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כאשר המגנים תוקפים סדרה שיש לנו בה רק עוצר אחד, האס, אנו יכולים לעכב את הזכייה בו עד אשר 

 לאחד המגנים אין יותר קלפים בסדרה וע"י כך לנתק את הקשר בין המגנים.

 
הסכנה . ♦-נוספות בלקיחות בטוחות וניתן לפתח שתיים  7לנו יש . ♠6-הוביל מערב את ה NT3כנגד 

כדי להתמודד עם והחוזה יוכשל.  ♠-לקיחות נוספות ב 4המגנים ייקחו  ♦K-היא שאם נפסיד לקיחה ל

פעמיים. למגנים יש שמונה  ♠A-הבעיה עלינו לנתק את הקשר בין המגנים ולעכב את הזכייה עם ה

לכן לשותפו רק שלושה הסכנה להפסד ארבע לקיחות הוא כאשר למוביל יש חמישה קלפים ו. ♠-קלפים ב

 ומכאן שעלינו לזכות בלקיחה בסיבוב השלישי.

מספר הפעמים שעלינו לעכב את הזכייה עם האס הוא שבע : חוק השבעלעצלנים מביננו ניסחו את 

בדוגמא זו יש לנו חמישה קלפים ולכן ע"פ החוק נעכב שבע  פחות מספר הקלפים שיש לנו בסדרה.

 זכה רק בסיבוב השלישי.כלומר נ –פחות חמש שהם שתיים 

: כאמור חוק זה נועד להקל על החישוב כמה פעמים עלינו לעכב בסדרה. חוק זה ליוצאים מן הכללכעת 

לבצע עיכוב ונעזר בו כדי לחשב כמה  שישהוא המשרת שלנו ולא האדון. אנו נשתמש בו כאשר נחליט 

 .באס להפעיל את החוק באופן אוטומטי ולעכב על פיו את הזכייה איןאולם  ,פעמים לבצע עיכוב

 

 

  



 מה הם המקרים שבהם לא נבצע עיכוב ע"פ חוק השבע?

 אין לבצע עיכוב אם הזכייה בלקיחה תאפשר עוצר נוסף בסדרה

 

ע"פ חוק השבע עלינו לעכב פעם אחת . ♥K-מזרח משחק את ה, ♥6-הוביל מערב את ה NT3כנגד 

בדומם, מלמדת כי אם נזכה  ♥9-יד וב ♥10השני אולם בחינה של קלפי הביניים שלנו, ולזכות בסיבוב 

בלקיחה  ♦Q-מובטח לנו עוצר נוסף בסדרה. במקרה זה, כאשר נעבור ל ♥A-בלקיחה הראשונה עם ה

אנו מוגנים מפני המשך או מערב )כפי שמופיע בתרשים(, השנייה, גם אם מזרח יהיה זה שיזכה בלקיחה 

 יהפוך לעוצר שני בסדרה. ♥10-הגנה תזכה בשתי לקיחות נוספות בסדרה אולם הה .בסדרה

 אין לבצע עיכוב אם קיימת סכנה במעבר לסדרה אחרת

 

מכתיב כי עלינו לעכב פעם אחת. שבע עם שישה קלפים בסדרה חוק ה. ♠4-הוביל מערב את ה NT3נגד 

לקיחות  שלושוהמגנים יצליחו לפתח  ♦-יעבור לסדרת ה, ♠K-הבעיה היא שמזרח, שיזכה בלקיחה עם ה

ובסה"כ חמש  ,♣K-עם ה את הזכייה ולקיחה נוספת בה עיכבנו ♠-ראשונה בהבנוסף ללקיחה , ♦-ב

לא יעזור משום שההגנה תחזור  ♦-ניסיון לבצע עיכוב או שניים בסדרת ה לקיחות להכשלת החוזה.

 .♠-לסדרת ה

  



כי זהו הקלף  מראהניתוח של קלף ההובלה מדוע אם כן עלינו לא לעכב את הזכייה בלקיחה הראשונה? 

בדומם( ובהנחה שההובלה היא ברביעי  ♠3-בדרום וה ♠2-ה)הנמוך ביותר הנמצא אצל המגנים 

מלמעלה הרי שמערב הוביל בסדרה שיש לו ארבעה קלפים ולכן פוטנציאל הלקיחות של ההגנה בסדרה 

. ♣-ולעקוף ב, ♥Q-עם הלעבור לדומם הראשונה, הוא שלוש לקיחות בלבד. עלינו לזכות בלקיחה זו 

יש לנו תשע לקיחות  לאחר מכןאבל  ♠-מערב יזכה בעוד שלוש לקיחות בו ♣K-נפסיד את הלקיחה ל

 לביצוע החוזה.

 

 היד המסוכנת עומדת לזכות בלקיחה

 

ששוחק מהדומם. האם עלינו לעכב  ♠J-על ה ♠Q-המזרח משחק את , ♠6-מוביל מערב את ה NT3כנגד 

מעבר  .יש לנו מצב עדין ♥-פעמיים כפי שנגזר מתוך השימוש בחוק השבע? התשובה היא לא. בסדרת ה

להוביל להפסד של ארבע לקיחות )או יותר( ובנוסף ללקיחה הראשונה לסדרה זו מכיוון מזרח עלול 

ולכן אסור לנו לתת לו לזכות  היד המסוכנתרח הוא להכשיל את החוזה. במונחים ברידג'יסטיים, מז

היא בידי  ♣Q-אנו מקווים שה. ♣-בלקיחה. כדי לבצע את החוזה עלינו לקוות לזכות בארבע לקיחות ב

 לעומת זאת עיכוב בלקיחה הראשונה יוביל לכישלון כמעט ודאי.( 50%מזרח )סיכוי של 

  



 כמו למשל לתקוף את הכניסות לדומם אין לעכב אם ההגנה יכולה לשבש את התכנית שלנו,

 

כדי לבצע את החוזה ברור שאנו זקוקים . ♥K-מזרח משחק את ה, ♥Q-מערב מוביל את ה NT3כנגד 

פעמיים, ולכן אנו  ♣A-המגנים יעשו כל שביכולתם למנוע זאת ע"י עיכוב ה .♣-לארבע לקיחות בסדרת ה

בלקיחה הראשונה מזרח יוכל לשבש את התכנית ככניסה לדומם. אם נעכב את הזכייה  ♦A-זקוקים ל

 .♣-מוקדם מדי, לפני שהגבהנו את סדרת ה ♦A-וע"י כך לאלץ אותנו לזכות ב ♦J-שלנו ע"י מעבר ל

. ♥A-לפיכך עלינו לקוות שמערב הוביל מסדרה בת ארבעה קלפים בלבד ולזכות בלקיחה הראשונה עם ה

 .♥-ושלוש לקיחות ב ♣A-שההגנה תיקח את הונבצע את החוזה לאחר  ♣-בלקיחה שנייה נעבור ל

לעכב את האס בסדרה שבה המגנים תקפו אולם  נוחוק השבע נועד לעזור לנו בחישוב כמה פעמים עלי

אין לבצע עיכוב באופן אוטומטי ע"פ החישוב המתמטי. יש להפעיל שיקול דעת ולבדוק האם העיכוב הוא 

סכנות אחרות אפשר להפעיל את חוק השבע כדי  הכרחי או שמא הוא מסוכן. רק לאחר שבדקנו שאין

 לעכב את הזכייה באס. ישלדעת כמה פעמים 

 


