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  2עמוד  19/12/2021  2021 דצמברסימולטנית ארצית  
  

 2021 ארצית דצמבר סימולטנית 
  

אונליין    36לפניכם   הסימולטנית  בתחרות  ששוחקו    דצמבר הידיים 

2021  . 

שום  וללא  לחלוטין  אקראי  באופן  מחשב  ידי  על  חולקו  הידיים 

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

בהסברים השתדל רם להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של 

  רוב הקוראים.   

'ור הנפוצה ביותר אצלנו. מייג 5ההכרזות המומלצות הן בשיטה טבעית 

ישנם כמה ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו להבנתכם 
  וסקרנותכם. 

גם  תועלת  תפיקו  וכי  עצמה  התחרות  מן  נהניתם  כי  מקוים  אנו 

  מקריאת החוברת הזו. 

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

  

  
  

Dealer: N  
Vul: None 1  Board:  

 85 

 KJ4 

 AQ 

 J96532  

  

 J732 

 A6 

 J7653 

 Q4   

 Q96 

 QT9532 

 94 

 87  
 AKT4 

 87 

 KT82 

 AKT  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass 1 

2 Pass Pass 3 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    
  

 

  ניתוח ההכרזה 

  1♦ דרום מתחיל לאט  קודות ושישייה חלשה.    11לא פגיע עם    1♣צפון פותח  

) חזקה  יד  הפרעה    17עם  בהכרזת  מתערב  מערב  שותק,   ♥2קודות).  צפון   .

(מתאר כוח רב ומבקש עוצר בהארט). צפון מכריז    3♥ ביד  -ודרום מכריז קיו
NT3    ערכים לשותפו  כי  זה  בשלב  להיח  יכול  דרום  לדעתי,  עוצר.  ומבטיח 

ן היה  ללא קיפות מצפון. עם יד מתאימה לסלם צפו   Passמיימליים ולקרוא  
אפשר   משהו,  מחמיץ  אולי  שהוא  מרגיש  דרום  אם  אחרת.  מכריז  כראה 

  , אך גם זה לא יוביל להכרזת סלם.NT4להזמין באמצעות 
בשולחות שבהם צפון יחליט לא לפתוח, מהלך ההכרזה צפוי להיות פשוט  

  , כאשר דרום הוא הכרוז. 1NT-3NTיותר: 
 

  ניתוח משחק היד

ההובלה הובלה    ♠2או    )השותףסדרת  (  ♥ A:  קלף  הוכרזה).  שלא  (סדרה 
  2-2דרום סדרת הקלאב מתחלקת  -בהארט תקל על הכרוז. למזלם של צפון

ואין בעיה להשיג שש לקיחות בקלאב, שלוש בדיאמוד ושתיים בספייד. אם  

ש לצפות  יתן  (מההכרזה  בהארט  יוביל  לא  שצפון    ♥ K-מזרח  ייתכן  בצפון) 
מריץ   צפון  שאם  לב  שימו  זו.  בסדרה  המצב  את  לחש  מתישהו  יצטרך 
שותפו   עוד  כל  שלו  הספיידים  כל  את  להשליך  בשקט  יכול  מזרח  קלאבים, 

  אותת על כוח בספייד.  

ישחק   שצפון  בהחה  הוא  לעיל  היתוח  ההכרזה    NT3כל  מהלך  לאחר 

. לכרוז יהיה יחוש  ♥ Tיוביל    , מערבNT3-המומלץ. אם דרום יהיה הכרוז ב
  לקיחות.  12או  11בלקיחה הראשוה אשר יקבע אם ישיג 

  
  



  3עמוד  19/12/2021  2021 דצמברסימולטנית ארצית  
  
  

Dealer: E  
Vul: N-S 2  Board:  

 T53 
 JT983 

 AQ7 

 K6  

  

 Q942 

 K 

 863 

 97543    

 K87 

 7642 

 KT2 

 QJ2  
 AJ6 
 AQ5 

 J954 

 AT8  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1NT 

Pass 2 Pass 2 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קודות    16עם    NT1דרום 
בהארט חמישייה  לצפון    מאוזות. 

ו  מאוזת  חלוקה  קודות.    10-עם 
טרספר   בהכרזת  מתחיל  הוא 

צריך  NT3וממשיך   דרום  כעת   .

בין   לדרום 4♥ -ל  NT3לבחור   .
ללא   הסדרות  בכל  טובים  עוצרים 
כוח חיתוך, ולכן עליו להעדיף חוזה  

ההתאמה   למרות  שליט    5-3ללא 
לתוצאה   יביא  זה  לרוב  במייג'ור. 

  .IMP-בוטום וגם ב-טובה יותר בטופ
  

  ניתוח משחק היד

זו   –(ראש רצף)    ♣Q:  קלף ההובלה
הטובים   הסיכויים  בעלת  ההובלה 
היא   אך  סיכון,  בה  יש  ביותר. 
פסיבית   מהובלה  יותר  מבטיחה 

הקלפים,  בהארט שיושבים  כפי   .
מוכרת   איה  המומלצת  ההובלה 
יעקוף   בדומם,  יזכה  דרום  לקיחה. 

ויפיל את ה בהארט  הבודד,    K- מיד 
ולאחר מכן יעקוף בדיאמוד וימסור  
לקיחה בסדרה זו כדי לפתח לקיחה  
בסדרת  בסדרה.  הרביעי  הקלף  עם 
לקיחה   לפתח  יתן  לא  הספייד 
וספת, אלא אם ההגה תתקוף את  

יזכה  הסד שמערב  לאחר  רה. 
לו   אסור  בדיאמוד  בלקיחה 
דרש  כך  (לשם  בקלאב  להמשיך 
בלקיחה   ממזרח  כון  איתות 
בספייד   יציאה  אבל  הראשוה), 

בטוחה תגביל  תהיה  כוה  הגה   .
  לקיחות.   11-את הכרוז ל 

  4♥   אותו מספר לקיחות יושג בחוזה 
אין למוע מפסיד בספייד ומפסיד    –

כון על  בדיאמוד. הזוגות שיחל יטו 
יתוגמלו   שליט  ללא  מלא  משחק 

  בתוצאה טובה. 
  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W 3  Board:  

 QJ9 
 65 

 AKJ86 

 AT8  

  

 AK8 

 QJT73 

 T4 

 Q73    

 T732 

 42 

 Q3 

 K9652  
 654 
 AK98 

 9752 

 J4  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1NT Pass 2 

Pass 2 Pass 2NT 

Pass 3NT/P Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   צפון  דרום משיב  NT1הפעם   .

קודות ורביעייה    8(סטיימן) עם    2♣
מייג'ורים,  שולל  צפון  בהארט. 

מכריז   למשחק    NT2ודרום  (הזמה 
לצפון   אבל   15מלא).  בלבד,  קודות 

החמישייה הטובה בדיאמוד מפתה  
משחק    –מאוד   הוא  שברידג'  זכרו 

ספוטים   לו  יש  בוסף,  לקיחות!  של 
אשר  השחורות  בסדרות  טובים 
לידו   ומוסיפים  למכובדים  צמודים 
כוח. מצד שי, מצב ההארט מדאיג  

שלדרום   ודאות  ואין    4במקצת 
בסד ההחלטה  קלפים  זו.  רה 

להכריז   אם  משקפת    NT3הצמודה 
ומידת   הרוח  מצב  את  גם 
רק   ולא  השחקן,  של  האופטימיות 
בתחרות   ברידג'יסטיים.  שיקולים 

IMP    הייתי ממליץ להמר על משחק
בטופ לדעתי  -מלא.  אפשר  בוטום 

  להחליט לשי הכיווים. 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף)  ♥ Q:  קלף  או   (ראש 

A♠  גד .NT3    וטה לאפשרות הייתי
חמש   של  רצף  יש  (אולי  השייה 

בספייד) שתי  לקיחות  במציאות   .
ההובלות מסייעות לכרוז לפתח את  
על   ההימור  התשיעית.  הלקיחה 
חלוקה   בזכות  יצליח  מלא  משחק 

  ידידותית של קלפי המגים. 
לאחר הובלה בהארט גבוה, על צפון  

בדומם, לשחק   ולשחק    ♦ AKלזכות 
הדו לעבר  שימשיך  הארט  לפי  מם 

בדיאמוד. זה יפתח לקיחה שלישית  
בעזרת  אליה  יגיע  שהכרוז  בהארט 

יהיו  ♦9 ואז  בטוחות.    9.  לקיחות 
תשיעית   לקיחה  לפתח  יסיוות 
כרוכים   יהיו  השחורות  בסדרות 

  בסיכון מוגזם. 

  

Dealer: W  
Vul: Both 4  Board:  

 85 
 T854 

 KT9743 

 K  

  

 KQ 

 AKQJ9 

 AQ2 

 A54    

 AJT9643 

 6 

 5 

 Q976  
 72 
 732 

 J86 

 JT832  

  

 

West North East South 

3 Pass 4NT Pass 

5 Dbl 7NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

לפתוח   וטה  הייתי  פגיע  לא  במצב 

(חלוקה    4♠ מערב  של  ידו  ),  7-4עם 
"להכריז   מעדיף  אי  פגיע  במצב  אך 

ולא   שיש"  סדרה  מה  עם  להגזים 
  ביוית. 

פשוטים   העייים  מזרח  מבחית 
בידו   ודאיות    6מאוד.  לקיחות 

אם   7(וכראה   גם  מוגן  שהוא  כך 
רק  צריך  שישייה).  עם  פתח  השותף 

לשותף   אם  יתבצע  ♠Aלברר  וזה   ,
למספר   פשוטה  שאלה  באמצעות 
באיזה   לבחור  צריך  כעת  האסים. 

בתחרות   לשחק.  גדול    IMPסלם 

מעדיף   גד    7♠הייתי  להגן  כדי 
חסימה אפשרית בספייד אם לשותף 

צדדית.   ♠ Jחסר   כיסה  לו  ואין 
בטופ זאת,  צריך -לעומת  בוטום 

שתוביל   ההחלטה  את  לקבל 
הזמן,   רוב  יותר  הגבוהה  לתוצאה 

להכריז   חובה  ולהסתכן    NT7ולכן 
שהסבירות   ידיים  מול  בכישלון 

  שלהן בעצם מוכה מאוד.  
  

  ניתוח משחק היד

  ).לבקשת השותף(  ♦6:  קלף ההובלה
לפי    14לכרוז   מלמעלה  לקיחות 

  שמתחילים. עוברים לבורד הבא.
  
  
  



  4עמוד  19/12/2021  2021 דצמברסימולטנית ארצית  
  
  

Dealer: N  
Vul: N-S 5  Board:  

 7 
 987 

 K985 

 QJ982  

  

 AK63 

 A642 

 Q3 

 754    

 QT984 

 K5 

 AT64 

 A3  
 J52 
 QJT3 

 J72 

 KT6  

  

 

West North East South 

--- Pass 1 Pass 

1 Pass 2 Pass 

4 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

המייור   בסדרת  פותח  מזרח 
רביעיות   שתי  עם  יותר  הארוכה 

עם פתיחה    1♠במייג'ור. מערב משיב  
מול פתיחה. לאחר הכרזת התמיכה  

המתארת    2♠ מזרח    12-14של 
בספייד רביעייה  עם  לא קודות   ,

המכרז   את  לסיים  אלא  לו  ותר 

  . 4♠ בהכרזת משחק מלא 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף).   ♣Q:  קלף   (ראש 
קצת   מזרח  של  הפתיחה  הכרזת 
מרתיעה, אך היא לא הבטיחה יותר  

בקלאב,    3מאשר   מוכים  קלפים 
וההובלה בראש הרצף מסדרה טובה  

  עדיין ראית המבטיחה מכולן.
אם צפון יירתע ויבחר, יח, בהארט  
פסיבי, מערב יזכה בידו וישחק מיד  

ה לעבר  בQ- דיאמוד  יזכה  צפון   .-

K♦    ואולי זו)  לקיחה  יאבד  (אחרת 
אבל   לקלאב,  באיחור    מערב יחליף 

ב סיבובי  ♣A- יזכה  שלושה  ימשוך   ,

וגם   בחיתוך  ♦Qשליט  לידו  יחזור   ,
הארט ויספיק להשליך שי קלאבים  

על   את    ♦ ATמפסידים  ולחתוך 
  הקלאב השי בדומם. 

שהכרוז   תבטיח  בקלאב  הובלה  רק 
  לקיחות.  11-יהיה מוגבל ל

  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W 6  Board:  

 853 
 A2 

 KT6542 

 KJ  

  

 964 

 8754 

 A3 

 T764    

 AKQ72 

 T9 

 Q7 

 A983  
 JT 
 KQJ63 

 J98 

 Q52  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1 2 Pass 2 

Dbl Pass 2 3 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

עם    2♦תערב  מ. צפון  1♠ח  פות מערב  
קודות במצב לא פגיע.    11-שישייה ו

, הכרזה זו תטעה  2♠   יסה מזרח  אם  
את השותף ועלולה להעלות את הזוג  

עדיף   מדי.  וכעת    Passגבוה  סבלי, 
ידו   ההארט.  סדרת  את  יציג  דרום 

מערב   מוציא   מתאימה של    לכפל 
את   הכריזו  היריבים  ששי  לאחר 

אין   לצפון  הקצרות.  מה  סדרותיו 
ש מסוכם  אם  (אלא    RDbl-לומר 

בהארט).  בכירה  תמוה  מראה 

כעת   מכריז  את    2♠ מזרח  ומעביר 
אבל   ,תמיכה בספייד  –המסר הכון  

  3♦- יד חלשה מאוד. דרום מתחרה ל
מערב  שותפו.  בסדרת  תמיכה  עם 
כבר מיצה את כל מה שיש לו לומר,  
יעז   מזרח  אם  היא  והשאלה 

ל לא  3♠- להתחרות  הראה  ככל   .–  

במשי אחת  פילה  פגיעות.    3♠ -קולי 
  מוכפל עלולה להיות יקרה מאוד.

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♠ 4:  קלף    ).סדרת 
בספייד   לקיחות  שתי  יפסיד  הכרוז 
הגורלית   השאלה  בקלאב.  ואחת 
לפי   בדיאמוד.  יפסיד  כמה  היא 

ראה הגיוי להיח ש   ♦A-ההכרזה, 
-מוך אל ה  במערב ולשחק דיאמוד

K  .פילהל יביא  זה  המזל,  לרוע   .

  יצליח.  J-משחק "רגיל" אל ה

חוזה   להתחשב    ♠3גד  צפון  על 

. הובלה  ♥ Aבהכרזת שותפו ולהוביל  
בדיאמוד תמכור את החוזה. לאחר  

ל יסיון  בהארט,  -הובלה 

Promotion    מכיוון יצלח  לא 
בסיבוב   גבוה  יחתוך  שהכרוז 

ה את  ויפיל  דרום.  JT-השלישי   של 

  ייכשל פעם אחת בלבד. 3♠החוזה  

  

Dealer: S  
Vul: Both 7  Board:  

 KQ86 
 J764 

 82 

 AQT  

  

 J9754 

 53 

 J754 

 J8    

 AT 

 AT 

 AQT 

 K97632  
 32 
 KQ982 

 K963 

 54  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1NT Pass 2 Dbl 

Pass* Pass RDbl* Pass 

2 3 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

שישייה    15למערב   עם  קודות 
בכל   ועוצרים  בקלאב  חלשה 
ליד   קלאסית  דוגמה  זוהי  הסדרות. 
פתיחה   להכרזת  יותר  שמתאימה 

NT1    פתיחה והכרזה    1♣מאשר 

מאוד  3♣שייה   חלשה  יד  למזרח   .
בספייד חמישייה  מתחיל    עם  והוא 

טרספר   מכפיל  2♥ בהכרזת  דרום   .
עם חמישייה טובה בהארט (כוח של  

הכרזת   כעת  ממערב    2♠אוברקול). 
עם   3מראה   בספייד.  קלפים 

קורא   מערב  בלבד,    Passדאבלטון 
מהווה    RDblועכשיו   ממזרח 

ל  חוזר  מזרח2♠ -טרספר  לבסוף   .-

ב עוצרים  יד  2♠ -מערב  לצפון  אבל   ,
של   תמיכה  עם  קלפים    4טובה 

על סמך    3♥ -בהארט. הוא מתחרה ל
בחוזה.   וזוכה  שותפו  של  הכפל 

את  -מזרח מספיק  מתחו  כבר  מערב 
  הכרזתם ועליהם לוותר. 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה מזרח  ♣J:  קלף  של  ידו   .
רק   לקיחה  להשיג  כראה  תוכל 
לסות   שווה  חיתוך.  באמצעות 
שותף   מול  מדאבלטון  הובלה 

זוכה    15-17שהראה   צפון  קודות. 

למשוך    ♣Qעם   מיד  ומתחיל 
יסה סיבוב שי של   שליטים. מערב 
קלאב, אבל מזרח עדיין איו חותך.  
צפון מסיים משיכת שליטים ומוביל  
הוא   זה  בשלב  ספייד.  מהדומם 
על   במייג'ור.  אסים  שי  מפסיד 
לשתי  בסבלות  לחכות  מערב 
הלקיחות שלו בדיאמוד. הן תגעה  

  יבוצע בדיוק. 3♥ בסוף, והחוזה  
במזרח   החוזים מערב,  -האפשריים 

  צפויים להיכשל פעם אחת. 2♠/  3♣



  5עמוד  19/12/2021  2021 דצמברסימולטנית ארצית  
  
  

Dealer: W  
Vul: None 8  Board:  

 QT764 
 QT5 

 J94 

 KT  

  

 A8 

 AK763 

 65 

 Q974    

 5 

 J9 

 AKQT7 

 AJ832  
 KJ932 
 842 

 832 

 65  

  

 

West North East South 

1 1 2 3 

4 Pass 4 Dbl 

Pass* Pass RDbl* Pass 

4NT Pass 5 Pass 

6 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   במייורים.    5-5עם    1♦מערב 

מתערב   מצב   1♠צפון  לוכח 
מראה   מזרח  קודות  10הפגיעות.   +

תומך   ודרום  בהארט,  חמישייה  עם 

הפרעה   בהכרזת  (איי    3♠ בשותפו 

על   מאוזת    4♠ממליץ  חלוקה  עם 
לעלות    –כזו   עלול  מעיש  כפל 

טובה   של מערב מספיק  ידו  ביוקר). 
בגובה   השייה  סדרתו  את  להראות 

יד  4 עם  בסלם  מעויין  מזרח  כעת   .
מכריז   הוא  בקלאב.  והתאמה  יפה 

על  -קיו   -   4♠ הסכמה  המהווה  ביד 
שהוזכרה   האחרוה  הסדרה 
של   במקרה  כמובן).  לסלם  (והזמה 

Pass    שואל היה  מערב  מדרום, 

מאפשר לו   4♠לאסים, אבל הכפל על  
וסף.   מידע  יש   Passלהעביר  אומר: 

קוטרול   ללא  אבל  טובה,  יד  לי 
בספייד.   ממזרח    RDblראשון 

בספייד.   ראשון  קוטרול  פירושו 
מערב   המפתח  קלפי  בירור  לאחר 
החוזה   חסר.  מהם  שאחד  יודע 

  .6♣הסופי הוא 
  

  ניתוח משחק היד

  ). רביעי מלמעלה(  ♠6:  ההובלהקלף  
בדומם זוכה  ההכרזה  מערב  לאור   .

ש מאוד  גבוהה  סבירות   ♣ K-יש 
להוריד   לשקול  יתן   ♣Aבצפון. 

התוצאה   במציאות  לעקוף.  במקום 
לקיחה   יפסיד  מערב  זהה.  תהיה 
אחת בשליט, יסיים משיכת שליטים  
לא   מכן  ולאחר  סיבובים  בשי 
יתקשה להשלים את יתר הלקיחות.  

  יבוצע בדיוק.   6♣החוזה 
  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: E-W 9  Board:  

 K976 

 KQ73 

 82 
 J73  

  

 QJT5 

 J54 

 764 

 AKQ    

 A82 

 AT9862 

 AQJ 

 T  
 43 

  

 KT953 
 986542  

  

 

West North East South 

--- Pass 1 Pass 

1 Pass 1 Pass 

2* Pass 2 Pass 

3 Pass 4 Pass 

4 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

מראה    1♠ הכרזתו השייה של מזרח  
בספייד קודות    12-17עם    רביעייה 

אורך   בהכרח  לא  כלשהי,  וחלוקה 
שמשחקים   זוגות  (יש  בקלאב 
פוטציאל   עם  יד  למערב  אחרת). 
לסלם, והוא משתמש בהכרזת "צבע  

מראה  2♦ רביעי"   מזרח  כעת   .

  3♥ הארטים. ההכרזה    3תמיכה של  
קיו הכרזת  ומבקשת  שליט  - קובעת 

כוח   מראה  מזרח  בתגובה  ביד. 
הספייד    בקלאב, אך מדלג על סדרת

בסדרה זו. למזרח אין    Kובכך שולל  
יותר מה להראות, והוא איו משתף  

בכיוון סלם לאחר   . בשלב 4♦ פעולה 
הואיל   לוותר,  מחליט  מערב  זה 
מפתיחה   יותר  הראה  לא  ושותפו 

והקיו שלו  -מיימלית  היחיד  ביד 
  היה בסדרה הקצרה של מערב.

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רב ♦8:  קלף  כוח  לצפון   .
ולכן   סלם,  חיפשו  היריבים  בשליט. 
לאחר   בטוחה.  הובלה  מתבקשת 
שהעקיפה   מבין  הכרוז  זו  הובלה 
עליה   יחזור  הוא  יושבת.  בדיאמוד 
שי   מידו  וישליך  הצורך  במידת 
בסדרת  על סדרת הקלאב.  ספיידים 

עם   יתחיל  הוא  היות    ♥ Aהשליט 
לעקיפה   כיסות  מספיק  שאין 

- בר צפון יזכה בכפולה. בסופו של ד

KQ ♥  מחיתוך להישמר  הכרוז  על   .
ולמשוך   השלישי  בסיבוב  דיאמוד 
השלכת   לאחר  בזמן.  שליטים 

  לקיחות.  11הספיידים מידו יהיו לו  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: Both 10  Board:  

 AK8 
 T97 

 KQJ65 

 84  

  

 J2 

 852 

 93 

 AQJ963    

 9763 

 AK43 

 AT2 

 75  
 QT54 
 QJ6 

 874 

 KT2  

  

 

West North East South 

--- --- 3 Pass 

Pass 3 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

בברידג'   מהווה  מזרח  של  ידו 

של   פתיחה  מצב   3♣המודרי  בכל 
סדרה    –פגיעות   אבל  בלבד  שישייה 

לאחר   "טהורה".  ויד  מאוד  טובה 
קריאות   של    Passשתי  תורו  מגיע 

בגובה   אוברקול  כלל  בדרך    3צפון. 
חלוקה   הכרזה   5-3-3-2עם  היו 

במצב   אחו  כאן  אך  מפסידה, 
Balancing    ולצפון יד טובה עם מספר

בטוחות.   לקיחות  של  יחסית  רב 
להכריז   אומרת  האיטואיציה 

יד  ולקוות   עם  אורב  איו  שמערב 
לעושין.   להכפיל  שמעויית  גדולה 

אפשרי    3♦ לאחר   המשך  רואה  איי 
  זה יהיה החוזה הסופי.  –למכרז 

מי שיחליט להכפיל עם ידו של צפון,  

בחוזה   שותפו  את  צריך  3♠ יסבך   .
לקרוא   כדי  בדרום  פלדה    Passעצבי 

  מוכפל.  3♣על 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה(  ♥ 5:  קלף    ). שי 
בהיעדר הובלה מושכת, המלצתי על  
האפשרות הפסיבית, אבל כמעט כל  
יזכה   מערב  כאן.  אפשרית  סדרה 
ויחזור   שלו  הבטוחות  בלקיחות 
תסתיים   בכך  שותפו.  אל  בקלאב 
אפשרות   אין  ההגה.  של  החגיגה 

. צפון  Promotionלחיתוך הארט או  
-ימשוך שליטים, יוציא להגה את ה 

A♦  ב בדיוק,    9-ויזכה  לקיחות 
לקיחות   ארבע  רק  להגה  כאשר 

החוזה   מאליהן.  יבוצע    3♦ מובות 

החלופי   החוזה  בעוד    3♠בדיוק, 
כוה,   הגה  מול  אחת  פעם  ייכשל 

  (משוחק על ידי מזרח). 3♣וכך גם 
  
  
  



  6עמוד  19/12/2021  2021 דצמברסימולטנית ארצית  
  
  

Dealer: S  
Vul: None 11  Board:  

 Q875 
 KQ4 

 972 

 A53  

  

 A642 

 J762 

 65 

 KT4    

 KT9 

 T95 

 QJ8 

 9862  
 J3 
 A83 

 AKT43 

 QJ7  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

לדרום   פשוט.  הכרזה    15מהלך 
לצפון   מאוזת.  חלוקה  עם  קודות 

"שטוחה"   10 חלוקה  עם    קודות 
חלוקה  4-3-3-3 של  זה  סוג  עם   .

השותף   פתיחת  לאחר    NT1מומלץ 
לוותר על השימוש בסטיימן ולבחור  

  . NT3מיד בהכרזה סוגרת 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה(  ♥ 9:  קלף    ). שי 

ההכרזה   מהלך    1NT-3NTמול 
הובלה   במייג'ור.  להוביל  לרוב  עדיף 
קטים   קלאבים  ארבעה  מתוך 
הובלה   מושכת.  איה  אך  אפשרית 

יכולה    ♦Q-ב אך  פוטציאל,  בעלת 
(תארו  לקיחות  הרבה  למכור  גם 
לעצמכם שסדרת הדיאמוד הטובה  
בהארט   ההובלה  בדומם).  הייתה 
לפתח   יסיון  עם  בטיחות  משלבת 
בלקיחה   יזכה  הכרוז  לקיחות. 

סדרת  הראשו את  מיד  ויפתח  ה 

ב זכייתו  לאחר  ,  ♦Q-הדיאמוד. 
לכרוז   וייתן  בהארט  ימשיך  מערב 
יפתח   הכרוז  בעצמו.  סדרות  לפתוח 

ל ויגיע  בקלאב  שייה    9-לקיחה 
)   2בדיאמוד,    4בהארט,    3לקיחות 

לפתח   יספיק  לא  אך  בקלאב), 

החוזה   בספייד.  יבוצע    NT3לקיחה 
  בדיוק עם תוצאה קרובה לממוצע. 

  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: N-S 12  Board:  

 62 
 AQ96 

 Q863 

 952  

  

 K84 

 T72 

 AK 

 AQT63    

 T953 

 KJ53 

 J74 

 74  
 AQJ7 
 84 

 T952 

 KJ8  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

עוד מהלך הכרזה אלמטרי. למזרח  
אין    16 ולאחרים  מאוזות,  קודות 

פגיע   לא  במצב  אולי  לומר.  מה 
יצירתיות   על הכרזות  אפשר לחשוב 

דרום, אבל במצב פגיע גד  -בקו צפון
  זה לא בא בחשבון. לא פגיע 

  
  ניתוח משחק היד

פימי)    (ראש רצף  ♠Q:  קלף ההובלה

(שי מלמעלה). יד כמו זו של    ♦9או  
האם  דילמה:  תמיד  מעוררת  דרום 

(שכראה    ♠K-שווה למסור לקיחה ל
אצל הפותח) התון בעקיפה או עדיף  
זו.  סדרה  יוביל  שהשותף  לחכות 

מוך החוזה  שגובה  כך  יותר  ככל   ,
ורצוי   זמן  יותר  להגה  להיות  אמור 
הייתי   לפיכך,  בסבלות.  להתהל 

דיאמוד  מוביל  אכן    כראה  וזו 
לכרוז   שמוציאה  המצחת  ההובלה 
ומזמיה   בדיאמוד  העוצרים  את 
אותו לסות את העקיפות הכושלות  
בסדרות האחרות. אם הכרוז ישחק  
הוא   מידו  הקלאב  סדרת  את  מיד 
יסה   אם  לקיחות.  לחמש  יגיע 
להישאר   עלול  הוא  הארט,  תחילה 

בלבד מול הגה חזקה. הובלה    4עם  
תעלה את מאזו הכרוז    בספייד  של 

היו    6-ל ודרום  צפון  לקיחות. 

להכפיל   רק  NT1שמחים  אילו   ...
  ידעו שהכול יושב כאן לטובתם.

  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: Both 13  Board:  

 J9 

 A82 

 AT7 
 Q8643  

  

 AT 

 JT765 

 Q96 

 K52    

 KQ87432 

 KQ943 

 4 

   
 65 

  

 KJ8532 
 AJT97  

  

 

West North East South 

--- Pass Pass 3 

4 5 Dbl Pass 

5 Pass Pass 6 

Pass Pass Dbl Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פגיע   במצב  פתיחה".  "כמעט  לצפון 
לא הייתי מותח. למזרח אין פתיחה.  
וההכרזה   שלישית,  ביד  יפתח  דרום 

לדעתי,   היא,  ביותר    3♦ההולמת 
). מה  2או    1(אפשר גם לסות בגובה  

חלוקה   עם  במערב.   7-5לעשות 

הן     5-5(מראה    4♦ האפשרויות 

פשוט   או  בין  4♠לפחות)  ההבדל   .
משמ המייג'ור  סדרות  עותי.  שתי 

ב לבחור  שסדרת   4♠- העדפתי  היות 
לא   צפון  עצמאית.  ראית  הספייד 

. מזרח מכפיל עם קודות  5♦יוותר:  
אפס   עם  מערב  אבל  במייורים, 
הגה ימשיך להכריז, וזו ההזדמות  
ההארט.   סדרת  את  גם  להראות 

בחוזה   לשחק  מוכן  אבל 5♥ מזרח   ,
להראות   הזדמות  לדרום  גם  עכשיו 

השייה.   סדרתו  דבר את  של  בסופו 
להתאמה   מגיעים  הזוגות  שי 

דרך. מזרח -לא -הטובה שלהם בדרך
  צריך להחליט אם להכפיל או לסות  

  , והוא בוחר באפשרות הראשוה. 6♥ 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה (ראש   ♥ Kאו    ♠K:  קלף 
להארט   השותף  העדפת  רצף). 

הרבה   סיכויי    –אומרת  יותר  יש 
דבר,   שהספייד של  בסופו  "יעבור". 

חתכות   אין  בספייד  לקיחות  שתי 
החוזה.   הכשלת  את  ומבטיחות 
בהארט,   האומללה  ההובלה  לאחר 
העקיפות   את  יבצע  דרום 

  13המתבקשות גד מזרח ויזכה בכל  
מזרח מגד,  מערב  -הלקיחות. 

קושי   ללא  לקיחות    11מבצעים 
בחוזה בהארט. יד מרתקת זו תוביל  

  ויות רבות.ודאי לתוצאות קיצ



  7עמוד  19/12/2021  2021 דצמברסימולטנית ארצית  
  
  

Dealer: E  
Vul: None 14  Board:  

 8 
 Q7 

 KT762 

 T7432  

  

 J7653 

 95 

 AJ5 

 Q98    

 Q2 

 KJ86432 

 93 

 AJ  
 AKT94 
 AT 

 Q84 

 K65  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1NT 

2* Pass 2* Pass 

Pass 2NT* Pass 3* 

3 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   עם    NT1דרום  (מומלץ) 
ו  בספייד  קודות    16-חמישייה 

מאוזות. מערב יתערב עם שביעייה  
השיטה   שיטתו.  לפי  בהארט 
המועדפת עלי ביתוח הסימולטיות  

ההכרזה  Landy+Multiהיא    .♦2  
או   בהארט  ארוכה  סדרה  מתארת 

השותף   תשובת  היא    2♥ בספייד. 
Pass/Correct  מערב שסדרת  לאחר   .

במוסכמה   משתמש  צפון  ידועה, 

ל להתחרות  ביסיון    3♦- לבסול 
יבקש לבחור    NT2-(הוא היה רוצה ש

איה   זו  אבל  המייורים,  מבין 
דרום   הסטדרטית).  המשמעות 

(אוטומטי). מערב מחליט    3♣מכריז  
על   חזרה  מצדיק  הפגיעות  שמצב 

. בכך הוא  3שביעייה (חלשה) בגובה  
במכרז צפוןזוכה  אבל  דרום  -, 

יריביהם   את  שדחפו  מכך  מרוצים 
  . 3לגובה  2מגובה 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף).  ♠ A:  קלף   (ראש 

ב כי קלפי    ♠K-דרום ממשיך  ומגלה 
בלקיחה   אזלו.  השותף  של  הספייד 

מוביל   הוא  מזרח ♠Tהשלישית   .
וצפון   דיאמוד,  מהדומם  משליך 

עם   בדיאמוד ♥ 7חותך  חזרה   .  
כעת  הכרוז.  של  בידו  לקחת 
המשחק המצח הוא לעקוף בקלאב  

את   להפיל  ששארה    ♥ Qובהמשך 
בודדת. אם מזרח יוביל מידו הארט, 

בצורה  , ייצא מידו  ♥ A-דרום יזכה ב
עם    בטוחה לקיחה  יקבל  ולבסוף 

K♣  החלפה ההגה,  מבחית   .
חזקה   השייה  בלקיחה  לדיאמוד 

את    –יותר   שתבטיח  ההגה  זו 

  . 3♥ חוזה הכשלת ה

  

Dealer: S  
Vul: N-S 15  Board:  

 K943 
 5 

 75432 

 953  

  

 Q7 

 KQJ843 

 K98 

 K7    

 AJT52 

 AT9 

 6 

 AQT8  
 86 
 762 

 AQJT 

 J642  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 Pass 2 Pass 

3* Pass 4 Pass 

4♦ Pass 4 Pass 

4 Pass 4NT Pass 

5 Pass 6 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

איה   הטבעית  ההכרזה  שיטת 
מאפשרת את מידת הדיוק הדרשת  
להכרזת סלם ביד הזאת, ולכן מהלך  

 Twoההכרזה המוצג הוא לפי שיטת 

Over One .  

מזרח   קלפי  5מתארת    2♥ תשובת   +
לפחות   פתיחה  של  כוח  עם  הארט 
בתגובה   מלא).  למשחק  (מחייב 

מערב   התאמה    3♥ הכרזת  מאשרת 
מגיע   כעת  בסלם.  עיין  עם  בהארט 

קיו הכרזות  של  המראות  -שלב  ביד 
שישי   קלף  למזרח  קוטרולים. 
אז   שהבטיח,  למה  מעבר  בהארט 

בהכרזת   פעולה  משתף  . 4♣הוא 

ממשיך   האופטימי  אך  ,  4♦מערב 
חלשה   שידו  מרגיש  מזרח  כעת 

אסים    –יחסית   ב  –ללא  -ומסתפק 

יסיים  4♥  זה  מהזוגות  חלק  אצל   .
את המכרז, אבל מערב מרגיש שידו  

קיו מכריז  והוא  הרבה  ביד  -שווה 

. זה משכע את מזרח שרוב  ♠4וסף  
והוא   האסים החסרים אצל שותפו, 

). הכרזת מערב  4NTשואל למספרם (

ב3או    0אומרת    5♣ כאן  רור  . 
מזרח  אסים.  בשלושה  שמדובר 
תיאורטית   חסר.  אחד  שאס  רואה 

למשוך   יכולה  שההגה  ,  ♠AKייתכן 
הזמן   כל  חיפש  שמערב  הסיכוי  אך 
כאשר סדרתו הראשית חלשה   סלם 

  . 6♥ מאוד הוא אפסי. מזרח מכריז 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה אין  :  קלף  אפשרי.  הכול 
כללים ברורים מה להוביל גד סלם.  
שחקים רבים בדרום ימהרו למשוך  

A♦    אכן הם  אותו.  "לאבד"  מחשש 

ב  כל    A-יזכו  את  יאבדו  אך  שלהם, 
בספייד    12יתר   הובלה  הלקיחות. 

הוא   אבל  לכרוז,  מסוכת  יותר 

גד   שהעקיפה  יבין  לא    ♠ Kכראה 

ב יזכה  זה הוא  ,  ♠A-תצלח. במקום 
עם ישחק   קלאב  סיבובי  שלושה 

וימשיך בדיאמוד. כעת    ♠ Qהשלכת  
באמצעות   בקלות  יבוצע  החוזה 

  חיתוך צולב. 
ההובלה היחידה שתסכן את הכרוז  
את  שתשבש  בשליט  הובלה  היא 
דיאמוד   פעמיים  לחתוך  התכית 
הוא   המצח  המשחק  כעת  בדומם. 

להשליך   הקלאב    ♠Qעדיין  על 
עקיפת   לבצע  מכן  ולאחר  השלישי 

בספייד ולהגביה את הסדרה    חיתוך 
שליטים   משיכת  סיום  לאפשר  כדי 
המפסידים   זריקת  עם  בדומם 

הספייד   סדרת  על  אך    –בדיאמוד 
זהו קו משחק מסובך ומסוכן. קיים  
שקלול   שלאחר  גבוה  סיכוי 
יחליט   הכרוז  השוות  האפשרויות 
רגילה   עקיפה  על  יהבו  את  להשליך 
בספייד וייכשל. עדיין, כל זה מותה  

שליט    בכך בהובלת  יבחר  שדרום 
להערכתי,   מאליה.  מובת  לא  כלל 
טוב   סיכוי  לכרוז  יש  הכול  בסך 

  . 6♥ להצליח בחוזה 
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Dealer: W  
Vul: E-W 16  Board:  

 954 
 AKJ95 

 K73 

 T9  

  

 76 

 QT762 

 J2 

 J874    

 KT 

 843 

 T654 

 A532  
 AQJ832 
  

 AQ98 

 KQ6  

  

 

West North East South 

Pass 1 Pass 1 

Pass 1NT Pass 2* 

Pass 2 Pass 3* 

Pass 4 Pass 5* 

Pass 5* Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

רואה   "יפות"    11צפון  קודות 
לפתוח. קודות    18לדרום    ומחליט 

הוא   בהן  העיקרי  שהפגם  מעולות 
בה.   פתח  שהשותף  בסדרה  חוסר 

 Checkbackדרום משתמש במוסכמה  

Stayman    צפון את  להכריח  כדי 
את   קובע  מכן  ולאחר  שוב,  להכריז 
סדרת השליט מתחת לגובה למשחק  

) סדרה 3♠מלא  הכרזת  עקרוית   .(
בגובה   ב  3כלשהי  שימוש  -לאחר 

Checkback Stayman    הכרזה היא 
(ולא   לסלם  שאיפה  עם  מחייבת 

מלא   למשחק  כבר    –הזמה  דרום 
שלשותפו   קודות    12-13יודע 

קיו מכריז  צפון  ביד  -מאוזות). 

ושולל   דרום ♣Aבדיאמוד  כעת   .

ל לקפוץ  הכרזת    –  5♥ -יכול  זו 
Exclusion Keycard   המבקשת

מפתח   קלפי  כמה  להודיע  מהשותף 

איו כלל בספירה.    ♥ Aיש לו כאשר  

אפס    –צעד ראשון    –  5♠צפון מכריז  
מוע   דרום  כעת  מפתח.  קלפי 
קלפי   שי  כאשר  סלם  מלהכריז 

  ) חסרים.♣K♠  +Aמפתח (
  

  ניתוח משחק היד

לאור הכרזת    -    ♣A:  קלף ההובלה
ויש   מאוד  חזקות  ידיהם  היריבים 

ה  את  לאבד  בטופ  A-חשש  - הזה. 
ה הלקיחה  משמעותית    12- בוטום 

סלם.  מוכרז  לא  כאשר  גם 
יהיה   מה  משה  זה  אין  במציאות, 
אפשרות   אין  לדרום  ההובלה.  קלף 
מדובר   בקלאב.  מהמפסיד  להיפטר 

עקיפה   על  יושבת.    -בסלם  שלא 

ל יגיעו  וטובים  יאלצו  וי  6♠- רבים 
  לרשום תוצאה שלילית. 

  

Dealer: N  
Vul: None 17  Board:  

 K3 
 A98 

 QT97 

 KQ72  

  

 AJ85 

 Q7 

 AK8653 

 J    

 Q9642 

 K652 

  

 AT63  
 T7 
 JT43 

 J42 

 9854  

  

 

West North East South 

--- 1 1 Pass 

1 Pass 4* Pass 

4 Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה 

באוברקול   מתערב  לאחר    1♦ מזרח 

צפון   יבחר    1♣פתיחת  הפותח  (אם 

מערב).  1♦דווקא   יהיה  המתערב   ,

משיב   חלק  1♠מערב  לפי   .
מחייבת   הכרזה  זו  מהמומחים 

בספייד4שמבטיחה   קלפים   +  .
לא   הכרזה  שזו  סבורים  אחרים 

עם   כך  5מחייבת  בספייד.  קלפים   +
אוברקול   למזרח  אחרת,  או 
פלאה   התאמה  עם  מקסימלי 
בספייד, וידו שווה הכרזת ספליטר  

עם    4שמבטיחה    4♣ ספייד  קלפי 
חלשה   מערב  של  ידו  בקלאב.  קוצר 
איו   השותף  בסדרת  (חוסר  יחסית 
להימע   מחליט  והוא  מועיל), 

סלם (ממילא חסרים שי    מיסיוות

  . 4♠קלפי מפתח). החוזה הסופי הוא  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף).   ♣K:  קלף   (ראש 
מערב זוכה בידו וצריך להחליט איך  
אפשרות   השליט.  סדרת  את  לשחק 

ה  אחת לעבר  מוך  קלף  כדי    J-היא 

על   דאבלטון    Kלהתגבר  או  בודד 
היא   שייה  אפשרות  צפון.  של  בידו 

לעקוף    Qלהריץ   לסות  מכן  ולאחר 

רמז ♠Tגד   שום  שאין  היות   .
קצר  שדרום  ההכרזה  ממהלך 
האפשרות   את  להעדיף  יש  בספייד, 
המצליחה.   אכן  והיא  הראשוה, 
לאחר משיכת שליטים הכרוז ימסור  

רק   לקיחות    12ויבצע    ♥ Aלהגה 
ללא קושי. בהשוואה לבורד הקודם,  
דווקא ביד שבה פחות סביר להכריז  
ומכריזי   טוב  יושב  הכול  סלם, 

  אה. Topם לקבל הסלם צפויי
  
  
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S 18  Board:  

 J96532 
 95 

  

 A9432  

  

 AT7 

 K64 

 KJ4 

 KQ85    

 8 

 J82 

 QT7532 

 JT7  
 KQ4 
 AQT73 

 A986 

 6  

  

 

West North East South 

--- --- 1NT 2* 

2NT* Pass 3* Pass 

3 Pass Pass Pass 

    

 
  ההכרזה ניתוח 

סוף קצת מוחה מידיים באזור  -סוף
רגילה   פתיחה  במזרח.   NT1הסלם. 

: חמישייה בהארט  2♥ דרום מתערב  
בקלאב.   או  בדיאמוד  רביעייה   +

מכריז   מוסכמת    NT2מערב  לפי 
חלשה   יד  מראה  זה  (לרוב  לבסול 

במייור). שישייה  מזרח    עם  כעת 

, ומערב מכריז את  3♣חייב להכריז  

בגובה    (הכרזה  3♦סדרתו     3מידית 
מבין   מזרח  חוזק).  מראה  הייתה 

ב לעצור  רוצה  לדרום  3♦- ששותפו   .
יד טובה, אך שותפו לא הבטיח דבר  

  –ומערב "פגע" בסדרה הצדדית שלו 

  . 3♦לכן הוא ייתן ליריבים לשחק 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♥ 9:  קלף    ).סדרת 

ב מתחילה  דרום  ♥ AQ-ההגה   .
צפון   אך  שלישי,  בסיבוב  ממשיך 

לחתוך   יכול  הפחות  איו  לכל   .
הוא יכול לאותת על העדפה לקלאב.  
קלאב  להמשיך  לדרום  יעזור  זה 

ב  שיזכה  שלא  ♦A-לאחר  לאחר   .
דרום  חיתוך,  לשותף  לתת  הצליח 

והחוזה   חיתוך  מהשותף    3♦מקבל 
  כשל בלקיחה אחת. 

לצפון  טובה  תוצאה  זו  דרום?  -האם 
להשיג   אפשר  כל  קודם  לא!  ממש 

כן,   140+ על  יתר  בהארט.  בחוזה 
מלא -צפון משחק  החמיצו  דרום 

המתבצע ללא קושי. זה    ♠4פלא של  

ו  צפון אי  –  2♥ החיסרון של הכרזת  
שישייה   להראות  דעתו  על  מעלה 

אמור    Jבראשות   שדרום  בסדרה 
הספציפית   ביד  בה.  קצר  להיות 
ברורה   דרך  לראות  קשה  הזאת 

  . 4♠להכריז  
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Dealer: S  
Vul: E-W 19  Board:  

 Q87642 
 Q 

 J62 

 865  

  

  

 AT9432 

 KQT93 

 A7    

 T3 

 75 

 A84 

 QJT942  
 AKJ95 
 KJ86 

 75 

 K3  

  

 

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 4 4NT Pass 

5 5 Dbl Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

עם ידו של   1♠על    3♣הייתי מתערב  
הפגיעות   מצב  אלמלא  מערב, 
מיד   משיב  צפון  מקרה  בכל  החות. 

וחלוקתית    4♠ מאוד  חלשה  יד  עם 
חוזה   מפי  הגה  שום  בה  שאין 

  . 5אפשרי של היריבים בגובה 
  6-5מזרח לא ותן לשחק עם חלוקה  

. זה מראה שתי סדרות  NT4ומכריז  
לספייד).   (פרט  כלשהן  ארוכות 
הסדרה   את  להכריז  צריך  השותף 
לו,   שמתאימה  ביותר  המוכה 

לתקן   מתכוון  .  5♦- ל  5♣ומזרח 
כי צפון   במציאות זה לא מגיע לכך, 

ל רוצה 5♠- מתחרה  איו  מזרח   .
בגובה   אי  6להכריז  מכפיל.  והוא   ,

  .5♠ צופה חוזה מוכפל של 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף).   ♣Q:  קלף   (ראש 
בארבע  מיד  לזכות  כדאי  להגה 
בטרם  שלה,  המהירות  הלקיחות 
ההארט.   סדרת  על  משהו  ייעלם 

של   טובה    300+תוצאה  תהיה 
מערב, היות שהחוזה היחיד  -למזרח
הוא    5בגובה   בוודאות  לבצע  שיתן 

מהכרזת  5♣ מע  היה  צפון  אילו   .

-מערב לא היו שארים ב-, מזרח5♠

טבעי  5♣ שזה  סבור  אי  עדיין   .
צפון   של  ידו  עם  להתחרות  לגמרי 

במצב פגיעות וח, ולכן שי    5לגובה  
צפויים   בשדה  הפופולריים  החוזים 

  .Dbl, עם או בלי 5♠- ו 4♠ ות להי
  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: Both 20  Board:  

 Q54 
 3 

 KJ763 

 Q865  

  

 3 

 KJ962 

 A52 

 T974    

 AKT9 

 AQT875 

 T 

 A3  
 J8762 
 4 

 Q984 

 KJ2  

  

 

West North East South 

1 Pass 3* Pass 

4NT Pass 5 Pass 

5NT Pass 6* Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

חמישייה    8למזרח   עם  קודות 
זו   יד  בספייד.  וסיגלטון  בהארט 

  1♥ על    4♥ טובה מדי להכרזה ישירה  
(ראה לדוגמה את   המתארת חולשה 

במקום    ידו של צפון בבורד הקודם).
ספליטר   בהכרזת  להשתמש  יש  זה 

+ קלפים  4המתארת התאמה של    3♠
כן,  בספייד.  קוצר  עם  בהארט 
ביותר   המתאימות  הידיים 
להשתמש במוסכמה זו מכילות כוח  
יד   למערב  מפתיחה.  פחות  קצת  של 
גדולה שלא תעצור לפי סלם לאחר  
מערב   השותף.  של  ספליטר  הכרזת 
מברר כי שי קלפי המפתח החסרים  

שאלה על    –  NT5אצל שותפו ומכריז  
גדול.   סלם  והזמת  צדדיים  מלכים 

אין לי    –מזרח חוזר לסדרת השליט  

מראה   היה  לו  צדדיים.   ♣Kמלכים 

מכריז  ♦Kאו   היה  מערב  אך  7♥ ,   ,
צפוי   מפסיד  רואה  מערב  במציאות 

  . 6♥ -בקלאב ומסתפק ב
  

  ניתוח משחק היד

  ). רביעי מלמעלה(  ♦ 6:  קלף ההובלה
אך   מסוכות,  ההובלות  כל  זו  ביד 
חיובי   צד  בדיאמוד  להובלה 
לסייע   עשויה  והיא  משמעותי, 

  Aאו    Qלהכשלת החוזה אם לשותף  

, אבל  ♦Qבסדרה. השותף אכן מביא  
קל:  הסלם  וביצוע  סיגלטון,  לכרוז 

ב זוכה  שליטים  ♦A-מערב  מוציא   ,
בסיבוב אחד וחותך בדומם את שי  
אכן   הוא  בספייד.  שלו  המפסידים 
ייאלץ להפסיד לקיחה אחת בקלאב  

    מבוצע בדיוק. 6♥ החוזה  –
  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S 21  Board:  

 7 

 Q932 

 K9874 
 AK9  

  

 AQ95 

 T86 

 AQJ5 

 J2    

 K6432 

 KJ7 

 63 

 875  
 JT8 

 A54 

 T2 
 QT643  

  

 

West North East South 

--- 1 1 Pass 

3* Pass 3 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

בגובה   באוברקול  להתערב    1מתי 
בת  עם של    4  סדרה  ידו  קלפים? 

המקרה   את  מציגה  מזרח 
סדרה   פתיחה,  של  כוח  האידיאלי: 
לכפל   מתאימה  לא  חלוקה  טובה, 

למזרח  ו   מוציא וח.  פגיעות  מצב 
להכרזת   אחת  קודה    NT1חסרה 

  . Pass- וחבל עם יד כזו להסתפק ב

להכריז   אם  מתלבט  ולו    4♠מערב 
שלו   היד  מבה  אבל  להפריע,  כדי 
חלוקתית   יד  דרושה  מתאים.  איו 
מיידית   העלאה  להצדיק  כדי  יותר 

לגובה   אוברקול  התאמה    4של  עם 
יותר    5של   מערב  של  בידו  קלפים. 

המומלצת   ההכרזה  מפסידים.  מדי 
. Mixed Raiseהיא מוסכמה הקראת  

בגובה   היריב  סדרת    3הכרזת 
של   התאמה  קלפים  4מתארת   +

קודות. מזרח זהר    7-9בספייד עם  
בספייד   חמישי  קלף  היעדר  בשל 

  .  3♠ ומסתפק בחוזה חלקי 

לאחר   ללא    1♠אגב,  ותר  דרום 
הכרזה מתאימה משום שכפל שלילי  
כך  בהארט.  רביעייה  מבטיח  היה 

מהמכרז  -צפון "זרקים"  דרום 
קוד ות לא מעטות, אך  כשברשותם 

  ממילא היד שייכת ליריביהם.
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♦T:  קלף    ).סדרת 
בדיאמוד   העקיפה  על  יחזור  מזרח 
מפסיד   הארט  להשליך  כדי 
ולא   שליטים  ימשוך  הוא  מהדומם. 
לקיחות   שתי  הפסד  למוע  יוכל 
הסופי   הלקיחות  מספר  בקלאב. 
המצב   ביחוש  אפוא  תלוי  יהיה 

ה חוזה  בסדרת  אי  לצערי,  הארט. 
שצפון   העובדה  עקב  ביחוש  כישלון 
הגיוי   כלל.  הכריז  לא  ודרום  פתח 

בצפון, והחלטה זו תוביל    ♥ Aלמקם  
  לקיחות בדיוק. 9לתוצאה של  



  10עמוד  19/12/2021  2021 דצמברסימולטנית ארצית  
  
  

Dealer: E  
Vul: E-W 22  Board:  

 T74 
 653 

 J5 

 K6543  

  

 QJ6 

 AQ9742 

 4 

 QJ2    

 83 

 KJ 

 KQT9863 

 A8  
 AK952 
 T8 

 A72 

 T97  

  

 

West North East South 

--- --- 1 1 

2 2 Pass Pass 

3 Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פתיחה   ,  1♠והתערבות    1♥ לאחר 
ידי המשיב  על  הכרזת סדרה חדשה 

אחד    2בגובה   לסיבוב  מחייבת 
) טובה  יד  קודות).  10ומבטיחה   +

בדוחק   מכריז  יצול    2♠צפון  תוך 
סוף   זה  אבל  הוח,  הפגיעות  מצב 
מזרח   שלו.  השותפות  של  הסיפור 

ב  חופשית    Pass-ממתין    3♥ (הכרזה 
ומערב   יותר)  טובה  יד  תראה 

בקיו השי-משתמש  בסיבוב  .  ביד 

מהשותף    3♠ ההכרזה    מבקשת 
בסדרת   NT3להכריז   עוצר  עם 

מזרח מגיעים  כך  מערב  -היריבים. 
להם  שיש  למרות  שליט  ללא  לחוזה 

  קלפים בהארט. 8התאמה של  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה)  (  ♠5:  קלף  רביעי 
זו ההובלה הכוה כאשר יש רצף   –

של שי קלפים בכירים בלבד. מזרח  

, עולה על  ♥ Kזוכה בלקיחה, משחק  

J ♥  ה לקיחות    Q-עם  שש  ומושך 
שי   משליך  דרום  בהארט. 
כעת  קלאבים.  ושי  דיאמודים 
בהמשך  לבחור  יכול  מזרח 

לפילת    בדיאמוד  בוודאות  שיוביל 
ב תזכה  (ההגה  אחת  פעם  -החוזה 

A♦    או בספייד)  לקיחות  ובארבע 
שעשויה   בקלאב  עקיפה  על  להמר 
גם   אך  החוזה,  לביצוע  להוביל 
בתחרות   לקיחות.  בשתי  לכישלון 

IMP   את לבצע  לסות  שצריך  ברור 
בטופ אבל  הפילה  -החוזה,  בוטום 

  השייה יכולה להיות משמעותית. 

טוב יהיה    חוזה  מת  4♥ יותר  על   .
ערי   להיות  חייב  דרום  להכשילו 
הובלה   לאחר  מיד  לקלאב  ולהחליף 

  . ♠A-ב

  

Dealer: S  
Vul: Both 23  Board:  

 82 
 K97 

 K98762 

 K7  

  

 53 

 J5 

 A3 

 AQT9843    

 AKQJT 

 A642 

 JT4 

 2  
 9764 
 QT83 

 Q5 

 J65  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 Pass 2 Pass 

2 Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

בשיטה   הכרזה  מהלך  זהו  הפעם 

מתחיל   מזרח  +  10(  2♣"טבעית". 
חמישייה   מראה  מערב  קודות). 
כעת  בהארט.  ורביעייה  בספייד 

להכריז   הגיוי  עם    NT3במזרח 
  שביעייה טובה ועוצר בדיאמוד.  

הייתה    Two Over Oneשיטת  
מאפשרת למזרח גמישות רבה יותר  
(טבעית   שייה  הכרזה  באמצעות 

גם כאן קשה  3♣ומחייבת) של   , אך 
  . NT3להימע מהחוזה הסופי החות 

  
  ניתוח משחק היד

  ). רביעי מלמעלה(  ♥ 3:  קלף ההובלה

חייבת    2♥ הכרזת   איה  מערב  של 
להרתיע. ההובלה הזאת חושפת מיד  
את  ומאלצת  ההארט  סדרת  את 
החוזה   את  לבצע  לסות  הכרוז 

. העקיפה  ♣AQבעזרת עקיפה לעבר  
לזכות   אפשרות  אין  אבל  מצליחה, 

מ הובלה    9- ביותר  לקיחות. 
בלי   מזרח  את  תשאיר  בדיאמוד 
כיסה צדדית לסדרת הקלאב, אבל  

ועז   לכרוז  לתאפשר    10-להגיע 
לקיחה   פיתוח  באמצעות  לקיחות 

  שייה בדיאמוד ועקיפה בקלאב.

החלופי   לביצוע    4♠   החוזה  יתן 
ד  חיתוך  בדומם  איבאמצעות  מוד 

הכרוז  בשליט,  תוביל  ההגה  (אם 
באמצעות   הקלאב  סדרת  את  יגביה 

  עקיפה ולאחריה חיתוך).
זו   בחלוקה  מכולם  המצליח  החוזה 

לקיחה  6♣יהיה   רק  ימסור  הכרוז   !
שאר   מכל  וייפטר  בקלאב  אחת 

  המפסידים בעזרת סדרת הספייד. 
  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: None 24  Board:  

 832 
 AKJ9864 

 Q8 

 5  

  

 AKQJ97 

 52 

 AT2 

 J8    

 T65 

 QT3 

 64 

 AK976  
 4 
 7 

 KJ9753 

 QT432  

  

 

West North East South 

Pass 4 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

ללא   בהארט  טובה  שביעייה  לצפון 
כוח צדדי. במצב לא פגיע יד זו ודאי  

  .4♥ מתאימה להכרזת פתיחה 
מזרח  את  תעצור  לא  זו  הכרזה 
שישייה   עם  טובה  יד  שמחזיק 

יכריז   והוא  בספייד,  .  4♠"סגורה" 
  קצר וקולע.   –זה ימצה את המכרז 

  
  ניתוח משחק היד

סיגלטון בסדרת (  ♥ 7:  קלף ההובלה

  ♥ A-וגם ב  ♥ J-צפון זוכה ב  ).השותף
ב שווא    ♥ K-וממשיך  בתקוות 

, אבל השליטים  Promotionלהשגת  
  של מזרח טובים מדי. 

ערי,   להיות  חייב  מזרח  בהמשך 
פזיזה   שליטים  מהוצאת  להימע 
את   להבטיח  כדי  דיאמוד  ולשחק 
(חיתוך   שלו   העשירית  הלקיחה 
בדומם). דיאמוד  של  שלישי   סיבוב 

עם   לחתוך  להקפיד  כדי    ♠Tיש 
  שצפון לא יוכל לחתוך מעל הדומם.

על   שיסמוך  סדרת  פיתוח  כרוז 
חיתוך  הקלאב   בשביל  באמצעות 

בדיאמוד,  השלכת   מפסידים 
קשות   האכזרית  מיתאכזב  החלוקה 

. עקיפה כפולה בקלאב גד דרום 5-1
אך   תצליח הקלפים,  שיושבים  כפי 

  אין בה כל היגיון. 
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Dealer: N  
Vul: E-W 25  Board:  

 A53 

 9653 

 J862 
 K5  

  

 84 

 KQT4 

 A 

 QJT876    

 KT962 

 8 

 Q97543 

 9  
 QJ7 

 AJ72 

 KT 
 A432  

  

 

West North East South 

--- Pass 1 1NT 

2 Dbl Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

  NT1, ודרום מתערב  1♣מזרח פותח  
) מיימלית  יד  קודות).    15עם 

) מעיית  חלוקתית  יד  ).  6-5למערב 
עקרוית,   מתבקשת.  כלשהי  הכרזה 

בגובה   חדשה  סדרה  איה    2הכרזת 
הייתי   מוסכמות  בהיעדר  מחייבת. 
ביותר   הארוכה  הסדרה  את  מכריז 

קודות. הוא יודע שרוב    8. לצפון  2♦
כוח   לו  ויש  שלו  בצד  הקודות 

כפל   כאן,  בדיאמוד.  הגיוי  מעיש 
  ביחוד מול יריבים פגיעים. 

יסה   מזרח  אולי  כעת?  יקרה  מה 

? אולי מערב יסה מזלו  3♣-לברוח ל 
מקרה בספייד שבכל  היא  האמת   ?

החלטי   זוג  לברוח.  לאן  להם  אין 
דרום שיכפיל כל חוזה אפשרי  -בצפון

  יבטיח לעצמו תוצאה טובה.  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה(  ♥ 6:  קלף    ). שי 

בטוחה.   הובלה  מחפש   Kצפון 

ומחליף    ♥ A-מהדומם. דרום זוכה ב

אבל ♠Q-ל לכסות,  לא  עדיף  כאן   .

עם   יכסה  מערב  וצפון    Kכראה 

ב את  ♠A-יזכה  רואה  צפון  כעת   .

לשחק   שכדאי  ומבין   ♣ Kהדומם 
חייב להחזיק    NT1(השותף שהכריז  

A♣ .בסדרה וממשיך  זוכה  צפון   .(
מערב חותך, אבל ברגע שדרום יזכה  

וצפון    ♠J-ב בקלאב,  ימשיך  הוא 
זה  בשלב  מעל מערב.  לחתוך  יתחיל 

שלוש    לא מההגה  למוע  יתן 
לארבע   בוסף  בדיאמוד,  לקיחות 
בסדרות   המהירות  הלקיחות 
גם   כשל פעמיים.  הצדדיות. החוזה 
אם הכרוז יצליח להיכשל פעם אחת  

תוצאה   דרום -לצפוןבלבד, מובטחת  

  . 200+מעולה של 
  

  

Dealer: E  
Vul: Both 26  Board:  

 T 
 AT2 

 KJ9653 

 KT7  

  

 KQ954 

 QJ86 

 8 

 A94    

 76 

 9753 

 AT742 

 J3  
 AJ832 
 K4 

 Q 

 Q8652  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

1NT 2 2 3 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   של 1♠ מזרח  יד  לדרום  גם   .

פתיחה   יכול  1♠הכרזת  איו  הוא   .
להיכס למכרז ושותק. מערב משיב  

. במצב 2♦. צפון מתערב  NT1בדוחק  
פתיחה.   של  כוח  מראה  זה  פגיע 

ידו   .  2♥   -מזרח ממשיך להכריז את 
כבר   הוא  כעת מגיע תורו של דרום. 
יודע שהשותפות שלו מחזיקה ברוב  
הקודות, אבל הסיגלטון בדיאמוד  

להכ כוחו. אי מציע  ריז  מחליש את 

שיש:   שבסיבוב  3♣מה  יבין  צפון   .
קרוב   היה  שותפו  הראשון 

צפון יסתפק  2♣לאוברקול   . לדעתי, 

של  3♣בחוזה   שידיהם  פי  על  אף   ,
מ-צפון רחוקות  אין    .NT3-דרום 

צפון האמת,  יכולים  -למען  דרום 
להשיג תוצאה טובה יותר אם ירשו  

  וידייקו בהגה.   2♥ ליריביהם לשחק 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה השותף(  ♠ 7:  קלף    ).סדרת 
למשוך   לא  הוא  הכון  המשחק 

ב זוכה  דרום  ומשחק    ♠A-שליטים! 

Q♦ .הארט ומסה  זוכה  מערב   .

ספייד.   וחותך  בידו  זוכה    ♦Kדרום 
מעליו   חותך  דרום  במזרח.  חתך 
התהליך   בדומם.  ספייד  עוד  וחותך 

עם   עצמו  על  צריך  ♦Jחוזר  כעת   .

ביד  ♥ Aלשחק   ורק  ולחתוך הארט   ,
השליט   עם  ספייד  לחתוך  אז 

כבר   לכרוז  הדומם.  של    9האחרון 
דיאמוד   מוביל  והוא  לקיחות 

-מהדומם. לא משה מה יעשו מזרח
של  הותרים  השליטים  שי  מערב, 
עשירית.   לקיחה  לו  מבטיחים  דרום 
את   שיגביל  היחיד  ההובלה  קלף 

  . ♣3לקיחות הוא  9- דרום בוודאות ל
  

  

Dealer: S  
Vul: None 27  Board:  

 Q86 
 74 

 Q5 

 AKJ952  

  

 AJ9 

 63 

 AT964 

 T87    

 532 

 AK985 

 J8 

 Q63  
 KT74 
 QJT2 

 K732 

 4  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1 1 Dbl 

1 2 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קריאות    1♣צפון  שתי  לאחר 
Pass  של מיימלי  אוברקול  למזרח   .

כדי  1♦ . דרום משתמש בכפל שלילי 
סדרות   בשתי  רביעיות  להראות 
המייג'ור. מערב מכריז את מה שיש  

עם   2♣, וצפון חוזר על סדרתו  1♥ לו  
  שישייה טובה. 

עד כאן הכול היה די ברור, ומתברר 
את   מיצה  זה המכרז  עצמו. שבשלב 

כל אחד מהשחקים כבר הראה את  
מבין   דרום  להראות.  לו  שהיה  מה 
שבמצב של חוסר התאמה (סיגלטון  
עדיף   השותף)  של  שישייה  מול 
לחפש   מאשר  מוך  לעצור 

ב כפי  NT2-הרפתקאות  זאת,  עם   .
שיכריז   מי  הקלפים    NT2שיושבים 

ישיג תוצאה   דווקא  ייעש, אלא  לא 
  טובה בחוזה הלא רצוי הזה. 

  
  תוח משחק הידני

גבוה מדאבלטון  (  ♥ 6:  קלף ההובלה
השותף ב  ).בסדרת  זוכה  -מערב 

AK ♥    .בסדרה לכרוז  וממשיך 
ספייד   זה  בשלב  להשליך  מומלץ 
את  חותך  מזרח  מידו.  מפסיד 
ההארט   של  השלישי  הסיבוב 

  ♦Aומגיעות לו עוד שתי לקיחות עם  

יקבל ♠A-ו הדומם  מסוים  בשלב   .
לעקיפה.   קלאב  ויוביל  ההובלה  את 

גד   וצפון    ♣Qהעקיפה  מצליחה, 
שש   עם  בדיוק  החוזה  את  מבצע 
בדיאמוד   אחת  בקלאב,  לקיחות 

  ואחת בספייד. 
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Dealer: W  
Vul: N-S 28  Board:  

 Q7642 
 K85 

 96 

 J72  

  

 JT 

 J76 

 K754 

 A864    

 983 

 432 

 A82 

 KT95  
 AK5 
 AQT9 

 QJT3 

 Q3  

  

 

West North East South 

Pass Pass Pass 1 

Pass 1 Pass 2NT 

Pass 3* Pass 3 

Pass 3NT Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

חלוקה    18לדרום   עם  קודות 

פותח   הוא  ובסיבוב  1♦ מאוזת.   ,
במייג'ור    4-4השי בהיעדר התאמה  

ל קופץ  להראות    NT2- הוא    כדי 
הקודות    6קודות מאוזות.    18-19

להמשיך   כדי  מספיקות  צפון  של 
והוא משתמש  הלאה למשחק מלא, 

כדי   Checkback Staymanבמוסכמה  
בספייד. בשלב   5-3לברר על התאמה  

רביעייה   מראה  דרום  ראשון 
זו אין התאמה   בהארט, אך בסדרה 

מכריז   דרו NT3וצפון  יודע  .  ם 

מכריז   היה  לא  בלי    3♣ששותפו 
את   ומכריז  בספייד,  חמישייה 

  . 4♠החוזה הסופי  
  

  ניתוח משחק היד

. קשה להמליץ על  ♠J:  קלף ההובלה
או  בקלאב  אגרסיבית  הובלה 

בשליט  בדיאמוד מרצף  ההובלה   .
שההגה   רואה  צפון  בטוחה.  ראית 
אותו   להכשיל  אפשרות  החמיצה 
מושך  הוא  לטוב.  ומקווה  מידית 
סיבובי   ארבעה  משחק  שליטים, 
מאחד   להיפטר  ומצליח  הארט 

בדיאמוד.  הכרוז    המפסידים 
להגה   וכעת  בדיאמוד,  ממשיך 
אסור לפתוח את סדרת הקלאב. כל  

מזרח יגעו- עוד  לא  בקלאב    מערב 
והכרוז יתחיל סדרה זו, יהיו להגה  
על   תשמור  אם  לקיחות  שלוש 
שייה   "יד  הפשוטים:  הכללים 

  מוך" ו"כסה תמוה בתמוה".

אחת.    4♠ החוזה   בלקיחה  כשל 
על   שמעו  שלא   Checkbackזוגות 

Stayman    העלו   NT3-ל  NT2ופשוט 
  (לפחות). 600+ייהו מתוצאה של 

  

  

Dealer: N  
Vul: Both 29  Board:  

 QT 
 KQ5 

 A74 

 AK862  

  

 42 

 JT4 

 Q63 

 QT943    

 AKJ6 

 A972 

 KT8 

 J5  
 98753 
 863 

 J952 

 7  

  

 

West North East South 

--- 1 Pass Pass 

Dbl 1NT Pass 2 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה 

עם   פותח  וחלוקה    18עוד  קודות 
הרצון   כל  עם  הפעם  אך  מאוזת, 
להשיב.   יכול  איו  דרום  הטוב 

טיפוסי   מוציא  כפל  יד   –למערב 
  טובה עם קוצר בקלאב.  

לדעת שייה  כדאי  הכרזה   :NT1 
שהשותף   השיבלאחר  מתארת    לא 

  קודות עם חלוקה מאוזת.  18-19
השייה   ההכרזה  את  מתקן  דרום 

ל שותפו  לא  2♠- של  זה  במצב   .
מקובל להשתמש בהכרזות טרספר.  
צפון מבין ששותפו חלש מאוד ואיו  

הוא    –מעלה על דעתו הכרזה וספת  
  כבר הראה את הקודות שלו!

יפגין   שמערב  המע  מן  לא  כעת 
אגרסיביות ויכפיל לעושין (בתקווה  
שלי   ההמלצה  אך  יבין),  שהשותף 
לשחק   ליריבים  לתת  פשוט  היא 

  למערב.   בחוזה שוח
  

  ניתוח משחק היד

בהיעדר הובלה    -   ♠ A:  קלף ההובלה
"לראות   רוצה  מערב  מושכת 

את    .שולחן" להפיל  בעיה  כאן  אין 
(להגה   אחת  בלקיחה    שלוש החוזה 

בהארט   אחת  בספייד,  לקיחות 
מדויקת   הגה  בדיאמוד).  ושתיים 
החוזה   את  תכשיל  מערב  של  מאוד 

עם   להתחיל  לאחר  ♠ AKפעמיים:   ,
לשחק הזדמות    מכן  בכל  קלאב 

לדאוג   בדומם.  הכרוז  את  ולתקוע 
בדיאמוד   בלקיחה  יזכה  שהשותף 
של   שלישי  סיבוב  לשחק  שיוכל  כדי 
אולץ   שדרום  לאחר  ולבסוף  קלאב, 
לחתוך, לשחק הארט מוך ולהכיס  

סופי. למשחק  הדומם  בדקו    את 
זאת בעצמכם. בשולחן יקרה כראה  

אחר.   תהיה    200+משהו  ומעלה 
  מערב. -תוצאה יפה למזרח

  

  

Dealer: E  
Vul: None 30  Board:  

 T6 
 Q832 

 QT95 

 J96  

  

 A5 

 JT4 

 76 

 KT7542    

 QJ7432 

 A6 

 842 

 A3  
 K98 
 K975 

 AKJ3 

 Q8  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1NT 

2* Pass 2* Pass 

2 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   מערב  NT1דרום  הכרזת   . ♦2  
בספייד   או  בהארט  שישייה  מראה 
(כל אחד יראה את הסדרה הארוכה  
מה   אין  לצפון  שיטתו).  לפי  שלו 

מזרח   הכרזת  היא    2♥ לומר. 
Pass/Correct אמור הסופי  החוזה   .

  משוחק על ידי מערב. 2♠ להיות 
כפולה  -לצפון התאמה  דרום 

לי  בסדרות   קשה  אך  האדומות, 
להעלות על הדעת הכרזה אגרסיבית  

  .3שתוביל אותם לחוזה בגובה  
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף   ♦T:  קלף   (ראש 
קודות    ).פימי שלשותפו  יודע  צפון 

הטובה   בסדרתו  ומוביל  רבות 
בדיוק    ביותר. יודע  דרום  היה  לו 

לו   ותן  היה  שותפו,  הוביל  ממה 
בשליט.   ולהמשיך  בלקיחה  לזכות 

ב יזכה  דרום  וכעת    ♦K-במציאות 
מהכרוז   למוע  טובה  דרך  לו  אין 
ימשיך   אם  בדומם.  דיאמוד  חיתוך 

ב יזכה  מערב  מוך,  ,  ♠Q-בשליט 

ייכס  ♣AKישחק   קלאב,  יחתוך   ,

עם   על    ♠Aלדומם  מפסיד  וישליך 
בעוד  הסיב הקלאב  של  הרביעי  וב 

  דרום חותך עם לקיחה טבעית.
בדומם   דיאמוד  חיתוך  לאחר 
ארבעה   רק  למערב  יישארו 
אחד   בספייד,  אחד  מפסידים: 
והחוזה   בדיאמוד,  ושיים  בהארט 

לאחר    2♠ עודפת.  לקיחה  עם  יבוצע 
הובלה מוצלחת יותר בשליט החוזה  

  יבוצע בדיוק. 
,  3♦דרום מסוגלים לבצע  -מגד, צפון

  אך איי מאמין שיגיעו לחוזה זה. 
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Dealer: S  
Vul: N-S 31  Board:  

 KJ875 
 J 

 QJ2 

 8754  

  

 T32 

 AQ762 

 T9 

 AK6    

 AQ94 

 T8 

 K8653 

 Q3  
 6 
 K9543 

 A74 

 JT92  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 Pass 1 Pass 

1 Pass 2* Pass 

2 Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

עם   פותח  גבוהות    11מערב  קודות 
ה חוק  חלש  20-לפי  לדעתי,  צפון,   .

אוברקול   בשביל  פגיע.    1♠מדי 
חמישייה    13למזרח   עם  קודות 

מתחיל   הוא    1♠ולאחר    1♥ בהארט. 
"צבע  בהכרזת  ממשיך  ממערב 

סדרתו  2♣רביעי"   על  חוזר  מערב   .
קלפים   שלושה  ושולל  הראשוה 
בהארט. מזרח שמחזיק בעצמו עוצר  

  .NT3בקלאב מסיים את המכרז עם 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף   ♣J:  קלף   (ראש 
הוכרזה שלא  להוביל    ).בסדרה  אין 

בהארט  חלשה  כאשר    מחמישייה 
ברור   די  המכרז  התפתחות  לפי 
קלפים   חמישה  מחזיק  שמזרח 
הכריז   לא  מדוע  (אחרת,  בהארט 

  בסיבוב השי?).  NT3מיד 
ויחיד:   מצח אחד  קו משחק  לכרוז 
ביד,   הראשוה  בלקיחה  לזכות 

ה אל  דיאמוד  ולהמשיך    K- לשחק 
מי   רק  הדיאמוד.  סדרת  בפיתוח 
סביר   כך.  ישחק  בקלפים  שמציץ 

ל  יותר  יזכה  הרבה  שמזרח  היח 
יסה   בדומם,  הראשוה  בלקיחה 
בעקיפות   וימשיך  בהארט  עקיפה 

העקיפות  בספייד כל  מזלו,  לרוע   .

והחוזה   יצלחו,  לא    NT3האלה 
אחת.   –ייכשל   מפעם  יותר  אפילו 

זוגות שיעצרו במשחק חלקי עשויים  
  בהחלט לקבל תוצאה טובה.

  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: E-W 32  Board:  

 98 
 654 

 T9832 

 T96  

  

 Q643 

 AT9 

 K54 

 843    

 KT7 

 KQ32 

 AJ 

 QJ52  
 AJ52 
 J87 

 Q76 

 AK7  

  

 

West North East South 

1NT Pass 2 Pass 

2 Pass 2NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

  4-3-3-3קודות עם חלוקה    9למזרח 
השותף   פתיחת  והוא  NT1מול   ,

מתאימה  2♣מכריז   יד  לדרום  גם   .
פתיחה   עליו  NT1להכרזת  אך   ,

כמובן לשתוק מאחר שרוב הקודות  

מכריז   מערב  היריבים.    2♥ אצל 
מזמיה   בהכרזה  ממשיך  ומזרח 

NT2  –    אצל חלק מהזוגות הכרזה זו
וכדי   בספייד  רביעייה  שוללת 
צריך   מזרח  של  היד  את  להראות 

(לפי שיטתם). כעת מערב    2♠להכריז  
הזמה   לקבל  אם  להחליט  צריך 

הטווח  באמצע  ידו   16  –  כאשר 

אבל    ♠Tקודות.   טוב,  קלף    AJהוא 
וקלפי   טובות,  מבשר  איו  דאבלטון 
המספרים בהארט ובקלאב עלובים.  
את   לקבל  לא  וטה  אי  הכול  בסך 

בטופ אבל  -ההזמה  בוטום, 
  ההחלטה היא גבולית. 

  
  ניתוח משחק היד

ההובלה מלמעלה  (  ♦9:  קלף  שי 
חלשה ההובלה    ).מסדרה  כבר 

מבצעת עבור הכרוז עקיפה. בהמשך 
וכל   יושבות  העקיפות  שכל  יתברר 
הכוח   ריכוז  וחות.  החלוקות 
הוא   גם  פועל  אחת  ביד  ההגתי 
משחקת   פשוט  היד  הכרוז.  לטובת 
את עצמה. אין זה משה באיזה סדר  
עוד   כל  הסדרות,  את  הכרוז  יתקוף 
לו ארבע   ישחק בצורה הגיוית יהיו 

בהאר בדיאמוד,  לקיחות  שלוש  ט, 
אחת   ולפחות  בקלאב  שתיים 
להסתפק   ייאלץ  דרום  בספייד. 
שלו,   המהירות  הלקיחות  בשלוש 

תהיה   -למזרח  180+והתוצאה 

צפוי לרשום   NT3מערב. מי שהכריז  

  . 630+תוצאה מצוית של  
  
  

  

Dealer: N  
Vul: None 33  Board:  

 Q43 

 J8 

 J9762 
 JT2  

  

 AJ62 

 64 

 T3 

 A9854    

 KT7 

 KQ9732 

 5 

 Q63  
 985 

 AT5 

 AKQ84 
 K7  

  

 

West North East South 

--- Pass Pass 1NT 

2* Pass 2* 3 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה 

לפתוח   מספיק  דרום    NT1הפעם 
זאת.   יכריז  מיריביו  שאחד    לפי 

בהארט,   ברורה  התערבות  למערב 
לפי   היא  המוצגת  ההכרזה  ושוב 

הכרזת  Landy+Multiמוסכמת    .

דרום  Pass/Correctהיא    2♥ מזרח    .
להסתיים   יכול  שהמכרז  יודע 
עם  לוותר  שש  ואיו  זו,  בקודה 
הוא   בדיאמוד.  טובה  חמישייה 

טולת    –  3♦יכריז   איה  זו  הכרזה 
מצדיק  הפגיעות  מצב  אך  סיכוים, 

איה  או מערב  של  ידו  כעת  תה. 
סדרת   על  לחזור  כדי  טובה  מספיק 

בגובה   להדגיש  3ההארט  יש   .

השותף   לא    2♥ שהכרזת  כלל 
אי   כן  על  בהארט.  תמיכה  הראתה 

, אלא  3♦ - מעריך שהמכרז יסתיים ב
ועזת   החלטה  יקבל  מזרח  אם 

ל להתחרות  (ובמקרה    3♥ -במקצת 

  ). 4♦ זה צפון ישקול 
  

  ניתוח משחק היד

רצף).   ♥ K:  ההובלהקלף    (ראש 
שליטים   מושך  בידו,  זוכה  דרום 
כדי   בשי סיבובים וממשיך בהארט 

את   השלכת    ♥ Tלהגביה  לצורך 
חייבת   ההגה  זה  בשלב  ספייד. 
שלוש   מיד  ולגבות  מאוד  לדייק 

עם   ביחד  בספייד  אם ♣Aלקיחות   .

עשוי    3♦תיכשל לעשות זאת, החוזה  
אפשרות   גם  קיימת  מבוצע.  להיות 

גד   עקיפה  יוביל    ♠Qשלאחר  מזרח 
ישגה   ודרום  מוך  קלאב  מידו 

הוא   גם  מוך  וישחק    –ביחוש 
  במקרה זה החוזה ייפול פעמיים. 

למזרח לשחק  - עדיף  : 3♥ מערב 
  לקיחות.  10בחוזה זה יתן לבצע  
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Dealer: E  
Vul: N-S 34  Board:  

 93 
 AQ75 

 42 

 T9753  

  

 AK8 

 K2 

 AQJ73 

 A62    

 QT654 

 T83 

 T5 

 J84  
 J72 
 J964 

 K986 

 KQ  

  

 

West North East South 

--- --- 2NT Pass 

3 Pass 3 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

פותח   קודות    21עם    NT2מזרח 
למערב   מאוזת.  קודות    3וחלוקה 

בספייד.   חמישייה  עם  גבוהות 
טרספר   היא  הסטדרטית  ההכרזה 

, אלא אם מזרח 3ואז עצירה בגובה  
להכריז   טובה  מספיק  שידו  מחליט 

כלשהי)    4♠ בייים  הכרזת  (או 

זאת  3♠ במקום   יעשה  מזרח  לרוב   .
בספייד.   (לפחות)  רביעייה  עם  רק 

י לו  יש  עם  כאן  מעולה  ממש  ד 

בספייד.   טובה  תהיה    4♠ שלישייה 
הכרזה מצחת. אם מזרח לא ימצא 
להסתפק   כראה  ייאלץ  הוא  אותה, 

  בחוזה חלקי. 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף).  ♣K:  קלף  זו   (ראש 
הובלה וחה לכרוז. מזרח זוכה בידו  

בשלושה  ♣Aעם   שליטים  מושך   ,

ומריץ   אם    ♦Tסיבובים  לעקיפה. 

ב זוכה  זה    K-דרום  בשלב  אז  מיד, 
לקיחות שהוגבהו.    10יש לכרוז כבר  

לגבות   רק  יכולה  . ♣Q-ו  ♥ Aההגה 
לסרב   עשוי  בדרום  ערמומי  שחקן 

בדיאמוד בלקיחה  מיד  על    לזכות 
על   לחזור  הכרוז  את  לפתות  מת 
מהדומם.   אותו  ולתק  העקיפה 
משום   דבר,  ישה  לא  זה  תכסיס 

ב המאוחרת  הזכייה    ♦ K-שלאחר 
לגבות   יוכל  יהיה    ♣Qמזרח  ואז 

את   שיחזיר  אדום  קלף  לשחק  חייב 
הדרכים   שכל  לי  ראה  לידו.  מזרח 

ל מובילות  לקיחות,    10-כאן 

יהיו   הפופולריות   170+והתוצאות 

גם -למזרח  420+או   אגב,  מערב. 

  ביצוע. -בר NT3החוזה  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W 35  Board:  

 KQT5 
 AK83 

 65 

 AQ6  

  

 72 

 JT652 

 A72 

 T54    

 63 

 Q9 

 KJT83 

 KJ82  
 AJ984 
 74 

 Q94 

 973  

  

 

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1 Pass 1 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה 

עם   מאוזת  חלוקה    18לצפון 

פותח   והוא   ♣1   )Betterקודות, 

Minor  לא השייה  ההכרזה  הפעם   .(
מוצא  NT2תהיה   שצפון  משום   ,

התאמה במייג'ור ומעלה את תשובת  

מהלך  .  4לגובה    1♠שותפו   זהו 
סטדרטי בקורס    הכרזה  שלמד 

אבל מתחילים אים    ,  המומחים 

ההכרזה   את  שוללת  ה  4♠אוהבים 
מהשותף מרחב הכרזה בחיפוש אחר  

ש מעדיפים  הם  אפשרי.   4♣-סלם 
יד   עם  בספייד  התאמה  יראה 

וחזקה  מקום    זה משאיר  –  מאוזת 
קיו  יכריז  -להכרזות  אחד  כל  ביד. 

ידו של   כאן לפי שיטתו. בכל מקרה 
  על סלם. רחוקה ממחשבותדרום 

  
  ניתוח משחק היד

  ).פימי  (ראש רצף   ♦J:  קלף ההובלה
שלא   הסדרות  באחת  להוביל  רצוי 
ראית   הדיאמוד  וסדרת  הוכרזו, 
מתאימה יותר. מזרח זוכה בלקיחה  
שלקיחות   מחשש  בדיאמוד  וחוזר 

ב זוכה  מערב  ייעלמו.    ♦ T-ההגה 
עם   שלישי  בסיבוב  .  ♦Kוממשיך 

ליתר   בדומם  גבוה  יחתוך  דרום 
הוא   ביותר  הטוב  ההמשך  ביטחון. 

AK ♥  ,חיתוך הארט עם שליט גבוה ,
סיבובים   בשי  שליטים  משיכת 
מזרח  מהדומם.  רביעי  והארט 

קלאב    ♥ Tמשחק   משליך  ודרום 
מזרח  כעת  מפסיד).  על  (מפסיד 
של   הלקיחות  ושאר  סופי  במשחק 
הכרוז ללא תלות במיקום הקלפים.  

של כל  לצערו  ששיחק  כך -הכרוז 
וגם   יושבת,  בקלאב  העקיפה  יפה, 
טכיקת   את  מכירים  שאים  אלו 
המשחק הסופי ישיגו אותה תוצאה:  

  מבוצע בדיוק.  4♠

  

Dealer: W  
Vul: Both 36  Board:  

 J3 
 AKJ2 

 J97654 

 A  

  

 62 

 984 

 Q 

 QJT8754    

 A87 

 Q76 

 AK3 

 K632  
 KQT954 
 T53 

 T82 

 9  

  

 

West North East South 

1NT Dbl* 2* Dbl 

2NT* 3 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה 

של   פתיחה  יש  .  NT1עוד  לצפון 
הזדמות להדגים שימוש במוסכמה  
מלאכותי   כפל  ומבטיחה:  מודרית 

שמבטיח חמישייה (לפחות)    NT1על  
למשיב    במייור במייג'ור.  ורביעייה 

מומלץ להתעלם מכפל    NT1לפתיחה  
  ALERTמלאכותי (אמם אסור לתת  

לשאול  Dblעל   למזרח  מותר  אבל   ,
את דרום על משמעות הכרזת צפון)  

התערב   לא  צפון  כאילו    –ולהכריז 
System On  לפי כלל זה מזרח יכריז .

יכפיל    –  2♠ דרום  לקלאב.  טרספר 
להראות   טוביםכדי  ,  ספיידים 
יכריז   ) NT2  )Pre-Acceptומערב 

מראה זו  טובה    הכרזה  התאמה 

מכריז  בקלאב.   ומשתמ3♦צפון    ע, 
בהארט.   רביעייה  גם  לו  שיש  מכך 

לממזרח   שביעייה,    4♣-תחרה  עם 
. מפתה להכריז  להחליט  צריךודרום  

חוזה  4♠או    4♦ על  תחרות  אבל   ,
מפוקפק    4בגובה  חלקי   עיין  היא 

הצדדים   שי  כאשר  ביחוד  מאוד, 

  .4♣- פגיעים. אי ממליץ לוותר ל 
  

  ניתוח משחק היד

ההובלה רצף).  ♠ K:  קלף   (ראש 
שי   מידו  להשליך  רוצה  היה  מזרח 

וימשיך    ♦Qמפסידים, אך אם ישחק  
בחמש  לזכות  תוכל  ההגה  בשליט, 

לשחק   יותר  הגיוי    ♦Aלקיחות. 
בלקיחה השייה ולהשליך ספייד על  

K♦    חיתוך כעת  בלקיחה השלישית. 
של   למזלו  מהיד.  וקלאב  דיאמוד 
יציאה   קלף  עדיין  לו  יש  צפון 
בספייד, ובסופו של דבר יקבל שלוש  

החוזה   בהארט.  כשל    4♣ לקיחות 
דרום מסוגלים  -צפון בלקיחה אחת.  

בדיאמוד    9לבצע   בחוזה  לקיחות 
  או בספייד. 

  


