
 כרזת סלאםהלקראת 
 

כל הכרזת ביניים מתחת למשחק , לעומת זאת. או חוסר עניין בסלאם/הכרזה מיידית של משחק מלא מראה על חולשה ו, במצב של סלאם פוטנציאלי: Fast Arrivalעיקרון 
 .Sign-off אינה Fast Arrivalשל  הכרזה מיידית. מלא מראה על עניין כלשהו בסלאם

 .אין להכריז סלאם, אם יש סדרה שבה אין קונטרול לאף אחד מהשותפים. בכל הסדרות( Voidאו  A) קונטרול ראשוןחייב להיות לשותפות , כאשר רוצים להכריז סלאם גדול
 

 
4 

כאשר ההכרזה  Gerberשאלה לאסים 
כי ) NTהאחרונה של השותף היתה 

4NT מקס-'שאלת מינ=מצד המשיב') 

 אסים התשובה אסים התשובה
 2 4 4או  0 4

4 1 NT4 3 

4NT 
 בירור קלפי מפתח Blackwoodהסכם  

  אסים ההכרזה
 4או  0 5 
 5 1 
 5 2 
 5 3 

 
4NT 
 

Roman Keycard 0314  הסכם
RKCB   :סדרת השליט מלך ב+אסים

י "או בסדרה האחרונה שהוכרזה ע
ונמסר  סא כמומלך נספר ה: השותפות

 (1)בשליט /בסדרה מלכהה מידע על גם 

 בשליט Qתשובות לשאלה  מלכה בסדרה מלך בסדרה+אסים ההכרזה
 5 (A) 0  השליט בגובה  נמוך' חוזר לס אין  3או 
 5 (A) 1  4או  

 יש
 'מכריז הס-צדדית' בסד K-ו

 הכרזה הנמוכה יותר– Kשני  אין מלכה בסדרה 5או  2 5 

בשליט או  6מכריז  Kואין  יש יש מלכה בסדרה 5או  2 5 
5NT ( בשליט 5השאלה מעל) 

4NT 
 

Keycard 1430  4הכרזתNT  בקפיצה
השותפים הכריזו סדרת  2-לאחר ש

או הסכמה על הסדרה , שליט מוסכמת
בטרם , האחרונה שהכריז השותף

 הוסכמה סדרת השליט

 מלכה בסדרה מלך בסדרה+אסים ההכרזה
 5 (A) 1  4או  
 5 (A) 0  3או  

 אין מלכה בסדרה 5או  2 5 
 יש מלכה בסדרה 5או  2 5 

4NT Quantitative-הכרזת -תיאור
  1NTהזמנה כמותית לאחר 

 למשיב יד מאוזנת

15-11 
-'מינ: הפותח' נק 'נק

 'מקס

15-16 Pass 
11 6NT 

5NT 
11-20 

 'נק
15-16 Pass 

11 7NT 

4NT Quantitative-תיאור- 
. של השותף NT 2-תשובה ל

 למשיב יד מאוזנת

10-12 
-'מינ: הפותח' נק

 'מקס

20-21 Pass 
22 6NT 

5NT 13-15 
20-21 6NT 

22 7NT 



 
 
 
 
 

-שאלה ל
Q  בשליט

(A) 
 

לא ניתן  5או  5כאשר המשיב עונה 
. בשליט Q-לדעת האם יש בידו את ה

ההכרזה הנמוכה י "השאלה נעשית ע
ובתנאי שהכרזה זו ( Next Step) ביותר
 . הסדרה המוסכמת/שליטבאינה 

 Q משיב פותח משיב השליט

 5 5 5 0 

 5  5 0 

 5  5 0 
 דברים בהכרזה אחת 2ובכך יראה  Kיכריז סדרה אחרת בה יש לו  Q-הבידו אם יש 

היתה  4NT-והתשובה ל היא השליט Hearts -הסדרת אם , לדוגמא
סדרת הבאה ולא  ההכרזה האפשרית) ♦5 ,(קלפי מפתח 4או  1) ♣5

 :התשובות . בסדרת השליט מלכהה עללשאול  תמשמש(  השליט
 

 לעלשאול  תמשמש ♥5ה של כרזהה, ♦5ה של הכרזאחרי ה: ה הער
הכרז  .היא השליט Hearts -הסדרת אפילו אם בסדרת השליט לכה המ
 .עם המלכה ♥7-בלי המלכה ו ♥6

 

 התשובה
 המשמעות

 מידע נוסף מלכה בשליט
 - ללא ♥ 5

 ♠-מלך ב עם ♠ 5
5NT שליט נוסף קלףו, צדדית 'ללא מלך בס עם 

 ♠-אין מלך ב, ♣-מלך ב עם ♣ 6
 ♠-אין מלך ב, ♦-מלך ב עם ♦ 6
 אין מלכים מתחת לסדרת השליט עם ♥ 6
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לאחר קבלת התשובות )שאלה למלכים 
 מספר האסים Gerber -4לשאלת 

 אסים התשובה אסים התשובה
 2 5 4או  0 5
5 1 NT5 3 

5NT 

. המלכים בירור כמות RKCB הסכם 
אסים וקלפי ) RKCB -לאחר תשובות ל

רשאי להכריז  5NT-העונה ל. (מפתח
ישירות סלאם גדול כאשר בידו סדרה 
צדדית ארוכה וחזקה שתספק מספר 

 לקיחות רב

 Roman Keycard 0314לאחר  5NT-תשובות ל מספר המלכים התשובה
 0 6 3או  0 6

 1 6 4או  1 6 בשליט K-פרט ל
6 2 6 2 6 3 

 6 0  

 6 1 

 6 2 

 . קונבנציית שאלה לקלפי מפתח שנועדה למנוע מאיתנו להכריז סלאם כאשר חסרים המלך והמלכה בשליט (1)
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 לפחות דרושות למשחק בסלאם לפחות דרושות למשחק בסלאם האסים 5ים מתוך דרוש למשחק 
 חלוקה' כולל נק' נק 36 בסדרהלסלאם גדול  HCP 37 חלוקות מאוזנותלסלאם גדול עם  כל האסים וכל המלכים בסלאם

 חלוקה' כולל נק' נק 32 בסדרהלסלאם קטן  HCP 33 עם חלוקות מאוזנות ארבעה בסלאם קטן
 - - - - שלושה בשליט 5חוזה של 


