4♥ - ל  2♥ מכן   .
סוגרת.   הכרזה  איה  זו  המתקדם 

טו יד  מראה  עם  היא  מאוד  בה 
יש   ולפותח  סיגלטון,  ללא  שישייה 
יד   עם  הלאה  להמשיך  אופציה 
מצוית. במציאות יש למזרח כל מה  
בסדרה   ללקיחות  מקור  שצריך: 
שואל   הוא  קוטרולים.   + ארוכה 
סלם   ומכריז  המפתח  קלפי  למספר 

מערב  6♥ קטן   הכרזת  אומרת    5♠. 
  . ♥ Qקלפי מפתח +  2שיש לו 

  
  ניתוח משחק היד

הה רצף)  ♣K:  ובלהקלף  . (ראש 
לקיחות, אבל    12-ההתחייבות היא ל

של   יד  מזרח    13או    11זו  לקיחות. 

ב אם    ♣A- זוכה  בהארט.    ♥ Kועוקף 
למזלו   ייכשל.  החוזה  בצפון, 
לידו   חוזר  מזרח  מצליחה.  העקיפה 

ומסיים  בדיאמוד שוב  עוקף   ,
מחפש   הוא  כעת  שליטים.  משיכת 
דיאמוד   העודפת:  הלקיחה  את 

דיאמוד,   חיתוך  עוד  ♠Kגבוה,   ,

ו דיאמוד  הכיסה    ♠Q-חיתוך  היא 
קלאב   להשליך  כדי  ליד  האחרוה 

  מפסיד על הדיאמוד החמישי.
  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W 3  Board:  

 J9 
 2 

 KQJT75 

 AJ86  

  

 Q3 

 QJ75 

 8632 

 K73    

 K864 

 AK96 

 94 

 QT2  
 AT752 
 T843 

 A 

 954  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 1 1 1 

2 3 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

יש לפתוח תמיד    4-4-2-3עם חלוקה  
איו    1♣ הקודות  מספר  כאשר 

להכרזת   לצפון  NTמתאים   .
(לאור העובדה    1♦ התערבות ברורה  

לשקול    Passed Handשהשותף   יתן 
הפרעה   הכרזת  חזקה    2♦גם  יד  עם 

מבטיחה    1♥ מהרגיל). הכרזת מזרח  
+ קלפים בסדרה. לעומת זאת,  4רק  

מבטיחה חמישייה.    1♠ הכרזת דרום  
ל  תומך  ארבעה    2♥ -מערב  ומבטיח 

היה   שלושה  (עם  בסדרה  קלפים 
ב צפון  Support Double-משתמש   .(

בגובה   על סדרתו  זה 3חוזר  בשלב   .
עצמו.  את  מיצה  שהמכרז  לי  ראה 
מערב   או  שמזרח  סיבה  רואה  איי 

לגובה   ללא    3יתחרו  פגיע  במצב 
  קלפים.  9התאמה של  

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף)  ♥ Q:  קלף  . (ראש 
הראשוה,   בלקיחה  זוכה  ההגה 
הוא   השי.  בסיבוב  חותך  והכרוז 

עם   שליטים  משיכת    ♦Aמתחיל 
כדי   בדומם  הביקור  את  ומצל 
האמת"   "רגע  קלאב.  משם  להוביל 
באופן   ישחק  אם  הגיע!  מערב  של 
הכרוז   מוך",  שייה  "יד  שגרתי 

מידו   עמוקה)    ♣8ישחק  (עקיפה 

. בהמשך, ♣K-שיוציא למזרח את ה
הכרוז   בספייד,  לדומם  שיגיע  לאחר 

גד   רגילה  עקיפה  וישלים    ♣Qיבצע 
הכו ובסך  בסדרה  לקיחות  ל  שלוש 

היא    10 הכוה  ההגה  לקיחות. 

גבוה"   שייה  "יד  זהו  ♣Qדווקא   !
שהכרוז   הסיכויים  רוב  מטעה.  קלף 

מחזיק   שמערב  וישחק    ♣ KQיחשוב 
. אם כך J-בהמשך קלאב מוך אל ה 

  יקרה, הוא יסתפק בתשע לקיחות. 
  
  

  

Dealer: W  
Vul: Both 4  Board:  

 65 
 84 

 JT9763 

 T64  

  

 J84 

 Q75 

 A85 

 A952    

 KQ32 

 AKT932 

 K 

 KJ  
 AT97 
 J6 

 Q42 

 Q873  

  

 

West North East South 

1 Pass 3 Pass 

3 Pass 4 Pass 

4NT Pass 5 Pass 

6 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

במערב,  "כבדה"  פתיחה  הכרזת 
הקצרות    7אבל   בסדרות  הקודות 

שווה   איה  והיד  טובות,  אין 
של   ההכרזה  2♣פתיחה  במהלך   .

שיטה   שמשחקים  יח  המומלץ 
הכרזת   שלפיה  פשוטה    3♥ טבעית 

עם   מזמיה  יד    10-11מראה 
בהארט יגשש והתאמה  מערב   .

באמצעות   סלם  לכיוון  תחילה 
קיו תשובה  -הכרזת  ולאחר  ביד, 

(קיו  משותפו  גדי)  -חיובית  ביד 
המפתח.   קלפי  למספר  ישאל 

וגם    5מתוך    2מתארת    5♠התשובה  
Q ♥  להכריז רק  ותר  בידיעה    6♥ . 

מערב   ידע  לו  חסר.  אחד  אס  שרק 
של   המדויק  הקלפים  הרכב  את 

  .NT6שותפו, היה מעדיף 
קור משתמשים  ומה  אם  ה 
היא    3♥ שלפיה    Bergenבמוסכמת  

לשחק  פופולרי  חלשה?  הכרזה 
מחייבת לסיבוב אחד    NT1שתשובת  

של   תמיכה  של  אפשרות    3כוללת 
עם   לדעתי  10-11קלפים    , קודות. 

- עדיף להשתמש בהכרזת תשובה דו
של   עם    7-9:  3♣משמעית  קודות 

(שיטת    4תמיכה של    Bergenקלפים 
עם תמיכה של    10-11המקורית) או  

  קלפים בסדרת הפותח.  3
  

  ניתוח משחק היד

. מערב (ראש רצף)  ♦J:  קלף ההובלה

ב ומגביה  ♦K-זוכה  שליטים  מושך   ,

מהדומם    ♦Aאת סדרת הספייד. על  
מידו.   מפסיד  ספייד  יזרוק  הוא 

  ) מבוצע בקלות. 6NT(וגם  6♥ החוזה  
  
  
  



  4עמוד    2021 אוקטובר אונליין  סימולטנית ארצית

  
  

Dealer: N  
Vul: N-S 5  Board:  

 K743 
 AQT9 

 T9 

 K92  

  

 952 

 85 

 AQ762 

 873    

 QT 

 K32 

 8543 

 QJT6  
 AJ86 
 J764 

 KJ 

 A54  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass 1 

Pass 2 Pass 4 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה 

של   לידו  מאוד  דומה  צפון  של  ידו 
בבורד וההכרזה  3מספר    מערב   ,

הפעם מזרח חלש מדי  .  1♣היא שוב  
משיב  1♦לאוברקול   דרום  עם    1♥ . 

  - ♥2קודות. לאחר תמיכת צפון ל 14
של   הכרזה  לשקול    NT3יתן 
הסטדרטי   ההמשך  ),  4♥ (במקום 

שותף   עם  משחקים  כאשר  ביחוד 
הוהג לתמוך בסדרות המייג'ור של  

עם   גם  בלבד.  3המשיב    קלפים 
  .4♥ החוזה הסופי צריך להיות 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף)  ♣Q:  קלף  עם (ראש   .
של   אין    3רצף  יותר  או  קלפים 

לחשוש מהכרזת פתיחה של הדומם  
+ קלפים בסדרה. דרום  3שהבטיחה  

מריץ   בידו,  וחוזר    ♥ Jזוכה  לעקיפה 
הפלת   לאחר  בהצלחה.  העקיפה  על 

K ♥    הספייד סדרת  את  תוקף  הוא 

ופל  ♠Kעם   ממערב   .T ♠ האם  .
בדאבלטון   בדאבלטון    T9מדובר  או 

QT?  " פי  הבחירה    עיקרוןעל 
השייה   האפשרות  המוגבלת" 
סבירה יותר. על כן, מול יריב ביוי  

לשחק   השי.    ♠Aמומלץ  בסיבוב 
  T5מתוך    Tשחקן חזק שיודע לשחק  

  ירוויח.   T2או 
בסדרת הדיאמוד, לעומת זאת, אין  

לטעות אפשרות  יחש  לכרוז  אם   .
לקיחות,    11את המצב בספייד יבצע  

  לקיחות.   10- יסתפק ב  –ואם לא 
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W 6  Board:  

 842 
 AJ953 

 A72 

 A2  

  

 QJ 

 42 

 QJ85 

 J8754    

 763 

 K6 

 T963 

 KQT6  
 AKT95 
 QT87 

 K4 

 93  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

Pass 2 Pass 4 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה 

. אם  2♥ , וצפון משיב  1♠דרום פותח  
פשוטה   טבעית  בשיטה  משחקים 

ההכרזה   +  10מבטיחה    2♥ שבה 
  - ♥4קודות, על דרום להעלות מיד ל

של   תמיכה  עם  סוגרת)    4(הכרזה 
ו עם    12-קלפים  טובות  קודות 

משחקים   אם  בדיאמוד.  דאבלטון 
שיטת   דרום Two Over Oneלפי   ,

- ייתכן שיהיו הכרזות קיו.  3♥ יכריז  
בגובה   רואה  4ביד  איי  אך   ,

יעברו את   אפשרות שצפון או דרום 
מיוזמתם.   המלא  המשחק  גובה 

  . 4♥ החוזה הסופי יהיה 
  

  שחק הידניתוח מ

ההובלה רצף)  ♦Q:  קלף  . (ראש 
הידידותית   היא  הקלפים  חלוקת 
צפון   לדמיין.  שאפשר  לכרוז  ביותר 
לוכד   בהארט,  עוקף  בדומם,  זוכה 

ספייד.    ♥ Kאת   של    ♠ QJומשחק 
הזמן   זה  שדודים.  ופלים  מזרח 

ולתבוע   קלפים  לקיחות.    13לפתוח 
, 510+של    flat boardיד זו ראית כמו  

שמוצאים   שחקים  יש  תמיד  אבל 
שום   שאין  לקיחה  להפסיד  דרך 

  סיבה להפסיד.  
יהיו   ושם  ועזים    אוליפה  זוגות 

  חשק. top-שיכריזו סלם ויזכו ב
  
  
  

  

Dealer: S  
Vul: Both 7  Board:  

 KQ6 
 T74 

 T9532 

 A2  

  

 T984 

 8 

 AKJ 

 J7653    

 J732 

 K9653 

 Q4 

 QT  
 A5 
 AQJ2 

 876 

 K984  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 1 Pass 1 

Pass 1NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

צפון בקו  טבעי  דרום  -מהלך הכרזה 
של   סופי  לחוזה  לאחר    NT1מוביל 

סדרת  באף  התאמה  מצאה  שלא 
) חלש  פותח  משיב  14מייג'ור.  מול   (

) את  9חלש  לעבור  מסוגלים  אים   (
(1גובה   מערב  של  העלובה  ידו   .8  

דאבלטוים   שי  המכילות  קודות 
להכרזת  Qעם   מהדרש  רחוקה   (

  . 1אוברקול פגיע בגובה 
  

  תוח משחק הידני

ההובלה מלמעלה  (  ♠9:  קלף  שי 
הוכרזה שלא  לשקול  )בסדרה  יתן   .

לא  ♣5גם   אך   ,A♦    לעזור (שעלול 
הארוכה).   סדרתו  את  לפתח  לכרוז 
ההגה   בספייד,  יוביל  מזרח  אם 
הזדמות.   בכל  בספייד  תמשיך 

בהארט תחילה  יעקוף  ללא    הכרוז 
בסדרה)  לקיחות  יגביה  (אך  הצלחה 
בסדרת  יתרכז  מכן  ולאחר 
הדיאמוד, אבל להגה תהייה חמש  
אחת  בספייד,  אחת  לקיחות: 

בדיאמוד:   ושלוש    120+בהארט 
דרום תהיה התוצאה הפוצה  -לצפון

  ביותר בחלוקה זו. 
  
  
  



  5עמוד    2021 אוקטובר אונליין  סימולטנית ארצית

  
  

Dealer: W  
Vul: None 8  Board:  

 T987 
 7 

 76 

 AKQJ65  

  

 A3 

 T32 

 KQJ94 

 873    

 KJ6 

 AQJ 

 AT852 

 42  
 Q542 
 K98654 

 3 

 T9  

  

 

West North East South 

1NT Dbl* 3* Pass 

3NT Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

צפון משתמשים  -אם  דרום 
שלפיה   הכרזת    Dblבמוסכמה  על 

חמישייה    NT1פתיחה   מראה 
ורביעיה זו   במייור  במייג'ור, 

את  להפעיל  טובה  הזדמות 
התאמה    –"הצעצוע"   תתגלה  אולי 

כזו,    4-4 מוסכמה  בהיעדר  בספייד. 
ולקוות   בצפון  לשתוק  עדיף 

  שהיריבים יגיעו לחוזה ללא שליט. 
מכפל   להתעלם  אמור  מזרח 
כרגיל.  להכריז  ולהמשיך    מלאכותי 

מי  NT3ההכרזה הטבעית היא   , אך 
ב ישמח    Puppet Stayman-שמשתמש 

בהכרזה   לברר    3♣להשתמש  כדי 
אם לפותח חמישייה בהארט. בסופו  

ל מובילות  הדרכים  כל  דבר,  - של 
NT3...לשמחתו הרבה של צפון ,  

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה)  (  ♣J:  קלף  רביעי 
  הלקיחות בשש  זוכה  צפון   .

מזרח  Down Twoהראשוות.    .
יכולים   הייו  איך  שואלים:  ומערב 

הוא   הכון  שהחוזה    –?  5♦לדעת 
  צרת רבים חצי חמה.  

)  3♣(או   2♣שחקים בצפון שהכריזו 
וגרמו ליריביהם לברוח מ   NT-טבעי 

הדיאמוד,   של  המבטחים  לחוף 
  .bottom-כראוי ב "יתוגמלו "
  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: E-W 9  Board:  

 QJT954 

 9 

 K2 
 AK76  

  

 K86 

 AKJ7 

 T9873 

 2    

 A3 

 QT53 

 AQJ64 

 QJ  
 72 

 8642 

 5 
 T98543  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass Pass 

1NT* 2 2NT* Pass 

3* Pass 3* Pass 

4 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

להכפיל   מאוד  רוצה  עם    1♠מזרח 
אך   בהארט,  טובה  מוטב  רביעייה 

לשתוק מאשר להתמודד עם תשובת  
קודות    11אפשרית של השותף.    2♣

כבר  זה  מתאימה  לא  חלוקה  עם 
. מערב  takeout doubleמוגזם בשביל  

  NT1-ו  2♦ יכול לבחור בין התערבות  
על  Balancingבמצב   ממליץ  אי   .

NT1    יקוד של 12-16שמבטיח טווח  
קודות. צפון חוזר על סדרתו עם יד  

התערבות   מול  מזרח    NT1טובה. 
ומשתמש  מלא  למשחק  חותר 
הכרזת   שלפיה  לבסול  במוסכמת 

מהווה תחליף    3סדרת היריב בגובה  
דרך   האיטי  והמסלול  לסטיימן, 

NT2  מראה שיש עוצר בספייד.    3♣-ו
ן  מצד שי, המסלול האיטי הזה ות 

ולהוביל    3♣לצפון הזדמות להכפיל  
הקרבה   להכרזת  השותף  את 

. היות שמערב כבר  5♣מוצלחת של  
בספייד,    NT1הכריז   עוצר  והראה 

ולהכריז   פחות  לדייק  אולי  עדיף 
  של צפון.  2♠מעל   3♠ישר 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף)  ♣A:  קלף  . (ראש 
בדומם  חותך  מערב  מעודד.  דרום 
סיבובי   שי  ומשחק  השי.  בסיבוב 

בחלוקה   מבחין  הוא  .  4-1שליטים. 
ביצוע   להבטיח  מת  על    11כעת 

לשחק   עליו  ולמסור    ♦Aלקיחות 

ל יתן    ♦K-לקיחה  עדיין  כאשר 
בקלאב המשך  בדומם    לחתוך 

לסיים   כדי  בספייד  ליד  ולעבור 
שיעקוף   כרוז  שליטים.  משיכת 

לאחר    בדיאמוד  בחיתוך  מסתכן 

, שיגביל את מספר  ♦K-זכיית צפון ב
  בלבד.  10- הלקיחות שלו ל

  
  

  

Dealer: E  
Vul: Both 10  Board:  

 72 
 QT95 

 T 

 AKQ932  

  

 QJ 

 72 

 KJ986543 

 T    

 T9653 

 AKJ83 

 Q2 

 J  
 AK84 
 64 

 A7 

 87654  

  

 

West North East South 

--- --- 3 Pass 

3 4 4 4* 

Dbl 5 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

וקלפים   שבורה  דיאמוד  סדרת 
חסרי ערך בצד מרתיעים את מזרח  

פגיע עם שמיייה. דרום    4♦מלפתוח  
  3♥ איו יכול להתערב. מערב מכריז  

כדי  בעיקר  אחד,  לסיבוב  מחייב 
צפון   להראות לשותף הובלה טובה. 

(בקושי)   מתלהב  4♣מתערב  דרום   .
הכרזת   באמצעות  לסלם  ומזמין 

מיימום  4♥ ביד  -קיו לצפון  אך   ,
. דרום 5♣ -שבמיימום והוא סוגר ל

  מכבד את החלטת שותפו.  
הכרזה  מהלכי  ייתכו  זו  בחלוקה 
מזרח   מהשולחות  בחלק  רבים. 

  הכרוז בחוזה בדיאמוד. יהיה 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♥ 7:  קלף    .)סדרת 

ב זוכה  ההמשך    ♥ AK- מערב  וכעת 
היחיד שיפיל את החוזה הוא סיבוב  
עם   חותך  מזרח  הארט.  של  שלישי 

T♣    ההג כל  לאחר  לדומם!  מעל 
בדיאמוד,   הובלה  לרבות  אחרת, 

הכרוז    –יבוצע ללא קושי    5♣החוזה  
פעמיים   ויחתוך  שליטים  ימשוך 

  הארט בדומם. 
ב  יוביל  דרום  בדיאמוד  חוזה  -גד 

A♠  לקיחות בארבע  תזכה  וההגה   ,
  לקיחות לכרוז.  9 –מלמעלה 

לדעת המכרז  כדאי  מהלך  לעתים   :
לכוון את השותף   לו אפשרות  ותן 

  להובלה טובה.
  
  



  6עמוד    2021 אוקטובר אונליין  סימולטנית ארצית

  
  

Dealer: S  
Vul: None 11  Board:  

 J53 
 A74 

 T96 

 A863  

  

 842 

 QT9852 

 Q 

 JT2    

 AKT97 

  

 AK8542 

 Q5  
 Q6 
 KJ63 

 J73 

 K974  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 Pass 2* Pass 

2 Pass 3 Pass 

4 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

  5-ו  קלפים במייור  6כאשר לפותח  
במה   התלבטות  תמיד  יש  במייג'ור, 
לפתוח   היא  ההמלצה  לפתוח. 
יחסית   חלשה  יד  עם  במייג'ור 
המצדיקה   חזקה  יד  עם  ובמייור 
מיישמים   אם  רוורס.  הכרזת 

שהכריז   השותף  אז  זו,    2♥ המלצה 
)Weak jump shift  ,0-5    עם קודות 

שהכרזת   יבין  בהארט)  שישייה 
של   חזקה    2♠המשך  יד  מתארת 

ל מזרח להעריך את שלושת  מאוד. ע
כוח   את  בספייד,  שלו  הקלפים 
המקסימלי   היקוד  ואת  החיתוך 

כמו0-5בטווח   בודדת    Qכן,  -. 
השותף   של  ביותר  הארוכה  בסדרה 
רבים  עדיין  ערך!  בעל  קלף  היה 

,  2♠במזרח לאחר    Pass(מדי) יקראו  
היא   המומלצת  ההכרזה  .  3♠אבל 

  . 4♠מערב יכריז כעת משחק מלא 
  
  

  שחק הידניתוח מ

ההובלה שלא  (  ♣A:  קלף  סדרה 

הובלה  ♠3או    )הוכרזה עקרוית,   .
כאשר  טובה  בחירה  היא  בשליט 
והדומם   סדרות  שתי  הראה  הכרוז 
אבל   השייה,  בסדרות  דווקא  בחר 
על   רומז  ההכרזה  מהלך  כאן 
מפסידים,   להשלכת  אפשרויות 

. לאחר  ♣ Aוההובלה המועדפת היא  
תבטיח   ההגה  בקלאב  המשך 
הלקיחות   שלוש  את  לעצמה 
לאחר   זאת,  לעומת  לה.  המגיעות 

,  ♦A♠  ,Qבשליט הכרוז ישחק    הובלה

K♠  ,AK ♦    עם בדיאמוד  וימשיך 
מהדומם.   הקלאבים  כל  השלכת 
ההגה   של  הלקיחות  אחת  בהמשך 

  בקלאב תיחתך.
  
  

  

Dealer: W  
Vul: N-S 12  Board:  

 AQJ3 
 62 

 AK 

 AT983  

  

 KT74 

 KJ43 

 432 

 J7    

 6 

 QT975 

 T76 

 K654  
 9852 
 A8 

 QJ985 

 Q2  

  

 

West North East South 

Pass 1 Pass 1 

Pass 2 Pass 4 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה 

לא    18-21עם   וחלוקה  קודות 
צפון   של  הכוה  ההכרזה  מאוזת 

פתיחה   השי    1♣היא  ובסיבוב 
חדשה   בסדרה  קפיצה    2♠הכרזת 

להשיב   יבחר  דרום  צפון  1♠ (אם   ,
ל ישירות  דרום 4♠- יקפוץ  כעת   .(

הזמה   שווה  ידו  להחליט אם  צריך 
לו    לסלם שאין  היות  בספייד. 

סיגלטון או חוסר, וערכם של קלפי  
Q/J    ,גבוה איה  שליט  ללא  בחוזה 

  תהיה כוה.  4♠- הכרזה סוגרת ל
לדעת: שבו    כדאי  זה  במצב 

למשחק   כבר  מחויבת  השותפות 
מראה    3♠לא, הכרזת התאמה של  מ

הכרזה   לעומת  יחסית  טובה  יד 
  . 4♠סוגרת של  

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  (  ♥ 3:  קלף  רביעי 
  .  )בסדרה שלא הוכרזה

מאוזת   לא  חלוקה  הראה  הפותח 
ו 5עם   בקלאב  קלפים  קלפי    4- + 

ב להוביל  אין  לכן  !  ♣J-ספייד, 
אסון   תהיה  אכן  בקלאב  הובלה 
תעזור   שהיא  בלבד  זו  לא  להגה: 
הארוכה   הסדרה  את  להגביה  לצפון 
לשחק  זמן  לו  תעיק  גם  היא  שלו, 

AK♦  עם לדומם  להיכס   ,A ♥ 

  . ♦Qולהשליך הארט מפסיד על 
הובלה בהארט מוציאה לדומם את  
יוכל   לא  והוא  היחידה  הכיסה 
צפון   הדיאמוד.  בסדרת  להשתמש 

בל עקיפה  יסה  השייה  קיחה 
יזכה   מזרח  לו.  תועיל  שלא  בספייד 

אם    ♥ K-ב בספייד.  לקיחות  ובשתי 
מידו   לצאת  ישכיל  בהמשך 
בסדרת  לגעת  ולא  בדיאמוד 

  הקלאב, החוזה יוכשל. 
  

  

Dealer: N  
Vul: Both 13  Board:  

 974 

 AJT2 

 Q65 
 A85  

  

 AT2 

 K73 

 KJ4 

 KJ76    

 KQ63 

 Q5 

 A983 

 QT2  
 J85 

 9864 

 T72 
 943  

  

 

West North East South 

--- Pass 1NT Pass 

2 Pass 2 Pass 

3NT Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה 

מזרח  ושגרתי:  פשוט  מהלך הכרזה 
קודות מאוזות.    15עם    NT1פותח  

רביעייה    13למערב   עם  קודות 
מכריז   הוא  (סטיימן).    2♣בספייד. 

רביעיות   לו  שאין  מראה  מזרח 
  . NT3- במייג'ור. מערב סוגר ל

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה(  ♥ 8:  קלף  .  )שי 
חלשה   יד  שעם  תיאוריות  קיימות 
השותף"   את  "לחפש  עדיף  מאוד 
הקצרה   המייג'ור  בסדרת  ולהוביל 
יותר. בחלוקה זו התיאוריות האלה  
בהארט   הובלה  לאחר  עובדות.  אין 

יסה   צפון    Qהכרוז  אבל  מהדומם, 

. מזרח יעכב  ♥ J-וימשיך ב  A-יעלה ב

ב  השלישי  בסיבוב  ברגע  ♥ K-ויזכה   .

מיד   ♣A- יזכה בשישחק קלאב, צפון  
לקיחות:   ארבע  תשלים  וההגה 

  שלוש בהארט ואחת בקלאב. 
מחלוקת   יחשוש  שהכרוז  גם  ייתכן 

תשע   5-3הארט   להשיג  ויסה 
זה  מלקיחות   בקלאב.  לגעת  בלי 

הספייד   שסדרות  משום  לו  יצליח 
מחולקות   וגם    3-3והדיאמוד 

לא    בדיאמודהעקיפה   יושבת. 
הכרוז,  יבחר  דרך  באיזה  משה 

  . 600+ה הסופית תהיה זהה: התוצא
יוביל   לא  דרום  אם  זאת,  לעומת 
להגביה   גם  יספיק  מזרח  בהארט, 
ייאלץ   וצפון  בקלאב  לקיחות 

  . 660+להסתפק בשי האסים שלו: 
זוגות המסוגלים להגיע לפי שיטתם  

כאשר מערב הוא הכרוז יזכו    NT3-ל
  . top-בחלוקה זו ב

  
  
  



  7עמוד    2021 אוקטובר אונליין  סימולטנית ארצית

  
  

Dealer: E  
Vul: None 14  Board:  

 AQ8 
 KJ6 

 AQJ73 

 J7  

  

 K 

 AQT52 

 K9852 

 QT    

 J9742 

 74 

 6 

 K9654  
 T653 
 983 

 T4 

 A832  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

Pass Dbl 2 Pass 

2 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

כל    4למערב   עם  גבוהות.  קודות 
ראה שיות במייג'ור,  ההערכה לחמי

  כון לא להשיב להכרזת הפתיחה. 
הכרזות תשובה בגובה    כדאי לדעת: 

מ  1 פחות  פוצות    6-עם  קודות 
  .יותר כשהשותף פתח במייור 

זה    18לצפון   מספר  אם  קודות. 
הקודות  בטווח    המוסכם  כלל 

זו   -  Balancingבמצב    NT2להכרזת  
אחרת   המומלצת.  על    –ההכרזה 

להכפיל. יכריז    צפון  עם    2♦מזרח 
  2♥ -ל  2♦ . מערב "יתקן"  5-5חלוקה  

יש   כאלה  התאמה  חוסר  (במצבי 
להתאמה   לחפש    5-2לכוון  ולא 

  הרפתקאות בסדרות חדשות).
לאחר   בבעיה,  צפון  זה  בשלב 
שמזרח הכריז את סדרתו הארוכה,  

Dbl    .מקום לשום  יוביל  לא  וסף 
הכרזת  -כמו השי    NT2כן  בסיבוב 

לשותף   מסוכן  overbidתהווה   אם 
לדעתי כלום.  לחפש    ,אין  עדיף 

בהגה. חיובית  דרום   תוצאה  אם 
ל באיחור  להתחרות  הוא  2♠ - יסה   ,
  עלול להיתקל בכפל מעיש. 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  (  ♠6:  קלף  שי 

הוכרזה שלא  צפון  ♥ 3  או  )בסדרה   .

.  K. מידו של הכרוז ופל  ♠A-זוכה ב
על   להגן  כדי  בשליט  ממשיך  צפון 
סביר   המשך  בדיאמוד.  הלקיחות 

ולצאת מידו    ♥ Q ♥  ,Aשל הכרוז הוא  
ימשיך   צפון  כעת  שלישי.  בהארט 

ב יזכה  מזרח  מוך.  ,  ♦K-בדיאמוד 
האחרוה   הלקיחה  כראה  זו  אך 
יוביל   מזרח  אם  בדיאמוד.  שלו 

  קלאב, דרום צריך לעכב פעם אחת.  
לעי המתואר  המשחק  יביא  מהלך  ל 

פילות בחוזה   . אם הכרוז  2♥ לשתי 
פעם   ייפול  הוא  כון  הכול  יעשה 

  אחת בלבד. 

  

Dealer: S  
Vul: N-S 15  Board:  

 AJ942 
 KJ4 

 953 

 K8  

  

 Q765 

 A63 

 K72 

 AJ6    

 K83 

 T5 

 Q8 

 QT7532  
 T 
 Q9872 

 AJT64 

 94  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1 Pass 1NT 

2 Pass 2NT Pass 

3 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

אולי   במערב  אגרסיביים  שחקים 
במזרח  3♣יפתחו   אגרסיבי  שותף   .
ויצטרך להתפלל שדרום   NT3יכריז  
על    ♦Aיוביל   החוזה  את  לו  ויעיק 

מגש של כסף. לאחר הובלה בהארט  
  הוא ייפול לפחות פעמיים.  

התחלתי במערב, פתיחה    Passלאחר  
כבר   NT1ותשובה    1♠ היריבים,  של 

למערב  והוא    , להתאפק  קשה 
כעת    2♣  מתערב פגיע.  לא  במצב 

 2NTההכרזה הכוה של מזרח היא  
הזמה למשחק מלא. מערב דוחה    –

ההזמה   מזרח 3♣ומכריז  את   .
  צריך לכבד את החלטת השותף.

לאחר   גם  לשתוק  יבחר  מערב  אם 
NT1  שתי ישן  התפתחויות  , 

של    אפשריות  ההכרזה  שיטת  לפי 
שמשחקים  -צפון זוגות  דרום. 

עצמם  את  ימצאו  טבעית  בשיטה 
של   גרוע  אצל  NT1בחוזה  בעוד   ,

,  Two Over Oneהמשתמשים בשיטת 
NT1    לסיבוב מחייבת  הכרזה  היא 

הסופי   החוזה  ולכן  (המוצלח)  אחד, 
  מצפון.  2♦ יהיה כראה  

  
  ניתוח משחק היד

או    )שי מלמעלה(  ♦5:  קלף ההובלה

. אי מעדיף את ההובלה הזהירה  ♥ 4

  ♦T-בדיאמוד. קלף מוך מהדומם ו
לידו   להגיע  לכרוז  יאפשרו  מדרום 
בהצלחה.   בקלאב  ולעקוף  מיד 
בספייד,   לקיחות  שתי  יפסיד  הכרוז 
בהארט:  ואחת  בדיאמוד  אחת 

היחידה  -למזרח  110+ הדרך  מערב. 
ב להוביל  היא  החוזה  את  - להכשיל 

A♠  ייההש בלקיחה  חיתוך  לאחר   .
לקבל   ויספיק  בהארט  יחזור  דרום 

ישחק   שהכרוז  או  וסף,    ♣Aחיתוך 
  ואז צפון יזכה בלקיחה בשליט.

  

  

Dealer: W  
Vul: E-W 16  Board:  

 JT3 
 QJ74 

 Q6 

 KQ52  

  

 Q42 

 T95 

 A875 

 J83    

 A985 

 862 

 K93 

 974  
 K76 
 AK3 

 JT42 

 AT6  

  

 

West North East South 

Pass Pass Pass 1NT 

Pass 2 Pass 2 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

מספר   לבורד  זהה  ההכרזה  מהלך 
צפון  13 אם  דומה.  ההסבר  וגם   ,

לפתוח   קודות,    11עם    1♣יחליט 
של   המומלצת  התשובה  הכרזת 

קודות ללא    NT3  )13-15דרום היא  
רביעיות במייג'ור), ושוב גיע לאותו  

  חוזה סופי מאותו כיוון. 
  

  ניתוח משחק היד

.  )רביעי מלמעלה(  ♠5:  קלף ההובלה
מבקש   מהדומם.  J(או    Tדרום   (Q  

ב  ,ממזרח זוכה  לו    ♠ K-דרום  ויש 
עוצר וסף בספייד. בלקיחה השייה  
דרום יוביל דיאמוד. ההגה תמשיך  

  בספייד.  
עוצר   ללא  יישאר  שהכרוז  לאחר 
בספייד, הוא ימהר לזכות בלקיחות  
חלוקת   ובהארט.  בקלאב  הבטוחות 

להגיע  3-3הקלאב   לו  לעשר    תעזור 
ארבע   בספייד,  שתיים  לקיחות: 
אין   להגה  בקלאב.  וארבע  בהארט 
סופית   תוצאה  יותר.  חזקה  הובלה 

לדעתי  -לצפון  430+של   תהיה  דרום 
  קרובה לממוצע. 

  
  
  



  8עמוד    2021 אוקטובר אונליין  סימולטנית ארצית

  
  

Dealer: N  
Vul: None 17  Board:  

 T96 
 92 

 AK84 

 Q953  

  

 A3 

 K864 

 QJ6 

 KT74    

 KQJ42 

 A75 

 T53 

 J2  
 875 
 QJT3 

 972 

 A86  

  

 

West North East South 

--- Pass 1 Pass 

1 Pass 1NT Pass 

2* Pass 2* Pass 

2 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

חמישייה  וקודות    11למערב  
בסיבוב  מול    בספייד  שתיאר  שותף 

מאוזות.  קודות    12-14  השי
בה  להשתמש  שמומלץ  המוסכמה 

היא   כאלה  ידיים   Checkbackעם 

Stayman  הכרזת המשיב    2♣.  של 
את  11מתארת   ושואלת  קודות   +

יש   האם  דברים:  כמה    3הפותח 
רביעייה   יש  האם  בספייד?  קלפים 
מקסימום?   או  מיימום  בהארט? 

מזרח   קלפים    4מתארת    2♥ הכרזת 
) מיימום  עם    12-13בהארט 

ש ואיה  קלפים    3וללת  קודות) 
מכריז   מערב  כעת    2♠בספייד. 

 ) מיימום  עם    11ומתאר  קודות) 
התאמה   ללא  בספייד,  חמישייה 
משחק  שאין  מסיק  מזרח  בהארט. 
בין   צמודה  החלטה  כאן  יש  מלא. 

Pass  ל-NT2  .  היא שלי  הטייה 
  .NT2, אך רבים יעדיפו 2♠- לעצור ב

  
  ניתוח משחק היד

. דרום (ראש רצף)  ♦A:  קלף ההובלה
איו מעודד. ההמשך ההגיוי ביותר  

. הכרוז זוכה בלקיחה, מושך ♥ 9הוא  
ומגביה   סיבובים  בשלושה  שליטים 
רק   ותר  בדיאמוד.  לקיחה  לעצמו 
היות   בקלאב.  המצב  את  לחש 

וכבר    Pass-שצפון (המחלק) התחיל ב

לו  ♦AKהראה   שאין  להיח  סביר   ,

A♣  שהיה גבוה  סיכוי  יש  אחרת   ,
תח. לפיכך, בבוא העת מערב יריץ  פו

J♣    גד יבטיח  Qלעקיפה  ובכך   ,

  עם לקיחה עודפת.  2♠לעצמו ביצוע  
חוזה   יוביל    NT3או    NT2גד  דרום 

Q ♥  ה לכרוז יהיההמאבק בין ההג .
תגביל   מושלמת  הגה  מאוד.  צמוד 

לקיחות, אבל תיתכן    8-את הכרוז ל
למזרח   שתאפשר  טעות  בהחלט 

  לקיחות. 9לבצע 

  

Dealer: E  
Vul: N-S 18  Board:  

 QT73 
 96 

  

 A987642  

  

 AK85 

 K5 

 K97 

 KQ53    

 4 

 AQJ7 

 

AQJT654

2 

   
 J962 

 T8432 

 83 

 JT  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

1 Pass 2NT Pass 

3 Pass 3 Pass 

5* Pass 5* Pass 

5NT Pass 7 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

  1-4-8-0לא כל יום מקבלים חלוקה  
שמתאר   שותף  קודות!    18-19מול 

כמה להגיע    להלן  שעוזרים  כלים 
  לסלם הגדול בחלוקה זו: 

הפותח   של  שייה  לאחר הכרזה  (א) 
NT2    קודות    18-19המתארת

סדרתו   על  המשיב  חזרת  מאוזות, 
סדרת  קובעת  מחייבת,  הכרזה  היא 

  שליט ומזמיה לסלם. 
(ב) כאשר יש סדרת שליט מוסכמת,  

(כולל  הכרזת   קפיצה בסדרה אחרת 
לגובה סדרה שהשותף הכריז קודם)  

הכרזת    5 , Exclusion RKCמהווה 
למספר קלפי המפתח   כלומר שאלה 

ה איו    A-כאשר  המוכרזת  בסדרה 
  ספר (התשובות הן בצעדים).

הכרזת   שלו,  שואלת    5♣במקרה 
ל השותף  המפתח,  את  קלפי  מספר 

בלי    ♦ Kכולל   התשובות  ♣Aאבל   .
ראשון   צעד  ;  3או    0  –האפשריות: 

בלי   2  –; צעד שלישי  4או    1צעד שי  
Q♦  רביעי צעד  מזרח ♦ Qעם    2  –;   .

השלישי   בצעד  יודע  5♠עוה  מערב   .
בידי  (הדרשים)  המפתח  קלפי  שכל 
השותפות ושואל על מלכים צדדיים.  
והוא   מלכים,  ארבעה  מחזיק  מזרח 

מכריז   גם  7♦פשוט  לו  היה  אילו   .
A♣ היה מכריז ,NT7 .  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה אם  (  ♣A:  קלף  בודק  צפון 
אותו "מבלפים"  בחירת  )לא   .

דבר.  תשה  לא  כמובן,  ההובלה, 
לקיחות. גורלה של    13תמיד    למערב

  היד הזאת יוכרע בשלב ההכרזה.
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W 19  Board:  

 T743 
 J74 

 K84 

 Q64  

  

 J9862 

 Q85 

 J92 

 53    

 Q5 

 KT2 

 A65 

 KT872  
 AK 
 A963 

 QT73 

 AJ9  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 1 Pass 2NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

קודות    18-19עוד יד של הפותח עם  
המכרז   מהלך  והפעם  מאוזות, 
מהבורד   דרמטי  פחות  הרבה 
מתלבט:  המשיב  עדיין  הקודם. 

ל ב  NT3- להעלות  לעצור  ?  NT2-או 
עדיפה:   הראשוה  אם האפשרות 

בהחלט    19לשותף   כדאי  קודות 
לשותף   ואם  מלא,  במשחק  להיות 

  NT3בלבד, עדיין יש סיכוי לבצע    18
רק אם   NT2-צפון יעצור ב  :כלומר  –

להכרזת עם    1♦הפתיחה    השיב 
קודות (תופעה לא דירה    6-פחות מ

היד   עם  מומלץ    הוכחית בימיו). 
שהשותף    NT3להכריז   ולקוות 

  עזור.ו/או ההגה ת ישחק היטב
  

  ניתוח משחק היד

.  )רביעי מלמעלה(  ♣7:  קלף ההובלה
כיסה   ואשות  המחפש  דרום, 

מסה   בלקיחה  ♣Qלדומם,  זוכה   ,

. קלף זה  T-לעבר ה  ♦4וממשיך מיד  
ה  את  למערב  הצלחה  A-מוציא   :

הבטיח   הוא  זה  ובשלב  לכרוז, 
מערב    8לעצמו   של  המשך  לקיחות. 

לקיחה   מיד  לו  יעיק  בקלאב 
לפתח   יתן  יהיה  ובהמשך  תשיעית, 
לעומת   בהארט.  עשירית  לקיחה 
זאת, לאחר המשך של מערב בספייד  

בסכה.   היחידה  החוזה  הדרך 

מהיד   להריץ  תהיה  ,  ♥ 9להצליח 

- לזכות ב  ♥ Q-ולאחר זכיית מזרח ב

A♣  ולבצע זוכים  קלפים  למשוך   ,
Strip Squeeze    בסדרות מערב  גד 

  הקלאב וההארט. 
מזרח אם  משתמשים  -אגב,  מערב 

להראות  Smithבאיתות   יוכל  , מזרח 
לשותפו בלקיחה השייה שאין בידו  

J♣  לפתוח סדרה שעליו  יבין  מערב   .
  חדשה כאשר יקבל את ההובלה. 

  



  9עמוד    2021 אוקטובר אונליין  סימולטנית ארצית

  
  

Dealer: W  
Vul: Both 20  Board:  

 J 
 K962 

 KQ763 

 972  

  

 AQ85 

 A85 

 A85 

 AT6    

 T7 

 JT743 

 4 

 KQJ53  
 K96432 
 Q 

 JT92 

 84  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1 2 

3 Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה 

כאן קורה  מוזר  בפעם    : משהו 
לפותח   ברציפות    18השלישית 

הכרזת  קודות עם חלוקה מאוזת.  
היא   הכוה  ודרום  1♣הפתיחה   ,

אבל    2♠מתערב   גרועה,  (הסדרה 
את   6-4החלוקה   מצדיקה 

עליו   בעיה.  יש  למערב  ההתערבות). 
את   או  ההארט  סדרת  את  להקריב 
קצת   שידו  היות  בקלאב.  ההתאמה 
המחייב   שלילי  כפל  בשביל  חלשה 

הש בגובה  את  להכריז  הוא  3ותף   ,
בלתי   התאמה  הכרזת  מעדיף 

הכרזה  3♣מחייבת   למזרח  כעת   .
של   טובים    NT3ברורה  עוצרים  עם 

למשחק   מספיק  ויקוד  בספייד 
  מלא. ההתאמה בהארט הוחמצה.

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה(  ♠4:  קלף    ) רביעי 

היא  ♦Jאו   הסטדרטית  ההובלה   .
, אבל דרום מצפה בסדרה זו  בספייד

ולכן   הכרוז,  של  טובים  לעוצרים 
פתע"   "מתקפת  לשקול  יתן 
בדיאמוד (לכותב ההסברים שרואה  
יותר).  קל  תמיד  הקלפים  כל  את 
יהיה   ההובלות  שתי  בין  ההבדל 
בדיאמוד   הובלה  לאחר  תהומי. 
להסתפק   וייאלץ  אוים  הכרוז חסר 

בספייד    8-ב הובלה  לאחר  לקיחות. 

מ (הכרוז  במתה  לקיחה  )  ♠Qקבל 
לקיחות   לפתח  כדי  זמן  מרוויח  וגם 

  בהארט.
החלופי   להתבצע    4♥ החוזה  אמור 

לקיחה   מפסיד  הכרוז  כאשר  בדיוק 
בסדרת  לקיחות  ושתי  בספייד 
בדיאמוד   הובלה  כאן  גם  השליט. 
לקצר  תתחיל  היא  טובה:  תהיה 
די בה   לכרוז את השליטים, אך לא 

  כדי להפיל את החוזה. 
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S 21  Board:  

 K6 

 AT3 

 QJ985 
 975  

  

 JT7 

 K65 

 K643 

 AJ6    

 A983 

 98742 

 T 

 K32  
 Q542 

 QJ 

 A72 
 QT84  

  

 

West North East South 

--- Pass 1 Pass 

1 Pass 1NT Pass 

2 Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   משיב  1♦מזרח  מערב   . ♥1  ,
מכריז   קודות    NT1  )12-14ומזרח 

ברור   למערב  מאוזת).  חלוקה  עם 
שאין משחק מלא, וגם אין התאמה  

לבחור   עליו  ב  –בספייד.  -לעצור 
NT1    להכריז   (הכרזת  2♥ או 

sign-off  ,ייה עדיפההאפשרות הש .(
פתיחה   מערב    NT1הרי מול הכרזת 

ול יד  היה מכריז טרספר להארט. מ
הצורך   הפותח,  של  יותר  חלשה 

גובר.   שליט  עם  אפילו  לשחק 
התאמה   של  חוזה    5-2במקרה 
    בהארט עשוי להיות עדיף.

שוקל   ,  Balancingבמצב    Dblדרום 
וקלפי   הפגיעות  מצב  לאור    ♥ - האך 

  הוא מעדיף לוותר. חסרי הערך
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף)  ♦Q:  קלף  או   (ראש 

מלמעלה).    ♣7 להוביל    טבעי (שי 
של   הדומם  QJ98מרצף  שי,  מצד   .

. למי שחושש למצוא במזרח  1♦פתח  
ATxx    ובמערבKx    הובלה מומלצת 

יזכה    ♦Qפסיבית בקלאב. במציאות  
המשך   אבל  הראשוה  בלקיחה 
בדיאמוד עלול לעזור לכרוז להגביה  

להשלכת קלאב. עדיף לצפון    ♦Kאת  
לסות  להחליף לקלאב. הכרוז צריך  

הארט   תחילה  אפשרית:  עקיפה  כל 
ה  לעבר  הכיסות  -Kמוך  בשתי   .

יש  ובקלאב  בהארט  לדומם 
כפולה   עקיפה  לבצע  כדי  להשתמש 
כון   דבר משחק  של  בסופו  בספייד. 
בהארט   לקיחות  שתי  להפסד  יוביל 
ואחת בכל סדרה צדדית עם תוצאה  

של   מערב.  -למזרח   110+מצוית 
צפון  לבצע  -מגד,  יכולים    8דרום 

בחוזה   פתיחת  ♦- בלקיחות  אך   ,

  חוסמת להם את הדרך. 1♦ מזרח 
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W 22  Board:  

 J643 
 543 

 AKT6 

 K3  

  

 T52 

 KT82 

 J87 

 AQ4    

 AK8 

 AJ96 

 Q54 

 J96  
 Q97 
 Q7 

 932 

 T8752  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1NT Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה 

קודות    10. למזרח  NT1מערב פותח  
חלוקה   עקרוית,  3-4-3-3עם   .

של   לטווח    NT3הכרזה  מרוויחה 
ארוך עם חלוקה כזו. יחד עם זאת, 

בהכרזת   היגיון    Puppet-Staymanיש 
בהסכמי    3♣ כלל  שזה  (בתאי 

אם    4♥ השותפות) כדי לשחק בחוזה  
  קלפים בהארט. חמישה לפותח 

החוזה   התון  הקלפים    NT3במערך 
  .4-4בהתאמה   4♥ עדיף על פי 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף)  ♦A:  קלף  . (ראש 
ב  להוביל  בקלף   A-מקובל  (ולא 
קלפים בראשות    4מוך) מסדרה בת  

AK  ו מעודד. צפון ממשיךדרום אי .
מוך   בדיאמוד  זאת  חשוב    –בכל 

.  ♦Kלא לבזבז בשלב זה את הכיסה  
בהארט.   ביחוש  תלוי  החוזה  גורל 
כי   ראה  וההמשך  ההובלה  פי  על 
לצפון אורך בדיאמוד, ולכן הסיכוי  

מערב    ♥ Qלמצוא   יותר.  טוב  בדרום 

מהדומם  ♥ Kחק  מש מוך  הארט   ,
  ופלת! ותר רק לדייק בקלאב  Q-וה

לעבר   מהיד  מוך  בקלף  ולהתחיל 

Q♣  זו בסדרה  הקלפים  חלוקת   .
ל יגיע  והכרוז  מאוד,    10-ידידותית 

ארבע   בספייד,  שתיים  לקיחות: 
ושלוש   בדיאמוד  אחת  בהארט, 

החלופי   בחוזה  יתן    4♥ בקלאב. 
לבצע   זהה)  לקיחות    10(במשחק 

לאחר כל הובלה, אך לא יותר מכך. 
רק הובלה לא טבעית בספייד תגביל  

.  NT3לקיחות בחוזה    9-את הכרוז ל
בין   ההבדל  זה   430+-ל  420+בבורד 

  עשוי להיות משמעותי מאוד. 
  
  



  10עמוד    2021 אוקטובר אונליין  סימולטנית ארצית

  
  

Dealer: S  
Vul: Both 23  Board:  

 42 
 AJT8 

 KJ53 

 Q32  

  

 A73 

 Q764 

 96 

 T876    

 KQJT5 

 K3 

 Q87 

 K94  
 986 
 952 

 AT42 

 AJ5  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 Dbl 2 Dbl 

Pass 3 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

קודות מאוזות.    14עם    1♠מערב פותח  
ל מאוד  טובה  חלוקה  עם   Dbl-לצפון 

 "יפים. לדעתי מוצדק "למתוח  הארטים
קודות גבוהות.    11ולהכפיל עם    הידאת  

הוא עדיין    Pass- במקרה שצפון יתחיל ב
להכפיל   עם   Balancingבמצב    2♠יוכל 
  תוצאה דומה.

ל תומך  צורך    2♠-מזרח  רואה  ודרום 
הרי   –קודות גבוהות    9"להתבטא" עם  

השותפות שלו מחזיקה לפחות במחצית 
כפל.   היא  היחידה  האפשרות  הקודות. 

רביעייה  השולל    Responsive Doubleזהו  
הארטים דרום פשוט היה   4בהארט (עם  

את 3♥ מכריז   להכריז  מתבקש  צפון   .(
ה המייור  יותרסדרת  או    ארוכה 

וכך  בהארט,  חמשייה  מגיעים   להראות 
  .  3♦לחוזה 

מזרח לגבי  היא -ומה  ההמלצה  מערב? 
ולא  הלקיחות"  סך  ב"חוק  להשתמש 

בגובה   הכרזה  מעל  של    3להתחרות 
התאמה   בלי  על   9של  היריבים  קלפים. 

  יהיה החוזה הסופי. 3♦-כן אי צופה ש
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה להוביל  :  קלף  מפתה 
לכרוז   זו תפתור  הובלה  אך  בשליט, 

הבעיות כל  בהיעדר    את  מיד. 
יבצע  הכרוז  בשליט,  מפסידים 

וישלים   בהארט  כפולה    9עקיפה 
לקיחות כשהוא מפסיד הארט אחד,  

  קלאב אחד ושי ספיידים. 

  –תהיה מוצלחת יותר    ♠A- הובלה ב
המצב  את  לחש  יצטרך  צפון 
הכרזת   לאור  זאת,  עם  בדיאמוד. 

ש הסיכויים  רוב    ♦ Q-הפתיחה 

ע  יבוצ  3♦ במערב, ולכן צפוי שהחוזה  
מזרח מגד,  מקרה.  מערב  -בכל 

  . 2♠מסוגלים לבצע בדיוק  

  

Dealer: W  
Vul: None 24  Board:  

 76 
 KT5 

 AQ765 

 A76  

  

 Q954 

 J73 

 J84 

 KT2    

 32 

 A9862 

 K 

 QJ853  
 AKJT8 
 Q4 

 T932 

 94  

  

 

West North East South 

1 Pass 2 2 

Pass 2NT Pass 3 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה 

עם  במערב  גבולית  פתיחה  הכרזת 
גבוהות    10-ו  5-5חלוקה   קודות 

יותר    Kהכוללות   בודד. הייתי שמח 
פתיחה   הכרזת  לרשותי  עמדה  אילו 

ב  2♥ של   חמישייה    ♥ -המתארת 
  וחמישייה במייור.  

אם  צפון     . 2♦להכריז  מתלבט 
  2בגובה    שאוברקול  רצויעקרוית,  

, ולכן  יתבצע עם חלוקה לא מאוזת
זו.  הכרזה  על  המלצתי  מזרח    לא 

יציג    2♥ יכריז   ודרום  מקרה,  בכל 
הספייד. סדרת  כי    את  להדגיש  יש 

שהיריבים    2♠התערבות   לאחר 
תמכו זה בזה איה מחייבת כוח של  
יימע   צפון  זו  מסיבה  פתיחה. 

מלא   משחק  ויסתפק    NT3מהכרזת 
מזמיה   דרום .  NT2בהכרזה  כעת 

איו מקבל את ההזמה, אך מראה 
. צפון שמח שמצא  3♦   - סדרה שייה  

כדאי   אם  ספק  אך  התאמה, 
ל החבל"  את  תוצאה  5♦- "למתוח   .

חמד   דבר  זה  בטוחה    חיובית 
  .3♦ -בוטום. צפון עוצר ב-בטופ

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף)  ♣Q:  קלף  . (ראש 
לידו   עובר  בדומם,  זוכה  דרום 
במערב  בדיאמוד.  ועוקף  בספייד 

בודד, כך שלמזרח לקיחה    Kמתגלה  

. בהמשך הכרוז ישחק  ♦Jבטוחה עם  
את   להגביה  ויסה  שי  גבוה  ספייד 
הסדרה באמצעות חיתוך. בסופו של  
בכל   אחת  לקיחה  יפסיד  הוא  דבר 

לספייד:   פרט  יתן  130+סדרה   .
ילים ישר  לקיחות אם מתח   11לבצע  

זורקים   ובהמשך  בספייד  בעקיפה 
של   המפסידים  הקלאבים  כל  את 

  הדומם על סדרת הספייד. 
יותר:   מוצלח  בספייד  חוזה  אגב, 

לבצע   באמצעות    10יתן  לקיחות 
  עקיפה חוזרת בסדרת השליט.

  


