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  2עמוד  22.8.2021  2021  אוגוסטסימולטנית ארצית 
  

  
  2021 אוגוסטארצית סימולטנית 

 

  .  2021  אוגוסט ארצית הידיים ששוחקו בתחרות סימולטנית 36 לפניכם

סטים    4התערבות. חולקו    הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום
  , בחר סט שלם, זה שנראה לו המעניין ביותר.רם סופר ומחבר ההסברים של ידיים 

  אים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של רוב הקוראים.   התל רם בהסברים השתדל 

טבעית   בשיטה  הן  המומלצות  כמה   5ההכרזות  ישנם  אצלנו.  ביותר  הנפוצה  מייג'ור 
  ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם וסקרנותכם. 

  ו.ם מקריאת החוברת הזוכי תפיקו תועלת ג  אנו מקוים כי נהניתם מן התחרות עצמה

  

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

  
  

Dealer: N 
Vul: None1Board:

 JT43
 JT76
 KJ53
 4

 AK96
 AKQ93
 4
 AKQ

 Q2
 84
 98762
 9852

 875
 52
 AQT
 JT763

 

West North East South 
--- Pass 2 Pass 
2 Pass 2 Pass 

2NT Pass 3 Pass 
3NT Pass 4 Pass 
4 Pass Pass Pass 

  

 
  ההכרזה   ניתוח 

כמובן   פותח  מוסכמות   2♣ מזרח  מספר  קיימות  האדירה.  ידו  עם 
מידית   תשובה  מהן  אחת  לפי  רבה.  חולשה  להראות  למערב  המאפשרות 

טבעית,  2♥של   מתארת    אינה  אחרת,    0-3אלא  מוסכמה  לפי  נקודות. 
המומלץ    3♣ הכרזת   ההכרזה  במהלך  חולשה.  תתאר  השני  בסיבוב 

חמ  מראה  מזרח  טבעית)  שיטה  על  ורביעייה  (המתבסס  בהארט  ישייה 
התאמה וחוסר עניין בסלם. כעת מזרח מתלבט:  -מראה איבספייד, ומערב  

היגיון   ב יש  על    NT3-לעצור  ל  השותףולסמוך  ב שיהיה  אורך  ,  דיאמונדו 
שהכרזת לי  נראה  יותר  4♣   אבל  טבעית.  .  הולמת  הכרזה  זו  עקרונית, 

אבלטון מול  עם ד   4♥ להכריז  חייב  מערב  בוטום  - למרות זאת, בתחרות טופ 
בקלאב.  לתמוך  ולא  השותף  של  להתקדם    חמישייה  הצדקה  אין  למזרח 

ש היות  גבוהות  הלאה,  נקודות  מספיק  ואין  התאמה  הראה  לא  השותף 
  רזת סלם.להכ

 
  היד   משחק  ניתוח

ההובלה:  בדיאמונד  ♦Aאו    ♣J  קלף  קצר  הכרוז  ההכרזה  בכל  (לפי   .(
, לחתוך  ♠Q♠  ,Aמקרה, ברגע שמזרח יקבל את ההובלה הוא יכול לשחק  

לעצמו   יבטיח  בכך  גבוהים.  בשליטים  ולהמשיך  בדומם  לקיחות    11ספייד 
  כשהוא מפסיד רק לקיחה בדיאמונד ולקיחה בשליט. 

מחיתוך ספייד בשלב מוקדם מחשש שיחתכו מעליו, יסתפק  יימנע  כרוז ש
  לקיחות בלבד.   10-ב 

במזרח  ב -זוגות  שיעצרו  ב   NT3-מערב  להסתפק  לאחר    9-ייאלצו  לקיחות 
מהזוגות   טובה  פחות  תהיה  שלהם  והתוצאה  בדיאמונד,  טבעית  הובלה 

  ייכשלו.  –. זוגות שיגזימו בהכרזה ויגיעו לסלם  4♥  שיגיעו לחוזה  

  

  
    



  3עמוד  22/8/2021  2021  אוגוסטסימולטנית ארצית 
  
 

Dealer: E 
Vul: N-S2Board:

 K62
 KT63
 AT986
 A

 9874
 92
 KJ4
 KT52

 QT3
 84
 7532
 9843

 AJ5
 AQJ75
 Q
 QJ76

 

West North East South 
--- --- Pass 1 

Pass 2NT* Pass 3* 
Pass 3 Pass 3 
Pass 4 Pass 4NT 
Pass 5 Pass 5NT 
Pass 6* Pass 6 
Pass Pass Pass  

  
  ההכרזה   ניתוח 

פתיחה   לאחר  שיטות  מיני  כל  ותשובה    1ישנן  ) NT2  )Jacobyבמייג'ור 
של   תמיכה  מהלך  4המתארת  לפחות.  פתיחה  של  כוח  עם  קלפים   +

פשוטה ומקובלת   בשיטה  המומלץ משתמש  הפותח מראה מיד    –ההכרזה 
סינגלטון, אם יש לו. לאחר מכן העיקרון הוא שיד מינימלית סוגרת למשחק  

נקודות. שותפו    17בעוד מהלך הכרזה איטי רומז על יד טובה. לדרום  מלא,  
טובה יד  המתנה    מראה  הכרזת  קונטרול   3♥ באמצעות  מראה  מכן  ולאחר 

לשאול   צריך  דרום  אלה  בנסיבות  דרום).  של  הבעייתית  (הסדרה  בקלאב 
) מפתח  (4NTלקלפי  שלושה  מראה  צפון  לשחק  5♣ ).  מוכן  דרום  כעת   .(

לשותפ אם  גדול  ספציפיים  ♠ Kוגם    ♣Kו  סלם  מלכים  על  שואל  הוא   .
להראות  NT5באמצעות   טעם  אין   .K    השותף של  הסינגלטון  מול 

  . דרום עוצר בסלם קטן.♣Kושוללת  ♠Kמראה   6♦(בדיאמונד). ההכרזה 
  

  היד   משחק  ניתוח 

. כל ארבע הסדרות אפשריות, החל מהובלה  קשה להחליט  קלף ההובלה: 
בהובלה א גרסיבית בספייד (שתמכור לקיחה). בסופו  פסיבית בשליט וכלה 
אמור לא  ההובלה  קלף  דבר,  הנוחות    של  החלוקות  התוצאה.  על  להשפיע 

לבצע   לכרוז  סיבובים,    13מאפשרות  בשני  שליטים  משיכת  ,  ♦Aלקיחות: 
נופל). כעת   Kועוד חיתוך דיאמונד (  A-נופל), קלאב אל ה Jחיתוך דיאמונד (

בדומם דיאמונד  קלפי  שני  בספייד  הוגבהו  מפסידים  הכרוז  ישליך  ועליהם   ,
ב. שני קלאבים נוספים ייחתכו בדומם. זוגות אופטימיים שהימרו על  ובקלא

  סלם גדול יזכו בכל הקופה. 
 
 
  
  

Dealer: S 
Vul: E-W3Board:

 932
 Q987
 J74
 Q52

 AK65
 32
 T853
 K97

 T84
 AJT4
 AKQ2
 J4

 QJ7
 K65
 96
 AT863

 

West North East South 
--- --- --- Pass 

1NT Pass 2 Pass 
2 Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 
 
  
 

  ההכרזה   ניתוח 

פותח   למזרח    15עם    NT1מערב  מאוזנת.  וחלוקה  עם    10נקודות  נקודות 
משיב   הוא  בספייד.  השותף    ולאחר  (סטיימן)  2♣רביעייה   2♥ תשובת 

עם שתי רביעיות במייג'ור, אבל    4♠-אי לתקן לרב רש. מעNT3ממשיך  
  .NT3-במערך הקלפים הנתון הוא נשאר ב 

  
  היד   משחק  ניתוח 

ההובלה:  המייג'ור.  .  ♣2  קלף  בסדרות  להוביל  טעם  אין  ההכרזה  לאור 
בחרתי   ולכן  שלו,  הסדרה  את  לפתח  למערב  תעזור  רק  בהארט  הובלה 

מהדומ  נמוך  קלף  יותר.  הטובה  המיינור  הכרזת  בסדרת  סמך  על  ם. 
קלפים    NT1הפתיחה   שלושה  לשותפו  כי  מסיק  דרום  ההובלה,  וקלף 

לשחק  Qxבקלאב ולמערב שניים. אם למערב   ה  ♣ 8, עדיף    Q-שיוציא את 
  ♣ A, עדיף כמובן לשחק  Jxולקוות להובלת קלאב נוספת מצפון. אם למערב  

לדרום   קשה  החלטה  הסדרה.  את  שיגביה  נמוך  בקלאב    –ולהמשיך 
צור  שתשפיע הכרוז. על  של  המשחק  ל  ת  ונותן  נמוך  משחק  דרום   ♣J-אם 

למסו אלא  בהארט,  לעקוף  אין  ולכן  צפון  תהיה  המסוכנת"  "היד  ר  לזכות, 
הספייד   חלוקת  לדרום.  בספייד  אם    3-3לקיחה  החוזה.  ביצוע  את  תבטיח 

ב זוכה  בקלאב  ♣A-דרום  הכרוז    וממשיך  על  המסוכנת".  "היד  נהיה  הוא 
את   לו  מכן    ולאחר  ♣Kלעכב  תבטיח  אשר  בהארט  כפולה  עקיפה  לבצע 

  לקיחה תשיעית בסדרה זו מבלי שההובלה תגיע לדרום. 

צפון רק  -האם  אך  חיובית,  התשובה  החוזה?  את  להכשיל  מסוגלים  דרום 
  ! ♣Qבתנאי שצפון יבחר להוביל  

  



  4עמוד  22/8/2021  2021  אוגוסטסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: W 
Vul: Both4Board:

 J83
 K853
 Q962
 52

 AKQ94
 AQ
 K873
 AJ

 75
 J7642
 AJ
 Q763

 T62
 T9
 T54
 KT984

 

West North East South 
Pass Pass 2 Pass 
2 Pass 2 Pass 
3 Pass 3NT Pass 

4NT Pass Pass Pass 

  

  ההכרזה   ניתוח 

בסימולטנית הזאת   במזרח  ארבע    2♣פתיחת    –נחמד לשבת  בתוך  שנייה 
וקה מאוזנת למחצה. אין להשיב  נקודות עם חל  23-הפעם מדובר ב   .חלוקות

בראשות    2♥  חמישייה  עם  במערב  משיב Jחיובי  מערב  זה  במקום   .  ♦2  
ל  3♥ ומכריז    (ממתין) מכריז  2♠-בתשובה  מזרח   .NT3    ,מינימלית יד  עם 

) כוחו  את  מציג  מערב  הזמנה    8וכעת  הכרזת  באמצעות  .  NT4נקודות) 
הה  את  ידחה  עדיין  הגמזרח  ידו  עם  (מינימום  זמנה  עבור  רועה  מוחלט 

  .2♣ פתיחה של 
מהווה    NT4-ל  NT3: כאשר אין סדרת שליט מוסכמת, העלאת  כדאי לדעת

  הכרזת הזמנה כללית לסלם. זו אינה שאלה למספר האסים! 
 

  היד   משחק  ניתוח

ההובלה:  ההובלה)    -  ♣9(או    ♣ T  קלף  בהסכמי  פנימי    –תלוי  רצף  ראש 
כדי להגביה לקיחות    ♥ AQומשחק    ♣J-מסדרה ארוכה וטובה. מזרח זוכה ב 

ב  זוכה  צפון  ב   ♥K-בדומם.  זוכה  בקלאב. מזרח  .  ♠ AKQומנסה    ♣A-וחוזר 
, אך עדיין ניתן להגביל את  , ולמגנים בעיות השלכה3-3סדרה זו מתחלקת  

ל עוב  11-הכרוז  לא  כפול  לחץ  (משחק  מדויקת  בהגנה  בגלל  לקיחות  ד 
ישליך).   שצפון  לפני  מהדומם  להשליך  ניתן  הצורך  פתוחים  בקלפים  אגב, 

ל לאחר  12-להגיע  את    לקיחות  למצוא  מאוד  קשה  אך  בקלאב,  הובלה 
 המשחק המנצח. 

 
  

 
Dealer: N 
Vul: N-S5Board:

 QJ765
 9753
 4
 KQ5

 KT83
 Q42
 Q52
 642

 42
 AT
 KT96
 AT983

 A9
 KJ86
 AJ873
 J7

 

West North East South 
--- Pass Pass 1 
2 Dbl Pass 2 

Pass Pass 3 Pass 
Pass 3 Pass Pass 
Pass    

  
  

  ההכרזה   ניתוח 

  2♣ . לדעתי, הנסיבות מצדיקות התערבות אגרסיבית  1♦ דרום פותח  
(טופ זו  -במערב  הכרזה  כלל  בדרך  עדיף).  פגיעות  מצב  בוטום, 

צפון על  כ-מקשה  אך  במייג'ור,  התאמה  לחפש  יד  דרום  לצפון  אן 
דרום  הכרזת  המייג'ור.  סדרות  שתי  עם  שלילי"  "כפל  של  קלאסית 

ול12-14מתארת מינימום (   2♥  עוצר  ) עם רביעייה בהארט,  צפון  כן 
משום    3♥ . כעת דרום אינו יכול להכריז  3♣-. מזרח מתחרה ל2♥ -ב

זה  הוא  צפון  רביעייה בהארט.  הבטיח בוודאות  שהכפל השלילי לא 
טופמשיקול   3♥ שיכריז   להכפיל  בו-י  היא  החלופה  ולקוות    3♣טום. 

  .)יקרה שהחוזה יוכשל פעמיים (במערך הקלפים הנתון זה אכן  
  

  היד   משחק  ניתוח

-מהלך המכרז רומז על אפשרויות חיתוך ולכן הייתי בוחר ב   קלף ההובלה: 
A ♥    וממשיך בהארט. דרום זוכה בלקיחה השנייה עםJ ♥  משחק ,A♦  חותך ,

בהצל  עוקף  נדיאמונד,  דיאמונד  וחותך  בספייד  חוזר  חה  הוא  לבסוף  וסף. 
ל יזכה (בנוסף  האחרון. מערב  השליט  את  ומושך  ספייד  בחיתוך  )  ♥A-לידו 

הכול  ♦K- וב   ♣A-ב גם   וזה  מסוגל    10  –,  דרום  כי  מתברר  לכרוז.  לקיחות 
לקיחות לאחר כל הובלה. לעומת זאת, אם צפון הוא הכרוז בחוזה    10לבצע  

  לקיחות.  9-יט תגביל אותו ל בהארט, אז הובלה בשל

  

  

  

 

 



  5עמוד  22/8/2021  2021  אוגוסטסימולטנית ארצית 
  
  
  

Dealer: E 
Vul: E-W6Board:

 A93
 T97532
 9
 J42

 J87
 QJ86
 QT6
 K53

 5
 K4
 K752
 AQT986

 KQT642
 A
 AJ843
 7

 

West North East South 
--- --- Pass 1 
2 2 3 3 

Pass 3 Pass 4 
Pass Pass Pass  

  
 

  ההכרזה   ניתוח 

פותח . צפון ומזרח תומכים בשותפיהם  2♣ומערב מתערב    1♠   דרום 
, אך 4♠עם ידיהם הצנועות. ידו של דרום שווה בהחלט הכרזה של  

של   טבעית  ביניים  הכרזת  מציע  להחליט    3♦אני  לשותף  לעזור  כדי 
ימשיכו ל גם    5♣-במקרה שהיריבים  השותף לא   4♦(אפשר  עוד  כל 

.  4♣-ם להתחרות לרזת ספלינטר). מערב מתלבט אכהיפרש זאת כ
-ככל הנראה צפון  –גבולית, ובמצב פגיעות נחות עדיף להיזהר    ידו

מכריז   צפון  ממילא.  בחוזה  יזכו  ודרום    3♠דרום  מינימלית,  יד  עם 
  . זהו החוזה הסופי. 4♠-מוסיף ל

 
  היד   משחק  ניתוח 

ההובלה:  ולכן♣A  קלף  סיכון,  ללא  הובלה  אין  זו  ביד  להוביל    .  מומלץ 
- . יש סיכוי גבוה שAQהרכב הקלפים בראשות  בסדרה המוסכמת על אף  

K♣    החלפה מתבקשת  בדיאמונד)  (סינגלטון  הדומם  למראה  השותף.  אצל 
את   לוכד  דרום  לשליט.  ה   ♠ Jדחופה  עם  מזרח  חיתוך  ♦ Aוכעת:    K-של   ,

דיאמונד  A♥ דיאמונד,   וסיום משיכת ועוד חיתוך  קלאב  בחיתוך  ליד  חזרה   ,  
של מערב, כל השאר של הכרוז. בדרך    ♦K-שליטים. לאחר מסירת לקיחה ל

דרום   יבצע  ביותר    4♠זו  השכיחה  התוצאה  תהיה  וזו  עודפת,  לקיחה  עם 
  בחלוקה זו. 

  
  
  

 
 
 
  
  

Dealer: S 
Vul: Both7Board:

 JT
 KJ9
 KQ432
 T93

 AQ86
 Q73
 J96
 KJ8

 7542
 A54
 A87
 A75

 K93
 T862
 T5
 Q642

 

West North East South 
--- --- --- Pass 
1 1 1 Pass 
2 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
 
  
 

  ההכרזה   ניתוח 

לא היו פותחים ידיים כמו זו של מערב, אך כיום הנורמה היא לפתוח    פעם
  נקודות גבוהות כלשהן.  12עם 

  1♠או    1♥, הכרזת  1♦  אוברקול  והכרזת   1♣לאחר פתיחה    כדאי לדעת: 
  של המשיב מבטיחה ארבעה קלפים בלבד בסדרתו. 

של   ברורה  הכרזה  מקרה  בכל  מלא  2♠ למערב  משחק  כעת  מכריז  מזרח   .
  פתיחה מול פתיחה. עם 

 
  היד   משחק  ניתוח 

ההובלה מדאבלטון  ♦T:  קלף  קלף    (גבוה  מבקש  הכרוז  השותף).  בסדרת 
מתבקשת   הדומם  ולמראה  הראשונה,  בלקיחה  זוכה  צפון  מהדומם.  נמוך 

דרום ימשיך  ,  ♠K-לאחר זכייתו ב .  ♠J-הגנה פסיבית. אי לכך, צפון ממשיך ב 
בדיאמונד. הכרוז עלול ליפול בחוזה שלוש פעמים. כדי להציל לקיחה אחת  

אחד   את  להכניס  עליו  של  יהיה  בסופו  אותו  ולאלץ  סופי  למשחק  המגנים 
  דבר להוביל קלאב. 

בחוזה   יותר  טוב  הכרוז  של  להשיג  NT3גורלו  לו  יאפשר  מדויק  משחק   .
זוגות שישכילו לא להכריז משחק    שבע לקיחות ולהיכשל פעם אחת בלבד.

  נקודות גרועות יזכו בתוצאה מצוינת. 25מלא עם  

  



  6עמוד  22/8/2021  2021  אוגוסטסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: W 
Vul: None8Board:

 QT73
 KJ52
 T8
 A52

 654
 AT4
 975432
 J

 KJ
 Q763
 AQJ6
 K97

 A982
 98
 K
 QT8643

 

West North East South 
1NT Pass 2NT* 3 
3 4 Pass Pass 
4 Pass Pass Pass 

    

  

  ההכרזה   ניתוח 

  3♣או    NT2ומזרח משיב בהכרזת טרנספר לדיאמונד (  NT1מערב פותח  
. לנוכח מצב הפגיעות,  3♦ בתקווה לעצור בחוזה  בהתאם להסכם השותפות)

  א .השאלה הי 3♣ או כפל לאחר   NT2טבעי לאחר  3♣:  דרום צריך להתערב
ממערב. אם כן, זה יגרור כנראה הכרזת    3♦לאחר    4♣ יעז להכריז  אם צפון  

  יהיה החוזה הסופי.  3♦ -קלפים. אם לא  10 ממערב עם התאמה של 4♦
 

  היד   משחק  ניתוח

ההובלה: ק או    ♣A  לף  השותף)  מערב    ♦8(סדרת  פתיחת    NT1(פסיבי). 
לה הכרוז  על  תקל  בקלאב  הובלה  פסיבית.  הובלה  לכיוון  טר  פ ירומזת 

המ  מספר  את  לצמצם  ניתן  מקרה  בכל  אך  בהארט,  שני  פסידים  ממפסיד 
נכון של הארט נמוך אל ה  ולאחר מכן עקיפה    Q-בסדרה באמצעות משחק 

. לבסוף הכרוז יצטרך לנחש את המצב בסדרת הספייד, וזה יקבע  ATלעבר  
  ♣Aלקיחות. לאחר שדרום התערב ושותפו התגלה עם    10או    9אם יבצע  

אצל דרום. הסקת מסקנות נכונה ומשחק טוב של    ♠ A-ר שברו  , די♥Kוגם  
  לקיחות.  10-הכרוז יביאו אותו ככל הנראה ל

  
 
  

 
Dealer: N 
Vul: E-W9Board:

 93
 9653
 A9873
 J5

 K64
 J4
 Q64
 T9764

 752
 KQT87
 K2
 K82

 AQJT8
 A2
 JT5
 AQ3

 

West North East South 
--- Pass Pass 1 

Pass 1NT Pass 2NT 
Pass Pass Pass  

    

  
  ההכרזה   ניתוח 

נקודות גבוהות וחלוקה מאוזנת. ידו של מערב אינה    18עם    1♠ דרום פותח  
בגובה   לאוברקול  פגיע.   2ראויה  (בדוחק)    במצב  משיב  ודרום  NT1צפון   ,
אינו מקבל את    ,נקודות). צפון, כמובן  NT2  )17-18ממשיך בהכרזת הזמנה  

  . 1♠או   NT2הסופיים האפשריים ביד זו הם   ההזמנה. החוזים
  

  היד   משחק  ניתוח 

(שני מלמעלה מסדרה חלשה). חשוב לייצר כניסה ליד   ♣9  קלף ההובלה: 
מהדומם  ♣Jעם   לשחק  מומלץ  ולכן   ,Q♣    אם כעת  הראשונה.  בלקיחה 

ב זוכה  ב   ♣K-מערב  זוכה  צפון  בסדרה,  מריץ  ♣J-וממשיך  על  וח ,  ♠9,  זר 
ב  וממשיך  בספייד  את  ♦J-העקיפה  להגביל  כדי  לכסות  חייב  מערב  כעת   .

ו בדיאמונד  לקיחות  לשתי  אחת    10-הכרוז  בספייד,  (חמש  הכול  בסך 
בדיאמונד שתיים  מסדרות    בהארט,  ההובלות  חובבי  בקלאב).  ושתיים 

קצרות נגד חוזים ללא שליט יזכו כאן להצלחה: ההובלה היחידה של מזרח  
  לקיחות היא בהארט.  9-הכרוז ל  תאשתגביל  

לבצע   לכרוז  תאפשר  בספייד  הנוחה  של    10החלוקה  בחוזה  .  1♠ לקיחות 
עם   מלא  משחק  שיכריזו  אופטימיים  בחלוקה  23זוגות  יזכו  זו    נקודות 

  בתוצאות מעולות. 

 



  7עמוד  22/8/2021  2021  אוגוסטסימולטנית ארצית 
  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: Both10Board:

 Q743
 A5
 A73
 AJ92

 AK82
 T7
 JT2
 Q874

 JT5
 KJ9843
 KQ4
 K

 96
 Q62
 9865
 T653

 

West North East South 
--- --- Pass Pass 
1 Dbl RDbl Pass 

Pass 1♠ Dbl RDbl 

Pass 2♣ Dbl Pass 

Pass Pass   
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ההכרזה   ניתוח 

אופיינית שמראה לנו כיצד "תופסים" את היריבים לאחר התערבות    חלוקה
(ומ לא   הכללים  כל  לפי  הינו  צפון  של  הכפל  כי   נדגיש  אופציה צלחת.  יש 

, וגם החוזה הזה יוכפל), אבל איתרע מזלו ולשותף אין  NT1להכריז  
רי עם  מתחיל  מזרח  מבטיחה  -כלום.  זו  קריאה  נקודות 9דאבל.   +

ומראה רצון להעניש את היריבים. על כן מערב לא צריך בשום שלב  
פ2♥ להכריז   לשתף  עדיף  המשיב  וע.  עם  הוא  לה  כאשר  ולשתוק 

הכפ היריבים.  את  על  מעניש  על    1♠ל  ומתאר    2♣וגם  מעניש  הוא 
רי4 קריאת  בסדרה.  קלפים   + -" היא  דרום  של   SOS"דאבל 

Redouble  – !מבקש מהשותף לברוח  
  
  
  

  היד   משחק  ניתוח 

ההובלה:  כי הובלה טבעית זו היא הגרועה    ♠A  קלף  רצף). מתברר  (ראש 
ש משום  זאת,  י הביותר,  לעומת  בדומם.  ספיידים  לחתוך  לצפון  עוזרת  א 

בשליט   חייב להפסיד  הובלה  צפון  מצמצמת את מספר החיתוכים. לאחריה 
עם   בקלאב  ואחת  בדיאמונד  שתיים  בהארט,  אחת  בספייד,  לקיחות  שלוש 

של   ל - למזרח  500+תוצאה  יצטרכו  מערב.  הם  גבוה  בספייד  הובלה  אחר 
של   בתוצאה  להסתפק  טובה.    .200+כנראה  תוצאה  להיות  צפויה  זו  עדיין 

מזרח רבים  חוזה  -בשולחנות  נגד  בעוד  חלקי,  בחוזה  ישחקו    4♥ מערב 
שתכשיל   זו  היא  בספייד  ההובלה (הטבעית)  מערב,  ידי  על  משוחק 

החוזה.   צפון)  את  של  האסים  לשלושת  (פרט  הרביעית  הלקיחה 
  תהיה כנראה חיתוך ספייד בדרום. 

  
  
 
 
  

Dealer: S 
Vul: None11Board:

 AQ8654
 8
 AKQ3
 64

 2
 A975
 72
 QT8753

 KJT97
 Q6
 JT84
 J9

 3
 KJT432
 965
 AK2

 

West North East South 
--- --- --- 1 
1 Pass Pass Dbl 

Pass Pass 2 2 
Pass 3 Pass 3NT 
Pass Pass Pass  

 
 
  
 
 

  ההכרזה   ניתוח 

צפון אינו מאמין  . 1♠, ומערב מתערב באוברקול מינימלי של  1♥ ותחפ ם  דרו
. עם קוצר בספייד מומלץ לדרום לפתוח מחדש  Pass-למראה עיניו ובוחר ב 

.  2♣-. צפון משאיר לעונשין, ובשלב זה מזרח בורח ל Dblאת המכרז עם 
דרום יגיעו  -את זה כבר קשה להכפיל, ואני מעריך שבהיעדר התאמה, צפון

, החוזה הסופי  1♠. גם אם מערב ישתוק וצפון יכריז NT3-ר לל דבש  פובסו
  . NT3הצפוי הוא 

   

  היד   משחק  ניתוח 

ההובלה:  השותף)    ♣J  קלף  פני    –(סדרת  על  של  .  ♠Jעדיף  מלאכתו  כעת 
הדרך היחידה להצליח תהיה לזכות בלקיחה הראשונה,  הכרוז קשה מאוד.  

אל   לשחק    ♠Qלעקוף  הכרוז    7רב משחק  עמ ם  א   –  9(בעוד מערב מקפיד 
, להמשיך בהארט ולבסוף  K-), לשחק הארט נמוך אל ה8-חייב לזכות עם ה

לכרוז   שיקנה  סופי  למשחק  אותו  ולהכניס  למערב  רביעי  דיאמונד  למסור 
בספייד   שלישית  מעריך ממש    –לקיחה  אני  פתוחים.  בקלפים  משחק 

קנה סמ ה   במערב וייכשלו.  ♥ Aרוב הכרוזים ימקמו את    1♠שלאחר אוברקול  
גם ללא אורך רב בסדרת השליט.    2♣ היא שעדיף היה להכפיל    המתבקשת

היה    2♣ואכן, לאחר הובלה בספייד או בדיאמונד וחזרה בהארט, חוזה של  
  . 500+מתמוטט עם תוצאת שיא של 



  8עמוד  22/8/2021  2021  אוגוסטסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: W 
Vul: N-S12Board:

 
 KT652
 K97
 97653

 JT73
 3
 AT654
 AKT

 95
 QJ987
 J83
 Q82

 AKQ8642
 A4
 Q2
 J4

 

West North East South 
Pass Pass 1 Dbl 
1 Dbl 1 Dbl 
2 Pass Pass 2 

Pass Pass Pass  

  

  ההכרזה   ניתוח 

לאוברקול   מדי  חזקה  דרום  של  להכריז  1♠ידו  מכן  ולאחר  להכפיל  יש   .
ן גם הכפל הבא  ולכ  ,ש ניהוא מע  1♥ספייד. לעומת זאת, הכפל של צפון על  

מערב מגיעים ל"חוף מבטחים"  -הוא מעניש. לבסוף מזרח  1♠של דרום על  
  טבעי וחזק! – 2♠ , ואז דרום מכריז 2♦של 

+ נקודות עם סדרת ספייד ארוכה, אך הוא  18צפון יודע כי לשותפו כוח של  
בספייד.   רביעייה  על  הודיע  כבר  מזרח  ובנוסף  בספייד,  חוסר  בידו  רואה 

  . החלטה נבונה - 2♠-ף לעצור במשחק מלא נראה נמוך, וצפון מעדיל ויהסיכ
 
 

  היד   משחק  ניתוח

(ראש רצף) נראה מפתה, אבל זה יאפשר לכרוז לזכות    ♥Q  קלף ההובלה: 
, ולעקוף בהארט. למזלה של ההגנה מזרח עדיין יכול ♠AKQ, לשחק  ♥ A-ב 

ול המיינור  גבותלחתוך  בסדרות  שלו  הלקיחות  שלוש  חה  י קלש  לפני  את 
ההגנה  השותף)  (סדרת  בדיאמונד  הובלה  לאחר  תיעלם.  בקלאב  אחת 
תהיה פשוטה יותר. בכל מקרה דרום מבצע ללא קושי תשע לקיחות בחוזה  

, וזו התוצאה הטובה ביותר שניתן להשיג עם  140+בספייד עם תוצאה של  
  דרום.  -קלפיהם של צפון

אגב, בחוזה    שלו בו.כייו   4♠ אני מניח שזוגות לא מעטים יגיעו למשחק מלא  
NT3 דרום מפלה כבדה בשל היעדר כניסות לידו של דרום. -צפויה לצפון  

 

  
 
  

 
Dealer: N 
Vul: Both13Board:

 QT9
 K7
 AK62
 KT63

 AK6
 QJ3
 J7543
 A2

 J8753
 T986
 T8
 Q8

 42
 A542
 Q9
 J9754

 

West North East South 
--- 1NT Pass Pass 

Pass    
    

  

  ההכרזה   ניתוח 

פותח   למזרח    15עם    NT1צפון  גם  אבל    15נקודות.  מאוזנות,  נקודות 
על   המלצתי  ולכן  חלשה  הארוכה  של    Passסדרתו  סופי  לחוזה  שיוביל 

NT1ואז דרום    2♠ -. אם בכל זאת מזרח יכפיל, שותפו ככל הנראה יברח ל
התלבטות    ם יכפיל, תהיה לצפוןאם דרו  נקודות.  7יצטרך לעשות משהו עם  

שצפון.  NT2-ל   Passבין   גם  בקלאב. - ייתכן  חלקי  לחוזה  יגיעו    דרום 
הפשוט   במקרה  להתמקד  בחרתי  זה  בניתוח  אך  רבות,  האפשרויות 

  לא מוכפל.  NT1שהחוזה הסופי יישאר 

  
  היד   משחק  ניתוח 

ההובלה:  מלמעלה).    ♦4  קלף  ויש (רביעי  בדומם  יזכה  קלאב צפון  גם    .חק 
מידלל הוא  א  (והנכון)  הסביר  המשחק  מההכרזה  הע  אל  נמוך  .  T-קלאב 

נגד   ארבע    ♣Qהעקיפה  (לפחות):  לקיחות  תשע  לכרוז  ומבטיחה  מצליחה 
לתקוף   מזרח  של  ניסיון  כעת  בהארט.  ושתיים  בדיאמונד  שלוש  בקלאב, 
לקיחה עשירית. מוטב להמשיך באחת הסדרות   בספייד יפתח עבור הכרוז 

  ת הכרוז לתשע לקיחות.ביל א גה ומות ולהאד

- בלקיחה אחת, אבל לאחר הובלה ב   2♠זה מוכפל של  אגב, ניתן להכשיל חו
A♦    לכרוז ותאפשר  הנכונה  מהדרך  תסטה  שההגנה  קטן  לא  סיכוי  קיים 

  להיפטר מהמפסיד שלו בקלאב על סדרת הדיאמונד.

 



  9עמוד  22/8/2021  2021  אוגוסטסימולטנית ארצית 
  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: None14Board:

 7
 AKJ96
 6
 QJ8752

 QT9
 T43
 AK8754
 4

 K54
 Q75
 T93
 KT63

 AJ8632
 82
 QJ2
 A9

  

West North East South 
--- --- 2 2 
3 3 Pass 3 

Pass 4 Pass 4 
Pass Pass Pass  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ההכרזה   ניתוח 
  

מתערב    ה. דרוםנקודות ושישייה טוב   9ממזרח עם    2פתיחה חלשה בגובה  
לגובה  2♠ תמיכה"  עם  "תומך  ומערב  לצפון  3,  שלא    6-5.  הסדרות  בשתי 

של השותף. עדיף    2הוכרזו וכוח למשחק מלא לפחות מול אוברקול בגובה  
ארוכה יותר. לאחר   שסדרת הקלאב  למרות  בסדרת המייג'ור,    3♥ להתחיל 

  ו יבין שעלודרום מ   4♣קלפים. כעת צפון מכריז    6דרום יחזור על סדרתו עם  
. ייתכן שדרום  4♥בין שתי הסדרות של השותף. החוזה הסופי יהיה    לבחור

, אך זה לא אמור לשנות את המשך ההכרזה  3♠במקום  NT3יעדיף להכריז 
  ידו של צפון אינה מתאימה לחוזה ללא שליט.  –
  

  היד   משחק  ניתוח 

ההובלה:  רצף).    ♦A  קלף  כי (ראש  ברור  מערב  של  התמיכה  הכרזת  לאור 
סיל הבו  לטון,גנצפון  לקלף  מחליף  חיתוך.  ומזרח  לקבל  בתקווה  בקלאב  דד 

כך נורא בשבילו, ומשחק  -צפון עושה חשבון שגם אם יהיה חיתוך, זה לא כל
ב  זוכה  מערב  מהדומם.  סיבה    ♣K-נמוך  שום  (אין  חיתוך  לשותפו  ונותן 

וך הסדרה הצדדית של הכרוז). להגנה  הגיונית שמזרח יוביל מדאבלטון לת
שלוש  כב  ה  יחות,קל ר  נגמרה.  החגיגה  עובר  אולם  המשך,  בכל  זוכה  כרוז 

עם   ה  ,♠Aלדומם  אל  נמוך  הארט  הוא  J-ומשחק  העקיפה  הצלחת  לאחר   .
לפרוש את הקלפים ולתבוע את    נותר רק  .  ♥ AKמסיים משיכת שליטים עם  

 מבוצע בדיוק.  4♥ :יתרת הלקיחות

  

  
  
  

  

Dealer: S 
Vul: N-S15Board:

 T96
 Q732
 J7
 K987

 Q7
 54
 AT4
 AQ6532

 K8532
 AK9
 KQ52
 J

 AJ4
 JT86
 9863
 T4

 

West North East South 
--- --- --- Pass 
1 Pass 2 Pass 
2 Pass 2* Pass 

2NT Pass 3NT Pass 
Pass Pass Pass  

 
  ההכרזה   ניתוח 

פותח   משיב    1♠מערב  מ  . 2♣ומזרח  בהשממערב  שנייה יך  כרזה 
של   בני  2♦טבעית  של  בשיטתם  תלויה  מזרח  של  הבאה  ההכרזה   .

בשיטת   משתמשים  הם  אם  יכול two over oneהזוג.  מזרח   ,
מלא.    3♣להכריז   משחק  לפני  יעצור  שהשותף  לחשוש  מבלי  טבעי 

לעומת זאת, בשיטה טבעית נדרשת כאן הכרזת "צבע רביעי מחייב"  
שאלה   גם  בהאוצלעהמהווה  מטרר  בהכרזת  .  עוצר  מבטיח  ערב 

NT2  ומזרח מעלה אותו למשחק מלא  ,NT3  היה מערב מכריז . לו 
  .4♠-, מזרח היה מעלה אותו ל6-4ומראה חלוקה של  2♠

  

  היד   משחק  ניתוח 

ההובלה:  הוכרזה)   ♥ 2  קלף  שלא  בסדרה  מלמעלה  מערב  (רביעי   .
את  לשחק  הנכון  הסדר  מהו  להחליט  קל  לא  וכעת  בידו   זוכה 

בקלאב,לכאור   .הסדרות הוא  רבות  ללקיחות  ביותר  הטוב  הסיכוי   ה 
יוכל  לא  הוא  בה  יתמיד  הכרוז  ואם  מתחלקת,  אינה  זו  סדרה  אך 

ל להגיע  ניתן  החוזה.  את  שתיים    9-לבצע  בספייד,  (אחת  לקיחות 
בק ושתיים  בדיאמונד  ארבע  לשחק בהארט,  יש  כך  לשם  אך  לאב), 

החס  על  ולהתגבר  מוקדם  בשלב  שתי דיאמונד  בסו וימה  דרה  צר 
כן להגביה לקיחה בספייד לפני שצפון  -מצפון וכמו  J-לאחר נפילת ה

בהארט   לקיחות  בשתי  תזכה  (ההגנה  בקלאב  שנייה  לקיחה  יקבל 
ב ייכשלו  רבים  להערכתי  מקרה).  של  NT3-בכל  בחוזה  בעוד   ,♠4 

  לקיחות. 11-ול הולך חלק, והכרוז יכול להגיע להכ  5-2בהתאמה  
 



  10עמוד  22/8/2021  2021  אוגוסטסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: W 
Vul: E-W16Board:

 3
 J97
 QJ86
 KQJ93

 AT64
 T83
 T92
 742

 85
 AK64
 K743
 AT6

 KQJ972
 Q52
 A5
 85

 

West North East South 
1 2 Pass 2 

Pass Pass Pass  
    
    

  

  ההכרזה   ניתוח 

ת  הפגיעו   שרק מצב   2♣. לצפון אוברקול ממש מינימלי של  1♦  מערב פותח
בטבעיות   משיב  ודרום  אותו,  מחייבת?  2♠מצדיק  הכרזה  זו  האם  יש  . 

לשותף   לאפשר  אני מעדיף  שלא.  סבורים  רבים  אך מומחים  שכן,  הטוענים 
לקרוא   מלא,    2♠על    Passגמישות  למשחק  מחייבת  יד  עם  גרועה.  יד  עם 

  ראות את ביד ולאחר מכן לה- או להתחיל בהכרזת קיו  3♠ -דרום יכול לקפוץ ל
ה הנתון סדרת  הקלפים  במערך  לשמוע    ספייד.  יתלהב  לא  על   Passדרום 

  אבל כשיראה את הדומם הוא יבין זאת ואף יהיה מרוצה מהחוזה.  ,  2♠
 

  היד   משחק  ניתוח

ההובלה:  מערב  (  ♥ A  קלף  יותר  טובה  ברירה  בהיעדר  רצף).  ראש 
הארט של  סיבובים  שני  בעוד  של ימשיך  המצליח  המשחק  כעת   .

שלכת מפסיד בדיאמונד, ורק  תחילה לשם ה  קלאב  קחהוא לש  דרום
השליט. בסדרת  לטפל  מפסידים    אז  שני  לו  צפויים  ההשלכה  לאחר 

אם   בדיוק.  החוזה  את  יבצע  והוא  בקלאב,  ואחד  בהארט  שניים  בספייד, 
,  ♣Aמזרח יזכה בהובלה ויספיק להוביל דיאמונד כאשר שותפו עדיין מחזיק  

  כשל בחוזה.ולהי דנבדיאמו הכרוז צפוי להפסיד לקיחה 

 

 

 

  
 
  

 
Dealer: N 
Vul: None17Board:

 J7
 AQ763
 QJ6
 983

 96
 98
 AT97
 QT642

 AK8
 KJ54
 532
 AJ5

 QT5432
 T2
 K84
 K7

 

West North East South 
--- Pass Pass 2 

2NT Pass Pass Pass 
    
    

  
  רזה ההכ   ניתוח 

חלשה  ח יפת קריאות    2♠ה  שתי  לאחר  של  Passמדרום  יד  מחזיק  מערב   .
עם עוצר בספייד. בנסיבות אלה עליו להכריז אוברקול    NT1הכרזת פתיחה  

NT2    עם והחוזה    6טבעי.  מלא,  למשחק  יוסיף  לא  מזרח  בלבד,  נקודות 
  . NT2הסופי יהיה 

  
  היד   משחק  ניתוח 

ההובלה ניסיון  ♠J:  קלף  השותף).  ה  "ע"להפתי   (סדרת  בהאת  ובלה  כרוז 
בהארט רק יזיק להגנה. המשחק הזוכה בקלפים פתוחים הוא לעבור לדומם  

נפילת   לאחר  בקלאב.  משם  ולעקוף  תהיינה  ד  Kבדיאמונד  מדרום  אבלטון 
זה   האפשריות  החלוקות  רוב  מול  זאת,  עם  בסדרה.  לקיחות  חמש  לכרוז 

לעכ הוא  יותר  הגיוני  משחק  קו  כושל.  משחק  קו  הליהיה  את  חה  יקב 
ב הר בהמשך  לזכות  ב ♣J-ו  ♣Aולהמשיך    ♠A-אשונה,  יזכה  דרום   .-K ♣  

בספייד צדדית  וימשיך  כניסה  עדיין  ובידו  מוגבהת  הארוכה  סדרתו  כעת   .
  לקיחות.  7-בדיאמונד. הכרוז ייאלץ להסתפק ב 

לדעת בטופ כדאי  בכל מחיר. קו  -:  החוזה  בוטום אין צורך לנסות לבצע את 
    .רוב החלוקותמול ה טובה יותר  לתוצא   לה שיוביהמשחק המומלץ הוא ז

  
  
  
 



  11עמוד  22/8/2021  2021  אוגוסטסימולטנית ארצית 
  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: N-S18Board:

 KJT98
 T52
 KT8
 QJ

 4
 AKJ64
 Q65
 T986

 A2
 98
 A973
 A7543

 Q7653
 Q73
 J42
 K2

 

West North East South 
--- --- Pass Pass 
1 1 2 2 

Pass Pass 3 3 
Pass Pass Pass 

 
 

  ההכרזה   ניתוח 

פותח   שנייה    1♣מערב  הכרזה  תשובה    NT1(ומתכנן  במייג'ור).   1לאחר 
צפון  מכריז    1♠   מתערב  במציאות  לסיבוב  10(  2♥ ומזרח  מחייב  נקודות,   +

  2♠. אני מציע  4♠כלל אינה מצדיקה הכרזת    ידו המאוזנת של דרום.  אחד)
ל   –  3♠ ולאחר מכן   בהחו   קנות אתלנסות  עם  זה  ואכן,  נקודות   12+10זול. 

ל-מזרח מעבר  להתחרות  ימשיכו  לא  כי    3♣-מערב  מיקום  (אם  לאור 
לאחר מהלך המכרז המומלץ .  )5♣הקלפים הנוח הם מסוגלים לבצע  

בחוזה   הכרוז  הוא  צפון  ודאי  3♠שלי  יהיה  השונים  בשולחנות  אך   ,
  מגוון רחב של חוזים. 

  
  היד   משחק  ניתוח 

ההוב לק מאמער  .♥ A  לה: ף  מכן  ב  לאחר  חיתוך.  ומקבל  דאבלטון  על  ותת 
בדיאמונד.   ושתיים  בקלאב  אחת  בספייד,  אחת  לקיחה  יפסיד  עדיין  הכרוז 

פגיע.   במצב  פעמים  שלוש  נכשל  רעה    300+החוזה  לא  תוצאה  תהיה 
ייתכן  -למזרח יותר.  גבוהות  תוצאות  יושגו  מהשולחנות  בחלק  אך  מערב, 

  שמערב היה צריך להפגין תעוזה רבה יותר ולהכפיל את החוזה הסופי. 

.  
  
  
 
  
  

Dealer: S 
Vul: E-W19Board:

 T987
 KQJ653
 2
 A2

 Q64
 A4
 A64
 Q8743

 KJ532
 T7
 J9853
 9

 A
 982
 KQT7
 KJT65

 

West North East South 
--- --- --- 1 

Pass 1 Pass 2 
Pass 3 Pass 4 
Pass Pass Pass  

 
 
  
 

  ההכרזה   ניתוח 

עם   פותח  של  יד  ו  5עוד  בקלאב  העדפתי    בדיאמונד.  4-קלפים  הפעם 
של    1♦לפתוח   שנייה  להכרזה  מתאימה  אינה  שהיד  רב  מע  . NT1משום 

  –נקודות עם שישייה טובה בהארט    10חלש מדי להכרזת אוברקול. לצפון  
בהארט.   כלשהי  תמיכה  הבטיח  לא  הפותח  עוד  כל  בלבד  מזמינה  יד  זו 

לגובה   בקפיצה  סדרתו  על  השני  בסיבוב  חוזר  צפון  רשאי  3לפיכך,  דרום   .
בהארט ויד טובה יחסית הוא    Passקרוא  ל על הכרזה זו, אבל עם תמיכה 

  . 4♥ למשחק מלא  מוסיף
  

  היד   משחק  ניתוח 

. הוא יודע ששותפו  מזרח מחזיק כוח של פתיחה  .♥ A  קלף ההובלה: 
בדומם.   ספייד  חיתוך  של  אפשרות  שיש  מההכרזה  ומסיק  חלש 

הובלה והמשך    –יש להעדיף הגנה פסיבית  נראה כי  בנסיבות אלה  
שליט   רק  לו  ונותר  בספייד  מפסידים  שלושה  לצפון  כעת  בשליט. 

דומם לחיתוך. בסופו של דבר הגנה זו לא תועיל: צפון יוביל אחד ב
ב מיד  יזכה  מזרח  אם  משנה  זה  ואין  יעכב    A- דיאמונד,  יתרת   –או 
עם   יסיים  והוא  הכרוז  של  תהיה  הדרך  לקיחות.    11הלקיחות 

להוביל   דווקא  היא  לקיחות  לעשר  הכרוז  את  להגביל  היחידה 
לא קל להחליט על  תוך.  ולתת לשותף חי  ♥A-בקלאב, ואז לעלות מיד ב

  הובלה כזו בסדרה שהוכרזה על ידי הדומם! 
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Dealer: W 
Vul: Both20Board:

 AKQ743
 K7
 K2
 KJ7

 J965
 T64
 974
 953

 82
 J9532
 863
 Q42

 T
 AQ8
 AQJT5
 AT86

 

West North East South 
Pass 1 Pass 2 
Pass 2 Pass 3 
Pass 3 Pass 3NT 
Pass 4 Pass 4 
Pass 4NT Pass 5* 
Pass 5* Pass 5NT* 
Pass 7NT Pass Pass 
Pass    

  

  ההכרזה   ניתוח 

להכרזה. קלה  לא  כאלה    יד  סלם,  במקרים  לקראת  הכרזה  רצוי  של 
 twoבחרתי להכריז את היד הזאת לפי שיטת    .מהלך הכרזה איטי

over one  הצ את  לשמייתרת  קפיצה  בהכרזת  בסיבוב    3♠-ורך 
דרום כבר מחויבים למשחק מלא. פרט להכרזת -השני, היות שצפון

היא  2♠ צפון  של  המפתח  הכרזת  סדרת    3♦,  על  הסכמה  (לכאורה 
שליט,  ללא  סלם  לשחק  מעוניין  שהוא  יודע  כבר  צפון  אך  השליט, 

של ו לכוחו  זה  בשלב  מודע  שאינו  דרום  גובה).  באיזה  היא  השאלה 
לצפון   לסגור  הכרזת  NT3-מנסה  אך  יד    4♦,  לצפון  כי  מבהירה 

(עם   דרום  בהכרזת    15חזקה.  פעולה  משתף  עצמו)  משל  נקודות 
אסים.  4♥ ביד  -קיו שלושה  מראה  מכן  מפתח:   ולאחר  הכרזת  עוד  כעת 

משיב   5♥  דרום  בשליט).  המלכה  על  לי  NT5  (שאלה  יש   :Q♦  לי ואין   ,
יודע   זה צפון כבר  צדדי,    ♦Qעם    ).מלכים צדדיים (את  ועוד מלך 

צדדי.   מלך  לו  יש  שבה  ביותר  הזולה  הסדרה  את  מכריז  היה  דרום 
הגיע רגע ההחלטה: צפון סופר עשר לקיחות ודאיות מלמעלה ועוד 

 3-3אפשרויות ללקיחות נוספות בכל הסדרות, כאשר חלוקת ספייד  
שאני   היות  גדול.  סלם  לביצוע  יספיקו  בדיאמונד  רצה  שישייה  או 

את הק  רואה  להערכתי  כל  אבל  אובייקטיבי,  להיות  קשה  לפים, 
 מוצדקת לאור המידע שהצטבר.  7NTהכרזת 

 
  היד   משחק  ניתוח

ההובלה:  בטוחה.    קלף  הובלה  יחפש  הארט    ♠8מערב  וגם  בסדר,  נראה 
בהארט רביעייה  מהיריבים  אחד  לאף  אין  המכרז  פי  (על  לאחר  נמוך   .(

על   מודיע  דרום  הדומם,  בט  13פרישת  שלוש  לקיחות  מלמעלה:  וחות 
  מבוצע.  NT7בספייד, שלוש בהארט, חמש בדיאמונד ושתיים בקלאב. 

  
  

 
Dealer: N 
Vul: N-S21Board:

 Q87642
 K2
 AQT
 AT

 AK3
 763
 J4
 K8654

 T5
 QT854
 952
 Q97

 J9
 AJ9
 K8763
 J32

 

West North East South 
--- 1 Pass 1NT 

Pass 2 Pass 3 
Pass 4 Pass Pass 
Pass    

  

  ההכרזה   ניתוח 

נקודות גבוהות עם כוח רב מדי בסדרות הקצרות ושישייה חלשה.    15לצפון  
. גם  NT1לאחר תשובת דרום    3♠יד זו אינה ראויה להכרזה שנייה בקפיצה  
עם   בדיאמונד  חלשה  חמישייה  הסיבה    10לדרום  וזו  גבוהות,  נקודות 

פני    NT1דפתי  שהע מזמינה  2♦ על  בהכרזה  יבחר  דרום  השני  בסיבוב   .
עם דאבלטון מול השישייה של השותף או    3♠למשחק מלא. האפשרויות הן  

NT2  יד לצפון  הראשונה.  האפשרות  את  העדפתי  בקלאב  עוצר  בהיעדר   .
  , והוא כמובן מקבל את ההזמנה.2♠מקסימלית להכרזת  

  
  היד   משחק  ניתוח 

ההובלה:  יודע    11למזרח    פשוטה.אינה    לטה ההח  קלף  והוא  נקודות, 
תמונה   שלשותף  בתקווה  הארוכה  בסדרה  לתקוף  האם  חלש.  ששותפו 

ה בדיאמונד?  חיתוך  לקבל  לנסות  או  פסיבית  בקלאב  הובלה  מעדיף  ייתי 
באיזו סדרה לתקוף על   בהארט, וברגע שאקבל את ההובלה שוב להחליט 

שמזרח מוביל   נניח  יותר.  רב  זוכה  (שני    ♥ 6-בבסיס מידע  צפון  מלמעלה). 
בלקיחה ומשחק ספייד נמוך. כעת מזרח צריך לשחק נמוך. יש סיכוי לא קטן  

. לאחר מכן  ♠Tמהדומם ויאפשר למערב לזכות בלקיחה עם    ♠9שצפון ינסה  
מערב יתקוף את חולשת הדומם בקלאב, והחוזה ייכשל (אולי בשתי לקיחות  

, מזרח יזכה  ♠Jלשחק    מנחש נכוןאם צפון ינסה עקיפה בהארט). אם צפון  
לקיחה   ולהבטיח  בקלאב  לתקוף  זמן  יש  ועדיין  בשליט  הבאה  בלקיחה 

  שלישית להגנה.
מערב    NT3חוזה   במציאות  אך  בקלאב,  הובלה  לאחר  ייכשל  דרום  מצד 

  יוביל בהארט הכרוז יוכל לבצע לקיחה עודפת בעזרת ניחוש מוצלח בספייד. 



  13עמוד  22/8/2021  2021  אוגוסטסימולטנית ארצית 
  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: E-W22Board:

 QJ52
 JT83
 T
 JT43

 43
 AK6
 AK8762
 97

 AT987
 Q4
 543
 AK5

 K6
 9752
 QJ9
 Q862

 

West North East South 
--- --- 1 Pass 
1 Pass 2 Pass 
3 Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

  ההכרזה   ניתוח 

ודות מול פתיחת השותף.  נק  13וחוזר על סדרתו. למערב    1♦מזרח פותח  
השותף   את  שתחייב  חדשה  סדרה  בהכרזת  לבחור  עליו  השני  בסיבוב 

עם    3♠ . כעת מזרח יכול להכריז  3♣למשחק מלא. ההכרזה המתאימה היא  
או   בספייד  קלפים  מתאימה    NT3שלושה  שלו  היד  בהארט.  עוצר  עם 

  .NT3גיעים לחוזה הנכון לאפשרות השנייה, וכך מ 
רחוק לא  מזרח  של    אגב,  שנייה  ייתכן  3♦מהכרזה  זו,  באופציה  יבחר  אם   .

  בדיאמונד.  2-2חוזה שביצועו תלוי בחלוקה  – 6♦- בהחלט שמערב יוביל ל
  

  היד   משחק  ניתוח 

ההובלה:  זוכה,    ♥ 7  קלף  מזרח  הוכרזה).  שלא  בסדרה  מלמעלה  (שני 
לו  ♦AKמשחק   יש  וכעת  בדיאמונד  לקיחה  מוסר  חמש    11,  לקיחות: 

שלוש   הסלם  בדיאמונד,  מכריזי  בספייד.  ואחת  בקלאב  שתיים  בהארט, 
  . topהיו מקבלים  2-2, אך לו התחלק הדיאמונד bottomיקבלו  

  
  
 
 

 
 
  
  

Dealer: S 
Vul: Both23Board:

 AJT9
 J53
 843
 974

 KQ85
 T8764
 K92
 8

 4
 AQ
 AJT765
 AJT6

 7632
 K92
 Q
 KQ532

 

West North East South 
--- --- --- Pass 
1 Pass 1 Pass 
2 Pass 2 Pass 
3 Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 
 
  
 

  ההכרזה   ניתוח 

פתיחה    16למערב   לאחר  להכריז    1♥ותשובה    1♦ נקודות.  אבל ,  3♦ ניתן 
ביניים   הכרזת  חלשה    2♣לדעתי  יד  לשותף  אם  יותר.  טוב  היד  את  תתאר 

שתקרא   בגובה  2♣על    Passמאוד  לעצור  עדיף  כנראה  אז  במציאות  2,   .
מתקן   להכריז    2♦ -ל  2♣מזרח  הזדמנות  מקבל  מערב  ולהראות    3♦וכעת 

מכריז    16-17עם    6-4חלוקה   מזרח  ועוצרים    8עם    NT3נקודות.  נקודות 
  טובים בסדרה שלא הוכרזה (ספייד).

  
  היד   משחק  ניתוח 

ההובלה:  האר  קלף  בסדרה  הובלה  בין  מתלבט  (קלאב),  דרום  שלו  וכה 
הוכרזה (ספייד). הובלה  שהוכרזה על ידי הדומם ובין הובלה בסדרה שלא  

עם   לזכות  לדומם  תאפשר  נמוך  להמשיך  ♣Tבקלאב  יכול  הכרוז  ואז   ,K♦  
)Q    צפון אם  כעת  מהדומם.  וספייד  בהארט  מוצלחת  עקיפה  ואז  נופלת) 

בספייד    תוצאת שיא. הובלה  –לקיחות    12תהיינה לכרוז    ♠Aישגה וישחק  
לקיחות    11-וז ליגבילו את הכר  ♠A- והמשך של צפון בספייד לאחר זכייה ב 

מערב מסוגלים  -אגב, בניגוד ליד הקודמת מזרחתוצאה נורמלית ביד זו.    –
  , אך אינני רואה סיבה לחפש סלם עם קלפים אלה. 6♦ כאן לבצע 

  



  14עמוד  22/8/2021  2021  אוגוסטסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: W 
Vul: None24Board:

 K74
 32
 A876
 T876

 A2
 AQJ95
 J93
 Q92

 T
 K8764
 T2
 AKJ53

 QJ98653
 T
 KQ54
 4

 

West North East South 
1 Pass 2NT* 4 
5 5 Pass Pass 
Dbl Pass Pass Pass 

  

  ההכרזה   ניתוח 

). דרום צריך  NT2   )Jacobyומזרח משיב    1♥יד חריפה מאוד. מערב פותח  
עם חלוקה    הקיצונית.עם חלוקתו    4♠להתערב   כעת ההחלטות אינן קלות. 

לגובה    5-5 ישירות  להתחרות  למערב  מומלץ  מינימלי  לא  5וניקוד  אך   ,
  - כעת מזרח   .5♠   - צפון תומך בשותפו    שיהווה הזמנה לסלם.  5♣להכריז  

  5♠ . מזרח חושש (בצדק) להכפיל  Forcing Passמערב נמצאים במצב של  
 מערב. ההחלטה ל  ייחתך ומעביר את ♥ A-בשל הסכנה ש

הנטייה של מערב תהיה להכריז הלאה כדי לבטח את הזוג    IMPבתחרות  
ש במקרה  אדיר  הפסד  בטופ  5♠-מפני  יבוצע.  הם  -מוכפל  השיקולים  בוטום 

  נותנת את הסיכוי הטוב ביותר לתוצאה חיובית.  5♠שונים. הכפלת 
 

  היד   משחק  ניתוח

למזרח מגיעות כבר ייחתך, אבל    K♣(ראש רצף).    A♣  קלף ההובלה: 
עם   לקיחות  שתי  אחת:  ♠A-ו  ♥ Aעוד  פעם  נופל  החוזה  -למזרח  100+. 

ב  קורה  היה  ומה  את  6♥ -מערב.  להכשיל  ניתן  בהובלה.  תלוי  הכול  כאן   ?
בסדרת   יוביל  צפון  אם  אבל  בדיאמונד,  מידיות  לקיחות  שתי  עם  החוזה 

ב  ומם על סדרת הקלא השותף (ספייד), ייעלמו שני מפסידים בדיאמונד מהד
  של מערב, והסלם יבוצע. 

כאשר השותפות שלך הראתה אורך רב בסדרה והיריבים הכריזו סלם    טיפ: 
לשקול   יש  שלכם.  בסדרה  להובלה  מוכנים  כלל  בדרך  הם  אחרת,  בסדרה 

  הובלה אחרת.
 
  

 
Dealer: N 
Vul: E-W25Board:

 K653
 KJ5
 KJ96
 Q3

 J97
 AT83
 Q72
 AT2

 AQ4
 92
 T54
 KJ975

 T82
 Q764
 A83
 864

 

West North East South 
--- 1 Pass 1 

Pass 1 Pass Pass 
1NT Pass Pass Pass 

    

  
  ההכרזה   ניתוח 

בלבד, והוא משיב    6. לדרום  1♦   פותח  צפון בשלב זה  1♥נקודות גבוהות   .
ב ממשיך  צפון  פגיע.  במצב  מוצדקת  התערבות  למערב    1♠ הכרזת  אין 

לקרוא    12-17המתארת   רשאי  דרום  וכעת  חלשה    Passנקודות,  יד    עם 
מחזיק    6-7( שהוא  בתנאי  (עם    3נקודות)  בספייד  בדיוק  קלפים    4קלפים 

תורו  לתמוך).  רצוי  אין    בספייד  שליריבים  יודע  הוא  וכעת  מגיע,  מערב  של 
עם   השיב  שדרום  ייתכן  יתרה מזאת,  נקודות.  במצב  נקודות    4-5יותר מדי 

פגיע. אם מערב ייתן ליריבים לשחק   זו תהיה "גניבה". מערב צריך    1♠לא 
יש להעדיף   בוטום- . בתחרות טופNT1-ל  2♣ להכריז, והוא מתלבט בין  
השנייה. האפשרות  או    את  בדיאמונד  התאמה  הראו  לא  שהיריבים  היות 

הוא   אבל  טובה,  יד  למזרח  הכרחיים.  אינם  אלה  בסדרות  עוצרים  בהארט, 
לב  של    שם  במצב  רק  התערב  יחפש  Reopeningששותפו  לא  הוא  ולכן   ,

  מתאים לו.   NT1משחק מלא. החוזה 

  
  היד   משחק  ניתוח 

ההובלה:  להוביל    ♥J  קלף  מעדיף  שהייתי  הקלף  זה  השותף).  (סדרת 
מצירוף זה בסדרה שהשותף הכריז. מערב זוכה בדומם, וכעת עליו לתקוף  

הסי רוב  ההכרזה,  פי  על  הקלאב.  סדרת  שאת  ולכן    ♣Q-כויים  בצפון, 
ה  אל  נמוך  בקלאב  להתחיל  הK-מומלץ   .-Q    ,השני בסיבוב  תיפול 

בקלא לקיחות  חמש  לגבות  יכול  הכרוז  שני  וכעת  עם  ביחד  אשר  ב 
אסים במייג'ור יבטיחו את ביצוע החוזה. ניסיון לעקיפה בספייד ייתן 

זכייה   לאחר  להצטיין.  הזדמנות  ההמשך    ♠K-ב לצפון  את  למצוא  עליו 
  שיבטיח להגנה ארבע לקיחות בסדרה ושבע בסך הכול.  ♦J-יפה ב ה

 



  15עמוד  22/8/2021  2021  אוגוסטסימולטנית ארצית 
  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: Both26Board:

 T82
 J875
 AQT54
 7

 A7654
 432
 KJ7
 54

 KJ
 AKQ9
 2
 QJT983

 Q93
 T6
 9863
 AK62

 

West North East South 
--- --- Pass Pass 
1 Pass 1 Pass 
3 Pass 3 Pass 

3NT Pass Pass Pass 

  ההכרזה   ניתוח 

במושב השלישי    . מזרח  1♦. צפון חלש מדי לאוברקול  1♣מערב פותח 
נקודות ושישייה (היד קצת חלשה    16עם    3♣ ומערב ממשיך    1♠משיב  

רוורס   הכרזת  מכריז  ).  2♥ בשביל  מזרח  לשותפו    3♦כעת  ומאפשר 
בספי  3♠ להכריז   קלפים  שלושה  או  עם  בהארט   NT3יד  עוצר  מערב  עם   .

  .NT3בוחר כמובן באפשרות השנייה, החוזה הסופי הוא 
  

  היד   משחק  ניתוח 

ההובלה:  עם    ♦ 5  קלף  בדומם  זוכה  הכרוז  מלמעלה).  אף  ♦J(רביעי  על   .
סדרת   את  לפתח  יספיק  לא  שהוא  מבין  מערב  בדיאמונד,  הכפול  העוצר 

(לפחו לקיחות  בשלוש  תזכה  שההגנה  לפני  שלה. הקלאב  בסדרה    ת) 
לגבות    הסיכוי בספייד,  השנייה  בלקיחה  לעקוף  הוא  להצליח  היחיד 

KJ♠  לכרוז יהיו  בדיאמונד  תמשיך  ההגנה  אם  כעת  לקלאב.  להחליף  ואז   ,
בהארט   שלוש  הנוחה),  החלוקה  (בזכות  בספייד  חמש  לקיחות:  עשר 

להגנה. יעזור  לא  שונה  המשך  גם  אך  בדיאמונד,  שלא    ושתיים  יפה  ביצוע 
  מי שימשיך בלקיחה השנייה בקלאב ייכשל. ם ימצאו אותו.רבי 

  
 
 
  
  

Dealer: S 
Vul: None27Board:

 64
 J652
 T54
 QT85

 Q852
 AQT43
 97
 42

 AKT93
 987
 AKJ
 K7

 J7
 K
 Q8632
 AJ963

 

West North East South 
--- --- --- 1 

Dbl Pass 1 2 
2 3 4 Dbl 
4 Pass Pass Pass 

 
 
  
 

  ההכרזה   ניתוח 

חלוקה   עם  גבולית  פתיחה  הכרזת  ש  11-ו  5-5לדרום  גבוהות    4- נקודות 
לפתוח.   ממליץ  זאת  בכל  אני  הפגיעות  מצב  לאור  הקצרות.  בסדרות  מהן 

+  18מערב מכפיל. בסיבוב הבא הוא יראה את סדרת הספייד ובכך יבטיח  
בספיי  חמישייה  עם  בספייד.  נקודות  מלא  משחק  שיש  יודע  מזרח  כעת  ד. 

הכרזת   מכריז    3♣לאחר  אפילו  הוא  צפון  ניקוד   4♣ של  להראות  כדי 
ולאפשר לשותף להמשיך לכיוון סלם עם יד טובה    1♥ מקסימלי להכרזת   

. הכרזת השותף הראשונה  Strong Dblיותר. מערב מחזיק מינימום בשביל  
  . 4♠- ת מעבר לנקודות, ואין לו יומרו 8מוגבלת עד  1♥ 
  

  היד   משחק  ניתוח 

ההובלה:  צפון  ♣5  קלף  של  המוסכמת  הובלה  -(הסדרה  גם  דרום). 
את   תאבד  לא  שההגנה  תבטיח  בקלאב  הובלה  אפשרית.  בדיאמונד 
ימשוך   ההובלה, מערב  שיקבל את  לאחר  זו.  בסדרה  לה  המגיעה  הלקיחה 
ההארט.   סדרת  את  ישחק  כיצד  היא  היחידה  הפתוחה  והשאלה  שליטים 

להריץ  דר הרגילה,  המשחק  תזכה את  9ך  עמוקה,  בלקיחה    לעקיפה  דרום 
. כרוז שיגיע למסקנה שדרום צריך להחזיק קלף זה כדי להצדיק את  ♥ Kעם  

עם   להתחיל  ייטיב  שלו  הפתיחה  ל  ♥ Aהכרזת  יגיע  וכך    12-מהדומם, 
  לקיחות אם ההגנה לא תוביל בקלאב).   13לקיחות (או אולי 

  



  16עמוד  22/8/2021  2021  אוגוסטסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: W 
Vul: N-S28Board:

 JT43
 62
 AQ5
 QJ75

 K862
 KJT975
 K9
 K

 Q975
 A84
 7643
 AT

 A
 Q3
 JT82
 986432

 

West North East South 
Pass Pass 1 Pass 
2* Pass 2* Pass 
2 Pass 3 Pass 
4 Pass Pass Pass 

  

  ההכרזה   ניתוח 

ומשיב    Drury. מערב משתמש במוסכמת  1♥ מזרח פותח במושב השלישי  
של    2♣ התאמה  להראות  יד    3כדי  עם  (לפחות)  בהארט  קלפים 

של   למקסימום  צריך    התחלתי.  Passקרובה  מזרח  השיטה  פי  על 
עם פתיחה מלאה כאשר    2♦-עם יד של פחות מפתיחה, ו  2♥ להכריז כעת  

בהכרזה   בוחר  שמזרח  הסיבה  זו  מלא.  משחק  יש  אם  ספק  עדיין  יש 
של  אמל מערב  .  2♦כותית  תשובת  מלא    2♥לאחר  למשחק  מזמין  הוא 

  . מערב מקבל את ההזמנה עם יד טובה יחסית. 3♥ באמצעות  
 

  היד   משחק  ניתוח

ההובלה:  ב   ♠A  קלף  שמדובר  יודע  אינו  צפון  חיתוך).  לקבל    A- (בתקווה 
בדומם   רואה  דרום  יאותת.  מה  משנה  זה  אין  אך  הסיכוי ♣Aבודד,  ולכן   ,

בדיאמונד. דרום יוביל בלקיחה השנייה    העיקרי להגיע  ♦ Jליד השותף הוא 
בדיאמונד  K(שולל   נוספות  לקיחות  להגנה  שאין  להבין  צריך  צפון  וכעת   ,(

ה  . חיתוך ספייד יקנה להגנ♠Aולשאול את עצמו מדוע השותף בחר להוביל  
ישיג   הכרוז  בספייד,  ימשיך  ולא  ישגה  צפון  אם  ואחרונה.  שלישית  לקיחה 

  שתהווה תוצאת שיא (משותפת). 4♥ ת בחוזה  לקיחה עודפ 

 

  
 
  

 
Dealer: N 
Vul: Both29Board:

 A
 AKQ86
 QJ98753
 

 7532
 J7
 4
 KQ7542

 KQJ96
 3
 A62
 A963

 T84
 T9542
 KT
 JT8

 

West North East South 
--- 1 Pass Pass 
1 4 4 5 

Pass Pass Pass  
    

  

  ההכרזה   ניתוח 

(או אפילו    5יד חריפה ביותר שבה שני הזוגות מסוגלים לבצע חוזים בגובה  
של6 לפתיחה  מספיק  כוח  לצפון  עדיף  2♣   ).  כזאת  חלוקה  עם  אבל   ,

יקראו    1לפתוח   שכולם  הסיכוי  אפסי.    1♦לאחר    Passבסדרה.  הוא 
בה  נוחה  רוורס  הכרזת  לצפון  תהיה  תמיד  (כמעט)  השני  בכל  בסיבוב  ארט 

קורא    גובה. יכריזו    Passדרום  המצב"  1♥ (חלק  את  "מציל  ומערב   ,(
מרא1♠ בהכרזת   צפון  רבה,  חולשה  הראה  שהשותף  לאחר  כעת,  מיד  .  ה 

  5, וגם דרום יתמוך כעת עם  4♠-. מזרח תומך ל4♥ את מלוא כוחו בהכרזת  
הוא   קשה.  התלבטות  כעת  יש  למערב  שותפו.  של  השנייה  בסדרה  קלפים 

כדי להכפיל לעונשין.  חושד שהי אבל אין לו מספיק  בהכרזה,  ריבים הגזימו 
כאן   אפשרי  ב   Passלדעתי  המכרז  את  השנייה  5♥-(שיסיים  האפשרות   .(

, ומערב  6♥או    6♦א יכריז  חוזה שצפון לא ייתן ליריבים לשחק. הו   –  5♠ היא  
  יכפיל. 

  היד   משחק  ניתוח 

ההובלה:  ט  ♦4  קלף  סיבה  צריך  כלל  בדרך  להוביל  (סינגלטון).  כדי  ובה 
ב  לזכות  חייב  מערב  ולכן  הכרוז,  ידי  על  שהוכרזה  ולהמשיך    A-בסדרה 

דיאמונד חיתוך  ל  בסדרה.  הכרוז  את  להגביל  היחידה  הדרך    11- הינו 
לצפון   מובטחות  בדיאמונד  בחוזה  זאת,  לעומת  היות    12לקיחות.  לקיחות 

של   חוזה  גם  הארט.  חיתוך  לארגן  תוכל  לא  יד  5♠ שההגנה  על  י  משוחק 
קלאב.   חיתוך  לקבל  כדי  שותפו  ליד  כניסה  שלצפון אין  היות  יתבצע,  מערב 

  . 5♠לא כדאי לתת ליריבים לשחק  כאמור לעיל, עם יד כזאת בצפון  
 



  17עמוד  22/8/2021  2021  אוגוסטסימולטנית ארצית 
  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: None30Board:

 A8
 7542
 T9753
 J2

 J965
 T986
 KJ
 AQ7

 7
 AKQJ3
 A862
 T95

 KQT432
 
 Q4
 K8643

 

West North East South 
--- --- Pass 1 
2 Pass 2 Dbl 
3 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

  ההכרזה   ניתוח 

פותח  למזרח  , 1♠  דרום  "שייכת"  היד  מתחיל -אבל  מערב  מערב. 
עם  .  2♥   באוברקול   בהארט  התאמה  והוא    11למזרח  גבוהות,  נקודות 
קיו מכפיל  2♠ביד  - מכריז  דרום  ספייד .  סדרת  להראות  כעת    כדי  טובה. 

של   טבעית  בהכרזה  בוחר  (עם    3♦מערב  יחסית  טובה  יד  המבטיחה 
  . 4♥ ). מזרח סוגר למשחק מלא  3♥מינימום הוא היה מכריז 

  
  היד   משחק  ניתוח 

ההובלה:  חותך    ♠ A  קלף  ומערב  בספייד  ממשיך  צפון  השותף).  (סדרת 
השני.   כדיבסיבוב  גבוה  לחתוך  הוא  הנכון  על    המשחק  גמישות  לשמור 

ממ  הכרוז  ב במעברים.  היא    ♥ A-שיך  השליטים  חלוקת  כי  אי  .  4-0ומגלה 
, חיתוך  T-לכך, יש להמשיך לפי טכניקת "היפוך הדומם": הארט נמוך אל ה

ה אל  דיאמונד  גבוה,  שבע    K-ספייד  לכרוז  כעת  גבוה.  ספייד  חיתוך  ועוד 
בדיאמונד ואחת בקלאב, והחוזה מ  ורך  בוצע ללא צלקיחות בשליט, שתיים 

  בעקיפה בקלאב. 
  
 
 

 
 
  
  

Dealer: S 
Vul: N-S31Board:

 A87
 J765
 93
 Q942

 T9
 Q
 AT752
 AKT63

 J52
 8432
 K8
 J875

 KQ643
 AKT9
 QJ64
 

 

West North East South 
--- --- --- 1 

Pass 2 2NT 4 
Pass 4 Pass Pass 
Pass    

 
 
  
 

  ההכרזה   ניתוח 

נקודות גבוהות וחוסר בקלאב). צפון    15עם יד טובה מאוד (  1♠   דרום פותח
מתערב  2♠משיב   מזרח   .NT2    בסדרות חמישיות  שתי  להראות  כדי 

להכריז   יכול  דרום  ספלינטר  4♠ המיינור.  הכרזת  מעדיף  אבל  אם 4♣,   .
סלם כאן  להיות  יכול  בקלאב,  כוח  ללא  מקסימלי  ניקוד  זה לשותף   .

המצב   והוא    –לא  הקלאב,  לסדרת  מחוץ  בלבד  נקודות  חמש  לצפון 
  . 4♠ מסתפק בהכרזת משחק מלא 

  

  היד   משחק  ניתוח 

ההובלה:  השותף)    ♦K  קלף  שלא    –(סדרת  כך  על  רמזה  דרום  הכרזת 
הראשונות   הלקיחות  בשתי  זוכה  ההגנה  בקלאב.  לקיחות  להגנה  תהיינה 

קיחה השלישית אינה יעילה.  לבדיאמונד, אבל אפשרות החיתוך של מערב ב
    . ♥ Qיתר הלקיחות יהיו של הכרוז לאחר נפילת 

יותר קשה  הכרוז  של  משימתו  בקלאב,  הובלה  מהפסד  לאחר  מנוס  ואין   ,
בדיאמונד.  שלישית  לחתוך    לקיחה  הכרוז  את  שמכריחה  ההובלה  זו  ביד 

בעוד ההובלה "האקטיבית" המחפשת לקיחות מידיות מובילה   יעילה יותר, 
  של דבר לאבדן לקיחה. ובסופ 



  18עמוד  22/8/2021  2021  אוגוסטסימולטנית ארצית 
  
  

Dealer: W 
Vul: E-W32Board:

 T7
 7542
 96
 KJ862

 QJ96
 Q863
 T872
 3

 82
 AKJ
 Q43
 QT974

 AK543
 T9
 AKJ5
 A5

 

West North East South 
1 Pass 1 Dbl 

Pass 1 Pass 1 
Pass Pass Pass  

    

  

  ההכרזה   ניתוח 

בקלאב ושלוש    עם סינגלטון  Passלמזרח לא כדאי  .  1♣מערב פותח  
  1♦  ההכרזה המוצעת  .  1♥-ל  1♦  רביעיות אחרות. הוא יכול לבחור בין  

  .  1♠ או   1♥ על הכרזת המשך   Passמאפשרת לו לקרוא 
מחזיק   לאוברקול    19דרום  מדי  (חזק  ב 1♠ נקודות  ומתערב   (-Dbl  בשלב  .

למזרח אין  כבר  לומ -זה  מה  ל  רמערב  משיב  צפון  שותקים.  ,  Dbl ♥1 -והם 
נקודות עם חמישייה בספייד. צפון אינו    18-20. הוא מתאר  1♠ודרום מכריז  

  .1♠ -נקודות גבוהות ללא התאמה ומסתפק ב  4רואה משחק מלא עם  
 

  היד   משחק  ניתוח

ההובלה:  בהארטים   ♥ A  קלף  ממשיך  ומערב  מעודד,  מזרח  רצף).    (ראש 
בסיבוב  חותך  דרום  הדיאמונד    גבוהים.  בסדרת  לטפל  עליו  כעת  השלישי. 

כבר נופלת    ♦Qוחיתוך דיאמונד,    ♦ AKולחתוך פעמיים בדומם, אבל לאחר  
נוסף.   בחיתוך  צורך  לשחק  ואין  רק  את  ♠AKנותר  נוטש  דרום  אם  כעת   .

סדרת השליט ומרשה למזרח לחתוך פעמיים, הוא יבצע תשע לקיחות. אם  
לבצע   (בשאיפה  בשליט  ויגבה  תלקיחו  10ימשיך  שליטים  לו  יוציא  מזרח   ,(

לשחק   הוא  ביותר  הטוב  הפתרון  בהארט.  נוספת  מכן    ♠Aלקיחה  ולאחר 
נוסף נמוך  ספייד  עדיין  דרום  של  בידו  כאשר  נמוך  חיתוך    ספייד  לצורך 

של   תוצאה  מעליו.  לחתוך  יכול  אינו  כבר  ומערב  (תשע    140+הארט, 
  דרום. -לקיחות בחוזה בספייד) תהיה טובה לצפון

  
 
  

 
Dealer: N 
Vul: None33Board:

 K643
 3
 KJT7
 AT72

 T982
 QJ5
 8
 QJ953

 Q75
 AT74
 Q543
 K4

 AJ
 K9862
 A962
 86

 

West North East South 
--- 1 Pass 1 

Pass 1 Pass 2 
Pass 3 Pass 3NT 
Pass Pass Pass  

  
  ההכרזה   ניתוח 

צפון גבולית: חלק יפתחו וחלק לא. שתי העשיריות בסדרות המיינור    לידו ש
פתיחה מול פתיחה: הוא מתחיל     1♥משכנעות אותי להעז ולפתוח. לדרום 

בתגובה, צפון מתאר את .  2♣ולאחר מכן משתמש ב"צבע רביעי מחייב"  
של טבעית  בהכרזה  לחוזה  3♣  חלוקתו  לסגור  רק  נותר  לדרום   .

  מה בהארט.אדר הת בהיע  NT3הסופי 

  
  היד   משחק  ניתוח 

ההובלה:  בכל    קלף  אורך  הראו  שהיריבים  לאחר  מאוד  קשה  הבחירה 
למערב   בטוחה.  הובלה  אף  ואין  ששותפו    11הסדרות,  יודע  והוא  נקודות, 

החזקה   שההובלה  מתברר  הידיים  ארבע  כל  את  כשרואים  מאוד.  חלש 
.  )3♣כפיל  האך לדעתי איש לא יוביל כך (אלא אם שותפו  ,  ♣4ביותר היא  

בסדרה   בוחר  הייתי  ומוביל  אישית,  שלי  ביותר  מזרח  ♥4הטובה  בהמשך   .
הנראה   ככל  תצליח  ההגנה  ספייד,  ישחק  כעת  ואם  בהארט,  בלקיחה  יזכה 

  להכשיל את החוזה.  

סיכומו של דבר: ביד זו האפשרויות רבות, והמאבק בין הכרוז להגנה יהיה  
י ניתוח המחשב, ההובלה  פ צמוד בשולחנות שבהם יוכרז משחק מלא. על  

שתמכו הגנה    NT3ר  היחידה  משחק  בחשבון  לוקח  זה  ניתוח  בספייד.  היא 
  דבר שרחוק מלהיות מובן מאליו. –מושלם גם בהמשך 



  19עמוד  22/8/2021  2021  אוגוסטסימולטנית ארצית 
  
  
  

  

Dealer: E 
Vul: N-S34Board:

 AT8765
 8
 32
 J874

 
 KQ532
 AK75
 KT62

 Q943
 JT76
 J964
 3

 KJ2
 A94
 QT8
 AQ95

 

West North East South 
--- --- 1 1NT 
3 3 4 4 

Pass Pass 5 Dbl 
Pass Pass   

  ההכרזה   ניתוח 

נקודות וחוסר בספייד. דרום מתערב    15  –עם יד מעולה    1♥   מזרח פותח  
NT1    הפרעה בהכרזת  בשותפו  תמוך  מסתפק  3♥ ומערב  מערב  אם   .

בנוחות    ל, צפון יוכ 2בתמיכה לגובה   ). לאחר  sign-off(הכרזת    2♠להכריז 
. מזרח  3♠, צפון בבעיה, אך הוא לא יוותר ויכריז  3הכרזת ההפרעה בגובה  

הספיידים של מערב אינם  .  4♠-עם ידו הטובה, ודרום תומך ל  4♥ - מתחרה ל
קורא   הוא  להכפיל.  כדי  טובים  וכעתPassמספיק  שאין    ,  מעריך  מזרח 

  . דרום מכפיל לעונשין, והמכרז מסתיים. 5♥ -, והוא מתחרה ל4♠להכשיל  
   

  היד   משחק  ניתוח 

(סדרת השותף). לכרוז שלושה מפסידים ודאיים. אין לו    ♠2  קלף ההובלה: 
לפחות.   אחת  לקיחה  עוד  להפסיד  ייאלץ  הוא  ולכן  צולב,  לחיתוך  אפשרות 

מכן   ולאחר  שליטים  משיכת  של  פשוט  אמורים    ♦AKבמשחק  הדברים 
שהכרוז   כך  דבר  ילהסתדר  של  בסופו  (מינוס    9בצע  חשוב  300לקיחות   .(

מינוס   של  תוצאה  שגם  פני    500לציין  על  צפון.    4♠עדיפה  ידי  על  מבוצע 
ל שהקריב  בעת  מזרח  של  נכונה    5♥- הערכתו  יושבות    –הייתה  העקיפות 

  . 4♠דרום ואין אפשרות להכשיל  -לצפון
 
 
  
  

Dealer: S 
Vul: E-W35Board:

 764
 J76
 87
 AJ987

 A9
 942
 AQ543
 Q32

 KQT8
 AT5
 KJT9
 K5

 J532
 KQ83
 62
 T64

 

West North East South 
--- --- --- Pass 

1NT Pass 3NT Pass 
Pass Pass   

    

 
 
  
 

  ההכרזה   ניתוח 

פותח  -סוף מערב  בפרשנות:  צורך  ללא  פשוט  הכרזה  מהלך  עם    NT1סוף 
ל   תנקודו  16 מעלה  ומזרח  מי   10עם    NT3-מאוזנות,  (כן.  נקודות 

ב אולי    Puppet Stayman-שמשתמש  החוזה   3♣יכריז  אך  במזרח, 
  הסופי יהיה זהה). 

  

  היד   משחק  ניתוח 

ההובלה:  ב (רביעי    ♣8  קלף  זוכה  להמשיך  K- מלמעלה). מערב  יעז  האם   .
  ה. בכל מקרה טוב להתחיל בכמ ♣A? לא ברור מי מחזיק  Q-בקלאב אל ה 

קלאבים.   להשליך  יתחיל  והוא  ספיידים  לשמור  חייב  דרום  דיאמונד.  סיבובי 
בדיאמונד הרביעי  בסיבוב  הזכייה  לשחק    אחרי  בטוח  יותר  נראה  כבר  ביד 

לכרוז   יבטיח  וזה  בספייד.    11קלאב,  המצב  את  ינחש  לא  אם  גם  לקיחות 
מלמעלה,   בספייד  ושלוש  בדיאמונד  לקיחות  חמש  מיד  שימשכו  כרוזים 

הסדרות  יעלול בשתי  המצב  את  שינחש  מי  לקיחות.  בעשר  להסתפק  ם 
  12-וי להגיע להשחורות (או יקבל עזרה בדמות השלכת ספייד מדרום), עש

בהארטלקיחות.   אפשרית)  אבל  מומלצת  (לא  הובלה  כי  להוסיף  רק    נותר 
ניתן    6♦כן, חוזה של  -). כמו9- לקיחות (ואולי אפילו ל  10- תגביל את הכרוז ל

כל  באמצעות    לביצוע  בהארט  מפסידים  משני  להיפטר  יצליח  הכרוז  עוד 
  סדרת הספייד.






