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1 Overcalls אבל יכולים להיות הדרך של טווחי ידיים חבי היקףהם רבימים האלה  1-בגובה ,
 היחידה לצד שלך להיכנס למכרז תחרותי. אל תפחד להיכנס לשם!

2 
הם מאפשרים להבחין בין  -של השותף הם כלים רבי ערך  overcallsשל  cue-bidsעלאות ה

של  רחבי היקף overcallsטובות לבין העלאות חלשות. כך השותף )עם אחד מאותם  העלאות
 ( יכול לשפוט טוב יותר אם לחפש משחק מלא.1-בגובה טווחי ידיים

3 
, והיד הבאה Major-ב 1, המשיב מכריז minor-ב 1במכרזים תחרותיים שבהם הפותח מתחיל עם 

מושית של הפותח להבחין בין ידיים עם תמיכה הם שיטה שי support doubles-מכריזה משהו, ה
 קלפים.-4קלפים לבין ידיים עם תמיכה של -3של 

-. הכפלה לעונשים של Top-Bottom-Matchpoints-היזהר מלדחוף יותר מדי גבוה במצב פגיע ב 4
 היא בדרך כלל הרת אסון! 200

 .יד של שותפךכיסוי מכובדים נכון רק אם יש סיכוי לקדם קלפים ביד שלך, או ב 5

קלפים היא בדרך כלל בסדר אם היא מתארת היטב את  5של  Majorעם סדרת  1NTפתיחה של  6
 היד שלך בסך הכל.

הכרזות אפשריות בכל יד  3או  2ישנם מצבים רבים בהם אין הכרזה "נכונה" חד משמעית ביד.  7
 וכל אחת מהן עשויה להוכיח את עצמה בצורה הטובה ביותר.

8 
של השותף לא אומר שאתה צריך להכריז  Major-קלפיי תמיכה בסדרת ה 4בידך  זה שיש

Bergen raise ידיים מאוזנות מאוד לא משחקות גם כן ועשויות להיות שוות רק העלאה .
 .2-ראשונית ל

9 

קלפים מכובדים בהגנה צריכים לשמש בדרך כלל כדי לכסות מכובדים אחרים. להעלות אותם 
אף פעם לא בסדר. בלקיחה הראשונה כאשר השותף שלך מבצע את הובלת "לאוויר" זה כמעט 

-הפתיחה, נסה למקם את הקלפים בסדרה זו. אתה תהיה מופתע כמה פעמים אתה יכול לחשב
 לקבוע כמעט את פריסת הסדרה כולה.

 שוקלים סלאם. אתה צריך נקודות ומקור ללקיחות.-ידיים מאוזנות אינן כה טובות כשבוחנים 10

אפילו עם התאמה בסדרת  NT-הידיים יכולה לעתים קרובות לשחק טוב יותר ב 2-ב 4-3-3-3 11
Major .)במיוחד אם יש לך יותר מערכי משחק מינימליים( 

. אל תמכור לקיחות Top-Bottom-matchpointsהעדף הובלות פאסיביות בעת משחק בשיטת  12
 בזול.

לכך, אך לעתים קרובות ההגנה הפסיבית היא הטובה הרבה מגנים "אקטיביים" מדי. יש זמנים  13
 אז הכרוז צריך לעשות את עבודתו בעצמו! -ביותר 

 Endלפעמים אפשר להימנע מלנסות עקיפות ובמקום זאת לאלץ את היריבים לתת לקיחות ע"י " 14
play-."משחק סופי 

במיוחד עם סדרה טובה  - HCP 11זה יתרון להיכנס ראשון למכרז. אל תתבייש לפתוח בידיים עם  15
 שאתם שמחים שהשותף יוביל בה.

16 

המגן" וצריך להיות מודע לכך -protectiveעובר אליך, אתה במושב ה" pass passלאחר מכרז של 
ששותפך אולי נאלץ לעבור עם כמה ידיים הגונות למדי. לכן עליך לחזור למכרז עם ידיים חלשות 

ביד שלך, שותפך צריך לנכות את  HCP 2-3תיאורטית -פשיתיותר מהרגיל. המדריך הוא להוסיף נ
 אותו הדבר משלו.

17 1NT במושב האיזון-protective 11-14-משוחק לעתים קרובות כ HCP  15-17במקום HCP .
 שווה להסכים על כך עם שותפך.

 להפחית את התקשורת בין המגנים.-כדי לצמצם NTכשאתה הכרוז בחוזה  Aזכור לעכב  18

משחק אחר. הרצת -שקול קו -לזכות בהן -תנסה עקיפות  שאתה יודע שלא תוכל לנצח-אל תיקח 19
 סדרה ארוכה יכולה לפעמים לגרום להגנה לבעיות בלתי פתירות.

 קלפים ידועה. 9, במיוחד כשיש התאמת 5-4-3-1בדרך כלל כדאי לשדרג ידיים בעלות צורה של  20

21 Splinters רות ביותר האפשריות.היא אחת ההכרזות המתא 

22 Blackwood  העדיפו  -מפסידים בסדרת צד  2בדרך כלל אינה הכרזה טובה עםcue-bid  אם אתם
 רוצים לחקור סלאם.

 וודא שאתה יכול להתמודד עם כל תגובה ששותפך יכול לבצע. Blackwood-לפני השימוש ב 23

נקודות  30למעשה יש אז רק  -ה אל תפחד לחפש סלאם אם אתה מזהה שאין לך בזבוז בסדר 24
 בחבילה.

אם סדרה נראית פשוטה למשחק, עצור וחשוב אם אתה יכול לעשות משהו אם היא מחולקת  25
 בצורה גרועה.

 בלבד אם יש להן סדרה טובה וחלוקה. HCP 10אל תפחד לפתוח בידיים עם  26

כדי לספר לשותף  McKennyכשאתה נותן לשותפך חיתוך השתמש באיתות העדפה בסדרה של  27
 היכן נמצאת הכניסה שלך שתהיה מסוגלת לתת לו עוד חיתוך.

 נמוכים. spotלבלבל את איתותי ההגנה ע"י הסתרת קלפי -ככרוז נסה לטרוף 28

 .spadesקלפי  5-ו 4ניתן להבחין בין ידיים עם   m 11 ♥לאחר  29

30 
נו בדרך כלל צריכים לנסות ולקחת את כשאנחנו מתגוננים אם יש סדרה ארוכה טובה בדומם אנח

הלקיחות שלנו במהירות לפני שהכרוז יכול למשוך שליטים ולהריץ את הסדרה ולזרוק את כל 
 המפסידים שלהם.



31 
היא הכרזה של סדרה בדירוג מעל הסדרה הראשונה שלך  1-לאחר תגובה בגובה reverseהכרזת 

כדי  HCP 16. אתה צריך לפחות 3-גובהמה שמאלץ את השותף לחזור לסדרה הראשונה שלך ב
 (.HCP 6)זכור שלשותפך יש רק  reverseלהכריז 

32 
זה  עוצרים. 2אפילו כאשר מחזיקים  NT-סיבוב הראשון בסדרה בלהתחמק בלעתים קרובות נכון 

קלפי מפתח מידי המגנים כדי לבסס את  2יכול להיות קריטי במיוחד אם תצטרכו למשוך 
 כם.ל ותהלקיחות הדרוש

 האופן שבו אתה משחק סדרה תלוי לעתים קרובות בכמה כניסות יש לך. 33

הוציא מכובד. עדיף לקוות חייב לאל תשחק אוטומטית את הקלף הגבוה ביותר בסדרותיך בכדי ל 34
 שהמכובד בסדרה קצרה וצריך לשחק אותו כשאתה מוביל קלף נמוך.

35 "Blackoutיוק ההכרזות לאחר " הוא קונבנציה שימושית לשיפור דreverse. 

36 Overcalls מפסידות הכרזות קלפים הן בדרך -5של עם ידיים מאוזנות וסדרות גרועות  2-בגובה- 
 במיוחד כאשר אתה במצב פגיע.

להעלאות  -משוחקות בצורה הטובה ביותר עם ידיים חלשות  overcallsהעלאות ישירות של  37
 יריב.של סדרת ה cue-bid+( בצע 9טובות )

קלפים -4שלך אינו מונע מהיריבים למצוא התאמה של  overcall-רק בגלל ששותפך העלה את ה 38
 כדאי לבחון אפשרות זו. -שלא הוכרזה  Major-בסדרת ה

ספור מפסידים כאשר אתה הכרוז אבל חשוב כמה יהיו אם תמשוך שליטים. אם יותר מדי, ייתכן  39
 ים.שיהיה עליך לדחות את משיכת השליט

הם צריכים לעזור זה לזה, כך שלרוב יתנו לך מושג היכן  -צפה בנקודות ובאיתותים של היריבים  40
 נמצאים כמה קלפי מפתח.

קלפים כדי לעזור לשותף עם ההובלה גם כאשר -6עם סדרות הגונות של  overcalling-זה שווה ל 41
 הניקוד הם שיקולים חשובים. אבל מצב הפגיעות ושיטת -חלשה-ספירת הנקודות היא קצת קלה

42 Lebensohl 1-הוא קונבנציה שימושית עבור שותפו של הפותח בNT  זה מאפשר להם  -כדי לשחק
 להבחין בין ידיים תחרותיות חלשות לבין ידיים חזקות.

היא לרוב יעילה מאוד וגורמת להגנה הרבה  No-Trumpהרצת הסדרה הארוכה שלך בחוזה  43
 עמים בלתי אפשריות(.בעיות השלכה )לפ

 .נבדל" יכולה לפעמים לעזור אם אתה בטוח שעקיפה רגילה היא בהפוכה-backwardsעקיפה " 44

45 
 overcalledוהיריבים  1Mהם חלים לאחר השותף שלך השיב  support doublesאם תבחר לשחק 

-סדרת הקלפים בסדרת השותף והכרזת -3מראה בדיוק תמיכת  double-. ה2M-מולך מתחת ל
Major  קלפים בסדרה.-4ישירות מראה תמיכת 

תכונות גרועות לזכייה שתיהן קוצר בסדרה הראשונה של השותף והרבה נקודות בסדרת היריב הן  46
 .downgraded -בהרבה לקיחות וידיים כאלה בדרך כלל יש לשדרג לאחור

47 
 A-ם עלולים לאבד את הה -בעיה  A-מגן עם הלנותן  KQכלפי אחזקות  singletonsהובלת 

יותר לקיחות  2שלהם אם הם לא ייקחו את זה אבל אם הם ייקחו אותו, לכרוז עכשיו יש 
 שבוססו.

אך היזהר מאוד כשיש בידך אורך ואתה  -כסה מכובדים לקידום לקיחות ביד שלך או של שותפך  48
 עלול לרסק מכובד קצר ביד השותף.

 אם אתה שמח ששותפך יעבור לעונשים. doubleאל תפחד לפתוח מחדש עם  49

זה יכול לעתים  -קלפים )במיוחד סדרה גרועה( -5של  Majorעם סדרת  1NT-אל תדאג לפתוח ב 50
 .re-bidלהיות יותר תיאורי ומונע הרבה בעיות 

 (.1A P Pבמושב האיזון )כלומר אחרי  1NT הכרזת איזה טווח מראה אתה ושותפך-הסכימו 51

52 
ידיים מתאימות זו לזו. קוצר מול כלום  2להעריך עד כמה רבת עוצמה הינו דרך  אבחון קוצר

אומר שכל המכובדים בסדרות אחרות פועלים לבניית לקיחות וזה יכול לאפשר לך להכריז משחק 
 מלא, ולפעמים אפילו סלאם, עם ערכים מינימליים.

53 

( זה (1NT-2-2-4של ואז קופץ בסדרה אחרת )למ 1NTמעל  transferאם אתה מכריז 
בסדרת ההעברה שלך. זה לא  יעילות "הסכמה עצמית"ב splinter-משוחק בצורה הטובה ביותר כ

-1NT-2צריך להיות טבעי כי הכרזת הסדרה השנייה היא טבעית ומחייבת בכל מקרה )למשל 

2-3.) 

54 
( הוא דרך spades-+ מספר הקלפים בסדרת ה HCP-" )נקודות קלפים גבוהים15-"חוק )כלל( ה

 pass-מושב האיזון או להעביר את היד-להעריך אם לפתוח במושב הרביעי באופן מפתיעמדויקת 
the hand out. 

, העדיף אחת שתצמצם את הבעיות שלך בסיבוב הבא; אפשריות כאשר יש לך מבחר של הכרזות 55
 או שתתאר יותר את היד שלך.

רוע עבור הכרוז הובלה מסדרה ארוכה עשויה לעזור אם אתה חושד שסדרת השליט מתחלקת ג 56
 לאלץ את הכרוז לחתוך ולאחר מכן לאבד שליטה על סדרת השליט.

מה ששחקן לא עשה )לא הכריז( במכרז הוא חשוב בדיוק כמו מה שהוא הכריז. מידע זה יכול  57
 כיצד לשחק את היד. כדי להחליטלהיות קריטי 

. בדרך כלל זה ישיג להם ניקוד טוב 1NT-וצה להוציא את יריביך מאתה ר)נוחה( בפגיעות אפסית  58
 גם אם יפלו בחוזה.

59 
של היריב. כל אחת תוכל לעבוד על כל יד מסוימת. כדאי  1NTיש המון שיטות הכרזה מעל 

, אך חוץ מזה, זה לא באמת משנה כל עוד שניכם Major's-סדרות ה 2להכריז כדי  להראות את 
 מסכימים!

 .בהגנה היא קריטית להגנה ברמה הגבוהה ביותר spot-ייה בכל קלפי הצפ 60



 ולגרום לכאבי ראש ליריבים. matchpointsלהשיג הרבה הכרזות הקרבה יכולות  61

 היא קובעת כמה הנחות אתה יכול להרשות לעצמך לתת. -הצדדים היא קריטית  2הפגיעות של  62

הזוגות עושים את זה יותר מדי. התבוננות באורך בידך לשפוט מתי להקריב זה קשה! אבל רוב  63
 .היא בדרך כלל גרועה doubletonבסדרת היריבים היא מדריך שימושי אחד. החזקת 

64 
אם אתה מזהה חוסר התאמה צא מהמכרז בגובה נמוך! הרבה יותר טוב לשחק מדי פעם 

-מדי ותזכה להכפלה של  במשחקים חלקיים הלא נכונים מאשר להמשיך ולהכריז עד שתגיע גבוה
 )או יותר(! 800

כאשר שותפך מכריז את הסדרות הקצרות שלך או  Misfits-ניתן לחשוד בחוסר התאמה 65
 שהיריבים מכריזים את הסדרות הארוכות שלך.

66 
הצדדים( אם ידך  2ביד של משחק חלקי )כלומר, כאשר הנקודות מתחלקות באופן שווה בערך בין 

מה  -והיריבים לא הכריזו אותה, יש סיכוי טוב שיש לשותף כמה קלפים בה קצרה מאוד בסדרה 
 שמעיד על חוסר התאמה.

כאשר מתגוננים מפני חוסר התאמות, טוב לעתים קרובות לנסות לכפות על הכרוז לחתוך.  67
 לאבד שליטה )בסדרת השליט(.גם כשהכול מתחלק גרוע הוא עלול 

, רק אם re-bidding NTשקול פתיחה או  -קלפים הגונות -6 סדרות re-bid-ל בדרך כלל כדאי 68
 (.6-3-2-2הלקיחות ) 7איכות הסדרה היא ירודה והיד מאוזנת בשאר 

אם היית עובר על כפל עונשים לו השותף היה יכול  doubleכפותח, בדרך כלל פתח מחדש עם  69
 להכריז אותו.

 השליך אותם על סדרה ארוכה במקום זאת.אין צורך לחתוך מפסידים בדומם אם אתה יכול ל 70

מה שמציע את  -המגנים צריכים לתת איתות העדפה לסדרה כאשר הם נותנים לשותף חיתוך 71
 הסדרה שהם רוצים חזרה בה.

"עקיפת חיתוך" היא סוג מיוחד של עקיפה המאפשרת לנו לבסס לקיחות נוספות בסדרה ע"י  72
 חיתוך המכובד הגבוה של ההגנה.

אם אין  -חשוב לספור גם מפסידים וגם לקיחות! לספור חיתוכים בכל יד היא התחלה טובה  73
 מספיק לקיחות אז נצטרך גם לבסס קלפים נוספים בסדרה.

סדרה רביעית מחייבת היא קונבנציה חיונית על הרבה ידיים כדי לאפשר לך למצוא את המשחק  74
 הנכון לשחק בו או לחקור את הסלאם.

סדרה רביעית מחייבת ולאחר מכן הכרזת אחת הסדרות של הפותח קובעת סדרה זאת  הכרזת 75
 כסדרת השליט.

זה יאפשר לך לזהות אם אתה  -באותו אופן  כריזבמהלך ההכרזות תמיד זכור מה היית צריך לה 76
 צריך לחקור יותר או לחזור לאחור.

יחות של הידיים ולאחר מכן לנסות את הפוטנציאל זכייה בלק /לזהות הכרזת סלאם היא להכיר 77
 מפסידים. 2לוודא שאין לך 

78 

בעת הערכת היד שלך, אל תספור רק את הנקודות. תסתכל על תכונות אחרות כמו קלפי הביניים 
. בפועל אסים )במיוחד( ומלכים נוטים להיות שילובי מכובדיםסוג של שאתה מחזיק, ואיזה 

נדרטיות שלהם, ונסיכים שווים פחות מהנקודה האחת הסט HCP-הנקודות 3-ו 4-שווים יותר מ
 הסטנדרטית שלהם.

מראה ערכים נוספים והיא מחייבת. אז אתה לא צריך לבצע הכרזות גבוהות יותר  reverseהכרזת  79
 . פעולה זו יכולה לתפוס יותר מדי טווח הכרזה.reverse-מה

80 
אילו ידיים אחרות היו יכולות  חשוב -לפני שאתה מבצע הכרזה, אל תחשוב רק על היד שיש לך 

ידיים בעלות כוח שונה  2. אם אתה מוצא את עצמך רוצה להכריז את אותו הדבר על לךלהיות 
 !אחת מההכרזות האלה שגויה אז מאוד,

מאוד בכוח ובסגנון יעיל אך יכולות להשתנות  pre-emptiveהן  weak two-הכרזות מנע חלשות 81
 מראש עם השותף. הןב כדאי לדון .בימים אלה

עם סדרות גרועות או עם ידיים מאוזנות חלשות במצב פגיעות  overcall pre-emptsאל תכריז  82
 ניקוד עונשים גבוה מאוד!להודות בכפלה הזה מבקש  -שלילי 

כחקירה על עניין במשחק  2NT-בדרך כלל כרוכות ב - weak twos-קיימות תגובות מגוונות ל 83
 בות לזה משתנות מאוד!מלא. גם התגו

אתה לא צריך  -שלנו(  Top-Bottom-)ה matchpointהיה שמרן יותר בהכרזות במשחק של זוגות  84
 בעל ערך. אינוכך שבונוס משחק מלא  הדבר,אותו את לדחוף למשחק מלא כי כול לוח שווה 

85 
עם עוצר  No-Trump-בסיבוב הראשון של סדרה ב להתחמקבדיוק כמו שזה בדרך כלל נכון לכרוז 

כפול זה יכול גם להיות מתאים להגנה לעשות את אותו הדבר כדי לוודא שהסדרה הארוכה לא 
 ניתנת לביסוס.

 עם הסדרה הארוכה בידך. overcallבדרך כלל הכרז  86

87 
. הזוגות צריכים להסכים אם Majorמעל  minor's-בסדרות ה 5-5מראה לפחות  Unusual 2NT-ה

עם כל כוח יד או שמא להגביל אותו לידיים חלשות או חזקות אך לא בידיים לשחק  את זה 
 בינוניות.

בעצמך הן שגויות בחלק גדול מהזמן. זה צריך  5-, הכרזות בגובה5-אם היריבים נמצאים בגובה 88
 להיעשות בדרך כלל רק אם יש לך חלוקת יד קיצונית.

כל השליטים אם זה ישאיר אותך חשוף לפעמים אתה לא יכול להרשות לעצמך למשוך את  89
 לכפייה.

כאשר יש לך את רוב הכוח והיריבים מקריבים הם בדרך כלל מצפים לזכות ברוב הלקיחות שלהם  90
 באמצעות חיתוך. הובלה בשליט תצמצם זאת ככל האפשר.



91 
Rebids הם הכרזות  3-המחייבים את השותף שלך לחזור לסדרה הראשונה שלך בגובה

"reverse( מול תגובה 16, -+ מול תגובה בגובה14". הם צריכים להיות טובים מהמינימום +
 (.1-בגובה

במכרז היא בדרך כלל עדיין טבעית, אך לפעמים ההכרזה הטובה  הכרזת-תשהראיסדרה שלישית  92
 .No-Trumpהערכים שלך יראו עוצר עבור שבדיוק איפה ביותר היא 

 יש עוד אפשרויות טובות לחקור.כאשר  3NTאין צורך להמר על  93

 אם אתה יודע איך להגן על יד והשותף שלך אולי לא, אל תפחד להשתלט על משחק ההגנה. 94

 .בשליט היא לרוב הגנה טובה מהרבה סיבות Axxx-התחמקות מ 95

96 
+ קלפים( יכולות להיות עוצמתיות במיוחד ולעתים 10התאמות גדולות מאוד בסדרת השליט )

של  AK-הן יגרמו למשחק לא או לסלאם בנקודות מינימליות. כל עוד אתה מחזיק ב קרובות
 .Q -השליט, אין צורך יותר ב

97 
)בדרך כלל בירור  weak twoלהסכים כיצד השותף מכריז ביד גדולה מול  צריכים-אתם רוצים

2NT  התגובות מראות כדי לבדוק אם משחק מלא אפשרי, לפעמים אם סלאם אפשרי( ומה
 .השונות של הפותח

98 
טבעיות מאפשרות להראות מגוון רחב יותר של תגובות כאשר משיבים  weak twosהכרזות 

 .♦multi 2ממה שאפשרי לאחר פתיחת  2NTלחקירה חזקה של 

 גוזלת הרבה טווח הכרזה וצריכה להיות שמורה לידיים חזקות ממש. ♣2פתיחת  99

פיצה ע"י הפותח הוא מחייב למשחק מלא כי זה מראה לפחות בק rebid, כל 2-לאחר תגובה בגובה 100
 .10נקודות מול לפחות  15

101 
 את רוצה אתה שבהם רבים מצבים ישנם - טובה לא שיטה היא אסים על כשאלה 4♣לשחק תמיד 

 .cue-bid-כ או טבעית כהכרזה 4♣-ה

קיחות של הידיים, ויכולת כוח הזכייה בלהערכת הכרזות סלאם דורשות אמון בשותפות, בתוספת  102
 בכל הסדרות. controlsלהבטיח לך החזקת 

-יש כוח עצום ברגע שנמצאה התאמה. נקודות קלפים גבוהים" בפראות " לידיים חלוקתיות   103
HCP !כמעט ולא רלוונטיות. אל תפחד להכריז איתן 

104 
ים באותו גובה. נטה יותר היא בעלת ערך רב כיוון שאתה יכול להכריז מעל היריב spade-סדרת ה

 היא נכונה בחלק ניכר מהזמן! 4♥על מ ♠4להיכנס למכרז כאשר אתה מחזיק בה. הכרזה של 

. בדרך כלל קל יותר להכריז pass-אם היד שלך שולית נטה לפתוח את ההכרזות במקום לעבור 105
 .overcallטוב יותר לאחר הפתיחה מאשר כאשר אתה מכריז 

היא קונבנציה שימושית מאוד בכדי שתוכל להיכנס למכרז בידיים  Michaels cue bid-ה 106
 חלוקתיות.

 עם סדרות גרועות. pre-empts-במיוחד כאשר אתם פגיעים, אל תמתח את היד לפתיחות מנע 107

 חלשה במושב הראשון או השני כאשר השותף עדיין בלתי מוגבל.-אל תמתח את היד לפתיחה קלה 108

אתה למעשה  -בסדרה  overcallingהם הכרזות הרבה יותר גמישות יותר  Takeout doubles-ה 109
 סדרות בבת אחת. 3מראה 

, אבל עם takeout, היא עדיין מכריזה doubleשוב מכריזה  takeout doubleאם יד שהכריזה  110
 ערכים נוספים.

 קיחות יש בידך., גורם חשוב הוא כמה לtakeout doubleכאשר אתה שוקל לעבור על  111

)למשל,   takeout doubleעם סדרה הגונה אם ישנם פגמים אחרים כדי להכריז  overcallהעדף  112
 האחר. Major-קלפים של ה-4אין בידך 

113 

פשוט בסדרה משחק העלאה בקפיצה של סדרת השותף  overcall-לאחר פתיחה מהשותף ו
יד חלשה מאוד )רצוי עם קצת צורה( ולפחות דהיינו  -הוא יעיל מאוד  pre-empt-כהכרזת מנע

של סדרת היריבים כדי להראות העלאה טובה )כלומר עם  cue-bid-קלפים. השתמש ב-4תמיכת 
 יותר ערכים(.

114 
אותך, קבל שלפעמים פשוט לא יהיה לך טווח  pre-empt-מבצעים הכרזת מנעכאשר היריבים 

יהיה שגוי! במשחק בשיטת זוגות לפעמים יכול לפעמים זה -הכרזה כפי שהיית רוצה ועליך לנחש
 ולקבל ניקוד פלוס קטן ולא להסתכן במינוס גדול. pass-להיות עדיף פשוט ללכת בשקט

 הגנה מחייבת יכולה להיות יעילה ביותר. 115

116 
של השותף ישירות למשחק מלא מראה יד  Major-בסדרת התגובה הראשונה ב העלאה בקפיצה

-תמיכה. זה בדרך כלל עם יד מאוזנת אם אתה משחק הכרזות קפיצה אחרות כ( עם 18-19חזקה )
splinters. 

117 
ספור את המפסידים המוגדרים ואת המפסידים הפוטנציאליים שלך ככרוז ואם יש יותר ממה 

שאתה יכול להרשות לעצמך אתה צריך לעבוד על מה שאתה יכול לעשות איתם )בדרך כלל השלך 
 ים או חתוך אותם(.אותם על זוכים אחר

 שחק תחילה סדרות אחרות. ההגנה עשויה לעזור לך! -סדרת מפתח )חלוקה ב( אל תמהר לנחש  118

 איתותי העדפת סדרות על ידי מגנים יכולים להיות בעלי ערך רב. 119

 ספור את צורת היד ושקול עם המכרז יכול לתת לך גם רמזים. 120

שויות להיות חזקות במיוחד. הן צריכות להיות סדרות השליט קלפים הן נדירות וע-9סדרות  121
 כמעט ללא קשר לשאר הידיים! וכמעט תמיד צריך לשחק אותן לפחות בגובה משחק מלא.

 -רמה נמוכה יותר ב-גובהאין צורך לקפוץ למשחק מלא אם תחילה תוכל לבצע הכרזה מחייבת ב 122
 תוכל להכריז סלאם. תוכל לברר פרטים נוספים על ידו של השותף ואז



במצב פגיע  -היריבים שלך מכריזים וממש לא הגבילו את ידיהם  2היזהר להיכנס למכרז שבו  123
 במיוחד.

 מכובד שלך כדי להגיע ליד אחת שבה הכניסה חשובה יותר. לרסק-לפעמים ייתכן שתצטרך לפגוע 124

125 Doubles  רך כלל הם מראים את הסדרה בד -סדרות  3תחרותיים מתעוררים לאחר שהוכרזו
 הרביעית וסובלנות )אך לא תמיכה ישירה( בסדרת השותף.

 מה השותף לא עשה )אבל יכול היה לעשות( במכרז וכן את מה שהוא עשה.התחשב ב-שקול 126

 במכרז אם אתה )לא( חושב שהצד שלך הולך לשום מקום. passלקרוא -אל תפחד לעבור 127

סיק שלשותפך חייב להיות משהו בסדרה כי אחרת הכרוז היה משחק אותה לפעמים אתה יכול לה 128
 בעצמו.

 הרבה פעמים נכון שההגנה תהיה פסיבית ולא תפתח סדרות חדשות. 129

סבירות עם נקודות בסדרות הארוכות יותר בידך היא רעיון  HCP 11בדרך כלל פתיחת ספירת  130
 טוב.

 הידיים. 2נקודות בין  33-ת אלא אם יש לך כידיים מאוזנו 2אל תחפש סלאם עם  131

 . זה עולה בלקיחה חלק גדול מהזמן.Txxxאו  Jxxxנסה להימנע מהשלכת  132

133 
נסה לשמור על אותו אורך בסדרה כמו הדומם אם אתה יכול לנצח את הקלף הנמוך ביותר שלה 

זיק השותף בטווח צר יח HCP, אתה יכול להבין כמה re-bid NTבסדרה. כאשר הכרוז פותח או 
 למדי. זה לעתים קרובות יכול לעזור לך בהגנה.

134 
-4השב בסדרה הארוכה ביותר בידך כשיש לך לפחות ערכי הזמנה. העדף להשיב עם סדרה של 

כאשר ידך חלשה ואולי תוכל לבצע הכרזה אחת  minor-קלפים ב-5על סדרה של  Major-קלפים ב
 בלבד.

 -מאוזנת  אליתעם כל יד מינימ re-bidding 1NT-לישנם יתרונות רבים  1-הכרזות בגובה 2לאחר  135
 גדולות. Majorקלפים בסדרת -4אפילו אחת עם 

 .onside-ב singletonאם הכניסות מאפשרות הובל קלף נמוך לכיוון מכובדים במקרה שמכובד  136

" false cards -קלפי שווא " ועיקרון כללי טוב במשחק הכרוז הוא ביסוס סדרת הצד שלך. חפש 137
 .אפשרות הפסד לכרוזכדי לתת מגנים )משחק הטעייה( כ

138 
שקול אם למשחק מלא יש סיכוי כאשר ביד השותף יש רק קלף  2 כשאתה מחליט אם לפתוח 

אז זה אמור להצביע  1-על פתיחה בגובה pass-אחד טוב. אם הוא עושה זאת אך השותף היה עובר
 .2על פתיחת 

גם אם הכרזת והעלית  -לכיוון יד הידועה כחזקה מסביב זה בדרך כלל לא נכון להוביל ממכובדים  139
 בסדרה.

 כניסות לידיים חלשות עשויות להיות יקרות מאוד. שמור אותן עד שאתה מוכן להשתמש בהן! 140

 קודם אחת שקול כל סדרה שעשויה לתת לך לקיחות נוספות. בדוק אם אתה יכול לנסות הזדמנות  141
 ועדיין לשמר את השנייה.

 לקיחות! הרבהידיים עם התאמה כפולה עושות  142

143 
זה בסדר כפותח למתוח לרמה אחת גבוהה יותר מההכרזה הרגילה שלך )לדוגמה מעל הכרזת 

 רמות. 2של היריב( כדי להראות תמיכה בסדרת השותף. אבל לא  pre-empt-מנע
 .4♥מעל  4♠הזמן להכריז  זה נכון בשיעור מדהים של 144
 .5♥מעל ♠5 זה שגוי בחלק מדהים של הזמן להכריז  145

( הוא דרך מדויקת באופן spades-נקודות קלפים גבוהים + מספר קלפי ה-HCP" )15-"חוק ה  146
 את היד. pass-מפתיע להעריך אם לפתוח במושב הרביעי או לעבור

 חר את האחת שתעזור לשותפך עם ההובלה.כאשר יש לך בחירה של הכרזות פתיחה, ב 147

אם אתה חושד כי סדרת השליט מתחלקת גרוע עבור הכרוז הובלה מסדרה ארוכה עשוי )כמגן(  148
 לעזור לאלץ את הכרוז לחתוך ולאחר מכן לאבד שליטה.

מה ששחקן לא הכריז במכרז חשוב לא פחות ממה שהכריז. מידע זה יכול להיות קריטי להחלטה  149
 צד לשחק את היד.כי

150 

נמוך. הסיבה לכך היא קלף עדיף בדרך כלל להוביל  KQxx -ו JTxxמהחזקות כמו  NTכנגד 
ואין את הסיכון שאחד מהמכובדים  -שאתה מנסה לבנות לקיחות ארוכות בסדרה מאוחר יותר 

סק בידך יקבל חיתוך אם לא תבסס אותם מהר. הובלת מכובד יכולה גם לחסום את הסדרה או לר
 מכובד ביד השותף.

על  -ככרוז אתה יכול לעתים קרובות להבין את הפריסה המלאה של הסדרה שההגנה הובילה  151
 סמך הקלפים ששוחקו.

שחק על הסדרות שבהן אתה יכול  -הוא בעצם מרוץ. ספור את הלקיחות שלך  No-Trumpמשחק  152
 לבסס לקיחות בזמן לפני שההגנה תוכל להריץ את שלהם.

153 
לבסס -חזקים מספיק כדי שיהיו עוצרים נוספים בסדרות וניתן לבנות 7,8,9קלפי ביניים כמו 

ידיים עם קלפי ביניים  מנטלית-מבחינה שכליתאותם בתוך לקיחות בעצמם. לכן אנו משדרגים 
 טובים.

154 

 הכפלת הכרזת פתיחה ולאחר מכן הכרזת סדרה חדשה בסיבוב הבא מראה יד שהיתה טובה מדי
+ נקודות 18בדרך כלל  -בסדרה זו בפעם הראשונה. בימינו זה מראה יד טובה במיוחד  overcall-ל

או יד כמו למשל עם מעט פחות נקודות אבל הרבה לקיחות מסוימות שדורשות מעט מאוד 
 מהשותף כדי לבצע משחק מלא.



155 
נקודות. זה  0עם  של שותפך, ייתכן שתאלץ להשיב ביד  takeout double-כאשר אתה משיב ל

נקודות אתה צריך להכריז בקפיצה. אחרת השותף לא יכול  9אומר שכאשר אתה מחזיק לפחות 
 נקודות. 15/16לשפוט האם להכריז משחק כמלא אשר הוא מחזיק ביד מעל הממוצע של סביב 

156 

כאשר אתה מחליט אם אתה רוצה להעניש את היריבים עליך לשקול את הלקיחות בסדרת 
כמו כן כמה נקודות יש  -ט בידך, את אורך הסדרה של השותף בידך ואת מצב הפגיעות השלי

בידך. ייתכן שהיה עליך לקבל את ההחלטה הזו בסיבוב הקודם ולקוות שהשותף יפתח מחדש עם 
double. 

עונשין אילו שותפך  doubleאם היית עובר על  doubleכפותח, בדרך כלל פתח מחדש ההכרזה עם  157
 מצליח להכריז אותו.היה 

158 
מצב הפגיעות הוא קריטי. אם נפיל היריבים הפגיעים רק בלקיחה אחת בחוזה מוכפל נקבל ניקוד 

מכיוון שהוא מנצח כל תוצאה שאתה יכול  matchpointsבתחרות בשיטת  topשיכול להיות  200+
 לקבל בניקוד משחק חלקי רגיל.

-שמצביע עלמה  -רה כאשר הם נותנים לשותף חיתוך המגנים צריכים לתת איתות העדפה לסד 159
 שמציע את הסדרה בה הם רוצים חזרה.

160 

מה  צרהפשוטה היא נשק יעיל מאוד. הם מגדירים את היד שלך בצורה  pre-empt-הכרזת מנע
זה אומר שהיריבים צריכים  .יודע איזה צד זהרק הוא  -שמעמיד את השותף שלך בשליטה במכרז 

וללכת על עונש גדול. אך יחד עם זאת היריבים לא  doubleיכולים בקלות לקבל  הם -להיזהר 
)הרביעי( אולי  pass out-השחקן במושב ה -יכולים להרשות לעצמם לצאת מחוזה משחק מלא
 יצטרך להכריז עם יד חלשה כדי "להגן" על שותפו.

 -קלפים ויד חלשה במקום להכריז סדרה אחרת -3עם תמיכת  Majorבסדרת  2-העדף להעלות ל 161
 "תמיכה עם תמיכה".

 -משחקות בצורה הטובה ביותר כ"הכרזות ניסיון "  M3-, סדרות חדשות מתחת ל1M - 2Mאחרי  162
 איננה הזמנה. 3Mומחפשות סיוע בסדרה זו. הכרזה של  Major-מזמינות למשחק מלא בסדרת ה

מתכוון להתמודד בעיקר עם המפסידים שלך ע"י חיתוך בדומם או  ההאם את בחוזה סדרה החלט 163
 השלכתם. זה יקבע כיצד אתה משחק את היד.

זה מסוכן מדי לפתוח  - 2♣או הרבה לקיחות צריכים בדרך כלל לפתוח  HCP+ 23עם ידיים של  164
 !cold game-ולמצוא את עצמך משחק שם כשהמשחק קר 1-בגובה ןתיא

כמחייבת למשחק מלא )גם אם אין ביד השותף כלום(  2♣ ת רבים בימינו משחקים את פתיחתזוגו 165
 ופך מכרזים אחרים לקלים בהרבה.הזה  -

 ולא לשאלה על אסים. - cue-bid-עדיף לשחק כהכרזה טבעית או כ 4♣הכרזה של  166

להיתקע אם הסדרה  שלא תוכלו -ספרו לקיחות והקפידו שלא לרסק קלפים גבוהים זה מול זה  167
 מתחלקת באופן לא צפוי!

ואתה לא צריך  -אם נראה שיש לך מפסיד מסוים, אל תוותר בהכרח. לפעמים יקרה משחק לחץ  168
 לדעת את הפרטים, רק משחק הסדרה הארוכה שלך יכול ליצור קסם.

ן יש לכם עדיי -המובילים -tops-אל תתייאש לנסות למשוך שליטים גם אם חסרים לכם את ה 169
 יותר מהיריבים!

170 

פשוט כמחייבים: היתרונות: מאפשר  re-bidsכרגיל, ישנם יתרונות וחסרונות לשיטת משחק של 
לך לשמור על גובה נמוך של הכרזות בתחילה עם ידיים חזקות כדי לברר פרטים נוספים על היד 

ת סוגים מדויקים של השותף. זה יכול לעזור בהכרזות משחק מלא וסלאם. מאפשר לך להראו
: כאשר למשיב יש יד וןסריהח יותר של העלאת סדרת השותף להערכת משחק מלא או סלאם שם.

 !re-bid-את ה pass-גרועה שרוצה לעבור

171 
אם אתה חושב שהמכרז יהיה קשה מדי  1-בגובה HCP 20אל תפחד לפתוח ידיים חזקות עם מעל 

אינם  1-ות לנסות ולהראות(. חוזים בגובהסדר 3או  2)למשל כאשר יש בידך  2♣אם תפתח 
passed out בימים אלה! במיוחד כשאין לך את ה-Majors. 

 אינה זהה לתגובה להכרזת פתיחה. takeout double-תגובה ל 172

 .8-11. הקפיצות הן בערך 0-7מראה בערך  takeout double-תגובה מינימלית ל 173

 יש לו יד גרועה מאוד! 1-ר בגובהאם השותף לא יכול להשיב לשום דב 174

 כלל אל תוביל אסים לא נתמכים או מתחת לאסים כנגד חוזי סדרות. בדרך 175

לעתים  -להבין את פריסת הסדרה -כאשר קלפי הלקיחה הראשונה משוחקים, עצור ונסה לעצב 176
 קרובות להפליא תוכל לעשות זאת כמעט לחלוטין.

 הופכת לנורמלית למדי. 11HCPבימים אלה פתיחת ידיים עם  177

במושב הראשון )אבל במושב השלישי  HCP 10בדרך כלל זה לא חכם לפתוח בידיים  מאוזנות של  178
 זה בסדר, במיוחד אם זו סדרה טובה שאתה רוצה שהשותף יוביל(.

 דרות.הן נוטות לשחק טוב, במיוחד בחוזי ס - 5-4-3-1מנטלית ידיים בצורת -שדרג מבחינה שכלית 179

בגובה המינימאלי מראה יד שהיתה טובה מדי להתחיל  re-bidding NTואז  doubling-הכפלה 180
 בדרך כלל(. 19-21)בערך  overcall 1NTעם 

 אם אתה צריך להוביל לכיוון מכובדים, חשוב על כניסות ליד השנייה כדי לעשות זאת. 181

גרועה ביותר האפשרית ולאחר מכן שקול אם כאשר סדרה נראית קלה לשחק, זהה מה החלוקה ה 182
 אתה יכול לעשות משהו בנידון.

-במיוחד אם השותף הוא יד שעברה -הוא מאוד מסוכן  3-בגובה overcalling-, הweak-2מעל  183
passed handאתה צריך יד טובה." מרחץ דמים" , זו יכולה להיות הליכה ל ! 



184 
 2ושוות קצת דיון. אבל זכור שבדרך כלל יש לך  ♦multi 2ישנן מגוון שיטות הכרזות מעל 

הזדמנויות להכריז, כך שתוכל לעתים קרובות לחכות לראות מה הסדרה שלהן ואז להמשיך כפי 
 הזה. weak-2-שהיית עושה אילו היו פותחים ב

 .♦multi 2 -טבעיות מאשר מול ה weak twosלעתים קרובות קשה יותר להתגונן בפני  185
 שר מתגוננים, לעתים קרובות נכון לא לשבור לסדרה חדשה ופשוט להיות פסיבי.כא 186

187 

לא אומרת שגם לשותף  4-3-3-3: א( רק בגלל שהיד שלך היא בצורת Stayman-ישנם טיעונים ל
)אם יש לנו אחד( אז עדיין  והתאמה doubletonהם עשויים להחזיק  -תהיה גם אותה צורת יד 

היא  5-4קלפים והתאמה של -5של  Majorיש סיכוי שלשותף תהיה סדרת ישחק טוב יותר. ב( 
 הרבה יותר חזקה שאתה לא רוצה לפספס אותה.

188 
(, המטרה העיקרית Swiss pairs-ורוב אירועי ה butler)כלומר קבוצות,  imp'sבמשחק בשיטת 

 -ילה בו הוא עצום שלך היא לנסות לבצע את החוזה )כי ההבדל בניקוד בין עשיית החוזה לבין נפ
 לא משנה(. over-tricks-יתר-לקיחות

189 

אתה רק מנסה  -)רוב מפגשי המועדונים( זה לא אותו דבר  matchpointכאשר משחקים בשיטת 
נקודות או  10להשיג תוצאה גבוהה יותר מאשר זוגות אחרים, זה לא משנה אם השוני בניקוד הוא 

עבור כל זוג שאתה מנצח ! המשמעות היא  matchpoints 2נקודות, אתה עדיין מקבל רק  1,100
אתה פשוט לא רוצה לתת לקיחה זולה.  -חוזה היא למעשה לא ההיבט החשוב ביותר ה לנצח אתש

 .מכאן שבזוגות זה נוטה להיות טוב יותר להוביל באופן פסיבי

190 
)כי  No-Trump-ולא ב Major-אמורה כמעט תמיד לשחק ב Majorבסדרת  5-4התאמה של 

 2-ו 4-4(. אבל לפעמים כשיש לך התאמה של 8-קלפים בשליט הן הרבה יותר חזקות מ-9התאמות 
 .3NTידיים מאוזנות, תוכל לשקול אם עדיף לשחק בזה או לשחק 

191 

 630הנקודות הנוספות )למשל  10בתקווה לצבור את  3NTהרבה זוגות מנסים לשחק בחוזה של 
שווה לקיחה  4-4לא עובד כי הם שוכחים שלרוב ההתאמה של  (. לעתים קרובות זה620במקום 

 630אחת יותר )עם היכולת לחתוך מפסיד ביד השנייה(. אז אתה מוצא שאתה מקבל ניקוד של 
 4-3-3-3הידיים הן בצורת  2מצבים שבהם טיעון זה אכן פועל: א( כאשר  2ישנם  !650במקום 

 2בין  29-30כמה נקודות נוספות )למשל יש לך (. ב( כשיש לך 4-4)כעת אין חיתוכים בהתאמה 
במקום  Js -ו Qs(. זה אומר שחלק מהקלפים הנוספים שלך הם כנראה 25-26הידיים במקום 

נמוכים. אלה בהחלט יכולים להיות מנצחים גבוהים ללא הצורך בחיתוך. מכאן שתעשו  spotקלפי 
 .650במקום  660ים לניקוד של את אותו מספר לקיחות כמו חוזה בסדרה ועכשיו אתם כן זוכ

)גם אם אין לך  1NT-בשלך, זה כמעט תמיד נכון לפתוח אותה  1NTכאשר יש לך יד בטווח  192
 .הגיוני אחר re-bidבמיוחד אם אין לך  -עוצרים בסדרה אחת או יותר( 

193 
קלפים -4בדרך כלל מראה תמיכה של  1NTע"י מכריז  transfersשל )שבירה(  Super-accepts-ה

ומקסימום )במטרה להגיע למשחק קל( אך יש יוצאים מן הכלל וישנן שיטות שונות המשמשות 
 להראותם.

כשאתה נופל  50במצב של פגיעות אפסית כדאי להכריז מכיוון שאתה מפסיד רק ניקוד של  194
 וזה לעתים קרובות ניקוד טוב יותר מאשר לתת ליריבים לבצע את  החוזה שלהם.בלקיחה 

הגנה מדויקת כמעט בלתי אפשרית מבלי לקבל איתות מהשותף )בין אם ספירה, התייחסות לקלף  195
 ההמשך או העדפת סדרה(.

 .1-שווה הכרזת פתיחה בגובה 6-4עם צורה של  10HCPצורת יד מנצחת נקודות בכל פעם. יד של  196

בהתאם למה שכבר קרה היא יכולה להשתנות  -לא תמיד יש הכרזה "נכונה" אחת על כל יד  197
 במכרז.

את הסיבוב הראשון  pass-אם פותחים בסדרה הראשית שלך מימינך, בדרך כלל עליך לעבור 198
 ולאחר מכן להכריז את הסדרה באופן טבעי בסיבוב הבא במידת האפשר.

בדרך כלל היא  -היא טבעית אך לא הרבה  1♣ מעל  2♣ חלק מהזוגות משחקים שהכרזה של  199
 . בהחלט צריך להסכים עם השותף שלך!Major's-הסדרות  2את  מציגה

יכול להיות שזו ההזדמנות היחידה שלך  - 1♣ עם יד חלשה מעל   1על Major-ב 1העדף להשיב  200
 להכריז.

 ( יש מספר יתרונות.11-14עם כול יד מאוזנת ) Re-bidding 1NT-ל 201

 יכול לגלות מידע רב ככל האפשר. דחה המשחק בסדרת מפתח, כל עוד אתה-עכב 202

כאשר אנו הכרוז עלינו לספור את הלקיחות הזוכות שלנו ואת המפסידים שלנו. שניהם יכולים  203
 להיות קריטיים בעת ההחלטה כיצד לשחק את היד.

אף על פי שלרוב משיכת שליטים נכונה, עלינו גם להסתכל קדימה על מה שעלול להשתבש אם  204
 נעשה זאת.

 overtake-כאשר איננו יכולים לנוע בין הידיים כלל או שנצטרך ל]היזהר תמיד מסדרות חסומות  205
 . נסה לבטל את חסימתן בהקדם האפשרי.[קלפים גבוהים לשם כך)לכסות מכובד עם מכובד( 

 קדימה עבור איך תגיע ללקיחות שלך. חפש-הידיים. תסתכל 2-תמיד תסתכל על כניסות ל 206

יד טובה מול יד חלשה לרוב עדיף לשחק בסדרה הארוכה של היד החלשה. זה יהיה שווה יותר עם  207
 אם הסדרה שלו תהיה סדרת השליט.

. גורמים שיעזרו להחליט האם לפתוח הם marginal-כרזות פתיחה שוליותההרבה ידיים הן ידי  208
 .lead direction-מצב הפגיעות, צורת היד, קלפי ביניים והכוונה להובלה

כאשר אתה בהגנה העדף לנסות ולבסס סדרה ביד החזקה )כלומר עם ערכים(. אין טעם לבסס את  209
 הסדרה אם לא תוכל לחזור לגבות אותה.

. זה יכול לעזור לנתק את הסדרות של הכרוז ולקבל איתות NT-מגנים יכולים לעכב אסים גם ב 210
 מהשותף.



211 
. הן מתמקדות להראות Major'sית להראות העלאות של הן שיטה פופולר Bergenהעלאות 
במהירות מה שיכול להקשות על  3-קלפים והן גם מקפיצות את ההכרזות לגובה-9התאמת 

 היריבים להיכנס למכרז.

212 
המגנים צריכים תמיד לתת את האיתות הכי ברור שהם יכולים. עליך לזכור כי למרות שהקלף 

רור לך, ייתכן שזה לא יהיה ברור לשותף שאינו יכול לראות את מה הגבוה או הנמוך ביותר בידך ב
 שבידיו של הכרוז!

 כרוזים טובים ממזערים את הסיכוי של המגנים לאותת. 213

מגנים טובים תמיד צריכים לספור ולעתים קרובות הם יכולים לקבל את ההגנה הנכונה ללא צורך  214
 באיתות של השותף.

השותף שלהם הוא  -כדאי בדרך כלל שלא יכריזו שוב  pre-empted -כרזת מנעהידיים שביצעו ה 215
 האחראי.

באיזה מושב אתה  -בהתאם למיקום  במידה רבה שתנוי pre-empts-זה הגיוני שהכרזות מנע 216
 נמצא ומצב הפגיעות. אבל השותפות צריכה להסכים על הסגנון.

217 
ידיים עוצמתיות להפליא מכיוון שהן מספקות ות ייצרסדרות מוצקות וארוכות כסדרת צד מ

השלכות למפסידים של השותפים. סלאם אפשרי לעתים קרובות בתנאי שיש לנו עוצרים בסדרות 
 האחרות.

 העדף לשחק בסדרה הארוכה של היד החלשה כך שלא ניתן לנתק אותה. 218

 ."סדרת צד יכולה לפעמים לשמש "תחליף לשליטים 219

רק כמוצא אחרון.  minor'sבסדרת  5נטה לשחק חוזה של  Top-Bottom בשיטתת במשחקי זוגו 220
 .Major's-או ב NT-חפש קודם כל משחקי ניקוד גבוהים יותר ב

הכרזות הן לעתים קרובות פשרה בין הכרזה מהירה של חוזה סביר ומתן מידע מועט ככל האפשר  221
 דע נוסף להגנה.ליריבים מול חיפוש מדעי יותר אחר החוזה הטוב ביותר, אך תוך מתן מי

סדרות באופן טבעי, הכרזת סדרה שלישית היא בדרך כלל טבעית אך עשויה  2לאחר שהוכרזו  222
 .NTלהיות הכרזה המראה עוצר בתקווה שהשותף יכול להכריז 

223 
בסדרת  4-4מאשר התאמה של  3NT-משחקות לעתים קרובות טוב יותר ב 4-3-3-3ידיים של  2

Majorתשחק טוב יותר בכל פעם שיש לשתיהן  4-4בות יותר, ההתאמה . אבל, לעתים קרו
doubleton. 

אל תחפשו הובלות אחרות  -ההובלות מראש רצף הן הבטוחות והיעילות ביותר במשחק הברידג'  224
 אלא אם כן יש לכם סיבה טובה מאוד!

225 
ץ עם אסים אלא אם אין צורך לקפו -משחק קלף נמוך במושב השני הוא נכון לעתים קרובות יותר 

סכנה כי לכרוז  יש קוצר או שאתה יכול לראות שהמפסידים מושלכים אם לא תזכה  קיימת
 בלקיחה.

החלפת סדרות מסייעת לעתים קרובות לכרוז, ישירות  -ההגנה הפסיבית היא לרוב הטובה ביותר  226
 ע"י מכירת לקיחות, או בעקיפין ע"י שמירת כניסה עבורם.

 משחק סופי על המגנים שתעזור לכם.-endplay-ער לאפשרות לשחק ב ככרוז היה 227

שלא יכולה  5-9לא מראה יד מאוזנת. זוהי רק יד בטווח  1-להכרזת פתיחה בגובה 1NTתגובה  228
 .2או  1-להעלות ולא יכולה להכריז סדרה בגובה

 של סדרה )או יד חזקה מאוד(. takeoutהוא  double-, ה1A P 1NTלאחר  229

בדרך שבה הניקוד עובד עדיף להיות כרוז לעתים  -"  הפגיעות של המכריז הפגיעות האפסית היא " 230
 קרובות מאשר להגן. לכן אתה צריך להיות אגרסיבי במכרז.

231 Re-bids  1טבעיים לאחר תגובה שלNT .יכולים להיות מסובכים מכיוון שהטווחים רחבים 

ות טובות יותר למשחק סדרות. ידיים עם ערכים "רכים" יותר כמו נוטות להי Ks-ו Asידיים עם  232
Qs ו- Js  נוטות להיות טובות למשחקNo-Trump. 

 זוכים בידו של שותפכם.תקוע קלפים לוסדרה  כמגנים היזהרו מ"לחסום " 233

תחרותיות מעל מכרזים שבהם היריבים מצאו התאמה יכולה להיות מסוכנת אבל הסכנה לפעמים  234
 מציעה הובלה טובה וגורמת להכרזות שלהם להיות קשות יותר.-תגמדת כי היא מציינתמ

 קלפים בסדרת היריבים מסוכן כאשר פגיעים. 3או  2ביצוע הכרזות בידיים מאוזנות עם  235

לאחר שהיריבים מתערבים, כדאי לדון )מראש( כיצד להבחין בין ידיים שרק רוצות להתחרות  236
 ות להזמין באמת את השותף להכריז משחק מלא.לבין ידיים שרוצ

 איתותי העדפת סדרה כאשר נותנים לשותף חיתוך חיוניים להגנה טובה. 237

 !Qs -ו Ksשמור אותם כדי לנצח  -אל תמהר לשחק אסים  238

(, מזמינה 0-9שיקול דעת אם היד שלך חלשה )הפעל –ברגע ששותפך פותח את ההכרזות, קבע  239
 +(.13מחייבת למשחק מלא ) ( או10-12)

( צריכות 3-)הכרזות שמחייבות את השותף לחזור לסדרה הראשונה שלך בגובה Reverses-ה 240
 .1-נקודות מול תגובה בגובה 16ולפחות  2-נקודות מול תגובה בגובה 14להיות עם לפחות 

241 
האפשרי המשחק  את  לחפש-פשרה בין ביצוע יותר הכרזות לחקור-הכרזות הן לפעמים תחלופה

הטוב ביותר או סלאם )אבל תוך מתן מידע נוסף מהן ליריבים( או ביצוע פחות הכרזות תוך סיכון 
 של החמצת החוזה הטוב ביותר )אבל תוך מתן מידע מועט מהן(.

לספק הזדמנויות קטנות נוספות. רוב הזמן זה לא משנה אבל לפעמים אפשר לשחק סדרה כדי  242
 .יות שווה הרבהזה יכול לה לפעמים

243 
להתחמק בסיבוב הראשון אם הכרוז מוביל דרכך אל  A-לעתים קרובות זה נכון כמגן המחזיק ב

בדומם. על ידי זכייה בסיבוב השני במקום זאת תוכל להפוך את הכניסות של הכרוז  KQ-ה
 יותר. מבולגנותל



 כותית.במכרז תחרותי היא לרוב הטובה ביותר לשחק כמלא 2NTהכרזה של  244

( כשיש בידך 5-4-2-2לפעמים אתה צריך להכפיל עם ידיים שאין להן את הצורה המושלמת )למשל  245
 ערכים ואתה חושש ששותפך לא יוכל להתחרות.

 בעיתוי הנכון.-לפעמים אתה צריך להיות סבלני בהגנה ולחכות לקחת את האסים שלך ברגע 246

שתמע שהכריז במכרז נוטים להיות תכונות טובות ביד קלפים בסדרות שהשותף שלך הכריז / מ 247
 שלך וצריכים לעודד הכרזות נוספות.

אם ידך קצרה בסדרת היריב, אתה צריך להיות זה שצריך למתוח את היד כדי לפעול במכרז  248
 תחרותי.

לפדות את  -למרות שזה אולי לא נראה שיש לך מספיק לקיחות לביצוע החוזה שלך, לגבות 249
 פים בסדרה הארוכה שלך עלול לגרום להגנה לבעיות בלתי פתירות.הקל

בסדרה )שיכולה להיות בידיים שונות( שבה אתה מתחמק  J-ו A" היא החזקה של Bath coup"-ה 250
 מוביל. ההגנה לא יכולה להמשיך בסדרה מבלי לוותר על לקיחה. K-כאשר ה

251 
-מדות מסוימות יכולים לסייע במניעת נפילה לבע-במושבים Attitudeה רוצה / לא רוצ–איתותי 

Bath coup. 

אך מבקש מהשותף להתעלם מקלפי מפתח בסדרה  blackwoodהוא   Exclusion key card-ה 252
 אחת.

או  pass-צריכה להיות מושפעת מהאם השותף כבר עבר overcallההחלטה באיזה גובה להכריז  253
 יזהר מאוד מפגיעות לא חיובית.ה לא, ועוד יותר חשוב ממצב הפגיעות.

-pre-זה בסדר למתוח קצת את הערכת היד כדי להכריז כאשר היריבים מבצעים הכרזת מנע 254
empt.אבל אם תרחיק לכת מדי, השותף עלול להגזים , 

אחרת העדיפו  -לעונשין אם היריבים נמצאים בפגיעות לא חיובית  doubleמומלץ לנסות הכרזת  255
 משלכם. להכריז משחק

אם ההגנה לא מצאה את ההובלה הטובה ביותר שלה, נסה לנצל את היתרון ע"י השלכת חלק  256
 מהמפסידים שלך לפני שתאפשר להם להיכנס להזדמנות שנייה!

 , הסדרות נוטות פחות להתחלק באופן שווה.pre-empt-לאחר הכרזות מנע 257

258 
הכרזות בסדרות חדשות עדיף לשחק  ,Major-ב 2-ו  Major  -Pass 1-לאחר מכרז שמתחיל ב

כ"הכרזות ניסיון" שמזמינות למשחק מלא אך מבקשות מהשותף להסתכל על החזקה שלו 
 המקוריות שלו. Major's-ההכרזות ב 2בסדרה זו אם הן נמצאות בין מינימום למקסימום עבור 

 ות אחרות.כאשר יד אחת הראתה סדרה ארוכה, סביר פחות שיהיה לה אורך בסדר 259

 כאשר אתה משחק סדרה, שקול עם אילו חלוקות אתה יכול להתמודד ובאילו לא תוכל להתמודד. 260

 היא סטנדרטית. NT-הובלת הקלף הרביעי מלמעלה מול חוזה ללא שליט 261

לחשב כמה קלפים גבוהים יותר יש לכרוז -יכול לעזור למגן להבין 11-השימוש בחוק )כלל( ה 262
 בסדרה.

263 
את הקלפים המסוימים  שחק, בדרך כלל עדיף לNo-trumps-בתור כרוז בחוזה ללא שליט

אסים( תחילה. ניתן לנסות עקיפות מאוחר יותר במידת הצורך לשתצטרך להפסיד )למשל 
 )לפעמים ניתן לבחור באיזו יד תעקוף גם כן(.

כיוון מכובד במקום להריץ לעתים קרובות עדיף להתחיל לשחק בסדרות ע"י הובלת קלף נמוך ל 264
 מכובד מיד אחת )כי מכובד קצר משמאלך ייפול(.

אם ידוע שיד אחת בעלת אורך בסדרה אחת, זה מפחית את הסיכוי שתהיה לה החזקה ארוכה  265
 יותר בסדרה אחרת.

266 
כאשר אתה יכול להרשות זאת לעצמך, בדוק סדרה אחת במלואה לפני שתפנה לשנייה )למשל, 

 (.clubs-לפני שתפנה ל ♦A-הפדה את 
 לשחק ככרוז ולא להגן.-קלפים צריך בדרך כלל לנסות להכריז-8סדרות  267

עדיין יכולה להסתדר  1-יכולות להקשות מאוד על היריבים, אבל פתיחה בגובה 4-פתיחות בגובה 268
 טוב יותר עם יד חזקה יותר, מכיוון שאולי יש לך סיכוי גדול יותר להגיע לסלאם.

מצב הפגיעות עושה הבדל גדול כאשר בוחנים באיזה גובה לפתוח ובאיזו גובה להכריז מאוחר  269
 יותר.

הובלה מהדומם לכיוון  -כאשר אתה הכרוז היה תמיד מודע כי המגנים לא יכולים לראות את ידך  270
 ות!(שלך המון בעיות )אם אמיתיות או דמיוני RHO-ידך יכולה להציב בפני היריב מצד ימין

271 
אפילו בחוזים בגובה גבוה )אלא אם כן ברור שאתה יכול לפדות מספיק לקיחות כדי לנצח את 

אלא לחכות שהם ינצחו מלכים "אל האוויר הדליל" החוזה(, זה בדרך כלל נכון לא לשחק באסים 
 או מלכות.

הם ביצעו הכרזת כמגן, נסה לספור את צורת היד של הכרוז )לעתים קרובות זה קל יותר כאשר  272
 כי ידוע על הרבה מהקלפים שלהם(. pre-empt-מנע

273 
משחק זוגות )כלומר -Top-Bottomהקרבה בתחרות בשיטת הכרזת היה ערני לאפשרויות של 

לשחק בחוזה שידוע שהוא ייפול אך עדיין בניקוד פחות מאשר זה שיקבלו היריבים על ביצוע 
 החוזה שלהם(.

זה יכול לעשות את החיים שלו הרבה יותר  -במכרז בכל פעם שאתה יכול העלה בסדרת השותף  274
 קלים בהמשך המכרז.

 שים לב למצב הפגיעות לפני שאתה שוקל הכרזת הקרבה. 275

הן  2-(. הכרזות בגובהHCP+10צריך להיות לעונשין )בערך  double-הכפלה 1NT overcallלאחר  276
 פשוט טבעיות וחלשות.



הבאים הם  doubles-עבור עונשין, עליך להסכים אם שותפך האם ה 1NTלת לאחר שהכפ 277
takeout  אבל חשוב לדעת איזו. -או עונשין. כל אחת מהשיטות ניתנות להפעלה 

278 
יכולים להיות משתלמים מכיוון שכל כוחם  1NTשל  overcallלעונשין לאחר  doublesהכרזות 

ה סיבה משחק מלא יכול להתבצע לעתים קרובות עם של היריבים נוטה להתרכז ביד אחת. מאות
 נמוכים.-ערכים קלים

אולי תוכל למצוא חוזה  -שלך מוכפל, חשוב שתהיה לך שיטה לרוץ למשהו אחר  1NT-אחרי שה 279
 הרבה יותר טוב שהיריבים לא יוכלו להכפיל באותה קלות או רווחיות.

 בנקודות. חלשות-להיות די קלותבימים אלה יכולות  1-בגובה overcallהכרזות  280

281 
שתופס  overcallעם סדרה שאתם שמחים שהשותף יוביל ו/או  overcallלהכריז  היו נוטים יותר

 הוא אידיאלי(.1♣מעל  ♠1יותר טווח הכרזות )
 לפעמים אין לך הכרזה אידיאלית ועליך לבחור באפשרות "הפחות גרועה"! 282

יכול  200במיוחד אם הם פגיעים. ניקוד + -לך אורך בסדרה שלהם  אם יש pass-אל תפחד לעבור 283
 להיות טוב מאוד עבור הצד שלך.

, ועם תנתקעם ידיים עם סדרות ארוכות שעלולות לה No-Trump-הירתע מחוזה ללא שליט 284
 מכובד יחיד.

-Topטת למרות שהכניסה למכרז חשובה מאוד )במיוחד כשאף אחד לא פגיע במשחק זוגות בשי 285
Bottom.יש מגבלות שיכולות להפוך את זה למסוכן מדי ,) 

, במיוחד Top-Bottomנטה לעבר הובלות פסיביות לעתים קרובות יותר במשחק זוגות בשיטת  286
 אם אתה יודע שיש בידך הפתעה לא נעימה לכרוז בסדרה אחרת!

287 
 singletonאשר לכרוז יש זה נכון רק כ -של השותף  Q-מעל ה A-אל תשחק אוטומטית את ה

Kingלעתים קרובות עדיף להתחמק ולאפשר ל .-K  של הכרוז לזכות. לעתים קרובות אפשר גם
 להבין מההכרזות שבטוח להתחמק.

מעל הסדרה של הכרוז בראשות  AJx(x) -ה שקול גם להתחמק בצורה חלקה אם אתה מחזיק את 288
 .KQ-ה

-נצל –פעם או פעמיים במהלך החיים אם יתמזל מזלך  7-6-0-0אתה עשוי לקבל יד ברידג' של  289
 את המרב! הפק

ברמות גבוהות בסוגים אלה של מכרזים הן "יוצאות דופן"  No-Trump-הכרזות ללא שליט 290
 (.minor'sסדרות )בתחילה ההנחה היא שהן  2המראות בדרך כלל 

כרוז אם אפשר. זה לפחות ימנע את  , כמעט תמיד עדיף להיותfreak hands-עם ידיים חלוקתיות 291
 הסיוט של להכפיל חוזה ברמה גבוהה של היריב ולגלות שהוא עושה אותו!

 במיוחד כשיש לך התאמה טובה. -במכרזים תחרותיים  4♥ מעל 4♠זה כמעט תמיד נכון להכריז  292

יבים או את היר pre-empt-כדי שתוכל ל -כדאי שיהיו כמה דרכים להעלות בסדרת השותף  293
 לעשות ניסיונות בונים למשחק )מלא( בעצמך.

גם בלקיחה הראשונה וגם מאוחר יותר במשחק  -היזהר מלהוביל מהחזקות מכובדים שבורים  294
 היד. זה נוטה לתת לקיחות ליריבים לעתים קרובות יותר מאשר לא.

 חה(. לפעמים סדרות "מוקפאות" )כלומר לכל צד שמוביל קודם זה עולה בלקי 295

 צמודים בדומם, לא את הראשון.-כמגנים, כסו בדרך כלל את המכובד השני מתוך שניים נוגעים 296

אבל הן צריכים  1NT-פשוט ל Stayman-עשויות לשקול להגיב ל Major's-ה 2ידיים חלשות עם  297
 . 2•להיות עם תוכנית מה לעשות מעל תגובת 

)הדורש ערכי משחק מלא(  Extended Staymanת על פני יש יתרונו Stayman -פשוטSimple -ל 298
 מכיוון שהוא מאפשר למשיב להכריז עם ידיים חלשות מבלי להסתכן בהעלאה גבוהה מדי.

299 
חזק היא לעתים קרובות בחירה גרועה )העדיפו הובלה פאסיבית  NT-הובלת מכובד מסביב ל

מהידיים יש מכובדים כמעט בכל ( אבל לחלק Top-Bottomכשמשחקים בתחרות זוגות בשיטת 
 מקום אז זה בעיקר ניחוש!

לאחר ששותף משחק בלקיחה הראשונה, לעתים קרובות אתה יכול להבין איזה קלפים יש לכל  300
 אחד בסדרה שהובלה.

גם אם זה לא מקרה של עיכוב  -בסדרה באופן מיידי  A-לעתים קרובות נכון כמגן לא לקחת את ה 301
 ת, סיבוב שני בסדרה יכול לאפשר לשותף לאותת.כדי לנתק תקשור

הנותרים בסדרה כדי לתת איתות העדפת  spot-לאחר מתן איתות ספירה, ניתן להשתמש בקלפי ה 302
 סדרה.

וכאשר אתם לא פגיעים )במיוחד  spades-באגרסיביות עם סדרת ה pre-empt-בצעו הכרזות מנע 303
 אם היריבים פגיעים(.

 לקיחות חשובות יותר מנקודות. pre-empts-הכרזות מנע כאשר מעלים 304

 זה אחד ה"חוקים" הטובים ביותר בברידג'! -היא כמעט תמיד שגויה  5מעל  5הכרזת  305

 בדומם, איתותי העדפת סדרה הם שימושיים. singletonכאשר יש  306

וכל להשליך מפסידים. כמגנים היזהרו למתי תצטרכו לפדות את הלקיחות שלכם לפני שהכרוז י 307
 כי ידו תהיה קצרה בסדרות הצד. pre-empt-זהו סיכון גדול כאשר הכרוז ביצע הכרזת מנע

קלפים היא מסוכנת )במיוחד אם הכרזות  5עם ידיים מאוזנות עם סדרות של  overcallהכרזת  308
 היריבים עדיין בלתי מגבילות יחסית(.

 הוכרזה הן מהטובות והבטוחות ביותר במשחק הברידג'. הובלות של רצף מכובדים בסדרה שלא 309

זה יכול להיות חשוב להבחין בין ידיים שרוצות להזמין למשחק מלא לבין ידיים שרק רוצות  310
 יכולות לעזור לעשות זאת. Game try doublesלהתחרות. הכרזות 

 פן קבוע בלקיחות.הם עולים באו -היזהר מלהוביל מהחזקות מכובדים שבורים בכל שלב  311



 כמגן תחשוב אם לשותף עשויה להיות בעיה בלקיחה הבאה והאם אולי עדיף לך להיות בהובלה. 312

זה יעזור להנחות אותך איזו סדרה ההגנה  -קח בחשבון אילו מפסידים הכרוז  מאיים להשליך  313
 תצטרך לשחק בהקדם האפשרי.

שימושיים כדי לזהות במהירות התאמה  1NTלאחר  transfers-של העברות Super accepts-ה 314
 טובה ואולי להגיע למשחק מלא קל או לסגור הכרזות היריבים.

היא טבעית ומחייבת למשחק מלא. אל  3-, הכרזה של סדרה שנייה בגובהtransfer-לאחר ההעברה 315
 זה יכול בקלות להיות החוזה הטוב ביותר שלך. -תפחד לעשות זאת 

 קים יד, במקום לנסות מיד עקיפה שקול אם יש דרך להימנע מלקיחתה!כאשר משח 316

317 
, כי הקלף 5-4יכולה לפעמים להיות שווה לקיחה יותר מאשר התאמה של  4-4התאמה של 

החמישי יכול לספק השלכה שימושית אם מדובר בסדרה צדדית שהיא בלתי אפשרית אם היא 
 סדרת השליט.

-כדאי לחפש קודם התאמה ב -בתחילה  minor-במקום להעלות ב Major-ב 1-העדף להשיב ב 318
Major. 

319 
סדרות,  2לאחר שהיריבים הכריזו  doubling-או הכפלה overcallingכאשר יש לך בחירה בין 

הסדרות מה שנותן לצד שלך סיכוי טוב  2ההכפלה היא לרוב גמישה יותר מכיוון שהיא מרמזת על 
 יותר להתחרות במכרז.

קלפים עבור  3-כדי להראות תמיכה ב support re-doubles-ו support double-אפשר לשחק ב 320
 של המשיב )אך ודא שיש לך ולשותף שלך הסכמה ברורה!( Major-סדרת ה

" היא דרך יוצאת דופן לשחק סדרה שיכולה לפעמים לעבוד כאשר אתה בכיוון ההפוךעקיפה " 321
 יודע שעקיפה רגילה תהיה שגויה.

רק   -re-bid No-Trumps. אין צורך לminorשל סדרת  re-bids-אל תדאג לגבי הכרזות חוזרות 322
 בסדרה של השותף. singletonבגלל שיש לך 

זה מקל על השותף  -בידיים מאוזנות  re-bids-ו No-Trump-נסה לשמור על פתיחות ללא שליט 323
 לשפוט.

 כנגד חוזי סדרה בניסיון לחיתוך היא לעתים קרובות הגנה יעילה מאוד. singletonsהובלת  324

 צפה באיתותי העדפת סדרה מהשותף כאשר הוא נותן לך חיתוך. 325

כדי לראות איך המשחק עשוי להתנהל ואז לשקול אם יש חלוקה  לנבא-קדימה עריךכמגן נסה לה 326
 שבה המשחק הצפוי של הכרוז לא יעבוד.

עם סדרה איכותית שווה בדרך כלל נקודה נוספת או שתיים ולכן שווה לפתוח  5-4-3-1יד בצורת  327
 .11HCPשל עם ספירה 

רק יד שאינה חזקה  -אינה מבטיחה יד מאוזנת  1להכרזת פתיחה בגובה של  1NTתגובה של  328
 .1-ואינה יכולה להעלות או להכריז סדרה חדשה גם בגובה 2-מספיק כדי לבצע הכרזה בגובה

קלפים בסדרה הזאת -6להכרזת פתיחה מראה לפחות  1NTהכרזת סדרה חדשה לאחר תגובת  329
 ות(.נקוד 10-)ופחות מ

כאשר השלכה מאוימת בחוזה סדרה, ייתכן שתצטרך לתקוף את הסדרה שלך כדי לקחת את  330
 הלקיחות שלך במהירות.

331 
היו נוטים יותר להכריז כאשר מדובר בפגיעות אפסית Top-Bottomבתחרויות זוגות בשיטת 

 הצדדים פגיעים. 2ופחות נטו להכריז כאשר 

א בדרך כלל לא חכמה )אבל במושב השלישי במושב הראשון הי 10HCPפתיחה ביד מאוזנת של  332
 זה בסדר, במיוחד אם זו סדרה טובה שאתה רוצה שהשותף יוביל בה.

במיוחד אם שותפך הוא יד  -היא מסוכנת מאוד  3-בגובה overcallחלש, הכרזת -weak-2מעל  333
 אתה צריך יד טובה." מרחץ דמים!  ", אתה עלול להיכנס לpassed hand-שעברה
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