
הפעם הפרשן האורח שלנו 
הוא אפרים בריפמן, 
אפרים נחשב לאחד 
מהמורים המצטיינים 

והמובילים בארץ.
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את  חיבר  כסף,  אמן  רב  סופר,  רם 
משחק  רם  זו.  לחוברת  ההסברים 
וזכה   1994 משנת  תחרותי  ברידג' 
ישראל  באליפויות  רבים  להישגים 
ובתחרויות חשובות אחרות, הקים בית 
תלמידים.  מאות  ולימד  לברידג'  ספר 
בשנים האחרונות מתמקד רם בכתיבה 
קבוע  כותב  משמש  הוא  ברידג'.  על 

בירחון הברידג' ובעל טור ברידג' בשבועון "לאשה".

לכתוב  קרובות  לעתים  מוזמן  אשר  בינלאומי  כתב  הינו  רם 
ידי  על  המאורגנות  רשמיות  תחרויות  של  היומיים  בעיתונים 
התאגדות הברידג' האירופית והעולמית. בהסברים השתדל רם 
להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של רוב הקוראים. 
הנפוצה   SAYC הטבעית  בשיטה  הן  המומלצות  ההכרזות 
ביותר אצלנו. כמו כן הוספנו מספר ניתוחים ברמה גבוהה יותר 

שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם וסקרנותכם.

לפניכם  40 הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית השלישית לשנת 2017.

רם סופר, רב-אמן כסף, חיבר את ההסברים לחוברת 
וזכה    1994 תחרותי משנת  רם משחק ברידג'  זו. 
להישגים רבים באליפויות ישראל ובתחרויות חשובות 
אחרות, הקים בית ספר לברידג' ולימד מאות תלמידים. 
בשנים האחרונות מתמקד רם בכתיבה על ברידג'. הוא 
משמש כותב קבוע בירחון הברידג' ובעל טור ברידג' 

בשבועון "לאשה".

רם הינו כתב בינלאומי אשר מוזמן לעתים קרובות 
לכתוב בעיתונים היומיים של תחרויות רשמיות 
המאורגנות על ידי התאגדות הברידג' האירופית והעולמית. בהסברים השתדל 
ההכרזות  רוב הקוראים.  רם להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של 
כמו כן הוספנו  אצלנו.  המומלצות הן בשיטה הטבעית SAYC הנפוצה ביותר 
מספר ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם וסקרנותכם.

בכל  כמעט  זכה  זהב,  אמן  רב  פופלילוב  לילו 
לזוגות,  הארץ  באליפות  זכה  האפשריים:  התארים 
בנבחרת  השתתף  לקבוצות,  הארץ  באליפות  זכה 
באליפות  זכה  לסניורים,  בולגריה  ובנבחרת  ישראל 

אירופה לקבוצות מעורבות.

לילו שימש בעבר עורך מדור ההכרזות של ביטאון 
החומר  ובבחירת  בייעוץ  רבות  מסייע  הברידג', 
של  הגראפי  העורך  הינו  כעשור  וזה  המתפרסם, 

הביטאון.

תוצאות התחרות תופצנה בהקדם האפשרי לסניפים, וכן תתפרסמנה באינטרנט 
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ארציתסימולטניתתחרותתחרות

לפניכם 40 הידיים
ששוחקו בתחרות סימולטנית ארצית בוקר

אוקטובר 2017

אפרים יזם והקים קורסים בהם השחקנים שיפרו 
באופן משמעותי את יכולתם, הן בתחום התיאורטי 

ובעיקר בתחום הפרקטי של המשחק.

מאות תלמידים אשר סיימו את תכנית הלימודים, 
מקומיות  בתחרויות  יתרה  בהצלחה  משתתפים 
וארציות... והם עדות כי להוראה יש משקל מכריע.



  2עמוד  20/10/2017  2017  טוברוקא בוקר סימולטנית ארצית
  

  

Dealer: N 
Vul: None 1 Board:

 J53
 Q2
 KQJT975
 5

 Q76
 A7
 A6
 KQ8643

 AT8
 K95
 843
 JT97

 K942
 JT8643
 2
 A2

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
3♦ 4♣ Pass 5♣ 

Pass Pass Pass  
    
    

  

 
  ניתוח ההכרזה

, הוא מחזיק יד טובה –ומזרח בקשיים , פוןבצ 3♦פתיחה ברורה של 
אך האם יעז להכריז זאת לבדו , NT3והמשחק המלא הסביר ביותר הוא 

אני מאמין שמומחים לא ? נקודות בלבד וסדרה שאינה סגורה 15עם 
אף על פי שביום רע החוזה ייכשל בלקיחות  NT3-מעטים עדיין יבחרו ב

  .4♣תהיה  אך ההכרזה הסטנדרטית של רוב השדה, רבות
, קלפים בסדרת השותף 4ותמיכה של  A ,Kיש לו . כעת מגיע תורו של מערב

 –מערב לחוזה בלתי מוצלח -כך מגיעים מזרח. Passוזה יותר מדי בשביל 
  .עוד הוכחה לכך שפתיחות המנע יעילות ויש להרבות בהן

 
  ניתוח משחק היד

כעת המשחק הטוב ו, ♦A-מזרח יזכה מיד ב. הבודד ♦-דרום מוביל ב 5♣נגד 
- כדי להימנע מ. מהיד ♣ורק לאחר מכן , ♥וחיתוך  ♥A♥ ,Kביותר הוא 

endplay דרום חייב לעלות ב-A♣ לאחר הגנה טובה זו . ♣2-ולהמשיך ב
נמוך  ♠משחק סטנדרטי של . הכרוז יצטרך לפתוח בעצמו את סדרת הספייד

והחוזה  ,♦- ולקיחה ב ♣Aלקיחות בסדרה ביחד עם  2יעניק להגנה  T-אל ה
 ♠על מנת להיכשל בלקיחה אחת בלבד יש לשחק דווקא . ייכשל פעמיים

  .8-נמוך אל ה
ליתר ( ♦הכרוז מעכב סיבוב ראשון של  –יצליח יותר  NT3חוזה של 

ההגנה אינה יכולה למנוע . ולאחר מכן מפתח את סדרת הקלאב) ביטחון
, רה מזאתית. בדיאמונד 1- בספייד ו 1, בהארט 2, לקיחות בקלאב 5ממנו 

וכרוז הקורא את המצב יוכל לנצל , ור'דרום נכנס ללחץ בסדרות המייג
 endplayלמסור לו לקיחה בהארט ולהשיג לקיחה עודפת באמצעות , זאת

  .בספייד
  
  
  
  

 
נקודות  12-14כדי לתאר  NT1וממשיך  1♦מזרח פותח . מהלך הכרזה פשוט
השאלה היחידה . פגיע 1♥דרום חלש מדי לאוברקול . עם חלוקה מאוזנת

דות גבוהות וחמישייה נקו 10היא מה על מערב לעשות בתורו השני עם 
עדר הרצפים ואיכותה הירודה של הסדרה הארוכה פוגמים בערך יה. בספייד

 Q/Jריבוי קלפי ? 2♠האם להכריז . ואין לשקול הזמנה למשחק מלא, ידו
 10זהו חוזה נוח עם . NT1-עדיף להישאר ב. אינו טוב למשחק עם שליט

  .של השותף 12-14נקודות מול 
  

  
כעת על הכרוז . והדומם זוכה בלקיחה הראשונה, דרום מוביל בהארט

הרוב יעדיפו את סדרת הדיאמונד . להחליט איזו סדרה ארוכה לנסות לפתח
צפון ימשיך בהארט , לאחר זכייה בסיבוב השלישי. יותר שנראית חזקה

: לקיחות 7- כעת מזרח יסתפק ב. ודרום יעכב כדי לשמור על קשר עם השותף
  .בדיאמונד 4-בהארט ו 2, אחת בספייד

דווקא פיתוח סדרת הספייד יביא לתוצאה מוצלחת יותר הודות לחלוקה 
 4נוסף יעניק לכרוז  ♠-ו Q-נמוך לעבר ה ♠, ♠Aמשחק של . הנוחה בסדרה זו
. לקיחות 8בדיאמונד עם תוצאה מצוינת של  2-בהארט ו 2, לקיחות בספייד

בהנחה שההגנה לא תחמיץ את  2♠מספר זהה של לקיחות יושג בחוזה 
  .ההזדמנות לחתוך קלאב

  
  
  
  
  

  ניתוח ההכרזה                                                

Dealer: E 
Vul: N-S 2 Board:

 JT8
 984
 QJ6
 AK93

 A5
 KJ3
 KT852
 J42

 Q6432
 QT
 A7
 QT76

 K97
 A7652
 943
 85

  ניתוח משחק היד                                         

 מהלך ההכרזה
 מערב דרוםמזרחצפון
--- 1♦ Pass 1♠ 

Pass 1NT Pass Pass 
Pass    

    



  3עמוד   20/10/2017  2017  וקר אוקטוברבסימולטנית ארצית 
  
 
 

Dealer: S 
Vul: E-W 3 Board:

 AJ
 98754
 65
 AQ92

 T852
 KJ3
 AT72
 43

 KQ973
 QT2
 J
 J765

 64
 A6
 KQ9843
 KT8

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
--- --- 1♦ 1♠ 

2♥(1) 2♠ Pass Pass 
Dbl (2) Pass(3) 3♦ Pass 
Pass 3♠(4) Pass Pass 

Pass(a)

Dbl(b) 
   

 
 

  ניתוח ההכרזה
. שלא נדע מצרות, סדרת ההארט) 1(

  '?נק 11עם  לא להכריז, מה לעשות
המבקש מהשותף  Dblזהו ) 2(

  .להמשיך במכרז
, מצד אחד בידכם רביעיה ספייד) 3(

מצד שני הכח מרוכז בסדרות של 
  ".לא מציאה"זו ממש . היריבים

אך איני שולל , 3♠אפשר להכריז ) 4(
  .Pass –לשקול הכרזה של 

)a/b ( בחישובTB  יתכן והחלופה
בתקווה  Dblהיא הכרזת  -Passל

כשילו את החוזה לפחות כי ת
  .בלקיחה

  
  ניתוח משחק היד

אם : 3♦-מה קורה ב, ראשית
המבצע ינחש את המצב בסדרת 

ימסור בה רק לקיחה אחת , השליט
לא . כ ימסור שלוש לקיחות"ובסה

ימסור לקיחה ? ינחש לעקוף בשליט
עתה . נוספת ויסתפק בתשע לקיחות

. ♥8הובלת הפתיחה : -♠3נעבור ל
בהמשך . יך הארטדרום זוכה וממש
ומשחק הארט  ♠A-צפון זוכה מיד ב
עד כה . דרום חותך, בפעם השלישית

לקיחה , דרום לקיחה בספייד- לצפון
שלוש , בהארט וחיתוך הארט

בנוסף הגנה עומדת לזכות . לקיחות
בשני קלאבים והחוזה יכשל 

אין ספק כי תוצאה . בלקיחה אחת
תהווה  TBבתחרות ' נק 200של 

החוזה יכשל אם . תוצאת שיא
, Dblאך בלי , בלקיחה אחת

משחק . Bottomהתוצאה תהיה 
TB הוא לעיתים משחק לא הוגן   

Dealer: W 
Vul: Both 4 Board:

 
 AKJT876542
 62
 T

 KQ7652
 
 AK9
 Q843

 AJT983
 Q
 QT743
 5

 4
 93
 J85
 AKJ9762

 
 מהלך ההכרזה

מערבםדרומזרחצפון
--- --- --- 1♠(1) 

5♥(2) 5♠(a)     
  6♥(b)     
  6♠(c)    

 
  ניתוח ההכרזה

 ♥Qומתוכן ' נק 9אמנם רק )  1(
Singleton , יש  6-5אך עם חלוקה

  .20-להפעיל את חוק ה
שאלו את ? 4♥ולא  5♥מדוע ) 2( 

–נאמר , אם היריב יכריז: עצמכם
ברור ? -♥5ב" תקריבו"האם , 4♠

פעילו לחץ על היריבים ה -שכן 
- ותיידעו את השותף כי ברשותכם כ

  ).בממוצע(הארטים טובים  10
קב החלוקות הקיצוניות ע. ב.נ
אפשר כי ". תהיה כאן מלחמה"

South )6♣יכריז ) אם יאפשרו לו 
  .ובכך יציין סדרה להובלה

איני ממשיך את ההכרזות לאחר 
שלושת האפשרויות בהן מזרח יכול 

ן שבהתאם כיו, זאת. לבחור
התפתחויות , להכרזה של מזרח

  .דרום- בשטח מצד צפון
  

  ניתוח משחק היד
, -♠5החל מ: מספר חוזים אפשריים

עם , כולם. 7♥-ועד ל 6♠, 6♥דרך 
יהיו זוגות בודדים . Dblאו בלי 

מתוך עצבים כי  7♠שיכריזו 
 7♠. להם את המשחק" גונבים"
כשל ואין זה משנה מה תהיה יי

  .הובלת הפתיחה
לאחר ההובלה ? -♥7קורה במה 

ברור כי החוזה , הטבעית בדייאמונד
אך שימו לב כי . יכשל בשתי לקיחות
צפון יכול , ♠K-לאחר ההובלה ב

אם יקרא את , לקיחות 13-לזכות ב
המצב היטב ובלקיחה העשירית 

  .שבידי מזרח ♣Q-יעקוף נגד ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

הפעם הפרשן האורח שלנו 
אפרים , אפרים בריפמןהוא 

נחשב לאחד מהמורים 
המצטיינים והמובילים 

  . בארץ
  

יזם והקים קורסים  אפרים
בהם השחקנים שיפרו באופן 

הן , משמעותי את יכולתם
קר בתחום התיאורטי ובעי
  .בתחום הפרקטי של המשחק

  
מאות תלמידים אשר סיימו 
, את תכנית הלימודים

משתתפים בהצלחה יתרה 
מקומיות  בתחרויות
והם עדות כי  ...וארציות

  .להוראה יש משקל מכריע
  

אפרים בעשור האחרון 
 כתב שני ספרים בריפמן

. 2-ו 1 "לקיחות ולקחים"
הראשון דן בנושא הטכניקה 

. דמותוהשני בהכרזות מתק
שניהם נמכרו באלפי עותקים 

במושגים (ונחשבים לרבי מכר 
  ).כמובן, של הארץ

  
  בחר לנתח את אפרים
 3-4' מס םידיי

 



  4עמוד   20/10/2017  2017  וקר אוקטוברבסימולטנית ארצית 
  
 
 

Dealer: N 
Vul: N-S 5 Board:

 QJ5
 A2
 T5
 AQJ975

 AKT3
 9853
 J8
 T43

 987
 Q74
 AQ97642


 642
 KJT6
 K3
 K862

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
1♣ Pass 1♥ 3♦ 

Pass Pass Pass  
    

    
 

  ניתוח ההכרזה
ב מערב מנצל את ההזדמנות להתער

  .במצב פגיעות נוח בקפיצה 3בגובה 
הכרזת המנע , לעיל 1' כמו ביד מס

, לדעתי. מקשה מאוד על היריבים
 ידו של צפון חלשה מדי להכרזת 

. Passוהבחירה הנכונה היא  4♣
, כעת גם לדרום אין מה לעשות

  .3והיריבים זוכים בחוזה בגובה 
בשולחן חלק מהשחקנים יהיו 

בצפון  4♣נועזים יותר ויכריזו 
בדרום  NT3או ) 5♣-דרום יוסיף ל(

  .נקודות בלבד 10עם 
  

  ניתוח משחק היד
. ♠Q-או ב ♥A-צפון יוביל ב 3♦נגד 

האפשרות השנייה תאפשר לכרוז 
אם רק ינחש נכון , לקיחות 11לבצע 

האפשרויות הן . את מצב השליטים
 Jאו להריץ . Aולהוריד  Q-לעקוף ל

. 9-ולאחר מכן לעקוף ל) שיכוסה(
יות שהיריבים המחזיקים נקודות ה

יש לצפות , 3♦רבות הרשו לשחק 
לחלוקות מאוזנות ולבחור בקו 

  .2-2משחק שיצליח נגד חלוקה 
עדיין יבצע  ♥A-לאחר הובלה ב

לקיחות אם ינחש את  10הכרוז 
מצב השליטים ויבצע עקיפה כפולה 

ניתן  4♠גם חוזה , אגב. בספייד
ואולי גם (מערב -לביצוע בקו מזרח

וכרז אם מזרח יבחר בהתערבות י
  ).קלפים 4עם  1♠אגרסיבית של 

מצפון ייכשל פעמיים  5♣חוזה של 
והמשך  ♠A-לאחר הובלה טבעית ב

התוצאות הדרמטיות . בדיאמונד
משוחק על  NT3ביותר יושגו בחוזה 

הובלה טבעית בדיאמונד . ידי דרום
אולם לאחר , תמכור את החוזה

הובלה בספייד תזכה ההגנה בלא 
  . לקיחות 11-פחות מ

Dealer: E 
Vul: E-W 6 Board:

 T73
 J8642
 6
 7642

 AKQJ96
 Q3
 Q75
 T5

 2
 T7
 AJT9843
 AQJ

 854
 AK95
 K2
 K983

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
--- 1♠ Dbl RDbl 
2♥ Pass Pass 3♦ 

Pass 4♠ Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

לכפל " קלאסית"לדרום אין חלוקה 
הוא היה מעדיף דאבלטון . מוציא

אבל , קלפים בדיאמונד 3-בספייד ו
. צריך להכריז את מה שיש' בברידג

עם פתיחה מלאה ורביעייה טובה 
  אין לי ספק שכפל עדיף על, בהארט

Pass .  
. הכרזת מערב בעייתית במקצת

מקובל כי הכרזת סדרה חדשה 
. אינה מחייבתלאחר כפל  2ה בגוב

' בברידג. 2♦לפיכך אין להכריז 
דאבל -סטנדרטי מערב ישתמש ברי

  מאולץ ולאחר מכן יכריז 
  .הכרזה מחייבת לסיבוב אחד – 3♦

כיום זוגות לא מעטים משתמשים 
בהכרזות טרנספר לאחר שהיריב 

לפי . ור'במייג 1הכפיל פתיחה של 
כדי  2♣שיטה זו מערב יכריז 

. קלפים בדיאמונד+ 5להראות 
שיטה זו מאפשרת להציג מיד את 
סדרת הדיאמונד עם ידיים חלשות 

  .גם עם ידיים טובות-כמו
דאבל צפון מכריז את - לאחר הרי

כפי שהתבקש על (סדרתו הארוכה 
מזרח שותק זמנית ). ידי השותף

תתאר פתיחה  2♠הכרזה של (
  ולאחר הכרזת מערב, )מינימלית

, 4♠מלא הוא קופץ מיד למשחק  3♦
היות שסדרת הספייד שלו אינה 

  .זקוקה לשום תמיכה
  

  ניתוח משחק היד
ולמראה  ♥A-דרום מוביל כמובן ב

 ♥K-הדומם אין ספק כי ימשיך ב
בטרם ייעלמו המפסידים בסדרה זו 

לאחר . על הדיאמונדים שבדומם
מוציא , מכן הכרוז זוכה בכל המשך

עוקף בדיאמונד ומשלים , שליטים
  .לקיחות 11

Dealer: S 
Vul: Both 7 Board:

 QT942
 KQJ2
 T
 KT6

 AJ865
 9
 865
 J743

 K7
 A653
 AQ3
 A985

 3
 T874
 KJ9742
 Q2

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
--- --- Pass 1NT 

2♣* Pass 2♥ Pass 
Pass Pass   

    
 

  ניתוח ההכרזה
ולצפון יד אופיינית  NT1מערב פותח 

מאוד להתערבות עם שתי סדרות 
  חלוקה מסוג יד כזו עם . ור'המייג
 וסדרות איכותיות מתאימה 5431

  .להתערבות גם במצב פגיע
שעליה הכרזת צפון תלויה בשיטה 

  -אם משתמשים ב. שותפו סיכם עם
Landy )או ב-Landy+Multi ( ההכרזה

 Cappellettiלפי שיטת . 2♣תהיה 
בעוד לפי שיטת , 2♦יכריז צפון 
DONT  בכל  .2♥ההכרזה תהיה

מקרה דרום יבחר לשחק בהארט 
מאחר  3אין לעלות לגובה ( 2בגובה 

  .)שצפון לא הבטיח חמישייה
. אמור להיות החוזה הסופי 2♥

למערב אין שום סיבה להתנגד לו 
למזרח . עם רביעייה בהארט

  אבל הכרזה של , חמישייה בספייד
קלפים  4-5הבטיח לאחר שצפון  2♠

  .אינה מושכתטובים בסדרה 
  

  ניתוח משחק היד
. למערב אין הובלה אטרקטיבית

לאור איכות השליטים שלו 
  מתבקשת הובלה בשליט נמוך נגד 

כדי להקטין את מספר  2♥
  .החיתוכים הפוטנציאלי
. Q-אל ה ♦Tהדומם זוכה ומשחק 

דרום זוכה . נוסף ♥-ו ♥Aכעת 
, מונדומבצע עקיפת חיתוך בדיא

אבל אין לו כניסה ליד כדי למשוך 
את השליט האחרון וליהנות מיתרת 

לאחר מהלך , בסופו של דבר. ♦-ה
החוזה ייכשל , משחק מורכב
מעניין כי מזרח . בלקיחה אחת

למרות החמישייה  2♠מסוגל לבצע 
מי שיכריז כך . בספייד של צפון
- מזרח, כן- כמו. יקבל תוצאה טובה

  .NT2מערב מסוגלים לבצע 
  



  5עמוד   20/10/2017  2017  וקר אוקטוברבסימולטנית ארצית 
  
 
 

Dealer: W 
Vul: None 8 Board:

 K8643
 Q83
 J94
 A3

 5
 KJ42
 AT8762
 K6

 AJ972
 5
 K53
 JT42

 QT
 AT976
 Q
 Q9875

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
--- --- --- Pass 

Pass 1♦ 2NT 3♠ 
Pass 4♦ Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

 NT2ודרום מתערב  1♦זרח פותח מ
שתי חמישיות כדי להראות 

כעת . בסדרות הנמוכות שלא הוכרזו
של המשיב  3♠מקובל כי הכרזת 

- בעוד הכרזת הקיו, אינה מחייבת
מתארת יד טובה  )3♥(ביד הגבוה 

מזרח אינו . ♠-יותר עם חמישייה ב
מול שותף  NT3שש להכריז 

ומעדיף לחזור על  Pass-שהתחיל ב
 . 4בגובה  ♦- יה בהשישי

כעת שחקנים אופטימיים במערב 
אבל מוטב להתחשב , 5♦-יוסיפו ל

בעובדה שהשותף הכריז במצב לחוץ 
  .מאוד ולהסתפק בחוזה חלקי

  
  ניתוח משחק היד

וצפון זוכה  ♣7-דרום מוביל בנניח ש
כעת תכנית הכרוז היא . ♣A-ב

קלאב  A- לאחר ש( ♥Jלעקוף אל 
כמעט הארט נמצא  A, התגלה בצפון

) בוודאות בדרום לאור ההכרזה
היות . ולחתוך שני הארטים בדומם

שהכניסה לידו של צפון בקלאב כבר 
להגנה אין מה לעשות נגד , נוצלה

בסוף המשחק הכרוז . תכנית זו
יפסיד רק לקיחה אחת בכל סדרה 

  . 4♦פרט לספייד ויבצע 
טובה יותר ולא רק  ♦Q-הובלה ב

. בשל האפשרות למנוע חיתוכים
יא משאירה את הכרוז בניחוש הן ה
שלא לדבר על הניחוש , ♥- והן ב ♣-ב

אם . אם לעקוף בסיבוב הבא בשליט
הכרוז ימשיך באופן מוצלח בכל 

אבל יש , החוזה יבוצע, הסדרות
סיכוי גבוה שזה לא יקרה והחוזה 

  .ייכשל
  
  

Dealer: N 
Vul: E-W 9 Board:

 KT93
 QT3
 85
 QT76

 A862
 AK72
 J76
 93

 J4
 J9864
 2
 A8542

 Q75
 5
 AKQT943
 KJ

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
Pass 1♦ 3♦ Pass 
Pass Pass   

    
    

 
  ניתוח ההכרזה
המתערב : מהלך הכרזה נדיר מאוד

  !בסדרתו של הפותח 3קופץ לגובה 
דנו רוב הזוגות מעולם לא 

המלצתי . רזה זומשמעותה של הכב
בסדרת  3היא שקפיצה לגובה 

ור של הפותח מבקשת 'מייג
עם עוצר  NT3מהשותף להכריז 

ותתבצע לרוב עם סדרת מיינור (
בעוד קפיצה דומה בסדרת , )ארוכה

, אחרי הכול(מיינור תהיה טבעית 
  1♣ רוב השחקנים פותחים לפעמים

  ).קלפים נמוכים 3עם  1♦ / 
יתרון להתערבות המידית של דרום 
הרי  –עצום של הפרעה ליריבים 

ברור כי סדרתם האמיתית של 
אם דרום בוחר . ♦מערב אינה /מזרח

כפי שימליצו רוב מורי ( Pass-ב
ובהמשך  1♥מערב ישיב , )'הברידג

מעל  3♥-היריבים יתחרו ללא ספק ל
♦3 .  

 3♦ההכרזה המידית , לעומת זאת
שאינו יכול , משתקת את מערב

מבלי להבטיח  3לעשות דבר בגובה 
. נקודות 6- לשותף הרבה יותר מ

חוזרת למזרח שפתח עם ההכרזה 
וגם הוא בלית , )12(ניקוד מינימלי 
  .ברירה מוותר

  
  ניתוח משחק היד

חלק מהשחקנים בדרום יהמרו על 
NT3 . הם יעמדו במשימה לאחר

אך , הובלה בדיאמונד או בקלאב
  .ייכשלו לאחר הובלה בהארט

הרבה יותר העניינים  3♦בחוזה 
 3-הכרוז יפסיד רק ל. רגועים

. לקיחות 10האסים החסרים ויבצע 
 ♠-המפסיד הפוטנציאלי הנוסף ב

ממערב או  ♠J-ייעלם לאחר נפילת ה
  .בהשלכה על קלאב

  

Dealer: E 
Vul: Both 10 Board:

 AJT2
 Q9865
 Q8
 T8

 73
 K74
 KJT64
 AQ2

 K94
 32
 A9532
 KJ9

 Q865
 AJT
 7
 76543

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
--- 1♦ Pass 3♦ 

Pass Pass Pass  
    
    

 
  ניתוח ההכרזה

נקודות  24מערב -למזרח. יד מוזרה
אך דווקא יריביהם הם , במשותף

  .4♠המסוגלים לבצע משחק מלא 
שהוא טבעי , מהלך ההכרזה המוצע

מערב -מאפשר למזרח, לחלוטין
 3♦ביצוע של -להגיע לחוזה בר

ובתוך כך להשאיר את יריביהם 
  .מחוץ למכרז

שימו לב שלמערב לא כדאי להכריז 
NT2 עם דאבלטון נמוך בהארט .

מסיבה דומה למזרח לא כדאי 
  .בשל חולשת הספייד NT3להכריז 

זוגות המשתמשים , עם זאת
יוכלו  Inverted Minorsבמוסכמה 

את כל להראות  2♦ - 1♦לאחר 
. NT3-העוצרים שלהם ולהגיע ל

". תפסת מרובה לא תפסת: "תוצאה
לאחר הובלות טבעיות ניתן להכשיל 

NT3 ואין זה משנה , בלקיחות רבות
  .מי יהיה הכרוז

  
  ניתוח משחק היד

אין לכרוז מפסידים  3♦בחוזה 
במהלך המשחק . בסדרות המיינור

ור 'יתברר ששני המלכים במייג
מפסידים  2יש  .יושבים לפני האסים

ולכרוז , ור'בכל אחת מסדרות המייג
  .לא יהיו לקיחות עודפות

עלול להימכר אם בשלב  NT3חוזה 
  מסוים אחד המגנים יוביל מתחת 

כלומר (אבל הגנה מדויקת , A-ל
הובלה של צפון בהארט או של דרום 

ובהמשך החלפה מתמדת ) בספייד
ור לעקיפות 'בין סדרות המייג

תממש  ♠K-ו ♥Kד חוזרות ונשנות נג
 9 –את מלוא הפוטנציאל של ההגנה 

  .לקיחות
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Dealer: S 
Vul: None 11 Board:

 Q97643
 AKT765
 9
 

 T85
 9
 JT8743
 J53

 KJ2
 J4
 AKQ
 AQT64

 A
 Q832
 652
 K9872

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
--- --- Pass 2NT 

3♣* 3♦ 4♥ 5♦ 
5♥ Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה
נותנים "פעם רוב השחקנים היו 

, היום כבר לא. NT1לפתיחה " כבוד
אבל עדיין מעטים מעזים להתערב 

היד שמחזיק . NT2נגד פתיחה של 
היא  –ור 'שתי שישיות במייג –צפון 

כנראה הרכב הקלפים 
. NT2האולטימטיבי להתערבות נגד 

מליץ להשתמש לפיכך אני מ
 3גם בגובה  Landyבמוסכמת 

כדי להראות את שתי  3♣ולהכריז 
  .ור'סדרות המייג

מתארת סדרה  3♦הכרזת מזרח 
עם יד טובה . ארוכה עם יד חלשה

 NT3קצת יותר הוא היה מעדיף 
בהסתמך על הנקודות הרבות של 

  . שותפו
דרום צריך להבין שהשותף אילץ 

עם תמיכה . 3♠ או ♥3 אותו להכריז
נקודות  6, ור'קלפים במייג 4ל ש

בסדרות השותף וכוח חיתוך יש 
להכריז משחק מלא מבלי להתחשב 

  .במספר הנקודות הרב של הפותח
אולם צפון לא , 5♦-מערב מתחרה ל

כעת מגיע רגע האמת . 5♥ :מוותר
רוב השחקנים יכפילו . של מערב

איך הוא מעז להכריז כך כשאני ("
 אבל בחינה, ")נקודות 20מחזיק 

מדוקדקת של הקלפים ומהלך 
שאין מספיק ההכרזה תגלה 

- מי שייתן לצפון. לקיחות בהגנה
לא מוכפל  5♥או  ♥4דרום לשחק 

  .יקבל כנראה תוצאה טובה
  

  ניתוח משחק היד
יוציא  דרום, ♦A-לאחר הובלה ב

יגביה את סדרת הספייד , שליטים
חיתוכים וישלים לא  2באמצעות 

יצחת הוכחה נ –לקיחות  12-פחות מ
הוא משחק של חלוקה ולא ' שברידג

  .של נקודות

Dealer: W 
Vul: N-S 12 Board:

 T973
 AJ2
 Q7543
 5

 KQJ82
 T6
 KT82
 76

 
 KQ85
 J96
 AQ9832

 A654
 9743
 A
 KJT4

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
--- --- --- 1♣ 

Pass 1♠ Pass 2♣ 
Pass Pass Pass  

    
 

  ניתוח ההכרזה
. 1♠ומזרח משיב , 1♣מערב פותח 

  לדרום אין אפשרות להתערב למרות
מערב חוזר על . הנקודות שלו 12

חסר לו הרבה ( 2סדרתו בגובה 
וכעת מזרח ). 2♥להכרזת רוורס 

עם התאמה מובטחת : בדילמה
  לא יהיה זה חכם להכריז , בקלאב

ף לא עם חמישייה כאשר השות 2♠
  .הבטיח אף קלף בסדרה

אם ? 2♦מה לגבי הכרזה שנייה של 
לפי הסיכום של השותפות זוהי 
, הכרזה טבעית וחלשה אין בעיה

המומחים מעדיפים שלאחר אבל 
 תהיה הכרזה 2♦ ,2♣- 1♠- ♣1

, למשחק מלא מחייבת מלאכותית
במצב . Fourth Suit Forcingמעין 

 עניינים זה לא נותר לי אלא להמליץ
אין זה נורא להשאיר את . Passעל 

-12 כאשר הוא הבטיח 2♣-השותף ב
טרם ושלנו  9-נקודות מול ה 14

  .נמצאה התאמה באף סדרה
  

  ניתוח משחק היד
 ♦A-דרום זוכה ב. ♦4-צפון מוביל ב

-בעל כורחו ואינו מעוניין להמשיך ב
. שיסייע לכרוז לחתוך בדומם ♥

). ♣Jאו ( ♣T-ההמשך הנכון הוא ב
- וכנראה ימשיך ב ♣Q- יזכה במערב 

A♣  בניסיון למשוך שליטים
כדי  ♦-במהירות ולהגיע לדומם ב
ניסיון . לבצע עקיפת חיתוך בספייד

 2זה ייכשל היות שלדרום עדיין 
כניסות לידו בשליט והוא יספיק 

 2להוביל פעמיים הארט ולבנות 
  לקיחות עבור שותפו עם תוצאה של 

אם מערב שוגה . מבוצע בדיוק 2♣
תהיה , ♣4בלקיחה השנייה ומוביל 

  לכרוז הזדמנות לזכות בדומם עם
ולבצע עקיפה נוספת בקלאב עם  ♣6

  .לקיחות 10תוצאה של 

Dealer: N 
Vul: Both 13 Board:

 Q743
 JT4
 86
 K984

 JT95
 Q865
 AQ9
 75

 86
 AK32
 KJT43
 T3

 AK2
 97
 752
 AQJ62

 
 ההכרזה מהלך

 מערב דרום מזרח צפון
Pass Pass 1♣ 1♦ 
1♠ Dbl RDbl 2♥ 

Pass Pass 2♠ Pass 
Pass 3♥ Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

נקודות  14עם  1♣דרום פותח 
וצפון  1♦מערב מתערב . טובות

זה מבטיח רק  1♦לאחר ( 1♠מכריז 
למזרח התאמה ). קלפים בסדרה+ 4
" שלילי"פל אך הוא מעדיף כ, ♦-ב

כעת . כדי להראות רביעייה בהארט
דאבל של דרום מתאר תמיכה - הרי
מערב מכריז . קלפים בספייד 3של 
, 4-4כדי להראות התאמה  2♥

בכל . ולצפון אין יותר מה לומר
 2♠דרום מוכן לשחק , זאת

  . 4-3בהתאמה 
הבא של צפון אינו מובן  Pass-ה

בכל ). 3♣-אפשר גם לתקן ל(מאליו 
ם התאמה כפולה בסדרות ע, מקרה

וזה , 3♥-האדומות מזרח מתחרה ל
דרום עשה את שלו . החוזה הסופי

  .3בכך שדחף את היריבים לגובה 
  

  ניתוח משחק היד
צפון צריך להוביל באחת הסדרות 

. קלאב או ספייד, של השותפות שלו
ההגנה צריכה , לאחר הובלה כזו

הלקיחות המגיעות  4- לזכות מיד ב
מכיוון , שתטעה ואין סיבה, לה

שהחלוקה כבר ידועה ברובה 
לאחר מכן הכרוז  .ממהלך ההכרזה

  .בדיוק 3♥יזכה בכל השאר ויבצע 
אם צפון יבחר בהובלה פסיבית 

 3הכרוז יוציא , )לדוגמא הארט(
לקיחות  5ימשוך , סיבובי שליט

קלאבים  2דיאמונד עם השלכת 
  .ממזרח ויבצע לקיחה עודפת
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Dealer: E 
Vul: None 14 Board:

 Q83
 87542
 86
 JT6

 J97
 KQ
 T942
 A983

 A654
 A96
 QJ3
 Q42

 KT2
 JT3
 AK75
 K75

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
--- Pass 1♦ Pass 
1♥ Pass 1NT Pass 
2♥ Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה
ות נקוד 14עם  1♦דרום פותח 

. מערב שוקל כפל מוציא. מאוזנות
  עקרונית איני פוסל כפל עם חלוקה

אך , כאשר אף צד אינו פגיע 4-3-3-3
 Passבמקרה זה אני נוטה לכיוון של 

  .בסדרת היריב QJxעם 
  לבחור " לפי הספר"צפון אמור 

אך רוב המומחים יעדיפו , Pass-ב
על מנת להקשות על  1♥הכרזה של 

מו לב שי. היריבים להתערב
שהסבירות שהכרזה כזו תוביל 

על הכרזה : לאסון הינה נמוכה
צפון , 3♣או  NT2, 2♠חזקה של 

  .Passמתכנן בסיבוב הבא 
 NT1 )12-14בפועל דרום מכריז 

  וצפון ממשיך בהכרזת ) נקודות
signoff  הנעימה(להפתעתו . 2♥של (

היריבים אינם מתערבים והוא זוכה 
  .בחוזה במצב בלתי פגיע

  
  ח משחק הידניתו

נניח שהוא . למזרח הובלה לא קלה
צפון ). שני מלמעלה( ♦9-בוחר ב

זוכה בדומם וכעת האסטרטגיה 
הנכונה היא לשחק שליטים 
ולהמתין שההגנה תפתח עבורו 

מערב חייב להיזהר . סדרות אחרות
 ♥Jכאשר ישוחק  ♥A-ולא לעלות ב

 3בהמשך הכרוז יפסיד . מהדומם
רק אחת בקלאב ו 2, לקיחות בשליט

  משום שהעקיפה נגד (בספייד 
J♠ יושבת.(  

נפילה אחת במצב בלתי פגיע תהיה 
ללא ספק תוצאה מכובדת מאוד 

דרום מכיוון שלרשות -עבור צפון
נקודות גבוהות  17הכרוז עמדו 

בלבד והיריבים היו מסוגלים לבצע 
  .NT1לקיחות בחוזה של  8
  

Dealer: S 
Vul: N-S 15 Board:

 942
 AJ76
 A83
 754

 3
 T52
 QJT9742
 A3

 AKQJ8765
 
 K
 KJ96

 T
 KQ9843
 65
 QT82

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
--- --- 2♥ 4♠ 

Pass Pass Pass  
    

 
  ניתוח ההכרזה

במצב פגיע נגד לא פגיע נדרשת יד 
טובה יחסית לפתיחה חלשה בגובה 

עם " מספק את הסחורה" דרום. 2
שישייה טובה ורביעייה צדדית 

למערב יד חזקה מאוד . בקלאב
וההכרזה המדויקת היא כפל ולאחר 

  .4♠-מכן קפיצה ל
לו הייתי מערב הייתי , עם זאת

חושש מאוד מהכרזה זו בשל 
האפשרות הסבירה למדי שהשותף 

מוכפל בעוד ידי כלל  2♥ישאיר חוזה 
, ה זומבחינ. אינה מתאימה להגנה

. בטוחה יותר 4♠הכרזה מידית של 
אבל , לצפון תמיכה יפה בהארט

תהיה  5♥במצב הפגיעות הנתון 
יהיה  4♠". הכרזת התאבדות"

  .החוזה הסופי
  

  ניתוח משחק היד
גם אם יתחיל מערב בכפל , לדעתי

הסיכוי , ויראה יד חזקה יותר
שמזרח ישתף פעולה בדרך לסלם 

, זאתלמרות . בספייד הוא אפסי
מערב : לקיחות 12יבוצעו בקלות 

מושך , חותך הובלה בהארט
סיבובים ומוביל מידו  3-שליטים ב

K♦ .אם צפון זוכה ב-A♦ , יש עדיין
 ♦-המשמש כניסה ל ♣Aבדומם 

המוגבהים שעליהם תושלך יתרת 
  .המפסידים

 ♣A-מערב ימשיך ב, אם צפון מעכב
. ♣J-ובעקיפה מוצלחת לכיוון ה

וד כמה מומלץ למשוך לפני כן ע
אם דרום יטעה  –סיבובי שליטים 
  הכרוז עשוי להשיג , וישליך קלאב

  .לקיחות 13
  
  
  

Dealer: W 
Vul: E-W 16 Board:

 K94
 
 AQT432
 J963

 J
 KT9852
 K95
 K74

 AQ2
 J763
 87
 AQT8

 T87653
 AQ4
 J6
 52

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
--- --- --- 1♣ 
1♦ 1♥ 1♠ 2♥ 
3♠ 4♥ Pass Pass 
4♠ Dbl Pass Pass 

Pass    
 

  ניתוח ההכרזה
ההכרזות  3. כולם מכריזים

וגם , הראשונות מובנות מאליהן
מול  1♠לדרום התערבות ברורה של 

 7-אוברקול של השותף עם שישייה ו
 2♥-מערב תומך בשותף ל. נקודות

, )קלפים בדיוק בסדרה 4מתאר (
וצפון מפגין התלהבות רבה יותר 

בשל  3♠-כאשר הוא תומך בקפיצה ל
  . ההתאמה והחוסר בהארט

אך , 4♥מזרח מכריז משחק מלא 
לאחר מכן אינו רואה סבירות 

ומכפיל את הכרזת  5♥גבוהה לבצע 
  .4♠ההקרבה 

  
  ניתוח משחק היד

, חסרים שני אסים 4♥בחוזה 
והשאר תלוי במצב הקלפים 

היות . אדומותהבכירים בסדרות ה
מזרח , בצפון ♦A-בדרום ו ♥AQ-ש

מפסיד שני הארטים ודיאמונד אחד 
  .בדיוק 4♥ומבצע 
הובלה בקלאב תעמיד את , עם זאת

דרום , ♥-אם יתחיל ב. הכרוז למבחן
ולבסוף יקבל  ♣- ימשיך ב, יזכה
כדי לבצע את החוזה לאחר . חיתוך

 ♦הכרוז חייב לשחק תחילה הובלה 
  .ולהוציא את הכניסה לידו של צפון

תקל על  AQלתוך  ♥-הובלה צפויה ב
הוא יחתוך את , 4♠הכרוז בחוזה 

ההארט המפסיד שנותר לו ולאחר 
מכן יחזור ליד בחיתוך קלאב כדי 

לבסוף הוא יפסיד . K-אל ה ♠לשחק 
בדיאמונד  אחת, לקיחות בשליט 2
 300-התוצאה הסופית . בקלאב 2-ו

  . על הקרבה מוצלחתמעידה 
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Dealer: N 
Vul: None 17 Board:

 Q84
 JT
 JT986
 Q76

 AK9
 8532
 AK7
 A82

 763
 764
 Q532
 T43

 JT52
 AKQ9
 4
 KJ95

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
Pass 1♣ Pass Pass 
Pass    

    
 

  ניתוח ההכרזה
ממזרח עם  1♣פתיחה סטנדרטית 

  .4333נקודות וחלוקה מסוג  18
ואף , לדרום שלוש אפשרויות הכרזה

כפל מתבקש . אחת אינה מושלמת
, ור'חה ושתי רביעיות במייגעם פתי

השותפות  1♦אבל אם צפון ישיב 
  אפשרות אחרת היא . תיכנס לצרות

מבחינת איכות הסדרה זהו . 1♥
אבל לא , אוברקול סביר בהחלט

יהיה ניתן להראות את החלוקה 
האפשרות השלישית . בהמשך

 שעליה המלצתי היא להתחיל 
, עם כוח רב בסדרת הפותח  Pass-ב

  ך הכרזה כמוולהמתין להמש
ורק אז  1NT-♦1- ♣1או  2♦-1♦- ♣1

  .להכפיל
מצליח כי למערב  Passבחלוקה זו 

אין אפשרות להשיב וצפון חלש מדי 
  . Balancingאפילו להכרזת 

או  1♥במידה שדרום מתערב 
, 1♦שדרום מכפיל וצפון מכריז 

 18-19מתאר ( NT1מזרח יכריז 
  .וזה יהיה החוזה הסופי, )נקודות

  
  היד ניתוח משחק

. מצבו של מזרח גרוע 1♣בחוזה 
וצפון חותך , ♥AKQ-דרום מתחיל ב

כעת על  .הארט רביעי מעל הדומם
ההגנה להמשיך בספייד כדי לפתח 

לכרוז רק . לקיחה איטית בסדרה זו
, )♠A♣ ,A♦,AK(לקיחות בטוחות  4

. לקיחות 3או  2-והחוזה יוכשל ב
- יש למזרח NT1בחוזה , לעומת זאת

ולא (מלמעלה  לקיחות 6מערב 
אלא אם תבצע ההגנה טעות , יותר

לא תהיה  50+תוצאה של ). חמורה
דרום המסוגלים לבצע -טובה לצפון

  .מגוון חוזים חלקיים
  
  

Dealer: E 
Vul: N-S 18 Board:

 AJ
 KT853
 J9
 KQT8

 T4
 J6
 KQT75
 9643

 KQ732
 A72
 864
 J5

 9865
 Q94
 A32
 A72

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
--- Pass Pass 1♠ 
2♥ Pass 2♠ Pass 
4♥ Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה
מערב  Passלאחר שתי קריאות 

 10ביד שלישית עם  1♠פותח 
במצב זה תחום , עקרונית. נקודות

נקודות  2- הניקוד לפתיחה מתרחב ב
אך מן הראוי , לערך כלפי מטה

ח עם נקודות מעטות תהיה שלפות
היות שרוב , לפחות סדרה טובה

הנקודות כנראה אצל היריבים 
והכרזת מערב מדריכה את מזרח 

באוברקול  צפון מתערב. בהובלה
 Pass-ולדרום יד מקסימלית ל, 2♥

על . התחלתי עם שלושה קלפי מפתח
יד זו , 4333אף החלוקה הגרועה 

ויש להשתמש  3♥-טובה מדי ל
כדי להזמין את צפון  2♠ביד -בקיו

. ידו של צפון גבולית. למשחק מלא
שחקנים בעלי אופטימיות בריאה 

בעוד הפסימיים בינינו , 4♥יכריזו 
  .3♥-יסתפקו ב

  
  ניתוח משחק היד

מזרח אינו חייב להוביל בסדרת 
השותף היות שיש לו סדרה טובה 

. ♦Kמשלו והובלה מתבקשת של 
ההובלות בדיאמונד ובספייד 

לכרוז . באותה מידהמוצלחות 
מפסיד בודד בכל אחת מהסדרות 

בקלאב . הללו שאין להימלט ממנו
 לא יהיו לו מפסידים לאחר נפילת 

J♣ , וגורל החוזה תלוי לחלוטין
  . ♥Jבלכידת 

כמובן שהובלה בשליט תמכור את 
המשחק , אחרת. החוזה מיד

הוא ) גם לפי ההכרזה(המומלץ 
ולאחר מכן לחזור  Q-אל ה ♥לשחק 

  ומם בסדרה אחרת ולהריץלד
במערך הקלפים הנתון . לעקיפה ♥9

ודווקא מי , קו משחק זה ייכשל
  שישחק פחות טוב וינסה להוריד

K♥  או לעקוף נגד (בסיבוב השני
  .יצליח) מזרח

Dealer: S 
Vul: E-W 19 Board:

 965
 753
 AKT873
 6

 874
 AJ2
 642
 K975

 AKQ2
 T94
 95
 QT84

 JT3
 KQ86
 QJ
 AJ32

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
--- --- 1♣ Pass 
1♦ Pass 1♥ Pass 
2♦ Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה
חובבי האוברקולים . 1♣דרום פותח 

השווה עם ( 1♠קלפים ישקלו  4עם 
אולם במצב הפגיעות , )17' יד מס

 .שכתהנתון זו אינה הכרזה מו
בסיבוב השני  Dbl-התערבות ב

)Takeout סבירה ) לסדרות השחורות
  .וגם היא מיותרת לטעמי, יותר
נקודות ושישייה טובה צפון  7עם 

פשוט חוזר על סדרתו בגובה הנמוך 
 6-9הכרזה זו מתארת . ביותר

הכרזה והיא לרוב , נקודות בלבד
בחלוקה זו אין לדרום שום . סוגרת

  .סיבה להמשיך בהכרזה
  

  ניתוח משחק היד
ההובלה המתבקשת היא בסדרה 

מתברר שמערב לא  –שלא הוכרזה 
כדי לקבל משותפו  1♠חייב להכריז 

 3- מערב זוכה ב. הובלה בספייד
לאחר מכן . הלקיחות הראשונות

ימשוך , הכרוז יזכה בהובלה
שליטים וישחק פעמיים הארט 

 9לכיוון הדומם כדי להשלים 
ה תהי 110+התוצאה . לקיחות

- לדעתי קצת מעל הממוצע לצפון
זוגות שהגיעו לחוזים שאינם . דרום

כדי לקבל . ישיגו תוצאה נחותה ♦-ב
דרום זקוקים - צפון" טופ"ביד זו 

, לשיתוף פעולה מצד היריבים
דהיינו כניסה לא אחראית למכרז 
  והסתבכות שתוביל לתוצאה של

  .או גרוע מזה 200-
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Dealer: W 
Vul: Both 20 Board:

 Q9
 KJ54
 K
 KQJT85

 AT7
 987
 J98743
 7

 J64
 QT6
 AQT6
 A42

 K8532
 A32
 52
 963

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
--- --- --- 1♦ 
2♣ 3♦ Dbl Pass 
3♥ Pass 4♣ Pass 

Pass Pass   
 

  ניתוח ההכרזה
מזרח מעוניין לתמוך בשותפו 

ויחד עם זאת להפגין , הבותבהתל
במכרז התחרותי המודרני . חולשה

מקובל כי כל הכרזת תמיכה בשותף 
ומתארת  Preemptבקפיצה הינה 
השאלה העיקרית  .נקודות מעטות

כאן היא אם בהכרזה הראשונה של 
או  3מזרח כדאי לקפוץ לגובה 

והעובדה , מצב הפגיעות. 4לגובה 
שהכרזת הפתיחה של השותף 

מחייבים , קלפים 3ק מבטיחה ר
ולכן בחרתי , זהירות מסוימת

חשוב . בהכרזה המתונה יותר
כי בכל מקרה מזרח צריך , להדגיש

. בהכרזה בודדת" להראות הכול"
במזרח  3♦מי שמתחיל בהכרזת 

  .מחפש צרות, 4♦-ממשיך לו
, 3♦דרום אינו מעוניין לתת לשחק 

או  4♣באפשרותו להכריז מיד 
  אמה להכפיל בתקווה למצוא הת

 –ואם זו לא תימצא , בספייד 5-4
הסיבה . בסיבוב הבא 4♣להכריז 

 5♣- העיקרית שצפון אינו מוסיף ל
רוב הסיכויים : היא מחסור באסים

. לקיחות מלמעלה+ 3שלהגנה יש 
-בוטום מזרח- אם בתחרות טופ

צפון , במצב פגיע 4♦-מערב יתחרו ל
  !חייב להכפיל

  
  ניתוח משחק היד

 3רק  4♣- לו בלמזלו של הכרוז יש 
ובנוסף חלוקת , מפסידים מידיים

כך , ההארט ידידותית מאוד
שהחוזה יבוצע באמצעות עקיפה 

  .במערב ♥Qפשוטה נגד 
לקיחות  3הכרוז מפסיד  3♦בחוזה 
נמוך מהדומם  ♠אם ישחק . בהארט

יפסיד לקיחה בודדת  T-לכיוון ה
  אם גם ינחש להפיל . בסדרה

K♦ לקיחות 9יבצע , בצפון.  

Dealer: N 
Vul: N-S 21 Board:

 QT86
 T9
 QT965
 32

 2
 QJ73
 43
 JT9875

 AK973
 AK5
 KJ7
 64

 J54
 8642
 A82
 AKQ

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
Pass Pass 1♣ Dbl 
Pass Pass RDbl Pass 
1♦ 1♥ Pass 1♠ 

Pass 2♣ Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

הנקודות של  18, 1♣דרום פותח 
, 1♠מערב הן יותר מדי לאוברקול 

 Strong-והוא מנסה להתחיל ב
Double . שותפו משאיר את הכפל
ולמערב אין מה לחשוש , לעונשין

מהתפתחות זו עם שפע של לקיחות 
ואם , כעת דרום בצרות. בהגנה

מוכפל תהיה לו  1♣-יישאר ב
צב זה במ RDbl. תוצאה עגומה
וההיגיון , !"הצילו: "אומר לשותף

מאחוריו הוא שאם מזרח ארוך 
אז לצפון יש אורך בסדרה , בקלאב
, 1♦- לאחר בריחת צפון ל. אחרת

מזרח מראה את הרביעייה שלו 
  ובכך מראה ( 1♠ומערב מכריז 

). ♠- נקודות עם חמישייה ב 18-20
סדרת ? מה לעשות כעת במזרח

דיף כרגיל ע. הספייד אינה מתאימה
לשחק בסדרה הארוכה של היד 

 1♣לאחר שהשאיר . החלשה
מצד מזרח הינה  2♣, לעונשין

  זו הכרזת . הכרזה טבעית לחלוטין
signoff הבנתי : "האומרת לשותף

אבל כל מה שאני , שאתה חזק
כעת מערב ". 2♣מעוניין זה לשחק 
 2♥-או לתקן ל 2♣-יכול להישאר ב

  .4-3בהתאמה 
  

  ניתוח משחק היד
 ♣AKQהכרוז יפסיד רק  2♣ בחוזה

רק הובלת פתיחה ערמומית . ♦A-ו
עשויה להביא לקיחה  ♦A-מתחת ל

קו המשחק הנכון . חמישית להגנה
הוא כמובן להוציא שליטים לפני 

חוזה . שצפון יספיק לחתוך הארט
אם כי , כן- ניתן לביצוע גם 2♥

או  ♠-חוזים ב. משחק היד מסובך
ללא שליט יובילו לתוצאות פחות 

 .מערב-בות עבור מזרחטו

Dealer: E 
Vul: E-W 22 Board:

 KJ74
 T9
 94
 Q9543

 82
 A8762
 7632
 AK

 AQ6
 K53
 AKJT
 J86

 T953
 QJ4
 Q85
 T72

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
--- 1♥ Pass 2♣ 

Pass 2♦ Pass 3♥ 
Pass 4♥ Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

- לפי חוק ה 1♥מזרח צריך לפתוח 
כיצד . לקיחות מהירות 3עם  20

? הנקודות של מערב 18להכריז את 
ראשית כל יש להחליף סדרה בגובה 

טבעי אבל אני  2♦חלק יעדיפו . 2
" ברירת מחדל"כ 2♣ממליץ להכריז 

לידיים עם חמישייה  2♦ולשמור 
 3♥-לאחר מכן הקפיצה ל. בדיאמונד

, יד חזקה עם שאיפות לסלםמראה 
אבל למזרח מינימום מוחלט והוא 

- זה משכנע את מערב ש. 4♥-סוגר ל
הנקודות שלו לא יספיקו הפעם  18

  .לסלם
  ביד-אם מזרח מתפתה להכריז קיו

ספק אם שותפו יעצור את , 4♣ 
  .ההכרזה לפני סלם

אם הכרזתו הראשונה של מערב 
מערב , 3♦-ומזרח תומך ל 2♦היא 

כדי להראות התאמה  3♥יכריז 
כפולה עם אפשרויות לסלם הן 

  .בהארט והן בדיאמונד
  

  ניתוח משחק היד
יש לכרוז מפסיד ודאי  ♥-בחוזה ב
לקיחות שתי  12וכדי לבצע  ,בהארט

, ♦-וב ♠-עקיפות צריכות להצליח ב
ובנוסף חלוקת ההארט צריכה 

 11בפועל יבוצעו . 3-2להיות 
 5♥-אבל ניתן לראות ש, לקיחות
  .וזה מסוכןהוא ח
תיתן תוצאה  4♥- עצירה ב, לדעתי

אבל תוצאת , מערב-טובה למזרח
מוכרז ומובצע מצד  6♦השיא תהיה 

 ♠-שאינו זקוק לעקיפה ב, מערב
היות שניתן להשליך שני מפסידים 

מערב חייב להיות , אגב. ♥על  ♠-ב
מצד מזרח ייכשל לאחר  6♦–הכרוז 

  .הובלה בספייד
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Dealer: S 
Vul: Both 23 Board:

 872
 K874
 Q863
 J8

 AJ643
 QT6
 542
 A7

 95
 3
 KJT7
 KQT432

 KQT
 AJ952
 A9
 965

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
--- --- 1♥ 2♣ 
3♥ 3♠ Pass 4♣ 

Pass Pass pass  
    

 
  ניתוח ההכרזה

המשיב תומך  20' כמו ביד מס
יצה כדי להראות בשותפו בקפ

יש . התאמה טובה עם יד חלשה
אלו - לציין כי במצב פגיע דרושות אי

לתמוך . נקודות כדי להכריז כך
בשותף זה חשוב אבל לא חובה 

  .בשביל זה 800להסתכן במינוס 
למזרח יד מצוינת בתשובה 

והוא , של מערב 2♣ לאוברקול
עקרונית זו אינה הכרזה . 3♠מכריז 
ל סדרתו מערב חוזר ע. מחייבת
עם יד מינימלית וכעת  4בגובה 

בסדרת  Q-מזרח לא יספור את ה
  .4♣-נקודות ויעצור ב 2-היריבים כ

עם ידו של  NT3אדגיש כי הכרזת 
במציאות  –מזרח אינה אחראית 

הרכב הקלפים שלו בהארט אינו 
  .מהווה עוצר

  
  ניתוח משחק היד

הכרזת ההפרעה של צפון נוחלת 
פעם  3♥במקום להפיל . הצלחה
מערב ממשיכים -מזרח, אחת

  .להכריז ונכשלים בכל חוזה
לא מספיק לנחש את  3♥כדי לבצע 

דרום צריך לעקוף . המצב בשליט
בהארט וגם לשחק פעמיים ספייד 

ואין לו די כניסות , לכיוון היד
לאחר . לצורך זה בלי עזרת ההגנה

הובלה בקלאב הגיוני יותר 
  .ככניסה לספייד ♥K-להשתמש ב

יש מפסיד ודאי בכל אחת  4♣בחוזה 
ובסופו של דבר , ור'מסדרות המייג

אין להימלט משני מפסידים 
  .בדיאמונד

  
  
  

Dealer: W 
Vul: None 24 Board:

 AT9
 9642
 Q65
 KQ6

 K76
 KQJ
 KJ9873
 4

 J2
 AT85
 T4
 AJ873

 Q8543
 73
 A2
 T952

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
--- --- --- Pass 

Pass 1♦ Pass 1♥ 
Pass 2♥ Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

אבל , מערב וצפון קרובים לפתיחה
דרום חלש מדי . הפותח יהיה מזרח

. 1♥ומערב משיב , לאוברקול
במצבים , פחות טובה 2♣החלופה 

התחלתי שבהם  Passכאלה לאחר 
עדיף , אף הכרזה אינה מחייבת

  .ור'להראות סדרת מייג
לכאורה אסור : כעת מזרח בדילמה

אבל , קלפים 3לתמוך בהארט עם 
קלפים מצוינים עם כוח  3אלה 
מתאימה יותר  2♦החלופה . חיתוך

בוטום אנו אוהבים -בטופ. IMP-ל
חלופה נוספת . ור'יותר סדרות מייג

אולם נראה לי שאם , Passהיא 
למערב יד מקסימלית עם חמישייה 

  .ייתכן משחק מלא, בהארט
מערב מתלבט אם , 2♥לאחר 

הנקודות  10להמשיך הלאה עם 
בוטום זה כבר -בטופ, עקרונית. שלו

טוב שמצאנו התאמה בסדרת 
ואם נלך בכוח למשחק מלא , ור'מייג

זה עלול לקלקל תוצאה , וניכשל
  .טובה שכבר הושגה

  
  ניתוח משחק היד

- מערב זוכה ב. ♣K-צפון מוביל ב
A♣ ,יחתוך קלאב תהיה  ואם כעת

במקום זה עדיף . לו בעיית מעברים
 ♦Tאו להריץ  K-אל ה ♠לשחק 
נניח שהוא בחר בדרך . לעקיפה
וממשיך  ♦A-דרום זוכה ב. השנייה

. בשליט לצמצום מספר החיתוכים
 ♦K-מערב זוכה בדומם וממשיך ב

. ♣-ו ♦עם חיתוך צולב גבוה של 
 ♦A♣ ,K- בסוף המשחק שללו יגיע ל

אם הכרוז  .בשליט לקיחות 6-ו
 9- ולהגיע ל ♠K-יצליח לזכות גם ב

  הדבר אפשרי לפי ניתוח (לקיחות 
Deep Finesse( , הוא יקבל תוצאה

  .140+מצוינת של 

Dealer: N 
Vul: E-W 25 Board:

 AQ984
 AJT83
 A2
 J

 53
 KQ
 KQJ64
 QT93

 KT7
 9542
 T8
 7654

 J62
 76
 9753
 AK82

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
1♠ 2♦ 2♠ Pass 
4♠ Pass Pass Pass 

    
    

 
  ניתוח ההכרזה

צפון פותח בגבוהה מבין שתי 
ידו של מזרח . ור'החמישיות במייג

, IMP-ב Passיכולה בהחלט לסבול 
  בוטום נכריז עם השדה - אבל בטופ

ולצפון יש די , 2♠-דרום תומך ל. 2♦
ר למשחק מלא לאחר תוספת והות

  .נקודות חלוקה
  

  ניתוח משחק היד
ראשית כל יש . ♦K-מזרח מוביל ב

, להיפטר מהמפסיד בדיאמונד
. ♣AKולשחק  ♦A-כלומר לזכות ב

צפון . ♠Jכעת יש להוביל מהדומם 
חוזה אפשרות לעקיפה נוספת נגד 

 K-אם העקיפה הראשונה נגד ה T-ה
  .תצליח

-כה בוצפון זו, ♠K-מערב מכסה ב
A♠ , כעת המשחק בעל מרב

למסור , ♥Aהסיכויים הוא לשחק 
לאחר נפילת תמונה ( ♥להגנה 

ממזרח אין צורך להמשיך בהארט 
ולחתוך הארט  ♦לחתוך , )גבוה

ברגע שמזרח אינו מסוגל . בדומם
ברור כי , בדומם 6-לחתוך מעל ה
ביצוע . תצליח ♠T-העקיפה נגד ה

העקיפה מוביל לתוצאה טובה מאוד 
ההגנה זוכה רק  –לקיחות  12של 

  .בלקיחה בודדת בהארט
אם צפון חושש שההגנה תחתוך 

הוא , ♠Qהארט מעל הדומם ומוריד 
  .לקיחות 11- ייאלץ להסתפק ב
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Dealer: E 
Vul: Both 26 Board:

 A85
 A
 K9732
 A985

 KJT732
 Q3
 A54
 32

 Q64
 K8652
 Q8
 JT7

 9
 JT974
 JT6
 KQ64

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
--- 2♠ Pass 3♠ 

Pass Pass Pass  
    

 
  ניתוח ההכרזה

אך , עם ידו של מזרח 1♠ שיפתחויש 
נקודות ללא ערך חלוקתי  10לדעתי 

מיוחד עדיין שייכות לתחום של 
  .2הפתיחה החלשה בגובה 

חוק סך "מערב מיישם את 
לא כהזמנה , 3♠- מך לותו" הלקיחות

למשחק מלא אלא כהכרזת מנע 
צפון . שאמורה להקשות על צפון

. יכול למצוא הכרזה סבירה אינו
הבחירה הגרועה ביותר האפשרית 

. 4♥היא כפל שיגרום לדרום להכריז 
NT3 תהיה הכרזה אופטימית מאוד.  

לדרום חלוקה מתאימה יותר 
אבל , להתערבות נגד הכרזת ספייד

הוא לא יכריח את  נקודות 7עם 
-מזרח. 4השותף להכריז בגובה 

  .3♠מערב זוכים בחוזה 
  

  ניתוח משחק היד
לדרום לא קל להחליט במה 

ברצף הבכיר בקלאב או : להוביל
במקרה . ברצף הארוך יותר בהארט

. זה ההובלה בהארט טובה יותר
חזרה ( ♣9-חוזר ב, ♥A- צפון זוכה ב

בקלף גבוה באמצע המשחק מראה 
) ן שהשותף ישחק סדרה זוחוסר רצו

ואז יש סיכוי טוב שצפון יקבל 
חיתוך הארט והחוזה ייכשל פעמיים 

לקיחות  2להגנה בכל מקרה (
בקלאב ולקיחה אחת בכל סדרה 

רוב  ♣K- לאחר הובלה ב). אחרת
הסיכויים שההגנה לא תגיע לחיתוך 
הארט והחוזה ייכשל פעם אחת 

  .בלבד
- צפון המוצגבמהלך ההכרזה , נכון
ביצוע -ם החמיצו משחק מלא ברדרו
אבל איני רואה דרך , 5♦ או  ♣5של

  תוצאה של. להגיע לחוזים אלה
- ב מכישלון פהעדיין עדי 200+/100+

NT3.  

Dealer: S 
Vul: None 27 Board:

 6532
 A74
 975
 A63

 A7
 K98
 AK862
 KJ2

 KJT9
 QJ65
 Q3
 T84

 Q84
 T32
 JT4
 Q975

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
--- --- Pass Pass 

Pass 1♦ Pass 1♥ 
Pass 2NT Pass 3♣* 
Pass 3♥ Pass 3NT 
Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

נקודות מאוזנות מזרח פותח  18עם 
. NT2ומכריז בסיבוב השני  1♦

הכרזה זו אינה שוללת בהכרח 
ולכן מערב , רביעייה בספייד

 Chackbackתמש במוסכמה מש
Stayman  4-4כדי לחפש התאמה 
במקום זה מזרח מראה . בספייד

אבל זה לא עוזר , שלישייה בהארט
  .NT3-למערב והוא סוגר ל

  
  ניתוח משחק היד

ניתן להסיק ממהלך ההכרזה 
ור 'שלמערב שתי רביעיות במייג

לפיכך . ולמזרח אורך בדיאמונד
וזו גם , מתבקשת הובלה בקלאב

. רה הטובה ביותר של דרוםהסד
 ♣A-צפון זוכה ב. ♣5-הוא מוביל ב
מזרח מנסה עקיפה . וחוזר בקלאב

 ♣Q-דרום זוכה ב. ♣Jכושלת עם 
הוא מגביה לעצמו . וממשיך בסדרה

אך לצערו , לקיחה שלישית בקלאב
  .אין אליה כניסה
הכרוז ישחק , ♣K-לאחר הזכייה ב

. ♥Aהארט כדי להוציא להגנה את 
האדומות מחולקות שתי הסדרות 

לקיחות  10וזה מבטיח לכרוז , 3-3
. גם בלי לנסות עקיפה בספייד

ההגנה זוכה רק בשני האסים של 
  .♣Q-צפון וב

  
  
  
  
  
  
  
  

Dealer: W 
Vul: N-S 28 Board:

 AJ
 KJT92
 K52
 543

 9743
 754
 T943
 Q7

 KQT52
 86
 Q
 AKJT8

 86
 AQ3
 AJ876
 962

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
--- --- --- 1♠ 

Pass 3♠ Pass 4♠ 
Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

אם  מתלבטוצפון , 1♠מערב פותח 
רצוי , עקרונית. 2♥להכריז 

יכיל שישייה או  2שאוברקול בגובה 
. 5-4לפחות חלוקה לא מאוזנת של 

לא נכון לדעתי , במצב פגיעות נחות
נקודות גבוהות  12עם  2♥כריז לה

  .וחלוקה מאוזנת
מזרח מנצל את הפגיעות הנוחה כדי 

 Bergenלהשתמש במוסכמת 
עם  3♠ולבחור בהכרזת הפרעה  של 

, אם מזרח שותק. נקודות בלבד 2
או  2♦-דרום יוכל להתערב ב

דרום -ובשני המקרים צפון, להכפיל
או יכפילו  4♥יגיעו לחוזה טוב של 

- צפון, חת ההכרזהכפי שמתפת. 4♠
בחוץ ומערב מכריז  יםדרום נשאר

אינו צריך הרבה יותר שמשום  4♠
אצל השותף כדי לבצע  ♠Axxx-מ

אופטימיות בריאה . משחק מלא
  .'לעולם אינה מזיקה בברידג

  
  ניתוח משחק היד

  בסופו של דבר השותף אינו מביא 
A♠  אלה . מפסידים מלמעלה 4ויש

אלא , המפסידים היחידים 4יהיו 
 ♠Jאם הכרוז יתעקש לעקוף נגד 

היות שהיריבים לא התערבו . בדרום
יש להניח שידיהם , עם נקודות רבות

ולבחור , פחות או יותר, מאוזנות
  .2-2בקו משחק שמתאים לחלוקה 

ההגנה מצדה חייבת לגבות את כל 
ברגע שתזכה בהארט הלקיחות שלה 

אחרת הכרוז יסיים משיכת , ♠A-ב
מפסידים מהדומם וישליך  שליטים

  .על סדרת הקלאב
מצד צפון ניתן לביצוע אם  4♥חוזה 

, סיבובי שליטים 2-הכרוז מסתפק ב
חותך סיבוב רביעי , עובר לדיאמונד

בסדרה זו וחוזר לדומם בשליט כדי 
הדיאמונד  מפסיד על ♠להשליך 
  .החמישי



  12עמוד   20/10/2017  2017  וקר אוקטוברבסימולטנית ארצית 
  
 
 

Dealer: N 
Vul: Both 29 Board:

 4
 Q974
 865
 QT753

 AK73
 K832
 Q74
 94

 QT652
 A6
 KT9
 AJ8

 J98
 JT5
 AJ32
 K62

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
Pass 1♦ Pass 1♠ 
Pass 2♠ Pass 4♠ 
Pass Pass Pass  

    
 

  ניתוח ההכרזה
סדרת המיינור ( 1♦מזרח פותח 
 2♠-ותומך בשותף ל) הארוכה יותר

הנקודות  14). נקודות 12-14(
המאוזנות של מערב מספיקות 

, אך לא ליותר מכך, למשחק מלא
  .4♠-והוא סוגר מיד ל

  
  ניתוח משחק היד

צפון מוביל בסדרתו הארוכה ביותר 
גם הובלה בהארט ). קלאב(

דווקא ההובלה . אפשרית
בדיאמונד תגרום נזק " הפסיבית"

  .של השותף J-ותבצע עקיפה נגד ה
דרום עם של  ♣K-הכרוז לוקח את ה

סיבובים  3-מוציא שליטים ב, ♣A-ה
צפון חייב לשים לב לרביעייה (

בהארט בדומם ולא להשליך אף 
ובהמשך יכין ). קלף מסדרה זו

  .חיתוך קלאב
השאלה היחידה שנותרה פתוחה 
היא כיצד לשחק את סדרת 

אם צפון ישליך , ובכן. הדיאמונד
 3דיאמונדים מתוך סדרה של 

רמז בולט קלפים נמוכים זה יהיה 
ההגנה . בדרום ♦Jשכדאי לעקוף נגד 

היחידה של צפון שתשאיר את 
הכרוז באפלה ולא תגרום נזק היא 
להשליך שני קלאבים על סדרת 

כעת הכרוז יזדקק לניחוש . השליט
מוצלח בדיאמונד כדי להגדיל את 

  .11-ל 10-מספר הלקיחות שלו מ
  
  
  
  
  
  
  

Dealer: E 
Vul: None 30 Board:

 T873
 93
 AJ974
 A2

 AJ6
 54
 KT5
 KJT65

 K
 KJT876
 63
 Q873

 Q9542
 AQ2
 Q82
 94

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
--- 1♣ 1♠ 3♥ 
3♠ Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

. 1♠ודרום מתערב  1♣מזרח פותח 
בוטום שבה אף צד -בתחרות טופ

מאוד להציג את אינו פגיע חשוב 
הסדרה הבכירה מכולן ולא להיות 

  .בררן מדי בנוגע לאיכות הסדרה
מערב צריך להציג את השישייה 

  ידו חלשה מדי להכרזת. בהארט
והפתרון המוצע הוא לבחור , 2♥

 .3בקפיצה חלשה וטבעית לגובה 
+ 4אם במקום זה יכפיל ויתאר 

 מכרזלא בטוח שה, קלפי הארט
שר הכרזה חזור אליו בגובה שיאפי

  .נוספת נוחה
, עם יד טובה 3♠-צפון תומך כמובן ל

ודרום המחזיק אוברקול מינימלי 
נקודות בסדרה הארוכה של  6עם 

היריב משמאלו אינו שוקל אפילו 
בכך מסתיים המכרז . 4♠-להעלות ל

מערב כבר עשה את שלו ואין טעם  –
  .4להכריז אותה יד שנית בגובה 

  
  ניתוח משחק היד

גיונית ביותר היא ההובלה הה
. קלאב –בסדרה שהכריז השותף 

מזרח  –הדומם זוכה ומוביל ספייד 
מערב לוקח ! חייב כעת לשחק נמוך

וממשיך  ♠Kשל הכרוז עם  ♠9-את ה
מזרח זוכה וממשיך . בקלאב

לא זו בלבד . בהארט לעבר שותפו
מזרח , ♥Kשמוגבהת לקיחה עבור 

גם מכין את הקרקע לחיתוך סיבוב 
אך (מעל הדומם  ♠J שלישי עם ♥

  אם דרום יעכב את
A♥, בסך ). עלחיתוך זה לא ייצא לפו

שתי הכול ההגנה זוכה תמיד ב
לקיחות בשליט ובלקיחה אחת בכל 

נכשל  3♠והחוזה , סדרה אחרת
החלוקות , אגב. בלקיחה אחת

הנוחות בסדרות האדומות 
  .4♥מאפשרות ביצוע משחק מלא 

Dealer: S 
Vul: N-S 31 Board:

 983
 953
 974
 7542

 AJT2
 KJ8
 KJ86
 QT

 KQ54
 AT762
 AQT
 K

 76
 Q4
 532
 AJ9863

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
--- --- Pass 1♥ 

Pass 1♠ Pass 4♣ 
Pass 4NT Pass 5♣ 
Pass 5♦ Pass 6♠ 
Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

כרזת ספלינטר לאחר המערב בוחר ב
 בידו. 1♠ותשובה  1♥פתיחה 

סינגלטון  ,♠קלפי  4תמיכה של 
בקלאב וניקוד מספיק למשחק 

נקודות מחוץ  13למזרח . מלא
בהחלט מספיק כדי  וזה, לקלאב

. להמשיך את ההכרזה לכיוון סלם
אם יש התאמה טובה בשליט , עקרונית(

-נקודות ב 28-נדרשות רק כ, וסינגלטון
  ).אחרות כדי לבצע סלםהסדרות ה 3

למזרח אין בעיה של שני מפסידים 
והוא יכול לשאול , באף סדרה

מערב משיב . מידית לקלפי מפתח
למזרח ברור שמדובר ). 3או  0( 5♣

או שלושה אסים  ♠K+ בשני אסים 
בטרם יכריז סלם הוא . ♠Kללא 

בשליט באמצעות  Q- מברר על ה
מתארת  ♠6התשובה . ♦5הכרזת 

Q♠  ללאK י צדד)K♣  אינו נחשב
, )לאחר שהראינו קוצר בסדרה זו

  .והופכת לחוזה הסופי
  

  ניתוח משחק היד
, אם ההגנה לא תוביל בקלאב
 ♦- המפסיד בסדרה זו ייעלם על ה

לעומת . הרביעי והחוזה יבוצע תמיד
תהיינה  ♣A-אם דרום יוביל ב, זאת

לכרוז שתי השלכות הארט מהדומם 
לם או,  ועל סדרת הדיאמונד ♣Qעל 

השלכות אלה אינן יעילות ואינן 
פוטרות אותו מהצורך לגלות את 

על מנת לבצע את  ♥Qמיקומה של 
ואין , היריבים לא התערבו. החוזה

 ,בכל זאת. Q-כמעט רמזים היכן ה
הייתי מציע למשוך שליטים ולהמר 
שהמגן עם סדרת השליט הקצרה 

הסיכוי הוא . ♥Q-יותר מחזיק ב
 –והכי חשוב , 50%קצת מעל 

  ! בחלוקה הנוכחית זה עובד
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Dealer: W 
Vul: E-W 32 Board:

 Q4
 743
 AQT97
 982

 J2
 AKJ95
 654
 KJT

 T753
 T62
 K8
 A654

 AK986
 Q8
 J32
 Q73

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
--- --- --- Pass 

Pass 1♥ 1♠ 2♥ 
Dbl Pass 2♠ Pass 
Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

. 2♥- ושותפו תומך ל 1♥מזרח פותח 
וצפון אינו  1♠דרום מתערב , מנגד

  מעוניין לתת ליריבים לשחק 
זאת לאחר ששם לב למצב ( 2♥

אין , למרות זאת). הפגיעות הנוח
משום שהשותף  2♠להכריז בצפון 

קלפים  3בדרום יחשוב שיש לנו 
. 4♠או  3♠-בסדרה וימשיך אולי ל

בחירה הנכונה של צפון היא כפל ה
 Responsiveאשר נקרא בספרות (

Double .(3כפל זה שולל  ,עקרונית 
קלפים + 4קלפים בספייד ומראה 

כאן . בכל אחת מסדרות המיינור
אני  .חסר לצפון קלף רביעי בקלאב

מלכה . ממליץ לא להיות בררן
דאבלטון בספייד מהווה פיצוי נאות 

ף יכריז כאשר יש סיכוי רב שהשות
וזה אכן מה שהוא עושה , 2♠
ברירת מחדל באין חלופה טובה (

של מזרח ומערב אינן  םידיה). יותר
  .מצדיקות הכרזה נוספת

  
  ניתוח משחק היד

מומלץ להוביל ( ♥T-מערב מוביל ב
Top of Nothing  לאחר שבהכרזה
קלפים בסדרת  3כבר הראינו 

 ♥AK-מזרח זוכה ב). ההובלה
). שת הדומםחול(ומחליף לקלאב 

לקיחות בקלאב ההגנה  3לאחר 
כעת . והכרוז חותך, חוזרת להארט

ספיידים גבוהים  3הכרוז משחק 
  ומקווה לחלוקה ) ♠Q-מתחיל ב(

במציאות השליטים . בשליט 3-3
העקיפה ! לא נורא. 4-2מחולקים 

הכרוז ממשיך . בדיאמונד מצליחה
של מערב יזכה רק פעם  ♠T-וה, ♦-ב

הינה  2♠-ת בנפילה פעם אח. אחת
תוצאה טובה היות שהיריבים 

אם  3♥ואפילו ( 2♥מסוגלים לבצע 
  ).ינחשו הכול

Dealer: N 
Vul: None 33 Board:

 T8
 T9832
 T42
 T84

 A9654
 Q654
 Q
 J53

 KQJ732
 K
 AJ86
 A9

 
 AJ7
 K9753
 KQ762

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
Pass Pass 1♦ Dbl 
Pass 2♠ 3♣ 4♣ 
Pass 4♦ Pass 4♥ 
Pass 4♠ Pass Pass 
Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

מערב חזק מדי . 1♦דרום פותח 
ומתחיל בכפל  1♠להתערבות 

מזרח ). 21' השווה עם יד מס(
   2♠מפתיע את שותפו בתשובה 

וכעת מערב חושק , )נקודות 9-11(
 3♣לאחר התערבות דרום . בסלם

וא מתחיל  את התהליך בהכרזת ה
המבטיחה כמובן ( 4♣ביד -קיו

כעת השותפים ). התאמה בספייד
מראים את הקונטרולים שלהם 

? ומה הלאה, בסדרות האדומות
- עצם השימוש בקיו. שאלה טובה

, 4ביד אינו מחייב לעבור את גובה 
ולדעתי ידו של מזרח אינה מספיק 

משום , טובה כדי לשאול לאסים
 Q/Jדות הן בקלפי שרוב הנקו

 .שערכם בחוזה עם שליט מועט
 9-11שהבטיח (לאחר שמזרח 

גם , מביע ספק בקשר לסלם) נקודות
ידו של מערב אינה נראית מספיק 

  .טובה להמשיך הלאה
  

  ניתוח משחק היד
. תלוי בהובלה 12- גורל הלקיחה ה

 2תותיר את הכרוז עם  ♣-הובלה ב
בעוד כל , מפסידים בלתי נמנעים

אחרת תאפשר לו להגביה  הובלה
ולהשליך עליה קלאב  ♥Qאת 
כאשר מזרח הוא הכרוז . מפסיד

, )כמו במהלך ההכרזה המוצע לעיל(
ברור שדרום יוביל בראש הרצף 

 12בקלאב ולא ירשה לכרוז לבצע 
צפון , אם מערב הוא הכרוז. לקיחות

צריך לנחש באיזו משתי הסדרות 
ויש , של שותפו כדאי להוביל

  .רה שיטעהאפשרות סבי
  

Dealer: E 
Vul: N-S 34 Board:

 KQT
 T98
 AKJ5
 T85

 A654
 AQ3
 QT43
 J6

 8
 K7652
 762
 Q743

 J9732
 J4
 98
 AK92

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
--- 1♦ 1♠ Dbl 
2♦ Pass 2♠ Pass 

Pass Pass   
    

 
  ניתוח ההכרזה

רבים יחלקו על . 1♦פותח מזרח 
עם סדרה  1♠המלצתי להתערב 

מדרום  Passאך לאחר , J9בראשות 
 Passצפון יקרא , 1♥מערב ישיב 

כעת . 1♠בלית ברירה ומזרח יכריז 
" יגנבו"מערב -קרוב לוודאי שמזרח

  .2♥או  NT1- את החוזה ב
צפון יזמין  1♠לאחר הכרזת דרום 

- למשחק מלא באמצעות הכרזת קיו
אך יוותר לאחר הכרזתו  ,2♦ביד 

המתארת  2♠הבאה של דרום 
  ).נקודות 9-11(מינימום 

  
  ניתוח משחק היד

. ♥- ההובלה החזקה ביותר היא ב
דרום יחתוך בסיבוב השלישי 

למזרח . ויתחיל למשוך שליטים
, פעמיים ♠Aמומלץ לעכב את 

ולאחר מכן לזכות בו ולהמשיך 
כעת לאף אחד אין . בשליט רביעי
לכרוז . NT-שחק הפך לשליטים והמ

 AKבספייד ושני  4(לקיחות קלות  8
 9על מנת לבצע ). בסדרות המיינור

, לקיחות הוא חייב לנחש את המצב
אשר יכניס  ♦9ולהריץ  ♣AKלגבות 

קרוב לוודאי  .endplay- את מזרח ל
והחוזה יבוצע , שהוא ישחק אחרת

  .בדיוק
לקיחות מלמעלה  6מערב - למזרח
סוגלים לבצע והם גם מ, NT1בחוזה 

- זוגות בצפון. במשחק מדויק 2♥
דרום שלא יתערבו בהכרזה לא 

  .יוכלו לקבל תוצאה טובה
  
  
  
  
  



  14עמוד   20/10/2017  2017  וקר אוקטוברבסימולטנית ארצית 
  
 
 

Dealer: S 
Vul: E-W 35 Board:

 AKT3
 A4
 Q83
 AQ54

 J6
 QJ82
 AJ96
 763

 52
 KT7653
 K5
 T98

 Q9874
 9
 T742
 KJ2

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםרחמזצפון
--- --- Pass Pass 
1♣ Pass 1♠ Pass 
4♠ Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה
מערב צריך להחליט אם ידו 

. 2מתאימה לפתיחה חלשה בגובה 
אבל , נקודות מתאימות 6בדרך כלל 

פגיע נגד " נייהיד ש"כאן מדובר ב
תנאים הדורש יד צירוף  –לא פגיע 

ת איכות בפרט מבחינ, טובה יותר
, של מערב Pass-לאחר ה .הסדרה

, נקודות 19צפון הוא הפותח עם 
 1♠והוא מעלה את תשובת דרום 

  .4♠באופן מידי למשחק מלא 
  

  ניתוח משחק היד
 3ברור מראש כי לכרוז רק 

מפסידים אפשריים בסדרת 
 ♦K-אם מערב מוביל ב. הדיאמונד

ההגנה תזכה מיד ) אגרסיבי מאוד(
נותר רק לבדוק . הלקיחות שלה 3-ב

האם . מה קורה לאחר הובלה אחרת
יש לכרוז סיכוי להשיג לקיחה 
עודפת לאחר הובלה נוחה יותר 

הוא ימשוך שליטים ? )נניח בשליט(
סיבובים ויעשה בקלות  2-ב

אלימינציה של ההארטים 
הקלפים האחרונים  5. והקלאבים

 נישבכל אחת משתי הידיים יהיו 
 כעת. דיאמונדים שלושהושליטים 

יוביל דיאמונד מאחת הידיים 
  .בלקיחה התשיעית
מערב חייב לקפוץ , אם יוביל מדרום

אם ; ולהמשיך בסדרה K-מיד ב
מזרח חייב לשחק נמוך , יוביל מצפון

אם  .של מערב לזכות K-ולתת ל
, ההגנה לא תנהג כאמור לעיל

 endplayתיווצר חסימה בסדרה עם 
  .שיעניק לכרוז לקיחה עודפת

  
  
  

Dealer: W 
Vul: Both 36 Board:

 AJ765
 AT
 A5
 AKT9

 T2
 KJ8642
 Q6
 J83

 KQ983
 97
 874
 Q74

 4
 Q53
 KJT932
 652

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
--- --- --- Pass 
1♠ Pass 1NT Pass 
3♣ Pass 3♦ Pass 

3NT Pass Pass Pass 
 

  ניתוח ההכרזה
נקודות  20עם  1♠פון פותח צ

. 5422וחלוקה לא מאוזנת מסוג 
מזרח אינו יכול להתערב במצב 

וצפון , NT1דרום משיב . פגיע
 3♣-ממשיך בהכרזת קפיצה ל

 ♠קלפי + 5, נקודות+ 18המתארת 
מן הראוי שדרום כעת . ♣קלפי  +4-ו

מתאר לרוב שישייה ( 3♦ינסה 
בסופו של דבר צפון הוא ). בסדרה
  .NT3ריז זה שמכ

  
  ניתוח משחק היד

היריבים הראו ? במה יוביל מערב
אבל , את כל הסדרות פרט להארט

נראית טובה ואולי עדיף  ♠-סדרת ה
אף על פי שצפון הבטיח  ♠להוביל 
במציאות הכרוז יכול ? חמישייה

. לקיחות לאחר כל הובלה 11להשיג 
הוא , במקרה של הובלה בהארט

לזכות בלקיחה  ♥K-ייתן ל
בלקיחה  ♥A-יזכה ב, ונההראש
נמוך  ♦-ו ♦Aוישחק , השנייה
תחסוך לו  Q-נפילת ה. מהדומם

דפיקות לב ותאפשר לו ליהנות מיד 
מזרח חייב לשמור (לקיחות  11- מ

את כל הקלאבים שלו כדי למנוע 
  ).12לקיחה 

נמוך הוא נותן  ♠-אם מערב מוביל ב
 ♠J(לקיחות  12- לדרום הזדמנות ל

בלקיחה  ♥T-בלקיחה הראשונה ו
אך ייתכן שדרום יחליט , )השנייה
מהדומם ולהמשיך מיד  Aלשים 

הוא יהיה . לקיחות 10בדיאמונד עם 
מרוצה מחלוקת הדיאמונד ובסוף 
המשחק יתקשה להבין מדוע קיבל 

אלו החיים בתחרות . תוצאה גרועה
לא מספיק לבצע את : בוטום-טופ

חובה להשיג את מספר , החוזה
  .הלקיחות המרבי

  

Dealer: N 
Vul: N-S 37 Board:

 T742
 QJ3
 AJ
 A643

 AQJ5
 K62
 7432
 T5

 96
 AT54
 K8
 QJ987

 K83
 987
 QT965
 K2

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
1♣ Dbl 1♦ 2♥ 

Pass Pass Pass  
    
    

 
  ניתוח ההכרזה

. 1♣לצפון פתיחה מינימלית של 
הלך ההכרזה המוצע מזרח מנסה במ

לנצל את מצב הפגיעות הנוח 
 10ולהתערב בכפל אגרסיבי עם 

אבל חלוקה מתאימה (נקודות בלבד 
ללא ). ור'וכוח בסדרות המייג

וצפון  1♦התערבות זו דרום משיב 
אשר עשוי להפוך לחוזה , 1♠מכריז 
  .הסופי

  לאחר ההתערבות דרום עדיין מכריז 
תשובה ( 2♥אך מערב מכריז , 1♦

נקודות  9-11: לכפל מוציא בקפיצה
מזרח אינו ). קלפים בסדרה+ 4עם 

אבל הכרזת הקפיצה , מוסיף כמובן
מספיקה כדי להוציא את  2לגובה 
  .המכרזדרום מהמשך -צפון

  
  ניתוח משחק היד

 AJ-ניסיון של צפון להוביל מ
דאבלטון בסדרת השותף יהיה 
כמובן מזיק בחלוקה זו ועלול 

הובלה פסיבית . 2♥יצוע להוביל לב
לכרוז עדיף . בספייד מוצלחת יותר

ולמהר  ♠Aלשחק , להימנע מעקיפה
אם . סיבובים 3- להוציא שליטים ב

  - יעקוף בלקיחה הראשונה ויפסיד ל
K♠ ,2-הגנה מושלמת תמשיך ב 

 2, של הכרוז K-דרך ה ♦סיבובי 
סיבובי קלאב וחיתוכים צולבים 

 תסריט זה יוביל. בסדרות המיינור
  .לקיחות 3-לנפילת הכרוז ב

כמובן שייתכנו גם תוצאות ביניים 
דרום -היות שצפון. 2-♥2-ו 1-♥2של 

מסוגלים לבצע מגוון חוזים 
או אפילו  50+תוצאה של , חלקיים

אבל , לא תהא מוצלחת עבורם 100+
זה כבר יהיה  150+ -אם יגיעו ל

מערב יצטערו על -ומזרח" טופ"
  .ההתערבות

  



  15עמוד   20/10/2017  2017  וקר אוקטוברבסימולטנית ארצית 
  
 
 

Dealer: E 
Vul: E-W 38 Board:

 T852
 AQT32
 T4
 A5

 J976
 95
 K5
 JT963

 KQ3
 K8
 9862
 K742

 A4
 J764
 AQJ73
 Q8

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרוםמזרחצפון
--- Pass 1♦ Pass 
1♥ Pass 2♥ Pass 
2♠* Pass 4♥ Pass 
Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

נקודות ותומך  14 עם 1♦דרום פותח 
. 2♥-בהכרזת התשובה של שותפו ל

, נקודות טובות וחמישייה 10עם 
צפון צריך להמשיך בהכרזת הזמנה 

ייתכנו מספר סוגי . למשחק מלא
הסכמים בין השותפים בנוגע 

מהלך ההכרזה . להכרזות אלה
היא הכרזת  2♠המוצע מניח כי 

Long Trial Bid  המתארת יד עם
לעזרה  אורך בספייד הזקוקה

עם ניקוד מקסימלי וכוח . בסדרה זו
דרום מקבל את ההזמנה , בספייד
  .4♥ומכריז 

הינה  2♠יש המעדיפים לשחק כי 
 Short Trial Bid-הכרזת מבוא ל
ובמקרה זה , בסדרה כלשהי

משמשת כהכרזת  NT2ההכרזה 
Long Trial Bid שתי . בספייד

העיקר  –השיטות לגיטימיות 
שני בני שהשותפות מתואמת היטב ו

  .הזוג מבינים זה את זה
  

  ניתוח משחק היד
הדומם מנסה . ♣J-מזרח מוביל ב

Q♣ ,אך מערב מכסה ב-K♣ . הכרוז
ומתחיל לנסות את  ♣A-זוכה ב

מהר . העקיפות בסדרות האדומות
מאד מתברר ששני המלכים בסדרות 

 5לכרוז . אלה נופלים שדודים
לקיחות  4-5-לקיחות בשליט ו
ת  מפסידים בדיאמונד עם השלכ

בעצם השלכה אחת של קלאב . מידו
  . לקיחות 12-מספיקה כדי להגיע ל

לפעמים ידיים אדירות  –' זהו ברידג
שבהן כולם רצים לסלם אינן 

, 12-מסוגלות לספק את הלקיחה ה
בעוד לאחר מהלך הכרזה שבקושי 

 12מגיע למשחק מלא מבוצעות 
  .לקיחות ללא בעיות

Dealer: S 
Vul: Both 39 Board:

 JT753
 Q4
 KJ
 AK65

 9864
 K6
 A654
 JT4

 AK2
 975
 Q9873
 93

 Q
 AJT832
 T2
 Q872

 
 מהלך ההכרזה

מערבדרוםמזרחצפון
--- --- 2♥ Pass 

2NT* Pass 3♥* Pass 
4♥ Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה
דרום מתחיל בהכרזת פתיחה חלשה 

 14וצפון מתלבט עם , 2בגובה 
מול פתיחה מקסימלית . נקודות

במצב פגיע יד זו תספיק כנראה 
ולכן הוא משתמש , למשחק מלא

  ). NT2 )Ogustבהכרזת השאלה 
על דרום להתייחס לידו כאל 

אינה שווה  ♠Q-נכון ש. מקסימום
  אבל חלוקה של, נקודות 2באמת 

הכרזת . מהווה בונוס נכבד 6-4
 weakמקסימום של  – 3♥דרום היא 

 2עם סדרה שאינה כוללת  2
צפון . A/K/Qמכובדים בכירים מתוך 

  .מוסיף למשחק מלא ומקווה לטוב
  

  ניתוח משחק היד
 Kלאחד המגנים , 38' כמו ביד מס

-דאבלטון בשליט אשר נמצא לפני ה
A ביחד עם . ועתיד ליפול שדוד

זה כבר , בקלאב 3-2החלוקה 
לקיחות  .לקיחות 10מבטיח לכרוז 

נוספות עשויות להיות מושגות 
  .♠-וה ♦-בסדרות ה

ודרום בלית , ♠A-מערב יוביל ב
ייתכן שמערב . ♠Qברירה משחק 

יגיע למסקנה מוטעית שדרום מנסה 
- וימשיך ב ♠Qxxעם " לעבוד עליו"
K♠ ) מול שותף המקפיד על

איתותים נכונים זה לא צריך 
שגיאה זו של ההגנה תגביה  ).לקרות
בדומם עם היעלמות  ♠JT-את ה

  ).לקיחות 12( ♦- המפסידים ב
 ♦-הגנה טובה יותר תהיה להחליף ל

הכרוז כבר , ברם. בלקיחה השנייה
והוא לא התערב  ♠AKיודע שלמערב 

על כן הכרוז . במצב לא פגיע 2♥מעל 
ינחש נכון , אצל מזרח ♦A-ישער ש

  .לקיחות 11ויבצע 
  

Dealer: W 
Vul: None 40 Board:

 Q87
 K5
 QT82
 Q743

 KT432
 J7
 A
 AJT65

 A
 Q8632
 K963
 K92

 J965
 AT94
 J754
 8

 
 מהלך ההכרזה

 מערב דרום מזרח צפון
--- --- --- 1♥ 

Pass 1♠ Pass 2♦ 
Pass 3♣* Pass 3NT 
Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

. מערב-היד האחרונה שייכת למזרח
  מתחיל בפתיחה מינימלית של מערב 

וממשיך בהכרזת סדרתו  1♥
למזרח כוח מספיק . הצדדית

למשחק מלא והוא מראה זאת 
מערב . 3♣" סדרה רביעית"בהכרזת 

אין לו , כבר הראה את חלוקתו
 NT3שלישייה בספייד והוא מכריז 

 13עם . עם עוצר בסדרה הרביעית
התאמה בסדרות -נקודות ואי

ן למזרח הארוכות של שותפו אי
, למעשה. סיבה להמשיך הלאה

הסיבה היחידה שהוא הכריז 
הייתה  NT3ולא  3♣בסיבוב הקודם 

קלפים  8ניסיון למצוא התאמה של 
  .בספייד

  
  ניתוח משחק היד

רוב השחקנים בצפון יניחו 
היא סדרתם " הסדרה הרביעית"ש

החלשה של היריבים ויובילו בקלאב 
 5בכך יסייעו למערב להשיג . נמוך
אם כי הכרוז יכול (קיחות בקלאב ל

יחד עם ). בכל מקרהבכך להצליח 
לכרוז בעיה של חסימות , זאת

דרך הביצוע . בדיאמונד ובספייד
הפשוטה היא לשחרר את החסימות 

כל עוד יש  ♦Kבשלב מוקדם ולגבות 
לפני  –כניסה לידו של הכרוז 

כך יזכה . משיכת סדרת הקלאב
 5: הלקיחות הראשונות 9- הכרוז ב
קו . בדיאמונד 2-בספייד ו 2, בקלאב

משחק זה לא יביא לו לקיחות 
אבל מול הגנה מדויקת לא , עודפות

ניתן להשיג לקיחה עודפת בשום 
גם כשמשחקים , לפעמים. מקרה
כדאי לבחור בדרך , בוטום-טופ

משחק פשוטה שתבטיח את ביצוע 
  .החוזה בלי להסתבך
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