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 על המחברת

 

חברה טובה הזמינה . לגמרי במקרה' שמי תמר ואני התאהבתי במשחק הברידג

  .לקבל מספר שיעורים בחינם' אותי לאחד ממועדוני הברידג

באותה תקופה עזבתי את עבודתי במשרד עורכי דין בכפר סבא וטרם התחלתי 

 ". שזה נשמע לי מעניין לבדוק"לפיכך החלטתי , עבודה חדשה

' כי חשבתי שרק אנשים שהגיעו לפנסיה זכאים ללמוד ברידג, הרגשתי מוזר

ושהמשחק הוא בילוי חברתי רק למי שאין לו משהו יותר טוב או מועיל לעשות 

 . ובזמנ

 .נטלמנים וליידיס אנגליים'בעצם הייתה לי בראש תמונה של משחק לג

 !!! איזה דעה קדומה שגויה, איזו טעות

ספורט לאיבר החשוב , משחק שהוא בעצם ספורט, מהר מאד גיליתי להפתעתי משחק מעניין ומאתגר

 . המוח –ביותר בגופנו 

והספקתי  וחב וכמה שיותר מהרשחק לעומק ולרהחלטה ראשונה שעשיתי הייתה ללמוד את המ

, ספרים, שעות משחק בפועל בתוספת מספר לא מבוטל של קורסים 1011-לצבור כבר יותר מ

  .מאמרים וניתוחי משחקים שבלעתי ברעבתנות ועוד היד נטויה

כדי שעוד אנשים יוכלו ליהנות מהמשחק ובמשך שנים , החלטה שנייה שלי הייתה להפיץ את הבשורה

 .שררבות ככל האפ

יש פתגם באנגלית . שלא יחלידו" גלגלים"הוא מקור בלתי נדלה להנאה ושמירה על ה' משחק הברידג

 ".לאבד את זה"וכל אחד מאיתנו מאד לא רוצה , use it or lose it: שאומר

 כבר , עוד אנשים למצוא הנאה ואתגרים במשחק מידלעזור לאת הספר שלפניכם החלטתי לכתוב כדי 

 . לפני שיצאו לפנסיה הרבה

כן תוכלו  להעמיק את שליטתכם במשחק ולהצליח בו , בגיל מוקדם יותר' ככול שתתחילו לשחק ברידג

 .אבל אף פעם לא מאוחר להתחיל .ריות

 ?????למה צריך לחכות לגמלאות כדי ליהנות ... אז

 .ליהנות כבר מהיום ותתחילו, עכשיו' שחק ברידגהתחילו ל

 !בהצלחה 

 תמר
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  הקדמה
 . ברצוני להודות לך על שהחלטת לרכוש את הספר שלי, ראשית

להכניס אותך הספר הזה מיועד לקצר לך את התהליך של לימוד המשחק ו

יהנות ולבזמן קצר  להתחיל לשחק לאפשר לךכדי  ,'במהירות לעולם הברידג

 .להציע' מכל היתרונות האדירים שיש למשחק הברידג

פיתוח חשיבה אסטרטגית , סיפוק והנאה: היתרונות הבולטים של המשחק

גם שימור  –הזדמנות להתחרות עם חברים ועל הדרך , ופתרון בעיות

 . ושיפור ביצועי זיכרון

וח חוקרים מקליפורניה אף מראים במחקר מדעי כי תפקודי הזיכרון והנית

יותר משמעותית מאשר אצל אנשים  יםטוב' המחשבתי אצל שחקני ברידג

 .'משחקים ברידג אשל

' שחקני הברידג. 'שלא כמו בעבר יותר ויותר צעירים משחקים ברידג, היום

רק בשנה האחרונה . העולמית' של ישראל שמו את ישראל על מפת הברידג

והנבחרת , ופהבאליפות איר 26זכתה נבחרת ישראל לצעירים עד גיל 

 .בגביע הכסף באליפות אירופה 26שמעל גיל 

. מכל העולם און ליין באינטרנט' בכל רגע נתון משחקים אלפי שחקני ברידג

אפשר לשחק עם חברים שמכירים וגם להכיר חברים חדשים למשחק 

 .וזאת מבלי לצאת אפילו מהבית שונות מדינותמ

יש לך עדין אפשרות , יום גם אם יש לך אלף עיסוקים וטרדות בחיי היום

, לשחק ולהתחרות און ליין, להתאמן, ללמוד את המשחק בעזרת ספר זה

, או בכל שעה אחרת, גם אם הזמן הפנוי היחיד שלך הוא באמצע הלילה

 .ביום או בלילה

את כאשר השתדלתי לזכור בעיני רוחי , הספר בנוי מהקל אל הכבד יותר

ולהסבירם בצורה  'כשהתחלתי ללמוד ברידגהדברים שלא היו ברורים לי 

 .במיוחד מפורטת

לעצמך זמן  כדאי לתת. סבלנות, רומא לא נבנתה ביום אחד, יחד עם זאת

הדרך הטובה ביותר היא להתחיל לשחק . להבין ולהטמיע את הדברים

ניסיון באסטרטגיות שונות  יצטבר לךו עם התרגול יתבהרו לך הכללים. ומיד

 . של המשחק

, מניסיוני. בהתחלה .....הרבה גם להפסיד יש להתכונן. דבר חשוב, ןכ, אה

לנתח  כדאי וחשוב, אפשר, לאחר המשחק. המורה הכי טוב הוא הכישלון

כדי שתוכלו  ,ולהבין במה טעיתם השותףהמשחק עם המהלכים של את 

 .  לשפר את משחקכם בפעם הבאה

 :וקונבנציות" טבעית"שיטה 

וכן קונבנציות , השיטה הטבעית, סיים הנקראיםישנם כללים בסי' בברידג

 . שהתפתחו במשך הזמן, שונות( מוסכמות)

העיקרון החשוב , זוג מול זוג, היות והמשחק משוחק על ידי רביעית שחקנים

מהם  ,הזוג למשחקאו בת שהוא בן , השותףמראש עם ביותר הינו לסכם 

 . העקרונות והקונבנציות לפיהם תשחקו

 :בספרמה לא יהיה 

שהיא כאמור ', של הברידג "הטבעית"השפה / בספר זה נלמד את השיטה 

לא ניכנס , להוציא קונבנציה אחת חשובה. שחקשל המהבסיסית 

 . בספר זה' בברידגלקונבנציות מתקדמות 

, 'של הברידג המכובדיםנא להכיר 

קלפים או , נכבדיםהנקראים גם 

 גבוהים
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 ללא, דוגמאות ללקיחות
 סדרה שליטה

שני זוגות השחקנים הניחו כל אחד 

, על השולחןבתורו את הקלף שלהם 

השחקן שהניח את הקלף הראשון הוא 

ואחריו הניחו שאר השחקנים , צפון

. קלפים לפי הסדר בכיוון השעון

בסיבוב זה השחקן שזכה בלקיחה 

 .(♠A)הקלף  שהניח את , צפון הוא 

 

 צפון

A♠ 
 

 מזרח

Q♠ 
 

 מערב

4♠ 

 

 דרום

2♠ 
 

 

הוא המוביל בסיבוב זה השחקן גם 

שזכה בלקיחה הוא השחקן . צפון

קלף הגבוה השהניח את  , מערב

שביקש , ♠ ביותר בסדרת הספייד

 .(♠4)  , צפון

 

 צפון

3♠ 
 

 מזרח

10♦ 
  

 מערב

4♠ 

 

 דרום

2♠ 
 

שהניח קלף בעל ערך , מזרח

מאחר שאזלו )מספרי גבוה יותר 

, לא זכה, (בידו קלפי הספייד

,   *♦דאיימונד, משום שהסדרה שלו

בתנאי )* .אינה הסדרה שנדרשה

 (שליטהסדרה שהדייאמונד אינה 

 התחרות על החוזה –המכרז 
 

הצעד הראשון  –' דקות ראשונות על שפת הברידג 5

 .להצלחה במשחק
. מערב-מזרח, דרום-צפון: הנקראים, משחקים בזוגות' את משחק הברידג

שהוא גם ענף , תחרותי' ברידגהיום משחקים ' הרבה משחקני הברידג

אותה חלוקת  לבצעבתחרות נותנים למספר זוגות  .ספורט בפני עצמו

יותר טוב  שחקמי שהצליח ל. וצאות בין הזוגותומשווים את הת קלפים

 . יקבל את הניקוד הטוב ביותר וינצח בתחרות, מהאחרים

 ניצחון אך , מול הזוג היריב יתכן מצב של הפסד במשחק' בתחרות ברידג

שמשחקים את כי גם הזוגות האחרים . לעומת שאר השולחנות, בתחרות

יתכן גם מקרה הפוך . יותרבהפרש נקודות גבוה אבל , הפסידו, אותן ידיים

כי מישהו אחר ניצל טוב יותר את , אך הפסד בתחרות, של ניצחון במשחק –

הם  האלההמשחקים . אותה חלוקת קלפים וקיבל יותר נקודות מכם

אבל גם מסקרן ? מבלבל. 'גהמשחקים המאתגרים והמעניינים יותר בבריד

 ?לא, מאד

 . "לקיחות"הוא משחק של ' משחק הברידג

 ?מהי לקיחה

 . וקרים'הג ללאקלפים  02-משתמשים ב' בברידג

 13יש ' חק ברידגלפיכך בכל מש. קלפים 13השחקנים מקבל  3-כל אחד מ

 ."לקח את הסיבוב"הוא מי שהמנצח בסיבוב . לקיחותשנקראים , סיבובים

זכו לכן שני השותפים , הוא משחק זוגות' ברידגהיות שמשחק ה, בעצם

 . בלקיחה

בדומה לאופן הזכייה בסיבוב של משחק הילדים ? איך זוכים בלקיחה

על ידי השחקן , כל סיבוב נפתח בהנחת קלף על השולחן". מלחמה"

 . או השחקן שזכה בסיבוב הקודם, המוביל

מאותה קלף  ,ובכיוון השעוןלפי הסדר  ,כל אחד בתורו, מניחיםהשחקנים 

הם יכולים  -ואם אין להם , קלף בסדרה אם יש להם, שהניח המוביל סדרה

השחקן שהניח את . לא צריכים מסדרה אחרת שהםקלף  "להשליך"

  .באותו סבוב זוכה בלקיחה - בסדרה של המוביל הקלף הגבוה ביותר

 ".מלחמה"כאן נגמר הדמיון למשחק הילדים 

לשחק עם סדרה אחת  , סביר כיצדאתיכף , חליטיםבחלק מהמשחקים מ

או , ♦=דאיימונד,♥=הארט,♠=ספייד)הסדרות של הקלפים  3מתוך 

כך הופכים כל הקלפים של הסדרה השליטה לסוג של . כשליטה( ♣=קלאב

לבצע  להשתמש בהם( בתנאים שאסביר בהמשך)שניתן , "וקרים'ג"

 . לקיחות

 .(Trump)סדרת השליט הסדרה שנבחרה נקראת 

 או , ללא שליטמשחק כאשר אין סדרה שליטה נקרא משחק 

No Trump.  
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 ' החוק היחידי בברידג -התחלה מהירה 
 

. אפשר לשחק בשיטות שונות ולתבל בקונבנציות שונות' את משחק הברידג

יש הסכמים ושיטות ששחקנים מרבים להשתמש בהם  וכמעט לכל שחקן 

 . יש גרסה שאהובה עליו מאחרות

: יחד עם זאת יש חוק אחד במשחק שחייבים לציית לו הנקרא

 .שרות לסדרה

השחקן , כאשר השחקן הראשון בסיבוב ?לשרת לסדרה מה פרוש

, ♥ הארט,♠ספייד )מניח את הקלף הראשון מאחת הסדרות , המוביל

להניח קלף , בתורם, על כל השחקנים, על השולחן, (♣קלאב ,♦דאיימונד 

 . במידה ונותר להם קלף בסדרה זו, מאותה סדרה

. כאמור המשחק הוא משחק של זוגות והשותפות במשחק היא לטוב ולרע

, לפעמים הגיעל לוכי, גם אם נעשה בשוגג, לכן הקנס על אי שרות לסדרה

אפילו ) הזוגזכיות מסך הלקיחות של =הורדת שתי לקיחותל ,תלוי בנסיבות

 (. אם רק אחד מהם לא שירת לסדרה

 אזלוהיות והקלפים מאותה סדרה , לשרת לסדרה אפשרותלשחקן כשאין 

 . ניתן להניח קלף מסדרה אחרת, בידו

, זה הזמן להשתמש בשליטים, סדרה שליטה במידה שהמשחק הוא עם

 ". וקרים'ג"שהם ה

והשימוש בשליטים כדי לזכות , חותכים השליטים נקראים גם לעיתים

   .חיתוך פעולת נקראת בלקיחה

 

מהם שני הדברים החשובים ביותר להצלחה במשחק 

 ?'הברידג

או , כדי להגיע לחוזה הנכון של המשחק עם השותף -  להכריז נכון .1

 .להםונכון להפריע למתנגדים להגיע לחוזה נוח 

 .לנצל בצורה היעילה ביותר את הקלפים שקיבלנו – לשחק נכון .2

 

 ?איך אנחנו עושים את זה בתכלס

  בשפת הברידגנכון על ידי שימוש'. 

 לכל אורך ההכרזות והמשחק, שימוש בזיכרון. 

 לאורך כל , שאנחנו מקבלים מהשותף ומהמתנגדים ערנות לרמזים

 .ההכרזות ומהלך המשחק

 ה דוגמא ללקיח

 סדרה שליטה במשחק עם

גם כאן השחקן שהניח את הקלף 

הפעם החוזה הוא . המוביל הוא צפון

 .כסדרת שליט ♥ בהארט

, מערב השחקן שזכה בלקיחה הוא 

 שאזלולאחר , (♥4) הקלףשהניח את 

 ,בידו הקלפים מסדרת הספייד

  .שהתבקשה על ידי צפון

עם " חתך"ניתן להגיד גם שמערב 

את האס של צפון וזכה " שליט"ה

 .בלקיחה

 

 

 צפון

A♠ 
 

 מזרח

4♠ 
 

 מערב

4♥ 

 

 דרום

2♠ 
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 צופן סתרים או פשטות הגיונית  -'  שפת הברידג

והשליטה לתקשר במשחק איתה ניתן היא הדרך היחידה ' שפת הברידג

   .במשחקה הצלחהלהבטיח את  ניתןזו היא הדרך היחידה שבה  בתקשורת

 .המכרזהיא גם הדרך בה מתבצע ' שפת הברידג

 .דווקא לא? נשמע מוזר. היא תקשורת ללא מילים' שפת הברידג

לתת רמזים גם ואסור , לא מדבריםהשותפים ' ברידגמהלך משחק הב

מסתכן בהפסד , תחרותזמן מי שיעשה זאת ב. או בהבעות פנים, סטות'בג

 . נקודות במשחק ואפילו הפסד בתחרות

בכרטיסיות  ? בין השותפים איך בכל זאת מעבירים את האינפורמציה

 .מיוחדות הכרזה

 . של כרטיסיות ההכרזה, בלבדצרופים  83-מסתכמת ב 'שפת הברידג

ניתן להעביר בעזרתה , באוצר המילים שלה יחסית למרות שהשפה דלה

 . בן הזוג, לשותף הרבה מאד אינפורמציה

כמה , תאור חלוקת היד =ביד לנו כמה קלפים מכל סדרה יש : כמו למשל

 . מספר האסים ביד ועוד ,הכוח של היד= נקודות 

 

איזה אינפורמציה ניתן להעביר בין השותפים על ידי 

 ?כרטיסיות ההכרזה

 

, ברורים לגבי העברת המסרים כלליםיש ' גם בברידג, כמו בכל משחק

כל שותף בתורו . המכרזהאינפורמציה מועברת במהלך . שנראה בהמשך

מבחינה כמותית ומבחינה , בידו מתאר את הקלפים שהוא מחזיק, מכריז

 סוג החוזה לגבי', בשפת הברידג, עם שותפו" מתייעץ"וכך הוא , איכותית

 .גובה החוזהוכן על ( עם שליט או בלי שליט)שהם בוחרים לשחק 

סוג החוזה וגובה החוזה משפיע על כמות הנקודות , ךכפי שנראה בהמש

 .שנקבל במשחק

 ?'בברידגומהו החוזה מהו המכרז 

 

  את הקלפים להניח עוד לפני שמתחילים , האתגר הראשון במשחק

מכירה דומה ל' המכרז בברידג .המכרזהוא , ולהתחרות על הלקיחות

אותו  ,"חוזה"בזוהי תחרות בין שני הזוגות המשחקים על זכייה . פומבית

 . ביותר" מחיר הגבוה"את ה שיציעזוג היבצע 

 ? החוזה בעצם מהו 

 לקיחותשל  מסויםהחוזה היא התחייבות של הזוג לביצוע מספר 

 ! ולא פחותבמשחק 

במשחק תניב שיתוף  השותףעם  שליטה ודיוק בתקשורת

 .פעולה יעיל יותר ביניכם וזהו הצעד הראשון החיוני לניצחון במשחק

יש חשיבות ' במשחק הברידג

שונה לכל אחת מהסדרות של 

 .הקלפים

: נקראות החשובותשתי הסדרות 

שהן סדרת  – ורס'מייגסדרות ה

 ♥ - ההארטסדרת ו ♠ - הספייד

             

 :שתי הסדרות השוליות נקראות

שהן סדרות  – מיינורססדרות ה

 ♣ -סדרת הקלאב ו ♦ -הדאיימונד 

            

סדרות בנעדיף לשחק  תמיד

-או ב, אם זה אפשרי, ורס'מייגה

NT (ללא שליט ) משחק על פני

 .המיינורסבסדרות 

 

ששפת הסימנים המוסכמים ? הידעת

 צרופים 83-במסתכמת ' של הברידג

 בלבד

 

שפה או : יש מה שנקרא' בברידג

ובנוסף קיימות   "טבעית"הכרזה 

, קונבנציות, מספר מוסכמות

ששחקנים מתקדמים יותר יכולים 

כדי לדייק אף יותר את , להחליט לאמץ

 . התקשורת ביניהם

בכל המקרים משתמשים באותו סט 

הצרופים   83של כרטיסיות הכרזה 

 .בלבד
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לפי בחירת  , (♣,♦,♥,♠) סדרת שליט החוזה יכול להתבצע בעזרת

 Noשהוא חוזה הנקרא באנגלית , או ללא סדרת שליט, השותפים

Trump .  

ההחלטה אם לשחק בשליט או ללא שליט תלויה בחלוקת הקלפים שבידי 

 .השותפים

 

 ' ?בברידג באים לידי ביטויאיך עקרונות המכירה הפומבית 

 

 אחד כל , מתנהל בדומה למכרז במכירות פומביות' המכרז בברידג

על פי " חוזה"לקניית ה" מחיר"מהשחקנים רשאי בתורו להציע 

 ". חוזה"שעומד למכירה הוא ה "מוצר"ה". לשלם"האפשרויות שלו 

  לקיחות במשחק 7-שהוא התחייבות ל "פתיחה מינימאלי"יש מחיר. 

  מהמחיר  גבוה יותר, "מחיר"כל אחד מהמשתתפים רשאי להציע

 .שהוצע על ידי קודמו

 חוזהבביותר זוכה " מחיר הגבוה"מי שמציע את ה. 

 והם  שותףיש לכל שחקן ' בברידג, שלא כמו במכירה פומבית

הזוגות . המתנגדיםשהם , מתחרים יחד על החוזה מול הזוג השני

 .מערב-מזרח-ו, דרום-צפון: המתחרים נקראים

 

 המכרז מתנהל לפי כיוון השעון . 

 כללים שנלמד הועל פי  בהתאם לקלפים שבידו, כל שחקן מכריז בתורו

אחת מהסדרות שהוא , עם שליט ,סוג החוזהאת , בהמשך

מספר הלקיחות שהוא מתחייב  – גובה החוזהואת ( ♣,♦,♥,♠)

 .לבצע

עקב חוסר , שליטהסדרה  במידה ואין לבני הזוג אפשרות לשחק עם

גם משחק  הנקרא, ללא סדרה שליטהיתכן ויגיעו למשחק , התאמה בסדרות

 (.NTאו בקיצור ) No Trump  -ב

 !אזהרה חשובה  

הוא  – "קנה"שחוזה וביצע את ה, במשימה עמדה והזוג שזכה במכרז במיד

 .על פי מוסכמות המשחק יקבל ניקוד

.  את הניקוד הזוג השנייקבל  –במשימה  ונכשלבמידה  -לעומת זאת 

 ?מתחיל להישמע מעניין

לכן אחד העקרונות החשובים (  שותפים)הוא משחק של זוגות ' ברידג

 שותפךלסמוך על  :יותר הואב

הפרט חשוב ביותר בשפת 
והוא זה שבעצם הופך ' הברידג

את המשחק לכל כך מעניין 

 הקונטקסט – ומאתגר הוא
 

בה משמעות , כמו בשפה הרגילה
המילה תלויה גם בקונטקסט שלה 

גם כאן השימוש בצרופים , במשפט
שלהם  בקונטקסטשהזכרנו תלוי 

 .דוגמאות נראה בהמשך. במכרז
 

 יש' גם בברידג –כמו בצבא 
 דרגות היררכיה ו
 

הגבוהה  ור'מייגהיא סדרת  ספייד
  ביותרוהחשובה 

  

נמוכה  ור'מייגהיא סדרת  הארט

אך גבוהה ) בדרגה מסדרת הספייד

 (מסדרות המיינור

 

הגבוהה  מיינורסדרת =  יימונדאד

אך נמוכה ) בדרגתה מסדרת הקלאב

 (ור ההארט'בדרגה מסדרת המיג

  

הנמוכה מכל  מיינורסדרת =  קלאב

 הסדרות האחרות
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 ?מהן המשימות החשובות שעומדות מול השחקנים במשחק 

  אותו ולזכות במקסימום הנקודות האפשריות לבצע – הזוג שזכה בחוזההמשימה של. 

  את החוזה ולזכות במקסימום הנקודות האפשרויות להפילהיא  ,המתנגדים, המגיניםהמשימה של זוג. 

 :אבל יש בעיה קטנה

המתאים " חוזה"על ה במשותףכדי שיוכלו להתחייב , לתאר זה לזה את הקלפים שבידם השותפיםכיצד יוכלו 

 ?!יגרוף הזוג השני את הנקודות  -כי הרי במידה שלא יעמדו בחוזה ? שקיבלו לחלוקת הקלפים

כדי שנוכל להגיע , בא נשמן אותם היטב שלא יחלידו ויחרקו... להסתובב" גלגלים"אז כאן מתחילים כבר ה, או

 .הניצחון במשחק ובתחרות – למטרהבעזרתם 

 כרטיסיות הכרזה  ?כיצד מתקשרים עם השותף

 

 

 

לו כדי להציע  ,איך ידע איזה קלפים יש לשותף. בלבד שחקן רואה את הקלפים שבידוכל   :הבעיה

 ? שיתוף פעולה

 .שהיא הדרך היחידה לתקשר עם השותף במשחק' כאן נכנסת לתמונה שפת הברידג : הפתרון

" מחיר"הציע את הל –כדי להכריז ' השחקנים משתמשים בכרטיסיות של שפת הברידג

 . לקנית החוזה

מבחינת חלוקת , 'זה לזה בעזרת שפת הברידג( הקלפים שקיבלו)השותפים מתארים את ידם , המכרזבמהלך 

בתנאי שיקפידו , לשותפותיכולים השותפים להגיע לחוזה המתאים לביצוע בדרך זו .  הסדרות והכוח שבהן

 . לדייק ולהכריז לפי הכללים שנקבעו מראש

 .את הכללים להכרזה אסביר בפרקים הבאים

 האפשריות' כרטיסיות הברידג 83כל  מוצגותטבלה הבאה ב
 (הסבר מפורט יותר בהמשך) מלאים וסלאמיםמשחקים , חלקיםעל משחקים חוזים בטבלא תראו *

 : ת ההכרזותיהסברים ופרושים לכרטיסי

  קלאב, (♦) דאימונד, (♥) הארט, (♠) ספייד: של הקלפים הן הסדרות 3שמות (♣) , 

 סדרת הספייד היא בעלת הדרגה הגבוהה , בדרגתםהסדרות אינן שוות גם , בדומה להיררכיה הצבאית

 . ביותר והקלאב הנמוכה ביותר

 למי שלא אוהב צבא אסביר בדוגמא מעולם המתכות היקרות: 

 פלטינה"מכל הסדרות נשווה אות למתכת ה" יקרה"היא ה הספייד סדרת." 

  זהב"כשווה ל ההארטסדרת אותו קריטריון נוכל להגדיר את על פי ." 

  ור'סדרות המייג –סדרות הספייד וההארט נקראות. 

כרטיסיות 
 נוספות

 מורכב משם הסדרה ומספר הלקיחות, החוזים האפשריים 85שווי =גובה שם החוזה

 ) NT שליטללא) NT1 NT2 NT3 NT3 NT0 NT6 NT7 

 7♠ 6♠ 0♠ 3♠ 3♠ 2♠ 1♠ ור'סדרת מייג ♠ 

 7♥ 6♥ 0♥ 3♥ 3♥ 2♥ 1♥ ור'סדרת מייג ♥ 

 7♦ 6♦ 0♦ 3♦ 8♦ 2♦ 1♦ סדרת מיינור ♦ 

 7♣ 6♣ 0♣ 3♣ 8♣ 2♣ 1♣ סדרת מיינור♣  

 
או " זולות"הן הסדרות ה המיינוראו הגבוהות בדרוג וסדרות " יקרות"הן הסדרות ה ור'המייגסדרות 

 .או הכי גבוה בדרגתו, להצעה" יקר"ללא שליט הוא החוזה הכי . הנמוכות בדרוג

 כפל דאבל

 כפל כפליים רידאבל

 .מוותר על התור להכריז כרגע, כלומר. העבר פאס

 לשותפות הנכון" חוזה"למציאת ה היא המפתחעם השותף  מדויקתתקשורת 
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  כסף"כשווה ל מונדיהדאיבהמשך נוכל להגדיר את סדרת" 

  ארד" – הקלאבוסדרת ." 

  סדרות המיינורסדרות הדייאמונד והקלאב נקראות. 

 כמו שהפלטינה שווה יותר מזהב והזהב יותר מכסף והכסף יותר מארד ,

דרגה ההארט , בדרגה הגבוהה ביותרהיא הסדרה  הספיידכך סדרת 

היא הסדרה והקלאב  דרגה למטההדייאמונד עוד , מתחתיואחת 

 .בדרגה מכל הסדרות הנמוכה ביותר

  הכוונה , הסדרותחוזה באחת מ( להכריז)=כאשר בוחרים להציע

 .השליטשסדרה זו תהיה 

 הקלפים מסדרת השליט נקראים שליטים והם ישמשו ליצירת לקיחות ,

 . במקרים של חוסר בסדרה

  מעוניין להפוך את  ותסדרחת מהבאכמובן שמי שיש לו יותר קלפים

 .לשליטיםהקלפים בסדרה הזו 

  סדרה ב( הסבר על התאמה בהמשך)התאמה בין השותפים כשאין

בהמשך אסביר . No Trumpובאנגלית  ללא שליט משחקים, מסוימת

 .יותר על סדר ההכרזות

  חייב השחקן , או ללא שליט, בשליט סוג החוזהבנוסף להגדרת

  .בגובה החוזהלנקוב גם , מכריז, שמציע

 נניח שניתן להציע במכירה פומבית הצעות בדולרים , למה הדבר דומה

כמובן שבהצעתנו ננקוב בסכום וגם , ויש לנו בכיס דולרים, ובשקלים

 .מדובר "מטבע"באיזה נבהיר 

 שהן הסדרות שהזכרנו  "מטבעות"סוגי  3יש לנו ' במקרה של הברידג

 . ללא שליטחמישי ששמו  "מטבע"קודם ועוד 

 מספר  את מגדיר ,גובה החוזההנקרא , במכרזשאנו מציעים " סכום"ה

 . 6-ל מעברהלקיחות שהשותפים מתחייבים לבצע במשחק 

 בשווי, הוא חוזה בגובההאפשרי " מחיר הפתיחה", החוזה המינימאלי ,

  .לפחותלקיחות  7ת מתחייבת לבצע השותפו 1בחוזה בגובה כלומר . 1

  בחוזה זה ההתחייבות . 7החוזה המקסימאלי האפשרי הוא חוזה בגובה

מחיר "הלקיחות של  6כלומר , הלקיחות במשחק 18בכל לזכות היא 

 . 7ועוד " הפתיחה

 יוסבר בהמשך, (כפל) דאבל. 

 יוסבר גם הוא יותר מאוחר,(כפל כפליים) רידאבל. 

 פירושו אי רצון להציע , כמו במשחקי קלפים אחרים –( העברה) פאס

 .הצעה כל שהיא בסיבוב הנוכחי

 : לסיכום

 ו( שליט או ללא שליטסדרות  3)סוג החוזה אפשרויות ל 0 ?מה יש לנו- 

 .צרופים 30=  דרגות לגובה החוזה  7

  צרופים 38בדיוק ( = פאס, רידאבל, דאבל)ועוד שלושה סימנים נוספים ?

 ?האמנם! הכול זה

 

 :דוגמא למכרז

 

 (צפון) הפותח      

 

 

 

 

 

 (דרום) המשיב      

 

 ' למשחק ברידג הכרזההכרטיסיות 

 אוף ליין

 

לכל שחקת יש קופסא עם כל הכרטיסיות 

הוא מניח את  ובכל פעם שתורו מגיע

 הכרטיס המתאים להכרזתו על השולחן

לא  ',ברידג בתחרות או', במשחק הברידג

, 'מדברים בשום שפה חוץ משפת הברידג

, ועושים זאת אך ורק בעזרת הכרטיסיות

 .באון ליין, או לחצני הכרזה, ליין-באוף

 

 ' ברידגמשחק לוח לחצני הכרזה ל

 און ליין

 

 

1NT 

 פאס

 פאס

 פאס
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 : 'איך משתמשים בכרטיסיות שפת הברידג

 

באמצעות , ראשון ,להכריז ,דברוהוא מקבל גם את הזכות ל הדילרנקרא  השחקן שחילק את הקלפים

 .הכרטיסיות

ולכן זכותו , המחלק הוא צפון=הדילר: לדוגמא .השחקנים האחרים לפי הסדר בכיוון השעון יםכריזמאחריו 

  .וכך הלאה, אחריו דרום ואחריו מערב, אחריו יגיע תורו של מזרח, להכריז ראשון

, "לקנות"אותו הוא מעוניין  ,החוזה=הצעתוהמתאים ל ניח על השולחן את הכרטיסמ, כריזמכל שחקן בתורו 

 .'הכרטיסיות של שפת הברידג 38תוך בעזרת בחירת הכרטיס המתאים מ

הקלפים שבידו אינם : כלומר, "גבוהים מדי עבורוהמחירים " כי, שחקן שאין לו אפשרות לתת הכרזה

 .Pass -יניח בתורו את כרטיסיית ה, מאפשרים זאת

דרך , הנמוכה, ♣החל מקלאב , סדר ההכרזות המותר הוא בסדר עולה בשילוב של ההיררכיה של הסדרות

השרטוט הבא ימחיש לך את מה . 7ועד גובה  1והגובה של החוזה מגובה ♠ וספייד  ♥הארט , ♦דאיימונד 

 ' של ההכרזות בברידג" מדרגות"שנקרא לעיתים ה
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 ?איך אדע איזה חוזה לשחק

 מציאת החוזה המתאים היא הצעד הראשון בדרך להצלחה ולניצחון במשחק. 

 עם השותף" התייעצות"ולאחר ה ,זהנראה איך עושים את תיכף ו ,לפי ניתוח והערכת היד שקיבלת ,

הגיע לחוזה המתאים תוכלו ל, "מכרזה"בתהליך שנקרא , המוסכמת' שפת הברידג באמצעות הנעשית

 .ך ולשותפךביותר ל

 חוזה"לזכות ב המתחרים/יכול מאד להיות שתגיעו למסקנה שכדאי יותר להניח למתנגדים ." 

 שלא יהיו להם חיים קליםכדי , יאלצו לבצע חוזה כמה שיותר גבוה הםבמקרה כזה רצוי לדאוג לכך ש. 

  בהזדמנותולגרוף  ,התחייבו לבצע שהמתנגדים ,את החוזה" להפיל"כאן המטרה שלך ושל שותפך תהיה 

 .וכמה שיותר, את הנקודות וז

 ?לא –נשמע כיף 

 ? איך המכרז מתנהל בפועל

 מזה שהציע קודמו גבוהגובהו = כל שחקן יכול להציע חוזה ששוויו , "מכירה פומבית"בדומה לקורה ב ,

דילר ה. דהיינו מספר הלקיחות, בהוגו (או ללא שליט, עם שליט מאחת הסדרות) סוג החוזהגם מבחינת 

 (.לפי התור בכיוון השעוןבהכרזות וממשיכים  מכריז ראשון (מחלק)

 גם במכרז במשחק הברידג כךי שמציע יותר זוכה במכירה הפומבית מכפי ש? הגיוני לא'. 

 לפי הסדר איזה סוג חוזה ובאיזה גובה הם רוצים לשחק עם השותף " הציע"השחקנים ממשיכים ל

 . הקלפים שבידםפי על , במידת הצורך את החוזה והשותפים עונים ומתקנים

  רצופות פאס שלוש הכרזות לאחרהמכרז נגמר רק . 

  הקלפים כל בצע את החוזה בעזרת ועליו ל הכרוז הוא "נמכר"את סוג החוזה ש ראשוןהשחקן שהציע

 . שלו ושל שותפו

  או ה, הדומםשותפו של הכרוז נקרא- Dummy. 

 את הכרוז בביצוע החוזה להפילהם הזוג שלא זכה בחוזה ומרגע זה המשימה שלהם היא  המגינים. 

 ללקיחה  הפתיחה תלהובלהזכות אך לעומת זאת מוענקת להם , אמנם לא זכו בחוזה המגינים

 .להחליט איזה קלף יונח ראשון על השולחן בסיבוב הראשון של המשחק, כלומר .הראשונה

  מניח את הקלף הראשון במשחק על השולחן – שמובילהוא זה  כרוזמשמאל ל שנמצאהמגן . 

 הובלת הפתיחה  לאחרמיד , חשופים על השולחן כלפי הכרוז, יניח את קלפיו – הדומם, שותפו של הכרוז

 .המגיניםשל 
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 :מכרז לדוגמא

, את המכרזמקבל את הזכות לפתוח הוא צפון ולכן הוא  בדוגמא (דילר)המחלק , המכרז מתנהל בכיוון השעון

 .להכריז ראשון

   (פותח, דילר) צפון  

  
♣1 

 פאס
  

 מזרח 
 פאס

 פאס

 

 

 

 

 

 מערב 3♠

  
♥1 

 פאס
  

   (משיב) דרום  

 

 :הסבר המכרז

 בתנאי שסדרת הקלאב , (611)לקיחות  7 של" חוזה"ביצוע של " לקנות" כלומר הצעתו, 1♣ מכריז צפון

  .סדרת השליטתהיה 

 כרגע כדי להעלות הצעות" כסף"מספיק  אולי אין לו ,מעביר, שתורו שני, מזרח . 

 בתנאי , לקיחות 7של " חוזה"שהוא מוכן לביצוע שמשמעותו , 1♥, מכריז שלישי, שותפו של צפון, דרום

 . מן הסתם יש לו הרבה הארטים. כפי שהציע שותפו, שהסדרה השלטת היא הארט ולא קלאב

 בידו שווה " כסף"מעריך שהמערב , העביר את תורו, מזרח, למרות ששותפוו, מערב עכשיו הגיע תורו של

בעזרת סדרת אותן יבצע , לקיחות( 316) 9חוזה של " לקנות" כלומר הוא רוצה, 3♠מכריז הרבה מאד ו

 . מן הסתם יש לו אוצר של ספיידים". השליט"הספייד שתהיה 

 כל יתר , ובהתחשב בקלפים שבידם, לקיחות 9-שהקפיץ את גובה החוזה המוצע ל, לאור הצעתו של מערב

מחליטים שאין להם אפשרות להעלות את גובה החוזה ולכן הם נותנים , מזרח, כולל שותפו, השחקנים

, פומבית בדיוק כמו במכירה, פאסים רצופים 8על ידי הכרזת , למערב להתמודד עם ביצוע החוזה שהציע

 ! נמכר –פעם שלישית , פעם שניה, פעם ראשונה: בו הכרוז אומר

 השותפים בנקודותשני הצלחה בביצוע החוזה יזכה את , משחק של זוגותהוא ' היות ומשחק הברידג .

 !!!אופס . בנקודות המתנגדיםיזכה את  החוזה בביצוע  כשלון, לעומת זאת

  תקבל , לפחותלקיחות  9-ל ,את התחייבותו יצליח לבצעומערב הפך להיות הכרוז במשחק זה ובמידה

  .על פי הכלליםהשותפות ניקוד 

  בהתאם למספר , דרום נקודות-יקבל הזוג צפון –הלקיחות עליהן התחייב  9 כלבביצוע  יכשלבמידה ומערב

  .למערב הלקיחות החסרות
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 במחשב' במשחק ברידגהכרזה הנה דוגמא ל

 

 

 

 ? איך נדע איזה חוזה להציע  : הבעיה

 .להבטיח את ניצחוננו בתחרות  :המטרה

 :המפתח

 חדבימחזיקים  שהםלפי הקלפים  ,כלומר, לשחקנים השותפיםשיש " כסף"לפי ה .  

 הקלפים שבידנו" = העריך את היד"מיד נלמד כיצד ל. 

  על פי כללי השימוש בכרטיסיות ההכרזה –בין השותפים  מדויקתתקשורת. 

 

 למכרזנוספת דוגמא 

 

 



 16 ©כל הזכויות שמורות לתמר גורביץ 
 

 :לראות את החלוקה המלאה של הקלפים שבידי כל השחקנים ניתןכאן 

 

 

 למגינים 'ללקיחה הראשונה של המשחק ניתנת במשחק הברידג ההובלה. 

  מניח את הקלף הראשון במשחק על  – שמובילהוא זה  ולכן כרוזל משמאל שנמצא המגןהוא דרום

 . השולחן

  דיאמונד 9 במקרה הובלת הפתיחה של היא . 

 3♠א מזרח והחוזה שעליו לבצע הוא הו הכרוז -הזוכה במכרז. 

  כדי לעמוד בחוזה ,לקיחות מתוך סך הלקיחות במשחק( 613) 11 -ב לפחותכלומר עליו לזכות . 

 בל עוד נקודותלקיחות יק 11-אם יזכה ביותר מ . 

  ואילו הכרוז ושותפו  נקודות ,דרום-צפון ,(המגינים)ו המתנגדים יקבל, אפילו בלקיחה אחת ,שיפולבמקרה

 !נקודות כלל לא יקבלו

 

 צלול למים העמוקים יותראפשר ל –לאחר שהבנת את התמונה הגדולה 

 נקודות גבוהות –הערכת היד 

 

" תמונות"הקלפים הגבוהים הם ה. מספר הנקודות בקלפים גבוהים –הדרך הראשונה להערכת חוזק היד היא 

 . מכובדיםאו  נכבדיםוהם נקראים גם 

 ג"נ, נקודות גבוהות 4כל אס ביד שווה  – אס. 

 

 נקודות גבוהות 3 כל מלך ביד שווה – מלך 

 

 נקודות גבוהות 2כל מלכה ביד שווה  – מלכה 
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 נקודה גבוהה 1כל נסיך ביד שווה  – נסיך 

 

  צוחק מי שצוחק אחרון: כמו שנאמר... אבל .  אין ערך בנקודות גבוהות, שאינם נכבדים, יתר הקלפיםלכל .

בתנאי כמובן , ובמקרים מסוימים הם יכולים אף להכריע את הניצחון במשחק גם לקלפים קטנים יש ערך

 .שנדע כיצד להשתמש  בהם נכון

 3,3,3,3אם קיבלת יד שחלוקת הקלפים בין הסדרות הינה , מערך היד לעצמך נקודה אחת כדאי להוריד ,

חלוקה זו נחשבת ' בברידג. קלפים 3קלפים כל אחד וסדרה אחת בעלת  3כלומר שלוש סדרות בנות 

 ".גרועה"כחלוקה 

 

 :דוגמא

 

 ?כמה נקודות גבוהות יש ביד

 

 .ג"נ 61: כ"הס, ג"נ 1=נסיך, ג"נ 3=מלכות 2, ג"נ 3=מלך 1, ג"נ 8= אסים  2

 

 עם שליטנקודות התאמה במשחק  –הערכת היד 

 

 אך ורק לאחר שהשותפים מצאו –אבל , בידשלנקודות הגבוהות  שמתווספותהן נקודות , נקודות התאמה

 (. ♣,♦,♥,♠)אחת מהסדרות ב התאמה ביניהם

 

 ? מה פרוש התאמה

 

, לך ולשותפך, דרוש לכם ,כחותכיםסדרה שקלפיה ישמשו , כדי שאפשר יהיה לבחור סדרת שליט עם השותף

מאותה רבים מדי קלפים  יהיו, כי אחרת גם למתנגדים, ה שנבחרה כשליטסדר אותהב לפחותקלפים  3

 .והם יוכלו להשתמש בהם נגדכם כדי לבצע לקיחות ,סדרה

גיליתם שאתם : כלומר, תאמה עם השותףשנמצאה הלאחר השותפים מחפשים התאמה ורק , במהלך המכרז

 .נקודות התאמהתוכלו שניכם להוסיף לעצמכם גם , קלפים מאותה סדרה יחד 8מחזיקים לפחות 

 נקודת התאמה 1מתווספת  –לשותפות שיש  ,קלפי שליט 8מעל  ,על כל קלף נוסף. 
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 נקודות התאמה 2מתווספות , שאינה סדרת השליט, אחת מהסדרותב ,לטוןסינג, על כל קלף בודד . 

 אפשר  .קלף אותובגין נקודות התאמה  לא נוסיף –במידה והקלף הבודד הוא מכובד  - אין כפל מבצעים

 .נקודות התאמהלספור  אולספור נקודות גבוהות  אולבחור 

 על כל חוסר ,void, נקודות התאמה 8מתווספות , שאינה סדרת השליט, באחת הסדרות. 

 

 :דוגמא

 

 .נסתכל שוב באותה יד שראינו קודם

 

עכשיו אתה מסתכל שוב על , קלפים בסדרת הספייד 3-במהלך המכרז גילית ששותפך מחזיק ב, כאמור

 ?כמה קיבלת. הקלפים שבידך וסופר נקודות התאמה

 

  נקודת  1=  8-קלף אחד יותר מ, (קלפים בידך 0-קלפים של השותף ו 3) בשליטקלפים  9יש לכם  –נכון

 . התאמה

  ועליו כבר חישבת  אס זהואבל , יש אמנם גם סינגלטון בדייאמונד -אין כפל מבצעים   -כפי שאמרנו

 .במקרה זה נוסיף נקודות בגין קלף בודד לאלכן . נקודות

 כ"נקודות סה 17=1611 –והוא  עלהלאחר מציאת ההתאמה , שווי היד.  

 כל נקודה חשובה' אבל בברידג, במקרה זה אמנם מדובר בנקודה אחת בלבד . 

 

 .בדוגמה הבאה יש חלוקות בהם נקבל אף הרבה יותר נקודות התאמה כמו

 

 

 

עם השותף  יש התאמה –קלפי ספייד  6היות ויש לך , קלפים בספייד 3גם כאן נודע לך במכרז שלשותף יש 

 :ואפשר עכשיו לספור גם נקודות התאמה ולהוסיף אותן לנקודות הגבוהות שבידך

 

ספייד  , נקודת אורך בשליט 12 נקודות על חוסר בסדרת הדייאמונד  13 נקודות בקלפים גבוהים   16סופרים 

 .נקודות ביד 21כ "סה( = הדרושים 8-קלפים יותר מ 2שהם  )

 מיוחדות ונדירותחלוקות  –הערכת היד 

  ולא ניכנס לכך , דורשת הבנה וניסיון עמוקים יותר במשחקיותר הערכת היד בחלוקות מיוחדות ונדירות

  .במדריך זה

 תלפעמים היד יכולה להיות חזקה מאד למרות שמספר הנקודות הגבוהות בה נמוך יחסי.  
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כמובן שהמשחק יהיה  בתנאי, ה עם השותף היא חזקהגם ללא התאמו, בלבד נקודות גבוהות 12ביד הזו 

 . הארטבסדרת שליט 

 

 ? בשביל מה אנחנו צריכים לדעת להעריך את היד

 נכון יותראיזה חוזה עוזרים לנו לדעת , במהלך המכרז, ביחד עם המידע שנקבל מהשותף, הערכת היד

 .ומהם הסיכויים שנוכל לבצע את אותו לשותפות

  ( לבןהמסומנים בטבלת כרטיסיות ההכרזה בצבע ), משחקים חלקיים –ישנם חוזים המוגדרים

 . ותו לו( רק במידה שעמדנו במינימום הלקיחות שהכרזנו)שביצענו  ניקוד בגין הלקיחותעליהם נקבל 

 נאלץ להסתפק במשחק חלקי –נקודות  20-כאשר יש לשותפות פחות מ. 

  ( סגול ל בצבע"המסומנים בטבלה הנ) משחקים מלאים –לעומת זאת ישנם חוזים הנקראים

 .  בונוסיםגם , ועליהם נקבל בנוסף לניקוד בגין הלקיחות

 

 לזכור חשוב

  13-מתוך ה)לקיחות לפחות  11צריכים לבצע , ולקבל את הבונוס ור'במייגכדי לבצע משחק מלא 

 (. שבמשחק

  13-מתוך ה)לקיחות לפחות  11צריכים לבצע , ולקבל את הבונוס במיינורכדי לבצע משחק מלא 

 (. שבמשחק

  12-התחייבות לוהם ( צבע כתום בטבלא) – קטןסלאם  –החוזים הכי שמנים אלו החוזים הנקראים 

  (. 13-מתוך ה) לקיחות

 מסומנים הסלאמים )האפשריות לקיחות ה 13כל התחייבות ל( צבע בורדו בטבלא) – וסלאם גדול

 .(חום-אדוםצבע בטבלא ב

  צריך שלשותפות תהיינה בין  וכדי להכריז סלאמים גדולים יותר( קטנים או גדולים)הבונוסים על סלאמים

 .(7או  6)וגובהו ( NT-בשליט או ב)תלוי בסוג הסלאם , נקודות 81-87

 

 :נושא הערכת היד לסיכום

  לחלוקה שקיבלתם כדי  איזה חוזה מתאים ונכוןהערכת היד שלך ושל השותף תעזור לכם לקבל החלטה

 .במשחק מקסימאליניקוד  שתהייה לכם אפשרות לקבל

 לבצע שבאפשרותכםאת הגובה המקסימאלי של החוזה , בסבירות גבוהה, תוכלו גם להעריך.  

  ניקוד למתנגדים -" עונש"גורר אחריו שהוכרז ונסגר אי עמידה בחוזה יש לזכור כי .  

 נקודות לפחות 25גם , קלפים לפחות 8בנוסף להתאמה של , דרושים לשותפות ור'למשחק מלא במייג

 לפחות.נקודות 23-קלפים לפחות ו 8דרושים לשותפות התאמה של למשחק מלא במיינור 
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 .No Trump –כללי פתיחה ללא שליט  -קרב ארבעה 

 (חלוקות הקלפים) שרוב הידייםמראה ' של החלוקות האפשריות לחפיסת הקלפים של הברידגהסטטיסטיקה 

 .מאוזנות תהיינה' שנקבל בברידג

 

 ?או יד מאוזנת, מהי חלוקה מאוזנת

 

 0קלפים לסדרה ומקסימום  2מינימום  ,(♣,♦,♥,♠) מכל הסדרותקלפים ביד יש לנו  בחלוקה מאוזנת 

 .קלפים לסדרה

  אחד( שני קלפים בסדרה) דאבלטון -מ אין יותרביד מאוזנת.  

 (.בודד בסדרה) סינגלטון אין מאוזנת ביד  

  חוסר בסדרה  איןביד מאוזנת– Void. 

  3,3,3,3תיתכן יד מאוזנת שאין בה בכלל דאבלטון והחלוקה של מספר הקלפים בסדרות תהיה. 

 

 :מאוזנותחלוקות דוגמאות ל
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 1NT -פתיחה לידים מאוזנות 
 

 .המשיב נקראשל הפותח בן זוגו , של המכרז הפותח הואהמכריז ראשון 

להשתמש  מבלילקיחות  7-שמשמעותה התחייבות ל, 1NTאת המכרז בהכרזה של  לפתוחכדי שנוכל  

נקודות  17עד מקסימום של ( של קלפים מכובדים)נקודות גבוהות  10דרושות לנו מינימום של  ,שליטבסדרת 

 :הם 1בגובה  NTחוזה של משחק בכלומר הנתונים הדרושים כדי להציע . ביד, גבוהות

 

 .נקודות בקלפים גבוהים וחלוקה מאוזנת 51-51

 

 אפשר כדי , לפים גבוהיםבק ,נקודות=  כוח נדרש, היות והיד היא מאוזנת ואין עדיפות לסדרה זו או אחרת

 7 -שהיא התחייבות ל, 1ללא שליט בגובה  חוזהאשר יאפשרו לך לעמוד בהתחייבות של , מספיק לקיחות

 .לפחות לקיחות

 1-הפותח בNT האפשריים בסדרות  נותן בהכרזתו תאור ברור למדי של ידו מבחינת מספר הקלפים

 .נקודות גבוהותדהיינו , והכוח (חלוקה מאוזנת)השונות 

 

 :1NTהמתאימות לפתיחת  לחלוקותדוגמאות 

 

.שהוא המקסימום לפתיחה זו, נקודות גבוהות 17: והכוח  3,3,3,2: ביד הבאה החלוקה היא  

 

 

 

 .1NTהמינימום לפתיחת , נקודות גבוהות 10 –והכוח , 3,3,2,0: ביד הבאה החלוקה היא
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 ? NT1 -מה עונים לשותף שפתח ב

 

 . המשיבלכן הינך נקרא , עליך להשיב לו 1NT-לאחר ששותפך פתח  ב

 

 עליך לסכם לעצמך את כל הנתונים הידועים לך על היד שמחזיק השותף, ראשית? 

 

 (.ג"או בקיצור נ) נקודות גבוהות 15-17 שהוא מחזיק ידוע לך .א

 .אחת מהסדרות בכלקלפים  2ו לפחות יש ל, כלומר - מאוזנתיד ידוע לך שיש לו  .ב

 .קלפים 2כלומר סדרה אחת בת , אחד דאבלטון רקלו ידוע לך שיש  .ג

  .לו חוסר בסדרה שאין ידוע לך .ד

 .כי אחרת היד שלו לא הייתה מאוזנת, קלפים 6סדרה ארוכה של  לו שאיןידוע לך  .ה

 

 כדי לאפשר לך להחליט מהי התשובה המתאימה ביותר בהתחשב , עליך להסתכל שוב בידך, שנית

 .שבידך, הכוח, בחלוקת הקלפים ומספר הנקודות

 

 והוא בחירת , הגיע השלב השלישי, לאחר שבררת לעצמך היטב את שלבים אחד ושנים, שלישית

 :ההכרזה המתאימה ביותר על פי הנתונים שאספת

 

 :(♠,♥)ור 'מייגסדרות הרביעיות או חמישיות ב לך ואין, כלומר, מאוזנתאם בידך חלוקה  .א

 

ג "מספר נ

 בידך
 הסבר תשובתך

1-7 *** Pass 
, פאסמעבירים ומכריזים , היות ואין לכם ביחד מספיק נקודות למשחק מלא

*** להוציא מקרה המתואר למטה  

8-9 2NT 

לכן מחזירים את הכדור , קיימת אפשרות שיש לכם משחק מלא ללא שליט

מודיעה לשותף  הכרזה זו. למשחק מלא "הזמנההכרזת "לשותף על ידי 

 . שיש סיכוי למשחק מלא

( 17)אם בידו את מקסימום הנקודות   3NTומבקשת מהשותף להכריז 

 .נקודות גבוהות 10-16אם בידו  ופאס

11-10 3NT 
כי שותפך הבטיח , משחק מלאשיש לכם  ידוע לךכבר , נקודות 11כשיש לך 

 בין 10-17 נקודות. לכן מכריזים את המשחק המלא ללא שליט.

 

  חשוב***

 

עליך יהיה  1-7דהיינו , נקודות גבוהות ומעט( ♠,♥,♦)  באחת הסדרות, קלפים או יותר 5כאשר בידך 

 .2♠/2♥/2♦ להכריז חוזה חלקי בסדרה זו בגובה
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  נקודות ושותפך פתח  1במקרה שבידך  10!  נקודות בלבד 10-23הסיבה לכך היא שלשותפות יש יחד בין

נקודות ושותפך פתח במקסימום של  7במקרה שבידך , נקודות לכל היותר 23-ו, נקודות 10במינימום של 

 . נקודות 17

 מהדרוש למשחק מלא פחות בכל מקרה מספר הנקודות הוא . 

 1חוזה של , כשלשותפות מעט מדי נקודות, במצב כזהNT  הינו חוזה קשה מאד לביצוע ויש סיכוי גדול

 .שתכשלו בו

 בו , למשחק חלקי בשליטעדיף לעבור  ,קלפים ויותר בסדרה ומעט נקודות 5, במקרה כזה, לכן

אתכם  בכדי ליצר לקיחות ולמנוע מהיריבים להכשיל, של הסדרה השליטה בחותכיםאפשר להשתמש 

 . בחוזה

  הכרזת סגירההכרזה זו נקראת (sign-off ) להכריז בתשובה  מחויבוהפותחPass!! 

 

נקודות + 3גם או בשתיהן ו, ור'המייגקלפים באחת מסדרות  4, רביעייהכאשר בידך  .ב

 :לפחות גבוהות

סדרות בובמיוחד , (אפשרויות חיתוך) למשחק בשליטבמקרה כזה תהיה מעוניין להעביר את החוזה 

 .(הארט ♥-ספייד ו♠) ור'מייגה

 

 חשוב לדעת

 

 

 

 

 

 

 

 (!♠,♥) ור'המייג לגבי מספר הקלפים שיש לשותף בסדרות חסר לך מידע : הבעיה

' מוסכמה בברידג זוהי – 2♣תוכל להכריז  ור'רביעיות במייגכדי לברר אם לשותפך יש   :הפתרון

 . עם השותף ור'במייג 4-4של התאמה שמטרתה למצוא , סטיימןהנקראת 

 

  להכרזת השותף  בתשובהשבאה  2♣הכרזת קובע ולכן  הקונטקסט' בשפת הברידגיש לזכור כי

 .ואינה קשורה לקלפי הקלאב שבידך מלאכותית הכרזההיא  1NTעל 

  ור'אין לי עניין במייג: שמשמעותו 2♦ הוא יכריז ור'רביעיות במייג אין ,פותחה, לשותףאם . 

  ואין לה קשר לקלפי הדייאמונד  מלאכותיתהכרזה היא  ,הזהקסט טבקונ, 2♦גם הכרזת

 .שבידי הפותח

  המשך ההכרזה יתנהל ולכן , ור'אין אפשרות למצוא התאמה במייג 2♦אחרי הכרזה של

 .יענה בהתאם לנקודותיו ,הפותח, ושותפך פי הטבלא שלמעלה לעכשיו ע

 כלומר , הוא יראה לך אותה (♠,♥)ור 'באחד מסדרות המייג רביעייה ישאכן , לעומת זאת אם לשותף

 .(ספיידים 3אם יש לו  2♠או , הארטים 3אם יש לו  2♥) 2אותה בגובה  יכריז

 

 .ור'במייג התאמהתמיד ניתן עדיפות למציאת 

 .מאשר על ביצוע חוזים במיינור יותר ניקוד מקבליםור 'במייג על ביצוע חוזים

 , מלא למשחק הבונוס כדי לקבל אתור 'בסדרת מייגלקיחות  11מספיקות וכמו כן 

 .מינורסדרת לקיחות ב 11 לעומת
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 :הפתרון

 

  הסידרה קודם את הוא להכריז ' הנוהל המקובל בברידג – ורים'המייג בשניכאשר לפותח רביעיות

 .♥כלומר את סדרת ההארט  –יותר בדרגה  הנמוכה

 אפשרות שיש לו טרם שלל שותפך  -♠ ספיידים  רביעית בידךואילו   2♥מכריז  כשהשותף :חשוב להבין

 .♠בספייד  גםרביעייה 

  אפשר להזמין אותו  - ♥ הראה רביעייה בהארט השותףואילו ♠ -נקודות ורביעייה ב 81לכן אם בידך

 .♠-שלא נמצאה התאמה ב בהנחה, (לפי הטבלה לעיל2NT/3NT ) ללא שליטלמשחק 

 על ידי )יפשת אצלו ספיידים שח, לפי הכרזתך, הוא יבין – בספייד גםיש רביעייה  שלשותףבמקרה  - אבל

, 3♠על ידי הכרזת  ,לתקן ולהעביר את המשחק לספייד והוא יוכלולא הארטים ( מוסכמת הסטיימן הכרזת

או אחרי , (17)אם בידו מקסימים הנקודות  ,3♠או  ,(10-16)כשבידו מינימום הנקודות , שלך 2NTאחרי 

3NT שלך . 

 

 :1NTבפתיחה ללא שליט  בסטיימן לפניך שתי דוגמאות לשימוש

 (המתנגדים לא מתערבים במכרז ומכריזים בתורם פאס)

 משיב  פותח

1NT  2♣ 

♦2   2NT 

Pass   

 :הסברים

הוא . ורים'ה באחד המייגיג ורביעי"נ 3-9למשיב 

 . סטיימן - 2♣שואל 

 .2♦ור ולכן משיב  'רביעיות במייג אין לפותח

נקודות המשיב מזמין למשחק  8-9עם  - המשיב

 2NT –ללא שליט ומכריז 

ג לא מקבל את ההזמנה "נ 10עם  –הפותח 

 .Pass –למשחק מלא ללא שליט ומכריז 

 ?נקודות גבוהות 9-10 -ו ור'קלפים במייג 1אם בידך  .ג

 (!♠,♥) ור'המייג תבסדרלגבי מספר הקלפים שיש לשותף חשוב ביותר  חסר לך מידעגם במקרה זה 

 בא ניזכר לרגע מה ידוע לך על הקלפים של השותף? 

 

 נקודות גבוהות 10-17 שיש לשותף ידוע לך .א

 .סדרה בכלקלפים  2לפחות , כלומר - מאוזנתיד ידוע לך שיש לשותף  .ב

 ? ורים'המייג בשני ,רביעיות שתי בידו כאשר, כיצד יענה הפותח על סטיימן – בעיהה

 (♠ספיידים  3וגם  ,♥ הארטים 3 גם)

 משיב  פותח

1NT  2♣ 

♥2   2NT 

♠3   ♠3  

 :הסברים

 - 2♣הוא שואל . ♠ג ורביעיה בספייד "נ 3-9למשיב 

 . סטיימן

נקודות  10-16ור ויש לו 'יש רביעיות במייג לפותח

-ואז מתקן ל ♥-הוא מראה את ה, ראשית. בלבד

המשיב מחליט לקבל את ההזמנה ומכריז . 3♠

 .3♠משחק מלא בספייד 
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 .דאבלטון אחדידוע לך שיש לשותף יש רק  .ג

  .חוסר בסדרה לשותף איןוכן ידוע לך ש .ד

כי אחרת היד שלו לא הייתה , קלפים 6לשותף סדרה ארוכה של  שאיןכמו כן ידוע לך  .ה

 .מאוזנת

  0בה יש לך כבר , ור'קלפים בסדרת המייג 8כדי שיהיו לכם יחד  שותףצריך להיות לכמה קלפים 

 .קלפים 3 –נכון מאד ?  קלפים

  8ם יחד יש לכ –נכון ? מה זה אומר –ור 'קלפים באותה סדרת מייג 0קלפים ולך  3במידה ולשותף יש 

 .ור'כלומר מצאתם התאמה במייג, קלפים בסדרה

  יש לכם יחד מספיק  –נכון מאד ?  מה זה אומר. נקודות גבוהות 9-10בכותרת נאמר שיש בידך

 20= נקודות אצלך  9-נקודות בממוצע שהשותף הבטיח בהכרזתו ו 16. למשחק מלאנקודות 

 .נקודות לשותפות

  שחקומשחק מלא ת איזהעכשיו נותר לבדוק : 

  ור'משחק מלא במייגתשחקו  –( ור'קלפים באחת מסדרות המיג 8) התאמה ישאם -  

 .3♠או , 4♥

  קלפים בסידרה שלך  3כלומר לשותף אין , ור'באחת מסדרות המיג התאמה איןואם– 

 .3NT – ללא שליטמשחק מלא תוכלו לשחק 

 

 . פשוט מאד?   מצידך 3♠או  3♥על הכרזת  ומה יענה השותף הפותח

 

 : ויכריז אותו בהתאם משחק מלאשיש  יביןגם הפותח , לפי הכרזתך

 ♥3  קלפים או יותר באותה סדרה 3כשבידו , התאמהבמקרה של  -ור שהכרזת 'במייג 3♠או . 

  3אוNT  קלפים בסדרה שהכרזת 2כלומר כשבידו רק , אי התאמהבמקרה של. 

 

 (נקודות התאמה1ג"נ)נקודות  9-10 -ו ורס'במייג קלפים 6כאשר בידך  .ד

  ור שלך'לברר עם הפותח למספר הקלפים שלו בסדרת המייג אין צורךכאן כבר. 

  אין פחות משני קלפים בסדרה בהגדרהוביד מאוזנת  מאוזנתוידוע לך שלשותפך יש יד היות. 

  קלפים בסדרה שלך לפחות 2לפיכך הפותח כבר הבטיח בהכרזתו. 

  דרתךיבס קלפים לפחות 3שיש לכם התאמה של  ידוע לךמכאן שכבר. 

 גם נקודותג שבידך "באפשרותך להוסיף לנ, קלפים בסידרה 8כשידועה התאמה של , במקרה זה 

 .אם יש, התאמה

 

להכריז  אפשר( נקודות התאמה1 ג "נ)כ "נקודות סה1 9-ו  ור'המייגבאחת מסדרות  שישייהבמקרה שבידך 

 .ור שבידך'לפי סדרת המייג משחק מלא - 3♠או  3♥מיד 

  ור שלך היא'כמה קלפים לפותח בסדרת המייגהדרך לברר  - ג"נ+ 9-ו ור'קלפים במייג 5עם 

 8בגובה  להכריז את סידרתך

 .קלפים הארט 3 -ואתה מחפש אצל השותף הפותח  קלפים בהארט 0אם בידך  - 3♥

 .קלפי ספייד 3קלפים בספייד ואתה שואל את השותף אם בידו  0אם בידך  – 3♠
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 תרגילים  -? כיצד לענות לו   - 1NT -השותף פתח ב

 הקלפים בידך מספר נקודות גבוהות
כיצד תכריז בתשובה 

 ?לשותפך
 הסבר

 

♠ A K 8 5 4  
♥ 6 4 
♦ J 10 9   
♣ Q J 10 

  

 

♠ J 7 5 4 
♥ 9 6 3 2 
♦ A K Q 
♣ 9 8  

  

 

♠ 8 7 6  
♥ 9 5 2  
♦ Q 10 8 7 5 
♣ 10 8  

  

 

♠ A J 10 8 
♥ 9 7 5  
♦ 10 8 4 
♣ Q 3 2 

  

 

♠ A K Q J 8 5 
♥ 9 6 5 
♦ - 
♣ 10 7 6 2 

  

 

♠ 10 9 8 5 4 3  
♥ A Q 
♦ 6 4 2 
♣ 10 8 

  

 

♠ A 10 8 
♥ Q J 6 
♦ Q 9 7 
♣ 10 6 4 2  

  

 

♠ 5 4 3 2 
♥ A 
♦ K Q J 
♣ A 8 5 3 2 

  

 

♠ A 
♥ A K 10 5 
♦ 9 8 7 
♣ 10 9 8 7 2 

  

 

♠ A J 10 
♥ K Q 2 
♦ J 10 8 9 6 
♣ 6 5 

  

 

♠ Q 4 
♥ A K J 10 8 
♦ 8 7 3 2  
♣ 4 2 

  

 

♠ 6 2 
♥ Q 9 2 
♦ 4 
♣ A K Q J 4 3 2 

  

 

♠ 6  3 2  
♥ Q 9 2 
♦ 6 4 2 
♣ A 6 4 2  
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 פתרונות   - 1NT -תשובת המשיב לפתיחה ב

 הקלפים בידך מספר נקודות גבוהות
 כיצד תכריז בתשובה

 ?לשותפך
 הסבר

11 

♠ A K 8 5 4 
♥ 6 4 
♦ J 10 9 
♣ Q J 10 

3♠ 
 3של  התאמהמחפש 

. קלפים בספייד אצל הפותח
 מזמין למשחק מלא 

10 

♠ J 7 5 4 
♥ 9 6 3 2 
♦ A K Q 
♣ 9 8 

2♣ 
מחפש רביעיות  -סטיימן 

 ור אצל הפותח'במיג

2 

♠ 8 7 6 
♥ 9 5 2 
♦ Q 10 8 7 5 
♣ 10 8 

2♦ 

יד חלשה . הכרזה סוגרת

 –מאד עם אורך בדיימונד 
עדיף לשחק בדייאמונד 

 1NTמאשר 

7 

♠ A J 10 8 
♥ 9 7 5 
♦ 10 8 4 
♣ Q 3 2 

 פאס
יד חלשה וללא סדרה 

 ".לברוח"אליה ניתן , ארוכה

 3-נקודות גבוהות ו 11
 13=נקודות התאמה
כ"נקודות סה  

♠ A K Q J 8 5 
♥ 9 6 5 
♦ - 
♣ 10 7 6 2 

4♠ 
עם יש התאמה בספייד 

הפותח וגם מספיק נקודות 
 למשחק מלא בספייד

6 

♠ 10 9 8 5 4 3 
♥ A Q 
♦ 6 4 2 
♣ 10 8 

2♠ 

יד חלשה  .הכרזה סוגרת

עדיף , עם סדרה ארוכה
 2לשחק בספייד בגובה 

 NTמאשר ב 

9 

♠ A 10 8 
♥ Q J 6 
♦ Q 9 7 
♣ 10 6 4 2  

2NT 
יד מאוזנת מזמין למשחק 

אם לפותח , מלא ללא שליט
 .ניקודיש מקסימום 

10 

♠ 5 4 3 2 
♥ 5 
♦ K Q J 
♣ A 8 5 3 2 

2♣ 
מחפש רביעיה  -סטיימן 

 בספייד אצל הפותח

11 

♠ A 
♥ A K 10 5 
♦ 9 8 7 
♣ 10 9 8 7 2 

2♣ 
מחפש רביעיה  -סטיימן 

 בהארט אצל הפותח

11 

♠ A J 10 
♥ K Q 2 
♦ J 10 8 9 6 
♣ 6 5 

3NT 
ור יש מספיק 'אין עניין במיג

 ניקוד למשחק מלא ללא
 .שליט

10 

♠ Q 4 
♥ A K J 10 8 
♦ 8 7 3 2  
♣ 4 2 

3♥ 
 3של  התאמהמחפש 

. קלפים בהארט אצל הפותח
 מזמין למשחק מלא

12 

♠ 6 2 
♥ Q 9 2 
♦ 4 
♣ A K Q J 4 3 2 

3NT 

ור סוגר 'אין עניין במיג
, למשחק מלא ללא שליט
שהוא עדיף על משחק 

 .קלאב, במיינור

6 

♠ 6  3 2  
♥ Q 9 2 
♦ 6 4 2 
♣ A 6 4 2  

 פאס
יד חלשה וללא סדרה ארוכה 

 ".לברוח"אליה ניתן 
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 2NT -לידים מאוזנות חזקות  פתיחה

 

  ללא שליט 1ללא שליט דומה מאד לפתיחה בגובה  2פתיחה בגובה  . 

  האופן בו מתנהל המכרז כשמי מהשותפים מכריזNT  נקראsystem-on. 

  אך , ללא שליט 1שראינו בפתיחה בגובה באותם עקרונות המשמעות היא שבמשך המכרז נוכל להשתמש

 . עם שינויים קלים

  2את המכרז בהכרזה של  לפתוחכדי שנוכלNT ,ללא סדרת שליטלקיחות  8-שמשמעותה התחייבות ל 

 :דרושה לנו חלוקה עם

 .נקודות בקלפים גבוהים וחלוקה מאוזנת 20-22

 

 הרבה יותר פשוט ? 2NT -פתח בששותף כיצד משיבים ל

 

 :(♠,♥)ורים 'רביעיות או חמישיות במייג ללא, כלומר, מאוזנתכאשר בידך חלוקה  .1

 

ג "מספר נ

 בידך
 הסבר תשובתך

1-3 *** Pass 

שלמרות מספר הרב של , על פי מספר הנקודות שלך ושל השותף ידוע לך

, אין לכם מספיק נקודות למשחק מלא ,הנקודות הגבוהות שבידי השותף

*** להוציא במקרים כמתואר למטה, פאסלכן יש להכריז   

3-11 3NT לך שיש לכם משחק מלא ולכן אפשר להכריז אותו ידוע. 

 

 לזכור חשוב***

  1-8 דהיינו, ומעט נקודות גבוהות (♠,♥)  ור'המייג סדרותמבאחת  ,קלפים או יותר 5 בידךכאשר 

 . 3♠/3♥בגובה  דהיינו חוזה, בסדרה זו חלקיחוזה להגיע ל כדאי

  נקודות בלבד 21-23הסיבה לכך היא שלשותפות יכולות להיות יחד בין !  

 2חוזה של , אין מספיק נקודות למשחק מלאכשלשותפות , במצב כזהNT  יותר הינו חוזה קשה

 .למרות הניקוד הגבוה של הפותח ,לביצוע

  עדיף במקרים כאלו ,של הסדרה השליטה בחותכיםבו אפשר להשתמש , בשליט חלקימשחק ,

 . מהיריבים להכשיל אתכם בחוזהלקיחות ולמנוע  תרייצאפשר כדי לב

  הכרזת טרנספר קצת קשה להבנה . הכרזת טרנספרהדרך להגיע לחוזה החלקי הזה עוברת דרך

  .שהוא מדריך למתחילים בלבד, לא ניכנס אליה במסגרת המדריך הנוכחילכן , למתחילים

  פתיחה של אתה מוזמן לקרוא פוסט שכתבתי בבלוג על טרנספר אחריNT1 . 

  !אי אפשר לחגוג עדין ?  2NT-קיבלת חלוקה המתאימה ל: לזכור חשוב

 .לקלפים שבידי השותףגם זו שותפות ויש חשיבות גדולה ' רידגב, כפי שאמרנו

http://www.bridgebase.co.il/451/%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A1%D7%94/
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נקודות 1 4או בשתיהן וגם , ור'מסדרות המייגקלפים באחת  3, רביעייהבידך  כאשר .2

  :גבוהות

 

 נקודות1 20, ידוע לך כבר שיש לך ולשותף נקודות למשחק מלא. 

 לכן יש לבדוק התאמה עם השותף, ור'במייג משחק בשליטל יש עדיפותגם במקרה הזה , אבל . 

  ומשמעותה לשותףהמופנית שהיא שאלה , 3♣ונכריז , סטיימןמוסכמת באה לעזרתנו גם כאן  :

 . ור'האם יש לך רביעייה באחת מסדרות המיג

 3השאלה חייבת להתבצע בגובה  2בגובה את הכרזתו היות והשותף פתח , במקרה הזה  . 

  מלאכותיתהכרזה  אהי זה בקונטקסט 3♣הכרזת. 

 

 :פשוט מאד?  סטיימןמוסכמת בתשובה להכרזת  ,הפותח, כיצד יענה לך השותף

 

  ור'אין לי עניין במייג: שמשמעותו 3♦ הוא יכריז ור'רביעיות במייגלו  איןאם . 

  ואין לה קשר לקלפי הדייאמונד  מלאכותיתהכרזה היא  ,הזהקסט טבקונ, 3♦גם הכרזת

 .השותף הפותחשבידי 

  ולכן המשחק המלא יהיה ללא שליט , ור'היא שאין התאמה במייג 3♦המשמעות של הכרזת- 

3NT ועליך יהיה להכריז אותו מיד כשיגיע תורך. 

 על ידי  , הוא יראה לך אותה (♠,♥) ור'רביעייה באחד מסדרות המייג יש, אם לשותף הפותח, אבל

 .(ספיידים 3אם הוא מחזיק בידו  3♠או , הארטים 3במידה ויש לו  3♥) 8בגובה  הכרזתה

 

 

 

  ספיידים  3וגם  ,♥ הארטים 3גם : דהיינו? ורים 'בשני המייג, שתי רביעיותיש כאשר לפותח♠: 

  ראשונה, (♥) שהיא סדרת ההארט, בדרגה הנמוכההרביעייה יכריז את.  

 גםאפשרות שיש לו רביעייה  טרם שוללת, ♣3-על ידי הפותח בתשובה ל 3♥ הכרזת 

 .♠, ספיידב

 אפשר  - ♥שיש לו רביעייה בהארט לך הראה  והשותף♠ -נקודות ורביעייה ב 3 לכן אם בידך

 .♠-בהנחה שלא נמצאה התאמה ב,  3NT ,מלא ללא שליט למשחקלהזמין אותו 

  שחיפשת אצלו ספיידים , לפי הכרזתך, הוא יבין – בספייד לשותף יש רביעייה גםאם

על ידי הכרזת  ,לספיידהמלא המשחק  ולא הארטים ויעביר את( בעזרת מוסכמת הסטיימן)

♠3. 

 ,השותף הפותח כבר יודע שיש לכם משחק מלא גםכאן יש לשים לב ש

 !המשחק המלא ולא להכריז את לענות על השאלה של שותפו בלבד עליוולמרות זאת 
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 :2NTבפתיחה  סטיימן במוסכמתלפניך שתי דוגמאות לשימוש 

 (המתנגדים לא מתערבים במכרז ומכריזים בתורם פאס)

 

 משיב  פותח

2NT  3♣ 

♦3   3NT 

   

 :הסברים

 .ורים'ג ורביעיה באחד המייג"נ 4למשיב 

השואלת  –מוסכמת סטיימן  – 3♣הוא מכריז 

 .ור'את השותף אם יש לו רביעיות במייג

ור ולכן הוא משיב 'רביעיות במייג אין לפותח

♦3. 

ור מכריז המשיב 'לאור חוסר ההתאמה במיג

 .3NTמשחק מלא ללא שליט 

 קודות גבוהותנאו יותר  3-ו ור'קלפים במייג 1כאשר בידך  .3

 

  (.לפחות 20)כבר ידוע לך שיש לכם נקודות מספיקות למשחק מלא  במקרה זה 

 ור 'קלפים בסדרת המיג 3עליך לבדוק אם לשותף יש , ור'היות ויש עדיפות למשחק מלא במיג

 .שבידך

 0אם בידך  ,3♠או , הארטים 0אם בידך  3♥: השאלה במקרה זו תתבצע על ידי הכרזת 

 .ספיידים

 הוא יענה בהכרזת המשחק המלא, שהכרזתקלפים בסדרה  3 אכן אם לשותף הפותח :

♠/♥3 . 

 כלומר שאין לשניכם , שהכרזתקלפים בסדרה  2 ,דאבלטון, רקיש שותף הפותח אבל אם ל

ק מלא ללא משחהפותח בתשובה  יכריז, ור שהכרזת'קלפים במייג 8יחד התאמה של 

 .NT8 -שליט 

 

  .התאמה +גבוהות , קודותנ1 3-ו ור'קלפים במייג 6 כאשר בידך .4

  שני הקלפים שהבטיח , ור'קלפים במייג 8של לפחות  שיש לכם התאמהבמקרה זה ידוע לך

 .ביחד עם השישיה שלך , המראה יד מאוזנת, השותף בהכרזתו

 אם יש, נקודות התאמהאפשר להוסיף גם , היות ומצאת התאמה עם השותף. 

  20) שיש לכם נקודות מספיקות למשחק מלאכבר ידוע לך , התאמה1גבוהות, נקודות1 3כשיש 

 . 3♥/♠: ור הארוך שבידך'במייג, להכריז מיד את המשחק המלאלכן ניתן (. לפחות

 משיב  פותח

2NT  3♣ 

♥3   3NT 

♠3    

 :הסברים

הוא שואל . ♠ג ורביעיה בספייד "נ 4למשיב 

 8בתקווה לגלות התאמה של , סטיימן – 3♣

  .קלפים לפחות בספייד עם השותף

. ורים'יש שתי רביעיות בשני המייג לפותח

ולאחר תשובת , 3♥-הוא מראה את ה, ראשית

 . 4♠ - למשחק מלא בספיידמתקן , שותפו
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 תרגילים  -? לו  הענמה ת – 2NT -פתח ב שותפך

 הקלפים בידך מספר נקודות גבוהות
בתשובה  כיצד תכריז

? לשותפך  
 הסבר

 

♠ Q 10 6 5 4  
♥ 7 6 
♦ Q 10 9   
♣ 10 8 3 

  

 

♠ J 7 5 4 
♥ K 6 3 2 
♦ 8 7 5 
♣ 4 2  

  

 

♠ 7 6 4 
♥ 8 4 2  
♦ 10 9 8 7 5 
♣ 9 8  

  

 

♠ J 10 9 8 
♥ 8 6 2  
♦ 9 7 3 
♣ Q 3 2 

  

 

♠ K J 10 9 8 5 
♥ 8 5 2 
♦ - 
♣ 10 9 6 2 

  

 

♠ 10 9 8 5 4 3  
♥ 6 3 
♦ 8 4 2 
♣ 3 2 

  

 

♠ Q 10 8 
♥ Q 10 3 
♦ J 9 7 
♣ 8 5 4 3  

  

 

♠ 10 8 4 2 
♥ K 2 
♦ Q J 
♣ 10 6 5 4 2 

  

 

♠ A 
♥ 8 7 6 5 
♦ 10 8 3 
♣ J 9 8 4 2 

  

 

♠ 10 6 4 
♥ Q 10 4 
♦ K 10 5 3 2 
♣ 6 5 

  

 

♠ K 4 
♥ Q J 10 5 4 
♦ 6 4 3 2  
♣ 10 2 

  

 

♠ 8 4 2 
♥ J 5  
♦ A K 10 8 4 3 2 
♣ 9 

  

 

♠ 6  3 2  
♥ J 9 2 
♦ 10 6 3 
♣  8 5 3 2  
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 פתרונות   - 2NT -תשובת המשיב לפתיחה ב

 הקלפים בידך מספר נקודות גבוהות
כיצד תכריז בתשובה 

?לשותפך  
 הסבר

4 

♠ Q 10 6 5 4  
♥ 7 6 
♦ Q 10 9   
♣ 10 8 3 

3♠ 
 3של  התאמהמחפש 

. קלפים בספייד אצל הפותח
 יש נקודות למשחק מלא

4 

♠ J 7 5 4 
♥ K 6 3 2 
♦ 8 7 5 
♣ 4 2  

3♣ 
מחפש רביעיות  -סטיימן 

יש . ור אצל הפותח'במיג
 .נקודות למשחק מלא

0 

♠ 7 6 4 
♥ 8 4 2  
♦ 10 9 8 7 5 
♣ 9 8  

3♦ 

יד חלשה . הכרזה סוגרת

 –מאד עם אורך בדיימונד 
עדיף לשחק בדייאמונד 

 2NTמאשר 

3 

♠ J 10 9 8 
♥ 8 6 2  
♦ 9 7 3 
♣ Q 3 2 

 פאס
חלשה וללא סדרה יד 

 ".לברוח"אליה ניתן , ארוכה

נקודות גבוהות 3  
נקודות התאמה  3-ו

נקודות 7כ "סה  

♠ K J 10 9 8 5 
♥ 8 5 2 
♦ - 
♣ 10 9 6 2 

4♠ 
יש התאמה בספייד עם 

יש משחק מלא . הפותח
 בספייד

0 

♠ 10 9 8 5 4 3  
♥ 6 3 
♦ 8 4 2 
♣ 3 2 

3♠ 

יד חלשה  .הכרזה סוגרת

עדיף , עם סדרה ארוכה
 3לשחק בספייד בגובה 

 NTמאשר ב 

5 

♠ Q 10 8 
♥ Q 10 3 
♦ J 9 7 
♣ 8 5 4 3  

3NT 
יש משחק מלא . יד מאוזנת 
 ללא שליט

6 

♠ 10 8 4 2 
♥ K 2 
♦ Q J 
♣ 10 6 5 4 2 

3♣ 
מחפש רביעיה  -סטיימן 

יש . בספייד אצל הפותח
 נקודות למשחק מלא

5 

♠ A 
♥ 8 7 6 5 
♦ 10 8 3 
♣ J 9 8 4 2 

3♣ 
מחפש רביעיה  -סטיימן 

יש . בהארט אצל הפותח
 .נקודות למשחק מלא

5 

♠ 10 6 4 
♥ Q 10 4 
♦ K 10 5 3 2 
♣ 6 5 

3NT 
יש נקודות . ור'אין עניין במיג

 .למשחק מלא ללא שליט

6 

♠ K 4 
♥ Q J 10 5 4 
♦ 6 4 3 2  
♣ 10 2 

3♥ 
 3של  התאמהמחפש 

. קלפים בהארט אצל הפותח
 .יש נקודות למשחק מלא

8 

♠ 8 4 2 
♥ J 5  
♦ A K 10 8 4 3 2 
♣ 9 

3NT 

ור סוגר 'אין עניין במיג
, למשחק מלא ללא שליט
שהוא עדיף על משחק 

 .קלאב, במיינור

1 

♠ 6  3 2  
♥ J 9 2 
♦ 10 6 3 
♣  8 5 3 2  

 פאס
יד חלשה וללא סדרה ארוכה 

 ".לברוח"אליה ניתן 
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 !מאוזנתסיכום אפשרויות הכרזה של הפותח עם יד 

 

 פותח בל-NT קלפים בכל אחת מהסדרות  2-0: כלומר ,חייבת להיות יד מאוזנת(♣/♦/♥/♠). 

 אחד (זוג קלפים) לא יותר מדאבלטון. 

 בסדרה ללא חוסר. 

 בסדרה ,קלף בודד, ללא סינגלטון 

, (ג"נ 21-22) 2NT-או ב, (ג"נ 10-17) 1NT-ב כאשר אין לפותח את מספר הנקודות המתאים לפתוח, לפעמים

לעבור , סיבוב ההכרזה השניורק ב, להכריז את אחת מסדרותיו: כלומר, בצבעלהכריז קודם כל , הפותחיאלץ 

בסדרה אחרת שהוא  רביעייההמשיב ואין , שותפוהתאמה עם סדרת לא מצא שכמובן  בתנאי ,NTלהכרזת 

 .רוצה ויכול להראות לשותפו

 .טבלא מסכמת של סדר ההכרזות במקרה כזהלהלן 

 

 לפותח גבוהותהנקודות המספר 

 מאוזנתיד עם 

 הכרזה שנייה של הפותח הכרזה ראשונה של הפותח

12-13 ♣/♦/♥/1♠ 1NT 

10-17 1NT תלויה בתשובת המשיב 

18-19 ♣/♦/♥/1♠ 2NT 

21-22 2NT תלויה בתשובת המשיב 

23-23 ♣2 *  2NT 

20-26 ♣2 *  3NT 

27-28 ♣2 *  4NT** 

  
 :הערות

, בגלל היקף המדריך הזה. גדול המראה על יד חזקה עם פוטנציאל לקיחות, הכרזה מלאכותיתזוהי   2♣ * 

 .לא ניכנס להסברים נוספים על הכרזה זו במסגרת זו, שהוא מדריך למתחילים 

**4NT גם לגבי הכרזה זו לא ניכנס להסברים נוספים במסגרת המדריך למתחילים. הזמנה לסלאם. 

 הצעה חשובה

לקחת חפיסת קלפים ללא , חברים או משפחה 3להזמין , בנקודה זו אני ממליצה להפסיק לקרוא במדריך זה

נקודות גבוהות  21-22נקודות גבוהות או  15-17לחלק לאחד מהידיים חלוקה מאוזנת עם , וקרים'ג

  NT -המתאימות להכרזת פתיחה ב

 .לפני שממשיכים, ופשוט לתרגל את ההכרזות שלמדתם עד כה
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 רו'במייג ותשובות כללי פתיחה –? ור הארט 'ור ספייד או מייג'מייג

 

 ♠/♥1 ור 'תנאים לפתיחה במייג

, ור'באחת מסדרות המייג קלפים או יותר 5-ו( מכובדים)נקודות בקלפים גבוהים  12-21כאשר אתה סופר בידך 

 בהתאם, 1♥ הארטב 1חוזה בגובה או  ,1♠ - ספייד 1הצעה לחוזה בגובה ) ור 'במייג 1ניתן לפתוח בהכרזת 

  (.סדרה שבידךל

  יותר הארוכהור 'נפתח קודם בסדרת המייג, ורים'קלפים בשני המייג1 עם חמישה. 

 ובסיבוב שני ( ♠ספייד )יותר  הגבוה/ור הבכיר'נפתח במייג –ורים 'עם שתי חמישיות בשני המייג

 .אם יתאפשר, ♥נראה את ההארטים 

 כללי תשובה לפתיחת שותפך –ור 'המסלול הישיר לחוזה הנכון במייג

 תמיכה בסדרה שהכריז השותף/ יש התאמה ור כ'תשובת המשיב לפתיחה במייג .א

וק אם יש לכם התאמה ידך ולבדעליך להסתכל שוב ב, ור'במייג 1לאחר שהשותף פתח בגובה  – הפותח

 . ור שהוכרזה'ת המיגבסדר

 .קלפים בסדרתו 8כדי שתהיה לך התאמה בסדרה של שותפך צריך להיות לך לפחות 

( ה"נ) נקודות התאמהלמספר הנקודות שבידך  להוסיףאם יש לך התאמה בסדרה עם שותפך תוכל 

 :כדלהלן

  נקודות התאמה לנקודות הגבוהות שבידך 8תוספת של =  האחרותעל כל חוסר באחת הסדרות. 

  2תוספת של = מכובד  אינובתנאי שהבודד , באחת הסדרות האחרות( סינגלטון) בודדעל כל קלף 

 .נקודות התאמה לנקודות הגבוהות שבידך

 נקודת התאמה 1להוסיף  – 3-על כל קלף נוסף בסדרת השליט מעבר ל. 

 עם התאמה , 1ור בגובה 'גשל המשיב בתשובה לפתיחה במיי ראשונההכרזה 

נקודות מספר 

של  כולל

 המשיב

 (ה"נ+ג"נ)

תשובת 

 המשיב

לפתיחה 

ורס 'במייג

1♥/♠ 

מידע על מצב הנקודות  ♠/♥1 -ב בהכרזתו זו מעביר המשיב לפותח

 שבידו והתאמה בסדרתו( הכוח)

1-0  Pass 
. להעלות את גובה החוזהזהו סיכון מספיק נקודות ולכן  לשותפות שלכםאין 

שלכם  המתנגדיםאם לא תעמדו בהתחייבות שלכם יקבלו שיש לזכור 
  .נקודות

 ההתאמהשלו ועל  הנקודותהמשיב מעביר לפותח אינפורמציה על מצב  ♠/♥2 6-9

 .שיש לו עם סדרת הפותח

11-12 3♥/♠ 

 . ור של הפותח'בסדרת המייג למשחק מלא לשותפך הכרזת הזמנהזוהי 

שיש לכם התאמה בסדרה וכן  יודע עכשיוהשותף שקיבל את האינפורמציה 
הוא יחבר את הנקודות שלך . נקודות 2מספר הנקודות שבידך בדיוק של  את

או ( 3♥/♠)לנקודות שבידו ויוכל לקבל החלטה אם להכריז על משחק מלא 
 .לא

13-10 4♥/♠ 

1( 20)יש לך כמשיב מספיק נתונים כדי לדעת שיש לשותפות מספיק נקודות 
כלומר , הוא יודע שיש לו התאמה עם סדרת הפותח. למשחק מלא

קלפים אפשריים  13מתוך הסך הכולל של )קלפים ומעלה  8שלשותפות יש 
 . בסדרת השליט ולכן כדאי לשחק עם שליט באותה סדרה( בסדרה
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 ור'עם התאמה במייג המשך המכרז

ור 'במייג אמההת/תמיכהבהכרזתו  לו אישר, המשיב, לאחר שותפושל הפותח  שנייההכרזה 

  :(2/♠♥) 2בגובה 

 

מספר 

הנקודות 

הכולל 

של ( ה"נ+ג"נ)

 הפותח

 ור'במייג

הכרזה 

של  שנייה

 הפותח

מוסיף נקודות , הפותח מעבד את הנתונים שקיבל משותפולאחר ש

 התאמה, סופר שוב את הנקודות של השותפות, ומכריז בהתאם

12-10  Pass 

הנקודות שהראה המשיב הפותח מחבר את הנקודות שבידו למספר 
מספיק לשותפות אין שהוא מגיע למסקנה . נקודות 6-9, (♠/♥2)בהכרזתו 

 . למשחק מלאנקודות 

הרי שמקסימום הנקודות , 9 –אפילו אם למשיב יש את מקסימום הנקודות 
 .נקודות בלבד 24( 1019)של השותפות הינו 

את בונוס לאור הסיכונים שלא אי עמידה בחוזה וחוסר האפשרות לקבל 
 הוא מחליט לעצור ולא להעלות את גובה החוזה ,הנקודות של משחק מלא

 . ומכריז פאס

16-17 3♥/♠ 

 :על הפותח לשאול את עצמו את השאלה הבאה

ור 'האם יש סיכוי שלי ולשותפי יש ביחד מספיק ניקוד למשחק מלא במייג
 ?(נקודות ביחד 20דהיינו )

 .נקודות מקסימום 23יש לשותפות הרי שביחד , נקודות 6אם יש למשיב 

 –נקודות  20נקודות הרי שביחד יש לשותפות  9אבל אם יש למשיב 
 .המספיקות למשחק מלא

כדי לקבל יותר פרטים על מצב הנקודות של השותף המשיב על הפותח 
 .♠/♥3להזמין את שותפות למשחק מלא באמצעות הכרזת 

 :היא' המשמעות של הכרזה זו בשפת הברידג

 . נקודות 16-17יש לי , י היקרשותפ

 .Passבבקשה ענה לי בהכרזת  –נקודות  6-7אם יש לך 

 (♠/♥4)בבקשה הכרז משחק מלא  –נקודות  8-9אם יש לך , לעומת זאת

18-21 3♥/♠ 

נקודות והוא יודע שלשותפות יש ביחד  18-21כאשר הפותח מחזיק בידו 
הרי שהוא יכול להכריז משחק  ,ור שהוכרזה'קלפים בסדרת המייג 8לפחות 

 .מלא

( נקודות 7.0הממוצע הוא ) נקודות בלבד 6-9גם אם למשיב יש זאת משום ש
ולכן הוא מכריז את , המספיקות למשחק מלא, נקודות 20יש לשותפות 

 .המשחק המלא
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  הפותח בסדרת השותףשל  תמיכה כאשר אין לוור 'תשובת המשיב לפתיחה במייג .ב

/ בדקת שוב את ידך וגילית שאין לך התאמה , ♠/♥1 - ור'במייג 1בגובה  לאחר שהשותף פתח

 .קלפים בסדרתו 8אין לך מצאת שכלומר , ור שהכריז שותפך'תמיכה בסדרת המייג

 כשאין התאמה, 1ור בגובה 'של המשיב בתשובה לפתיחה במייג ראשונההכרזה 

 בסדרת השותף

ג של "נמספר 

המשיב לפותח 

 ור'במייג

תשובת 

 המשיב
 הסבר

1-0  Pass 

אינך יכול להכריז  -של קלפים גבוהים  נקודות 6-פחות מאם יש לך 

  ! Pass ועליך להכריז 

 (נקודות התאמה מוסיפים לאהתאמה  ללא: יש לשים לב)

6 1 1♠* 
ור 'קלפים לפחות במייג 4ובמידה ובידך , 1♥ -רק במידה ושותפך פתח ב* 

בכל מקרה אחר יש . 1באפשרותך להכריז אותו בגובה , ספייד, השני

 :להמשיך כמפורט להלן

6-9 1NT 

  .להיות מאוזנת חייבת אינהעם כל חלוקה והיד 

אבל אני לא יכול להראות לך , נקודות 6-9שותפי יש לי בין : המשמעות
משום שאין לי מספיק ניקוד הדרוש להכרזה , יש לי שאולי, סדרות אחרות

מספר הקלפים הדרוש , או שאין לי חמישייה בסדרה, (נקודות 11) 2בגובה 
 .2כדי להכריז סדרה חדשה בגובה 

11-12 2NT  חייבת להיות מאוזנתהיד של המשיב. 

13-10 8NT  חייבת להיות מאוזנתהיד של המשיב . 

 (1שלא ניתן להכריזה בגובה )בסדרה חדשה קלפים  0עם  ♣/♦/♠/♥2 111
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 כללי פתיחה במיינור -?  מה הם שווים –מיינורים 

 

שלנו הראשונה ההעדפה  לכן', ן הסדרות בעלות הערך הגבוה ביותר בברידגור ה'המייגסדרות 

 .ור ולשחק בשליט בסדרה זו'היא להגיע להתאמה באחת מסדרות המייגבמשחק 

 .ור מקבלים יותר ניקוד מאשר על משחק בסדרות המיינור'המייגעל משחק בסדרות 

 :הם ור'מייגהאחת מסדרות ב לפתיחה התנאים, כאמור לעיל

 .ביד הפותחת לפחות נקודות גבוהות 12וגם ור 'באחת מסדרות המייג קלפים לפחות חמישה

 ?ור'קלפים באחת מסדרות המייג 0לנו  איןאבל  ,לפתיחה נקודות=מה נעשה אם יש לנו כוח

 .שבידנו מיינורהת וסדרנאלץ לפתוח ולהכריז את אחת מ –נכון 

 

  :רנותנאים לפתיחה במיימהם ה

 

 

 

 

 

 

 ?ראשונה להכריזמסדרות המיינור שלנו  איך נבחר איזו

 

  זו שיש לנו בה מספר גבוהה יותר של קלפים, יותר שלנו הארוכהנכריז קודם את הסדרה. 

  נכריז כדלהלן –של קלפים  שווהבמידה ובשתי סדרות המיינור יש לנו מספר: 

  נכריז קודם את הסדרה הנמוכה יותר ( אחת בכל אחת מסדרות המיינורים)כשיש לנו שתי שלישיות
 .את סדרת הקלאב: כלומר, בהיררכיה

  כלומר, יררכיהנכריז קודם את הסדרה הנמוכה יותר בה –כשיש לנו שתי רביעיות בסדרות המיינור :
 .קלאב

  כלומר, נכריז קודם את הסדרה הגבוהה יותר בהיררכיה –כשיש לנו שתי חמישיות בסדרות המיינור :
 .את סדרת הדאיימונד

 

הגבוהה ומשלישיות ורביעיות  (בהיררכיה) הנמוכהפותחים בסדרה : הכלל
 מחמישיות

 : חשוב לזכור
 שלנו הארוכהנכריז קודם את הסדרה , בכל מקרה  . 
 ור או מיינור'מייג, וכשיש לנו כמה סדרות עם מספר קלפים שווה: 

o  בהיררכיה הגבוההמכריזים קודם את החמישייה  –עם שתי חמישיות. 

o  הנמוכהאו רביעייה , מכריזים קודם את השלישייה –עם שתי שלישיות או רביעיות 

 .בהיררכיה

 

 :צריך במיינור כדי לפתוח

 נקודות בקלפים גבוהים 12-21

שאנחנו מכריזים ויש שחקנים  המיינור סדרתבלפחות קלפים  3לפחות 

 קלפים בלבד  2המכריזים על סדרה שיש בה 

 (.כמובן בהסכמה מראש עם השותף)
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  ור ובמיינור'תרגול הכרזת פתיחה במיג
 

 הקלפים בידך נקודות גבוהותמספר 
מהי  –עליך לפתוח 
 ?הכרזתך

 הסבר

 

♠ A K 8 5 4  
♥ 6  
♦ J 10 9   
♣ Q J 10 4 

  

 

♠ QJ 7 5 4 
♥ 9 6 3 2 
♦ A K Q 
♣ 9  

  

 

♠ A K Q  
♥ 9 5 2  
♦ J Q 10 8 7  
♣ 10 8  

  

 

♠ A J 10 8 
♥ 9  
♦ K 10  
♣ Q J 10 9 3 2 

  

 

♠ A K Q J 8 5 
♥ 9 6 5 
♦ - 
♣ 10 7 6 2 

  

 

♠ 10 9 8 5 4 3  
♥ A Q 
♦ A J 2 
♣ Q 8 

  

 

♠ A 10 8 
♥ Q J 6 
♦ K Q 7 
♣ 10 6 4 2  

  

 

♠ 5 4 3 2 
♥ A 
♦ K Q J 
♣ A 8 5 3 2 

  

 

♠ A 
♥ A K 10 5 
♦ J 8 7 
♣ 10 9 8 7 2 

  

 

♠ A J 10 
♥ K Q 2 
♦ A 10 8 9 6 
♣ 6 5 

  

 

♠ Q 4 
♥ A K J 10 8 
♦ 8 7 3 2  
♣ 4 2 

  

 

♠ 6 2 
♥ Q 9 2 
♦ 4 
♣ A K Q J 4 3 2 

  

 

♠ 6  3 2  
♥ Q 9 2 
♦ A K Q 
♣ A 6 4 2  
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 ור ובמיינור'המשך תרגול הכרזות פתיחה במייג
 

 הקלפים בידך מספר נקודות גבוהות
מהי  –עליך לפתוח 
 ?הכרזתך

 הסבר

 

♠ Q 10 6 5 4  
♥ Q 6 
♦ Q 10 9   
♣ K 8 3 

  

 

♠ A Q J 4 
♥ K 6 3 2 
♦ 8 7 5 
♣ A K  

  

 

♠ J 6 4 
♥ A Q 2  
♦ 10 9 8 7 5 
♣ K 8  

  

 

♠ J 10 9 8 
♥ A 6 2  
♦ K J 3 
♣ A 3 2 

  

 

♠ K J 10 9 8 5 
♥ 8 5 2 
♦ - 
♣ A K Q J 

  

 

♠ 10 9 8 5 4 3  
♥ A 3 
♦ K Q J 
♣ A K 

  

 

♠ Q 10 8 
♥ Q 10 3 
♦ J 9 7 
♣ 8 5 4 3  

  

 

♠ 10 8 4 2 
♥ A K 
♦ Q J 
♣ A K 5 4 2 

  

 

♠ A 
♥ A K Q 2 
♦ 10 8 3 
♣ A K 5 4 2 

  

 

♠ 10 6 4 
♥ Q J 4 
♦ K Q 5 3 2 
♣ A J 

  

 

♠ K 4 
♥ Q J 10 5 4 
♦ Q 4 3 2  
♣ A 10 

  

 

♠ K 4 2 
♥ J 5  
♦ K 9 8 4 3 2 
♣ A 

  

 

♠ A K Q  
♥ J 9 2 
♦ J 10 3 
♣ Q 5 3 2  
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 ור ומיינור'לתרגילי פתיחה במיג – פתרונות

 

 הסבר פתיחההכרזת  בידךהקלפים  מספר נקודות גבוהות

11 

♠ A K 8 5 4  
♥ 6  
♦ J 10 9   
♣ Q J 10 4 

Pass 
ללא הניקוד המינימאלי 

, לא פותחים, לפתיחה
 התאזרו בסבלנות. מעבירים

12 

♠ Q J 7 5 4 
♥ 9 6 3 2 
♦ A K Q 
♣ 9  

1♠ 
עם ניקוד מינימאלי לפתיחה 

אנחנו פותחים בסדרה 
  1הארוכה שלנו בגובה 

12 

♠ A K Q  
♥ 9 5 2  
♦ J Q 10 8 7  
♣ 10 8  

1♦ 

עם ניקוד מינימאלי לפתיחה 
פותחים בסדרה הארוכה 

דייאמונד  –ביותר שלנו 
 1בגובה 

11 

♠ A J 10 8 
♥ 9  
♦ K 10  
♣ Q J 10 9 3 2 

1♣ 

אמנם חסרה לנו נקודה אחת 
בלבד למינימום הדרוש 

להכרזת פתיחה אבל הקלף 
השישי בסדרה הארוכה 

 החסרהמפצה על הנקודה 

10 

♠ A K Q J 8 5 
♥ 9 6 5 
♦ - 
♣ 10 7 6 2 

1♠ 

כאן חסרות לנו שתי נקודות 
למינימום הדרוש להכרזת 

עם סדרה יפה . פתיחה
ור היד שלנו 'וארוכה במייג
 שווה פתיחה 

13 

♠ 10 9 8 5 4 3  
♥ A Q 
♦ A J 2 
♣ Q 8 

1♠ 

עם שישה קלפים בסדרת 
הספייד ומספר נקודות 
מתאים לפתיחה אנחנו 

מכריזים את הסדרה 
 הארוכה שלנו

12 

♠ A 10 8 
♥ Q J 6 
♦ K Q 7 
♣ 10 6 4 2  

1♣ 

עם יד מאוזנת ומינימום 
אנחנו , נקודות פתיחה

מכריזים את סדרת המיינור 
 קלאב -הארוכה שלנו 

14 

♠ 5 4 3 2 
♥ A 
♦ K Q J 
♣ A 8 5 3 2 

1♣ 

למרות שאנחנו רוצים 
להכריז את הרביעייה שלנו 

אנחנו , ספייד, ור'במייג
מכריזים את הסדרה 

 הארוכה שלנו 

12 

♠ A 
♥ A K 10 5 
♦ J 8 7 
♣ 10 9 8 7 2 

1♣ 

למרות שאנחנו רוצים 
 היפהלהכריז את הרביעייה 

אנחנו , הארט, ור'שלנו במייג
מכריזים את הסדרה 

 הארוכה שלנו

14 

♠ A J 10 
♥ K Q 2 
♦ A 10 8 9 6 
♣ 6 5 

1♦ 
 12-21ג בין "עם מספר נ

אנחנו מכריזים את הסדרה 
 הארוכה שלו

10 

♠ Q 4 
♥ A K J 10 8 
♦ 8 7 3 2  
♣ 4 2 

Pass 

ור היפה 'למרות סדרת המייג
אנחנו נאלצים , שלנו בהארט

ג "להכריז בגלל מספר נ
מתחת למינימום וללא 

 .שישיה

12 

♠ 6 2 
♥ Q 9 2 
♦ 4 
♣ A K Q J 4 3 2 

1♣ 

עם שביעייה יפה עם כל 
-המכובדים במיינור קלאב ו

ג אנחנו מכריזים את "נ1 12
 .הסדרה הזו

15 

♠ 6  3 2  
♥ Q 9 2 
♦ A K Q 
♣ A 6 4 2  

1NT 

ג "עם יד מאוזנת ומספר נ
אנחנו בוחרים  10-17בין 

בהכרזה ללא שליט 
 1בגובה 
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 ור ובמיינור'תרגילי הכרזות פתיחה במייג פתרונותהמשך 

 

 הסבר הכרזת פתיחה הקלפים בידך מספר נקודות גבוהות

9 

♠ Q 10 6 5 4  
♥ Q 6 
♦ Q 10 9   
♣ K 8 3 

Pass 
ג מתחת למינימום "מספר נ

( 12)הנחוץ לפתיחה 
 .מכריזים פאס

17 

♠ A Q J 4 
♥ K 6 3 2 
♦ 8 7 5 
♣ A K  

1NT 

 ושתי, עם יד מאוזנת

, ג"נ 117 ור 'רביעיות במייג
אנחנו פותחים ללא שליט 

 1בגובה 

10 

♠ J 6 4 
♥ A Q 2  
♦ 10 9 8 7 5 
♣ K 8  

Pass 

וחמישייה , עם יד מאוזנת
ג "עם מספר נ, במיינור

מתחת למינימום הנחוץ 
 מכריזים פאס( 12)לפתיחה 

13 

♠ J 10 9 8 
♥ A 6 2  
♦ K J 3 
♣ A 3 2 

1♣ 

עם יד מאוזנת וללא 
אנחנו , ור'חמישייה במייג

פותחים בשלישיה שדרגתה 
 .קלאב –נמוכה יותר 

14 

♠ K J 10 9 8 5 
♥ 8 5 2 
♦ - 
♣ A K Q J 

1♠ 

ג מעל "עם מספר נ
המינימום ושישייה יפה 

ור אנחנו פותחים 'במייג
ור הארוכה 'בסדרת המייג

 .ספייד, שלנו

15 

♠ 10 9 8 5 4 3  
♥ A 3 
♦ K Q J 
♣ A K 

1♠ 

ג ויד בלתי מאוזנת "נ 10עם 
אנחנו פותחים בסדרה 
הארוכה שלנו ושמחים 

 .ספייד, ור'שהיא במייג

9 

♠ Q 10 8 
♥ Q 10 3 
♦ J 9 7 
♣ 8 5 4 3  

Pass 

ג "עם יד מאוזנת ומספר נ
מתחת למינימום הנדרש 

אנחנו מכריזים , לפתיחה
 .פאס

17 

♠ 10 8 4 2 
♥ A K 
♦ Q J 
♣ A K 5 4 2 

1♣ 

נקודות גבוהות  17עם 
אנחנו , וחמישייה במיינור

פותחים בסדרה הארוכה 
 קלאב, שלנו

20 

♠ A 
♥ A K Q 2 
♦ 10 8 3 
♣ A K 5 4 2 

1♣ 

חצי מכלל , ג"נ 21עם יד של 
, הנקודות האפשריות

( הארט)ור 'ורביעייה במייג
אנחנו פותחים בסדרת 

 .קלאב, המיינור הארוכה

13 

♠ 10 6 4 
♥ Q J 4 
♦ K Q 5 3 2 
♣ A J 

1♦ 

עם חמישייה במיינור ומספר 
ג מתאים לפתיחה אנחנו "נ

מכריזים את הסדרה 
 .דייאמונד, הארוכה שלנו

12 

♠ K 4 
♥ Q J 10 5 4 
♦ Q 4 3 2  
♣ A 10 

1♥ 

ור 'עם חמישייה במייג
ג מינימאלי הדרוש "ומספר נ

לפתיחה אנחנו מכריזים את 
 .סדרת ההארט שלנו

11 

♠ K 4 2 
♥ J 5  
♦ K 9 8 4 3 2 
♣ A 

1♦ 

, ג"נ 11-עם שישיה במיינור ו
מתחת למינימום הדרוש 

ג "נ 1ניתן להוסיף , לפתיחה
בגין הקלף השישי של סדרת 

 .ולפתוח, הדייאמונד שלנו

11 

♠ A K Q  
♥ J 9 2 
♦ J 10 3 
♣ Q 5 3 2  

Pass 

ג אחת "עם חוסר בנ
למינימום הדרוש לפתיחה 

וללא שישיה באף אחת 
 .פאסמהסדרות מכריזים 
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  לפתיחת השותף במיינור תענהכך 
 מהשותף  שבידך את המיינורים  "להחביא"שלב ראשון 

כך אנחנו מעוניינים להימנע ממשחק בסדרות המיינור , ור'כמו שאנחנו להוטים לשחק בשליט עם סדרות המייג

 .'בברידג

אנחנו מעוניינים להשתתף במכרז ולהתחרות למעשה כאשר , בלית ברירה במינור ,הרבה פעמים אנו פותחים

 . מצד אחד, (כלומר מספר נקודות)מספיק כדי לעשות זאת על החוזה ויש לנו כוח 

 .ור'מייגאחת מסדרות ההתאמה עם השותף במעדיפים למצוא מצד שני אנחנו עדין 

 

 

 

 

 

   אם יש אפשרות, שבידך לשותףאת המיינורים  נראה -בסיבוב ההכרזות הבא  – שנישלב 

 

שאין לשנינו ביחד את  מספר : כלומר, ור'שאין אפשרות לשחק במייג ,מהכרזות שותפנו, לנוכאשר מתברר , לכן

משחק אפשרות לנחפש , (קלפים לפחות 8: שהוא)ור 'באחת מסדרות המיגלמשחק בשליט הקלפים הדרוש 

 .בשליט באחת מסדרות המיינור

פני משחק  על, שפוטנציאל הניקוד שלו הוא גבוה יותר, NT –משחק ללא שליט אפילו נעדיף ברוב המקרים 

 .במינורים

 

 :התאמה עם הפותח במיינור/ למשיב תמיכה יש כאשר 

קלפים  3  ביחדאנחנו צריכים שלשותפות יהיו , כסדרה שליטהכדי שנוכל לבחור אחת מסדרות המיינור , כאמור

  .סדרהאותה ב

 

 

 

 

 

נקודות על  נואפשר גם להוסיף לנקודות הגבוהות שביד, בסדרה עם השותףהתאמה כשמצאנו , עכשיו

 : לפי המפתח שנתתי קודם, אם יש, התאמה

 נקודות התאמה 8 –שאינה הסדרה שבה ההתאמה , על כל חוסר באחת הסדרות 

  נקודות  2 –שאינה הסדרה שבה נמצאה ההתאמה , באחת הסדרות( סינגלטון)על כל קלף בודד

 התאמה

  1נקודת התאמה  –על כל קלף נוסף לחמישה בסדרת המיינור בה נמצאה התאמה. 

  

 :של השותף מיינורסדרת הלתמיכה ב םתנאיה

כדי להראות לשותף , קלפים 8מספיקים  היות שכדי לפתוח במיינור

 לפחותקלפים  5 -תמיכה במיינור על המשיב להחזיק ב=התאמה

 .בסדרתו של הפותח

 

 , ור'או יותר באחת או בשתי סדרות המייג( קלפים 4)אם יש לנו רביעייה , לכן

 , על ידי הכרזתן בגובה הנמוך ביותר האפשרי, אותן לשותף קודםאה נר

 .גם אם יש לנו התאמה, שנראה לו שיש לנו התאמה במינור לפני
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 עם התאמה  ,1♣/♦ 1בגובה  במיינורשל המשיב בתשובה לפתיחה  ראשונההכרזה 

 (ור'סיכוי להתאמה במייגשללנו קודם בתנאי ש)

 

נקודות מספר 

 כולל

ביד  (ה"נ+ג"נ)

לפותח  המשיב

  במיינור

תשובת 

 המשיב

לפתיחה 

במיינור 

(♦/♣1)  

שבידו ( הכוח)בהכרזתו זו מעביר המשיב לפותח מידע על מצב הנקודות 

שלו לסדרת המיינור של הפותחוהתאמה   

1-0  Pass 
. להעלות את גובה החוזהזהו סיכון מספיק נקודות ולכן  לשותפות שלכםאין 

שלכם  המתנגדיםאם לא תעמדו בהתחייבות שלכם יקבלו ש יש לזכור
  .נקודות

6-9 2♦/♣ 

ועל ( 6-9)המשיב מעביר לפותח אינפורמציה על מצב הנקודות שלו 
 . עם סדרתו של הפותח, ההתאמה

 .הפותחקלפים בסדרת המיינור של  0הוא מחזיק בידו לפחות : כלומר

שכן רביעייה ! )ור'הכרזה זו של המשיב שוללת רביעייה במייג: שים לב
 (.הכרזת תמיכה במיינור לפניור מכריזים 'במייג

11-12 3♦/♣ 

עדיין לא ברור אם למרות ש, למשחק מלא זוהי הכרזת הזמנה לשותפך
  .(NT)במיינור או ללא שליט המשחק המלא הוא 

  .עדיף ויש לשקול אותו NT-המשחק ב –במקרה של התאמה במיינור 

את האינפורמציה יודע עכשיו מה מספר מהמשיב שקיבל  הפותחהשותף 

 . נקודות 2בדיוק של  ,שבידי שותפו המשיבהנקודות 

 :ומכריזיוכל כך הוא לנקודות שבידו ו שותפו את הנקודות של מחברהוא 
 28לשותפות דרושות  אשר לביצועו המוצלח) (0♣/♦) ינוריבמשחק מלא מ

נקודות  20שעבורו דרושות לשותפות , 3NT-משחק מלא ב או ,(נקודות
 .בקלפים גבוהים בלבד

13-10 

 5♦/♣ 

 או

3NT 

יש את שותפות הוא כבר יודע ש, נקודות 13-10במקרה שבידי המשיב 
הנקודות  23את או  ,NT-ב למשחק מלאהדרושות 1( 20)נקודות ה

 (.0♣/♦שהוא ) למשחק מלא במיינורהדרושות 

כאמור גם אם בידינו מספר נקודות הדרושות לביצוע משחק מלא במיינור 
 .NT-נעדיף משחק מלא ב, להוציא מקרים מיוחדים, ברוב המקרים

 עבור ביצועוהניקוד הסופי ( 11במקום  9)דרושות פחות לקיחות : הסיבות

 .0♣/♦הניקוד עבור ביצוע  מאשרגבוה ומשתלם יותר  3NT-משחק ב
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ת המיינור קלפים בסדר 5של  וללא התאמהורס 'רביעיות במייג ללאכיצד יענה המשיב 

 של הפותח 

 ,1♣/♦ 1בגובה  במיינורשל המשיב בתשובה לפתיחה  ראשונההכרזה 

 ור משלו'התאמה עם סדרת הפותח וללא רביעייה במייג ללא

 

ג "נמספר 

של  בידו

 המשיב

הכרזת 

 התשובה

והקלפים  1♣/♦-שפתח ב ,הכרזת שותפולאור , המצבהמשיב מנתח את 

 שבידו ומכריז בהתאם

1-0  Pass 

כלומר פחות ממחצית . 12-17כ הנקודות של השותפות הוא בין "סה
 (. כאמור 31שהן )ממקסימום הנקודות האפשריות 

יש לו רביעייה אם אפילו ) פאסהוא מכריז  נקודות כל כך נמוךעם מספר 
 .(ורס'במייג

6-9 1NT 

  .מחייב יד מאוזנת לא .של הקלפים בכל חלוקה

 . ורים להכרזה'למשיב רביעייה באחד המייג שאיןיש לזכור 

מספר  שמאפשרכפי , 1אין למשיב אפשרות להכריז סדרה חדשה בגובה 
 .מצד אחד, הנקודות שלו

יוכל , קלפים בדיימונד 3למשיב  וכאשר 1♣-רק במקרה של הכרזת פותח ב)
 (.1♦ולהכריז  1המשיב להראות את סדרת הדאיימונד שלו בגובה 

או קלפים  0יש סדרה ארוכה של ולמשיב  1♦ -אם הפותח פתח ב, מצד שני
משום שיצטרך לעלות להכרזה , הוא אינו יכול להראות אותה ,♣בקלאב  יותר

קלאב נמוכה בהיררכיה שסדרת ה בשל העובדה)כדי לעשות זאת  2בגובה 
 (.מסדרת הדאיימונד

ולא מעבירים אליו אינפורמציה ! אומר שלא מטעים את השותף' הכלל בברידג
 .שאינה מדוייקת ונכונה

נקודות  11 שרק כאשר יש למשיב :הוא שההסכם עם השותף היות

 . 2 סדרה חדשה בגובה יכול להכריזהוא , חמישייה בסדרה וגםומעלה 

מספר  – אחת בלבדהכרזה זו איפה נועדה להעביר לשותף אינפורמציה 

 ".הכרזת גבול"הכרזה זו נקראת איפה . הנקודות של המשיב

11-12 2NT 

כדי  הדרושות נקודות את מספרלשותפות  המשיב אינו יודע אם יש

 ,להכריז משחק מלא

בהכרזתו את הפותח למשחק  הוא מזמיןולכן משלו סדרה באורך לא ואין 

 . ללא שליט מלא

במידה ומספר הנקודות בידו בצרוף , 3NTהפותח יכריז את המשחק המלא 

 .נקודות לפחות 20-לנקודות שמראה המשיב יגיע יחד ל

 !היד של המשיב חייבת להיות מאוזנת 

13-10 3NT 

לכן ניתן , ומעלה בקלפים גבוהים נקודות 25יש לשותפות המשיב יודע ש

 .משחק מלאלהכריז 

 . סדרה כל שהיא ולכן משחקים ללא שליטהתאמה במצד שני אין לשותפות 

 !היד של המשיב חייבת להיות מאוזנת 

 



 30 ©כל הזכויות שמורות לתמר גורביץ 
 

 ור'מייגתמיכה בסדרת הכשיש לו ו – (מיינורב 1גובה ב שפתחלאחר )של הפותח  שנייההכרזה 

 :של שותפו המשיב

1 6-ובסדרה קלפים  3הכרזה המבטיחה לפחות ) ר'מייגוהכריז סדרת , המשיב, ושותפו במיינורלאחר שפתח 

 :את הקלפים והנקודות שבידו ועונה שובהפותח בודק , (נקודות

הוא קלפים באותה סדרה ו 8הוא מבין שיש לשותפות , שהכריז שותפו ור'ת המייגרביעייה בסדרלו יש  אם

 .שבידוהנקודות התואם את מספר בגובה הזו בעזרת הכרזה של הסדרה  ,המשיב ,את שותפומיד מעדכן 

על פי הקריטריונים , אם יש, כמובן שבמקרה זה הוא יכול להוסיף לנקודות הגבוהות שלו גם נקודות התאמה

 :שצוינו לעיל

  נקודות התאמה לנקודות הגבוהות שביד 8תוספת של =  האחרותעל כל חוסר באחת הסדרות. 

  2תוספת של = מכובד  אינובתנאי שהבודד , באחת הסדרות האחרות( סינגלטון) בודדעל כל קלף 

 .נקודות התאמה לנקודות הגבוהות שביד

 נקודת התאמה 1להוסיף  – 3-על כל קלף נוסף בסדרת השליט מעבר ל. 

 ור'לאחר שהמשיב הראה רביעיה במייג, במינור הפותחשל  שנייההכרזה 
 ור של המשיב'בסדרת המייג (קלפים 3)כשיש לפותח התאמה 

 

נקודות מספר 

 וביד כולל

 הפותח

עם  ה"נ1ג"נ)

ור 'סדרת המייג

 (של המשיב

תשובת 

 הפותח

שבידו ( הכוח)מידע על מצב הנקודות  למשיב הפותחבהכרזתו זו מעביר 

ור שהכריז'המייג תאמה בסדרתההמידע אותו ו  

12-13 2♥/♠ 

 6המידע היחידי שבידי הפותח בשלב זה לגבי שותפו הוא שיש לו לפחות 
 .בסדרה שהכריז, קלפים 3, הילפחות רביעינקודות ו

כלומר ) ור'ו שבידו לפחות רביעייה באותה סדרת מייגלכן הוא מראה ל
 (לפחות בסדרה זו קלפים 8שלשניהם יחד יש 

זאת על , נקודות שלוטווח השמעביר הפותח בהכרזתו זו הוא  הנוסףהמידע 

 .2בגובה הסדרה של שותפו  ידי הכרזת

10-17  3♥/♠ 

 6המידע היחידי שבידי הפותח בשלב זה לגבי שותפו הוא שיש לו , כאמור
 .שהכריז ור'בסדרת המייג, לפחות קלפים 3, וכן רביעייהלפחות נקודות 

זאת ) שהכריז המשיב סדרהלשותפו שבידו רביעייה במראה  הפותחלכן 
 (לפחות קלפים 8שלשניהם יחד יש אומרת 

זאת על , טווח הנקודות שלושמעביר הפותח בהכרזתו זו הוא  הנוסףהמידע 

 .8בגובה הכרזת הסדרה של המשיב ידי 

18-21 3♥/♠ 

 שבידוהוא  ,המשיבהמידע היחידי שבידי הפותח בשלב זה לגבי גם כאן , שוב
 .שהכריז ור'בסדרת המייג, קלפים 3, כן לפחות רביעייהו לפחות נקודות 6

שבידו רביעייה כ, את ההתאמה שלהם בהכרזה זו הוא מראה לשותפו
 .(לפחות קלפים 8 מחזיקיםשניהם יחד ו)באותה סדרה 

הוא , טווח הנקודות שלושמעביר הפותח בהכרזתו זו הוא  הנוסףהמידע 

של  ור'סדרת המייגב 4על ידי הכרזה של משחק מלא בגובה עושה זאת 

 .שותפו
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או  ור'מייגבסדרת ה כשאין לו תמיכה –  מיינורב 1גובה בשל הפותח  שנייההכרזה 

 :המשיב, של שותפוהמיינור 

 

ור 'סדרת מייג: כלומר) ור'במייגסדרה חדשה בלהראות רביעייה הפותח יכול  השנייהבהכרזתו 

  .(על ידי מי מהשותפים שטרם הוכרזה

והחלטתי שלא להכניסם למסגרת  טיפה יותר מורכביםהתנאים והאפשרויות במקרה זה הם 

 .למתקדמים, נעבור עליהם בספר ההמשךאנחנו המדריך הזה ו

בהתאם לסדר , את ההכרזותהמשיכו אני מציעה ש, עד שתלמדו את ההכרזות המורכבות יותר

ותלמדו להרגיש את  –מה שמרגיש לכם טבעי תחושת הבטן ולפי , ההיררכי של הסדרות

 .'הברידג

 

 

 

 

מעבר  –  (1♣/♦/♠/♥ בצבע שפתחלאחר ) של הפותח שנייההכרזה אפשרויות נוספות ל

 .NTהכרזת ל

מספר 

נקודות ה

ביד  הגבוהות

  הפותח

הכרזה 

של  שנייה

, הפותח

  לאחר פתיחה

♥/♠/♦/♣1 

 הסבר

12-13 1NT 

 .(לפי הקריטריונים שהגדרנו קודם)לפותח חייבת להיות יד מאוזנת 

הפותח מראה , 1בגובה  NTולאחריה  1בגובה , בצבע, לאחר שתי  הכרזות

 .יד עם ניקוד מינימאלי

היה אמור לפתוח בהכרזתו , ל"מספר הנקודות הנויד מאוזנת פותח עם  - 10-17
 .כפי שהוסבר קודם ,1NT-ב הראשונה

18-19 2NT 

 .(לפי הקריטריונים שהגדרנו קודם)לפותח חייבת להיות יד מאוזנת 

הפותח מראה , 2בגובה  NTולאחריה  1בגובה , בצבע, לאחר שתי  הכרזות

 .18-19יד עם ניקוד גבוה 

היה אמור לפתוח , ל"לפותח שיש יד מאוזנת ואת מספר הנקודות הנ - 20-22
 .כפי שהוסבר קודם, 2NT-הראשונה בבהכרזתו 

, מהסדרות הנמוכות בהיררכיה לגבוהותיש לזכור שמותר להכריז 

 ,7ועד  1 –וכמובן שחייבים לעלות בדרגת ההכרזה מ 

מחיר בכפי שלא ניתן לרדת , הכרזהגובה הואין אפשר לרדת ב 

 .אלא רק לעלות, במכירות פומביות

 

 :משמאל לימין, המותרסדר ההכרזות 

 

1♣, 1♦, 1♥, 1♠, 1NT, 2♣, 2♦, 2♥, 2♠, 2NT, 3♣, 3♦, 3♥, 3♠, 3NT, 4♣, 4♦, 4♥, 4♠, 4NT……… 
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 ? עכשיועושים מה  -במכרז  םזכית

 

לקחת את : כלומר, לעמוד בחוזה, ועכשיו הגיע הזמן לבצע, אתה ושותפך זכיתם במכרז על החוזה שהצעתם

  .ואם אפשר אפילו יותר א פחותל, מספר הלקיחות שהתחייבתם לקחת במשחק

 

ותפקידו לבצע בפועל את החוזה  הכרוזהשותף אשר הציע לראשונה את סוג החוזה שנסגר במכרז הוא 

ותפקידו להניח את קלפיו על השולחן ולהוציא את הקלף  הדומםבעוד ששותפו הופך להיות , והלקיחות

 .שמורה לו הכרוז בכל סיבוב

 

 .ניקוד לטובתכםתקבלו תוספת  –בסדר גמור  זה –אם לקחתם יותר ממספר הלקיחות שהתחייבתם 

 

 !זהירות  אבל

 

הרי , ממה שהתחייבתם לקחתיותר מספר לקיחות קטן  והשותפות שלכם לקחהאם לא עמדתם בחוזה 

 . על פי חוקי המשחק, יקבלו ניקוד לטובתם זוג המתנגדים/היריבים: כלומר  –" קנס"שתקבלו על כך 

 

 . כאןהאסטרטגיה מתחילה ? אלת המזל או אל המלחמה

 

 

 

 

 

 

 

 

הזוג שלא זכה במכרז מקבל את הזכות להוביל את הקלף הראשון , והחוזה הסופי נסגר, כאשר נגמר המכרז

  .קלף ההובלהשנקרא , במשחק

 .המגיניםזוג המתנגדים נקראים עכשיו 

 .לפי בחירתו, הוא זה שמניח על השולחן את קלף ההובלה משמאל לכרוזהמגן שנמצא 

, בסדר עולהמיד לאחר מכן מניח בן זוגו של הכרוז את קלפיו על השולחן מסודרים לפי הסדרות ומסדר אותם 

 .כדי שכולם יוכלו לראותם, עם הפנים למעלה

 

והוא ממלא את הוראותיו של הכרוז שמשחק עכשיו בקלפים שלו  דומםמרגע זה שותפו של הכרוז נקרא 

 .הדומם איזה קלף להניח כשמגיע תורו, ומורה לשותפו( שמוסתרים מעיני כולם)

 

 .שהוא מתחיל לשחק לפני, ועכשיו הכרוז מתכנן את ביצוע החוזה שלו

  

 הסודות החשובים לביצוע החוזה שהתחייבתם 

 את המשחק לתכנןעליך , על השולחן" דומם"מיד כששותפך מניח את קלפי ה 

  לזכור את מהלך המכרזעליך 

  לשים לב לקלפים שמניחים המתנגדים בכל סיבובעליך 

  במהלך המשחק של המתנגדיםוההתנהגות לשים לב לאופן המשחק עליך 

  לקיחות בקלפים נמוכים בסדרות הארוכות שלךעליך לפתח 

  על ידי המתנגדים מחיתוכים בשליטעליך להיזהר 
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   משחק הידלראשונות הנחיות כלליות 

 

שיעזרו לכם להצליח במשחק ולבצע את  ,אסטרטגיות חשובות ומועילותבמשך הזמן תלמדו הרבה מאד דרכים ו

נזכיר במסגרת זו רק את ההנחיות הכלליות החשובות ביותר למהלך , היות שזה ספר למתחילים. החוזה

 . המשחק

 

מקסימום את חת כמה נקודות חשובות ראשונות שיעזרו לכם לעשות זאת ולקלחשוב ולנתח עליכם  ככרוז

 :יש לזכור ולשים לב לפרטים כמו' הברידג במשחק האפשריותהלקיחות 

 

  ( המתנגדים)על הקלפים שבידי הזוג המתחרה , במהלך המכרז התקבלהאיזה אינפורמציה. 

  שמונח ) ובדומם יש לנו ביד לקיחות בטוחותכמה נספור  ללא שליטאם החוזה הסופי הוא

רק )מלכה , (האס באותה סדרה בידינוגם רק אם )מלך , אס: דוגמאות ללקיחות בטוחות .על השולחן

נוכל לקחת את הלקיחות : כלומר.וכן הלאה, (אם יש לנו גם את האס וגם את המלך באותה סדרה

 .האלה זו אחר זו מבלי שנאלץ להפסיד ולהעביר את היד למתנגדים

  יש לנו ביד מפסידים*כמה נספור , (עם סדרה שליטה)שליט ב חוזהאם החוזה הסופי הוא עם 

  .ביחד ובדומם

  – דוגמא למפסידים* 

 : כשאנחנו רואים שהקלפים הגבוהים שלנו בסדרה הם

 בדומם 11,9,8

 .ביד 6,5,4,3,2J, –מול 

ויש בסדרה  Q-ו, A ,Kכי ליריבים יש את  –לפחות  מפסידים 8ברור לנו שיש לנו בסדרה הזו  

יה לנו הזדמנות לפני שתהעוד , במידה ויקבלו את ההובלה במשחק, לקיחות 3 לקחת להם אפשרות

 .לחתוך אותם בשליט

בדוגמא זו נוכל . אסור לנו להשתמש בשליטים כדי לחתוך, היות שכל זמן שיש לנו קלפים בסדרה

ר ואז מות בסדרה זו יאזלושיש לנו בדומם כשהקלפים , רק לאחר שלושה סיבוביםלהתחיל לחתוך 

 .יהיה לחתוך

  ולמשוך אותם בהקדם האפשרי כמה שליטים יש בידי המתנגדיםעלינו לזכור. 

 בכל אחת , אלו קלפים יצאו ואלו קלפים עדין נמצאים בידי היריבים :לזכורלספור ו ,עלינו לשים לב

 .הערך שלהם נמוךגם אם , מקלפים שנשארו בידינו לקיחות נוספותכך נוכל לקבל  .מהסדרות

 .בתנאי כמובן שהערך שלהם גבוה משל הקלפים שבידי המתנגדים

 

 :ולכן .תפקידכם להכשיל את הכרוז בביצוע החוזה ניםיכמג

 

  הכרוז ובידי השותףעל הקלפים שבידי , במהלך המכרז התקבלהאיזה אינפורמציה . 

 כדי שתוכלו להכשילו, ולהבין את מהי התוכנית של הכרוז עליכם לשים לב למה שקורה על השולחן. 

 לפני , עליכם לזהות מהי הסדרה החזקה של השותפות ולנצל אותה ללקיחות בהזדמנות הראשונה

 .שהכרוז יכשיל את ההגנה בתוכניתו
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 הגנה –כללים להובלות פתיחה 

 

 . לאחר שהסתיים המכרז, הוא הקלף המוביל ללקיחה הראשונה במשחק – הובלת פתיחה

 הובלת הפתיחה במשחק שייכת להגנה

 , תקבע אם החוזה יבוצע או ייפול הובלת הפתיחההרבה פעמים 

 .במשחקלכן יש לה חשיבות גדולה מאד 

 

 .קלף ההובלה –להניח על השולחן את הקלף הראשון לכרוז  שמשמאלעל המגן , אתם בהגנהכאשר , כאמור

לא השתתפה  כאשר ההגנה, כללי הובלהאתן כאן את , מתחיליםשחקנים א ליהיות ומסגרת הספר ה

 . כלומר לא אתם ולא השותף הכרזתם סדרה כל שהיא במהלך המכרז ,במכרז

 

  (קלפים לפחות 3כ "בדר) שלך בסדרה הארוכה בכל מקרה להוביל – ללא שליטבחוזה. 

o 5,2 :דוגמא. הגבוה בקלף –( לפחות 3) קלפים מראש רצף,Q,J,K , 5,2,או,J,10Q. 

o 7,3,10,: דוגמא. בראש הרצף השבור – מרצף שבורQ,K , 

o 9,6,310, :דוגמא. הפנימיראש הרצף  – מרצף פנימיQ, ,  9,5,210,אוK, 

o  4 ,3 :ותדוגמא. הרביעי מלמעלהבקלף  – 2או  1 מכובדמסדרה עם,J,Q ,  2או, K,10,5. 

o  0,3,27,11,או , 0,3,33,9, :דוגמאות. מלמעלה השניבקלף  – מכובד ללאמסדרה. 

 

  שליטסדרת בחוזה עם   

o  ומעלה  מכובדים 2של רצף מספיק בחוזה עם שליט ו, של מכובדים בראש רצףלהוביל– 

או  ,JQ,,6 :דוגמא ,קלפים בסדרה 8בתנאי שיש לך לפחות , להוביל במכובד הגבוה

,Q,2K ,,10,5,4,2J.  

o  להוביל מסדרה עם דאבלטון הכוללת מכובד לא -חשוב מאד!!! 

o להוביל ב לא-A ,אלא אם יש גם את ה-K. 

o לא להוביל בקלף קטן בסדרה שיש בה את ה-A (לא להוביל מתחת לאס: מה שנקרא גם.) 

 A-להוביל ב -ואם אין ברירה , K-ללא ה A-מומלץ לא להוביל בכלל בסדרה שיש בה את ה

 .עצמו

o  לא הסדרה בתנאי שזו ( סדרה שיש בה קלף יחיד) סינגל טון ,מקוצר להובילאפשר

 !!ובתנאי שהקלף הבודד אינו מכובדבתקווה לחיתוך בסיבוב הבא  – השלטת

o כדלהלן, מובילים ברביעי או שני מלמעלה, אם אין סדרה שניתן להוביל לפי הכללים למעלה: 

  הרביעי מלמעלהבקלף  – מכובדמסדרה עם . 

 .K,10,5 ,2או  , J,4, Q,3: דוגמאות

  מלמעלה השניבקלף  – מכובד ללאמסדרה . 

 .0,3,27,11,או , 0,3,33,9,: דוגמאות

 

 .נלמד גם כללים נוספים של הובלות, כשנלמד על מכרזים חופשיים והתערבויות
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  'ניקוד בברידגשיטת ההבסיס ל

 
ביצוע , לתרגל כמה שיותר את ההכרזות הנכונות ויותר חשוב, בשלב של שחקנים מתחילים הניקוד פחות חשוב

 .ומשחק ההגנה, המשחק של הכרוז
 

כדי שתקבלו מושג על , בטבלת שלהלן, החלטתי להכניס לספר מבט כללי על הניקוד, למרות האמור לעיל
 . גם אם בשלב זה של הלימוד לא תשתמשו בו כל כך, הניקוד

 
מעבר להתחייבות של הזוכים , על לקיחות עודפותגם של החוזה ועל בצוע מלא מקבלים ניקוד ' במשחק הברידג

 .כמות הלקיחות העודפותכן לפי והמבוצע ניקוד בהתאם לגובה החוזה  מקבלים : כלומר. בחוזה
 

 .ניקוד למתנגדים –קנס  מקבלים –על כשלון בביצוע של חוזה 
 
 

 ' טבלת ניקוד למשחקים מלאים וחלקים בברידג
 

 סוג משחק 
 מלאביצוע 

 - במצב
 לא פגיע

תוספת על 
כל לקיחה 

 נוספת
 לא פגיע

על כל קנס 
לקיחה 
 חסרה

 לא פגיע

 ביצוע מלא
 - במצב
 פגיע

תוספת על כל 
 נוספתלקיחה 

 פגיע

קנס על כל 
 חסרהלקיחה 
 פגיע במצב

 מלאמשחק 
ללא שליט 

3NT 

411 81 51- 611 81 111- 

 מלאמשחק 

 ור'במייג

4♠/♥ 

421 81 51- 621 81 111- 

משחק מלא 

 במיינור

5♦/♣ 

411 21 51- 611 21 111- 

  חלקימשחק 

1NT/2NT 
91/121 81 51- 91/121 81 111- 

 חלקימשחק 

 ור'במייג
♠/♥1 
♠/♥2 
♠/♥3 

 

 
31 
111 
141 

81 51- 

 
31 
111 
141 

81 111- 

 חלקימשחק 

 במיינור

♦/♣1 
♦/♣2 
♦/♣3 
♦/♣3 

 
71 
91 
111 
181 

21 51- 

 
71 
91 
111 
181 

21 111- 

 
 

 : ותפגיע*

  הוא יקבל כלומר , יותר ביוקר( ולשותפו)לכרוז שנכשל " עולה"הוא מצב שבו כשלון בביצוע החוזה
 . המתנגדים יקבלו יותר ניקוד, על אי עמידה בחוזה" קנס"
 יהיההמבצע  שיקבל הזוגהניקוד , במצב פגיע ,עומדים בחוזה, חוזהאת המבצעים שכן לעומת זאת כ 

 .לעומת ביצוע חוזה במצב לא פגיע ,גבוה יותר
  פגיעדרום -סיבוב אחד צפון: מחלקים את מצב הפגיעות כדלהלן', משחקי ברידג 3בכל סדרה של ,

פגיעים ובסיבוב הרביעי הזוגות במשחק ארבעת כל , בסיבוב השלישי, מערב פגיע-סיבוב אחר  מזרח
 . כל הזוגות לא פגיעים

  אם , ניזהר יותר בהכרזות –אם אנחנו פגיעים . במהלך המכרזמצב הפגיעות משפיע גם על ההחלטות
לא נענש  –כי במקרה של כשלון . נעיז למתוח את הגבול ולהכריז יותר גבוה –אנחנו לא פגיעים 

 .נקבל יותר ניקוד –אבל במקרה של הצלחה , קשות

  



 01 ©כל הזכויות שמורות לתמר גורביץ 
 

 

 

 ?עכשיומה 

 

 

וליהנות מהיתרונות הגדולים שיש ' כדי להצליח במשחק הברידג

 ,למשחק המופלא הזה להציע

 .ולתרגל כמה שיותר מיד תחילו לשחקחשוב שת

 

  !ובהנאה  בהצלחהשיהיה לכם 

 ונתראה במדריך הבא

 

 תמר

 

: אתרלטיפים נוספים וכתבות כנסו ל

http://bridgebase.co.il 

 

 :ליצירת קשר

contact@bridgebase.co.il 

 

 

 

  

http://bridgebase.co.il/
mailto:contact@bridgebase.co.il
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 תודות

 

 

  יעקב מיוחס:  למורי הראשון

 .שהכניס אותי בבהירות ובקלילות למשחק המרתק הזה

 

: כפר סבאהשרון בלכל צוות המורים והמדריכים המדהימים והמסורים במועדון 

 וכל האחריםחיה , ערן, עודד, רון, רותי, ,אלדד

 

 .על ההדרכה המסורה והמקצועית

 

 ואון לייןלכל חברי וחברותי למשחק במועדון 

 תמשיכו לשחק וליהנות

 

העלו אשר לכל האלופים הישראלים שנותנים לי השראה ומקור להערכה והערצה ו

 בגדולהעולמי ' את ישראל על המפה של הברידג

 

 ישר כוח ושאפוי

 

 

 


