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

האשישית  הארצית  הסימולטנית  בתחרות  ששוחקו  הידיים   40 לפניכם 
לשנת 2013. הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום 
התערבות. חולקו 4 סטים של ידיים  ומחבר ההסברים אפרים בריפמן, בחר 

סט שלם, זה שנראה לו המעניין ביותר.
את  משמעותי  באופן  שיפרו  השחקנים  בהם  קורסים  והקים  יזם  אפרים 

יכולתם, הן בתחום התיאורטי ובעיקר בתחום הפרקטי של המשחק.
מאות תלמידים אשר סיימו את תכנית הלימודים, משתתפים בהצלחה יתרה 

בתחרויות מקומיות וארציות... והם עדות כי להוראה יש משקל מכריע.

בהסברים השתדל אפרים להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של 
רוב הקוראים.  ההכרזות המומלצות הן בשיטה טבעית 5 מייג'ור הנפוצה 
ביותר אצלנו. ישנם כמה ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו 

להבנתכם וסקרנותכם.
אנו מקוים כי נהניתם מן התחרות עצמה, בה שיחקתם 24 ידיים מתוך ה- 
40, וכי תפיקו תועלת גם מקריאת החוברת הזו, הכוללת גם את הידיים שלא 

שיחקתם.
תתפרסמנה  וכן  לסניפים,  האפשרי  בהקדם  תופצנה  התחרות  תוצאות 

באינטרנט:  
http://www.bridge.co.il • באתר ההתאגדות	
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Dealer: N 
Vul: None

 1 Board:

♠ AK
♥ K8
♦ K52
♣ AT9864

♠ T74
♥ 7543
♦ J9873
♣ 5

♠ J62
♥ QT62
♦ QT6
♣ Q72

♠ Q9853
♥ AJ9
♦ A4
♣ KJ3

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
Pass1NT(1)----
Pass2♠Pass2♥(2)

PassPassPass3NT

Pass1♣----
Pass3♣Pass1♠
Pass4♦(3)Pass4♣
Pass4NT(4)Pass4♥(3)

Pass5♦(6)Pass5♣(5)

PassPassPass6♣(7)

ניתוח ההכרזה

של  הנפוצות  הבחירות  אחת   )1(
כי  לעצמם  יאמרו  רבים  המשתתפים. 
סדרת הקלאב חלשה )באופן יחסי( ולכן 
את  לתאר  קשה  יהיה  השנייה  בהכרזה 

הכח.
)2( טרנספר.

.Cue bid )3(
 .R.K.C.B. )4( 

 )5( 0 או 3 אסים, מתוך 5.
 )6( האם ה-Q♣ ברשותך?

 )7( מצטער – לא.

ניתוח משחק היד

לקיחות  ב-12  לזכות  עומד  אחד  כל 
מלמעלה.   ♣AK תשחקו  כי  ובהנחה 
יש 12 לקיחות בין אם החוזה יהיה עם 
או בלי שליט. אין גם ספק כי לא כולם 
למשל,   .slam-ה אל  דרכם  את  ימצאו 
אם נתבונן במהלך ההכרזות הראשון בו 
צפון בוחר לפתוח 1NT... רבים וטובים 
חמישייה  עם  בלבד  נק'   15 עם  בדרום, 
תומך(,  אינו  השותף  )בה  'אנמית' 

יסתפקו ב-3NT, לכאורה בצדק.
אם לעומת זאת צפון יפתח ♣1 ובהכרזה 
השנייה יכריז ♣3 )יתכן גם 2NT(, כאן 
שהזוג  עד  במכרז  להמשיך  יבחר  דרום 
יגיע ל-slam. האם החוזה יהיה עם או 
בלי שליט, קשה לאמר, נראה כי השדה 
♣6, חלק  ישחקו  לשניים, חלק  יתחלק 

שישחקו  זוגות  גם  יהיו  שוב,  אך   6NT
.3NT

דרך אגב, אחרי שתשחקו K♣, לא יזיק 
להמשיך ב-J♣. יש שחקנים שבכל מצב 
אולי  תדע,  לך  בתמונה.  תמונה  מכסים 

?♣Q-ישחקו את ה

Dealer: E 
Vul: N-S

 2 Board:

♠ A52
♥ KJ9752
♦ J
♣ 952

♠ KJ6
♥ 3
♦ AT987642
♣ 8

♠ T87
♥ AQ864
♦ Q53
♣ 64

♠ Q943
♥ T
♦ K
♣ AKQJT73

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth

3♦(!)------
PassDbl(3)5♦(2)4♣

PassPass

ניתוח ההכרזה

יהיו  זאת,  תאפשר  השיטה  אם   )!(
דרום  את  ייאלץ  זה   .4♦ שיפתחו 
להכריז – ♣5. כל הסיכויים כי במקרה 
זה מערב יתפתה להכריז ♦5 ושוב הגענו 

לאותו המקום.
)2( ♦5 בא באמונה שלמה כי זו הכרזת 

הקרבה.
)K+♠A )3♥ ושותף דיבר... חייבים עם 

לקיחה וחצי להשמיע קול.

ניתוח משחק היד

חלוקה מאד מתעתעת ויתכנו בה הרבה 
שתיארתי(.  למה  )בנוסף  תרחישים 
  4♣  – דרום   ,3♦  – מזרח  למשל: 
ומערב... ♥4 )כן, ♥4(. הכרזה המציינת 
התאמה  עם  להובלה  טובה  סדרה 

בדייאמונד.
 Dbl. מכריז  ה-♥4  אחרי  צפון,  ואז, 
ושוב הגענו ל-♦5. הרי ברור כי מזרח או 
.Dbl-מערב יכריזו ♦5, בוודאי אחרי ה

החוזים,  שני   ?bottom line-ה ומהו 
מי  בלקיחה באחת.  נכשלים,  ו-♦5   5♣
ינצח במרוץ? מי שיפסיד במכרז. החשוב 
לשחק  ויורשה  במרוץ  שינצח  שמי  הוא 
J. אותי זה מצחיק,  – יפסיד בתוצאה 

.L אני משוכנע שאתכם, ממש לא

Dealer: S 
Vul: E-W

 3 Board:

♠ A2
♥ 73
♦ AJ942
♣ AT62

♠ 9854
♥ KJ652
♦ 83
♣ K3

♠ KQJT3
♥ T9
♦ Q765
♣ J4

♠ 76
♥ AQ84
♦ KT
♣ Q9875

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
Pass1♦PassPass
2♠Pass1♠1♥

Pass(1)3♣PassDbl
PassPass

ניתוח ההכרזה

תחליטו  אם  וויכוח  שום  לי  אין   )1(
תבואו  אל  רק   .3♠  – במכרז  להמשיך 
 South בטענות, אלא לעצמכם,  כאשר 
יכריז .Dbl )אחרי ה-♠3...( זה יעלה רק 

500 נק', זה הכל.

ניתוח משחק היד

שווה  השליטים  "מספר  של  המנטרה 
אסטרטגיה  זו  וכו',  הלקיחות"  למספר 
בה  משתמשים  אינכם  עוד  כל  יפה, 

באופן עיוור.
בידכם   ,1♥ הכריז   South לב:  שימו 
אחריכם.  והארטים   ♥KJxxx
אם  זוטרים.  דייאמונדים  לרשותכם 
כי  זכרו  בדייאמונד,  נקודות  לשותף 
זהה  הקלפים  מצב   ,1♦ פתח   North
אותי?  מבינים  בהארטים,  כמו  לאלה 
המכרז         את  מחדש   South ועוד,  זאת 
נק'.   10-11 לרשותו  המסקנה:   ,Dbl-ב
מה עוד לתאר לכם על מנת שתשתכנעו 
כי תיאוריה זה דבר יפה, אך ההיגיון – 

יפה יותר.
כפי שהקלפים  נכון,  ועתה אל המבצע: 
ב-11  לזכות  אפשרות  יש  ממוקמים 

לקיחות )ב-♣5 כמובן(.
אך האם באמת יש היגיון להכריז ♣5? 

במשותף 24± נק', לדעתי – לא. 
איך  אז   ,3NT הכריזו  צפון-דרום  ואם 

.J "לאמר: "שלא נדע מצרות
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Dealer: W 
Vul: Both

 4 Board:

♠ J8
♥ AKQT
♦ T6
♣ AJ753

♠ AKT52
♥ 63
♦ KQ742
♣ 2

♠ Q963
♥ 42
♦ A9853
♣ 98

♠ 74
♥ J9875
♦ J
♣ KQT64

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth

1♠1♣Pass--
4♠3♥2♠Dbl

PassPassPass5♥(1)

ניתוח ההכרזה

לנו אוצר בקלאב.   ,1♣ North פתח   )1(
ארבעה  הראה  צפון  ה-♠2,  אחרי 
הארטים ובטוח יותר מ-12 או 13 נק' – 
לנו חמישה הארטים. בהתאמה כפולה, 
צעד  להתקדם  משתלם  הארוך,  לטווח 

אחד נוסף.

ניתוח משחק היד

האם North יבצע את החוזה? – לא.
הגנה  אחת.  בלקיחה  ייכשל  החוזה 
עם  ויחד   .♦A-וב  ♠AK-ב תזכה 
כיוון  מדוע?   ,5♥ לשחק  השתלם  זאת, 
יזכה   ,4♠ לשחק  יורשה  אם  שמערב, 
ב-10 לקיחות, בקלי קלות. כאן ההגנה 
תזכה ב-AK♥ וב-A♣. במלים אחרות, 
 ,Dbl. להיכשל בלקיחה אחת, אפילו עם

 .West-East עדיף על 620 נק' לצד
כאשר  חשוב:  עיקרון  לזכור  רק  יש 
והמכרז  כפולה  התאמה  הצדדים  לשני 
להכריז  משתלם  כך,  על  מרמז  בבירור 

פעם נוספת. 
לטובתנו  עובד  הרעיון  כי  אומר  זה  אין 
נוספת  פעם  והכרזנו  קורה  תמיד. 
להכריז  עדיף  היה  כי  התברר  ובדיעבד 
לכולנו  מנת שתהיה  על   .Dbl. או   Pass
מסוג  במצבים  כי  אציין  טובה,  הרגשה 
זה קורה כי אפילו המומחים בעלי שם 

– לא מדייקים.

Dealer: N 
Vul: N-S

 5 Board:

♠ AT64
♥ J4
♦ QJ764
♣ KJ

♠ KJ52
♥ QT9
♦ AT
♣ AQ65

♠ Q73
♥ 8532
♦ 92
♣ T873

♠ 98
♥ AK76
♦ K853
♣ 942

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth

1NT1♦----
Rdbl(3)PassPass(2)Dbl(1)

PassPass2♣(4)Pass
PassPassPass2♦(5)

ניתוח ההכרזה

ההכרזה  היא   Dbl.  ,NT אחרי   )1(
היחידה אשר מציינת כח.

במלים אחרות – זהו Dbl עונשין.
.Rdbl. 2( מאלץ את השותף להכריז(

)3( הכרזה מאולצת.
)4( רביעייה קלאב ועוד רביעייה, הארט 

או ספייד.
אלה  לשניים:  יתפצל  השדה  כאן   )5(
שימשיכו ויכריזו Dbl )החוזה יהיה ♣2 
ויתמכו  לרעיון  שיניחו  ואלה   )Dbl עם 

בשותף – ♦2.

ניתוח משחק היד

ראשית, כדאי לכל זוג לברר עם שותפו 
 1NT לאחר   במכרז  להמשיך  איך 
הוא:  מכם  שנדרש  כל  מעניש.  שהיריב 
בה.  ולדבוק  רבות  ויש  שיטה  לאמץ 
תירוץ,  זה  בשבילנו",  לא  "זה  לאמר: 

J ?נכון
ובכן, מה יקרה אם החוזה יהיה ♣2, עם 
.Dbl כמובן. עקב היעדר כניסה לדומם, 

אפשר כי המבצע ימסור:
AK ,♠A♥ + חיתוך הארט ועוד לקיחה 
את  נסובב  שלא  איך  בדייאמונד.  אחת 
החלוקה, במשחק פשטני למדי, המבצע 
עומד לזכות ב-8 לקיחות ונראה כי הגנה 
כי  לב  שימו  זאת.  למנוע  יכולה  אינה 
העוזר  זוכה,  קלף  להיות  הופך  ה-8♥ 

במשימה.
בשלב   ?2♦ ישחק  צפון  אם  יקרה  ומה 
ייאלץ  זה או אחר של המשחק המבצע 
.♣AQ-ו A♦ ,למסור 4 לקיחות: ספייד

 ,Dbl. עם   1NT יישאר  והחוזה  היה 
 7 להגנה  על  במבט  ייכשל.  החוזה 
לקיחות )אחרי הובלה ב-3♦(. אך אפשר 
כי ייכשל יותר וזאת כיוון שעל המבצע 
מבול  עליו  ייפול  כאשר  קלפים  לזרוק 

של דייאמונדים.

Dealer: E 
Vul: E-W

 6 Board:

♠ J2
♥ A6
♦ KQ87
♣ QJ952

♠ AK5
♥ KQ982
♦ T
♣ K873

♠ T743
♥ J75
♦ A964
♣ T4

♠ Q986
♥ T43
♦ J532
♣ A6

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth

1♥------
3♣(1)Pass2♥Pass
PassPass3♥Pass

Pass

ניתוח ההכרזה

)1( הזמנה למשחק מלא – ♥4.
להיענות  המשיב  על  הוא:  הרעיון 
קלף  או  קוצר  לספק  יכול  אם  להזמנה 
הפותח,  ע"י  המוכרזת  בסדרה  בכיר 

במקרה זה קלאבים.
עליו  כח,  מינימום  למשיב  אם  אבל... 

להתעלם מההזמנה ולסרב.

ניתוח משחק היד

להוביל,  במה  התלבטות  יש  כאשר 
הרעיון היעיל ביותר: הובילו שליט.

אחרי ההובלה בשליט, המבצע אינו יכול 
ליהנות  הנוכחית  בחלוקה  לפחות  עוד, 
מפסידים  קלאבים  של  מחיתוכים 
המבצע  כי  אומר  זה  האם  בדומם. 
ירים ידיים? – ברור שלא. אחרי שצפון 
ביד  זכו  בהארט,  וימשיך   ♥A-ב יזכה 
המשיכו  ככניסה.   ♥J-ה את  והשאירו 
 ♠Q-ועוד ספייד. דרום יזכה ב ♠AK-ב
אך ה-T♠ הפך לקלף זוכה, עליו בהמשך 

ייעלם קלאב מפסיד מהיד.
בלקיחה  ייכשל  החוזה  כי  להניח  סביר 
כי  משער  אני  זאת,  עם  ויחד  אחת. 
או  תוצאה  יעניק  בלקיחה  כישלון 
ייכשלו  רבים  או מעל הממוצע.  ממוצע 
בשתי לקיחות, בוודאי אלה שהכריזו עד 

ל-♥4.
אם  בשליט,  הובלה  אחרי  אגב,  דרך 
תנחשו כי לדרום A♣ שני, תוכלו לזכות 
דיבורים  סתם  אלה  אך  לקיחות.  ב-9 
לא  המשחק.  בזמן  כלום  שווים  שלא 
ולנבא  החלוקה  כל  את  לראות  חכמה 

מה היה אילו...
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Dealer: S 
Vul: Both

 7 Board:

♠ AK72
♥ Q93
♦ T
♣ JT653

♠ QJ8
♥ AK82
♦ 875
♣ KQ7

♠ T9543
♥ J654
♦ J96
♣ 8

♠ 6
♥ T7
♦ AKQ432
♣ A942

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
Pass(1)1♠Pass1♦
Pass3NTPass3♦(2)

PassPass

ניתוח ההכרזה

)1( בידי דרום +13 נק' ולצפון +7, בערך 
כמובן. כמה נקודות אתם חושבים שיש 
לשותף שלכם? מצב שכיח שעם חלוקה 
לא  שותקים.   – נק'   15 ורק   4-3-3-3

.J ?"למדתם כי "שתיקה שווה זהב
אך  אתי,  יסכימו  לא  וחלק  יתכן   )2(
אני חושב כי חלוקה זו שוות ערך ל-15 
הדייאמונד  סדרת  של  הפוטנציאל  נק'. 

משדרג את החלוקה.

ניתוח משחק היד

האם השדה יתחלק לשתי קבוצות? אין 
אחרי  יכריז,   South אם  שכן.  ספק  לי 
החוזה  יהיה  זה  בלבד,   2♦  – ה-♠1 
הסופי. צפון, עם 10 נק' וקלף בודד לא 
יעז להמשיך במכרז. לעומת זאת אחרי 

.3NT – 3, כל אחד עם 10 נק' יכריז♦
המון  למבצע   3NT של  במקרה  נכון, 
מזל. חלוקה בדייאמונד 3-3 ולכך 36% 
שמשחק  אמר  מי  אך  בלבד.  סיכויים 

הזה לא צריך טיפונת מזל?
ודרך אגב, רק שתדעו: המזל הולך עם 
ב-9  תזכו   ,3NT הכרזתם   .J הטובים 
לקיחות. הסתפקתם ב-♦2? תזכו ב-10, 
לא  אבל...  לקיחות,  ב-11  וגם  יתכן 

.L JJ באותה התוצאה
שבחבורה  לעקשנים  באשר  ומה 
ללא   ?1NT  –  East מצד  המכריזים 
כי   ברור   .Dbl-ב ייענש  החוזה  ספק 
West יציל את המצב ויעבור להארט או 
פחות  ייענש.  החדש  החוזה  גם  ספייד. 

מ-500 נק' זה לא יעלה.

Dealer: W 
Vul: None

 8 Board:

♠ AKT32
♥ 954
♦ A96
♣ 98

♠ QJ954
♥ AJ82
♦ J75
♣ K

♠ 8
♥ KT763
♦ Q42
♣ AQ65

♠ 76
♥ Q
♦ KT83
♣ JT7432

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth

2♠(2)1♠1♥(1)--
4♥(4)Pass3♥(3)Pass

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

)1( למתלבטים שבחבורה, חוק ה-20
מרמז כי יש לפתוח – ♥1.

רוצים  אם  הארטים.  עם  נק'   10+  )2(
לנסות ללכוד את North לשחק ♠1 עם 
.Dbl, תבחרו ב-Pass. האם כדאי להגן 
עם התאמה של תשעה קלפים? אותי זה 

מרתיע.
)3( מינימום.

)4( מינימום שמינימום,  ♥4 וזהו.

ניתוח משחק היד

ואחרי   ♠K-ב הטבעית  ההובלה  אחרי 
תהיה  עדיין  ב-7♠,  ישרת   South-ש
שני  או  בודד  קלף  זה  האם  התלבטות 
כאלה(  )ויהיו   ♠K-ב המשך  ספיידים. 
לקיחות.  ב-11  לזכות  למבצע  יאפשרו 
למסור  ייאלץ   West אחר,  המשך  בכל 
בשליט   3-1 החלוקה  לקיחות.   3
שני  שייעלמו  אחרי  מאפשרת,  אינה 
שני  לחתוך   ♣AQ-ה על  דייאמונדים 
אם  בין  מקרה,  בכל  וכך,  דייאמונדים. 
או  דייאמונד  ועוד   ♦A-ב ימשיך  המגן 

'משהו אחר', יש למסור 3 לקיחות.
את  לזרוק  אפשרות  אין  כי  לב  שימו 
הדייאמונדים על ה-AQ♣, לפני משיכת 

השליטים – North חותך...
420 נק' זזו התוצאה נפוצה ביותר.

Dealer: N 
Vul: E-W

 9 Board:

♠ A4
♥ KQ96
♦ K8
♣ KQJT4

♠ KT985
♥ 852
♦ 752
♣ 98

♠ J732
♥ A
♦ JT643
♣ A73

♠ Q6
♥ JT743
♦ AQ9
♣ 652

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
Pass1♣----
Pass4♣(1)Pass1♥
PassPassPass4♥(2)

ניתוח ההכרזה

עם  הארטים  ארבעה  נק',   18±  )1(
קלאבים ארוכים ואיכותיים.

)2( אפשר כי דרום יכריז – ♦4, אפשר כי 
ינסה לעצור את שותפו.

ניתוח משחק היד

האם   .2 מס'  לסעיף  לרגע  נתייחס 
שונה  יתנהל  ההכרזות  מהלך  כי  יתכן 
אחד  לכל  שכן.  ברור   – שהצעתי?  ממה 
הערכת  אחת  ולא  משלו  הדעת  שיקול 
הקלפים אינה דומה בין שחקן לשחקן. 
מה שבטוח הוא, אחרי שצפון או דרום 
במקרה  במשותף,  אסים  כמה  יבררו 
דרך  יש  האם  ב-♥5.  ייעצרו  הגרוע 
 – בספייד?  הובלה  כן.   –  ?5♥ להכשיל 
לא. ההובלה ב-A♣ ועוד קלאב תכשיל 
את החוזה של ♥5. מערב, אחרי שיזכה 
יחתוך.  ומזרח  בקלאב  ימשיך   ♥A-ב
הנייר  על  יפה  הזו  התיאוריה  כי  ברור 
כיוון שלא יימצאו שחקנים שיפענחו את 

המצב העדין.
בעצם, אולי, באמת אולי, יימצא שחקן 

.♣A או שניים שיידעו להוביל
המפסיד  לקיחות.  ב-11  יזכו   99%
ולהגנה  הדייאמונד  על  ייעלם  בספייד 

שני אסים בלבד.
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Dealer: E 
Vul: Both

 10 Board:

♠ 7
♥ K5
♦ AKJ987
♣ QT76

♠ KT9542
♥ A4
♦ Q54
♣ 32

♠ AQ8
♥ Q2
♦ T632
♣ K985

♠ J63
♥ JT98763
♦ 
♣ AJ4

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth

2♠(1)------
Pass4♦(3)3♠(2)Pass
PassPassPass4♥(4)

ניתוח ההכרזה

.Weak two )1(
.Preemptive )2(

)3( להשאיר ♠3? – לא, ננסה ♦4.
 Pass 4( ידעתי שאשמע ♦4. רק שיכריז(

אחרי ה-♥4.

ניתוח משחק היד

במה  ארוכות  להתלבט  עומד   West
או  פחות  יתנהל,  המכרז  אם  להוביל. 
הרע  כי  נראה  מציע,  שאני  כפי  יותר 

.♠A-במיעוטו יהיה דווקא להוביל ב
בלקיחה השנייה יש בחירה, או להמשיך 
בתקווה  ב-2♥  להמשיך  או  בספייד 
המשך  בדומם.  לחתוך  מהמבצע  למנוע 
 ♥Q-ב גם  לזכות  מאפשר  בספייד 

 .♥A-וכמובן ב
אחדים ייכשלו ב-♥4 בלקיחה אחת.

ביצוע המשחק אינו פשוט ותלוי בקלפים 
מהיד  קלאבים  שני  המגינים.  שישחקו 
 .♦AK-ה על  להיעלם  עומדים  הסגורה 
לזרוק שני ספיידים  עוד אפשרות, היא 
על ה-AK♦ ולנסות לעקוף בקלאב. יש 
מספר אפשרויות ולכל אפשרות ההיגיון 
אך  לקיחות,  ב-10  יזכו  בודדים  שלו. 
לקיחות  ב-9  להסתפק  ייאלצו  רבים 
בלבד. אי ההצלחה נובעת בעיקר בשל ה

היעדר  כך,  ובעקבות  בדייאמונד   void-
מעברים מצד לצד.

Dealer: S 
Vul: None

 11 Board:

♠ K73
♥ AK3
♦ QT2
♣ KQ74

♠ A62
♥ J542
♦ K98
♣ A83

♠ QJT85
♥ QT8
♦ J75
♣ 65

♠ 94
♥ 976
♦ A643
♣ JT92

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
Pass1NTPassPass

Pass(1)Pass

ניתוח ההכרזה

האם  נק'.   12± יש  לשותף  כי  ברור   )1(
לא   ?2♠ עם  ולהתערב  'להסתכן'  כדאי 
ברור. אך זו בהחלט אפשרות ללא ספק 
שלושה  זה  ואחרי   2♠ נשמע  ושם  פה 

.Pass

ניתוח משחק היד

ראשית, נגד 1NT מזרח יוביל 2♥.
שמא  מיידית,   ♥Q-ה את  לקחת  חשוב 
בלקיחה השנייה  בספייד.  יתקיף  מערב 
– K♣ ואם יש צורך שוב קלאב. וכך יש 
למבצע 6 לקיחות בטוחות. רבים, אחרי 
להכניס  ינסו  קלאבים  בשלושה  שיזכו 
זכייה  אחרי  סופי.  למשחק  מזרח  את 
אם  שלישי.  הארט  ישחקו  שני  בהארט 
מלקיחה  ייהנה   North יקרה,  כך  אכן 

שביעית או בספייד או בדייאמונד.
שהקלפים  כפי  ב-♠2?  יקרה  ומה 
 8 למבצע  יש  כי  נראה  ממוקמים, 
להגנה  אחרת,  זאת  נגדיר  או  לקיחות. 
אין דרך הגיונית לקחת 6 לקיחות. כדאי 
המשחק  של  מתקדם  בשלב  כי  לשים 
ל בכירים  קלפים  איזה  לדעת  אפשר 

 ♦A-ה כי  למסקנה  להגיע  וכך   North-
חייב להימצא ב-South. לכן, אם ניאלץ 
לטפל בסדרה זו בעצמנו, המשחק הנכון 

יהיה או J♦ או 5♦ אל ה-9♦.

Dealer: W 
Vul: N-S

 12 Board:

♠ J73
♥ J6
♦ AQ643
♣ T42

♠ AQT964
♥ T3
♦ JT5
♣ A7

♠ 82
♥ AQ87542
♦ 872
♣ Q

♠ K5
♥ K9
♦ K9
♣ KJ98653

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
PassPass3♥--

Pass

ניתוח משחק היד

מצד אחד העקיפה בספייד נכשלת, אך 
בשליט מצליחה. בקלפים גלויים להגנה 
בהחלט  אך   .♦AKQ  ,♠K לקיחות:   4
יש אפשרות כי הגנה לא תשכיל לקחת 
שלושת הדייאמונדים בזמן. ומה יקרה 
בספייד,  כפולה  עקיפה  וע"י  יתכן  אז? 
מהיד.  דייאמונדים  מספר  ייעלמו 
צריך   ♠K-ב שיזכה  אחרי   ,South
מדוע?  שותפו.  בידי   ♦A-ה כי  לדעת 
 ♥AQ מחזיק West אם ההנחה היא כי
יכול להחזיק  כי לא  שבע פעמים, ברור 

.♦A-גם ב
יש עוד תרחיש והוא אפשרי. אחרי ♥3 

ושני Pass, דרום יעז להכריז ♣4.
כאשר  לשחק?  יורשה  אם  יקרה  ומה 
AQ♥, לא יתכן כי  נגלה כי בידי מערב 
ברשותו ה-A♣. ואם נניח כי הקלאבים 
קלאב  לשחק  קל  יהיה   ,2-1 מחולקים 
המפסידים  את  ולצמצם   ♣K-ה אל 

בסדרה לאחד בלבד.
ב-10 לקיחות.  לזכות  דרך  והנה מצאנו 

גם זו אפשרות.
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Dealer: N 
Vul: Both

 13 Board:

♠ AK4
♥ 632
♦ A9532
♣ A7

♠ J95
♥ Q9854
♦ J
♣ QT84

♠ 83
♥ A
♦ QT8
♣ KJ96532

♠ QT762
♥ KJT7
♦ K764
♣ 

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
Pass1NT----
Pass2♠Pass2♥(1)

Pass3♠Pass3♥
PassPassPass4♠

ניתוח ההכרזה

.Transfer )1(
ליד  החלוקה  את  ישדרגו  רבים  לדעתי 
המחייבת משחק מלא, למרות שיש רק 

9 נק' )לדעתי בצדק(. 

ניתוח משחק היד

ככל  הסדרה,  כי  תגלה   ♦J-ב הובלה 
שליטים  משכו   .3-1 מחולקת  הנראה 
והמשיכו ב-K♦ ועוד דייאמונד. נניח כי 
מזרח ימשיך בקלאב. זכו ב-A♣ ועקפו 
יזכה  מערב  כמובן.   ♥T-ה אל  בהארט, 
בעצם  אך  קלאב.  ישחק  ושוב   ♥A-ב

מרגע זה  לרשותכם 11 לקיחות.

Dealer: E 
Vul: None

 14 Board:

♠ K85
♥ KQ52
♦ A95
♣ AT7

♠ A742
♥ J76
♦ 73
♣ 6432

♠ J96
♥ T
♦ KQ864
♣ QJ98

♠ QT3
♥ A9843
♦ JT2
♣ K5

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
Pass------
Pass1NTPassPass
Pass3♥(2)Pass2♦(1)

PassPassPass4♥

ניתוח ההכרזה

.Transfer )1(
)2( 16-17 נק' עם ארבעה הארטים.

מצד אחד החלוקה 4-3-3-3 ולכאורה יש 
להתייחס אליה כ-15 נק' ולהכריז אחרי 

ה-♦2 – ♥2. 
 A-מצד שני, החלוקה מורכבת כולה מ
שווים  שליט  עם  במשחק  אלה,   .K-ו

זהב.

ניתוח משחק היד

ולקיחה   ♠A-ב לזכות  עומדת  הגנה 
בדייאמונד, זה וודאי. האם West יזכה 
בספייד. אם  על הטיפול  יתבסס   ,♠J-ב
North יזכה   ,♠A-ימהר לזכות ב East
 ♠Q-ל יניח  אם   .top-וב לקיחות  ב-11 
בלקיחה  תזכה  הגנה  בלקיחה,  לזכות 
בגדר  הן  להגנה  לקיחות   3 נוספת. 
משחק פשוט ו-420 נק', לכאורה תוצאה 
שההרפתקנים  לב  שימו  אך  ממוצעת. 
 ,3NT לשחק  יבחרו  אשר  שבחורה 
למרות התאמה של תשעה קלפים, יזכו 

ב-10 לקיחות ובתוצאה מעל הממוצע.

Dealer: S 
Vul: N-S

 15 Board:

♠ T985
♥ AKJ8
♦ 
♣ KT752

♠ K72
♥ Q65
♦ A7532
♣ A3

♠ QJ4
♥ T42
♦ KT98
♣ Q64

♠ A63
♥ 973
♦ QJ64
♣ J98

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth

1♦1♣PassPass
PassPass2♦1NT

Pass

ניתוח משחק היד

אני  בדייאמונד,   4-0 החלוקה  למרות 
יצליחו  נוטה להאמין כי הרוב המכריע 
מכריז  שדרום  אחרי  החוזה.  את  לבצע 
ה-8♦,  אל   ♦2 לשחק  קשה  לא   ,1NT
מיקומם  זוטר.  בקלף  ישרת  דרום  אם 
אינו  בהארט  הבכירים  הקלפים  של 
לקיחות  משתי  יותר  להפסיד,  מאפשר 

וזו הסיבה שלמבצע 8 לקיחות.
שכן.  סביר   ?2♦ יהיה  החוזה  האם 
שאחדים  אפשרות  ישנה  זאת,  ולמרות 
וימשיכו   void-מה יתלהבו  בצפון 
במכרז. במקרה זה החוזה עשוי להיות 
♣3. קשה להאמין, אך ניתן לבצע אות 
יפה,  מתנהגות  הסדרות  כל  החוזה. 

הספייד  מצליחה,   §Q-ה נגד  העקיפה 
עוד  מה  ההארט.  גם  כך   ,3-3 מחולק 

.J צריך הבן אדם

Dealer: W 
Vul: E-W

 16 Board:

♠ 8753
♥ A95
♦ A9
♣ J753

♠ 
♥ T87632
♦ KQJ5
♣ Q42

♠ AKQJT9
♥ K
♦ 73
♣ AT86

♠ 642
♥ QJ4
♦ T8642
♣ K9

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth

1NTPass1♠--
Pass(a)Pass3♠Pass
3NT(b)

4♥(c)

ניתוח ההכרזה

מגוון  יש  הסופי?  החוזה  יהיה  מה 
אפשרויות ו-East הוא המחליט.

 ,West מצד  שיכריזו  יהיו  אגב,  דרך 
במקום ♠3, דווקא ♣3.

ניתוח משחק היד

הנפוץ  החוזה  כי  להאמין  נוטה  אני 
טועה  ואני  יתכן  אך   ,4♠ יהיה  ביותר 

והחוזה הנפוץ יהיה דווקא – ♠3.
אלה  אך   ,3NT ישחקו  ובודדים  יתכן 
כי  נראה  בלבד.  בודדים  יהיו  באמת 

West יתעלם מ-East ויתעקש על ♠4.
את  שישלימו  יהיו  ל-♠4:  ובאשר 
שייכשלו  יהיו  ספק  ללא  אך  החוזה, 
ובהנחה  ב-♣3,  הובלה  במשימה. אחרי 
ב-10  לא תשחקו את ה-Q♣,  תזכו  כי 
על   North לקיחות. קשה להאשים את 
 ♦A-כך שבחר להוביל בקלאב. הובלה ב
ועוד דייאמונד, לכאורה עוזרת למבצע, 
הדייאמונד  את  הדבר.  כך  לא  אך 
להמשיך  קל  ועתה  חותכים  השלישי 
אחרות,  במלים  הארט.  ועוד   ♥A-ב
אם המבצע לא ינחש את מצב הקלפים 
 ,♦A לקיחות:   4 למסור  עשוי  בקלאב, 

A♥ ושני קלאבים.
ד-3NT יש 8 לקיחות בטוחות. הלקיחה 
כיוון  מכל  לצוץ  יכולה  התשיעית 

והאחוזים לטובת המבצע.
פשוטה  אינה  החלוקה  זאת,  עם  ויחד 
ותגרום לרבים ללכת לאיבוד. במקרים 
את  תאשימו  תמיד  פתרון:  יש  אלה 
השותף ומי שצועק ראשון – הוא הצודק 

.J
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Dealer: N 
Vul: None

 17 Board:

♠ AQJ8
♥ T852
♦ K5
♣ KJ6

♠ K
♥ J93
♦ AT964
♣ QT73

♠ T94
♥ AQ74
♦ J73
♣ 942

♠ 76532
♥ K6
♦ Q82
♣ A85

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
Pass(1)1♣----
Pass2♠Pass1♠

PassPass

ניתוח ההכרזה

הסדרה  ראשית,   ?1♦ התערבתם   )1(
אנמית. שניים, לרשותכם Q♣, הסדרה 
באמת  האם  בודד.   ♠K-ו היריב  של 

חשבתם ש-♦1 מפריע למישהו?

ניתוח משחק היד

דרום  עדיין   ,1♦ ההתערבות  אחרי  גם 
כמו  בדיוק  יהיה  והחוזה  ב-♠1  יתערב 
יהיו  זאת,  עם  ויחד  ההכרזות.  בטבלת 
שינסו להזמין את North למשחק מלא, 
 –  ♣A-ו ספיידים  חמישה  שיש  כיוון 
קלף בכיר בסדרת הפתיחה של השותף.

ויכריז  יסרב   North התערב,   East אם 
מקסמו.  מאבד   ♦K-ש כיוון   3♠
להזמנה  וייענה  יתכן  התערבות  בלי 

והתוצאה – "אסון".
לקיחות.  ב-10  לזכות  סיכוי  שום  אין 
כולם ללא יוצא מהכלל ייאלצו להסתפק 

ב-8 לקיחות בלבד.
 ,♠A-סליחה, טעיתי. מי שישחק את ה
נוספת.  מלקיחה  ייהנה  לעקוף,  במקום 
ללא התערבות יש לעקוף, עם התערבות 
היגיון  מקבל   ♠A של  המשחק   1♦ של 

מסוים.

Dealer: E 
Vul: N-S

 18 Board:

♠ T86
♥ 963
♦ 7542
♣ Q62

♠ K5
♥ AKJ54
♦ AJ
♣ AJ87

♠ QJ94
♥ QT7
♦ KQ63
♣ T9

♠ A732
♥ 82
♦ T98
♣ K543

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth

1♥------
3♣Pass1♠Pass

4NT(2)Pass4♥(1)Pass
5♦(4)Pass5♣(3)Pass
6♥Pass6♦(5)Pass

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

תמיכה  להראות  הדרכים  אחת   )1(
בהארט עם 10-11 נק'. ה-♥4 מרמז על 

יד שלא שופעת באסים.
.R.K.C.B. )2(

)3( 0 או 3 אסים.
?♥Q 4( מה לגבי(

.♦K-וגם ה ♥Q 5( ברשותי(

ניתוח משחק היד

אפילו הובלה היעילה ביותר, ב-♣3 לא 
במקרה  החוזה.  את  להכשיל  תצליח 
שליטים,  מושכים   ,♣A-ב זוכים  זה, 
AJ♦ והארט אל  AK♥, אח"כ  תחילה 
 ♠K5-זורקים את ה ♦KQ-על ה .Q-ה
והשאר   ♣K-ל לקיחה  מוסרים  וזהו. 
בקלאב,  ההובלה  בלי  למבצע.  שייך 
שלושת  וכך,  ספיידים  לפתח  זמן  יש 
הספיידים  על  ייעלמו  מהיד  הקלאבים 
מהמבצע,  שנדרש  כל  והדייאמונדים. 
חסימה  ולמנוע   slam-ל להכריז 

בדייאמונד. לא מסובך במיוחד.

Dealer: S 
Vul: E-W

 19 Board:

♠ AKQ972
♥ K96
♦ T4
♣ J7

♠ 4
♥ J872
♦ AJ96
♣ K642

♠ J86
♥ AQ5
♦ KQ
♣ AT953

♠ T53
♥ T43
♦ 87532
♣ Q8

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth

3♠(2)2♠(1)1NTPass
5♣Pass4♣Pass

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

כולם  לא  כי  לעובדה  מודע  אני   )1(
יש  טבעיות.  בהכרזות  משתמשים 
 ,Landy  ,Cappelletti המיישמים 

 .J וכל השאר 'Sandy'
מה שטוב בשיטה הטבעית הוא: 
אם אין הבנות – אין אי הבנות...

)2( אין עוצר ספייד, יש ארבעה הארטים 
מלא.  משחק  עבור  נקודות  ומספיק 

)J ?פתאום יש הבנות(

ניתוח משחק היד

מצד אחד יש מזל, סדרת הקלאב
2-2, מצד שני, קשה שלא להכריז משחק 

.3NT מלא, כמובן שלא
כיוון שסדרת ההארט מחולקת 3-3, יש 
אפשרות לבצע ♥4. אך ללא ספק, חוזה 
אחוזים  על  ומבוסס  מומלץ  אינו  זה 
זעומים. אם לא הכרזתם משחק מלא, 
לא נורא. רבים ירשמו לעצמם 170 נק' 
נק'?   170 מדוע  בקלאב.  חלקי  במשחק 
כיוון ש-West יזרוק שני הארטים מהיד 

על ה-AJ♦ מהדומם.
מדי,   גבוה  ויכריז  'יתחצף'  אם  צפון, 
אמור למסור 6 לקיחות. ♠4. ללא ספק 

.Dbl-ייענש ב
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Dealer: W 
Vul: Both

 20 Board:

♠ J8
♥ 542
♦ J986
♣ 8543

♠ KT962
♥ 8
♦ QT72
♣ AJ2

♠ A3
♥ KQJT76
♦ K4
♣ KQT

♠ Q754
♥ A93
♦ A53
♣ 976

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth

1♠Pass1♥--
3♦Pass2NT(!)Pass

3NTPass3♥Pass
PassPass4♥Pass

Pass

ניתוח ההכרזה

השנייה  הכרזה  כי  להפנים  חשוב   )!(
זו  מחייבת.  אינה   –  3♥  – בקפיצה 

מבטיחה 16± נק', אז היזהרו.
אם  נזק  יגרם  לא  הנוכחי  במקרה 
נק'(, אבל אילו   10 )למשיב   3♥ תכריזו 

.Pass ...היו פחות, היה מכריז

ניתוח משחק היד

ינסו   West או   East כי  אפשרות  יש 
וכאשר  אסים  על  ישאלו   .slam לשחק 
יתברר כי חסרים שניים, יסתפקו ב-♥5. 

חוזה שכל אחד יבצע.
ב-♣3  יבחר   West-ו יתכן  אגב,  דרך 
 .2NT במקום  שלו,  השנייה  בהכרזה 
או   4♥ או  יהיה  החוזה  זה  במקרה  גם 
משתתפים  מספר  כי  אפשר  אך   .5♥
3NT, בעיקר בשל  יבחרו לשחק דווקא 
החישוב TB. זוגות אלה ייהנו מתוצאה 
מעולה כיוון שיזכו גם כן ב-11 לקיחות.

Dealer: N 
Vul: N-S

 21 Board:

♠ AK72
♥ J6
♦ 8754
♣ AJ6

♠ Q6
♥ KQ92
♦ J9
♣ T9743

♠ 984
♥ T87543
♦ A3
♣ 82

♠ JT53
♥ A
♦ KQT62
♣ KQ5

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
Pass1♦----
Pass2♠Pass1♠
PassPassPass4♠

ניתוח משחק היד

 South כמו בחלוקה הקודמת, אפשר כי
יגשש האם אפשר להכריז ♠6.

כל   ,♠Q-ו  A חסר  כי  שיברר  אחרי 
אחד יידע לעצור במשחק מלא בלבד או 
גלויים  בקלפים  ב-♠5.  הגרוע,  במקרה 
אכן יש 12 לקיחות. אך במשחק המבוסס 
 ,)♠Q נגד  )עקיפה  על משחק הסיכויים 
לקיחות.  ב-11  להסתפק  ייאלצו  הרוב 
אלה  טובה?  מתוצאה  ייהנה  מי  ושוב, 
וישחקו  הסיכויים  מאחוזי   שיתעלמו 

AK♠, במקום עקיפה. 

Dealer: E 
Vul: E-W

 22 Board:

♠ T9
♥ 75
♦ JT976
♣ AK53

♠ A72
♥ J2
♦ KQ8
♣ QJ864

♠ 8543
♥ AQ83
♦ A52
♣ 72

♠ KQJ6
♥ KT964
♦ 43
♣ T9

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth

1♣------
2♣PassDbl(1)1♥

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

שיתעלמו  ויהיו   Dbl. שיכריזו  יהיו   )1(
כח  ויציינו  חלשים  ספיידים  מארבעה 

.1NT בהארט ע"י

ניתוח משחק היד

את  ייאלץ  זה   ,Dbl. יכריז   West אם 
קלפים  חמישה  עם   2♣ להכריז  שותפו 
חלופית  הכרזה  שאין  כיוון  בלבד, 
יהיה  שהחוזה  במקום  וכך,  והגיונית. 
הדורש   2♣ דווקא  יהיה  החוזה   ,1NT
מספר  אותו  את  ומעניק  לקיחות  יותר 
לשחק  יצליח   East אם  הנקודות. 
ידו, ימסור  פעמיים שליט מהדומם אל 
שתי לקיחות בלבד בשליט. סה"כ להגנה 
ו-KQ♠. אם החוזה   ♣AK לקיחות,   4
כסו   ,♥7 יוביל   North-ו  ,1NT יהיה 
ב-J♥ והכריחו כיסוי ב-K♥. שמתם לב 
ה-8♥  סדרתו,  את  יפתח   South שאם 
ייהפך לקלף זוכה? יש מספר אפשרויות 
בקלפים  ההגנה.  גם  וכך  ביצוע  של 
ל-8  המבצע  את  להגביל  אפשר  גלויים 
לקיחות. יהיו שיזכו בלקיחה נוספת, לא 
יימצא מישהו  יהיו. פה ושם  רבים, אך 

שיצליח לזכות ב-7 לקיחות בלבד.
מהיד,   ♣QJ תשחקו  אם  גם  אגב,  דרך 
בשלושה  תזכו  וכך  'צונחים'   ♣T9-ה
למעברים  להזדקק  מבלי  קלאבים 

לדומם. 
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Dealer: S 
Vul: Both

 23 Board:

♠ K743
♥ A6
♦ KJ9
♣ KT72

♠ J98
♥ Q842
♦ Q76
♣ AQ4

♠ AT65
♥ J75
♦ A432
♣ 93

♠ Q2
♥ KT93
♦ T85
♣ J865

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
Pass1♣PassPass
Pass1♠Pass1♥
PassPassPass1NT(!)

ניתוח ההכרזה

עם   1NT להכריז  שיירתעו  יש   )!(
דייאמונדים זוטרים ויחליטו להכריז – 
היגיון  בכך  יש  בלבד,  נק'   6 )כשיש   2♣

לא מבוטל(.  

ניתוח משחק היד

והמשך   ♦Q-ה אל  ב-2♦  הובלה 
דייאמונד,  ושוב   A-ה אל  בדייאמונד 
ינקו את הסדרה. West ימתין בסבלנות 
עם ה-A♠ על מנת לגבות את הדייאמונד 
אינו  הקלאבים  של  מיקומם  הרביעי. 
מעניק חדשות טובת עבור המבצע. אין 
עבור הלקיחות  אף סדרה שניתן לפתח 
"בטטה".  המצב  בקיצור,  החסרות. 
להיכשל  תצליחו  שאם  אומר  הייתי 
בלקיחה אחת בלבד, תיהנו מתוצאה של 

ממוצע פלוס. 
ב-5♠  להוביל  יבחר   West שאם  מובן 
)אין לי מושג מדוע(, הסיכויים לבצע את 

החוזה – גדלים.
אשעמם  לא   .2♣ של  לחוזה  ובאשר 
יש  כי  אומר  רק  הביצוע.  באופן  אתכם 
לקיחות,  ב-8  לזכות  גבוהים  סיכויים 
לחתוך  אפשר  כי  העובדה  בשל  בעיקר 

מפסידים, פעם ביד ופעם בדומם.

Dealer: W 
Vul: None

 24 Board:

♠ JT96
♥ AQ63
♦ J65
♣ J3

♠ Q42
♥ K98
♦ Q42
♣ T872

♠ 873
♥ J74
♦ A983
♣ K94

♠ AK5
♥ T52
♦ KT7
♣ AQ65

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
PassPassPass--
Pass2♣Pass1NT
Pass2NTPass2♦
PassPassPass3NT(!)

ניתוח ההכרזה

נקודתה אחת  יפחיתו  ואחדים  יתכן   )!(
בשל החלוקה 4-3-3-3,  יסרבו להזמנה 

.2NT – והחוזה יהיה
אינו  הרעיון   TB בחישוב  בתחרות 
יש   ,IMP בחישוב  מהמציאות.  מנותק 

.3NT להכריז

ניתוח משחק היד

יוביל   West הקודמת,  בחלוקה  כמו 
דייאמונד. אך הפעם הקלפים בסדרה זו 
מאפשרים למבצע לזכות בשתי לקיחות. 
להמשך  ממליץ  הייתי   ♦K-ה אחרי 
יכולים  הארטים   ,♣J-ה אל  ב-5♣ 
 ♣K-ב יזכה  כי  נאמר   ,West להמתין. 
זכיתם  דייאמונד,  ועוד   ♦A-ב וימשיך 
ב-J♦. עתה ספיידים. East לא יכסה, לא 
נורא. משכו J ,♠A♣ ושוב ספייד.  ובכן 
מה היה לנו: ארבעה ספיידים, A♥, שני 
סה"כ  קלאבים,  ושלושה  דייאמונדים 

10 לקיחות. 
ניתן לחלק את החלוקה כך:

זכיתם ב-10 לקיחות: ממוצע.
.bottom :9 לקיחות

.top 11 לקיחות? – ברור שיהיה זה

Dealer: N 
Vul: E-W

 25 Board:

♠ T3
♥ T9842
♦ AJ962
♣ J

♠ Q5
♥ A7
♦ K73
♣ KT9432

♠ A9
♥ KQJ65
♦ Q84
♣ Q75

♠ KJ87642
♥ 3
♦ T5
♣ A86

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth

1♣Pass----
4♥(a)3♠
Dbl(b)

3NT(c)

ניתוח משחק היד

אפשרויות  מספר   West-ל ה-♠3  אחרי 
במה  פשוטה.  אינה  החלטה  ספק  וללא 
בין   .J בבוקר  קם  איך  תלוי  יבחר? 
שלושת האפשרויות נראה כי Dbl ו-♥4  
אחרי  ב-♥4,   .3NT פני  על  עדיפים 
הובלה ב-T♠ למבצע "חיים אומללים". 
מדוע T♠ ולא J♣ למשל? חשוב להפנים 
להוביל  מומלץ  לא  ארוך  שליט  אם  כי 
תזכו   ,♣J-ב תובילו  אם   .singleton-ב
זאת(.  )בדקו  בלבד  לקיחות  ב-3  בהגנה 
הקלאבים.  על  ייעלם  בספייד  המפסיד 
סיכוי  שום  אין   ♠T-ב הובלה  אחרי 

לבצע ♥4. 
שייכשל  חוזה  אפשרי,  חוזה  הוא   5♣
אחרי הובלה ב-North .♥3 יסמן כניסה 
בדייאמונד בכך שישחק ללקיחה זו 2♥, 
ב-A♣, ימשיך בדייאמונד  יזכה   South
וכך ייהנה מהחיתוך. 3NT הוא החוזה 
הרע מבין כולם ואחרי הובלה בספייד, 
לקיחות  בכמה  לספור  קשה  לי  אפילו 
לב  שמתם  חביב,  ואחרון    .J ייכשל 
♠3 אם הגנה לא תשחק  שאפשר לבצע 
A♠ ועוד ספייד? ז"א, אם תינתן למבצע 
בדומם,  קלאבים  שני  לחתוך  ההזמנות 

יזכה ב-9 לקיחות.
ויש לו גם האפשרות לפתח דייאמונדים, 
ותמונות   3-3 החלוקה  בגלל  בעיקר 
לקטוע  יכולה  הגנה  כי  ברור  מפוצלות. 
איך  יודעים  כולם  לא  אך  הקשר,  את 

לעשות זאת...
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Dealer: E 
Vul: Both

 26 Board:

♠ 84
♥ Q532
♦ 973
♣ K963

♠ AQJ6
♥ KJ7
♦ QT
♣ AJ52

♠ 73
♥ A96
♦ J8654
♣ T87

♠ KT952
♥ T84
♦ AK2
♣ Q4

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth

1♣------
1NT(!)PassPass1♠

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

חזקה.  יד  על  מרמז   1NT-ה אכן   )!(
אחרי התערבות ושני Pass עוקבים, לא 
יד  לשותף  כי  זכרו  בקפיצה.  מכריזים 

חלשה מאד. 

ניתוח משחק היד

 .♦A-עשוי להוביל או ב-5♠ או ב South
קשה לאמר במדויק איך יתנהל המשחק, 
את  יבצע   East אחד:  דבר  בטוח  אך 
החוזה. הלקיחות של East הן: בהארט, 
ירצה או לא, יזכה ב-3 לקיחות. בקלאב 
אחת(  )בכל  לקיחות  בשתי  ובספייד 
ואולי ביותר. 7 לקיחות הן הממוצע אך 
בטוח כי יהיו שימצאו את הדרך לזכות 
שמישהו  צופה  איני  נוספת.  בלקיחה 
יקרה,  כך  באמת  אם  במשימה.  ייכשל 
זו אשמתו של המבצע בלבד. האם יתכן 
יכריז   East בצד  מישהו   1♠ שאחרי 
Pass? – ממש לא. אף אחד אינו אוהב 
אולי  שיכריזו  יהיו  בהגנה.  להימצא 
2NT, זו שגיאה, אך זה שייך לתיאוריה 

בברידג', לא למשחק עצמו.

Dealer: S 
Vul: None

 27 Board:

♠ AQ54
♥ J8
♦ KQ5
♣ AJ82

♠ 73
♥ 753
♦ A83
♣ KQ754

♠ T982
♥ KT62
♦ JT94
♣ T

♠ KJ6
♥ AQ94
♦ 762
♣ 963

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
Pass1NTPassPass
Pass2♠Pass2♣(!)

PassPassPass3NT

ניתוח ההכרזה

עם   Stayman ליישם  מקובל  לא   )!(
חלוקה 4-3-3-3. כל המומחים קודחים 
 .3NT  – ישיר  באופן  הכריזו  במח:  לנו 
ובכן,   ?Stayman כאן  מופיע  מדוע  אז 
כיוון שיש שתי סדרות חשופות, מומלץ 
זאת  בהארט.  התאמה  יש  האם  לבדוק 
ועוד, מומלץ )למי שמשחק זאת(, לשאול 
לפותח  האם   Puppet Stayman דרך 

.major-חמישייה ב

ניתוח משחק היד

ההובלה  בקלאב,  להוביל  בחרתם  אם 
הנכונה היא – 5♣.  אמנם המבצע יזכה, 
 ♣K-ב הובלה  האם  אך  בזול,  לכאורה 
מספר  אותו  את  למבצע  מעניקה  אינה 

הלקיחות?
המשחק  יותר.  לקיחה  אפילו  לדעתי 
עצמו פשוט ולמבצע 9 לקיחות בטוחות. 
זה  שחקן  ישחק  מה  לשער  אתחיל  לא 
ב-10  תזכו  שאם  אומר  אלא  אחר,  או 
מעל  מתוצאה  תיהנו  בטח  לקיחות, 
 ♣K-ב הובלה  אגב,  דרך  הממוצע. 
הובלה  לקיחות,  ב-10  לזכות  מאפשרת 

ב-5♣ - לא.

Dealer: W 
Vul: N-S

 28 Board:

♠ 842
♥ AKQ93
♦ A6
♣ Q95

♠ AK5
♥ T52
♦ QT93
♣ T87

♠ Q973
♥ J864
♦ 872
♣ J6

♠ JT6
♥ 7
♦ KJ54
♣ AK432

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
Pass1NTPass--
Pass3NTPass3♥(1)

PassPass

ניתוח ההכרזה

שלושה   ,)♥(  singleton נק',   10+  )1(
.minor-ספיידים ו 5-4 בסדרות ה

הרעיון של ההסכם נחמד. יש רק לקוות 
כי North זוכר את הסיכום. כי אם לא, 

יכריז ♥4 ואז מה נעשה?

ניתוח משחק היד

יכול לעשות, הוא   East-הטוב ביותר ש
בסדרה.  ולהמשיך   ♠AK-ב להוביל 
במקרה זה התוצאה של המגינים תהיה 
מעולה, ללא ספק מעל הממוצע. מדוע? 
 10 למבצע  אחרת  הובלה  שבכל  כיוון 
לזכות  אפשרות  עם  מלמעלה  לקיחות 
שיטה,  שאין  לזוגות  נוספת.  בלקיחה 

צפויה אכזבה, אם יכריזו עד ל-♣5.
אחרי  אחת  בלקיחה  ייכשל  החוזה 
אולי  אך  בספייד.  הטבעית  ההובלה 
North יפתח ♥1 ובמקרה זה החוזה של 

♣5 ירד מהפרק.
פסול,  דבר  זה   1♥ לפתוח  כי  ברור 
ה את  תסתיר  אל  הרגל:  של  כוחו  אך 

-major, לעיתים חזק יותר מהגיון.
מדוע לא לפתוח ♥1? הנה התשובה:

ספיידים.  ארבעה  לשותף  כי  נאמר 
אחרי ה-♥1 היה משיב – ♠1. ובכן, מה 

תכריזו בתורכם השני?
תחשבו על זה... 
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Dealer: N 
Vul: Both

 29 Board:

♠ 965
♥ AJT75
♦ J7
♣ AT2

♠ AQ4
♥ K
♦ AT8632
♣ KQ3

♠ KJ73
♥ Q932
♦ 5
♣ 9654

♠ T82
♥ 864
♦ KQ94
♣ J87

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth

1♦Pass----
3♣(1)Pass1♥Pass
PassPass3NTPass

Pass

ניתוח ההכרזה

)1( אין ברירה, חייבים לאלתר. זכרו כי 
אינה  בקפיצה,  אפילו  סדרה,  על  חזרה 

הכרזה מחייבת. 
אם בחרתם להכריז ♣2 בלבד, אני נוטה 
 ♥K להסכים אתכם. אמנם 18 נק', אך

בודד מפחית מערך החלוקה.

ניתוח משחק היד

תסתכם  לא   East של  השנייה  ההכרזה 
שיחליטו  יהיו  בלבד.   )2♣ )או  ב-♣3 
להכריז 2NT למשל ויהיו שיכריזו ♦3. 

עניין של שיקול הדעת. 
אם מהלך ההכרזות יהיה פחות או יותר 
 South כי  מניח  אני  מציע,  שאני  כפי 
לקיחות,   8 יש  לכאורה  ספייד.  יוביל 
דייאמונד  הארט,  ספיידים,  ארבעה 
בקלאב  החלוקה  אם  קלאבים.  ושני 
3-3, אפשר כי הקלאב הרביעי יעניק את 
הלקיחה התשיעית. אך הלכה למעשה, 
לזכות ב-8 לקיחות תהווה בעיה רצינית. 

כל זאת עקב היעדר מעברים.
ייכשל.   3NT כי  לחלוטין  כמעט  וודאי 
אחת  בלקיחה  להיכשל  תצליחו  אם 
אפילו  ויתכן  בממוצע  תזכו  בלבד, 

בתוצאה טובה יותר.

Dealer: E 
Vul: None

 30 Board:

♠ Q
♥ AK7652
♦ JT5
♣ T85

♠ KT94
♥ QT93
♦ Q
♣ Q943

♠ AJ75
♥ J
♦ 987643
♣ A7

♠ 8632
♥ 84
♦ AK2
♣ KJ62

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
Pass------

PassPassPass

Pass------
Pass1♥Pass1♣(!)

Pass3♥Pass1♠
PassPass

ניתוח ההכרזה

)!( מקובל לפתוח עם 11 נק'. למשל, על 
כאשר  דוגמא,  לשם  או  ה-20  חוקה  פי 
אינה  והחלוקה   K  +  A שני  לרשותכם 

 .4-3-3-3
אז מה שכאן זה שני A + K, הרי יש לנו 

.J ?נכון ,♣J – תוספת
'הנועזים' שבחבורה לא מקפידים כל כך 

על נקודות אלא על העיקרון:
.J "באתי, שילמתי, שיחקתי"

ניתוח משחק היד

כולם  או  אפשרויות,  שתי  זו  בחלוקה 
Pass או North-South מכריזים, כמעט 
גלויים  בקלפים  המלא.  למשחק  עד 
בקלאב  המפסידים  את  לצמצם  אפשר 
אני  למעשה,  הלכה  אך  בלבד.  לאחד 
שתי  למסור  ייאלץ  המבצע  כי  מאמין 
בספייד,  לקיחה  להגנה  סה"כ  לקיחות. 

שתי לקיחות בשליט ושתיים בקלאב.
יהיו  פחות,  יעילה  בהגנה  כי  כמובן  אך 

שיזכו ב-9 לקיחות.

Dealer: S 
Vul: N-S

 31 Board:

♠ T8742
♥ A53
♦ J65
♣ T6

♠ A6
♥ QJ96
♦ AK93
♣ 952

♠ QJ5
♥ K742
♦ 87
♣ AQ83

♠ K93
♥ T8
♦ QT42
♣ KJ74

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth

1♦(1)Pass1♣Pass
4♥Pass1♥Pass

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

שתי  עם  כמשיב,  כי  למדתי  בקורס   )1(
מבין  הנמוכה  את  לציין  יש  רביעיות 
אחרוג  ולא  חרוץ  תלמיד  אני  השתיים. 
יותר:  רצינית  ובנימה  מהמוסכמות. 
כאשר היד של המשיב חזקה, יותר מ-10 
זמן  יש  רביעייה.  אף  להסתיר  אין  נק', 
יש  אולי  המועדף.  החוזה  את  למצוא 

?...6♦

ניתוח משחק היד

.East אני יודע, הרוב ישחקו ♥4 מצד
למהלך  ברצינות  נתייחס  אם  אבל 
ההכרזות, עם יד חזקה ושתי רביעיות, 
מבין  הנמוכה  בסדרה  להתחיל  מומלץ 
ה בסדרות  מזלזלים  רבים  השתיים. 

זו(  בחלוקה  )לא  לעיתים  אך   ,minor-
או  למשל   slam להכריז,  המפתח  היא 

לשחק NT מהצד הנכון.
יזכה  דרום   .♠8 תהיה  ההובלה  אצלי 
למבצע  ב-4♣.  ימשיך  כי  ונניח   ♠K-ב
וכאשר  לעקוף.  אלא  ברירה  אין  באמת 
 ♠A-ב לזכות  אפשר  תצליח,  העקיפה 
ולהמשיך בשליט. בהמשך נזרוק קלאב 
על ה-Q♠ והכל טוב. אני יכול להראות 
למשל,  לקיחות.  ב-11  לזכות  אפשר  כי 
חכמה  דייאמונדים.  שני  נחתוך  עם 
יכול  אינו   North כי  רואה  אני  גדולה, 
סביר  השולחן  ליד  אך  מעל.  לחתוך 
ב-10  ונסתפק  שליטים  נמשוך  כי  יותר 

לקיחות, גם טוב.
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Dealer: W 
Vul: E-W

 32 Board:

♠ K97652
♥ T9
♦ AT
♣ J65

♠ JT
♥ AK832
♦ 9864
♣ AQ

♠ A
♥ QJ75
♦ J2
♣ T98432

♠ Q843
♥ 64
♦ KQ753
♣ K7

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth

3♥(2)2♠(1)Pass--
PassPass5♥4♠

Pass

ניתוח ההכרזה

.Weak two )1(
איכותית  מספיק  אינה  הסדרה   )2(
 14 עם   Pass להכריז  אבל...  להתערב, 

נק' זה גם לא פתרון אידיאלי.

ניתוח משחק היד

ייכשל   5♥ מהסוף:  דווקא  נתחיל 
 .♣K  +  ♦AK להגנה  אחת.  בלקיחה 
ייכשל  החוזה   ,4♠ של  במשחק  גם  כך 
 ,♠A להגנה:  הפעם  אחת,  בלקיחה 

 .♣A-ו ♥AK
 South כי  הגיוני  לפרשנות:  ועכשיו 
ספיידים.  ארבעה  עם  ל-♠4  יעלה 
אחרי  כי   West את  להאשים  גם  קשה 
לרשותו  זאת,  בכל  ל-♥5.  העלה  ה-♠4 
של  וגבולות  בודד   ♠A מעולה,  תמיכה 
אינם  והחלוקה  הכח  מבחינת  מזרח, 
 5♥ כי  מניח  אני  לכן  לחלוטין.  ברורים 
 100 של  ורישום  ממוצע  להוות  צפוי 
הנפוץ  יהיה   North-South לטובת  נק' 

ביותר.
מובן מאליו כי אם צפון או דרום ימשיכו 
ל-♠5, יש לנצל מתנה זו. כל שנדרש הוא 

.Dbl. – רק להכריז

Dealer: N 
Vul: None

 33 Board:

♠ J98
♥ 952
♦ AJ743
♣ J7

♠ AK6
♥ JT86
♦ 86
♣ K832

♠ QT54
♥ AK
♦ KQ92
♣ Q95

♠ 732
♥ Q743
♦ T5
♣ AT64

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
PassPass----
2♣(1)Pass1NTPass
3NTPass2♠Pass

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

)1( כיוון שיש +10 נק' מומלץ ליישם 
העיקרית  והסיבה   Puppet Stayman
יש  כאשר  בדייאמונד.   ♦xx היא: 
צריך  כלשהי,  בסדרה  זוטרים  קלפים 
ב חמישייה  הפותח  בידי  האם  לברר 

-major. אך כיוון שלא כולם משחקים 
 Stayman-ה דרך  עברתי  השיטה,  את 

)J ישן, אבל טוב(

ניתוח משחק היד

 ♦T ישחק   South  ,♦4 יוביל   North
להמשיך?  במה   .♦Q-ב יזכה  והמבצע 
כיוון שאין שפע מעברים בין היד לדומם 
וחסרות שתיים או שלוש לקיחות, נראה 
בהארט  לקיחה  לפתח  יש  תחילה  כי 
ובשלב הבא לקיחה בקלאב. ובנוסף, יש 
לקוות כי סדרת הספייד "תתנהג יפה". 
אז, AK♥, ספייד ל-K ו-J♥. דרום זוכה 
וממשיך ב-5♦. 2♦ מהיד, North זוכה 
לכך  יהיה   ,♦A-ב ימשיך  ואם   ♦J-ב
מחיר – תתווסף לקיחה למבצע וזו תהיה 
 West ,הלקיחה התשיעית. ויחד עם זאת
יכול להמשיך בעצמו ב-9♦ וכך להגביה 
 South כיוון שה-A♣ אצל   .♦K-את ה
 West ,וכיוון שאין לו יותר דייאמונדים
יצליח להשלים את החוזה. המבצע יזכה 
הארטים,  שלושה  ספיידים,  ארבעה  ב: 

שני דייאמונדים וקלאב.
האם כולם יזכו ב-9 לקיחות? – לא.

לתזמון ולבחירה באיזו סדרה להתחיל 
לפתח  בחרתם  אם  עליונה.  חשיבות 
ותיכשלו  יתכן  תחילה,  קלאבים 
קופץ  לא   South כי  ברור  במשימה. 
תמונה  לוכד  אלא  באוויר   ♣A-ב

בתמונה.

Dealer: E 
Vul: N-S

 34 Board:

♠ J6
♥ A864
♦ 654
♣ KJ53

♠ K7532
♥ 7
♦ QJ972
♣ 74

♠ Q94
♥ KT53
♦ AK8
♣ T92

♠ AT8
♥ QJ92
♦ T3
♣ AQ86

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
Pass------
1♠1♥Dbl(1)1♣
2♠PassPass2♥

PassPassPass3♥

ניתוח ההכרזה

)1( שיהיה ברור דבר אחד: אם הכרזתם 
Pass, אני אומר לכם, אתם צודקים   –
למען   ?Dbl-ב בחרתי  מדוע  ב-100%. 
משביע  הסבר  עבורכם  לי  אין  האמת 
רצון. רק אוכל לאמר להגנתי, כי בזמן 
אמת, לפחות 50% מהמשתתפים יכריזו 

כמוני. 

ניתוח משחק היד

 .3♥ יהיה  אכן  החוזה  כי  ביטחון  אין 
ינסה   5-5 החלוקה  עקב   ,East-ו יתכן 
בהחלט  זו  ל-♠3.  וימשיך  להתחרות 
אפשרות. מה שבטוח הוא כי לאף צד לא 
בגובה שתיים.  תינתן האפשרות לשחק 
רק  לזכות  יכול  צד  כל  בטוח?  עוד  מה 
שני  למסור  צריך   East לקיחות.  ב-8 
 North-ספיידים, שני קלאבים והארט. ו
ייאלץ למסור: ספייד, שני הארטים ושני 
כזה:  הוא  העיקרון  אז  דייאמונדים. 
בגבוה  לשחק  אחר  או  זה  זוג  אילצתם 

שלוש? – הניחו לו. 
זו כל החכמה במכרז תחרותי. 
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Dealer: S 
Vul: E-W

 35 Board:

♠ J862
♥ J7
♦ 32
♣ JT987

♠ KQ
♥ Q954
♦ AT8
♣ KQ52

♠ 97543
♥ 8
♦ KJ976
♣ 43

♠ AT
♥ AKT632
♦ Q54
♣ A6

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth

DblPassPass1♥
Dbl(1)PassPass2♥

Pass(2)Pass2♠Pass
Pass

ניתוח ההכרזה

2NT כהכרזה השנייה אינו מתאים   )1(
כאן. צריך יד חזקה יותר.

)2( המשכתם להכריז? זה כאילו לאמר 
המשחק  את  יודע  לא  "אתה  לשותף: 

הזה, אכריז עבור שנינו"
J ...לא יפה

ניתוח משחק היד

יתר  'יתלהב'   East כי  תחושה  לי  יש 
אילו  מהנדרש.  גבוה  ויכריז  המידה  על 
 -  Dbl-ה אחרי  מכריז  היה   South
Rdbl, זה היה מאפשר ל-West להכריז 
♠1. כך, East היה מכריז 1NT והחוזה 
היה מסתיים ב-♠2. אחרי ה-♥2 החיים 

קשים יותר.
הטוב ביותר ש-West יכול לעשות, הוא 
באמת   ♦Q-ה את  לקיחות.  ב-8  לזכות 
קל למצוא. נכון כי חוזה טוב יותר הוא 
אפשר  כבר  מה  אך   ,3♦ אפילו   ,2♦
בלבד...  נק'   4 לו  שיש  ממישהו  לדרוש 

.J
בהגנה   ,2♥ משחק  היה   South אילו 
ל-8  אותו  להגביל  ניתן  היה  סבירה 
כל  עבור  מתעתעת  החלוקה  לקיחות. 
ייכשל,   – מדי  גבוה  שיכריז  ומי  זוג. 

.Dbl אפשר כי עם

Dealer: W 
Vul: Both

 36 Board:

♠ QT94
♥ K972
♦ Q
♣ KT32

♠ 8632
♥ JT5
♦ 9862
♣ Q8

♠ KJ5
♥ Q64
♦ T754
♣ A74

♠ A7
♥ A83
♦ AKJ3
♣ J965

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
PassPassPass--
Pass2♣Pass1NT
Pass3NT(1)Pass2♦

PassPass

ניתוח ההכרזה

להכריז  בבטן...  הפרפרים  למרות   )1(
סיכון.  בכך  אין   ,singleton עם   3NT

זכרו כי התשובה ל-♣2 הייתה – ♦2.
ה סדרות  הפותח  בידי  אחרות  במלים 

.)major-אין לו רביעיות ב( minor-

ניתוח משחק היד

יש  הגנה,  מצד  ביותר  הטוב  במשחק 
 ,♠K לקיחות:  ב-4  לזכות  אפשרות 
שהמבצע  אחרי   .♣AQ-ו  ♥J או   ♥Q
ייאלץ   ,♦Q-ב בלקיחה הראשונה  יזכה 
יבצע  הנראה  וככל   ♠A-ב להמשיך 
כי  וסביר  יזכה   East בקלאב.  עקיפה 
 ♦A-ימשיך בדייאמונד. אחרי הזכייה ב

.♣A-שוב קלאב אל ה
ועכשיו, כל מה שיבחר המבצע – יצליח. 
 .♠KJ-ה את  מגלה   Q-ה אל  ספייד 
הסדרה  כי  יגלה  הארט,  של  משחק 
 9 .J מחולקת 3-3. כך שהחיים טובים
בלקיחה  זכיתם  מינימום.  זה  לקיחות 

.top – ?נוספת

Dealer: N 
Vul: N-S

 37 Board:

♠ 53
♥ 75
♦ AQJ6
♣ JT975

♠ 97
♥ KJ983
♦ T83
♣ 842

♠ AQT8642
♥ AT2
♦ 5
♣ A6

♠ KJ
♥ Q64
♦ K9742
♣ KQ3

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
PassPass----
PassPass(1)4♠1♦

Pass

ניתוח ההכרזה

North יתחרה? – כן.  )1( האם יתכן כי 
 = 4NT! – 4♠-אפשר כי יכריז, אחרי ה
תבחר minor. שימו לב כי זו לא יכולה 
Pass-פתח ב North ,A להיות שאלה על

.

ניתוח משחק היד

אם North ע"י ה-4NT יאלץ את שותפו 
ע"י   West  ,5♦  – זה  במקרה  להכריז, 
Dbl יסביר מה הוא חושב על כך. בהגנה 
 ,♠AQ יזכו ב:   E-W,לא קשה במיוחד
ה-500  זה  במקרה  ובכן,   .♣A-ו  ♥AK
אחרי   ,South בברכה.  יתקבלו  נק' 
שירשום את התוצאה, גם יסביר לשותף 
מה הוא חושב על כך J. ובאשר ל-♠4:

כיוון שאין   .♣J יוביל   North  כי סביר 
בשליט  לעקוף  גם  מעברים  למבצע 
על  לוותר  ייאלץ  בהארט,  לעקוף  וגם 
 ,♣A-ב יזכה   West בהארט.  העקיפה 
ישחק הארט אל ה-K ועתה 7♠. אחרי 
 .♠K-ה יפיל את   ♠A-ה ש-Q♠ תזכה, 
למסור  אלא  ברירה  תהיה  לא  בהמשך 
סדרת  למעט  סדרה,  בכל  אחת  לקיחה 

השליט.
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Dealer: E 
Vul: E-W

 38 Board:

♠ A2
♥ J8
♦ J98
♣ A98752

♠ T743
♥ AQ74
♦ AT6
♣ J6

♠ 6
♥ KT32
♦ KQ742
♣ K43

♠ KQJ985
♥ 965
♦ 53
♣ QT

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
Pass------
PassPassPass2♠(1)

Pass------
4♥PassDbl(2)2♠(1)

PassPassPass

ניתוח ההכרזה

.Weak two )1(
 Dbl ,weak two 2( רק תזכרו כי אחרי(
מראה יד טובה יותר מ 12-13 נק'. לכן 
בקפיצה  יכריז  שותף  כי  בחשבון  קחו 

ואפילו, כמו כאן - ♥4.

ניתוח משחק היד

ואם  נק'.   22 סה"כ   East-West בידי 
West יתערב, East לא ירפה לפני משחק 
מלא. ותראו איזה פלא, אין להגנה שום 
לרשותו  המבצע.  את  להכשיל  אפשרות 
היחידה  השאלה  בטוחות.  לקיחות   10
או   Dbl להכריז   West על  האם  היא: 

להכריז Pass, בכל זאת, רק 11 נק'...
יודע  איני  פגיעים.   E-W ועוד,  זאת 
שאם  לעובדה  פרט  השאלה,  על  לענות 
של  הפתק  את  והוצאתם  "התחצפתם" 

.J הרווחתם – Dbl
כי  נראה  בשליט,  הובלה  אחרי  וב-♠2, 
דרך  יש  נכון,  בלקיחה.  ייכשל  החוזה 
לבצע את החוזה, אך אנחנו לא מציצים 

בקלפים, נכון?

Dealer: S 
Vul: Both

 39 Board:

♠ JT53
♥ AJ
♦ AT3
♣ T762

♠ Q8
♥ K974
♦ QJ876
♣ J4

♠ 42
♥ T853
♦ K952
♣ K53

♠ AK976
♥ Q62
♦ 4
♣ AQ98

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth
Pass3♠Pass1♠
PassPassPass4♠

ניתוח משחק היד

אחד המשחקים הפשוטים של התחרות. 
גם המכרז קל וגם הביצוע. הגנה עומדת 
 ♣K-ו  ♥K לקיחות:  בשתי  לזכות 

והמבצע בכל השאר. 

Dealer: W 
Vul: None

 40 Board:

♠ J93
♥ Q7643
♦ 76
♣ AK7

♠ AKQ2
♥ 8
♦ K952
♣ T964

♠ T85
♥ KJ2
♦ Q43
♣ J532

♠ 764
♥ AT95
♦ AJT8
♣ Q8

מהלך ההכרזה
EastNorthWestSouth

1♦PassPass--
2♣(1)Pass1NTPass
Pass2♥PassPass

PassPass

ניתוח ההכרזה

)1( קל להכריז ♣2 כאשר יודעים כי בידי 
השותף לפחות רביעייה באחת מסדרות 
 ,Major 1 שוללNT-כי הרי ה .minor-ה

.minor לכן חייב להיות

ניתוח משחק היד

.♣T-וימשיך ב ♠AKQ-יתחיל ב East
סיבה  ולכך  והארט   ♥A ישחק  המבצע 
קלפים  תשעה  הראה   East טובה. 
להיות  חייב  לכן   ,minor-ה בסדרות 
גם  כבר  הראה  )הוא  בהארט  קצר 
שלושה ספיידים(. וכך, הגנה תזכה בעוד 
ולקיחה   ♥K נוספות,  לקיחות  שתי 
לא   North לטובת  נק'   110 בדייאמונד. 

יכול להיות רע.


