
 הכרזות -טיפים 
 

 הטיפ מס'
 טיפים לפותח 

קטן. עם זאת, אם העצבים שלך גמורים, לפחות יש עוצרים  doubletonעם  2NTאו  NT1מותר לפתוח  1
 בשלוש הסדרות האחרות.

2 

, אך ללא עוצרים בשתי הסדרות 1NT, ביד חזקה מספיק כדי לפתוח spadesוארבעה  clubsעם ארבעה 
וארבעה  diamonds  כנ"ל עם ארבעה C1)פתח( S. AKJ4 H. 87 D. 654 C. AKJ4. עם C1האדומות, פתח 

spades אך ללא עוצרים ב-clubs  אוhearts 1, פתחD 1 אם שותפך מגיבH ,rebid 1S 2; אם שותפך מגיבC ,S2 
rebid. 
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קלפים חלשה בתגובה להכרזת פתיחה המחזיקה יד טובה )של ההכרזה פתיחה או טובה  4אל תכריז סדרת 
יותר(. אם יש סלאם ביד, התגובה שלך בדרך כלל תוביל לצרות. בין פורענויות אחרות, זה עשוי לעודד את 

 S. AKQT H. 9432 עם: S1, השב 1Dבסדרה זאת. אם שותפך פותח  Singletonעם  3NTשותפך להכריז 

D. AJ8 C. 76  1אין חוק מלמעלה שמכתיב שאתה חייב להגיבH  עם ארבעהhearts  וארבעהspades  למרות
 .כך שכמעט תמיד אתה מכריז

, השב Major's-ב 5-5, אבל עם 1Dאו  1Cלהכרזת פתיחה של  1H, השב Major's-ב 4-4באופן כללי, עם  4
1S .ללא קשר ליחסי הכוחות של שתי הסדרות 
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ולאחר  minor-בתוספת כוח הכרזת פתיחה, השב ב Major-קלפים וארבעה ב minor-עם חמישה קלפים ב
ואז  2Cהשב   S. AJ76 H. 54 D. 54 C. AKT76 : ואתה מחזיק: D1. אם שותפך פותח Major-מכן הכרז ה

 .S. KQ76 H. 54 D בתחילה. Major-מכוח להכרזת פתיחה, הכרז ה!. עם פחות 1S. אל תתחיל עם spadesהכרז 

43 C. AJ764  1השבS. 

6 

 Singletonלעתים קרובות מכילה  Major-להכרזת פתיחה בסדרת ה 1NTכפותח, יש לזכור שתגובת 
שאינן  No trump-. זאת היא הוא אחת מכמה תגובות בvoid)בדרך כלל בסדרה שלך(, ועשויה להכיל 

זו הסיבה  S. J54 H. - D. A5432 C. Q9653 :עם:  1NT, השב 1Hד קצת מאוזנת. אם שותפך פותח מראות י
 .1NTאת הסדרה, לאחר תגובת  rebid-לחזור ולהכריזכדי קלפים  6של  Majorמדוע אתה צריך סדרת 
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להכרזת פתיחה הכרזת, סדרה חדשה על ידי הפותח היא מחייבת; לאחר תגובה  2לאחר תגובה בגובה 
 .reverse, אלא אם כן הוא מחייבבגובה אחד זה לא 

 משיב    פותח     משיב    פותח      משיב     פותח

1H        2C        1D      1H        1C      1H           

2D  (מחייב)      2C (לא מחייב)  2D  (מחייב - reverse) 
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כבעלת כוח של  2Dלאחר העלאה אחת, הכרזת סדרה חדשה היא מחייבת. תחשוב על הכרזת פתיחה 
reverse  17שאומר  +HCP.מינימום , 

 משיב   פותח

1C      2C 

2D (מחייב)  

 .S. A4 H קצר. הפותח מנסה להגיע למשחק עם יד גדולה. הפותח יכול להיות: Club -הפותח לא בורח מ

84 D. AK97 C. AK764.  2ברצף הזה, הכרזתNT  2על ידי הפותח לאחר תגובתC  17-18מראה HCP .
 כאשר המשיב מגביל את ידו עם העלאה אחת והפותח מכריז שוב, הפותח מנסה להגיע למשחק עם תוספות.
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, טפל בסדרת בת חמישה קלפים בראשות שלושה מתוך חמישה 1NTכאשר שוקלים האם לפתוח 
ששווה לך כנקודה נוספת.  תוספת חינם 9המכובדים העליונים )או שניים משלושת המכובדים העליונים עם 

נקודות. אם אתה משחק בטווח  18קלפים חזקה, טפל ביד כמו יד 5וסדרת  HCP 17במילים אחרות, עם 
 . אתה מחזיק:No trump-. פתח את ההכרזה בסדרה חמשת הקלפים ואז קפוץ בNT1, אל תפתח 15-17של 

S. AT7 H. J92 D. K5 C. AKQ76   1פתחC 2-וקפוץ לNT  1אם שותפך מגיבD ,1H1 אוS חזק מדי .
 .1NTלפתיחת 
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-10. עם HCP 6-9עם  2H-, העלה לhearts. ושלושה spades ה קלפישיויש לך חמ 1Hשותפך פותח כאשר 
12 HCP 1, השבS  3והכרזH .בהזדמנות הבאה שלך 

 טיפ הבא(ה)ראה  2H-ל  1Hהעלה  S. KQ876 H. Q43 D. 65 C. 876עם:  .א

 .3Hהכרז  22Hאו  rebids 2C, 2Dואם שותפך  1Sשב ה   S. KQ876 H. AJ3 D. 65 C. 876עם: .ב

11 
נוטים להעלות  hearts, לא שלושה. עם שלושה heartsשלך מראה שני  H2, העדפת 1H-1S ,C2-2H2ברצף 

 באופן ישיר.
 לית לדוגמת הרצף.אהיא יד תגובה נורמ .S. AJ543 H. T5 D. Q542 C .א



חסרי ייחוד, בתוספת יד מאוזנת,  hearts, שלושה 6-7HCPעם   S. K54 H. 875 D. J432 C. Q54 .ב
 heartמראה  הבתיאורי H2-, חזור ל2Dאו  rebids C2. אם שותפך H1להכרזת פתיחה  1NTהשב 

doubletonאל תדאג, שותפך לא יתלונן כשהוא יראה את היד שאתה מניח. העלאה ל .-H2  יותר
 ."מבאסות" נקודות 6-7 מדי מעודדת עם 
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 Singletonעל ידי המשיב מראה  cue-bid, קפיצת overcallויש התערבות  1Sאו  1Hותפך פותח שאחרי ש
 14-15לפחות ארבעה קלפים בסדרת השותף בתוספת המינימאלית של של בסדרה של היריב, תמיכה 

 .S ואתה מחזיק: 2Cוהיד הבאה מכריזה  1Hנקודות תמיכה. זה ניסיון סלאם קל. נאמר ששותפך פותח 

AJ87 H. KQ43 D. QT98 C. 3  4-נקודות תמיכה, קפוץ ל 15עםC מה שהופך קל יותר לשותפך להעריך את ידו. 
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בסדרת הקפיצה, אבל  Singletonגם מראה  minorלאחר הכרזת פתיחה בסדרת  jump cue bidהכרזת 
. נאמר Majorקלפים בסדרת  4הקפיצה הזאת מבטיחה תמיכה של חמישה או שישה קלפים ושוללת 

יש לך תגובת  .S. A43 H. K43 D.2 C.KJ8743 ואתה מחזיק:   overcalls 1Dהיד הבאהו 1Cששותפך פותח 
3D !מושלמת. עשה אותה 
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, קפוץ לגובה שש voidקלפי מפתח, יחד עם  3או  1יש  ך, וביד4NT ,Blackwoodכאשר שותפך מכריז 
ג גבוה יותר מאשר הדירוג של סדרת השליט, קפוץ שלך היא בדירו void-שלך. אם סדרת ה void-בסדרת ה

 בסדרת השליט. נאמר שאתה מחזיק באחת מהידיים האלה: 6לגובה 
 S. - H. AJ5432 D. 543 C. J982 .א
 S. J98 H. AJ5432 D. - C. 5432 .ב

. דירוג voidמראה אס אחד עם  6H. עם )א( הכרז 4NTושותפך מכריז  4H, אתה מכריז 1Hשותפך פותח 
 .void diamond-המראה אס אחד ו D6-( עם )ב( קפוץ לspadeגבוה )
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צריכה להתבצע עם אחד משלושה סוגים  jump shifts, הכרזת strong jump shifts -אם אתה משחק ב
( סוג של יד מאוזנת 3( יד שיש בה תמיכה חזקה בסדרת השותף; )2( יד חזקה של סדרה אחת; )1של ידיים: )

 שה קלפים בסדרה קלפים עם הרבה כוח חיצוני. עם חמישה או אולי שי
 No-ב rebid-( חזור והכרז3( חזור לסדרת השותף; עם )2בסדרה שלך; עם ) rebid-( חזור והכרז1עם )

trump. 
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. עם שם כזה, איך אתה יכול לטעות? בעיקרון, זה Leaping Michaelsקונבנציה שכדאי לשקול היא 
, חלש או שההכרזות מגיעה אליך במושב הרביעי לאחר S2או  H2היריב מצד ימין פותח -RHOהרעיון. אם 

 D4או  4C-, קפיצה על ידך ל2Sאו  2H-ולאחר שהועלה ל 1S או 1Hפתח או  LHO-שהיריב מצד שמאל
 minor-אבל מה זה מראה? זה מראה יד חזקה עם חמישה או שישה קלפים ב ." Leaping Michaelsהיא " 

  .שלא הוכרז Major-בעוד חמישה קלפים ות הכרזת שרק כע
 Blackwoodטיפים הכרזות  

, ושותפך מכריז 2NTאו  1NT. אם ההכרזה האחרונה שלך הייתה Blackwoodהיא  4NTלא כל הכרזת  17
4NT  זה אינוBlackwoodזאת הכרזה טבעית, מזמינה הכרזה שניתן לעבור ,-pass. (1) 
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  S. AKQ876 H. - D KQ8 C. AKQ3 . נניח שחלוקת ידך:voidעם  בפזיזות Blackwood -אל תשתמש ב
 שותפך      אתה

2C 2D (waiting)  

2S 3S   (חיובי)  

? 

, תוכל Diamond A. אם לשותף יש 4C Cuebid! אם שותפך מראה לך אס, אתה לא יודע איזה הוא. 4NTאל תכריז 
 .כךלשמוע על 

-אלא לשותפות יש את כל האסים ואתם מעוניינים ב  NT5על מלכים באמצעות  שותפךאל תשאל את  19
grand slamלקיחות. 13במישרין אם ניתן לספור  7-. לשותף מותר לקפוץ ל 

20 

אתה  עם החזקת שניים או יותר מפסידים בסדרה שלא הוכרזה. בפזיזות Blackwood -אל תשתמש ב
 .S. KQ987 H. QT7 D. AKJ7 Cמחזיק: 

תפךשו   אתה  

1C       1S  

3S         ?  

Cuebid 4D 4. אל תכריזNT  עד שתשמעcuebid heart.סדרה בה יש לך שניים או יותר מפסידים מהירים , 
 עם או בלי אסים או כל ארבעת האסים. 5Cרגילה, הגב  Blackwood 4NTבתגובה להכרזת  21
 .Blackwood -כאס בתגובה ל voidאל תספור  22

ונעשית רק מול יד ענקית  תאופציונאלי'היא  0אסים )' 2או  0רגיל עם החזקת  Blackwood-בתגובה ל 23
-. שים לב: כאשר מגיבים ל55NT-, קפוץ voidרחמים( אסים יחד עם  תמעורריד אחרי שכבר מוצגת 



Keycard Blackwood.)המלך בסדרה המוסכמת נחשב כאס )קלף מפתח ,  S. AT87 H. AJ843 D. QJ87 

C. -   
  אתה   שותפך

1H      4C (1)  

4NT   5NT (2)  

(1 )Splinter jump  ביד בדרך כללSingleton  בכמה משחקים זה מראה(void)! 
 .Club void ( שני אסים )קלפי מפתח( עם2)

24 

לקיחות.  13, אל תענה על מלכים אם אתה יכול לספור 5NTכאשר שותפך שואל אותך על מלכים, דרך 
לקיחות בידיעה שלשותפות  13שותף שאתה לא יכול לספור k. מענה על מלכים אומר Grand Slamהכרז 

 S. 6 H. KQT76543 D. KQ4 C. 4 יש כל ארבעת האסים. אתה מחזיק:
  שותפך   אתה

4H     4NT (1)  

5C (2 ) 5NT (3)  

?  

(1 )Blackwood רגיל 
 .0 -אסים, ברור 4או  0( 2)
מבטיחה בעלות משותפת של  NT5( מלכים? גם אומר לך כי לשותף יש כל ארבעת האסים כי הכרזת 3)

ושני  hearts ,3 diamonds 8לקיחות:  13כי אתה יכול לספור  7NTארבעה אסים. בידיעה זאת, הכרז 
 האסים השחורים.
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 .NT5, הגב void-עם שני אסים ו
 לא יכול להיות בסדרה הראשונה שהוכרזה ע"י השותף. void-ה: ההער

 .S. 876 H. AJT874 D. - C אתה מחזיק:
  אתה    שותפך

1S          2H  

3H (1)  4C (2)  

4NT (3 ) ?  

 רגיל Cuebid (3 )Blackwood( 2( מחייב )1)
כי כרגיל אתה  diamondsבמקרה זה חייב להיות  .שאינו ידוע voidמראה שני אסים בתוספת  5NTתגובת 

 בסדרה הראשונה שהכריז השותף. voidלא מראה 
 Takeout Double –טיפים  
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שלא הוכרזה ושתי  Majorקלפים בסדרת  4, הוסף נקודה אחת נוספת על Takeout double -ה לבתגוב
 9-11 -שלא הוכרזה. ואז אם סך כל הנקודות שלך מגיע ל Majorקלפים בסדרת  5נקודות נוספות עבור 

נקודות עבודה )אל תספור כלל נסיכים או מלכות בכל סדרה שהוכרזה על ידי יריב( בצע תגובת קפיצה 
נקודות משוערכות,  11נקודות עבודה, בצע תגובה ללא קפיצה. עם יותר מ  9-מאחת לא מחייבת. עם פחות 

, השותף מכפיל, היד הבאה 1Cפותח  LHO -נניח שהיריב מצד ימין שלך בסדרת היריב. cuebidהכרז 
  עוברת ואתה מעריך את הידיים האפשריות הבאות:

( spadesקלפי  4)נקודה אחת נוספת עבור  -משוערכותנקודות  S. A874 H. K4 D. T843 C. 9743 –  8 .א
 1S הגב

הגב  –( spadesקלפי  4אחת נוספת עבור ) משוערכותנקודות  S. A874 H. K4 D. JT43 C. 976 – 9 .ב
2S 

הגב  –( spadesקלפי  5אחת נוספת עבור ) משוערכותנקודות  S. AK874 H. 76 D. 87 C. T832 – 9 .ג
2S 

 2Sהגב  - לא נספר(  (J Clubנקודות משוערכות  S. AK87 H. K5 D. A432 C. J87 – 15 .ד

בסדרה שהכריז הפותח.בחלוקה  Singletonעם  4-4-4-1היא  Takeout doubleהחלוקה האידיאלית עבור 
, אפילו עם החלוקה המושלמת, היא " HCP 10מספיקות להכפיל הכרזת פתיחה. הכפלה עם  HCP 11זו, 

 intermediatesלא צריך להיות מכובד, וזה לא כואב להחזיק  Singleton-". אם תעשה זאת, ה מאולצת
מותר אם אתה מרגיש שובב ויש  9HCPעם . passed Takeout double 10-11 HCP-עוברת חזקים. יד
singleton בסדרה של מכריז הפתיחה. 
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הקלפים שלך ולאחר מכן  4לי לעבור אם היריב פותח באחת מסדרות א, זה נורמ4-4-4-1עם דפוס יד: 
 .S. AJ65 H. 4 D. KQ98 Cאתה מחזיק:  שלך. Singleton-להכפיל, אם הם מוצאים התאמה בסדרת ה

AT87  
מזרח    צפון  מערב  (אתה) דרום 

1D         Pass          1H     Pass  



2H            ?  

ח של הכרזת פתיחה עם ושלך מראה לפחות כ double-הכפל.ההכרזות הגיעו בדיוק כמו שאתה מקווה. ה
hearts קצרים, אורך ב-diamondsמושלם. -הוכרזו .  , בתוספת תמיכה בסדרות שלא 
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 doubletonשלא הוכפל, במיוחד  Major-נמוך ב doubletonזה מסוכן להכפיל הכרזת פתיחה בהחזקת 
 . אתה מחזיק: HCP 19+. כדי לבצע את זה, צריכות להיות לך spades-נמוך ב
  S. 43 H. AK98 D. AK75 C. AJ9 .א
  S. 43 H. QT42 D. AK75 C. AJ9 .ב

  (אתה) דרום   מזרח

1C             ?  

 .HCP 19+ עד  18מראה rebid 11NTהצפוי,  1Sעם )א( אתה חזק מספיק כדי להכפיל. אם השותף הכריז 
, overcall 1NT-לישירות. אתה לא צריך עוצרים בכל הארבע הסדרות שלא הוכרזו  overcall NT1עם )ב( 

 רק אחד או שניים בכל סדרה שהיריבים הכריזו.
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 בסדרה באופן ישיר. overcalling-ואחריו הכרזת סדרה הוא חזק יותר מ double Takeout-ה
להכפיל ולאחר מכן להכריז סדרה בת חמישה  HCP+  17בסדרה של הפותח, אתה צריך  doubletonעם 

 .overcallקלפים. עם פחות, 
לאחר מכן להכריז להכפיל ו HCP+  15 עם , אתה צריך5-4-3-1 דפוס ידבסדרת הפותח ו Singleton-עם ה

 סדרת חמשת הקלפים שלך.
מערב  (אתה) דרום   מזרח   צפון 

1C     Double        Pass   1S  

Pass      2H .  

 לא עובד J club-ה. Overcall 1H הכרז S. AJ4 H. KQ986 D. KQ3 C. J4עם: 
אם השותף לא הכריז  heartsולאחר מכן הכרז  doubleהכרז  S. AJ42 H. KQ986 D. AT2 C. 7עם: 

spades. 
 .heartsולאחר מכן הכרז הכרז  S. AJ4 H. KQ986 D. AK4 C. 32עם: 
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 נקודות "משוערכות". 9-11אתה צריך  Takeout doubleסקירה: כדי לבצע תגובה בקפיצה 
 , אל תסמוך על נסיכים או מלכות בסדרתו של הפותח.No trump-.( אלא אם אתה מגיב ב1)
סדרת בנוסף יש  ךונקודה שנייה נוספת אם ביד Major-קלפים ב 5נקודות נוספות אם יש לך  2 .( הוסף2)

 קלפים. 4צד של 
S. AK543 H. Q43 D. 8743 C. 5   1אם השותף מכפיל את הכרזת הפתיחהH אל תספור שום נקודה ,

 diamonds 4-החמישי ואחד עבור ה spade-נקודות נוספות, שתיים ל 3, אבל תן לעצמך Q heart-עבור ה
, אותה התגובה 2Sהתגובה ההולמת היא  נקודות משוערכות. 10-מביאים את הסכום הכולל שלך ל 

 .Q heartהייתה עושה בלי 

31 
 4קלפים ועוד אחת נוספת אם ביד יש סדרת צד של  6באותו כיוון ספור שלוש נקודות נוספות לסדרה של 

. 2Sהשב   S. AJ8432 H. 653 D. J95 C. 4ביד יש: ו 1Hאת הכרזת הפתיחה קלפים . אם השותף מכפיל 
 .קלפים 6נוספות לסדרה של  3ועוד  HCP 6יש לך 

32 

  ולאחר מכן הכרז את הסדרה שלך. cuebidנקודות,  11אם ידך מוערכת מחדש ליותר מ 
והיד הבאה עוברת   1Cאם השותף שלך מכפיל הכרזת פתיחה  S. KQ54 H. A9543 D. Q8 C. 54 אתה מחזיק:

הרביעי  spade-החמישי ואחת נוספת ל heart-ועוד שתיים נוספות ל HCP 11ספור את הכח המשוערך שלך. בידך יש 
מחייב.  2Hהכרז  ,2Dואם שותפך יכריז  2Cשל  cuebid. התחל עם 14-מביאים את הסך הכל של הנקודות שלך ל 

 , העלה למשחק מלא.2Sאו  2Hכריז אם שותפך י

33 

נקודות משוערכות והוא כאשר השותף מכפיל את  12עם פחות מ  cuebidקיים מצב בו אתה יכול להכריז 
נקודות  9-11יחד עם  Major-ותופס אותך עם שתי סדרות ארבעה קלפים ב minorהכרזת הפתיחה בסדרת 

הצפויות של השותף לגובה  2Sאו  H2ולאחר מכן העלה את ההכרזות החוזרות  Cuebidמשוערכות. הכרז 
 שלוש , לא מחייב.

 S. A843 H. AT74 D. 92 C. Q98 נניח שאתה מחזיק:
של השותף לגובה  S2או  2H, ולאחר מכן העלה את ההכרזות החוזרות הצפויות 2Dהגב  ,1D  אם השותף מכפיל

 שלוש.
 Pre-emptiveטיפים הכרזות  

מתחת למשחק בהחזקת שני אסים או אס אחד ושני מלכים. אתה  pre-empt-אל תפתח עם הכרזת מנע 34
 .בהגנהחזק מדי 

 2או ( A-K-Q-J-T)המכובדים העליונים  5מתוך  3במצב פגיע כנגד לא פגיע, הסדרה שלך צריכה להכיל  35
 .( A-K-Q) העליונים 3מכובדים מתוך 



, ושותפך מכריז סדרה חדשה מתחת לרמת משחק, אתה לא pre-empt-מנעלאחר שאתה מבצע הכרזת  36
 יכול לעבור.הכרזת סדרה חדשה מחייבת אל תקבל רגליים קרות!

37 
 S. QJ4 H. 3עם אם יש לך אחד.  Major, הראה עוצר בסדרת 3Dושמיעת השותף מגיב  3Cלאחר פתיחת 

D. 42 C. AJT8743 3. הכרזS להראות עוצר ב-spade . 3תגובתS  לא מראה סדרה אמיתית.הכרזות
 .Major -לא אמורות לשלול ארבעה קלפים ב 3Dאו  3Cפתיחה 

38 
 Major, עם 7-4קלפים, אם יש לך חלוקה  7בגובה שלוש מראות סדרות  pre-emptלמרות שרוב הכרזות 

היד הזאת היא הכרזות  S. AQJT543 H. 4 D. QT86 C. 3 .  ארוך, חשוב על פתיחה בגובה ארבע.
 הקלף הרביעי בסדרה של ארבעת הקלפים בדרך כלל שווה לקיחה נוספת. ברורה. 4Sפתיחה 

39 
בגובה שלוש ברמה שלך, זה מסיים את ההכרזה. זה לא  pre-empt-להכרזת המנע 3NTאם שותפך מגיב 

בסדרה  voidאו  Singletonתפקידך להוציא אותו. יד השותף יכולה להחזיק סדרה מוצקה אולי עם 
 כוונותיו של שותפך! תעבור על שלך. אל 

לעתים קרובות ככל האפשר בהתחשב עם מצב הפגיעות. זה משגע את  pre-empt-בצע הכרזות מנע 40
 .היריבים

והוא לוקח את כל הכרזות ההקרבה.  Captain-, שותפך הוא הpre-empt-לאחר שאתה מבצע הכרזת מנע 41
 .שובאת זה קרא 

42 
, מכפיל את החוזה הסופי )בדרך כלל חוזה סלאם(, זה כמעט תמיד pre-emptive-כאשר שותפך, מכריז ה

. נסה למצוא אותה בהובלת הפתיחה. אל תוביל בסדרת שותפך! אל צדדיתבסדרה  voidהתראה על 
 תוביל בשליט!

 pre-emptiveכאשר היריבים מכריזים -טיפים
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עם מעט כמו  takeout doubleבסדרת היריב. אתה יכול להכריז  Singletonהיה אגרסיבי בהגנה עם 
HCP 12-13 עם . 4-4-4-1, אם יש לך חלוקת הקסםdoubleton  נמוך בסדרת היריב, לבדוק את התמיכה

שלך בסדרות הלא מוכרזות. אם יש לך תמיכה של ארבעה קלפים באחד מהם או שניהם, אתה יכול 
 -עם תמיכה של שלושה קלפים בסדרות ה .HCP 14עם מעט כמו  takeout doubleהסתכן ולהכריז ל

Major 15-16הלא מוכרזות, אתה צריך HCP מינימום, כדי להכריז ,takeout double. 
אל תכלול בספירה נסיכים או מלכות שאינם נתמכים בסדרתו של  takeout doubleכמו כן, בעת הכרזת 

 הפותח.

מנע, הנח -pre-emptשלך על פתיחת  takeout doubleכאשר שותפך מבצע תגובה ללא קפיצה להכרזת  44
 , ולכן אתה צריך לקחת את עמדת אמצע הטווח.0-8. הטווח שלו בפועל הוא HCP 4-5שיש ביד שותפך 

, Major, אתה מראה שתי סדרות 4Dאו  overcall 4Cואתה  3Dאו  C3פותח  RHO-אם היריב מצד ימין 45
 עם ערכי הכרזת פתיחה. 5-5לפחות 

46 
, spade-minor, אתה מראה שתי סדרות overcall 4Hואתה  3Hפותח  RHO-אם היריב מצד ימין

 עם ערכי הכרזת פתיחה ועוד קצת. 5-5לפחות 
 שלך. minor-לשאול על ה NT4השותף מכריז  S. AJ943 H. A D. 2 C. KQT876אולי יש לך יד כמו זאת: 
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חייבים להיות לפחות  double-מכריז הוביד  Takeoutהיא בכיוון  4Hעל הכרזת פתיחה  doubleהכרזת 
 .spadesשלושה קלפי 
ולקוות ששותפך יפתח ההכרזה מחדש  pass-חזקים, אתה מסודר. אתה חייב לעבור heartsאם יש בידך 

בכל  6-5או  minor's ,5-5-מציגה את ה 4Hעל הכרזת פתיחה 44NTהכרזה של  .takeout doubleעם 
 מקרה.

  S. A2 H. KQ5 D. A8765 C. Q98 (א)

  S. AJ4 H. 5 D. KJ984 C. AK43 (ב)

  S. 4 H. 3 D. KQ984 C. AQJ874 (ג)

עם )ב(  doubleעם )א( )זה כואב רק לזמן קצר(, הכרז  pass-, עבור4Hפותח  RHO-אם היריב מצד ימין
 עם )ג(. 4NTוהכרז 
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 ? הדעה הרווחת היא הבאה:4Sואיך אתה צריך להתמודד עם הכרזת פתיחה 
1 .double ח של הכרזת פתיחת ומראה או יד חזקה מאוזנת, לפחות הכNo trump חזקה או קוצר ב- 

spade:אולי , 
S. 4 H. AJ87 D. AK54 C. KJ43  מגיב מושך הכרזתdouble  4על הכרזתS  .תגובה של  רק עם יד חלוקתית

4NT היא שתיים או שלוש סדרות  takeout. 

 .S. - H מחייב את היד לסלאם . אולי: 5S overcallעם שלוש סדרות חזקות ניתן להעלות על הדעת, . 2

AKJ9 D. AKQ4 C. KQT76  .אל תדאג, אף פעם לא תהיה לך היד הזאת 
4NT ?מתי הוא מתכוון למה 



49 
זה טבעי, ולמרות ניסיון הסלאם  ,4NTטבעי ושותפו מכריז  2NTאו  1NTאחרי שאחד השחקנים מכריז 

 . pass-יכול להיות מועבר
 C4 ,Gerber. (2)-כדי לשאול על אסים, קפוץ ל
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-לאחר הסדרה הרביעית קפיצה ל 4NT היא טבעית.   
הפותח המשיב    

1S           2D 

2H           3C  

4NT (טבעי) 
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על ידי המשיב  4NTסדרה חדשה על ידי הפותח בגובה שלוש, קפיצה ל לאחר תגובה בגובה שניים והכרזת
 היא טבעית.

הפותח המשיב    
1S           2H  

3D         4NT (טבעי) 
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הכרזת  על ידי הפותח, rebid 3NT -ובעקבותיו תגובה של קפיצה ל two over one-אחרי שניים על אחד
4NT על ידי המשיב היא טבעית. 

הפותחהמשיב     
1S            2C  

3NT       4NT (טבעי) 
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 .minor's-ל היא4NT ישיר של  overcall , הכרזת3Sאו 3Hלאחר פתיחת 

East         South  

3H, 3S    4NT (minors) 
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 .minor's-א להיovercall   4NTהכרזת,4H לאחר פתיחת

East        South  

4H      4NT (minors) 
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המשיב . סדרתיות -ידיים דו סוגיעל ידי היד השנייה מראה  overcall  4NTהכרזת , 4Sלאחר פתיחת 
 ... אבל minor's-מניח את ה

East  South  West  North  

4S     4NT     Pass    5C  

Pass   5D  

 4NT hearts -, זה אומר שיש לו למכריז הD5-ל C5מסיר את תגובתו של שותפו  4NT -ה כאשר מכריז
 S. x H. AQJxx D. AKJxxx C. x: . אוליdiamonds-ו
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 -המשיב הוא ל ידי 4S overcalls, 4NTוהיד השנייה  1Dאו  1Cלאחר הכרזת פתיחה טבעית של 
takeout לא ,Blackwood. 

North  East  South  West  

1D        4S    4NT?  

 S. x H. AKxx D. Qxx C. AQJxx: סדרות. אולי takeout 3דרום היא של  4NTהכרזת 
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כדי לשאול על אסים ספציפיים. זה שימושי מאוד  4NTשחקנים רבים משתמשים בהכרזת פתיחה 
 .voidתח יש וכאשר לפ

 – .S. AKQxxxxx H. KQJx D. A C נניח שביד הפותח יש:

 הן: 4NT. נקודה. התגובות להכרזת פתיחה זו של AHכל מה שהפותח רוצה לדעת אם יש ביד שותפו 
5C= אין אס 

5D,5H,5S = אס בסדרה זאת  

5NT= 2 אסים  (אל תעצור את נשמתך) 

6C=  club אס    
בכתבה " לקראת הכרזת  הכרזת הזמנה כמותית-תיאור-הערת המתרגם: לקישור לפירוט הכרזות  (1)

  סלאם לחצו –סלאם " 

 (מקס'-מצד המשיב=שאלת מינ' 4NT)כי  NTכאשר ההכרזה האחרונה של השותף היתה  (2)
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