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 שלך ברידג'משחק ה לשיפורטיפים מהירים 
 
 
 

 כאשר אתה הכרוז:
 
 הדומםהכרח את עצמך להיעצר ולחשוב כאשר אל תשחק את הלקיחה הראשונה מהר מדי.  .1

 .נפרס לפניך
אחר כך. החלט מה זה אומר  התותזכור אאתה ש כךהפתיחה לכמה שניות בהובלת התרכז  .2

 הזאת. סדרהבחוזק האורך או הלך על 

על ספירת תמונה כללית  נסה לקבל, הכריז. אם אחד מהיריבים שלך ההכרזהאת  סקור .3
 .הסדרה שהכריזשלו ואורך  הנקודות

 
 

 :תוכניתך הכללית צריכה להיות ,ם עם שליטחוזיהברוב 
 

 הפוך למנצחיםלאו  להיזרקלהיות  יםלויכ מביניהםים שלך. החלט איזה המפסיד תפירס .1
 .]השלכתם על סדרה צדדיתאו  עקיפה, חיתוךעל ידי [

)בדרך כלל  בשליטיםקצרה יד המהמפסידים שלך ב לחתוך אחד או יותרם התוכנית שלך א .2
ע"מ  לקיחה, אפילו אם אתה צריך לוותר על מושך שליטים(, עשה זאת לפני שאתה הדומם

 .מיקום החיתוךלקבוע את 

בדרך כלל  ו. )זלקיחהכל בהיריבים עוקבים כיצד ר פו, סהובל את השליטים, לאחר מכן .3
באחת או יותר ו/או אורך כוח במכובדים בשליט, גישה הכי טובה שלך אם יש לך ההיה ת

 מהסדרות הצדדיות(.

 תקוף בסדרה הארוכה שלך. תן לקיחות מפסידות בשלב מוקדם. .4

 דים בסדרות הקצרות שלך.לבסוף, גבה את המכוב .5

 
 

 תוכניתך הכללית צריכה להיות: ברוב החוזים ללא שליט,
 

ט החללעשות את החוזה שלך,  לקיחות מלמעלהצחים שלך. אם אין לך מספיק פירת המנס .1
 מציעה לך את הסיכוי הכי טוב ליצור יותר מנצחים. סדרהאיזה 

תן את הכי ארוכה שלך(.  הצדדיתהסדרה בדרך כלל תהיה  ו)ז תקוף סדרה זאת ראשונה .2
 מוקדם.בשלב תה צריך לאבד הלקיחות שא

 ספורשלך ) לקיחותאת ה מבססעד שאתה  אותהזמן. המשך להוביל כל אחת בדבוק בסדרה  .3
לאחר מכן גבה את המנצחים שלך בסדרה. כאשר אתה עובר  ,קלפי המגנים תוך כדי(את 

 מחדש.לסדרה אחרת, התחל לספור 
 המכובדים בסדרות הקצרות שלך.לבסוף, גבה את  .4

 
 
 

 כאשר אתה המגן:
 
 (.QJTx, KQxxהובל בקומבינציות התקפיות )סדרות  עם רצף מכובדים כגון  .1
 שותפך.שהוכרזה ע"י ( אלא בסדרה Ax, Axx, Axxx) שאינם נתמכיםאל תוביל באסים  .2

 שלך.כאשר אתה בספק במה להוביל, הובל את הקלף הרביעי מלמעלה בסדרה הכי ארוכה  .3
היא "הסטנדרט" במשחקים ללא שליט ולרוב הינה ההובלה  בסדרה הארוכה שלך ובלהה

 הבטוחה כנגד חוזה עם שליט.

הפתיחה הובלת , הכרזותהשתמש ברמזים מהספור קלפים ונקודות תוך כדי המשחק.  .4
 .יד השותף ויד הכרוזתמונה של  לקבללנסות  והמשחק כדי

מה אתה  כרוז. אי החלטה לעיתים קרובות תאמר לגורלי שחקמוכן למהיה שוב קדימה, וח .5
הכרוז יוביל שאתה תשחק כאשר  מהו הקלףתנסה להחליט מראש שה, כך סדרחזיק במ

 .הדומם או ממנוה בכיוון סדר
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 :בכדי לעזור לשותפך במהלך המשחק ההגנה השתמש בסימוני .6
 

  ה סדרב אפשריההכי גבוה  קלףעם ה ת, אותסדרהמשליך או עוקב באתה כאשר
 ה. סדרנמוך אם אין לך עניין בקלף יוביל. שחק  ששותפךאתה רוצה ש

  כמה  לדעתלעזור לשותף  כדיספירה בסימני ה השתמשה, סדרעוקב באתה כאשר
מספר קלפים  יש לךשאומר  בסדרהנמוך -גבוהשחק מה. סדראתה מחזיק ב קלפים

 זוגי.-גבוה אומר שיש לך מספר קלפים אי-זוגי, משחק נמוך

 לא רוצה8;6 ;4;2=רוצה. קלף זוגי 9;7;5;3זוגי -לחילופין: קלף אי=. 
 
 

 כאשר אתה מכריז:
 
-כבר התאמה באפילו אם מצאת  , אם הדבר אפשרי,Majorתמיד חפש התאמה בסדרת  .1

minor .  קלפים בסדרת  4אם יש לך Major  הכרז תמיד , 1שאתה יכול להכריז בגובה
 .אותה

רק התאמה לך יש אשר יש לך החוזק למשחק, אבל כ 5 או 5 במקום NT3 שקול לשחק .2
 .Minorבסדרת 

את הבעיה  אל תראה. Pass תאמר, הכריזת היריב וספק על מה לסדריש לך אורך ב אם .3
 .יותר מדי על מה לעשותארוכה  מחשבהשלך על ידי 

 , תמיד העלה. של שותפךMajor -לסדרת ה תאמהאם יש לך ה .הכרזה פשוטהעל שמור  .4

 ., במיוחד בתחרותעלות" לההתגמש, "לסדרת שותפך תאמההאם יש לך  .5

 3בגובה ש חופשי להתחרות הרג(, קלפים 8התאמה של למעבר ) שליטים נוספיםיש לך  אם .6
 .2 בגובהבניקוד חלקי הכרזתך מעל הכריזו אם היריבים 

 12-14מר לך אחרת. טווח מינימום יאינימום עד שהוא פך יש את המשותביד ש הנח תמיד .7
 לפתיחה שלך. השיבאם הוא  נקודות 6-9נקודות אם הוא פתח; 

אלא אם  1אל תעבור הכרזה בגובה . אמהעד שאתה מוצא התשמור על הכרזה בגובה נמוך  .8
 כן:

 .אתה מעלה את סדרת שותפך 

 .אתה חוזר להכריז על סדרתך הארוכה 

 :אתה מכריז סדרה שנייה, הנמוכה בדירוג מהסדרה שהכרזת בתחילה 

 

 אתה שותף יריב אתה
1 - 1♠ 2 
1 1♠ 1NT 2 

 
ה הארוכה שלך או סדראת ה חזור והכרזהשותף,  במקרה והחלטת להעלות את סדרת  .9

 בגובה הנכון: הכרזהשלך על ידי  ותנקודספירת האתה מראה את שבטוח היה , NTהכרז 

  נקודות קפוץ למשחק מלא בסדרתך, או  25אם אתה יודע שיש לכם ביחדNT . אל
 .Pass-הכריזתן לשותפך אפשרות לית

 ( נקודות אם אתה  10-12נקודות אם אתה הפותח,  16-18אם יש לך יד מזמינה
יותר גבוה  1הכרז בגובה נקודות,  25המשיב( ואתה חושב שלך ולשותפך ביחד +

 בסדרה שלך. 3או  NT2המשמעות בדרך כלל לקראת מההכרחי. 

   ההכרזה בגובה הנמוך האפשרי.ראה זאת על ידי ה, אליתנימיד מיאם יש לך 
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