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

החמישית  הארצית  הסימולטנית  בתחרות  ששוחקו  הידיים   40 לפניכם 
וללא  לחלוטין  אקראי  באופן  מחשב  ידי  על  חולקו  הידיים   .2013 לשנת 
מטילדה  ההסברים  ומחברת  ידיים   של  סטים   4 חולקו  התערבות.  שום 

פופלילוב, בחרה סט שלם, זה שנראה לה המעניין ביותר.

מטילדה פופלילוב נולדה בבולגריה וחיה שם עד 1990. בשנת 1987 זכתה 
בתואר האירופי הראשון של בולגריה, זוגות נשים בברייטון, אנגליה, יחד עם 
נבנה סניור (לשעבר דלבה). ב-1988 זכתה במדליית ארד באולימפיאדת ונציה 
לנבחרות נשים, וב-1989 במדליית ארד אירופית לזוגות נשים בטורקו, פינלנד.

ב-1990 עלתה לארץ, ומאז היא עובדת כמתכנתת בחברת החשמל. מטילדה 
(פתוח) ולזוגות נשים. היא  זכתה פעמים רבות באליפויות ישראל לזוגות 
זכתה גם בליגה הלאומית וייצגה את ישראל פעמים רבות. ב-1997 זכתה עם 
שותפתה דניאלה בירמן במדליית ארד אירופית לקבוצות נשים במונטקטיני.

באנטליה  מעורבות  לקבוצות  הפתוחה  אירופה  באליפות  זכתה  ב-2007 
במקום  גם  זכתה  אליפות  באותה  פופלילוב.  לילו  בעלה  עם  כששיחקה 
רותי  שותפתה  עם  יחד  ב-2012,  סניור.  נבנה  עם  נשים  לקבוצות  השני 
העולם. לאליפות  שהעפילה  לנשים  ישראל  בנבחרת  השתתפה  פורת, 

וההסברים  הניתוחים  את  להתאים  מטילדה  השתדלה  בהסברים 
בשיטה  הן  המומלצות  ההכרזות  הקוראים.   רוב  של  ליכולתם 
ניתוחים  כמה  ישנם  אצלנו.  ביותר  הנפוצה  מייג‘ור   5 טבעית 
וסקרנותכם. להבנתכם  שיתרמו  מקווים  שאנו  יותר  גבוהה  ברמה 

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

שלא שיחקתם.
תתפרסמנה  וכן  לסניפים,  האפשרי  בהקדם  תופצנה  התחרות  תוצאות 

באינטרנט:  

http://www.bridge.co.il באתר ההתאגדות• 

מטילדה פופלילוב
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סימולטנית ארצית - ספטמבר 2013
Dealer: N 
Vul: None

 1 Board:

♠ J74
♥ J8
♦ K654
♣ A972

♠ 6
♥ K653
♦ T32
♣ QT863

♠ K83
♥ A74
♦ QJ7
♣ KJ54

♠ AQT952
♥ QT92
♦ A98
♣ 

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1♠Dbl

2♠Pass4♠Pass
PassPass

 ניתוח ההכרזה
ה-14   4333 של  החלוקה  למרות 
את  מצדיקים  למערב  שיש  נקודות 
לאחר   .1♠ של  פתיחה  על  הדאבל 
להכריז  צריך  דרום  השותף,  תמיכת 
ולא   6430 חלוקה  עם  מלא  משחק 
מכניסה  להימנע  מזרח  על  להזמין. 
משום  הזאת,  בפגיעות  להכרזה 
יותר  לעלות  עלולה  שהקרבה 
המתנגדים.  של  המלא  מהמשחק 
נגד  פגיעים  לא  מזרח-מערב  היו  לו 
הייתה  מזרח  של  הכרזה  פגיעים, 
לקראת  טוב  מהלך  להיות  יכולה 

הקרבה משתלמת.

ניתוח משחק היד
לאחר הובלה ב-Q♦ המשחק בחוזה ♠4 
החוזה  את  לבצע  צריך  ודרום  פשוט, 
מובנות  לקיחות   3 רק  מפסיד  כשהוא 
מאליהן: שני הארטים וספייד אחד. מי 
יתאכזב  ל-♣5  במזרח-מערב  שיקריב 
כשייפול 3 פעמים. במקרה זה מזרח-
מערב יפסידו שתי לקיחות בדיאמונד 
תוצאה  עם  אחרת,  סדרה  בכל  ואחת 

גרועה של מינוס 500.

Dealer: E 
Vul: N-S

 2 Board:

♠ KQT3
♥ 98764
♦ 7654
♣ 

♠ 965
♥ T2
♦ T983
♣ AJ54

♠ J82
♥ K53
♦ AJ2
♣ Q762

♠ A74
♥ AQJ
♦ KQ
♣ KT983

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass2NTPass
3♦*Pass3♥Pass
3♠Pass4♥Pass

Pass  Pass  
 *טרנספר

ניתוח ההכרזה
נקודות   19 עם   2NT פותח  דרום 
הבחירה  תהיה  לא  זו  אך  וחמישייה, 
יגיעו   1♣ שיפתחו  אלה  גם  כולם.  של 
הכרוז  זה  במקרה  אבל   ,4♥ לחוזה 

יהיה צפון.

ניתוח משחק היד
יבחר  אם  קשה.  הובלה  למערב 
דיאמונד  ישליך  הכרוז  בקלאב, 
מהדומם, ייתן ל-A♣ של מזרח לזכות, 
 4 ספייד,  לקיחות  ב-4  יזכה  ולבסוף 
בקלאב.  ו-1  בדיאמונד   1 בהארט, 
הובלת ספייד ידידותית פחות לכרוז – 
אלא  ברירה  לו  ואין  בדומם  זוכה  הוא 
לשחק הארט. מערב יזכה ב-K♥ וכעת 

ישחק:
כשיזכה  שליט  ועוד  נוסף,  שליט  (א) 
עכשיו   – נוסף  ספייד  (ב)  או   ;♦A-ב
ולהוציא  בידו  לזכות  ייאלץ  הכרוז 
שליטים כדי ליהנות מהספייד הרביעי.

לכרוז  חסרה  תהיה  המקרים  בשני 
לקיחה.

בשליט  הובלה  הכרוז,  יהיה  צפון  אם 
לקיחות   4  – סיכוי  ללא  אותו  תותיר 
בדיאמונד  אחת  בספייד,   4 בהארט, 
תעזור  בדיאמונד  הובלה  אבל  וזהו, 
העשירית  הלקיחה  את  להשיג  לו 

באמצעות חיתוך דיאמונד.
 

Dealer: S 
Vul: E-W

 3 Board:

♠ QT54
♥ AKT7
♦ KQ98
♣ A

♠ K
♥ Q983
♦ J432
♣ KJT5

♠ AJ932
♥ 52
♦ T5
♣ 9742

♠ 876
♥ J64
♦ A76
♣ Q863

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass
1♦Pass1NTPass

2NTPass3NTPass
PassPass

ניתוח ההכרזה
ובדרך  במייג‘ור,  רביעייה  שולל   1NT
צורך  אין  אז  מראה 4+ קלאבים,  כלל 
יהיה  או  במייג‘ור  רוורס  יעשה  שצפון 
מודאג מהקלאבים. הוא מכריז פשוט 
מעלה  ודרום  נקודות)   19-18)  2NT

.3NT-ל

ניתוח משחק היד
לאחר הובלה בספייד דרום צריך לנחש 
איזה קלף לשחק. ההובלה הנורמלית 
מ-AKJx(x) היא A או K (תלוי בהסכמי 
יותר  רב  סיכוי  יש  אז  השותפות). 
 .KJ9x(x) או AJ9x(x)-שההובלה היא מ
הוא  מהדומם  נמוך  קלף  זה  במקרה 
לקיחות   2 בשביל  המנצח  המשחק 
בסדרה. קל לומר, לא קל לעשות עם 

כניסה אחת בלבד ליד.
וחוזר  שלו  הבודד   K-ב זוכה  מזרח 
שני  לשחק  צריך  הכרוז  בקלאב. 
 .A-סיבובי דיאמונד ולזכות בידו עם ה
לנסות  להתפתות  לא  עליו  עכשיו 
ספייד.  לשחק  אלא  בהארט,  עקיפה 
שיזכה  לאחר  לעשות  מערב  יכול  מה 
יזכה  דרום  קלאב,  ישחק  אם   ?♠A-ב
ב-2 ספיידים, 2 הארטים, 3 דיאמונדים 
ו-2 קלאבים. אם ישחק הארט, הכרוז 
תזכה  וההגנה  מהדומם,  נמוך  ישחק 

רק בשני ספיידים, הארט וקלאב.
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Dealer: W 
Vul: Both

 4 Board:

♠ QJ92
♥ KJ963
♦ 94
♣ KT

♠ T
♥ T
♦ QJT87
♣ AQJ986

♠ AK765
♥ AQ872
♦ AK
♣ 7

♠ 843
♥ 54
♦ 6532
♣ 5432

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♠

Pass2♣Pass3♥
Pass3NTPass4NT
PassPassPass

 ניתוח ההכרזה
למערב 20 נקודות עם 5-5 במייג‘ורים 
לפתוח  שיעדיפו  יש  מפסידים.   3 ורק 
סבירה,  פתיחה  היא   1♠ אבל   ,2♣
שתי  להראות  יותר  קל  שאחריה 
יסתפק  מזרח   3♥ לאחר  סדרות. 
ב-3NT בגלל חוסר ההתאמה, בייחוד 
בתחרות טופ-בוטום. הוא גם לא יקבל 

.4NT הזמנה של

ניתוח משחק היד
יש  מקלאב  חוץ  הובלה  כל  לאחר 
זה  אין  ממוזלות.  לקיחות   13 לכרוז 
סביר שדרום יוביל מ-4 קלפים קטנים 
בסדרתו של הכרוז. עם זאת, משחק 
אמיתי הוא עניין אחר – לכרוז בעיות 
את  משחרר  הוא  אם   – תקשורת 
החסימה עם AK♦ ומנסה את העקיפה 
הוא  עודפות,  לקיחות  בשביל  בקלאב 
בחוזה  נופל  עצמו  את  למצוא  עלול 

בטוח.
הלקיחות  בכל  יזכו  זאת  שיעשו  אלו 
שיימנעו  אלו  מאוד.  טובה  ובתוצאה 
להשיג  עשויים  בקלאב  מהעקיפה 
צפון  את  שיכניסו  לאחר  לקיחות   11

למשחק סופי.

 

Dealer: N 
Vul: N-S

 5 Board:

♠ Q54
♥ Q
♦ JT
♣ AKQ9654

♠ 97
♥ T762
♦ AQ2
♣ JT87

♠ KJ832
♥ 983
♦ 9873
♣ 2

♠ AT6
♥ AKJ54
♦ K654
♣ 3

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♣
3♣Pass1♥Pass

PassPass3NTPass
Pass

 ניתוח ההכרזה
דרום עשוי לשקול הכרזה של ♦3 כדי 
הארטים,   3 יש  לשותפו  אם  לבדוק 
 3NT-ל להגיע  בעיה  תהיה  אז  אבל 
כאשר אין לשותף 3 הארטים וגם אין 

לו עוצר בספייד.
15 הנקודות הגבוהות של דרום מהוות 
סלם,  של  אפשרות  לשקול  סיבה  גם 
השותף  בסדרת  הבודד  הקלף  אבל 

מוריד מערך היד.

ניתוח משחק היד
יזכה  הכרוז  בספייד  הובלה  לאחר 
אינה  הקלאב  סדרת  לקיחות.  ב-11 
הן:  הכרוז  של  והלקיחות  מתחלקת, 
דיאמונד   1 הארטים,   5 ספיידים,   2
הוא  כאשר  לשחק  צריך  (שהכרוז 

בדומם) ו-3 קלאבים.

 

Dealer: E 
Vul: E-W

 6 Board:

♠ T865
♥ KT32
♦ Q
♣ AKT4

♠ AKJ932
♥ 5
♦ AKT8
♣ 83

♠ Q4
♥ AQJ9
♦ J54
♣ J975

♠ 7
♥ 8764
♦ 97632
♣ Q62

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♠Pass2NT

Pass4♠PassPass
Pass

 ניתוח ההכרזה
איני  ל-♠4.  וישירה  פשוטה  הכרזה 
לנסות  במזרח  שחקן  מאף  מצפה 
ואם  בטופ-בוטום,  אפילו   ,NT-ב חוזה 
מאושר  יהיה  לא  הוא  ינסה,  מישהו 

מהתוצאה.

ניתוח משחק היד
קלאב היא ההובלה היחידה המחזיקה 
איני  אבל  לקיחות,   11 על  הכרוז  את 
לאחר  בקלות.  אותה  שימצאו  מצפה 
כל הובלה אחרת הכרוז יבצע עקיפת 
מפסיד  להשליך  כדי  בהארט  חיתוך 

בקלאב.
 4 בשביל  בדיאמונד  הנכון  המשחק 
לקיחות הוא להתחיל ב-A♦ עם כוונה 
לעקוף לאחר ששני המגנים משרתים 
הבודדת   Q-ה אבל  נמוכים,  בקלפים 

נופלת ולכרוז 12 לקיחות.
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סימולטנית ארצית - ספטמבר 2013
Dealer: S 
Vul: Both

 7 Board:

♠ 842
♥ J97
♦ AKQT53
♣ T

♠ AK93
♥ A6
♦ J9
♣ A9863

♠ 75
♥ Q82
♦ 862
♣ QJ542

♠ QJT6
♥ KT543
♦ 74
♣ K7

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass
3♦DblPass4♣

PassPassPass

 ניתוח ההכרזה
הפתיחה ♦3 במושב השלישי מלחיצה 
בעיה  למזרח  מזרח-מערב.  את 
 5422 חלוקה  נקודות,   16  – אמיתית 
עם שני הארטים בלבד. האם להכריז 
Dbl? אם לא, מה כן? האם Pass הוא 

אופציה?
לשמוע  בר-מזל  יהיה  שיכפיל  מי 
יתלהב  שלא  רצוי  אבל   ,4♣ מהשותף 
יותר מדי ויוסיף ל-♣5. למעשה, גם ♣4 

נופל.

ניתוח משחק היד
בחוזה ♣4 מערב ימסור שתי לקיחות 
ואחת  בקלאב  אחת  בדיאמונד, 

בהארט, וייפול פעם אחת.
גם ♦3 אינו ניתן לביצוע: הכרוז מפסיד 
 2-1 ו-  קלאב  חיתוך,   + ספיידים   2
 Pass לקיחות בהארט. לפיכך הכרזת
מצדו של מזרח לאחר ♦3 של צפון היא 
לשותפות  שתביא  המנצחת  האופציה 

שלו תוצאה טובה.

 

Dealer: W 
Vul: None

 8 Board:

♠ Q543
♥ Q63
♦ QJ63
♣ QJ

♠ AJ
♥ AKJ75
♦ 
♣ AT9875

♠ 9872
♥ 9
♦ AT74
♣ K642

♠ KT6
♥ T842
♦ K9852
♣ 3

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass

Pass1♣Pass1♦
Pass2♥Pass4♣
Pass4NT*Pass5♥**
Pass7♣  PassPass
Pass

* שאלה לקלפי מפתח.
♣Q שני קלפי מפתח בלי **

ניתוח ההכרזה
לאחר  מערב  של  הראשונה  הכרזתו 
הזוג.  של  בסגנון  תלויה   1♣ הפתיחה 
(כאשר  וולש  קונבנציית  שמשחק  מי 
סדרת  על  מדלגים  חלש,  המשיב 
המייג‘ור)  סדרות  לטובת  הדיאמונד 

ישיב ♠1.
המתארת  ל-♣4  מערב  קפיצת  לאחר 
מזרח  על  מאוזנת,  לא  ויד  שליטים   4
סלם  ולהכריז  מפתח  לקלפי  לשאול 
 ♦A שלשותפו יודע  שהוא  לאחר  גדול 

.♣K-ו

ניתוח משחק היד
חלוקת  עוד  כל  לביצוע  קל   7♣ החוזה 
ההארט  סדרת   .2-1 היא  השליטים 
תוצאה  חיתוכים.  באמצעות  תוגבה 
של ♣7 מבוצע תהיה מעל לממוצע, כי 
בכל תחרות יהיו כאלה שיעצרו ב-6 או 

אפילו לא יגיעו לסלם.

 

Dealer: N 
Vul: E-W

 9 Board:

♠ 2
♥ J53
♦ K32
♣ AQT932

♠ AT876
♥ A87
♦ QT4
♣ J4

♠ KQ5
♥ T64
♦ AJ986
♣ 76

♠ J943
♥ KQ92
♦ 75
♣ K85

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♠Pass3♠
4♣PassPassPass

ניתוח ההכרזה
די  הוא  המודרני  ההכרזה  סגנון 
במזרח  השחקנים  ורוב  אגרסיבי, 
בלבד  גבוהות  נקודות   11 עם  יפתחו 
מערב  של  ידו  במייג‘ור.  וחמישייה 
של  צנועה  תשובה  בשביל  מדי  טובה 
כבר  מזרח-מערב   3♠ לאחר  אבל   ,2♠

נמצאים גבוה מדי.
מפתה  הזאת  בפגיעות  זאת,  עם 
להכריז ♣4 עם ידו של צפון, בין השאר 
הקרבה  של  אפשרות  להבטיח  כדי 
ו-♣4  להכריז,  ימשיך  לא  איש  ב-♣5. 

יישאר החוזה הסופי.

ניתוח משחק היד
הכרוז   – בדיוק  מבוצע   4♣ החוזה 
פרט  סדרה  בכל  אחת  לקיחה  מפסיד 

לשליט.
 ,3♠ לשחק  יורשו  מזרח-מערב  אם 
שני  קלאבים,  שני  יפסיד  הכרוז  אז 
וייפול  ושליט  דיאמונד  הארטים, 
תוצאה  תהיה   200 מינוס  פעמיים. 

גרועה בשביל מזרח-מערב.
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סימולטנית ארצית - ספטמבר 2013
Dealer: E 
Vul: Both

 10 Board:

♠ KQJ976
♥ J9843
♦ 9
♣ 7

♠ T
♥ 6
♦ KQT832
♣ KQJ63

♠ A8432
♥ K
♦ J64
♣ A854

♠ 5
♥ AQT752
♦ A75
♣ T92

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♦1♥1♠
4♥5♣PassPass
5♥PassPass?

ניתוח ההכרזה
מעניין מה יחליט מערב לעשות בגובה 
גבוהה  סבירות  יש  אסים.  שני  עם   5
שיבחר ב-Dbl, אבל אם יעדיף להכריז 

♣6 זו תהיה החלטה נפלאה!

ניתוח משחק היד
זוהי אחת החלוקות שבהן שני הזוגות 

מבצעים ללא קושי חוזה בגובה 5.
חלק מהשחקנים בדרום ישחקו בחוזה 
♥5, לרוב מוכפל עם תוצאה של פלוס 
850. זוגות מעטים במזרח-מערב ילכו 
של  תוצאה  יוכפלו.  מהם  חלק  ל-♣6. 
מוצאים  צפון-דרום  (אם  נפילות  שתי 
את החיתוך בדיאמונד) תהיה מצוינת.

Dealer: S 
Vul: None

 11 Board:

♠ 32
♥ AKT4
♦ AQJ9
♣ 987

♠ AQT986
♥ 
♦ T876
♣ Q52

♠ K74
♥ Q862
♦ K2
♣ AKJ3

♠ J5
♥ J9753
♦ 543
♣ T64

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1NT

Pass4♥*Pass4♠
PassPassPass

* טקסס טרנספר

ניתוח ההכרזה
טרנספר,  טקסס  הקונבנציה  לפי 
השותף,  של   1NT פתיחה  לאחר 
נמוך  אחת  סדרה   4 בגובה  מכריזים 
יותר מהסדרה שמתכוונים אליה. כאן 
♥4 מראה שישייה בספייד. הרעיון הוא 
במהלך  חבויה  תהיה  החזקה  שהיד 
כך  משחקים  שאינם  זוגות  המשחק. 

יכריזו פשוט ♠4.

ניתוח משחק היד
בדומם,  תיחתך   ♥A-ב ההובלה 
ועכשיו נדרשת קצת זהירות – לשחק 
אם  השליטים.  משיכת  לפני  דיאמונד 
לא  עלול  הוא  בשליט,  יתחיל  הכרוז 
כאשר  בידו  דיאמונד  לחתוך  להצליח 

חלוקת השליטים היא 3-1.
מונע   ♦A-ה של  נוח  הלא  מיקומו 
ניתן  אבל  לקיחות,  ל-12  אפשרות 
ספיידים   7 בקלות:  לקיחות   11 לבצע 
ו-4  דיאמונד)  חיתוך  מהם  (אחד 

קלאבים.

Dealer: W 
Vul: N-S

 12 Board:

♠ AQ53
♥ T953
♦ A87
♣ 65

♠ T9764
♥ AQ
♦ J943
♣ QJ

♠ J8
♥ J42
♦ KQ62
♣ T942

♠ K2
♥ K876
♦ T5
♣ AK873

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass

PassPass1♣Pass
1♥Pass2♥Pass

PassPass 

ניתוח ההכרזה
עשוי  בצפון-דרום  יותר  אגרסיבי  זוג 
עשוי  דרום   – מלא  למשחק  להגיע 
להכריז ♥3 עם חלוקה 5-4 ו-13 נקודות 
יפות. גם צפון עשוי לשקול הזמנה, אם 
כי לדעתי הצנועה 10 הנקודות היפות 
האלה אינן מספיקות. אבל מי שיכריז 

משחק מלא ינצח!

ניתוח משחק היד
מעכבים  היטב.  ממוקמים  השליטים 
בדיאמונד  זוכים   ,♦K-ב ההובלה  את 
השני ומשחקים שליט, כאשר הכוונה 
היא לשחק מהיד נמוך אם לא מופיעה 
זה  ואין   ,♥A-ב יקפוץ  מזרח  תמונה. 
ימשוך  הכרוז  ימשיך.  כיצד  משנה 
הגבוהות  בלקיחות  יזכה   ,♥K-ה את 
שלו ויעשה את השאר בחיתוך צולב, 
נוספת  אחת  לקיחה  מוסר  כשהוא 

.♥J-ל
משחק  שיכריזו  בצפון-דרום  זוגות 

מלא יתוגמלו בתוצאה מצוינת.
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Dealer: N 
Vul: Both

 13 Board:

♠ Q
♥ A8432
♦ QT983
♣ Q8

♠ J98752
♥ 75
♦ 4
♣ KJ72

♠ AK
♥ QT9
♦ AJ65
♣ A954

♠ T643
♥ KJ6
♦ K72
♣ T63

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPassPass1♦
1♥2♠3♥4♠

PassPassPass

ניתוח ההכרזה
עם 4-4 בסדרות המינור זה עניין של 
מזרח   .1♦ או   1♣ לפתוח  אם  סגנון 
במהירות  שלו  היד  את  צריך ”למכור“ 
בספייד.  שישייה  עם  חלשה  יד   –
אמנם איכות סדרתו אינה טובה, אבל 
החלוקה 6-4 מפצה על כך. 3NT אינה 
אופציה סבירה עם AK♠ דאבלטון, לכן 

מערב יכריז ♠4.

ניתוח משחק היד
בהארט  מהירים  מפסידים  שני  לכרוז 
ומפסיד בטוח אחד בשליט. הוא זקוק 
לאחר   .♣Q-ה נגד  מוצלחת  לעקיפה 
הוא  בצפון  דאבלטון  תיפול   ♣Q-שה
התוצאה   – לקיחות   10 וישיג  יירגע 

הטובה ביותר האפשרית.
שחקן במערב שינסה 3NT ויהיה ”בר-
יסיים  בהארט  הובלה  לקבל  מזל“ 
בקלאב,   4 בספייד,   3 לקיחות:   9 עם 
הובלה  בדיאמונד.  ו-1  בהארט   1
בדיאמונד נגד 3NT תהיה קטלנית, ואז 
מזרח-מערב יקבלו ”בוטום“ שבהחלט 

מגיע להם.

 

Dealer: E 
Vul: None

 14 Board:

♠ T432
♥ 643
♦ AJ4
♣ KQ9

♠ KQ
♥ KJT9
♦ Q63
♣ 7543

♠ A5
♥ AQ872
♦ T2
♣ JT86

♠ J9876
♥ 5
♦ K9875
♣ A2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♥

Pass3♥PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה
דיין  מושכות  אינן  מזרח  של  הנקודות   11
חלוקה  עם  הראשון  במושב  לפתוח  כדי 
פתיחת  לאחר  דאבלטון.   KQ-ו מאוזנת 
יקפוץ  מזרח  השלישי,  במושב   1♥ מערב 
לצפון- מלא.  למשחק  להזמין  כדי  ל-♥3 

דרום יהיה קשה להיכנס להכרזה.
בהכרזת  המשתמשים  בצפון-דרום  זוגות 
חמישייה  לתאר  כדי   2♠ של  פתיחה 
של  כוח  עם  במינור  חמישייה   + בספייד 
פחות מפתיחה, יוכלו לפתוח עם ידו של 
אם  גם   3 בגובה  בחוזה  ולזכות  דרום 

מזרח-מערב יתחרו.

ניתוח משחק היד
תקווה –  חסר   3♥ בחוזה  היד  משחק 
אין להימנע מ-5 מפסידים, אבל מינוס 
50 תהיה תוצאה מעט מעל הממוצע. 
להגיע  שישכילו  בצפון-דרום  זוגות 
לחוזה בספייד יבצעו 9 או 11 לקיחות, 
תלוי בהובלה. הובלה מה-T2♦ תפתור 
לכרוז את הבעיות בסדרה זו ולא יהיו 
לו מפסידים. זה לא יהיה המצב לאחר 
יתאפשר  בנוסף,  אחרת.  הובלה  כל 
על  מפסיד  הארט  להשליך  לכרוז 
הקלאבים, וכך יבוצעו 11 לקיחות עם 

תוצאת שיא לצפון-דרום.

 

Dealer: S 
Vul: N-S

 15 Board:

♠ QT854
♥ Q962
♦ T9
♣ AK

♠ 763
♥ T84
♦ AK
♣ J8642

♠ AK
♥ 3
♦ QJ432
♣ T9753

♠ J92
♥ AKJ75
♦ 8765
♣ Q

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------1♥2NT*

3♣**5♣PassPass
DblPass Pass Pass

* שתי סדרות מינור
** תמיכה בהארט עם יד טובה

ניתוח ההכרזה
יכולים  אינם  שמחשבים  אמר  מי 
להתבדח? כל שחקן מקבל AK באותה 
דאבלטונים!  מהם  ושלושה  סדרה, 
נחזור להכרזה  - ושוב אותו נושא של 
איש  שנה   20 לפני   .light openings
דרום,  של  קלפיו  עם  פותח  היה  לא 
אגרסיבי  ההכרזה  סגנון  כיום  אבל 
ביותר, ושחקנים רבים יפתחו. לפיכך 
בחרתי   – רבים  תסריטים  אפשריים 
בסדרה   AK-ה פותח.  דרום  שבו  בזה 
הקצרה פוגמים בערכו של האוברקול 
להיכנס  עדיף  ועדיין  הדו-סדרתי, 
להכרזה בשלב מוקדם מאשר לשתוק.

צפון מתחיל עם קיו-ביד כדי להראות 
הזמנתית  יד  עם  בהארט  תמיכה 
מלא  משחק  להכריז  בכוונתו  לפחות. 

בסיבוב הבא.
זו  הפעם  אבל  ל-♣5,  הולך  מזרח 
דרום  של   Pass-ה שווא“.  ”הקרבת 
אינו מחייב, והמכרז יסתיים עם דאבל 

מעניש מצדו של צפון.
אפשריים:  חוזים  מגוון  זו  בחלוקה 
♠3/♥3, ♠4/♥4, ♣5/♣4. כל זוג שירשום 
מעל  יקבל  שלו  בצד  כלשהי  תוצאה 

לממוצע.

ניתוח משחק היד
אם צפון-דרום משחקים בהארט, הם 
משום  לקיחות   9 היותר  לכל  יבצעו 
זוגות   .♦AK-ו  ♠AK למסור  שעליהם 
חיתוך  לארגן  שיצליחו  במזרח-מערב 
לקיחות  ל-8  הכרוז  את  יחזיקו  ספייד 

עם תוצאה טובה מאוד.
בחוזה בספייד מצד צפון-דרום יבוצעו 
להגנה  שאין  משום  לקיחות,   9 תמיד 

חיתוך מועיל.
בחוזה בקלאב מזרח-מערב יבצעו 10 
טובה  תוצאה  תהיה  זו  אבל  לקיחות, 

עבורם רק אם יעצרו ב-♣4.
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סימולטנית ארצית - ספטמבר 2013
Dealer: W 
Vul: E-W

 16 Board:

♠ T875
♥ AKJT82
♦ K
♣ A9

♠ KQ64
♥ 63
♦ A863
♣ T82

♠ 93
♥ 75
♦ JT974
♣ J743

♠ AJ2
♥ Q94
♦ Q52
♣ KQ65

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------
1♥Pass3NT*Pass
4♥PassPassPass

* חלוקה 4333 עם 14-12 נקודות

ניתוח ההכרזה
פתיחה  לאחר   3NT תשובה  הכרזת 
עם  נקודות   14-12 מתארת  במייג‘ור 

חלוקה של 4333.
לצפון 15 נקודות עם חלוקה 6-4. בידו 
סדרת  אבל  בלבד,  מפסידים  חמישה 
החלטה  זו  בעייתית.  נראית  הספייד 
הגיונית לא לעשות ניסיון להגיע לסלם 

מול 14-12 מאוזנות של השותף.

ניתוח משחק היד
הפתיחה  להובלת  יש  הזה  בבורד 

חשיבות מכרעת.
רק הובלה ב-A♦ תחזיק את הכרוז על 
ברוב  הצפויה  התוצאה  לקיחות.   11
אמנם  לקיחות.   12 היא  השולחנות 
סדרת  את  לפתח  עדיין  צריך  הכרוז 
במזרח  המגנים  רוב  אבל  הספייד, 
יפתרו עבורו את הבעיה הזאת כאשר 

.♠K-יובילו ב

 

Dealer: N 
Vul: None

 17 Board:

♠ K65
♥ 963
♦ KT3
♣ KJ87

♠ T84
♥ 875
♦ 974
♣ AT52

♠ Q9
♥ AKJ4
♦ QJ8
♣ 9643

♠ AJ732
♥ QT2
♦ A652
♣ Q

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1♠Dbl
Rdbl2♣PassPass
2♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה
בין  להבחין  כלים  יש  מהזוגות  לחלק 
תמיכה טובה וגרועה בסדרת המייג‘ור 
 Takeout Double לאחר  השותף  של 
המשתמשים  יש  המתנגד.  של 
כדי   2♣ של  מלאכותית  בתשובה 
אחרים  טובה.  תמיכה  להראות 
סדרה אחת מתחת  מעדיפים להכריז 
לסדרת השותף (טרנספר) – במקרה 

שלנו ♥2.
יכריז  צפון  זה,  מסוג  הסכם  בהיעדר 
הוא  בכך  ל-♠2.  יתמוך  ולבסוף   Rdbl
מתאר 10-9 נקודות עם תמיכה של 3 
עם  הלאה  ממשיך  אינו  דרום  קלפים. 

ידו המינימלית.

ניתוח משחק היד
וההמשך   ,♥A-ה עם  תתחיל  ההגנה 
   A-ה אל  קלאב  לוודאי  קרוב  יהיה 
צריך  עדיין  הכרוז  בהארט.  וחזרה 
הכרזת  השליטים.  מצב  את  לנחש 
רמז  לו  נותנת  מערב  של   Dbl-ה
התגלה   ♣A-שה ברגע   – משמעותי 
אצל מזרח, נותרו רק 13 נקודות אצל 
שיוותר  בדרום  שחקן  המתנגדים. 
שליטים  ישחק  בספייד,  העקיפה  על 
יזכה   ,♠Q-ה את  ויפיל  מלמעלה 

בתוצאה מצוינת של פלוס 140.

Dealer: E 
Vul: N-S

 18 Board:

♠ T74
♥ KJT52
♦ AT4
♣ 62

♠ 532
♥ Q98763
♦ 7
♣ J95

♠ KQJ98
♥ A4
♦ J5
♣ AK74

♠ A6
♥ 
♦ KQ98632
♣ QT83

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♦Dbl
1♥Pass2♦2♠
3♦3♠4♦Pass

Pass Pass   

ניתוח ההכרזה
קלפי   +5 עם  חזקה  יד  מתאר  מערב 
יתמוך  מזרח  נקודות.  ו-16+  ספייד 
חלוקה  עם  ודרום   ,3 לגובה  בספייד 
7-4 יתחרה ל-♦4. הן מזרח והן מערב 
 ,4♠ להכריז  להתפתות  לא  צריכים 
בשביל  מינימליות  שידיהם  משום 

הכרזותיהם הקודמות.

ניתוח משחק היד
אם מזרח-מערב ישחקו בספייד, ככל 
שהגובה יהיה נמוך יותר, כך התוצאה 

תהיה טובה יותר.
הטובה  תהיה  בספייד  הובלה 
הכרוז  ואז  צפון-דרום,  עבור  ביותר 
דיאמונדים   2 הארט,  ספייד,  ימסור 
לקיחות.   7 רק  ויבצע  קלאבים  ו-2 
מספר  את  תפחית  בדיאמונד  הובלה 
יצליח  שמערב  היות  המפסידים 
יסיים  והוא  בדומם,  דיאמונד  לחתוך 

עם 8 לקיחות.
חוזה של ♦4 ניתן לביצוע לאחר הובלה 
ב-A♣ שתפתור לכרוז את כל הבעיות 
הכרוז  יותר  מאוחר  מיד.  זו  בסדרה 
הקלאב  את  ויחתוך   ♣J-ה נגד  יעקוף 

הרביעי.
של  סיכוייו  את  תפחית   ♠K-ב הובלה 
את  לבצע  ניתן  עדיין  אבל  הכרוז, 
קלאב  של  משחק  באמצעות  החוזה 

נמוך אל ה-8!
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Dealer: S 
Vul: E-W

 19 Board:

♠ AT84
♥ J764
♦ K643
♣ 6

♠ K973
♥ A985
♦ 972
♣ 92

♠ Q62
♥ KT
♦ AJT
♣ AQT73

♠ J5
♥ Q32
♦ Q85
♣ KJ854

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1NT

PassPassPass

ניתוח ההכרזה
ינסה  ולא   1NT על   Pass יכריז  מזרח 
כדי  במייג‘ור   4-4 התאמה  למצוא 
יכול  אינו  הוא  החוזה.  את  לשפר 
תשובה  שלאחר  משום   ,2♣ להכריז 
♦2 של השותף הוא יהיה חייב להכריז 
2NT, וזו הזמנה למשחק מלא, כאשר 
להזמין  התכוון  לא  הוא  למעשה 

למשחק מלא.

ניתוח משחק היד
שלו  מהרביעיות  באיזו  ישקול  צפון 
להוביל. הובלות מסדרות של Jxxx או 
לעתים  לקיחה  לכרוז  ”מוכרות“   Axxx

קרובות.
לאחר הובלה בדיאמונד ייתכן שהכרוז 
 K-ה אל  ספייד  עם  להתחיל  ינסה 
הסדרות   .♣K-ה נגד  בעקיפה  וימשיך 
יזכה  והכרוז  נוח,  מתחלקות  אינן 
 2 בהארט,   2 בספייד,  אחת  בלקיחה 
בדיאמונד ו-2 בקלאב. ביצוע 1NT עם 
למזרח-מערב  יעניק  עודפת  לקיחה 

תוצאה מצוינת.

 

Dealer: W 
Vul: Both

 20 Board:

♠ 842
♥ Q2
♦ KT98
♣ K864

♠ AQ763
♥ KT64
♦ 642
♣ 5

♠ J9
♥ A873
♦ AJ7
♣ JT92

♠ KT5
♥ J95
♦ Q53
♣ AQ73

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♣

Pass1♠Pass1NT
Pass2♥PassPass
Pass  

ניתוח ההכרזה
פתיחות  עם  הולכים  אנחנו  שוב 
אגרסיביות, וביד הזאת זה עובד טוב: 
מזרח-מערב עוצרים בנוחות בגובה 2

אם מערב מתחיל ב-Pass, מזרח עשוי 
השלישי.  במושב   1♠ חלש  לפתוח 
כבר  הם   2NT מערב  תשובת  לאחר 
היכן  לדעת  ואין  מדי,  גבוה  נמצאים 

ההכרזה תסתיים!

ניתוח משחק היד
המפתח להגנה מוצלחת הוא להגביה 
שהכרוז  לפני  בדיאמונד  לקיחות  שתי 

יספיק לפתח את סדרת הספייד. 
ישחק  והכרוז  בדיאמונד,  יוביל  דרום 
יזכה  שצפון  לאחר  מהדומם.  נמוך 
הוא   ,(  ♦K-ה עם  (ולא  בלקיחה 
לקיחה  לפתח  כדי  בסדרה  ימשיך 
תזכה  ההגנה  בדיאמונד.  שנייה 
בכל  אחת  ובלקיחה  דיאמונדים  ב-2 
יבוצע   2♥ והחוזה  האחרות,  הסדרות 

בדיוק.

 

Dealer: N 
Vul: N-S

 21 Board:

♠ 6
♥ AJ763
♦ 852
♣ J543

♠ AKT5
♥ 52
♦ T976
♣ AK9

♠ J94
♥ Q984
♦ Q4
♣ T876

♠ Q8732
♥ KT
♦ AKJ3
♣ Q2

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
Pass1♦1♠Pass
PassPass

ניתוח ההכרזה
והוא   ,1♠ של  טוב  אוברקול  לדרום 
צריך  אינו  מזרח  זה.  בחוזה  ישחק 
לפתוח את ההכרזה מחדש עם אורך 

וכוח בסדרת המתנגד.

ניתוח משחק היד
הכרזת  לאור  הגיונית   ♦Q-ב הובלה 
מחפש  מערב  מזרח.  של  הפתיחה 
 ♥K ישחק   ,♦A-ב יזכה  הכרוז  חיתוך. 
ו-♥ אל ה-A ויחתוך הארט בידו, בעוד 
יזכה  לבסוף  קלאב.  משליך  מזרח 
לקיחות   2 לו  ותהיינה   ,♠Q-ב דרום 
בספייד.  ו-2  בהארט   2 בדיאמונד, 

החוזה ייפול פעם אחת.
סיכוי  לכרוז  נותנת  בקלאב  הובלה 
להצליח: דרום מפתח לקיחה בקלאב, 
הצדדיות.  בסדרות  לקיחות   5 לו  ויש 
בשליט  לקיחות   2 להשיג  יצליח  אם 

הוא יבצע ♠1 עם תוצאה מצוינת.
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סימולטנית ארצית - ספטמבר 2013
Dealer: E 
Vul: E-W

 22 Board:

♠ 86
♥ KJ7
♦ T96432
♣ 42

♠ Q5
♥ T84
♦ KJ85
♣ T983

♠ AK432
♥ Q932
♦ Q
♣ AQ7

♠ JT97
♥ A65
♦ A7
♣ KJ65

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♣1♠

PassPassPass 

ניתוח ההכרזה
 1♠ האוברקול   . שוב  קורה  זה  כן, 

נשאר החוזה הסופי.
זה לא יקרה בכל השולחנות – דאבל 
אופציה  בהחלט  הוא  מערב  מצד 
שונים.  לתסריטים  להוביל  שיכולה 
שצפון-דרום  היא  האפשרויות  אחת 

ישחקו חוזה מוכפל בדיאמונד.

ניתוח משחק היד
 3 ספייד,  ימסור  הכרוז   1♠ בחוזה 

הארטים ודיאמונד.
בחוזה בדיאמונד צפון-דרום יפסידו 2 
קלאבים.  ו-2  דיאמונדים   3 ספיידים, 
אם יוכפלו – החל מגובה 2 – זו תהיה 

באמת תוצאה גרועה עבורם.

 

Dealer: S 
Vul: Both

 23 Board:

♠ KQ2
♥ A53
♦ KT86
♣ KT8

♠ J74
♥ K972
♦ 953
♣ A94

♠ A985
♥ Q86
♦ AQJ4
♣ J5

♠ T63
♥ JT4
♦ 72
♣ Q7632

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♦

1NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה
מזרח  אם   .1NT של  נורמלי  אוברקול 
לדרום   יעזור  זה  באגרסיביות,  יכפיל 
של  טבעית  הכרזה  באמצעות  לברוח 

.2♣

ניתוח משחק היד
להוביל  לא  יבחר  שמזרח  ייתכן 
אלא  קטנים,  קלפים  מ-3  דיאמונד 

לנסות הארט רביעי מלמעלה.
אז T ,♥2♥ מהדומם, Q♥ והכרוז זוכה 
ב-A. הוא ימשיך ב-K♣. המהלך הטוב 
 ♣A-ב מיד  לזכות  הוא  להגנה  ביותר 
מהדומם  להוציא  כדי  הארט  ולשחק 
את הכניסה הצדדית לסדרת הקלאב. 
לקיחה  למסור  צריך  צפון  עכשיו 
 ♦Q ומשחק  זוכה  מערב  בקלאב. 

.K-הנלקחת על-ידי ה
בקלאב,  לקיחות  ב-3  ממשיך  הכרוז 
יצטרך  הכרוז   .♠A ♦AJ ישמור  ומערב 
דיאמונדים  ו-3  בודד   ♠K להשאיר 
לקיחות   3 עם  החוזה  את  לבצע  כדי 

בקלאב, 2 בהארט ו-2 בדיאמונד.

 

Dealer: W 
Vul: None

 24 Board:

♠ K4
♥ K942
♦ KJ43
♣ QT5

♠ 732
♥ J875
♦ T65
♣ K43

♠ AQT
♥ T
♦ Q9872
♣ J982

♠ J9865
♥ AQ63
♦ A
♣ A76

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♦Pass1♠Pass

1NTPass2♣*Pass
2♥Pass4♥Pass

PassPass
* צ‘ק בק סטיימן

ניתוח ההכרזה
ההתאמה  את  ימצאו  צפון-דרום 
להסכמים  בהתאם  בהארט  שלהם 
 “New minor Forcing” 2♣ שלהם, דרך
משתמשים  ”צ‘ק-בק-סטיימן“.   2♣ או 
אם  לגלות  כדי  הללו  בקונבנציות 
לפותח יש 3 קלפים במייג‘ור שהוכרז 
על-ידי המשיב ו/או 4 קלפים במייג‘ור 

השני.

ניתוח משחק היד
כי  מאליו  מובן  בקלאב,  הובלה  לאחר 
של   K-וה מהדומם,   ♣T ישחק  הכרוז 
מכן  לאחר   .A-ה על-ידי  יילכד  מזרח 

הכרוז יוביל ספייד מידו.
חלוקת הספייד מצוינת בשביל הכרוז: 
 .A-ה אחרי  יושב   K-ה כאשר   3-3
לפיכך הכרוז יצליח להשיג 11 לקיחות, 
אחד  ספייד  רק  למגנים  מוסר  כשהוא 
בקלאב  שלו  המפסיד  אחד.  והארט 

יושלך על דיאמונד.
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Dealer: N 
Vul: E-W

 25 Board:

♠ T972
♥ 432
♦ A8
♣ Q963

♠ 83
♥ K6
♦ K9643
♣ 8742

♠ QJ64
♥ JT987
♦ Q5
♣ J5

♠ AK5
♥ AQ5
♦ JT72
♣ AKT

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass2NTPass
3♣*Pass3NTPass

PassPass
* פאפט-סטיימן

ניתוח ההכרזה
 ,3♣ של  בהכרזה  ישתמש  צפון 
סטיימן או פאפט סטיימן לפי ההסכם 
 Puppet קונבנציית  השותפות.  של 
Stayman מאפשרת לגלות אם לפותח 

יש חמישייה במייג‘ור.

ניתוח משחק היד
זוכה  הכרוז   ,♥J-ב הובלה  לאחר 
קלאב.  של  סיבובים  ארבעה  ומשחק 
אם  השלכות.   2 למצוא  צריך  מערב 
ללקיחה  מיד  יביא  זה  ספייד,  ישליך 

עודפת, אז עליו להשליך 2 הארטים.
הספיידים  את  ינסה  דרום  עכשיו 
וישחק AK♠ וספייד נמוך. מערב זוכה 
על- הנלקח  בהארט,  וממשיך   ♠QJ-ב

ידי הכרוז.
ה-J♦ – מלכודת  כעת דרום יוביל את 
קטנה! מערב צריך לא לכסות. מזרח 
הכרוז  בדיאמונד.  ויחזור   ♦K-ב יזכה 
ייתקע בדומם. ההגנה תזכה בלקיחה 
הכרוז  את  ותגביל  בהארט  האחרונה 
ל-9 לקיחות: 4 קלאבים, 2 ספיידים, 2 

הארטים ודיאמונד.
את  יכסה  מערב  אם  זאת,  לעומת 
ה-J♦ עם ה-Q, צפון יזכה ב-A♦ וימשיך 
את  לכרוז  שיבטיח  נמוך  בדיאמונד 

הלקיחה העשירית שלו.

 

Dealer: E 
Vul: Both

 26 Board:

♠ 3
♥ AKQ9
♦ 643
♣ AKJ64

♠ AQJ84
♥ J632
♦ 98
♣ 83

♠ KT9765
♥ T87
♦ J5
♣ 92

♠ 2
♥ 54
♦ AKQT72
♣ QT75

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♦Pass  
2♣2♠ 4♣4♠

4NT*Pass5♦**Pass
6♣PassPassPass

* שאלה לקלפי מפתח
** 1 או 4

ניתוח ההכרזה
לשקול  עשויים  מהשחקנים  חלק 
הכרזה של ♠2 חלש עם ידו של מערב, 
אבל הסדרה גרועה והיד מאוזנת מדי. 
התערבותו של מזרח ב-♠2 היא בעיקר 

למטרות הובלה.
הכרזת  לאחר  מאוד  טובה  יד  לדרום 
♣2 של שותפו. הוא קופץ ל-♣4, ולצפון 

נותר רק לבדוק את מספר האסים.

ניתוח משחק היד
12 לקיחות לצפון-דרום בקלאב לאחר 
הובלה בספייד. זוגות שלא יגיעו לסלם 

יקבלו תוצאה גרועה.
טובה  אפשרות  אינה  ל-♠6  הקרבה 
מוכפל  חוזה  מזרח-מערב.  בשביל 
של ♠6 ייפול 6 פעמים במצב פגיע עם 

תוצאה של מינוס 1700 ו-“בוטום“.

 

Dealer: S 
Vul: None

 27 Board:

♠ J98
♥ KT854
♦ 65
♣ K52

♠ KQ2
♥ AQ73
♦ J93
♣ T74

♠ A643
♥ 9
♦ K2
♣ AQ9863

♠ T75
♥ J62
♦ AQT874
♣ J

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♣

Pass1♥2♦3♣
Pass3♦*Pass3NT
PassPassPass

* מבקש עוצר בסדרה

ניתוח ההכרזה
לדרום אין כוח רב, אבל יש לו סדרה 
הוא  אותה  להראות  והרגע  טובה 
 .Pass הכריז  כבר  שהשותף  לאחר 
יכול  הרביעי  במושב  אוברקול  כללית, 

להיות רק למטרות הובלה.
כאשר יש סדרת מינור ארוכה וערכים 
בדיקת  מלא,  למשחק  מספיקים 
האפשרות למשחק מלא ב-NT עומדת 
מה  וזה  העדיפויות,  סדר  בראש 
 – 3NT-שמזרח-מערב עושים בדרך ל

החוזה הפופולרי ביותר.

ניתוח משחק היד
ממזרח,  נמוך  קלף  ב-6♦,  מוביל  צפון 
כעת   .♦T-ה את  לשחק  מקפיד  ודרום 
אין סיכוי לכרוז. הוא חייב לזכות מיד 
מוצלחת  בלתי  עקיפה  ולאחר   ,♦K-ב
בקלאב הוא יפסיד 5 לקיחות בדיאמונד 

ו-1 בקלאב וייפול פעמיים.
לשחק  שיצליחו  במזרח-מערב  זוגות 
יבצעו  ב-♣5,  או   4-3 בהתאמה  ב-♠4 
11 לקיחות בכל אחד מהחוזים האלה, 

אבל איך מגיעים אליהם?!
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סימולטנית ארצית - ספטמבר 2013
Dealer: W 
Vul: N-S

 28 Board:

♠ AK94
♥ AK753
♦ 8
♣ T63

♠ J763
♥ QT
♦ 964
♣ KQ42

♠ QT8
♥ 986
♦ QT53
♣ AJ9

♠ 52
♥ J42
♦ AKJ72
♣ 875

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♥Pass2♥Pass
3♣*Pass3♦Pass
3♥PassPassPass

trial bid *

ניתוח ההכרזה
עם חלוקה 5431 ושתי סדרות ארוכות 
בראשות AK, צפון יעשה הכרזת ניסיון 
הנמוכים.  הקלפים   3 בת  בסדרה 
לו  יש  אבל  בקלאב,  עזרה  אין  לדרום 
דיאמונדים טובים, והוא מראה אותם. 
סדרה זו אינה מועילה עבור צפון מול 
את  סוגר  והוא  שלו,  הבודד  הקלף 

ההכרזה ב-♥3.

ניתוח משחק היד
ההגנה   ♣K-ב טבעית  הובלה  לאחר 
בסדרה,  מיידיות  לקיחות  ב-3  תזכה 
על  רביעית  לקיחה  לה  תהיה  ולבסוף 

.♥QT-אף נפילת ה
הדיאמונד  על  ספייד  ישליך  הכרוז 
הגבוה השני, אבל עדיין יצטרך לחתוך 
ספייד אחד בדומם, כך שלבסוף יפסיד 

בכל זאת לקיחה בשליט.

 

Dealer: N 
Vul: Both

 29 Board:

♠ AT94
♥ AK86
♦ 752
♣ 63

♠ Q765
♥ 954
♦ A43
♣ J74

♠ 
♥ QJT73
♦ QJ
♣ AKT852

♠ KJ832
♥ 2
♦ KT986
♣ Q9

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
1♦Pass1♠2NT*
3♠ Pass4♠Pass

PassPass
שלא  בסדרות   5-5 לפחות   .unusual*

הוכרזו

ניתוח ההכרזה
נקודות   11 עם  פתיחה  הכרזת  שוב 
טובות  רביעיות  שתי  לצפון  גבוהות. 

בסדרות המייג‘ור.
בהתאם  בהכרזה  יתערב  מערב 
 2NT ההכרזה  נוקט.  שהזוג  לשיטות 
מתארת יד דו-סדרתית עם 5-5 לפחות 

בשתי הסדרות הנותרות.
אף  על  שותפו  בסדרת  תומך  צפון 
הניקוד המינימלי. דרום אמור להכריז 
 5-5 החלוקה  על  בהסתמך   4♠
יעשה  לא  אם  הכפולה.  וההתאמה 
עם   4♣ יכריז  שמזרח  ספק  אין  זאת, 

ידו החלוקתית (6-5).

ניתוח משחק היד
לא ניתן לבצע ♠4, אבל זו אינה תוצאה 
אחת  פעם  ייפול  הכרוז  אם  גרועה 
מבצעים  שמזרח-מערב  היות  בלבד, 

.4♣
מערב יזכה מיד בשתי לקיחות בקלאב 
ברור  ההכרזה  לאור  להארט.  ויחליף 
כיצד לשחק את השליטים. בנוסף, יש 
למקם את ה-A♦ במזרח, אחרת מערב 

חזק מדי והוא היה יכול להכפיל ♠4.
יותר  להכריז  צורך  מרגיש  מערב  אם 
ל-♣5,  הלאה  וממשיך  שלו  ה-6-5  עם 
זה יגרום לו לקבל תוצאה שלילית של 
מינוס 100 במקום תוצאה חיובית של 
פלוס 100. חוזה מבוצע של ♣4 (פלוס 
למזרח- טובה  תוצאה  יהווה   (130

מערב.

 

Dealer: E 
Vul: None

 30 Board:

♠ Q65
♥ A963
♦ Q62
♣ Q92

♠ AJ3
♥ KT85
♦ KJ84
♣ 87

♠ 97
♥ QJ742
♦ A75
♣ AJT

♠ KT842
♥ 
♦ T93
♣ K6543

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---1♦  1♠2♥
2♠3♥Pass4♥

PassPassPass

ניתוח ההכרזה
מאוד  חלש  אוברקול  מכריז  דרום 
חלוקה  על  רק  המתבסס   1 בגובה 
של 5-5. זו לא תהיה הבחירה של כל 

השחקנים בדרום.
צפון מחזיק 10 נקודות, אבל ברור לו 
מההכרזה שהאוברקול של שותפו די 
חלש, והוא יסתפק בהכרזה צנועה של 

.2♠

ניתוח משחק היד
אחד,  הארט  ימסור  מערב   4♥ בחוזה 
תוצאה  עם  אחד  וקלאב  אחד  ספייד 

של פלוס 420.
יש  הדיאמונד  סדרת  תשוחק  כאשר 
הטעייה:  למשחק  הזדמנות  לדרום 
לשרת ב-T♦ כאשר מערב משחק את 
אשליה  הכרוז  אצל  ליצור  כדי   ♦A-ה

.♦QT שיש לו
אצל  ראה  שכבר  הכרוז  זאת,  עם 
להניח  צריך  אינו  בהארט  חוסר  דרום 
 ,7-4 או   6-5 היא  שלו  היד  שחלוקת 

אחרת דרום היה מכריז יותר.
גורלם של הזוגות בצפון-דרום שיקריבו 

ל-♠4 יהיה תלוי בהובלת הפתיחה:
התוצאה  בדיאמונד  הובלה  לאחר 

תהיה מינוס 500 עם ”בוטום“.
ייפול  החוזה  בהארט  הובלה  לאחר 

פעמיים בלבד, מינוס 300 – ”טופ“.
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Dealer: S 
Vul: N-S

 31 Board:

♠ 93
♥ J65
♦ A952
♣ KJ94

♠ KQJ8
♥ A73
♦ K764
♣ 73

♠ T76
♥ T92
♦ QT3
♣ AQT5

♠ A542
♥ KQ84
♦ J8
♣ 862

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------PassPass

Pass1♦Dbl1NT
PassPassPass

ניתוח ההכרזה
מערב   – להתחרות  יכול  אינו  צפון 

.1NT ישחק בחוזה

ניתוח משחק היד
עם 3-2 בסדרות המייג‘ור, צפון יבחר 
 ♥Q-להוביל בהארט נמוך. דרום זוכה ב
ומחליף ל-8♣ – בחירת הקלף הגבוה 
שוללת מכובד בסדרה. הכרוז משחק 
וחוזר   ♣J-ב זוכה  צפון   .♣T-ה את 
ודרום  שוב,  מעכב  הכרוז  בהארט. 
מהדומם  ומוציא  רביעי  הארט  משחק 
את הכניסה המהירה לסדרת הספייד.
בספייד,  כפול  עיכוב  לאחר  בהמשך, 
השלישי  בסיבוב   ♠A-ב יזכה  דרום 
ייטיב  הכרוז   .♣6 ויוביל  הסדרה  של 
לשחק נמוך, ואז צפון יזכה ויהיה חייב 
להמשיך בקלאב או בדיאמונד. בסופו 
לקיחות:   7 יצברו  צפון-דרום  דבר  של 
1 בספייד, 3 בהארט, 1 בדיאמונד ו-2 
בקלאב, והחוזה 1NT ייפול פעם אחת.

 

Dealer: W 
Vul: E-W

 32 Board:

♠ T94
♥ T83
♦ 97
♣ KJT53

♠ 85
♥ Q9754
♦ Q3
♣ A862

♠ AK32
♥ KJ62
♦ K652
♣ 4

♠ QJ76
♥ A
♦ AJT84
♣ Q97

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------1♦

Pass1♥Dbl3♥
Pass4♥PassPass
Pass

ניתוח ההכרזה
באחריותו של מערב לקפוץ ל-♥3 עם 
מזרח  ואז   ,4441 וחלוקה  נקודות   14

יכריז משחק מלא.

ניתוח משחק היד
עם  לקיחות   11 יניב  קפדני  תזמון 

תוצאה של פלוס 450.
מזרח צריך לא לגעת בשליטים, אלא 
בהמשך  ולבצע   ♦A-ל לקיחה  למסור 
חיתוך צולב. דרום יכול לשחק שליטים 
יוכל  לא  והוא  בלבד,  אחת  פעם 
 2 ביד  לחתוך  התכנית  את  להכשיל 

דיאמונדים ו-2 ספיידים.

 

Dealer: N 
Vul: None

 33 Board:

♠ A87
♥ AQ98
♦ 9653
♣ 75

♠ 6532
♥ 7652
♦ AKT4
♣ 4

♠ JT9
♥ J43
♦ Q8
♣ AQ962

♠ KQ4
♥ KT
♦ J72
♣ KJT83

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1♣Pass
1♥Pass1NTPass

PassPass

ניתוח ההכרזה
עשויים  בצפון  מהשחקנים  חלק 
החוזה  אבל   ,1♥ במקום   1♦ להכריז 

הסופי יהיה זהה.

ניתוח משחק היד
בספייד  שלוש   – לקיחות   7 לכרוז 
וארבע בהארט. אם דרום יצליח לפתח 
מזרח-מערב  ו/או  בקלאב  לקיחה 
 4) שלהם  הלקיחות   6 את  ייקחו  לא 
בדיאמונד ו-2 בקלאב), תיתכן לקיחה 
הממוצע  מעל  תוצאה  עם  עודפת 

לצפון-דרום.
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סימולטנית ארצית - ספטמבר 2013
Dealer: E 
Vul: N-S

 34 Board:

♠ Q53
♥ QJ4
♦ K954
♣ Q75

♠ 84
♥ K963
♦ JT
♣ A8632

♠ KJT72
♥ A85
♦ A
♣ KJ94

♠ A96
♥ T72
♦ Q87632
♣ T

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---PassPass1♠

Pass1NTPass2♣
Pass3♣Pass3♥
Pass3♠Pass4♠
PassPassPass

ניתוח ההכרזה
לאחר תמיכת מזרח ל-♣3 מערב ירגיש 
מחויב להכריז משחק מלא כלשהו עם 

16 נקודות.
בסדרה  כוח  מתארת   3♥ ההכרזה 
 2♥ מכריז  היה  הוא  הארטים   4 (עם 
בסיבוב הקודם), והתשובה ♠3 מראה 
ב-♠4  מערב  של  בחירתו  דאבלטון. 
הטובים  הביניים  קלפי  על  מבוססת 

שלו בספייד.

ניתוח משחק היד
זוכה  מערב  בדיאמונד.  מוביל  צפון 
כדי   ♣A-ה עם  לדומם  ונכנס  בידו 
לשחק ספייד אל ה-T♠, הנלקח על-ידי 
בדיאמונד  הממשיך  צפון,  של   ♠Q-ה
שעליו מערב משליך את המפסיד שלו 
בהארט. בסופו של דבר מערב ימסור 
שתי לקיחות נוספות בספייד ובקלאב, 

והחוזה ♠4 ייפול פעם אחת.
פעמיים  ליפול  עלול   5♣ של  חוזה 
הארט  ספיידים,   2 ימסור  הכרוז   –

וקלאב.

 

Dealer: S 
Vul: E-W

 35 Board:

♠ KT874
♥ 754
♦ KQJ
♣ 63

♠ J95
♥ AKT93
♦ A43
♣ J9

♠ AQ632
♥ J82
♦ 96
♣ AQ2

♠ 
♥ Q6
♦ T8752
♣ KT8754

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♠

Pass2♥Pass4♥
PassPassPass 

ניתוח ההכרזה
בהתאם   4♥ או   3♥ יכריז  מערב 
כלל  בדרך  השותפות.  של  להסכמים 

קפיצה ל-♥4 מתארת מינימום.

ניתוח משחק היד
מעכב  מזרח  בדיאמונד.  מוביל  דרום 
את ה-J♦ של צפון וזוכה בסיבוב השני. 
שליטים,  של  אחד  סיבוב  מוציא  הוא 
ללא  ומנסה  בדומם  דיאמונד  חותך 

הצלחה עקיפה בהארט.
לקיחות.  שתי  הפסיד  הכרוז  כה  עד 
בהמשך הוא יוציא את השליט הנותר 
השחורות.  בסדרות  גם  לעקוף  וינסה 
אחת  לקיחה  עוד  מגיעה  להגנה 
תוצאה  יהוו  לקיחות   10  .♠K-ה עם 

ממוצעת.

 

Dealer: W 
Vul: Both

 36 Board:

♠ 542
♥ AKT
♦ A743
♣ T72

♠ K93
♥ 853
♦ T985
♣ A95

♠ AT76
♥ J964
♦ J62
♣ K3

♠ QJ8
♥ Q72
♦ KQ
♣ QJ864

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass

PassPass1♣Dbl
RdblPassPass1♥
  2NTPassPassPass

ניתוח ההכרזה
את  לפתוח  לא  מעדיפה  אני  הפעם 
נקודות   11 לו  יש  אמנם  צפון.  של  ידו 
מדובר  אבל   ,(A+AK) איכותיות 

בחלוקה שטוחה – 4333.
מי שבכל זאת יפתח בצפון יגיע לחוזה 

.3NT

ניתוח משחק היד
בספייד  הובלה  בדיוק.  מבוצע   2NT
לאחר  לספייד  ההגנה  של  מעבר  או 
את  יאלצו  בקלאב,  בלקיחה  שזכתה 
ו-2  בספייד  לקיחות   3 למסור  הכרוז 

בקלאב ויגבילו אותו ל-8 לקיחות.
יזכה  הכרוז  זאת,  תחמיץ  ההגנה  אם 

ב-9 לקיחות ובתוצאה טובה.
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Dealer: N 
Vul: N-S

 37 Board:

♠ 95
♥ 65
♦ AQ764
♣ QT73

♠ JT7
♥ 432
♦ KJ93
♣ 986

♠ K832
♥ AK9
♦ 2
♣ KJ542

♠ AQ64
♥ QJT87
♦ T85
♣ A

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
PassPass1♥Pass
1NTPassPass2♣
DblPassPassPass

ניתוח ההכרזה
אם מערב יבחר להכריז אוברקול מידי 
של ♣2 עם חמישייה גרועה, ההכרזה 
החוזה  ושוב   ,1♥-2♣-P-P-Dbl תימשך: 

הסופי ♣2 מוכפל.
בסיבוב  שותק  מערב  אם  אפילו 
ייכנס  שהוא  לוודאי  קרוב  הראשון, 
 14 עם   Balancing במצב  להכרזה 
נקודות. ניתן לשקול הכרזה של ♦2 עם 
ידו של צפון, אבל Dbl הגיוני יותר עם 

קלאבים טובים ואס צדדי.

ניתוח משחק היד
המשחק  קו  בהארט,  הובלה  לאחר 
לזכות  הוא  הכרוז  של  ביותר  הטוב 
צפון  בדיאמונד.  מידו  ולצאת   ♥AK-ב
להחליף  נאלץ  והוא   ,♦A-ב זוכה 
זוכה  ודרום  מהדומם   ♠T ,♠9 .לספייד

.♠A-עם ה
אין זה משנה מה בדיוק יקרה בהמשך. 
הארט  אחד,  בספייד  יזכו  צפון-דרום 
אחד, דיאמונד אחד ושלושה שליטים. 
עם  אחת  פעם  ייפול  המוכפל  החוזה 

תוצאה של פלוס 100 לצפון-דרום.

Dealer: E 
Vul: E-W

 38 Board:

♠ T985432
♥ AJ
♦ AK74
♣ 

♠ KQ76
♥ 9
♦ QT
♣ K85432

♠ 
♥ KT876532
♦ J82
♣ Q7

♠ AJ
♥ Q4
♦ 9653
♣ AJT96

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---Pass1♣3♥
4♠PassPassPass

ניתוח ההכרזה
אין זה משנה אם מערב יתערב ב-♥3 
או ב-♥4. צפון-דרום יגיעו לחוזה סופי 

של ♠4.

ניתוח משחק היד
בשליט  לקיחות  שתי  ימסור  הכרוז 

ואחת בדיאמונד, ויבצע 10 לקיחות.

 
Dealer: S 
Vul: Both

 39 Board:

♠ AT
♥ 74
♦ AQ97
♣ QT842

♠ 
♥ QT986
♦ KJ8653
♣ A7

♠ K98762
♥ A52
♦ 4
♣ K63

♠ QJ543
♥ KJ3
♦ T2
♣ J95

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
------Pass1♠

Pass2♥Pass4♥
PassPassPass 

ניתוח ההכרזה
בשביל  מדי  טובה  מערב  של  ידו 

פתיחה חלשה בגובה 2 – אז ♠1.
יבחרו  בצפון  מהשחקנים  חלק   

באוברקול של ♣2 – לא מומלץ!
בראשות  בלבד  הארטים   5 למזרח 
מכיוון  ב-♥2,  מתחיל  הוא  אבל   ,Q
יהיה   2♦ של  בהכרזה  יתחיל  שאם 

קשה להראות את החמישייה בהארט 
מאוחר יותר.

ניתוח משחק היד
אבל  לכרוז,  תסייע   ♦T-ב הובלה 
עדיין לא יהיה קל להגביה את סדרת 
הדיאמונד ולטפל בשליטים. אם מזרח 
תהיה  זו  מלא,  משחק  לבצע  יצליח 

תוצאת שיא.

 

Dealer: W 
Vul: None

 40 Board:

♠ KJ8543
♥ A6
♦ AQ
♣ QT9

♠ 76
♥ KJ987
♦ 632
♣ 653

♠ A
♥ QT532
♦ K974
♣ 742

♠ QT92
♥ 4
♦ JT85
♣ AKJ8

מהלך ההכרזה
מערבדרוםמזרחצפון
---------Pass
1♠Pass2♣Pass
2♠Pass4♥Pass

4NT Pass5♦ Pass
6♠PassPassPass

♥4 = ספלינטר
4NT = שאלה לקלפי מפתח

♦5 = קלף מפתח אחד

ניתוח ההכרזה
לאחר שדרום מתאר התאמה בספייד 
הכרזת  באמצעות  בהארט  קוצר  עם 
ספלינטר של ♥4, צפון ממשיך ישירות 
 Roman Keycard-ל-♠6 לאחר שימוש ב

.Blackwood

ניתוח משחק היד
החוזה  ביצוע  בהובלה,  שמזרח  היות 
 12 יש   .♦K-ה של  במיקומו  תלוי  אינו 
לקיחה  מוסר  הכרוז  קלות:  לקיחות 
השליטים,  יתרת  את  מוציא   ,♠A-ל
על  דיאמונד  ומשליך  הארט  חותך 

הקלאב הרביעי.
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