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 מקרא
 אטלס,  )אבל הסיכום עצמו ישן(ש / עריכה מחד תירגום חדש, טקטיקה, )קשה לזכור(זהירות מוקש , חדשרגיל, 

 הגנה

 :הובלה
 רב ההובלות מרצף סטנדרטיות. כמה שכדאי לציין:

A מAK :בהובלה ראשונה )עד שמאבד את ההובלה(, חוץ מ 

 Q מAKQ 

 בצבע של השותף:גם ו (5-7)ה נגד חוזה גבו 
o כי אז תתכן מאוד הובלה מאס ללא מלך 
o אפילו בצבע שהשותף תמך בו יכול לקרות 
o  ולכן על הובלה של מלך, בדר"כ יש לסמןcountועל הובלה של אס בדר"כ לסמן כרגיל , 

  נגדNT  :K מAKJT…  מבקש להפילQ כנ"ל גם . או לסמן ספירהQ מKQT9…  שבמבקש להפילJ .או ספירה 

o  לפעמים נבחר להעמיד פנים שיש גםT  הוביל ולK מAKJ  מחסור בכניסות()סדרה ארוכה ו/או 
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  בסדרה שהשותף הכריז ויתכן שתוביל בהA מAxx קלפים. 3. כלומר לא כולל סדרה שהובטחו בה רק 

 

 .NT(: נמוך נגד צבע, גבוה נגד Jxx, ולפעמים אפילו Txx)כולל  משלושה קלפים קטנים

 יוצא מהכלל: אם מההכרזה ידוע שיש לך לפחות שלושה, הובל גבוה גם נגד צבע. .1
 .MUD, יש מצב להוביל doubletonלל: לעתים נדירות, כאשר צריך לשכנע את השותף שאין לך יוצא מהכ .2

 )שהשותף ידע האם יש דבלטון והאם לעכב(, בסדרה של השותף כשלא הראת תמיכה, יוצאים נמוך NTנגד  .3

 

highest nd: 2xxxx(x…). גבוה , כהנמו סדרהל : קלף נמוך נייטרלי, בינוניסדרהבדר"כ מסמן העדפה ל בסדרההקלף הבא

 .הגבוה סדרהל

highest th4 -sequence  .: with 1 or more honors but noHxxx.. 

 

קלפים( מסמן שלא  +4. כלומר: גבוה )יתכן השני הכי גבוה, בעיקר מסדרה של attitude הובלה מאוחרת הצבע חדש:

מעוניין בהמשך בסדרה זאת )לעיתים פשוט כי אין שם תמונה משמעותית(. הערה: לעיתים קרובות הנסיך אינו מהווה 

לא נחשבת תמונה גבוהה. למשל  Qלעתים אפילו ה  ./Jxx(x…)אלא גם מ xx(x…)תמונה משמעותית ויוצאים גבוה לא רק מ

)כי אם מקווים לניחוש לא מוצלח קלפים קטנים  0-2ם דרך הכרוז, ובשולחן ארבעה קלפי-כשמובילים משלושה  NTנגד 

  (.Kאו   Aמהכרוז, הכל הולך, אחרת ניתן להוביל פעמיים דרך הכרוז רק כשיש 

 סימונים:
מקובל בניב הישראלי של סימון להבדיל מה)נמוך עם זוג -גבוה לא מסמנים גבוהכשהשותף מוביל פילו א. בפרט, טהור איטלקי

 .איטלקי(

 כאשר השותף מוביל, יש לסמן לפי ההחזקה בסדרה ולא לפי היד  )עד שהשותף מאבד אותה( בהובלה הראשונה

כלומר, האחריות על ניתוח היד בכללותה היא על )הגדלת ראש כמעט תמיד לא תעבוד, ויש להמנע ממנה(. בכללותה 

 המוביל, ולא על נותן הסימון כמו ב"רוצה / לא רוצה" קלסי.

  :הכי פחות מעודד(. המשמעות של איזה צבע 2, 4, 6, 8, 10, 9, 7, 5)הכי מעודד(, 3באיטלקי הקלפים מסודרים(

)אם השותף לא יאבחן שזה  אחר מעדיפים רלוונטית רק כשיש מספיק קלפים קטנים לסמן איתם ניואנסים שכאלה

 קווה שזה יספיק. אי בהירויות כאלה קיימות בכל שיטת סימון(המצב, עדיין כמעט וודאי שהוא יבין שאנו לא רוצים את הצבע הזה, ונ
  למשל, נגד חוזה עם שליט, מעודדים עםdoubleton  אפילו אם לפי ההכרזה גם לכרוזdoubleton  ואתה

 המטרה היא שבכמה שיותר מצבים הסימון יהיה חד משמעי.לא באמת רוצה בהמשך. 

  ,או שמההובלה + מכסהואינך שולחן לא בתמונה, מה שחקיםמאם לא רלוונטי )למשל, הובלה נמוכה ,

דומם + הכרזות ידוע המיקום של כל התמונות( אז מסמנים מספר קלפים )גבוה = זוגי(. אם גם זה לא 

ידוע שלכרוז מקסימום קלף אחד, או כי אתה יודע , או שוהדומם יוכל לחתוך  Aהשותף הוביל רלוונטי )כי 

 נטל )גבוה  =רוצה צבע גבוה(.(, מסמנים לווvoidשלכרוז יש 

  ומסמנים  נטי לסמן איטלקירלוומצב נפוץ שבו לאcount כשהקלף שההובלה "שואלת" עליהה :

 :. למשלנמצא בדומם

, לא בצבע של 4עד גובה  -אחרי הובלה באס ש"מבטיחה" מלך )נגד חוזה נמוך  .א

 בשולחן Qהשותף(, וה

שנמצא אחרי הובלה באס ש"שואלת" על המלך )נגד חוזה גבוה, בצבע של השותף(  .ב

 בשולחן.
 בשולחן AJכשה  Kאחרי הובלה ב .ג

, אם Aיקח כבר יחשוף את ה K)זה שהבשולחן   Jנגד חוזה בסדרה כשה Kאחרי הובלה ב  .ד

 (עדיין שימושי לנו לסמן ספירה duckהכרוז מנסה למכור לקיחה ועשה 
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  כשהדומם יכול לחתוך נובע מהעיקרון שניתוח היד בכללותה הוא אחריות המוביל  סימון הלוונטל

)או הוא מחליט האם כדאי לקצר את הדומם. אם למסמן קלפים רבים בסדרה, קלף בגובה בינוני 

אינו מעודד אף החלפת צבע, ולכן יעודד את השותף להמשיך  (alarm clockלפעמים תמונה שתתפקד כ

 בצבע.
 (:discardהשלכות ) .4

של קלף בסדרה שבה כבר נתת סימון איטלקי )כשהשותף הוביל אותה(, אינו איטלקי. בדר"כ סתם זריקה נוחה  .5

 שמבהירה את הסימון הקודם )למשל: כן, היה לי זוגי(, אך יתכן סימון אחר לפי הצורך.

 ( או סימון ספירה.רק ההשלכה הראשונה אמורה להיות סימון איטלקי. אחר כך בדר"כ נייטרלי )לא סימון .6

  ,איטלקי, עם אורך בדר"כ )עם קוצר, מסמנים לפי הצורך אם השותף זכה בלקיחה והחליף לקלף גבוה בצבע אחר

  . (ספירה בצבע החדש כנראה שבדר"כ

 .איטלקי –מאוחר רק אם מאד מתבקש  Suit-preferenceסימון 

 , קלף גבוה מבקש סדרה גבוהה.כשלא הגיוני לעודד בסדרה הנוכחית )למשך כשמובילים לחיתוך(

 :)מאדי קנטר(סימונים בקלף שני מרצף תמונות ארוך  .7
o  הובלת( גם בהובלה וגם היד שלישית, גם אחרי הובלהK מKQJxx בפעם הבאה ,Q  אוJ וגם ביד )?

 ?(Qאו  Kכשהשותף הוביל פעם ראשונה, בפעם הבאה  KQJמ Jשלישית )שיחקת 

o ימון נוסף:סתרתו מהכרוז(, אבל אם יש מקום לסלשותף )או לה עדיפות ראשונה להבהרת המצב בסדרה 
  נגדNT  בדר"כsuit preference כדי לסמן איפה הכניסה בצבע אחר 

  נגד סדרה מסמניםcount )בסדרה )כרגיל, גבוה = זוגי 

Smith Echo 

מסמנים איטלקי. המוביל מסמן האם הוא הוביל מסדרה חזקה יחסית )פחות חשוב( והסימון החשוב הוא של שותפו שמסמן  

 .T ,8 ,6 ,4 ,2, 9, 7, 5, 3מהכי מעודד )יש לי( להכי פחות )אין לי( הקלפים מסודרים האם ישלו  את התמונה שהמוביל חיפש. 

אם הוא קורה תלוי )בעיקרון( אך ורק בלקיחה הראשונה, לא בהכרזה ולא  קורה רק בלקיחה השניה. Smith Echoסימון 

 :smith echoבשאר הקלפים. ישנם שני מצבים שמובילים ל

 הובלה בקלף נמוך, קלף גבוהה יותר מהשולחן, ויד שלישית אינה מכסה. .1
o  במצב זה יד שלישית מסמנתcount. 

 כרגיל, אם אין טעם בcount  מסמניםsuit preference. 

o  אפילו אם מהשולחן שוחקA. 

o תתכן אי בהירות קלה כאשר ההובלה היא בעשר. אם זה מTx,   או נגד סדרהTxx זה קלף קטן. אבל יש גם ,

 או מהחזקה יותר ארוכה. T9xמ Tמצבים יותר נדירים שבהם סביר להוביל 

 תמונה לא צמודה., והכרוז לוקח עם הובלה בקלף נמוך, משהו מהשולחן, מכסים ביד שלישית עם תמונה .2

  אצל שותפו של המוביל. )אחת מעל הקלף ששוחק(הסימון מראה האם התמונה הלא ידועה 

  5, 2למשל, אחרי ,T ,Kהסימון יראה על ה ,J  אם אין(J אין גם ,Q) 

 

 

 

 הכרזות

  1פתיחות בגובה 
 כולל חמישיות במייג'ור. 1NTמבטיח חמישה,  1Mבטיח ארבעה, מ 1♦מבטיח שניים,  ♣1
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* * * * * 

 Druryביד שלישית ורביעית ולכן לא משחקים בגובה אחד כמעט ולא פותחים חלש 

* * * * * 

1x-1y – 1z  1אוx-1y – 2z  17שאינו רוורס זאת הכרזה "כמעט", כלומר לא, מחייבת. זה מראה עד HCP ואפילו 6, ולכן עם ,

 .”z“עדפה ברורה לחוזה בסדרה כשהחלוקה מצדיקה ה pass-נק' גרועות במיוחד מותר לבחור ב 7עם 

* * * * * 

 (.Delayed Game Raise)או  מבטיחות חמישייה ♠2-1♥-, ו1♥-2♦, 1♦-♣2התשובות 

 מבטיחות ששיה.  ♠2 –  ♣2-♠1-ו  ♥2 –  ♠1-♥1, ♦2 –  ♥1-♦1, ♣2 –  ♦1-♣1בדומה, 

* * * * * 

2/1  

 לא מראה כח נוסף. גם לא תמיכה ישירה. 2NT(, אבל pass)אלא אם כן המשיב כבר אמר  מהצבע הראשון 2מחייב ל

 ( ♦2—♠1-♥1מחייב ולא מגביל כח    )להבדיל מ  ♦2—♣2-♥1למשל:  

 מהצבע הראשון מראה כח נוסף והיא  2כל הכרזה אחרת מעל לGF :3-♥2 – ♦2 - ♥1, ♥3 – ♦2 - ♥1, למשל♥ , 

 ♠2—♦2-♥1או 

ומחייב לסיבוב אחד, אך יתכן שהוא כבר מעל שתיים בצבע  HCP+ 10נשאר  2/1כאשר היריבים מתערבים,  .3

  ♣2♥-(3♣) – 3♦ ,1♥-(2♦)-2♠-(p) – 3-(p)-♠1למשל:  .GF, צבע חדש בגובה שלוש הוא הפותח. במקרים כאלה

   2/1הקודם שלו,  passבשל ה  HCP 11אחרי פתיחה במושב שלישי/רביעי, כלומר כשהמשיב כבר מוגבל לבערך  .4

 ואז להמשיך למשחק מלא( 2NT-1M+ נק' פתיחה אפשר 13, אם היד פתאום שווה delayed game raise)אין ואינו מחייב  HCP 11-9מראה 

* * * * * 

 .8-10HCPמבטיח  1NT, 1♣אחרי פתיחה של 

 ♣1-♦1 יהיו רק שלושה כשלמשיב עד  ים♦ +3רק  מבטיח(7 HCP  3334וחלוקה) 

  כדי לחשוף מיד יותר קלפים )במידה והיריבים יכריזו(. בנוסף, עם יד  1♦עדיף לפתוח נורים מיב 44כשפותחים יד עם

 . ♦כשלא ברור אם באמת יש התאמה ב ♦3 – ♦1-♣1כדי להמנע מ:  1♦חזקה עדיף לפתוח 

 .NT2תשובה לא מוצלחת של  אחריימנע מבעיות כדי לה 1♣ח ופתל כדאי ,NT-נק' ב 14 יד ששווה כ עם יוצא מן הכלל:

HCP -6ם ידיים ששוות בדיוק הכרזה אחת, כלומר מתחת להזמנתיות )ערק  1Mכריזים ומ ים(♦+4)עם  1♦"מדלגים" על 

9.)~ 

 , אז:rdbl+ מאוזנות )וגם חצי מאוזנות( מכריזים 10הכל יותר טבעי: מאחר ועם  (dbl)-♣1אחרי 

 1NT  כשמתבקש( 6)אפשר גם עם  7-9זה 

 1x  אפשר גם עם 7זה( +כשמתבקש, אבל כבר אין סיבה לענות עם  6Axxx, xxx, xxxx, xxעם רביעייה ) 

* * * * * 

 תשובות בקפיצה אחרי פתיחה במיינור:

 2קפיצה לM ( 2-6זאת הכרזה הפרעתיתHCP :תקף גם אחרי כפל .)1m-(dbl)-2M 

 קפיצות לOm  :כלומר(Other minor )3ולm ף על תמיכות,  המבנה שונה אחרי כפל(.מראות תמיכה )ראה סעי 

o אחרי כפל גם קפיצה למיינור השני היא הכרזה הפרעתית 

  קפיצות כפולות הןsplinter (16 :תקף גם אחרי כפל .)'1+ נק' תמיכה, וכוm-(dbl)-3M 
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 קפיצה לNT2 ( 1♣על  12-11, 1♦על  12-10היא טבעית והזמנתית .))המבנה שונה אחרי כפל(. 

 דוגמאות :

  ♠Pass 2♦/2♥/2 ♣1 נק' 6מראה לפחות שישה קלפים בסדרה המוכרזת ועד 

  ♠Pass 2♥/2 ♦1 נק' 6מראה לפחות שישה קלפים בסדרה המוכרזת ועד  

  ♣Pass 3 ♦1 נק' 6קלפים בסדרה המוכרזת ועד  המראה לפחות שבע 

  ♠GF 1♣ Pass 3♦/3♥/3 + נ.(16ספלינטר )תמיכה ,סינגלטון בצבע המכרז ו 

 

  ♣GF 1♦ Pass 3♥/3♠/4 + נ.(16ספלינטר )תמיכה ,סינגלטון בצבע המכרז ו

 

 

* * * * * 

 ההכרזה השניה של הפותח

1x-1y - 1z  לעיתים קרובות עם יד מאוזנת( + מהצבע הראשון4מבטיח( 

* * * * * 

 .15-17מראה  3Mו 14מראה עד  2M צבע חדש:תשובה של אחרי , חזרה של הפותח על המייג'ור שלו

 הזמנה טבעית. 1♠-2♥ – 2♠-3♠

* * * * * 

1x-1y – 2y (y היא סדרה):  תמיכה לא הזמנתית.מראה 

 לקיחות. 7וגם שולל רוורס חלוקתי, כלומר כח משחק של פחות מ תמיכהנק'  16עד כלומר, 

* * * * * 

 :חזרה של הפותח על המיינור שלו

1m-1x – 2m (x היא סדרה):  וגם שולל רוורס עם חמישייה,  16עם ששיה או עד נק' בקלפים גבוהים  15מראה עד

 לקיחות. 7חלוקתי, כלומר כח משחק של פחות מ

1m-1x – 3m (x היא סדרה):  16-17מראה HCP  למשל  לקיחות. 7-8עם ששיה, או רוורס חלוקתי, כלומר כח משחק של

Ax, x, Axx, AJTxxxx  אוKQ, xxx, xx, AKQJxx. 

1m-1x – 4m (x היא סדרה): ה תמיכה מחייבת למשחק מלא במרא-x  בסדרת מיינור מפוארת )למשל כוחה חלשה שעם יד

Jxxx, xx, x, AKQJxx)    )זאת קובנציה כל כך עתיקה שמעטים זוכרים שהייתה קיימת( 

5m –1x -1m (x היא סדרה):  ולא מתאימה לשחק   עם לפחות שביעייה )טובה( 2♣טבעי, לשחק. כמעט יד של פתיחת

NT3 לקיחות. למשל  8.5-8, כלומר כח משחק שלx, x, A, AQTxxxxxxA  או, KQJxxxxxx, AQ-KQ, . 

 

* * * * * 

3NT –1y -1x(y או  יא סדרההNT כשx=M):  19-18מראה HCP  ב ששיהעםx.   חוץ מאחריNT1-1m. 
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 , זאת בדר"כ יד מאוזנת.gameמאחר ועם רביעייה מכריזים אותה ברוורס, ועם שביעייה ניתן להכריז 

 נמשיך לשחק כך למרות שהמאמן משחק את זה אחרת.... NT3 – ♠1-♣1 ,NT3 – NT1-♥1 ,NT3 – ♠1-♥1למשל:  

* * * * * 

1x-suit-reverse: 

 .(4441)או יד של  + מהצבע הראשון5מבטיח 

 (♦1חזק פותחים  4144עם כי ) ♠2—♥1-♣1  . למשל:(4441)לעיתים ניתן לפסול את האפשרות של  .5

 , מחייבת למשחק מלא.3x-, בפרט כל הכרזה מעל לכח מחייב רק לעוד הכרזה, אך כל הכרזה שמראה .6

 .♠/♥/♦3-♠2—♥1-♣1 , או♠/♥/♦3—♠2-♦2—♠1-♣1למשל: 

o  כי אין ♦2להמשיך ב נורמלי ♠1חזק, על תשובה של  0445. עם ♦1חזק אמורים לפתוח  1444אגב, עם ,

 .♥3 — ♥2-♦2 — ♠1-♣1: ♥ב 4-4קושי לגלות התאמה 

עם שלישייה  3NTא( לא רוצים לקפוץ ל-ו HCP +18-לפחות ששיה וכשיש  fake reverseלעתים נדירות נתקעים עם  .7

שלא  HCP+ 20, או שב( יש כלמשיב חמישייה ובדר"כ זה החוזה העדיף( 4M)מקשה להגיע ל במייג'ור של המשיב

 .♣2התאימו לפתיחת 
 נות מיוחדות על איך שורדים רוורס מזוייף, לכן בחרנו לעשותו נדיר ככל האפשר.אין לנו תוב

* * * * * 

 :1NTהכרזות חזקות אחרי תשובה של 

1x-1NT-2NT  זה כולל  18-19מראה(1עם חמישייה שחזק מדי ל 17NT ללא ,)GF   יה ביששוללאx. 

  1פותחים  16-17כי עםNT. 

  כל המשך הוא ו נק' נורמליות( 6זה כמעט מחייב )יש לענות עםGF. 

NT3-NT1-1x  זה כולל  +18מראה(שחזק מדי ל 17NT1חצי ,)-ה בימאוזן עם ששיx. 

  3וששיה מכריזים  16-17כי עםx. 

  חמישייה ב,נק' 19וכי בגדול, אין ידיים שלM ובלי סדרה שניה, שהן כל כך טובות שאחרי ,NT1-1M  נרצה

. אבל אם משום מחליטים להיות כל כך אגרסיביים, Axx, Jxx, xxxx, xxxלהיות במשחק מלא מול תשובה כמו 

  .NT2נק' ולפתוח  20חייבים לספור אותן כ

* * * * * 

 של המשיב: passהפותח אחרי הכרזות 

צריך רק חלוקה כדי להכריז, לכן המון ידיים "חזקות" למשל כי  p-(p)-♣1-(dbl)המונחים "יד חזקה" וכו' תלויים במצב. אחרי 

כשרק אנחנו פגיעים, כל הכרזה תראה יד  2-♠1)♦(-p-3)♦(לקיחות הגנתיות?(. מאידך אחרי  3.5יש להן ערך הגנתי חזק )

 ם מעטות יהיו כל כך חזקות שהן מצדיקות להתחיל עם כפל.חזקה, וידיי

 ( כפל הוא מוציא, וכולל את רב הידיים החזקותBig double המשיב ימשיך בהנחה שזה .)takeout  ואם לפותח יש

 יד חזקה הוא ימשיך.

  הכרזת צבע ללא קפיצה היאNF!אין רוורסים . 

 כמה? דוגמאות?( הכרזת צבע בקפיצה מראה יד חלוקתית וחזקה( 

  הכרזתNT  19מינימלית מראה HCP-18 למשל .NT1 –(p) -p-)♥(1-♦1. 

* * * * * 

 



 28 March 2015  9 

 

 

 תמיכות במיינור

 התערבותאחרי 

 2m. (1m-(overcall)-cuebid, או   1m-(dbl)-2NTשתי התמיכות המפורשות חלשות )תמיכה חזקה זה 

 היא הכרזה הפרעתית. HCP .3m 9-6זה  

)מה גם  NT3(, בדר"כ נמנע מXXמאחר והיד של המשיב לא מאוזנת )לא התאימה להגנה, לכן נמנע מ ,NT2-(dbl)-1mאחרי 

, אך יתכן שבהמשך יתברר NT3שהוא ישוחק מהכיוון הלא נכון(. בכל זאת, נשחק כרגיל שצבע חדש מראה עוצר למטרת 

 למטרת סלם. bid-cueשזה 

 ללא התערבות:

 ורק אם( היריב שאחרי פתיחת ה( 1אםm  הכריזpassתמיכה הפרעתית  )אין )יותר , 

  תמיכות בליGF: 

 כולן שוללות רביעייה במייג'ור .א
 יד לא מאוזנת.ו, לפחות רביעייה ♦1כולן מבטיחות תמיכה של חמישייה או אחרי פתיחת  .ב

  7קפיצה כפולה מראה עד HCP בגדול החל מ(אבל אם 6 ,A )מחפשים תירוצים לענות אז יכול להיות חלש יותר 

  9-8קפיצה במיינור השני מראה HCP 

 2m  10מראה+ 

  תמיכות עםGF: 

 חשוב יותר לסלול את הדרך לסלם במיינורבמידה והמשיב מחליט שיתכן עם רביעייה במייג'ור )ואפילו חמישייה(,  .א

 2m  10מראה+ 

 

 אחרי תמיכה מוגבלת:

  1חמישייה, ו( הוא טבעי, ולכן מראה 1♣-2♦צבע חדש בגובה שתיים )יתכן רק אחריRF . בשחורות פותחים  55עם

 מבטיח רק חמישה קלאבים. 1♣-2♦ – 2♠ , כך ש♣ב

  יהיה  3♦-ו 2♠: 1♣-2♦  ̶  2♥דוגמא: אחרי( זה קיוביד שמסכים להרטNTerious 3S ,)2NT ,♣3 ,זה  3♥-ו

; קשה להאמין שהשותף ישאיר מראה מינימום, כלומר יד די מאוזנת, האחרים זה כח כלשהוא 3♥לשחק )

2NT ,)♠3  יש( זה ספלינטרGF אולי ע"י קיוביד ,, Axxx, Axxxx, xxxx- ,)NT3  זה מן הסתםNTSerious 3 

 טבעי, מראה מקסימום מופרע, מן הסתם בשל התאמה חלוקתית  4♣כי אין משמעות טבעית,  ♥ביזארי ב

  צבע חדש בגובה שלוש הואcue bid מזמין לסלם במיינור. עדיין ניתן לעצור בNT3. 

 אם חסר(. כדאי לשנות? 4mסיכמנו על דרך לבדוק עוצרים )ולעצור בלא  –אופס 

 :1m-2m –אחרי תמיכה בלתי מוגבלת 

 כללית: גישה

  ים.-♣+ 3תמיכה בקלאב קצר מבטיחה חמישייה ופשוט צריך ללכת עם הסטטיסטיקה ולקוות שלפותח 

 3ניתן לעצור בm 4וכשחסר עוצר גם בm .בtop bottom 2מותר לעצור בNT .אם זה ממש מתבקש 

  3הכרזה מעלm .מראה כח נוסף 

 Game before slam 

  ידי הפותח מסווגות לפי אם יש או אין בהןsingleton כך שהכרזות שמראות קוצר יכולות להיות עם כל קלף בודד .

 !Kשהוא, אפילו 
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 רביעייה. אם העוצר של הפותח הוא במקרה רביעייה, הוא יכול ו 'ור כי ידוע שאין להמשיב יכול לתמוך בקיוביד במייג

שלל אפילו חצי עוצר בדיאמונד והציע לשחק  ♠4הראו עוצרים.  ♠3ו ♥3) ♠4-♠3 - ♥3-♣3 - ♣2-♣1. דוגמא: passלהגיד 

 יש לפותח רביעייה טובה שם(. אם במקרה ♠4

 

 ההכרזה השניה של הפותח:

  18-ו ללא קוצריד עם+ HCP  3הפותח יכריזNT. 

  14עם יד ללא קוצר עד HCP  2ועוצרים בכל הצבעים האחרים, הפותח יכריזNT. 

 .עם ידיים ללא קוצר אחרות, הפותח יראה את העוצר הזול ביותר. כלומר דילוג על סדרה שולל עוצר שם 
o  12-14המשיב יניח כמובן שזה HCP להראות כח נוסף בהמשך., הפותח ינסה למצוא דרך 15-17, כך שעם 

  14ועד עם קוצר HCP 3, הפותח יכריזm. 

 15עם קוצר ו +HCP 3, הפותח יכריז את הקוצר מעלm  (♣4 - ♦2-♦1)כן, זה עלול להיות אפילו. 

אם הם נכנסו באוברקול ללא קפיצה, אנו נראה עוצרים רק בסדרה הרלוונטית. וכמובן שכל ההכרזות הרגילות שעדיין 

מראה  pass(, וHCP 14-17מראה עוצר, כפל מראה קצת כח ) 1m(p)2m(2x) ,2NTזמינות נשארות כמו שהן. כך שעל 

 .(14HCP)שניהם עד  שולל passהכפל מבטיח עוצר וה 2♦1(p)♦3)♣((. על HCP 13מינימום )עד 

 

 שהפותח הראה עוצר: אחרי

. סדרה שלישית מראה עוצר ולכן שוללת בסדרה הרביעית. NT, כמובן( מכריז mמי שיודע על עוצרים בכל הסדרות )חוץ מ

 3♣ו ♣שלל עוצר ב 2♠, 1♦-2♦ – 2♥-2♠ – 3♣  לדוגמא ב (.Qx, Jxx, Txxxלכן הכרזת "צבע רביעי" מראה ומבקשת חצי עוצר )

 הראה חצי עוצר.

 

 של הפותח: 2NT אחרי

 3m  14מראה יד מינימלית )לשחק(. לפותח מותר להמשיך עם HCP. 

 NT3  בעיקרון ללא קוצר חוץ מאולי( סינגלטון יד רגילה עם פתיחהQ  ,K או ,A.) 

 3x מראה כח של פתיחה קוצר ב-x 3כדי שהפותח יברח מNT עם עוצר חלש 

o  3לסגור להפותח יכולNT4, לברוח לm  5)לא מחייב( עם מינימום, להכריזm  עם כח נוסף, או להכריזcue bid  עם

 כח נוסף ויד שמתאימה לסלם.
o כך גם מחפשים סלם בידיים עם קוצר 

 בגובה ארבע לפי הסיכומים הרגילים שלנו )למשל   אם ידיים חסרות קוצר שמחפשות סלם ניתן להכריזGerber ,

Redwood טבעי אחרי  4♦, סתםNT2 – ♦2-♦1.  מן הסתם הכרזות גבוהות יותר הןExclusion Blackwood. 

 

 של הפותח: 3m אחרי

שרק מרמז  NT3אם לפותח קוצר מול העוצר של המשיב, הוא ינסה לעצור )בדר"כ בסדרה חדשה של המשיב מראה עוצר. 

מה הקוצר של באלימנציה הפותח גם הוא מראה עוצרים ובכך בדר"כ נגלה . אחרת (5mאו  4m, אבל יתכן גם על עוצרים

 :חורים בשיטה הזאתיש למרבה הצער, . הפותח

אם לפותח חסר עוצר בסדרה שהוא לא קצר בא, הוא יכול לזייף שם עוצר כדי להבהיר מה הקוצר. הבעייה היא  .1

קח את העוצר המזוייף יותר מדי לשהשותף )כשהחשש הוא  3NTשאחר כך הוא יצטרך להמר האם להשאר ב

 .)ברצינות
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עם כח התקפי נוסף כמובן שמראים ) ♣4ע"י הכרזת  ♠הפותח צריך להמר האם לחשוף קוצר ב ♥3-♦3 - ♦2-♦1אחרי  .2

או חולשה  ♠מינימום וקוצר באו  ♥המשיב בניחוש האם יש קוצר ב  3NT- ♥3-♦3 - ♦2-♦1ולכן אחרי  .(את החלוקה

 . ♣וקוצר ב ♠ב

 שהפותח הראה קוצר: אחרי

עם כח נוסף  cue bidעם כח נוסף, או להכריז  5m)לא מחייב( עם מינימום, להכריז  4m, לברוח ל3NTיכול לסגור ל משיבה

 .ויד שמתאימה לסלם

  .♣שללה קוצר בהרט )כי המשיך( ובספייד, לכן הקוצר ב 3♠הכרזת ה 1♦-2♦ 2– 3♦-3♥ – 3♠דוגמא: 

 

   * * * * * 

 :3או  2( בגובה  S.F.4)  מחייבצבע רביעי 

  ומעלה. 2♠. מחייב למשחק מלא אם 2♥עד  1♠אם הצבע הרביעי הוא מלא לא מחייב משחק 

o 4כשSF  4לא מחייב משחק, קפיצה בצבע אחר במקוםSF(.♠3-♣2 – ♠1-♦1)למשל  , טבעי ומחייב משחק 

o  4הכרזה נוספת ממכריזSF מחייבת למשחק מלא 

  חזרה של הפותח על הצבע הראשון שלו, בעיקר כשאיןGF( אינה מבטיחה דבר ,junk bid) 

 .)עדיפות ראשונה בתשובות, לתמוך בשותף עם שלישיה )גם במינור 

  קפיצה בצבע הרביעי היאsplinter .כרגיל , 

o  ראה בהמשך(כקפיצה בצבע רביעי  2מלבד( 

o  3-♠1 –  ♥1-♦1, למשל, אר בהמשךהסיכום על תמיכה מיוחדת שמתויכול להשתנות תחת♣ 

 !♠, כולל ידיים הזמנתיות ב+צבע רביעי הזמנתי

 ., אבל זה פחות מפתיע(♥ו ♣)וגם ב

 ללא כיוון ברור. GFכולל גם ידיים של 

1♣ Pass(/Dbl) 1♥ Pass(/Dbl) 

1♠ Pass(/Dbl) 2♦  

 

, אבל לא צבע שהוכרז, קוצר ב♠ב GFספלינטר )

 מבטיח כח מעבר לזה(

 (.HCP 10-12טבעי עם  ♣3)

1♣ Pass(/Dbl) 1♥ Pass(/Dbl) 

1♠ Pass(/Dbl) 4♣  
 

 Pass(/Dbl) 1♥ Pass(/Dbl) ♣1 (ים–♦ב void, ♠ב GFספלינטר )

1♠ Pass(/Dbl) 4♦  

 

GF 1 צבע שהוכרזב♣ Pass(/Dbl) 1♥ Pass(/Dbl) 

1♠ Pass(/Dbl) ♠/♥/♣3  
 

GF  ים מעולים–♠מינימלי עם 

 (xxxx)אור ירוק לחפש סלם עם  

1♣ Pass(/Dbl) 1♥ Pass(/Dbl) 

1♠ Pass(/Dbl) 4♠  

 

 (.GFזה  ♠2טבעי, הזמנתי )כי 

נאלצים להכריז  (pass)אחרי  HCP 9-7ם משמע: ע

Pass ,♦2  יםפחות טבעיטיפה  יםשיוצא 2♥או 

 .שלנו rebidsמרב ה

1♦ Pass(/Dbl) 1♥ Pass(/Dbl) 

2♣ Pass(/Dbl) 3♣  
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 (.GFזה  ♠2טבעי, הזמנתי )כי 

נאלצים להכריז  (pass)אחרי  HCP 9-7משמע: עם 

 שלנו. rebidsשיוצא פחות טבעי מרב ה 2♥

1♥ Pass(/Dbl) 2♣ Pass(/Dbl) 

2♦ Pass(/Dbl) 3♣  

 

 

 (♠1-♥1—♦1-♣1) בגובה אחד צבע רביעי

 + לא מתאימות לללא תמיכהמתאימה )ים, וגם ידיים ללא הכרזה טבעית -♠ 4כולל ידיים מינימליות עם ,NT  עם

 מאחר ואין עוצר או כי הזמנתיות לסלם, ולא מתאימות לתמיכה  במיינור כי הן עם כח הזמנתי(
o   6במקרה שמחפשיםNT  דרך(quantitative ולא מקבלים תשובה )1NT: 

 בסוף( 6NTולתקן ל  RKCBחייך, אכלת אותה )כרגיל, ניתן להכריז 

 :נק'. 17-16מראה  )לסדרה כלשהיא(קפיצה לגובה שלוש  טבעיות. תשובות 

 למשל: .)ובאותה הזדמנות ממשיך לתאר את היד( מראה יד הזמנתית הכרזה נוספתכרגיל, אך  המשך הכרזה 

o 1♣-1♦—1♥-1♠—1NT/2x-2NT 3-מזמין לNT 

o ♥2-♦/♣/2NT1—♠1-♥1—♦1-♣1 ויד הזמנתית (4♥)שמתאימה ל מראה תמיכה של שלושה קלפים 

o 1♣-1♦—1♥-1♠—1NT/2♣-2♦ מראה לפחות חמישיה ויד הזמנתית 

o 1♣-1♦—1♥-1♠—1NT-2♣ מראה תמיכה של ארבעה קלפים ויד הזמנתית 

 :♠2 — ♠1-♥1— ♦1-♣1על 

 הכרזות Pass ,♠3בהתאמה(, ניתן גם להכריז  12-14)חלש, הזמנתי, ו ♠ מאשרות רביעייה ♠4, ו

splinter וRKCB. 

 2NT=to play חלש(, ♠ , )אין רביעייה 

 3NT=to play  (13-15, ♠ )אין רביעייה 

 3♣-♥=  יתכן והאלטרנטיבה ל♠אין רביעייה( 3, הזמנתי, טבעי ככל האפשרNT )גרועה 

 :דרך אגב 

o 1♣-1♦—1♥-2♠  הואGF  ים-♦טבעי, אבל לא מבטיח חמישה 

o שולל תמיכה  1♠מחייב למשחק מלא, -משום מה סיכמנו שלהבדיל משאר ההכרזות צבע רביעי לא

ויד חלשה,  ים-♥ 4מראות תמיכה עם ה 3♠-ו, 3♥, 2♥ ןה 1♣-1♦—1♥אחרי בשותף. לכן התמיכות 

 , בהתאמה.GFהזמנתית, או 

   * * * * * 

 הכרזה השניה של המשיבל הסכמים מיוחדים

 :Delayed game raise –תמיכה עקיפה במייג'ור 

 ) AQx > xxxxxהאחרת החזקה ביותר )נקודות תמיכה מכריזים תחילה את הסדרה  13-15עם 

 אחר כך קופצים למשחק מלא. להסכם זה עדיפות על כל הסכם אחר. 

E.g. 1♥ – 2♦  -- 3♦/♠ – 4♥ = DGR, 1♥ – 1♠ – 3♠/4m– 4♥ = DGR 

 –על הכרזה שבדרך כלל מחייבת  passהסכם זה אינו תקף כאשר הפתיחה ביד שלישית/רביעית )כי לפותח מותר לתת 

 (.– (Axxx, AJxxx, xxxxעם  NT2 – ♥1-passדוגמא: . 4M, ואז הכרז NT2הראה הזמנה עם במקום 
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Check Back Stayman 

 עם שלושה סוגי ידיים: checkbackמכריזים 

 2)כל ה(ידיים ההזמנתיות שלא מתאימות לNT  או מחפשות רביעייה במייג'ור 

o  במייג'ורים 44יתכן  ♥1הערה: אחרי הכרזה ראשונה של 

o הערה: מכאן שrebid  שלNT :אחרי תמיכה שולל חמישיה בצבע השואל. דוגמא 

1♣-1♥– 1NT-2♣–3♥- 3NT ( 4423יד של כנראה ההכרזה האחרונה היא לשחק) 

 ידיים מחייבות למשחק מלא עם חלוקה משעממת כך שאחרי התשובה השואל יבחר חוזה סופי 

  ,ידיים שמחפשות סלם עם חלוקה משעממת כך שאחרי התשובה השואל יבחר סדרה סופית, למשל ע"י גרברcue 

bid. 

 :checkback Staymanקפיצה בצבע שכבר הוכרז, שבאה במקום 

ים מלאכותי מזמין נח, לא קופצ relay)כמו בצבע רביעי שאינו מחייב למשחק מלא, כשיש טבעי עם ששיה ומחייב למשחק מלא  

 , ולכן מחפש סלם. דוגמאות:בשביל להזמין(

  1♦-1♥– 1NT-3♦   GF  4♦עם +   

 1♣/♦-1♥– 1NT-3♥ GF  עם חמישה בלבד מכריזים  +6♥עם(checkback 45, עםxx ♠2) 

 .GF-הוא רוורס המחייב לגובה שלוש ו ♠1NT-2 –♥1-♦/♣1הערה: 

 .ים-♥אפשר לחזור על ה 46xxים אחר כך, עם -♠אפשר לחזור שוב על ה 56xxכרגיל בהכרזה טבעית, עם 

 ♥1NT-3 –♠1-♦/♣1במייג'ורים:  55ו GFהערה: עם 

 :checkbackל תשובות

 תמיכה מראה שלושה קלפים, בגובה שתיים = מסרב להזמנה, בגובה שלוש = מקבל 
o  השואל יכול להמשיך עםcue bids . אבל איןNTserious 3! 

 הכרזתOM   ,מסכים 3=מסרב, 2)כלומר שתיים או שלוש במייג'ור השני(: טבעי= 

 .מבין שני המייג'ורים, העדיפות תמיד להראות את ההרטים  

o 1♣-1♠ – 1NT-2♣ – 2♥-2♠  צפוי( פשוט מזמין בספיידpass)כי המשיב מינימלי , 

 2NT –  חדש, ששיה במייג'ור שלך(ללא אורך נוסף במייג'ור )שלישייה בשל השותף, רביעייה במראה מקסימום 

 2♦ -  מראה מינימום ללא אורך נוסף במייג'ור  )כנ"ל( -מלאכותי 

 3♣/3♦ -ושוללת תמיכה של שלושה קלפים. הכרזה טבעית המראה שישיה 

 )גם מגן על המלכים וגם מגביל את היד(. 1♣-1♠אחרי  NT1שבחר להכריז  Ax, Kx, Qxxxxx, Kxxלמשל 

 

 הן טבעיות חלוקתית ומבחינת כח: checkback Staymanהתשובה להכרזות של השואל אחרי 

 ( 2-♦2ללא קפיצה אינן מחייבות על תשובות שמראות מינימום♠) 

 1m-1♠ – 1NT-2♣ – 2♦/♥-3♠  זהGF  עם( עם חמישיהGF  2וששיה, לא עוברים דרך♣)  

  1m-1x – 1NT-2♣ – 3m-3♦/♥/♠ בעיקרוןcuebid לm  3ולכן מזמין לבחור ביןNT ,5m  ואולי אף סלם )אין צורך

  .Redwoodאו  3NT ,5m ,4mשפיות עדיף להכריז הבאף משמעות אחרת( אבל למען 

   * * * * * 
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Wolff sign off : 

  כשהיריבים לא שינו את המשמעות שלNT2 כלומר גם אם היה ,overcall  1בגובה. 

  רק תיאורים –בלי שאלות 

 2NT -3♦/3♥/3♠/3NT — ♠1/♥1 - ♥1/♦1/♣1 טבעי, מחייב למשחק מלא.

Transfer to 3♦ 1♣/1♦/1♥ - 1♥/1♠ — 2NT - 3♣  

To play    (don’t use sequences that  makes no 

sense, e.g. 1♣-1♥ — 2NT-3♣ — 3♦-3♠)  

1♣/1♦/1♥ - 1♥/1♠ — 2NT - 3♣ — 3♦ - 

pass/3♥/3♠ 

suit) nd(could be as 2 ♣Slam try in  1♣/1♦/1♥ - 1♥/1♠ — 2NT - 3♣ — 3♦ - 3NT 

suit), very  nd(could be as 2 ♣Slam try in 

distributional 
1♣/1♦/1♥ - 1♥/1♠ — 2NT - 3♣ — 3♦ - 4♣ 

ים היה מכריז -♥במייג'ורים )עם חמישה  44מראה 

 ככתוב לעיל( GF)וכמובן  (3♥

♠3-NT2 — ♥1-♣1 

 

* * * * * 

  :1m-1x – 2mאחרי 

 !2x, אפילו (HCP 9)היא מראה לפחות כח הזמנתי כל הכרזה ש

להזמנה חלשה  או רוצה משחק מלא מול פתיחה לא מינימלית( HCP 12-11)כמעט תמיד אנו מבחינים בין הזמנה חזקה 

(10-9 HCP   16-15עם ששיה או  15-14 –או רוצה משחק מלא מול יד מקסימלית )עם חמישיה. 

 

2x-2m –1x -1m: ב חמישייהולפחות  (12-9) מראה יד הזמנתית-x . 

 

3x-2m –1x -1m:  מראהGF ב חמישייהלפחות ו )!(-x . 

 

3m-2m –1x -1m:  מראהGF-quasi ותמיכה. משתמשים בזה 

. אם יש 5m, ואם לא, האם למישהו מהשותפים יש כח או חלוקה אקסטרא כדי להכריז NT3כדי לברר האם יש  .א

 .4mואין אקסטרות, מותר לעצור ב NT3בעיה ב

 .Redwoodב void  ההכרזה האיטית יכולה לעזור לזיהוי .mכדי לחפש סלם ב .ב

( מכוסה, אבל יכול להראות עוצר xכרגיל, הפותח אמור להניח שהצבע של המשיב ) NT3למראים עוצרים המשך הכרזה: 

 (.x, אין מצב לסלם בmשם כי זה מאוד יעזור למשיב שמחפש סלם )ב

 .בהכרזה הזאת( ♣)כבר לא נברר על  ♥ושולל עוצר ב ♠מראה עוצר ב 1♦-1♠ – 2♦-3♦ – 3♠דוגמאות: 

 .♣ושלל עוצר ב ♠הבטיח עוצר ב 3♠וה ,♣שלל עוצר בו ♥הראה עוצר ב 3♥, ה1♦-♠1 – 2♦-3♦ – 3♥-3♠

NT/♥♣/4-3any – ♦3-♦2 – 1♠-♦1מחפש סלם ב ,m  ,אלו הם קיו ביד(Redwoodו ,RKCB.) 
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1♦-1♥ – 2♦-3♦ – . זה די ברור, אבל 1♦-1♠ – 2♦-3♦ – 3♠-4♠ , למשל xבמשחק מלא בעוד לא סיכמנו: האם אפשרי לעצור 

 .Redwoodמאוד שימושי כ 3♥-4♥

 

4m-2m –1x -1m:  ,נק' תמיכה(. 18מחפש סלם עם שליטים טובים וחוץ מזה מינימלי )פה זה ככרגיל 

 

2CNS-2m –1x -1m: ( הכרזת שתיים בצבע הנמוך ביותר= CNS cheapest new suit היא מעין צבע שלישי מחייב, אבל )

 זאת שאלה לכח ידו של הפותח. משתמשים בה עם הידיים הבאות: –הרבה יותר ממוקדת 

 . זה המקרה הנפוץ ואם היריבים מתערבים משמעות ההכרזות לפיו.NT3הזמנות ל .א

 .mהזמנות ב .ב

 TONS (the other new suit.)הזמנה חזקה בצבע הרביעי  .ג

 טקטיים, למרות שהשיטה לא בנויינה בשבילם: ויש גם שימושים

 עם ששיה שרוצה לאפשר לפותח לבחור את החוזה. xהזמנה חזקה ב .ד

 2ידיים אלו יכולות גם להתחיל בxמה שיאפשר לעצור שם אבל לא יאפשר לפותח לבחור ב ,NT3. 

 שרוצה לאפשר לפותח לבחור את החוזה כשידו חלשה. TONSהזמנה לסלם ב .ה

 שרוצות ל אפשר לפותח לבחור את החוזה. xעם ששיה ב GFידיים של  .ו

 ידיים אלו יכולות גם להתחיל בx3 4, ואז להכריזx ,ראה את כוחן האמיתי.מה שי 

  2ההכרזה דרךCNS תסתיר את הכח של היד, מה שאולי אפשר לחיות איתו לפעמים 

 המשך הכרזה:

 .GFאו   NFכל הכרזה היא או –(. אין יותר הזמנות Redwoodכל ההמשכים טבעיים )או חיפושי סלם כרגיל, כגון 

 תשובות:

  11פתיחה מינימלית: עד  –צעד אחדHCP   זהו סירוב לכל הזמנה. עם חמישיה. 12עם ששיה או עד 

o  2"תמיכה" בהכרזה מקרית של הכרזת המשך ללא קפיצה אינה מחייבת, מלבדx  שהיאGF . 

 .passלא הזמנתי כשאפשר לתת  3♠מחייב כי אין טעם להכריז  3♠, ה1♦-1♠ – 2♦-2♥ – 2♠-3♠ למשל: 

  13-12יד בינונית:  –שני צעדיםHCP   מקבל הזמנות חזקות.עם חמישיה 14-13עם ששיה או . 

o  2ההכרזות הלא מחייבות היחידות הןx  "נדיר(,  הכרזת המשך ללא קפיצה אינה מחייבת, מלבד "תמיכה(

מחייב כי אין טעם  3♠, ה1♣-1♠ – 2♣-2♦ – 2♠-3♠ ה קורה רק ב:ז – GFשהיא  2xבהכרזה מקרית של 

 .passלא הזמנתי כשאפשר לתת  3♠להכריז 

 15-14יד מקסימלית:  –שלושה צעדיםHCP   מקבל כל הזמנה, אנחנו בעם חמישיה 16-15עם ששיה או .GF. 

 על הפרעות: 

כפל שלנו מעניש  overcall, ועל Stayman, לכן על כפל ממשיכים כמו אחרי כפל של NT3הנחת עבודה היא שאנחנו בדרך ל

 )מוותרים על להראות שלוש דרגות חוזק(.

 

1m-1x – 2m-2TONS  וטבעי +9 :(יתכן)אם 

3TONS-2m –1x -1m )10-9 :)ללא קפיצה HCP  אוGF עם( .2מתחילים ב , כלומר הזמנה חזקה,12-11, וטבעיCNS) 

 

2NT-2m –1x -1m:  מבטיח רביעייה בCNS ולפעמים ניתן להסיק מזה על חמישייה ב(x:ו ) 
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 + נק' מול תמיכה17אם זה במיינור זה מחפש סלם, לכן  .א

 זה לפחות יד הזמנתית חלשהאם זה במייג'ור,  .ב

  3הפותח יכול לשאול לכח ההזמנה ע"יom . 

 .וטבעי ככל האפשר GF=לפחות הזמנה חזקה ולכן ומעלה תשובות:צעד אחד=חלש, שני צעדים

 דוגמאות:

 NT2-♣2 - M1-♣1  ויותר  ♦מחפש סלם, לפחות רביעייהM(1♦)כי עם יד חזקה לא מדלגים על  ים♦ים מ 

 NT3-♦3 – NT2-♣2 – ♦1-♣1שאל איזה כח ההזמנה )לכן שלל יד מינימלית(, ה 3♦, הNT3  הראה הזמנה חזקה

 עוצר. ראהמכנראה  3♠ים, ♦היה מראה הרט חמישי ולכן ששה  4♥ ים.♥וטבעי, לכן בפרט, רק ארבעה 

 ♠3-♣3 – NT2-♦2 – ♥1-♦1, הראה הזמנה חזקה  3♠שאל איזה כח ההזמנה )לכן שלל יד מינימלית(, ה 3♣ה

 היה מראה הזמנה חזקה עם הרט חמישי. 3♥ים. ♥ים ולכן לפחות ששה ♠וטבעי, לכן לפחות חמישה 

  ♣3 – NT2-♣2 – ♦1-♣1 ( רק פה שולל התאמה ושולל מקסימום.)אין הבחנה בין הזמנה חלשה וחזקה 

  ♦3 – NT2-♦2– ♥1-♦1 שולל התאמה ומסרב להזמנה חזקה 

 ♠3 - NT2-♦2 – ♥1-♦1  למשל( מראה התאמה ויד מינימליתJxxx, Qx, AKJxxx, x) 

 ♠4 - NT2-♦2 – ♥1-♦1  למשל( מראה התאמה ויד מקסימליתxxxx, Ax, AKQJxx, x) 

 ♥3 - ♦3-♣3 - NT2-♦2 – ♥1-♦1  טבעי. איןGF למשל( ., xxxxxx, AQx, AKxx  כאשר למשיבAxxx, Kxxx, x, Kxxx)  לא

ים ועוצר כפול ♦ 3-2)עם  NT3)עם חמישייה או אפילו עם רביעייה ויד מתאימה( או ל 4♥יפתיע אם המשיב ימשיך ל

 (.♣ב

 

3NS-2m –1x -1m (בצבע חדש קפיצה): הפותח יכול להכריז ספלינטר ,NT3  כדי לשחק שם. אחרת, מאחר ואין הרבה

ביד -כרגיל, תשובה של קיו והיא עדיין מחייבת. 4m. לכן התשובה הכי חלשה היא mב GFכח מבוזבז מול הקוצר, אנחנו ב

 וכדומה. Redwoodהיא יותר חזקה ועם ידיים חזקות לפעמים כדאי להשתלט על ההכרזה עם 

 

* * * * * 

 :rebidsסיכומים כלליים ל

 תמיכה במקום ספלינטר

מחייבת  אינה( שCheckback Staymanאם יש הכרזה שואלת מלאכותית )צבע רביעי מחייב או  .א

 טבעי. GFלמשחק מלא, קפיצה בצבע שכבר הוכרז היא 

אם  3NTמתחת למשחק מלא ) GFאם אחרי שהשותף הכריז צבע, אין דרך להראות תמיכה ו .ב

 ,cue bidוהיריבים לא הכריזו צבע שמספק  אם במייג'ור( אבל יש ספלינטר)ים(, 4M-1במיינור, 

 . GFאז הספלינטר הנמוך ביותר מוחלף בתמיכה+

 1אחרי או  קורה בדר"כM-2m 3, ואזm )היא תמיכה עם יד מינימלית )הכרזה לא מחייבת 

   שאינו מחייב ♥3, עם ♥2-♠1כנ"ל אחרי 

 1אחרי  אוM כתשובה 

  1קורה אחרי  לאזהM כהכרזה שניה של הפותח, כי שם יש צבע רביעי הזמנתי 

  1קורה אחרי  לאזהM-2x-2M  3כהכרזה שניה של הפותח, כי שםM  זהGF או ש(4M )זה מספיק 

  2קורה אחרי  לאזהm-1x-1m  3כהכרזה שניה של הפותח, כי שםm  זהGF 

. GFהיא  Passאנחנו משחקים שאחרי הזמנה טבעית כל הכרזה מלבד )יש יוצאים מהכלל?( אחרי הזמנה: באופן כללי 

, (2/1, או תשובת GF)למשל רוורס בגובה שתיים של הפותח, או צבע רביעי שאינו  GFבדומה, אחרי הכרזה שמראה כח שכמעט מספיק ל

 .GFכל הכרזה שמראה כח נוסף היא 
 זה בהזדמנות. המאמן ממליץ על סיכום יותר טבעי ויותר מסובך, נחשוב על
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 :דוגמאות

GF 1 ♥כללי ב♣ Pass(/Dbl) 1♥ Pass(/Dbl) 

3♦    
 

, אבל לא מבטיח כח ♠, קוצר ב♥ב GFספלינטר )

 מעבר לזה(

1♣ Pass(/Dbl) 1♥ Pass(/Dbl) 

3♠    
 

 Pass/1♠ 2♣ Pass(/Dbl) ♥1 ♥2לפני  Passאסור להכריז 

2♦    

 
 Pass(/Dbl) 2♣/2♦ Pass(/Dbl) ♠1 ♠2לפני  Passאסור להכריז 

2♦/2♥    

 
 G.F. 1♥ Pass(/Dbl) 2♣ Pass(/Dbl)מראה תמיכה בקלאב 

3♦    

 

 G.F. 1♥ Pass(/Dbl) 2♦ Pass(/Dbl)|מראה תמיכה בדיימונד 

3♠    
 

 G.F. 1♠ Pass(/Dbl) 2♣ Pass(/Dbl)מראה תמיכה בקלאב 

3♦    

 

קוצר , .G.Fמראה תמיכה בקלאב  -ספלינטר 

 ♥ב

1♠ Pass(/Dbl) 2♣ Pass(/Dbl) 

3♥    

 

 G.F. 1♠ Pass(/Dbl) 2♦ Pass(/Dbl)|מראה תמיכה בדיימונד 

3♥    

 

 NF. 1♠ Pass(/Dbl) 2♦ Pass(/Dbl)מראה תמיכה בדיימונד, 

3♦    

 

 Pass(/Dbl) 2♣ Pass(/Dbl) ♠1 ♥מראה תמיכה ב -ספלינטר 
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2♥ Pass 4♦  

 

GF פשוט שומר  ♥פשוט ב(bidding space  כי

 לשותף יכולה להיות יד חזקה(

1♠ Pass(/Dbl) 2♥ Pass(/Dbl) 

4♣    
 

אבל לא מבטיח כח מעבר , ♥טר עבור ספלינ

 )לשותף יכולה להיות יד חזקה( GFל

1♠ Pass(/Dbl) 2♥ Pass(/Dbl) 

4♦    
 

 Pass(/Dbl) 1♥ Pass(/Dbl) ♦1 עם תמיכה GFמראה  3♦ספלינטר, כי 

2♦ Pass(/Dbl) 3♠  

 

GF 1 הזמנתי( ♥3)כי פה   ♥-ב♥ Pass(/Dbl) 1♠ Pass(/Dbl) 

2♥ Pass(/Dbl) 4♣  

 

GF ים מעולים )יתכן סלם –♥עם , ♥מינימלי ב

 (xxxxxטוב מול 

1♣ Pass(/Dbl) 1♥ Pass(/Dbl) 

♥4    
 

GF  לגובה שלוש בסדרה רק )רוורס מחייב

 עם שלושה הרטים.  הראשונה(

1♣ Pass(/Dbl) 1NT Pass(/Dbl) 

2♥ Pass(/Dbl) 3♥  

 

* * * * * 

 מייג'ור:פתיחה של אחד בבישירה תמיכה 

 Jacoby 2NT  =4 ,+slam try , שליטים 3עם +( 16)תתכן גם יד חזקה יותר 

 3♣ = 7-10 playing points, 4+ trumps 

o 3♦ מזמין 

 3♦ = 11-12 playing points, 4+ trumps 

 = 11-12 קפיצה במייג'ור שני playing points, 3 trumps 

 3M+1=splinter  עם סינגלטון(למשל , תמיכה' נק  +16AJxx, Axxx, Axxx, x) 

o צעד אחד שואל איפה הקוצר 

 3M+2  3עדM+4  =splinter ( נק' תמיכה, למשל   +16עם חוסרKxxx, Axxx, Axxxx, -) 

 double יאחר לכנ"

 

  Jacoby 2NTתשובות ל 

 למשל – מבטיח סינגלטון או חוסר בצבע המוכרז

Axxxx♣xx, ♦x, ♥xxx, ♠A:אבל גם , 

AJxxx♣Ax, ♦x, ♥Kxxx, A♠ 

♠/1♥1 Pass 2NT Pass 

3 new suit > M    
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יד מינימלית )לאחר הערכה מחדש לאור הקוצר( 

 נק' תמיכה.   16של עד 

כדי  serious 3NTבדר"כ בהמשך משתמשים ב

, עם היד כבר לא 14-13לבין  16-15להבדיל בין 

 .cue bidנק' תמיכה, נמנעים מ 13שווה 

M1 Pass 2NT Pass 

3 new suit > M Pass 3M  
 

 + נק'16וכח נוסף:  ♠מבטיח סינגלטון או חוסר ב

 למשל .)כולל חלוקה(

xxxQA♣xx, ♦x, AKxx♥x, ♠ מספיק לא, אבל: 

♠x, ♥AKxxx, ♦Ax, ♣Jxxxx 

1♥ Pass 2NT Pass 

3♠    
 

וחוץ מזה יד מינימלית מבטיח חמישיה שניה טובה 

(picture bid 15, עד )'זה לא נראה את הקוצר. במקרה. נק 

 ♠QTאו אפילו עם  Jxxxx, ♥xx, ♦x, ♣AKQxx♠למשל  

1♥/1♠ Pass 2NT Pass 

4X    
 

ללא סינגלטון או חוסר,לכן  )כולל חלוקה(נקודות  +17

 או 6322, 5422חלוקת היד תהיה , 15-17אם 

 serious 3NTאגב: אפשר גם לראות זאת כ .7222

1♥/1♠ Pass 2NT Pass 

3NT    
 

נק'   16: עד מתאימה להכרזות אחרותא של יד

 15אם עד , חוסר יןא ,סינגלטוןאין )כולל חלוקה(, 

 סדרה חזקה.אין אז 

כדי  serious 3NTבדר"כ בהמשך משתמשים ב

)נדיר מאוד שיד ששווה  14לבין עד  16-15להבדיל בין 

 .ע"י ההתאמה( 13לא משתפרת ל 1Mפתיחת 

1♥/1♠ Pass 2NT Pass 

3♥/3♠    
 

מבטיח אבל  .נק'( 15, עד picture bid) יד מינימלית

  xxxאפשרי מול טוב מאד כך שסלם טובים  שליטים

 KQJxxלפחות ←

1♥/1♠ Pass 2NT Pass 

4♥/4♠    
 

* * * * 

   * * * * *  

   :)help-short(Two way trail bids  

 +1 step – I have a shortness trial bid. +1 step asks in which suit 

 Other bids – help suit trial bid (canonical example: Kxx/Qxx) 

 .help suit trial bids. אחרת יש רק (אפילו אם היריבים הכריזו קודם סדרה) doubleאו  passתקפים אחרי 

 בספייד, מה שדי טפשי. help suit trial bidזה טכנית  2NT – (♠2)-♥2-(♠1)-♥1דוגמא: 

 בדיוק כאילו לא הכריזו בכלל.  long trial bid? זה 2NT—(p)-♥2-(♠1)-♥1מה עם 

   * * * * * 
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 :אחרי כפל שלהם

 כל ההכרזות בלי קפיצה הן קונסטרוקטיביות.

 .(Kxxx, xx, Qxx, Jxxxאבל לא , AJTxx, xx, xxx, xxx)למשל הכרזת צבע בגובה אחד טיפה יותר חזקה מהרגיל 

Redouble  10מראה +HCP  שמחפש להעניש. אחרי פתיחה במייג'ור שולל תמיכה. כשמתאים( 9)אפשר גם 

 על הפותח לבטל את הforcing pass  ע"י הכרזה כשיש לו פתיחה מינימלית עם הגנה גרועה במיוחד. מותר לו גם

 להכריז עם ידיים סופר התקפיות אחרות.

  בהנחה שלמשיב לפחות כפל של הפותח מראה רצון להענישQxx אם משום מה יש למשיב פחות, הוא בשליט .

 בדר"כ יוציא את הכפל )ובזאת יראה את שני הצבעים האחרים(.

  ללא ציפיות מיוחדות לעזרה מהפותח. אם לפותח כפל של המשיב מראה רצון להענישJ  ומעלה ברור שישאיר את

 הכפל.

 נשארות כרגיל! אחרי כפל התמיכות במייג'ור

 :אחרי כפל תמיכות במיינור

 2m – " 6-9תמיכה חלשהHCP קלפים4נקודות תמיכה עם  7-10" או בעצם + 

 3m – 7-2: תמיכה עוד יותר חלשה HCP (.(5332)+ קלפים )ועדיף לא 5, תמיכה של 

o  3עדיף למצוא הכרזה אחרת, אם יש מתאימה, כדי לא לפספס  7-6אםNT. 

 2NT –  :10תמיכה חזקה +HCP , אחרת היה נותן + קלפים4תמיכה עם( ויד לא מאוזנת ,redouble) 

o  אפילו בידיים חצי מאוזנות, ובידיים לא מאוזנות שלא מחפשות סלם כדאי לשקולredouble 

  ששיה+, עד  –קפיצה במייג'ור( 6טבעי והפרעתי HCP.)  :1למשל♣-(p/X)-2♠. 

 ( 5צריך תמיכה של  ♣+ נקודות תמיכה, ב16קפיצה כפולה בצבע חדש: ספלינטר)קלפים + 

 * * * * * 

 :שלהם 1NTאחרי אוברקול 

אז הכרזות צבע , (Takeoutאו  HCP 13)למשל: מבטיח רק טבעי  1NTתקל אי פעם במישהו שלא משחק אוברקול יאם נ

 חדש בגובה שתיים תהיינה קונסטרוקטיביות והשאר כמו שכתוב להלן.

 Double .מעניש עם כמעט כל יד חזקה 

o א( ידיים עם תמיכה חלוקתית, ו :היוצאים מהכלל העיקריים הם- 

 ל לנסות להעניש.עויש הכרזה קונסטרוקטיבית טובה שעדיפה  Psychחשוד כ 1NTיים כה חזקות שהידב( 

  1, אפילו חלשותכל ההכרזות בגובה שתיים♥-(1NT)-2♠  למשל((JT9xxx, x, xxxx, xx.עם יד חזקה מכפילים .  

o  :בהנחה שההטיעון של דרור שבינתיים עובד יפהNT1  10אמתי, נדיר שיש +HCP עם יש, בדרך כלל , וגם

 עדיף להכפיל.

 2NT – מאוזנת או עם קוצר בסדרת הפותח, ולכן -. בדר"כ יד חציבקש המשך תיאור יד במטרה להגיע לסלםמ

 .Psychוחשד שהם הכריזו  HCP 16-17לפחות 

  בצבע חדש: ניסיון לסלם בצבע החדש. מבטיח ששיה.קפיצה 

 2M –  נקודות תמיכה 7-10תמיכה עם 

 3M –  כי אז כנראה מכפיל, תלוי בפגיעות וכו'(.נקודות תמיכה. מרמז שלא כולן בקלפים גבוהים  11-12תמיכה עם( 

 4M – .לשחק. מרמז על יד חלוקתית, בין עם חלשה ובין אם שווה פתיחה 

   * * * * * 

 : overcallאחרי תמיכה במייג'ור

 2M – 7-10 נקודות תמיכה 
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 3M – 0-6 HCP 4ו +M )חלש( 

  מCuebid  3עדM-1  לא כולל(2NT:) 

o  ( ולפחות 3(, היא מראה תמיכה )(♦2)-♥1או  (♥2)-♠1אם יש רק הכרזה אחת כזאת )כלומר אחרי+

 + נק' תמיכה(.11הזמנה )
o :אחרת 

 הcuebid( 11-12+( הזמנתית )3, שהוא ההכרזה הנמוכה ביותר, מראה תמיכה )נק' תמיכה 

 ההכזות הגבוהות יותר מראות תמיכה וGF.  לכן הן יוצרותforcing pass . 

 לא מוגבל במס' השליטים.  3M-1כל צעד מבטיח עוד שליט, כאשר 

 דוגמאות:

 ♦) 3♦(2 ♥1 - 3 +♥-כלומר הזמנתי או, הזמנתיים( + GF) 

 ♦) 3♣(2 ♥1 - 3 +♥- ,יםGF 

 ♦) 3♠(1 ♥1 - 4 +♥- ,יםGF 

 ♦) 3 ♦(2 ♠1 - 3 +♠-ים, הזמנתי 

 ♥) 3 ♦(2 ♠1 - 3 ♠- ,יםGF 

 * * * * * 

Cue bid :של הפותח 

)בין אם הם הכריזו ביד שנייה ו/או ביד רביעית( מראה תמיכה  פותחשל ה cue bidאם המשיב הראה סדרה חדשה, 

 .3NTבסדרת המשיב ויד יותר חזקה משאר התמיכות שמתחת ל

 דוגמאות:

 ♥2 — (P) - ♠1 - (♥1) - ♣1 + נק' תמיכה18)בעיקרון עם רביעייה(,  ♠תמיכה ב

 ♥1♠ - 2♥ — 3 - (♥p/x/1) - ♣1 + נק' תמיכה18)לפחות רביעייה(,  ♠תמיכה ב

  ♦P — 3 - ♠1 - (♥1) - ♣1 ספלינטר )להבדיל מהסיכום ללא ההתערבות(

 ♣p — 3 - ♠2 - (♣2) - ♥1 + נק' תמיכה15)בעיקרון עם רביעייה(,  ♠תמיכה ב

 ♣p — 3 - ♥2 - (♣2) - ♠1 + נק' תמיכה15)בעיקרון עם רביעייה(,  ♥תמיכה ב

 ♣p — 3 - ♦2 - (♣2) - ♥1 + נק' תמיכה15)בעיקרון עם רביעייה(,  ♦תמיכה ב

 ♠p — 3 - ♦2 - (♣2) - ♥1 ספלינטר )להבדיל מהסיכום ללא ההתערבות(

   * * * * * 

Support Dbl and Rdbl:  3♠עד לגובה 

קלפים בסדרת  3הפותח מבטיח בדיוק 

 המיג'ור שהוכרזה ע"י המשיב.
1♣

/1♦/1♥ 
Pass/Dbl/1♦ 1♥/1♠ Dbl 

Rdbl    
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קלפים בסדרת  3הפותח מבטיח בדיוק 

 המיג'ור שהוכרזה ע"י המשיב.
1♣/1♦/1♥ Pass/Dbl/1♦ 1♥/1♠ 

Non jump 

overcall 

Dbl    
 

קלפים בסדרת  3הפותח מבטיח בדיוק 

 המיג'ור שהוכרזה ע"י המשיב.
1♣/1♥ Pass/Dbl 1♠ 3♦ 

Dbl    
 

דאבל תומך !! המשיב הראה מקסימום לא 

 הארטים . 4
 .takeoutמאחר והם מצאו התאמה, זה 

1♣/1♦ 1♠ Dbl 2♠ 

Dbl    
 

 5לא דאבל תומך !! המשיב הראה לפחות 

  ?3NTמראה כח ומחפש הארטים. 
1♦ 2♣ 2♥ 3♣ 

Dbl    
 

   * * * * * 

 

 ♣2 פתיחה אחרי

 :תשובות 

 .Kו א ,Qשתי  מראה יד ובה לפחות - ♦2 

  8שולל יד של +HCP .עם א. שתי חמישיות ראויות להתייחסות או ב. שביעייה סבירה 

 .K, או Qכל יד עם פחות משתי  – 2♥

+ 8ו, (, או יד ששווה עוד הכרזה טבעיתAKQעל ידי המשיב מראה או חמישייה טובה )שתיים מ (3♦עד  2♠הכרזת צבע )מ

HCPאו שביעייה או שיש חמישייה שניה.ושניתן לו להכריז,  2♦. כלומר, מאחר ובגדול הפותח מצפה ל 
 שביעיות או חמישיות רעות במיוחד )~ללא תמונה( לא שוות את ההכרזה הזאת.יתרה מזאת, 

 ♠2 –  לפחות חמישה ספיידים( טוביםxx +xKQ ) נקודות )טבעי(8ו + 

 NT2 –  לפחות חמישה הארטים( טוביםxx +xKQ ) נקודות .8ו + 

 8( טיבעיים עם 3♦-ו 3♣) יתר ההכרזות( נקודות וסדרה טובה +xx +xKQ) 

o  לפחות אחרי הכרזה כזאת, מגיע למשיב להראות סדרה שניה של( חמישה קלפיםQTxxx)  3בגובה 
o  נותנים לפותח להכריז את הרביעייה ולא משתלטים על ההכרזה. 4-4כשרוצים למצוא התאמה 

o  ונותנים ליד החזקה להתבטא. 2♦בכלל, בכל מקרה של ספק, פשוט עונים 

הכרזת צבע בקפיצה מראה סדרה מדהימה וקובעת אותה כשליט )בהתעלמות ברוטלית מתוכניות הפותח!(. זאת לפחות 

גם אפשרי  KQJT9x. כך שRKCBשניתן לברר עליהם עם  Kאו  Aאבל מותר גם חצי סגורה כשחסר ( AKQJTxxששיה סגורה )

. תכלס, זה כמעט תמיד שביעייה ויד ששווה הרבה פחות בכל סדרה אחרת. המשך ההכרזה כמו )בעיקר אם היד חלשה(

יתכן אפילו   .cuebidמראה חוסר התאמה )מחייב(, תמיכה מראה יכולת חיתוך, סדרה אחרת היא  3M :3NT - ♦2-♣2אחרי 

Serious 3NT  3 - ♥3-♣2אחרי♠ . 

 היא הכרזה מחייבת ♥3הפותח ו רק קפיצה של ,♥2-♣2אחרי 

כל הכרזה  ומקבעת את סדרת השליט. קפיצה מראה סדרה חזקה מאוד )גם מול סינגלטון אצל המשיב(, ,♦2-♣2אחרי 

  (.Aאו  K) cue-bidנוספת בצבע אחר ע"י המשיב תהיה 
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 NT3-3M - ♦2-♣2 .)מראה יד רעה ושולל יכולת חיתוך )זאת הכרזה מחייבת 

( מאחר וחשוב לתת ליד ♥4או  ♦4) Redwoodמשחקים  3m-♣2דרה, חוץ מזה שאחרי כנ"ל גם אחרי שהמשיב הראה ס

 החזקה אפשרות להשתלט על ההכרזה ומצד שני, הפותח יכול להראות את הצבע שלו עם הכרזה טבעית.

  יוצא מהכלל של גם זהRedwood  יש יוצא מהכלל דומה מאותה סיבה אחרי פתיחת  תמיכה ידועהשהרק אחרי(

3♣) 

 

 (..H.C.P( ולא על נקודות )playing-tricksמראה יד המבוססת בעיקר על לקיחות ) - ♠4/♥4 -- ♦2-♣2

 )בסוגריים הכרזת המתערבים(:  ♣2במקרים של התערבות אחרי פתיחה 

2♣-(any bid)-pass –  ובה לפחות שתי המשיב מראה ידQ או ,K)אם יד שלילית מכפילים( . 

 2♣-(2*)-pass-(pass)-Dbl –  קלפים בסדרת ההתערבות או לפחות  3הפותח מראה יד מאוזנת ,המשיב ישאיר אם יש לו

 לקיחה אחת בטוחה בסדרת המתערבים .

 המשך הכרזה

 תח תמיד מגיעות שתי הכרזות טבעיות.ולפ

 הכרזת צבע חדש על ידי המשיב מבטיחה חמישייה.

 למשיב לא מגיעה הכרזה טבעית של צבע שני כש:

 2או  ♥2הוא התחיל ב♦ 

  4ההכרזה של הצבע החדש בגובה+ 

 זה צבע רביעי 
o ?צבע רביעי בגובה שלוש שולל התאמה ושולל עוצר בצבע זה 
o ?צבע רביעי בגובה ארבע זה הזמנה לסלם בצבע האחרון שהוכרז 

 ים יותר טובים.-♠ים ו-♣+ 5הוא טבעי, עם  ♣4ה  ♣4-♥3 – ♠2-♣2 דוגמאות:

 .♠להוא קיוביד  4♣ה 2♣-2♦ – 2♠-3♥-3♠-4♣ 

 ♦2כנראה הדוגמא היחידה לצבע שני טבעי של המשיב אחרי זאת  ♠3-♥3– ♣3-♥2 – ♦2-♣2

 

   * * * * * 

 שאלות לאסים :

  (, אם כי לפעמים לא חייבים לטרוח)אפילו גרבר 1430כל השאלות למספר אסים במבנה 

 RKCB 1430–  ,אבל זה מה יש(אם לא הוסכם צבע, אז בצבע האחרון )מה שלפעמים אסון. 

 4פתיחה בNT ( 5=אין, ♣5שואלת על אסים מסוימיםNT=A♣ ,6x)זה האס הנמוך מתוך שניים= 

 Gerber -  אחרי הכרזתNT  ,זה גרבר ♣4טבעית 

o  3כן, גם אחריNT וגם אחרי שהכרזנו קלאב! 

o שואל על כמה מלכים ♣5המשך ב 

 משמעתיות ל-בעצם, הסיבה היחידה לתשובות דוGerber  לכן 5♣זה להמנע מתשובה של ,

כבר תשלול אסים ולכן  4מראה  5♣תשובת  –אפשר פשוט לענות מס' אסים  NT1-4♣אחרי 

 מלכים.
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o  4המשךNT  (5♣)לא כולל או בצבע שהוכרז קודם =to play 

o  מבקש עזרה (קלפים 7שידוע שאין בו התאמה של "בלתי אפשרי" )המשך בצבע , ♣5אחרי 

 Redwood  =Kickback למינורים 
o כש . כלומרכשברור 

  אופן טבעי בהכרזה האחרונה. וגם:הוא הוכרז ב אוהסכמנו על המיינור 

  קלפים 8שלחלוטין בלתי אפשרי שיש בו התאמה של  אוהצבע של השאלה לא הוכרז 

  הם  3♦-4♥-ו 3♣-4♦בפרטRedwood ()וזה אפילו לא יוצא מן הכלל 

o  מתוך חמישה, כמוRKCB רגיל 

o  המשכים בצעדים בדומה לאחריRKCB.  מצבע השאלה שואל לכמות מלכים. 5בבפרט, המשך 

  מהכרזות שמראותvoidרק ה ,NT5 .מוזזת 

o 4ים שגם מאחר ולא תמיד ברור האם ברור לשנינו, עדיין משחקNT  הואRKCB. .לעתים יש גם הגיון טקטי 

 Exclusion Blackwood 

o 5 - ♠4ל רק בקפיצה♠ 

o  בהכרזה טבעית, כלומר או שרק כשאין צורך 

 מצאנו כבר התאמה אחרת, או ש 

 או ש ה כברשנשלל סדרהב 

 ניתן היה להראות עם בסדרה שforcing bid קודם או עכשיו 

 יתה אפשרות להראות צבע שני עם אם האם כבר הוראה צבע, הforcing bid? 

 , כי עםNT3--NT2-♥1 (1) ,♣5-♠3--♦2-♥1 (1) ,5♣--♦3-NT2--♦2-♥1 (2,)  (3♠)5♣♥1 (3,)4♠-♦2--2♣-♥1  (3-5♣דוגמאות: 

 ,(NT3יכול לתמוך מתחת ל והשותף 2♠ים מתחילים ב♠

 4♠--)♦(3♣)3♦(2♥1 (3.) 

 .ים מחייבת(♠)ספלינטר? בכל אופן אין הכרזת  1♥-2♦--3♣-4♠, 1♠4)♣5(♥: אבל לא

o בשליט כולל שלושה אסים ומלך 

o  המשכים בצעדים בדומה לאחריRKCB. 

 * * * * * 

 תשובות שאלה לאסים :

 14 ,03 ,25אבל ל  – עם25, בליRKCB אין תשובה שמראה את ה  ♥הסדרה המוסכמת היא כשQ♥  . 

 היא הסדרה שמתייחסת לשאלת האסים במידה ואין סדרה מוסכמת הסדרה האחרונה שהוכרזה. 

 : voidתשובות עם 

 :voidלפעמים מסתירים את ה

o  כשאין אףkeycard 

o  עםkeycard אחד כשאתה זה שהראה יד חזקה ודחף לסלם 

o אם ידוע לך שהvoid נדיר אצלנו(בידים(, אל תראה אותו -מבוזבז )למשל, השותף הכריז שם שני קיו(  

o אם כבר הראת את הvoid )?יש לנו מצבים כאלה( 

o  עם ארבעהkeycards  וvoidכי לשותף ה( בדר"כ מסתירים ,keycard .)החסר 

NT5 – שני אסים וvoid 

 6x אס אחד או שלושה ו – מתהמוסכ סדרהמתחת לvoid  בסדרה המוסכמת,  7בסדרה זאת )עם שלושה נמשיך לכיוון

 או אפילו שליט אחר אם צריך(. NT7והשותף יוכל לבחור 
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 בסדרה מעל סדרת השליט voidאס אחד ו –בסדרה המוסכמת  6

 בסדרה זאת voidשלושה אסים ו –מעל לסדרה המוסכמת  6

 .voidכל האפשרויות "מתחת" לסדרה המוסכמת ופשוט מכריזים את סדרת ה Redwoodאחרי  –אבל 

 הערה: לפעמים השותף יכול לדעת איפה הvoid .הוא יכול לדעת זאת אם הראנו כבר קוצר או חולשה בסדרה מסוימת .

)זה ההפך מהסגנון  oidvביד יספיק אם דילגנו על צבע סימן שאין שם קונטרול ואין -לפעמים גם זה שהכרזנו קיו

 האמריקאי שהקיוביד הראשון אף פעם אינו קוצר( ואולי באלימינציה ברור איפה הקוצר. דוגמאות:

  ♦5 - ♦4-♥3 - ♣3-♣2 – ♠1-♣1 כבר ידוע על חולשה ב♥ 

 ♣6 - NT4-♣3 – NT2-♠1 כבר ידוע על קוצר ב♣ 

  NT5 – NT4-♦4 – NT3-♥3 – ♥2-♠1  קונטרול בים, ואין ♥ים, ♠כבר ידוע על♣  

 ♦יתכן קוצר רק ב

 

 המשך הכרזה:

 4אחרי  המשךNT :5NT =King asks for number of kings (0,1,2,3,4) 

o  :6עם מקור לקיחות שאין לשותף מושג עליו, מכריזים הערהNT )כאילו כל המלכים, כי יש לקיחות( 

  שאלה להמשךQ תשובות: – (*) צעד אחד לצבע פנוי -בשליט 

o +1  אין =Q  בשליט 

o ( = יש קפיצהא ל, לצבע שלנו )בגובה מינימליQ  בשליט, אבל איןK בצד שאפשר להראות 

o  אחר = ישQ בשליט, וזה הK  בצד שהכי זול להראות(NT  מחליף את הסדרה הכי גבוהה שאי אפשר

 הכריז, או אם אפשר את כולן, את הכי יקרה להכריז( ל

 אמורה להיות  קפיצה לגובה ששto play .טבעי( גם לסדרה שאינה המוסכמת כשליט( 

  באף צבע חוץ מזה שנקבע לשאלה על המלך)אבל כן בגובה ארבעה או שש( לעצור בגובה חמש למשיב אסור ,

 מלבד...

o  יוצאים מהכלל שמוגדרים אחריJacoby Transfer  3ואזm ושאלה על אסים בסדרה 

  אם ישירות אחרי התשובה לשאלה על( ,אחרי שאלה לאסים, או הכרזת סדרה אחרתQאו למלכים ,:) 

o הזמין לסלם בצבע זה על ידי השואל בגובה שש בצבע שיתכן שירצה לשחק בו כי לא היתה לו אפשרות ל

  טבעי. זאת ההכרזה הכי בעייתית!: ()בשום צורה, טיפוסי להכרזה תחרותית חריפה
  הערה: אחריRedwood / Gerber 4, יש גם הכרזיות טבעיות שלM. 

o  7התאמה של אם כי ידוע שאין  בצבע "בלתי אפשרי"ע"י המשיב, או או , 5גובה באו אחרת, כלומר 

 (.xxxבצבע זה )מראה ערכים, לא  מבקש עזרה אז זה ,ניתן היה להזמין בו לסלםשבצבע קלפים, או 

 

 דוגמאות :

 1/4בתשובה לשאלה לאסים הפותח הראה 

,הפותח ענה  ♦5באמצעות  Q(♠),המשיב שאל ל 

 Kבשליט וכן את ה  Qשמראה שיש לו את ה  ♣6

 (5NT)היה עונה  K♥קלאב, אך לא את ה

1♥ Pass 1♠ Pass 

2NT Pass 3♠ Pass 

4♣ Pass 4NT Pass 

5♣ Pass 5♦ Pass 

6♣ …   
 

 Pass 2NT Pass ♥1, תשובה K♥על אסים+בתשובה לשאלה לאסים 
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 ♠5באמצעות  Qל  השאל.)או חמישה( שנייים

 Qשמראה שיש לו את ה  ♦6,הפותח ענה 

 .♦K , ויש לוK♣, אין לא בשליט

3♥ Pass 3♠(cuebid) Pass 

4NT Pass 5♥ Pass 

5♠ Pass 6♦ … 

 

 את היתה השאלה(אסים )מחמשה, כי ז 0/3 .1

D0P11430, לא קשור ל 

 –צעד אחד שואל למלכה ומלכים מסוימים  .2

 בפרט מחפש סלם גדול

 אין מלכה .3

4. cue bid - ים עלי♣ה 

 סוף סוף מותר להראות יד מינימלית. די כבר! .5

--- 3♠ Double Pass 

4♥ Pass 4NT 5♠ 

Double(1) Redouble Pass(2) Pass 

5NT(3) Pass 6♣(4) Pass 

6♥(5) Pass Pass Pass 
 

הראה  משיבה ♥Kבתשובה לשאלה לאסים + 

ענה  משיב,ה ♦5באמצעות  Qשאל ל  שואלה ,1/4

 בשליט ואין מלכים. Qשמראה שיש לו את ה  ♥6

--- 3♦ 3♠ Pass 

4♥ Pass 4NT Pass 

5♣ Pass 5♦  Pass 

6♥ Pass Pass Pass 

 

הראה  משיבה ♥Kבתשובה לשאלה לאסים + 

 משיב,ה ♦5באמצעות  Qשאל ל  שואלה ,1/4

 .♦ך ומל (♥)בשליט  Qהראה שיש לו את ה 

 )♥, כנראה ב7)לצורך  ♣השואל מבקש עזרה ב

--- 3♦ 3♠ Pass 

4♥ Pass 4NT Pass 

5♣ Pass 5♦  Pass 

5 NT Pass 6♣ Pass 

 

הפותח הראה  ♥Kבתשובה לשאלה לאסים + 

)בגובה  ♠5באמצעות  Qהמשיב שאל ל  ,0/3

 ♥6הפותח ענה  (♥חמש אפשר לעצור רק ב

 .♦Kואין  ♣K, אין בשליט Qשמראה שיש לו את ה 

--- 3♦ 3♠ Pass 

4♥ Pass 4NT Pass 

5♦ Pass 5♠ Pass 

6♥ Pass Pass Pass 

 

הפותח הראה  ♠Kבתשובה לשאלה לאסים + 

 (. 5♥)שואלים עם  Qל אינה שאלה ♣6 ,0/3

להכרזות טבעיות של השואל בגובה שש עדיפות 

 ,- ,Kx, KQxxxx !זה טבעיעל בקשה לעזרה, לכן 

AKxxx 

--- 3♦ 4♥ Pass 

4♠ Pass 4NT Pass 

5♦ Pass 6♣ Pass 

Pass Pass   
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הפותח הראה  ♠Kבתשובה לשאלה לאסים + 

 .♥6. משחקים to play. קפיצה מפתיעה היא 0/3

--- 3♦ 4♥ Pass 

4♠ Pass 4NT Pass 

5♦ Pass 6♥  

 

הפותח הראה  ♥Kבתשובה לשאלה לאסים + 

 .♣5השואל ניצל את זכותו לתת פס על  ,1/4

--- 3♦ 4♣ Pass 

4♥ Pass 4NT Pass 

5♣ Pass Pass Pass 

 

התאמה נפלאה ) ♣Kהפותח שאל לאסים + -* 

מלכה בשליט. לא יתכן על אל וש -**  .לסלם(

מטרתו  .3♠, כי יכל להכריז ♠שברצונו לשחק 

עם  7לוודא שיש קונטרולים כדי שהמשיב יוסיף ל

 יד חזקה.

קלפים יש לנו קונטרולים, עם החמישה  -*** 

? אגב, בצבע זה אשמח 7שימושיים שלי, רוצה 

 מול Axxx, ♥AQ, ♦xxx, ♣AQxx♠) לעזרה

♠xx, ♥KJxxx, ♦A, ♣Kxxxx 7♣יש להגיע ל.) 

1NT Pass 2♥ Pass 

2♠ Pass 3♣ Pass 

4♦(*) Pass 4♥ Pass 

4♠(**) Pass 4NT Pass 

5♦/♥ /♠ 

(***) 
Pass   

 

אבל החליט לשחק . ♣Kהמשיב שאל לאסים +

אחרי  ♠! לא היתה לו דרך לחפש סלם ב4♠

 אינו צבע פנוי. ♠, לכן ים♣שהראה 

1NT Pass 2♥ Pass 

2♠ Pass 3♣ Pass 

3NT Pass 4♦ Pass 

4♥ Pass 4♠  

 

 הפותח הראה  ♠Kבתשובה לשאלה לאסים + 

2/5+Q♠ . להכרזות טבעיות של השואל בגובה

שתי הכרזות שש עדיפות על בקשה לעזרה, לכן 

 אלו טבעיות.

--- 3♣ 4♥ Pass 

4♠ Pass 4NT Pass 

5♠ Pass 6♦/♥  

 

 מעניין מה היתה הפואנטה?

 סוגר, לא? Redwood ,♦5זה  4♦

1♠ Pass 2♥ Pass 

3♣ Pass 4♦ Pass 

4♠ Pass 5♦  

 

ושולל מלכים  Q♦מראה  Redwood ,♦5זה  4♥

(. 5♦)כי עם תשובה חיובית מותר להמשיך מעל 

, אז זה מחפש 5♠הסכמנו שאין מצב של עצירה ב

1♠ Pass 2♣ Pass 



 28 March 2015  28 

 

 

 

 

   * * * * * 

Reopening Bids  
קלפים, בלי סיבה מיוחדת לתת להם לשחק את החוזה הנוכחי. צריך סיבה משכנעת במיוחד  13מבטיחים  :2ו 1בגובה 

 .1NTאו, כשהם לא פגיעים,  ♠2, וסיבה די טובה לתת להם לשחק ♥2-♣2או   ♠1-♣1כדי לתת להם לשחק 

  זה שכבר הכרזתreopening bid  לא סיבה.אחד )או יותר( קודם זאת 

 זה שאנחנו פגיעים והם לא זאת סיבה בIMP בוטום.-אך לכל היותר חצי סיבה בטופ 

Grandslam כמובן שיותר לקיחות  ♠ומבקש עזרה ב(

 .(x, x, Qxxx, AQJxxxxמהצפוי זה תמיד טוב, למשל 
2♦ Pass 3♦ Pass 

4♥ Pass 4♠ Pass 

4NT Pass 5♦ Pass 

5♠ Pass   
 

המשיב די השתלט על ההכרזה. הפותח "נאלץ" 

ואת  5מ 2והתשובה הראה  Redwoodלשאול 

 )דוגמא מהקריות(.   Q♦ה

♣2 Pass ♦3 Pass 

♠3 Pass ♦4 Pass 

♥4 Pass ♦5 … 
 

 שאל על כח. 2♦

 טבעי. GFזה  3♥

כי הפותח חלש מדי  Redwoodלא יכול להיות  4♦

 .♥ללא התאמה במייג'ור. אז זה קיוביד ל

ואס אחד. זאת הכרזה מאד  ♠ voidמראה  6♥

 14מפוקפקת פה, אבל מאחר והפותח מוגבל ל

HCP  ,המהלך האגרסיבי לסלם היה של השואל

 אז מותר

 

♣1 Pass ♠1 Pass 

♣2 Pass ♦2 Pass 

♠2 Pass ♥3 Pass 

♦4 Pass NT4 Pass 

♥6    
 

 .ספלינטר 3♦

 ביד.-וקיו 3NTלא רוצה  3♠

♦4 Redwood. 

 או שלושה. ואס אחד ♠ voidמראה  5♠

NT5  שואל על ♣Q  מבטיח את שני האסים(

 החסרים(.

 אין. 6♣

NT6 ( לשחקAQ ספייד ארוך וסגור שיבצע ♠ב ?

 ?(Q♣לקיחות בלי לנחש איפה ה 12

♣1 Pass ♠1 Pass 

♣2 Pass ♦3 Pass 

♠3 Pass ♦4 Pass 

♠5 Pass NT5 Pass 

♣6 Pass NT6  
 



 28 March 2015  29 

 

 

 כבר צריך איזושהיא סיבה כדי להכריז. בגובה שלוש

 המוטיבציה לפתיחות מחדש אגרסיביות:

 מאפשר לנו לשחק שברב המצבים הכרזת התערבות ביד שניה מבטיחה יותר כח. יוצאים מהכלל:

 של שנינו מוגבל כשהכח של הידיים 

  למשל אחרי שפתחת והשותף הכריז( כשיש סיכום אחרpass) 

 נק' בקלפים גבוהים, לפי הפגיעות שלנו. 8או  6בדר"כ הכרזה מראה כ

Reopening 1NT  נקרא גם(Balancing 1NT :) 11-14מראה HCP 

  יתכן גם על ידי יד שפתח אםpass 11-10, ואז HCP 

  תמידsystem on.  2♣למשל-(dbl) – NT1-(p)-p-)♥(1  ,3♣זה טבעי ולשחק-)♥(2-NT1 –(p) -p-)♥(1-p זה טרנספר 

  

2NT-(pass)-pass-(1x)  19-18, טבעי)בקפיצה( זה HCP.  

2x-(p)-p-(1x) .אותו דבר כמו ביד שניה 

Reopening double  הואtakeoutיש מקום רב  , ובעיקרון שולל הכרזה המתארת טוב יותר את היד, אם כי במצבים כאלה

 לשיקולים טקטיים.

(e.g. (1♥)-dbl-(2♥)-pass - (pass)-dbl with Axxx, x, Q8xxx, QTx). 

 בוטום וכשלא פגיעים.-ומטה היא כמעט אוטומטית בטופ ♥2בפרט, פתיחה מחדש של ההכרזה על הכרזת 

  ,לא מעניש בגובה שתיים זה עדייןכפל שני אפילו אם כבר הכפלנו קודם ונראה שאין לנו התאמה 

  1אם הם הכריזוNT  בדרך, אפשר לפעמים להזהר קצת ולתתpass גם עם סיבה חלשה 

טבעי(, כפל פשוט מראה ספק  1NT)למשל, אחרי שהכרזנו  penalty doubleאלא אם כן אנו במצב שמוגדר כחיפוש אחרי 

 או  X-(1♠)-p—(2♦)-p-(p)-X-(♦1)או  .p—2♣-(p)-p-X-(♠1)-♥1-(♣1)לגבי מהי הסדרה העדיפה לנו. למשל: 

(1♦)-p-(1♠)-X—(2♦)-p-(p)-X. 

 זאת הכרזה "בינונית" המראה חלוקה וכח אקסטרא, אבל לא יותר מדי. reopeningהכרזה בקפיצה במצב של 

ובין פתיחה סולידית זה בטוח חלש מדי(  KJ9xxx)הכרזה צבע חדש בקפיצה מראה ששיה סבירה  P-(1x)-(p)-למשל אחרי 

  .HCP 15עד  12-, כלומר כ doublepowerל

  ,אחרי זהRONF 1: כל הכרזה חוץ מתמיכה היאRF. 

   * * * * * 

 וחברים, 1NT ,2NTפתיחות 

 אם לא כתוב במפורש אחרת, כשהיריבים לא הכריזו 1NTתשובות ל 

Stayman 1 , בדר"כ עם רביעייה במיג'וררגילNT-2♣ 

 ♥1NT-2♣— 2♦-2 2♠או  2♥מבקש מהפותח לבחור לשחק  ,קלפים במייג'ור 9

 ♠1NT-2♣— 2♦/♥-2 !♠ההזמנה ב+ קלפים בספייד, מזמין למשחק. זאת 5
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 ♥1NT-2♣— 2♦-3 מזמין למשחק  ♥

 ♠1NT-2♣— 2♦-3 ים(♥4ים, ♠+6) ♠הזמנה לסלם ב

 1NT-2♣ — 2♥-2NT ומזמין למשחק ♠קלפים ב 4מבטיח 

 1NT-2♣ — 2♥-3NT , בחר משחק♠קלפים ב 4מבטיח 

 cuebidהזמנה לסלם במיינור המוכרז. להסכמה הפותח יכריז 

 ♦3NT/5♣/5או ישאל לאסים ,לאי הסכמה הפותח יכריז 
1NT-2♣ — 2X-3♣/3♦ 

Splinter 1NT-2♣ — 2♥/♠-4new suit 

Slam try in ♠ (no splinter) 
 (2♠על ה 3♦)בפסטיבל נכנסו ב

♥3-(any)-♠2 —(any) -♣2-(p)-NT1 

(no minors splinter) ♥Slam try in  -)♠(p/x/2-♥2 —(any) -♣2-(p)-NT1

♠3 

2-(p)-NT1♣- (any)— 2♥- שכבר אי אפשר להכריז( 2♠)במקום ה 4♠-הזמנה ל

♠3-(2NT/3m) 

  .♥-אחר: הזמנה כללית לסלם ב ביד-או קיו

כבר לא זמין להזמנה  3♠ , אז2♠ברקול שלהם לקח את כי האו

  כללית לסלם, וחייבים להכריז זאת עם הקיוביד.

4m-(3m)-♥2 — (any)-♣2-(p)-NT1 

 x2 — (any)-♣2-(p)-NT1-3)♣( — 4♦ ספלינטר

 m(3-x2 — (any)-♣2-(p)-NT1( —  (3om-x2 –♣ 2-NT1)מחליף את  omמחפש סלם ב

om ללא קפיצה 

Transfer  1 רגילNT-2♦/♥ —  

 (בהתאמה) ♠/♥2

+ במיינור, אך תתכן גם יד מאד 4בדר"כ הזמנה לסלם עם 

 + במיינור.5חלוקתית שמחפשת רק משחק מלא עם 
1NT-2♦/♥ —  

 ♦3/♣3-(בהתאמה) ♠/♥2

  — ♥/♦1NT-2 תמיכה. הכרזה אוטומטית עם כל יד תומכת מלבד....

  — ♦3/♣3-(בהתאמה) ♠/♥2

 (בהתאמה3♥/♠ )

  — ♥/♦1NT-2 (. xxxxx)אפשר סלם כנגד  Mתמיכה עם סדרה מאוד חזקה ב

  — ♦3/♣3-(בהתאמה) ♠/♥2

 (בהתאמה♥/♠ )4

  — ♥/♦1NT-2 (courtesy cuebid)לסלם  רעה במיינור, ויד  תמיכה
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  — ♦3/♣3-(בהתאמה) ♠/♥2

3new suit 

  — ♥/♦1NT-2 לסלם טובהויד במיינור,   תמיכה

 (- 4m—3mבהתאמה2♥/♠ )

Redwood לסלם, אפילו מול משיב  נפלאהבמיינור, ויד   תמיכה

 מול  ,AQxx♣xxx, ♦AQ, ♥Axxx♠שלא מחפש סלם. )

♠Kxxxx♣x, ♦KJxxx, ♥xx,   קלפים שימושיים  4-3שקיווה למצוא

 והנה ישנם חמישה(

1NT-2♦/♥ —  

  3m-(בהתאמה) ♠/♥2

—4m+1 (new suit) 

  — ♥/♦1NT-2 אין שלישייה במייג'ור, ואין רביעייה במיינור

 3NT — ♦3/♣3-(בהתאמה) ♠/♥2

לשחק. כלומר עם יד חלשה חלוקתית אין יותר התיעצויות ועל 

 המשיב לבחור משחק מלא.
1NT-2♦/♥ —  

  ♦3/♣3-(בהתאמה) ♠/♥2

— 3NT-4♥/4♠/5♣/5♦(בהתאמה) 

Redwood אבל יתכן שמעוניין לשחק במייג'ור, תתכן עצירה ,

 הסתפק בגרבר...( ! )עם הסדרות אדומות,6Mאו תיקון ל 5Mב
1NT-2♦/♥ —  

  ♦3/♣3-(בהתאמה) ♠/♥2

— 3NT - 4m+1(newsuit) 

Gerber 1NT-2♦/♥ —  

  ♦3/♣3-(בהתאמה) ♠/♥2

— 3NT-4♣ 

Quantitative הזמנה כמותית 

 
1NT-2♦/♥ —  

  ♦3/♣3-(בהתאמה) ♠/♥2

— 3NT-4NT 

  — ♥/♦1NT-2 ספלינטר )לצבע של עצמך, מה יש?(

 jump shift-(בהתאמה) ♠/♥2

 1NT-2♦/♥ — 2NT נק', כל החלוקות( 16-17קלפים ויד חזקה ) 4תמיכה של 

 (בהתאמה)♠/♥1NT-2♦/♥ — 3 נק'( 15קלפים ויד חלשה ) 5תמיכה של 

נק'(, ודאבלטון בצבע  17-16קלפים,יד חזקה  ) 5תמיכה של 

 )תמיד יש דאבלטון עם חמישייה(המוכרז 
1NT-2♦ — 2♠/3♣/3♦ 

ודאבלטון בצבע  נק'(, 17-16קלפים,יד חזקה ) 5תמיכה של 

 )תמיד יש דאבלטון עם חמישייה(המוכרז 
1NT-2♥— 3♣/3♦/3♥ 
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 ♥1NT-2♦ — 2♥ - 3 !♥ההזמנה בזאת הזמנה למשחק מלא. 

 ♥1NT-2♦ — 2♥ - 4 הזמנה לסלם

 ♠1NT-2♥ — 2♠-3 (Stayman)כי הזמנה למשחק מלא דרך   הזמנה לסלם

 ♠1NT-2♥ — 2♠-4 (super acceptלשחק )מן הסתם התכוון לחפש סלם אחרי 

 ♠G.F.  1NT-2♦— 2♥-2קלפים בהארט ,ארבעה בספייד,  +5

 ♥1NT-2♦— 2♥-2♠—2NT-3 קלפים בהארט, מחפש סלם +6

 ♥F.G 1NT-2♥— 2♠-3+ קלפים בספייד וארבעה קלפים בהארט .5

Courtesy cuebid 1  ♥עבורNT-2♥— 2♠-3♥—4m 

Transfer to ♣ 1NT-2♠ 

שצריכים עוד תמונה  ♦+ קלפים ב6על סמך   מזמין למשחק

 כדי לרוץ
1NT-2♠ — 3♣-3♦ 

 1NT-2 ♠— 2NT קלאב ויד לא מינימלית . A,K,Qמבטיח לפחות תמונה מ 

 1NT-2NT הזמנה למשחק

Puppet Stayman ,G.F. 1 , מבטיח שלישייה במיג'ורNT-3♣ 

 ♦3NT! 1NT-3♣— 3אין חמישיה במיג'ור. לא קיימת תשובה של 

 ♦1NT-3 ,יד חלשה ♦קלפים ב  6לפחות 

 ♥1NT-3 קלפים בכל מיג'ור ,מזמין למשחק 5

 ♠1NT-3 ( .G.Fקלפים בכל מיג'ור ,מחייב למשחק )  5

Ace ask (Gerber) 1NT-4♣ 

King ask 1NT-4♣ — 4x-5♣ 

Texas transfer 1NT-4♦/♥ 

מראה  5+ נקודות , הכרזה בגובה 18מחייב סלם , מראה 

 מראה חמישיות. 6רבעיות ,הכרזה בגובה 

1NT-4♠ 

מראה רביעיות  5הכרזה בגובה – Quantitativeהזמנה לסלם 

 מראה חמישיות 6,הכרזה בגובה 

1NT-4NT 

( מראה כח 2( מעניש, 1דוגמאות ללא מחייב:  .בחר צבע

 )למשל "שקול לפתיחת שלכם"(  ושולל יד מאד חלוקתית

1NT-(dbl)-rdbl 

To play 1 , בדר"כ חמישיהNT-(dbl)-2x 
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G.F.1 , מכריזים רביעיותNT-(dbl)-2NT 

G.F.1 , טבעיNT-(dbl)-3x 

 1NT-(dbl)-pass אותם אם יברחו מחפש להענישלשחק, 

Stayman 1NT-(2♣)-dbl 

System on 1NT-(2♣)- 

 ♦2NT-3♣— 3 יש רביעייה!אין חמישיה במיג'ור. אבל 

 2NT-3♣— 3NT אין לא חמישיה ולא רביעייה במיג'ור.

 24m-[any]—♣3-NT .♦זאת הדרך היחידה לחפש סלם ב .mמחפש סלם ב

  ♦4-♦3 – ♣3-NT2 :בפרט  

 NT-3♣— 3♦-3♥2 מראה רביעייה ספייד, אבל לא שולל רביעייה הרט

 ♥2NT-3♦— 3♥-4 (♦4הזמנה לסלם )יכול היה להכריז ישר 

 ♠2NT-3♥— 3♠-4 (♥4הזמנה לסלם )יכול היה להכריז ישר 

 NT2-3♠ עם יד חלשה( 4♣ל NT2)אין דרך לברוח מ ♣הזמנה לסלם ב

 5NT3 – ♠3-NT2/♣ היד לא מתאימה לסלם

 NT2-3♠—4♣ יד מתאימה לסלם

Redwoodבדר"כ אפילו למול קוצר ב( יד טובה לסלם ,M) ♦4—♠3-NT2 

Redwood ♦4-♣4—♠3-NT2 

יעזור  NT4בידים כרגיל ויתכן ש-ביד, ממשיכים עם קיו-קיו

 RKCBכ

4M-♣4—♠3-NT2 

   * * * * *  

Puppet Staymen  1,גם אחריNT  2וגם אחריNT . 

 מבטיח רביעייה אחת לפחות. ♦3)אין אפילו רביעייה(, כך ש Puppet Staymanל 3NT, יש תשובה של 2NTאבל, אחרי 

 . cuebidיש לנו התאמה בספייד, ונתתי אומר:  ♦2NT-3♣ -- 3♦-3♠ – 3NT-4 -- ♦2-♣2דוגמא:  

 ...)קרי, אין התאמה במייג'ורים( עם השלכות הפוכות Gerberזה  ♣4 –זהירות 

 :NT2חיפוש סלם במיינור )עם ששיה( אחרי פתיחת 

  ראה טבלה למעלה, אין דרך לברר על מייג'ורים( 3♠מכריזים בקלאב( 

  אין דרך לברר על רביעיות במייג'ורים( 4♦ואז  3♣בדיימונד מכריזים( 

   * * * * * 
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, כל הכרזה להמשך הכרזה כרגיל redoubleשולל עוצר ומחייב  Stayman :passהם הכפילו 

 אחרת מראה עוצר.

 3m♠/2-(p)-p –(dbl) -♣2-(p)-NT1 במקום הredouble  הצפוי מראה חוסר עניין ברביעיות במייג'ור ואת

 (.m, חיפוש סלם ב♠-)הזמנה ב Staymanאחד מהשימושים האחרים שלנו ל

 אותו סיכום בסיסי תקף ל-Puppet Staymanול ,-Checkback Stayman. 

* * * * * 

 : transferהם הכפילו 

 Pass – מראה דבלטון בצבע המבוקש 

o Redouble לים את הטרנספר בכל זאת ואז ניתן להמשיך כרגילשל המשיב מבקש להש 

o )צבע חדש: לשחק )טבעי ולא מחייב 

o בדר"כ יבוא אחרי -קיו( בידredouble מבקש עוצר )והשלמת הטרנספר 

  קלפים בצבע3השלמת הטרנספר מראה + 
o  אחרי טרנספר למייג'ור יהיה לנוSerious 3NT 

o 3ביד מבקש עוצר, כדי לשחק -קיוNT  במייג'ור !למרות ההתאמה 

 וכו' הם יקבלו חיתוך ואולי יפילו אותנו... QJxומול  xxxלמה? כי יש בצבע שלהם 

* * * * * 

 )ולא משנה מה המשמעות של הכפל(: NT1 את הפתיחה הם הכפילו

 Redouble – takeoutבדר"כ יד חלשה ללא חמישייה , 

 2x – לשחק 

o שלוש סדרות להכריז את הסדרה שאין  אגב, בעיקר כשלא פגיעים ו/או במיינור אפשר עם יד של

 redoubleשעליוו תכריז  doubleולקוות ל

 Pass – !לשחק 

 2NT – Baron ( עם יד חזקהGF.) 

 3x –  .טבעיGF.מחפש סלם . 

* * * * * 

צבע זה טבעי,  )ולא משנה מה המשמעות של הכפל(של הפתיחה:  reopening doubleאחרי 

doubleretakeout  ,NT2  זהtakeout  עדיף לשני צבעים(double )אם מסתדר. 

* * * * * 

 וכו' Staymanזה  doubleכלומר  ,ignore & system onמלאכותי:  ♣2אחרי אוברקול 

 * * * * * 

 (solRuben)   נסולרוב

 .להלן( x)או התערבות שמראה שתי סדרות שאחת מהן ידועה והיא  1NT-(2x) במקרים של התערבות טבעית

)כי לא שלנו. אם אחרי האוברקול הם הכריזו צבע חדש, הכרזות עוצר מתייחסות רק לצבע החדש  overcall 1NTזה כולל 

 .ללא עוצר( 1NTבטוח שאי פעם הכרזנו 

 : עקרונות
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 2NT-3♥  מלאכותי אם היא( מראים את הסדרה שמעלx.טרנספרים של ממש או בערך .) 

 עוצר באפשרי שוללת -השלמת הטרנספר הבלתיx . הפותח יכול אחר כך להכריז(3NT )חופשי. 

  טרנספר נמוך הואto-play  אוGF. 

  טרנספר גבוה הואGF.   אין super-accept. 

  הכרזותto play  מפסידים  8מפסידים בגובה שניים, ~ 8-9במייג'ור קונסטרוקטיביות, כלומר הזמנה חלשה, כלומר

 JT9xxxx, x, xx, xxx, ובגובה שתיים: KQJxxx, x, xxx, xxxידיים קלסיות:  בגובה שלוש.

o  2הוא יזמין אחרי  (5קלפי כיסוי )או אפילו  4.5לכן אם לפותח ישM .ויסרב לטרנספר בגובה שלוש 

  ובדר"כ שוללות עוצר  ♠3הכרזות של(GF בין עם ישיר ובין עם ב ,)אם עדיין לא ביססנו אותוrebid. 

o  3אלא אם כן אין צורך כי אפשר להכריזx 3, או שאפשר להכריז בקש עוצרכדי לNT  כי כבר ידוע האם יש

 עוצר

  מתחילות עם עם יותר מכיוון אחד )שתי סדרות או סדרה + עוצר( , בעיקר כאלה מזמינותידייםtakeout double. 

o .הכרזה נוספת של המכפיל מראה זאת 

 .עם יד טהורה )כל הנק' בסדרה אחד( יש להכריז את הצבע ולא להכפיל 

Takeout לא טהורות, כולל ידיים הזמנתיות Dbl 

שניתן היה  Mטבעי. מראה עוצר ושולל רביעייה ב

 .2להראות בגובה 

 – (p) Dbl 

NT2 

 Dbl  (p)–  מראה כח הזמנתי

]NTnon jump bid<3[-(p)-[any bid] 

 Dbl  (p)– הזמנתי וטבעי

NT2-(p)-[any bid]  

)מקבל את  GFמראה שניתן להכריז הנמוך בינהם 

 .ללא עוצרההזמנה( 

–(p)  Dbl 

 –(p)  (any suit)-(p)-(any suit)  

♠33x/ 

ללא עוצר  GFמראה שניתן להכריז הנמוך בינהם 

 (.penalty pass)כנראה קיווה ל

 –(p)  Dbl 

♠3x/3-(p)-[any bid] 

( ולא חלוקה אקסטרא GFמראה כח אקסטרא )

 (.penalty pass)כנראה קיווה ל

(p)  Dbl 

[jump bid]-(p)-[any bid] – 

Takeout  .)!מראה דבלטון בצבע שלהם )אוטומטי

 למשיב שרצה להעניש.  penalty passזה בדר"כ יתן 

–(p)  p 

Dbl  

To play 9-8, קונסטרוקטיבי )יד טהורה של 

 מפסידים, או יד פחות טהורה עם קצת נק'(.

2y 

 NT2-3♠ הכרזות מלאכותיות, טרנספרים וכדומה

או תחרותי )יגיד מראה את הסדרה של הצעד הבא. 

pass או ,)GF )ימשיך אחרי הטרנספר( 

 טרנספר מוחלט לצבע מתחת לצבע שלהם

 (y<x כאשר) y)3-(1 ( ושולל עוצר.GFמראה כח )

 x3 –3y  -  

 (y<x כאשר) y)3-(1 .(♠טבעי )רביעייה ( וGFמראה כח )
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♠3 –3y  - 

 (y<x כאשר) y. 1)-3(yעם תמונה במקסימום מצוין, מן הסתם מראה 

 >3y -  

 (y<x כאשר) Gerber. 1)-3(yטרנספר מחדש, אלא אם זה יוצא 

>3y - 1)-4(y - :למשל 

♣(p) 4 ♥3 –(p)  ♣) 3♠2( NT1 

 מחפש עוצר ו/או להראות רביעיות במייג'ור)ים(

 .♥מבטיח רביעייה ב, זה =x♠יוצא מהכלל: אם 

1) -3(x בעצם שאלה.טרנספר לצבע שלהם ילואכ , 

 3x –1) -3(x .(x)בעוצר שולל 

 M3 –1) -3(x .(x)בוגם עוצר מראה רביעייה בסדרה 

 מבקש טרנספר לצבע מעל לצבע שלהם  .GFמראה את הסדרה של הצעד הבא. 

 (y<x כאשר) 1)-3(y .(x)בויש עוצר ( y)באין תמיכה 

NT3 )מסרב להשלים את הטרנספר( 

 מהמשיב להמשיך לתאר את ידו.מבקש 

שיש את שניהם או שאין תמיכה ואין עוצר, או 

שיש תמיכה הוא מיינור(, או  y)רלוונטי רק כש

 ומחפש סלם. 

1)-3(y (כאשר y<x) 

3y 

 (y<x כאשר) 1)-3(y (GFאין עוצר )עדיין 

♠3-3y 

 (y<x כאשר) y)3-(1 יש עוצר

NT3-3y 

 (y<x כאשר) y)3-(1 סלם(., מחפש control)מראה  yביד ל-קיו

new suit 

 (y<x כאשר) y)3-(1 .ד שאינה מתאימה לסלםוי( y)בתמיכה  יש

4y 

GF כאשר עוצר אלל .♠x<  ניתן גם להכריז זאת דרך

הטרנספר הבלתי אפשרי. כשהיריבים פגיעים 

. כך penalty passולקוות ל בדר"כ עדיף להכפיל

 במיינורים. 55שבמצבים האלה זה די מבטיח 

♠3 

 3NT פנוי. עם עוצר. שולל רביעייה במייג'ור לשחק,

Gerber ♣4 

Texas  ♥/4♦4 

♣3 GF .שואל על עוצר )לא מעניין פה( ומייג'ורים 

pass  ופס, א: 3♦מחליף את התשובה השלילית

שולל  NT3מראה רביעייה,  3♥דווקא אין עוצר )!(. 

♣) 3♦(2 NT) 1♦(1 

♥) pass (p) 3♦(3 

♣(p) 4 NT(p) 3 
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 .את שתי הרביעיות )אופס כפול!(
 ?♣איזה מין אוברקול זה היה? אולי נשחק  4♣

 ?♥)ממשיך להתעלל בפרטנר( מציע  4♥

xxAx, xx8xAQ, AQx,  .♦4  היה מציע גם♠? 

(p) ♥4  

 .♥מראה רביעייה  3♥

pass  עוצרמחליף אם התשובה השלילית: אין. 

NT3 )לשחק )יש עוצר 

♥) 3♠(2 NT) 1♣(1 

NT(x) p (p) 3 

NT2 יד לאטבעי והזמנתי ) 3♥. ♠מראה עוצר גם ב 

 מראה תמיכה חזקה. 3♠טהורה(. 

) x♠(2 NT) 1♣(1 

 ♥(p) 3 NT(p) 2 

♠(p) 3 

 

 3) ♥(2 NT1♥ (p) .(Qxx, KJx, KQJx, Ax)תמיכה ויד שלא מתאימה לסלם 

♠4 

תמיכה ויד סבירה לסלם )אם יד סלמית ממש היה 

 ביד ישיר או אח"כ(נותן קיו 

♥3) ♥(2 NT) 1♥(1 

NTp) 3( ♠3(p)  

♠(p) 4 

)או שאין תמיכה ואין עוצר, או שמחפש : המשך 3♦

 .(♦סלם ב

♠3 :GF ים -♦6מן הסתם עם ששה . ♣ללא עוצר ב

 .חולשה בצבעים שלהםעם או 
NT3גם תמיכה וגם עוצר : 

♣) 3♣(2 NT) 1♥(1 

♠) 3(p ♦(p) 3 

NTp) 3( 

GF  .אם לא מעוניין בסלם, ים -♦+ 5ים ו-♠4טבעי(

 ים או חולשה בצבעים שלהם(-♦6כנראה 

♣) 3♥(2 NT) 1♣(1 

♠) 3(p ♦(p) 3 

* * * *         * * * * 

 והם הכריזו הכרזה שמראה שני צבעים: 1NTאחרי שפתחנו בנסול של שתי סדרות רו

 עוצר בצבע המוכרז ושולל עוצר בצבע מראה )הזול בינהם( קיו ביד קיו ביד בגובה שניים, או "טרנספר" ל

 . השותף יענה על הצבע השני.השני
o אם יש רק קיו ביד אחד מתחת לNT3 )יחליף את החסר 3♠, )בהנתן הטרנספרים הרגילים 

 בנסול שמראות עוצר, כאן מראות עוצרים בשני הצבעיםהכרזות רו 

 בנסול ששוללות עוצר, כאן שוללות עוצרים בשני הצבעיםהכרזות רו 

 Dbl מראה רצון להעניש לפחות אחד מהצבעים שלהם 

 3M-(p)-any –(p) -x-(majors)-1NT מראה קוצר ב-M 3)מזהיר מNT בדר"כ עם שישייה ללא עוצר מתאים ,

 (.במיינור

♦3 :GFאבל לא ב ♥, יש לי עוצר ב♠. 

NT3יש לי עוצר ב :♠. 

)M(p/3 ♦) 3=majors♥(2 NT1 

NT3 

♠3 :GFאבל לא ב ♣, יש לי עוצר ב♦. ♠inors) 3=mNT(2 NT1 

♣3 :GFאבל לא ב ♦, יש לי עוצר ב♣. 

 .♣: גם לי אין עוצר ב3♦

(p) ♣inors) 3=mNT(2 NT1 

(p) ♠x) 3( ♦3 
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 בלי עוצר( NT3)כי מותר לו להכריז  ♠: יש לי רביעייה ב3♠

NT3לי אין : 

pיש לי חצי עוצר. נקווה שיש לך את החצי השני : 

)שכנראה עדיף  ♥: אין לי. אבל יש רביעייה ב4♥

 ללא אפילו חצי עוצר(. NT3להכריז במקום 

(p) p (x) NT3 

♥4 

* * * *         * * * * 

שמראה  ♠2)כרגיל, זה כולל פתיחה של  2♦2/♥2/♠( אחרי פתיחה חלשה טבעית שלהם advancerלבנסול על ידי המקדם )

 . דוגמאות:, וכו'( וכפל של השותףm+♠ב 5-5

(2♥)-dbl-(p/rdbl)-2♠ , To play, weak (here, 0-7) 

(2♥)-dbl-(p/rdbl)-2NT can , so strong hands 10-never 8( Transfer to 3C

bid as needed over further preempts) 

(2♥)-dbl-(p/rdbl)-2NT - (p)-3♣-(p) -3♦ To play, weak (0-7) 

(2♥)-dbl-(p/rdbl)-2NT - (p)-3♣-(p) -3♥ Stayman with stopper 

(2♥)-dbl-(p/rdbl)-2NT - (p)-3♣-(p) - 3♠ GF. Natural ♠ bid 

♠/3♦/3♣3-(p/rdbl)-dbl-)♥(2 Natural constructive (8-10) 

(2♥)-dbl-(p/rdbl)-3♥ Stayman, no stopper 

(2♥)-dbl-(p/rdbl)-4♣/4♦ Natural GF (often slam tries) 

(2♥)-dbl-(p/rdbl)-2NT – (p)-3♣-(3♥/4♥)-p -- 

 (p)-3♠/4♠ without a jump  

 ♠-ב GF-ה

(2♥)-dbl-(p/rdbl)-2NT – (p)-3♣-(3♥)-p --  

(p)-4♣ 

Weak, competitive (extra shape) 

* * * * * * 

 הסכמים שונים להכרזות המשך

NTSerious 3 

שמונה קלפים במייג'ור, ההכרזה עדיין מתחת ( שיש לנו התאמה של לפחות כשההכרזה הראתה )אפילו ליריבים  מתי?

 (.3NT - ♠3-♣3 - ♠2-♠1)שיתכן וזאת ההכרזה שיצרה אותו, למשל  GF, ואנחנו ב3NT-ל

המראים עוצר )כולל קוצר( ראשון או שני ומחפשים סלם. לא מראה עוצר מסוים אלא  חלק מקיובידים איטלקייםזהו  מה?

יכול אפילו להיות  .סטהקונטקכמה? לפי שולל כח נוסף ) 3NTכח מעבר לקיוביד רגיל, להבדיל קיוביד שמדלג מעל 

courtesy cuebid  .)לא מדלגים על קיוביד כדי להכריז חסר כל עניין בסלםerious 3NTS. 

 .♠נק'(, אבל שולל עוצר כלשהוא ב 14מספיק כח כדי לחפש סלם מול מינימום )עד  מראה NT3-♥3 – NT2-♥1 דוגמא: 

 )יד מפושלת מהקריות( ♠שולל עוצר כלשהוא ב NT3 – ♥3-♥2 – ♦2-♣2בדומה: 

Negative Double 

 4♥-אם יש בדיוק מייג'ור אחד שלא הוכרז, אז אפילו עד ל  .3♠עד ל. 
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  1 - ♣1רק אחרי פתיחות♠ 

 :מבטיח 
o ( כשממש רוצים מותר גם עם קצת פחות, אבל אין 3+ בגובה 10, 2+ בגובה 9, 1+ בגובה 7כח כרגיל ,

 דרך להראות זאת בהמשך ההכרזה(
o :רביעייה במייג'ור )כמעט תמיד, ניתן לבנות דוגמאות נגדיות אבל הן נדירות עד כדי זניחות( ו 
o :או 

  השנייהרביעייה בסדרה 
  3לפחות  –כח נוסףHCP אקסטרא 

  שהיריב קפץ, ויש בדיוק מייג'ור אחד שלא הוכרז. במקרה זה הכפל מראה רביעייה במייג'ור

 החדש ואינה מראה את הצבע הרביעי.

  תשובות:

. בלי על ידי הפותח היא תמיכה, לא צבע חדש )בדר"כ יש שניים, אבל לפעמים רק מייג'ור אחד( הכרזה של אחד מהצבעים

ובזאת הוא מבטיח את   NTקפיצה אינה מראה כח נוסף. אם למכפיל אין רביעייה בצבע זה, הוא מחליף צבע, או מכריז 

 האקסטרא. 3HCPה

 (.advance cuebidמלאכותי. מבקש המשך תיאור עם עדיפות עליונה לעוצר )יתכן גם כ  GFקיו ביד זה 

 .Axxx, xx, xx, Kxxxxעם  (♥1)-♣1ה במייג'ור, למשל אחרי לכן לעיתים נאלץ לתמוך במיינור גם עם רביעיי

  דוגמאות:

. 3NT. עכשיו אפשר לסגור ל15או  14עד  +♦4מהפותח זה  ♦3יש להכפיל.  (♥2)-♣1אחרי  ATxx, AQTx, x, Kxxx( עם 1

 (♣4כנראה ללא התאמה וללא עוצר( אפשר לחפש סלם )למשל  ,+16או  15) ♥3אבל אם הפותח עונה 

צריך "למתוח" ולהכפיל, למרות שהמשיב יצפה לשבע נק' + שלוש נק' פיצוי על  (♠1)-♦1אחרי   Kxx, QTxx, Axxx, xx( עם 2

 זה שאין קלאבים

  ללא חמישייה משלו. 5♦צריך "למתוח" ולהכפיל. המשיב לא יכריז  1♣-4)♥(אחרי  KJxx, xx, AQx, Jxxx( עם 3

 

על תשובה מינימלית )לא מחייבת( של הפותח. כל  passעם יד מינימלית, המכפיל אמור פשוט להכריז  המשך הכרזה:

 .(GFבגובה אחד, זה יראה רק כח הזמנתי, אחרת זה יהיה  double)אחרי הכרזה אחרת מראה כח נוסף 

*      *      *     *     *     *    * 

 אחרי הכרזות הפרעה שלהם המראות שני צבעים:

(, 1Mאחרי פתיחת  Michael’s cue bidשלנו, או כמו  2Mאם ההכרזה חושפת רק אחד מהצבעים )למשל כמו פתיחת 

 בצבע זה. overcallמשחקים את שיטת ההכרזה הרגילה כנגד 

משחקים  נסול שני צבעים לעיל(רוב, ראה 1NT)יוצא מן הכלל: אחרי שפתחנו  אם ההכרזה חושפת את זהות שני צבעים

cheaper-is-lower  וריאציה/פירוט של(unusual vs. unusual:כלומר .) 

 ביד הזול להכרזה הוא הכרזה חזקה בצבע הנמוך משני הצבעים ה"אחרים".-הקיו 

 ביד היקר להכרזה הוא הכרזה חזקה בצבע הגבוה משני הצבעים ה"אחרים".-הקיו 

 .הכרזה ישירה של אחד מהצבעים ה"אחרים" היא תחרותית בלבד 

  ,למשל( אם ההכרזה אינה באחד משני הצבעיםunusual NT כפל מראה רצון להעניש לפחות אחד מהצבעים ,)

 .HCP+ 10שכזה שלהם, זה  2NTביד או -שלנו וקיו 1x. בפרט למשל, אחרי פתיחה שלהם. הכח בהתאם 

 ( אם ההכרזה באחד משני הצבעיםGesthem?כפל מראה רצון להעניש לפחות את הצבע הזה ,) הכח בהתאם . .

 .HCP+ 10שכזה שלהם, זה  2NTביד או -שלנו וקיו 1xבפרט למשל, אחרי פתיחה 

  הכרזותNT .כרגיל: טבעיות ולא מחייבות 
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*      *      *     *     *     *    * 

Pass מחייב – (forcing pass) 

 כאשר  מתי?

 מבלי שמי מאיתנו הכריז הכרזה הפרעתית בדרךומשחק מלא בציפייה לבצע )למשל, בקפיצה( הכרזנו מיוזמתנו  .1
 Game Forceאנו במצב של או ש .2

 Overcallוהם הכריזו 

 וגם:

 כאשר אחד מאיתנו הזמין למשחק מלא )לא משנה אם ההזמנה נדחתה( והם הכריזו לגובה חמש .3

 דוגמאות:

 ♥4 - ♥1 הכרזת הפרעה( 4♥) לא 

 ♠4 --) ♥/4♥(p/X/3 ♠(X) 2 ♣1  הכרזת הפרעה( 2♠) לא 

 ♥) 4♠(3 ♣3 --) ♠(2 ♥(X) 2 ♥1 תחרותי, כלומר, ללא קפיצה( 4♥היה רק הזמנה,  3♣) לא 

 ♠4 --) ♥(4 NT(X) 2 ♠1 מחייב (NT2  ביססGF) 

 )♠(4-p-)♠(2-♣2 מחייב (pass מקבל את הGF) 

 ? אומר מה זה

 .doubleשאין מצב שהם ישחקו בלי 

  בלי כח התקפי נוסף משמעותי( ורצון להגןכפל במושב שני מראה כח הגנתי נוסף( 

 Pass  עם( במושב שני מראה שאין העדפה ברורה בין להגןdoubleובין התקפה ) 

o  למשל, נק' באסים(כולל ידיים שיש להם אקסטרא גם להגנה וגם להתקפה( 

o pull-and-Pass .חלש 

 ציא לצבע שלנו אחר כך.ומותר להו passכלומר, עם מינימום התקפה ומינימום הגנתי מתחילים עם  

 .הכרזה ישירה מבטיחה אקסטרא התקפי. לכן היא סוג של הזמנה 

  משמעות הרגילה, בנוסף לביד מבטיח-קיו( גם שליטה ,A/K/void/singletonבצבע שלהם ) . 

 דוגמאות:

 ♠) 5♥(5 ♠4 --) ♥(3 ♦(X) 3 ♠1 מראה אקסטרא התקפי 

 (3)pass –) ♣(5 (2)) pass♣(4 (1) ♦3 --(Pass)  NT(X) 2 ♦2 

1. GF מה שלעתים מבאס, אבל עדיין .GF. 

, אז עדיף להראות 4Mמחייב, מן הסתם ללא כל אקסטרות )כי עם אקסטרות נרצה לשחק  .2

 מתוך ארבע)!(, וכו'( 4M ,NT4, 4♦אותם עכשיו, מה שאפשרי עם רב הידיים על ידי 

  .5M, וחוץ מזה אין דעה אם להכפיל או להמשיך ל5-5כבר הראה  ,מחייב .3

 ♥5 –p (p) X (p)   –) ♦(5 NT(X) 2 ♠1 בסיבוב קודם( 5♥ )כי לא נתן ♦מבטיח אקסטרא התקפי אבל שולל שליטה ב 

 * * *  

 * * *  

 על כפל מעניש וכפל מוציא

 (. דוגמאות למעניש:1NTטבעי של  rebid, אם אפשרי )אפילו אחרי takeoutהוא  2או 1כפל בגובה 
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 dbl –or higher)  NT2( – NT1 

 After 1x – (dbl) – rdbl  

 After 2M – (dbl) – rdbl 

 After two takeout doubles (by our side)השלישי כבר מעניש , 

 כפל שני:

  בדר"כ, עדייןtakeout  חוץ מעל  ♠3עד(2NT )!?טבעי 

  ובפרט לא אחרי( כשהשותף לא הבטיח כלוםPenalty Pass: ) 

o  הכרזה אחרי הכפל(ביד שנייה מבטיח כח נוסף )תכנן עוד 
o  מקרה רומז שאין רביעייה בצבע שהכריזבכל 
o  44, בעוד שהצבע השני מבטיח 33לכן תשובה מינימלית בצבע חדש יכולה להיות עם . 

-. ו44מבטיח לפחות  ♦3, אך xxx,xxxx,xxx,xxxיכול להיות  X-(P)-1♠ – (2♥)-X-(P) ,♣3-(♥1)אחרי  דוגמא:

 היה מבטיח רק ארבעה ספיידים. ♠2
, AKxx, xx, AKxx, AKx. למשל גם אם לשותף אקסטרה נפלאים ויד מאוזנת כמו xxx,xxxx,xxx,xxxהערה: מסוכן מדי לעבור עם 

 מאוזנות. 18, לא כל שכן ברב המקרים שלשותף סתם xx, AKQJTx, QJT9, xהכרוז עלול לבצע עם 

*     *     *     *     *     *     *       

 :4mהכרזות 

 הוא טבעי? ♣44/♦מתי 

 .cue bid, זה cue bidבצבע חדש יכול להיות טבעי, והאפשרות השניה היא 4♣4/♦במקרה של ספק האם 

  מגיעה הכרזה טבעית שניה. 2♣למען הסר ספק: למי שפתח 

 טבעיתההכרזה האחרונה  3 ♠2 –(p)  ♦(p) 2 ♣2 (p)♥  (p)- 4♣  למשל: 

 טבעי אינו מחייב? ♣44/♦מתי 

  שלילית לשאלה לעוצר לרק כתשובהNT3 (ות בעברחוסר הבנ והי)נקווה שגמרנו איתן , 

  כמובן, כשאין( על הכרזה של היריביםGF וללא קפיצה) בהכרזה תחרותית 

 (1♥-3)♦(-3♠הגיוני שיהיה מחייב, כמו  1♥-3)♠(-4♣כבר הוכרז קודם? למשל  m)רק עם 

 טבעי אינו מחייב? ♦4/♣4 מה מראה

 כשאנחנו כבר בGF בm, למשל בקיובידים, ולא כקפיצה, זה מבטיח קלף נוסף בm . 

  ♥2♦-(2♠) – 3♣-(p)-3♥-(p) – 3♠-(p)-4♣-(p) – 4♦-(p)-4♥-(p) – 4♠-(p)-4NT-(p)- 5-(p)-♦1דוגמא מטאגור: 

ים. פותח: ♦( כי גם לו חמישה ♥Kהמשיב יודע לענות בחיוב )ולהראות  ♦Qאשר על השאלה לכ

Ax,A,JTxxx,ATxxx :משיב ,xxx, KQ, Axxxx, KQx 

 

* * * * * 

 4NTפתיחת 
= שני אסים. ההכרזה הבאה של הפותח  ♣5NT  =A♣, 6= האס הזה,  ♠5-♦5 = אין לי, 5♣שואלת על אס. תשובות:  

 קובעת את החוזה הסופי.

   ,5♦, או 5♣על התערבות של כפל ( מתעלמים מההפרעהdouble  מבטיח כמובן  5♦על♦A.) 
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  על התערבות גבוהה יותר, משחקיםD0P1.ובפרט עם שני אסים מכריזים , 

* * * * * 

 פתיחות חלשות
 הוא מעניש. double ,(, וכו'♠4-♣3, 2-♦2♠חלשות ) שלנו, כולל פתיחות preemptאחרי כל הכרזת קפיצה 

 (  2012)דוגמאות מפסטיבל הברידג'  X-(♣3)-♠2או 2♠-(2NT, natural) – 3♠-(4♣)-x-(p)-♦2  ל:למש

  הכפלה על ידי זה שהכריזpreempt  כמובן שכמעט בלתי אפשרי למצוא מצב שמצדיק הכרזה כזאת( מראה(

 ,2♠-(3♥, natural) – x-(natural ,♥2)-♦2התקפה. דוגמא:  מקסימום גם למטרות הגנה וגם למטרות

 

* * * * * * * 

 ♦2אקרנס 

 ,במייג'ורים 5-5,  5-4,  4-5, 4-4מבטיח יד של 

-3, ביד שניה 3-10: ביד ראשונה או שלישית HCPו

 5-5בדרך כלל עם  ., ביד רביעית כמעט פתיחה8

 הניקוד המקסימלי יורד בנקודה.

2♦ 

 2המשיב מעוניין לשחק במיג'ור שהכריז בגובה 

(To Play. ) 
2♦-(pass)-2♥/2♠ 

 נקודות. 15בקשה להמשך תיאור. בדר"כ עם +

, כי נק' במינור לא מספיקות HCP 18לפעמים אפילו 

 שוות כאן הרבה פחות

2♦-(pass/dbl/2M)-2NT 

 ♣3-(pass)-♦2 טבעית לא מחייבת

המשיב  ,ללא העדפה בין המייג'וריםהכרזת הזמנה 

 . במיג'ורים 3-3מבטיח לפחות 
2♦-(pass)-3♦ 

 2♦-(pass)-3♦ – 3♥3/♠  מינימום, זאת הסדרה שבחרתי לשחק

 NT3 – ♦3-(pass)-♦2 )יתכן שנשחק פה!(במייג'ורים  4-4מקסימום, 

 ♠ 24/♥4♦-(pass)-3♦ –  , בחרתי לשחק בזאת(5-5מקסימום, חמישייה )אם 

Preemptive , to play 2♦-(pass)-3♥/3♠ 

Preemptive , to play 2♦-(pass)-4♥/4♠ 

כלשהי חוץ  (7HCP6/-3) יד מינימליתהפותח מראה 

 5-5מ 
2♦-(pass)-2NT – (pass)-3♣ 

( כלשהי חוץ מ 6HCP-3הפותח מראה יד מינימלית )

 .dbl-פה ההזמנה טיפה יותר חזקה בזכות ה .5-5
♣3-(pass) – NT2-(dbl)-♦2 
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 ..G.Fבכח כלשהוא  5-5הפותח מראה יש של 

 .9/7נמוך בנקודה:  5-5אגב: הניקוד המקסימלי עם 
2♦-(pass)-2NT – (pass)-3♦ 

 ♥G.F. 2♦-(pass)-2NT – (pass)-3מקסימלית   4-5הפותח מראה יד של 

 ♠G.F. 2♦-(pass)-2NT – (pass)-3מקסימלית  5-4הפותח מראה יד של 

 G.F. 2♦-(pass)-2NT – (pass)-3NTמקסימלית  4-4הפותח מראה יד של 

Relay  של  נוסףהמשיב מבקש תיאור מדוייק יותר

 יד הפותח .
2♦-(pass)-2NT – (pass)-3♣-(pass)-3♦ 

 – ♦2NT – (pass)-3♣-(pass)-3-(pass)-♦2 4-5של  (מינימלית)הפותח מראה יד 

(pass)-3♥ 

  – 2NT-(pass)-(pass)-♦2 5-4של )מינימלית( הפותח מראה יד 

3♣-(pass)-3♦-(pass) – 3♠ 

  – 2NT-(pass)-(pass)-♦2 4-4של )מינימלית( הפותח מראה יד 

3♣-(pass)-3♦-(pass) – 3NT 

To play 2♦-(pass)-2NT-(pass) –  

3♣-(pass)- 3♥/3♠ 

המשיב מציע סלם במייג'ור המוכרז, הפותח יכול 

, cue-bid -להענות להצעה ע"י הכרזת צבע אחר כ 

, או ע"י שאלה לאסים או שהפותח Serious 3NTע"י 

לא יענה להצעה ויכריז משחק במיג'ור המוצע 

(♥4/♠4.) 

2♦-(pass)-2NT –  

(pass)-3♦-(pass)-3♥/3♠ 

המשיב מציע סלם בהארט ,הפותח לא שולל ומראה 

 קונטרול בספייד .

2♦-(pass)-2NT-(pass) –  

3♦-(pass)- 3♥-(pass) – 3♠ 

המשיב מציע סלם בהארט ,הפותח מראה עיניין 

 נק(  ושולל קונטרול בספייד  . 6)לפחות 

(Serious 3NT). 

2♦-(pass)-2NT-(pass) –  

3♦-(pass)- 3♥-(pass) – 3NT 

המשיב מציע סלם בהארט ,הפותח לא מתלהב 

אבל לבקשתו של המשיב מראה קונטרול ושולל 

 קונטרול בסדרות מתחת שלא הוכרזו .

2♦-(pass)-2NT-(pass) –  

3♦-(pass)- 3♥-(pass) – 4♣/4♦ 

המשיב מציע סלם בספייד, הפותח יכול להענות 

, ע"י cue-bid -להצעה ע"י הכרזת צבע אחר כ 

Serious 3NT או ע"י שאלה לאסים או שהפותח לא ,

 (.4♠יענה להצעה ויכריז משחק במיג'ור המוצע )

2♦-(pass)-2NT-(pass) –  

3♥-(pass)-3♠ 
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To Play 2♦-(pass)-2NT-(pass) – 3♥-(pass)-3NT 

המשיב מציע סלם בהארט ומראה קונטרול בקלאב 

,הפותח יכול להענות להצעה ע"י הכרזת צבע אחר 

או ע"י שאלה לאסים או שהפותח לא  cue-bid -כ 

 (.4♥יענה להצעה ויכריז משחק במיג'ור המוצע )

2♦-(pass)-2NT-(pass) –  

3♥-(pass)-4♣ 

המשיב מציע סלם בהארט ,מראה קונטרול 

בדיימונד ושולל קונטרול בקלאב ,הפותח יכול 

 cue-bid -להענות להצעה ע"י הכרזת צבע אחר כ 

או ע"י שאלה לאסים או שהפותח לא יענה להצעה 

 (.4♥ויכריז משחק במיג'ור המוצע )

2♦-(pass)-2NT-(pass) –  

3♥-(pass)-4♦ 

To Play 2♦-(pass)-2NT-(pass) – 3♠-(pass)-3NT 

To Play 2♦-(pass)-2NT-(pass) – 3♠-(pass)-4♥ 

המשיב מציע סלם בספייד ומראה קונטרול בקלאב 

,הפותח יכול להענות להצעה ע"י הכרזת צבע אחר 

או ע"י שאלה לאסים או שהפותח לא  cue-bid -כ 

 (.4♠יענה להצעה ויכריז משחק במיג'ור המוצע )

2♦-(pass)-2NT-(pass) –  

3♠-(pass)-4♣ 

המשיב מציע סלם בספייד ,מראה קונטרול 

בדיימונד ושולל קונטרול בקלאב ,הפותח יכול 

 cue-bid -להענות להצעה ע"י הכרזת צבע אחר כ 

או ע"י שאלה לאסים או שהפותח לא יענה להצעה 

 (.4♠ויכריז משחק במיג'ור המוצע )

2♦-(pass)-2NT-(pass) –  

3♠-(pass)-4♦ 

 המשיב בירר חולקת הפותח, וקבע את החוזה

(to play) 
2♦-(pass)-2NT-(pass) –  

3♥-(pass)-4♠ 

במשיב ארוך בדיימונדים )לפחות חמישיה( ומעוניין 

 מוכפל . ♦2לשחק חוזה של 
2♦-(dbl)-pass 

Takeout (SOS) 2♦-(dbl)-p-(p) - rdbl 

Takeout ,כולל ידיים שרוצות לנצל את ה-dbl  כדי

 לתת הזמנה חלשה, שתוראה ע"י הכרזה נוספת

 , וכו'(3♦"קיו ביד" של )מייג'ור שני, 

2♦-(dbl)- rdbl 

 לשחק )הפותח יכול להוציא לרביעייה במיינור(

2♦-(dbl)- rdbl-(any) –  

Any-(any)-2NT  

)גם אם זה איכשהוא קורה בסיבוב מאוחר 

 יותר( 

  – rdbl-(any) -(dbl)-♦2תמיכה חזקה  / מראה (, ים♦)כי למשיב אין  ביד-קיו
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  ♦Any-(any)- 3 בפרט:. מבקש המשך תיאור לפי ההקשר

)גם אם זה איכשהוא קורה בסיבוב מאוחר 

 יותר( 

 כדי לתת הזמנה חלשה dbl-ניצלתי את ה
2♦-(dbl)- rdbl-(any) –  

2M-(any)- 3♦  

 (♦3זאת הכרזה מניעתית )תמיכה הזמנתית זה 

 לא הבטיח חמישייה ♠2אגב: 

 xxxx, x, Qxxx, xxxxלמשל עם: 

2♦-(dbl)- rdbl-(any) –  

2♠-(any)- 3♠  

Preemptive.2 . בחר מייג'ור♦-(dbl)- 3♦ 

 משחק מלא-(any)-♦2 לשחק

 צבע חדש-(overcall)-♦2 ...♦3לשחק. כולל 

 

 טקטיקה

מראה כח ויד מאוזנת. אבל לא אם  , אוtakeout, גם אם הוכפל )בהנחה שזה ♦2על  passבמידת האפשר משתדלים לתת 

 (.takeout redoubleולא אם היה  ,ים-♦מראה  כפלה

   * * * * * 

 ♠2/♥2פתיחת 

נקודות ושתי חלוקות אפשריות  6-10הפותח מראה 

,או שישיה בהארט או חמישיה בהארט וחמישה 

  המיינור .

 כשלא פגיעים, תתכן גמישות במס' הHCP 

  שמרנות...כשפגיעים, תתכן 

2♥ 

 טיבעי ,מראה לפחות חמישה ספיידים ויד טובה
  )מחייב(

2♥-(pass)-2♠ 

 בדר"כ עם יד הזמנתית+. שואל מה החלוקה

 השואל מוותר על הזכות להציע צבע משלו בהמשך!

2♥-(pass/dbl/2♠)-2NT 

 ♣2NT-(any) – 3-(any)-♥2 מראה חמישה הארטים וחמישה קלאבים

 ♦2NT-(any) – 3-(any)-♥2 וחמישה דיימונדיםמראה חמישה הארטים 

 ♥2NT-(any) – 3-(any)-♥2  6-7מראה שישיה וטווח נקודות של 

 ♠2NT-(any) – 3-(any)-♥2  8-10מראה שישיה וטווח נקודות של 

 AKQxxx 2♥-(any)-2NT-(any) – 3NTמראה שישיה 
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Pass or correct –  למשל עםxxx, xx, Axxx, AKxx. 2♥-(pass/2♠)-3♣ 

 מחייב. , (Bailey’s)לא עקבי עם   טבעי

 מראה לפחות חמישה דיימונדים ויד חזקה
2♥-(pass/2♠)-3♦ 

 2M-(dbl)-p לשחק

SOS 2M-(dbl)-p-(p) - rdbl 

Takeout כנראה ,SOS  אבל תתכן גם הזמנה חזקה XX-(dbl)-2M 

 צבע חדש2M-(dbl)- טבעי. לא מחייב.

 הי! פגעת בחמישייה שלי!

חובה להראות זאת כל פעם שזה קורה ובכל גובה 

 הכרזה, כנ"ל בסדרות השניות האחרות

להראות = לתמוך במצב לא מחייב או לתמוך עם 

 קפיצה.

2M-(pass/2♠)-3♦-(any) – 5♦  

 או

2M-(pass/2♠)-3♦-(6♠) – 7♦  

 או

2M-(dbl)-3♦-(any) – 4♦ 

 – 2M-(pass/dbl/2♠)-2NT-(pass, etc.) הזמנה לסלם )ומעלה( במיינור

3m-(pass, etc.)-4m 

 מייג'ורהזמנה לסלם )ומעלה( ב

! זה נשמע )כמו שקרה בקריות( זהירות לא לשכוח

  כמו נסיון לסלם במיינור...
 ואז צבע שני. Jacoby transferלמרבה הצער, מבנה שונה מאחרי 

2M-(pass/dbl/2♠)-2NT-(pass, etc.) – 

3m-(pass, etc.)-צבע חדש 

נקודות ושתי חלוקות אפשריות  6-10הפותח מראה 

,או שישיה בספייד או חמישיה בספייד וחמישה 

 המיינור .

 כשלא פגיעים, תתכן גמישות במס' הHCP 

 ...כשפגיעים, תתכן שמרנות 

2♠ 

 2NT-(pass/dbl)-♠2 בדר"כ עם יד הזמנתית+. שואל מה החלוקה

 ♣2NT-(any) – 3-(any)-♠2 מראה חמישה ספיידים וחמישה קלאבים

 ♦2NT-(any) – 3-(any)-♠2 מראה חמישה ספיידים וחמישה דיימונדים

 ♥2NT-(any) – 3-(any)-♠2 8-10מראה שישיה וטווח נקודות של 

 ♠2NT-(any) – 3-(any)-♠2  6-7מראה שישיה וטווח נקודות של 

 AKQxxx 2♠-(any)-2NT-(any) – 3NTמראה שישיה 

Pass or correct –  למשל עםAxx, xxx, xxx, AKxx )?( ♣3-)pass(-♠2 

טבעי ,מראה לפחות חמישה דיימונדים ויד חזקה 
 )מחייב(

2♠-(pass)-3♦ 
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טבעי ,מראה לפחות חמישה הארטים ויד חזקה 
 )מחייב(

2♠-(pass)-3♥ 

 בדר"כ עם שני אסים יש לפתוח בגובה אחד. 

  . חוץ מכמובן במושב שלישי.Q גםו ,A,Kחסרת  שישיהבדר"כ יש להמנע מלהכריז על סמך 

 * * * * * 

 הכרזת הפרעה סטנדרטית )יתכן שעם שישייה בלבד, אם יש סיבה מיוחדת(. גובה שלושצבע בפתיחת ב

 . קפיצה למשחק מלא או סלם היא טבעית.צבע חדש מחייב לסיבוב אחד )טבעי( תשובות:

 !Kickbackזה  ♦4תשובה של  ♣3על 

 !Kickbackזה  4♥תשובה של  3♦על 

* * * * * 

 (♣2תמיד חלשות )יד חזקה תפתח בגובה אחד או גובה ארבעה צבע בפתיחת ב

* * * * * 

 אחרי שהיריבים פתחו 

Responsive Dbl נק' בסדרות האחרות. למשל:  10-8כ. מראה 2♠ה עד לגובx-)♥(2-dbl/2m-)♥(1 

 .xx, xx, Axx, AKQxxxx (western cue)עם  3H-(1H). למשל: 3NTבקש עוצר למ 3לגובה ביד בקפיצה -קיו

 שמבטיח רק שניים. ♣אפילו כשהם פתחו  

 :הם הכריזו שני צבעיםבידים אחרי ש-קיו

  אנו "מתעלמים"  אז בהתערבות הראשונהים(, -♣4שלא מבטיחה  1♣אחד מהם זה קלאב "קצר" )פתיחה באם

 זה טבעי.   ♣p-(1♥)-2-(♣1)ביד רק בצבע השני. למשל: -מהקלאבים ויש קיו

 חרתא: 
o 3אנחנו במצב ש אםNT  עוצר.  ראהמבתמונה, קיו ביד 

 .(קונסטרוקטיבי ♣3חלש, לכן  ♠2)כל זה בהנחה ש   ♠p-(2♠)-3♣   ̶  (p)-3-(♥1)למשל: 

o  אם לא, למשל כהכרזה הראשונה שלנו, הכרזת הצבע שמתחת למכריז היא טבעית, הכרזת הצבע

 זה טבעי. ♠p-(1♠)-2-(♥1)שמעליו היא "ה"קיו ביד. למשל: 

 

 

  :קיו ביד אחרי פתיחה טבעית בגובה אחד

(Bailey’s cue bid טבעית כולל קלאב קצר, או )♦precision 1. 

 NT2 ( מראה את שתי הסדרות האחרות הנמוכותNTunusual 2.) 

 ביד מראה את הסדרה האחרת העליונה וגם אחת משתי האחרות-קיו 
o  המקדם יכול להכריז הכרזתNT   אם זאת הכרזה נמוכה יותר,אוכדי לשאול מה הצבע השני, מינימלית , 

 pass or-כ (2Mלא עקבי עם הפתיחות  –)גם את הגבוה יותר הכרזה מינימלית באחד משני הצבעים האחרים 

correct.   3הכרזות אחרות של צבע חדש אוNT  הןto play:דוגמאות . 

 = NT2: -(p/dbl)-♥2-)♥(13 ;שואלm = שביעייה; 

4m = כעשר לקיחות בסדרה זאת;  
♠); (to 2 pass or correct = ♥2:  -(p)-♦2-)♦(1

=  NT23 ;שואלm = שביעייה=  to play NT3;  
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5m = עשר לקיחות בסדרה זאת-כאחת; 

=   NT3:  –) ♠(3-♠2-)♠(1-p4 ;שואלm =  כעשר

 לקיחות בסדרה זאת

: -) ♣(3-♣2-)♣(1 

pass or correct (to  = ♥; 3= pass or correct ♦3

=   NT);  3♠3כעשר לקיחות ב♦  =♦4; שואל 

=   NT3: -)♠(3 – ♠2-(p)-p-)♠(14 ;שואלm = 

 כעשר לקיחות בסדרה זאת
=  NT: 2 -)♥(2-♣2-)♣(1שביעייה  ;3♦ =שואל 

 

 יוצאות דופן: takeoutעוד על הכרזות 

 4NT יכול להיות לtakeout למשל ,NT4 –) ♠(4-dbl-)♠(1-♦1 או ,NT4-(4♠) 

  אחרי(rdbl)-dbl-(1x) כשהrdbl ( הוא טבעיto play ,)pass .מבקש מהמכפיל לבחור צבע 

כאלה מתאימות גם להרבה ידיים עם שתי סדרות טובות, כאשר "נתקן" בחירה של השותף בצבע אחר.  takeoutהכרזות 

)הרווח הוא במקרים הנדירים שהוא  5♥-, נתקן ל5♦, ואם השותף יבחר NT4-)♠(4יכול להכריז  x,AKxxxx, x, AKxxxלמשל: 

 .♣5(. אגב, אם מחליפים בין הסדרות כנראה עדיף 6♦, ההפסד כשהוא יכריז 5♣יכריז 

 , כך שהשותף יבחר סדרה אדומה.2♦-ל ♣2ויתקן  dbl-(1♠)-(rdbl)אחרי  passיכריז  x, Txxxx, Txxxx, xxעוד דוגמא: 

Takeout :סטנדרטי במצבים לא סטנדרטיים 

  אחרי שיריב פתח בסדרה מסוימת, ושותפו נתן הכרזה שלא מראה צבע אחר מסוים, כפל הואtakeout  של הצבע

 pass-(1NT/2m=Drury/2NT=Jacoby/3m=Bergen)-dbl-(1M)הראשון )והיחיד( שהם הראו. למשל: 

 * * * * 

 (WoolseyLandy, -Multi)לנדי -מולטי

 שמבטיחים לפחות פתיחה.  NT1המושבים וכנגד כל סוגי הל בכ מתי?

 מראה נק' ודי מאוזן והשאר טבעי dblנשחק  10-12של  NT: למשל, נגד כשלא

 חזק צריך בעיקר לקיחות התקפתיות. NT, נגד HCPחלש צריך בעיקר  NTנגד  גישה כללית:

Dbl – מראה לפחות נק' כמו הקצה התחתון )הטיפוסי( של הNT  ויד מאוזנת או חצי מאוזנת. ,, וכו'(15, 17-15)על שלהם 

 .(45)מייג'ורים, יתכן  - 2♣

 מייג'ורבחר  - ♦2 

 .)לא רוצה להגן(ומאוד חלוקתית  (3m)חזקה מדי להכריז "רק" , או: שישייה במיינור ויד מאוד חזקה מייג'ורשישייה ב - 2♦

 ♥2 - Pass or correct )הכרזה כמעט אוטומטית( 

 2♠ - Pass or correct ומזמין למשחק מלא ב-♥ 

 NT2 – מהי הסדרה שלך? זה מזמין למשחק מלא בשני המייג'ורים 

2M – 5Ms  מול( מיינור +NT )חזק, כשפגיעים, אמור להבטיח חמישייה גם במיינור 

 2NT – שואל מי המיינור 

2NT – מיינורים 
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 המשך אחרי השאלה מזמין. ♠2,♥2,♣2על הכרזות  תשובות:

 .♠זאת הזמנה למשחק מלא ב ♠2♠-(p/dbl)-2NT – (p)-3♣-(p)-3 -(1NT) דוגמא:

 .♣2אחרי  3Mקפיצה ל כנ"לים, M+ 4זאת הכרזה הפרעתית עם  2Mאחרי  3Mלכן תמיכה ישירה 

   * * * * * 

 x=♠ ,(N=1 ♠1-(♦1), למשל ב overcall (Nxאחרי  (advancerהכרזות המקדם ) שלנו: overcallאחרי 

 3mל 2mכשמעלים  HCP 9-12, ♦1נק' תמיכה במייג'ור או ב 7-10טבעי, תמיכה ללא קפיצה: 

 הכרזת הפרעה. ,חלשתמיכה בקפיצה: 

 (mixed raise) נק' תמיכה 10-8והזמנה חלשה, , תמיכה של לפחות ארבעה קלפים: לגובה שלוש קיו ביד בקפיצה

 ויותר מדי הגנה להכרזת הפרעה נוחה מיועד לידיים עם יותר מדי התקפה לתמיכה רגילה נוחה 

  , וכו'14-12מראה  HCP ,2NT 11-8מראה  1NT: הכרזות ללא שליט

  .חמישייהנקודות, לא מחייב. מבטיח   12-9טבעי וקונסטרוקטיבי,  :ללא קפיצה צבע חדש

בטוח חלש מדי(  KJ9xxx(, טבעי עם שישייה סבירה )Intermediate jump shiftהכרזה "בינונית" )עם קפיצה:  צבע חדש

 והתאמה סבירה(. 10HCPוהזמנה חזקה למשחק מלא )אמורים לקבל עם 

 רק הראשונה אפשרית: Passכבר הכריז המקדם אם שתי אפשרויות, אך בדר"כ  קיו ביד: 

 + נק' תמיכה11-תמיכה ו .1
2. 13 +HCP ללא תמיכה 

. הוא בוחר הכרזה תיאורית ככל x(N+1)-מעבר לעל ידי הכרזה ( GF)ולכן גם מראה כח  overcallerה המשך הכרזה:

, ולכן בדר"כ "מבקש עוצר", )לא בהכרח מבטיח כח נוסף( , אז הוא שולל הכרזה תיאורית יותרcuebidהאפשר. אם זמין 

 תראה שישייה. xבעוד שהכרזת 

לקבל הזמנה, כלומר זה מספיק  1Mשל  overcallיש. אחרי  bidding spaceהכח הדרוש כדי "להראות כח" תלוי בכמה 

 . אחרת זה פתיחה+. נק'~, כולל חלוקה4M - ♦3-1M (14 )פתיחה לא מינימלית כמו ב

מראה רביעייה  2♦ הסברים:  - 2-(p)   ̶ 2♣-(p)-♥1-♣)(1♦-(p)-3♥למשל, תתכן עוד הזמנה אחרי שהמקדם שלל יד חזקה, 

או  2NTיזמין פה, כנראה עם תמיכה שבגללה לא הכרזנו ישר  2NTאגב, גם  נק'. 11-12כשיש מזמין  ♥3 נק', 13ועד

3NT. 

כולל את , 3♥ to play, (HCP 12טבעי, יד מינימלית )עד  2NT הסברים:  ♥2♠   ̶ (p)-2NT-(p)-3-(p)-♥2-(♠1)עוד דוגמאות: 

 .GFמראה כח נוסף, ולכן היא  של המקדםאחרת . כל הכרזה נק' תמיכה 11-12-עם תמיכה ו cue bidשהכרזנו המקרים 

 2NTנק'( וטבעי )לכן בדר"כ ללא רביעייה נוספת וללא עוצר( ;  13יד מינימלית )עד מראה  ♥2♠  ̶  (p): 3-(p)-♥2-(♠1)אחרי 

+ נק' ללא רביעייה בצבע חדש, ללא עוצר, וללא 14מראה  ♠3( וטבעי, לכן מבטיח עוצר ; HCP 12מראה יד מינימלית )עד 

 ♥HCP   ;4+ 13טבעי )יתכן שלשותף אין תמיכה...( עם  4mועוצר ;  HCP  (13-14+ )מן הסתם 13מראה  3NTשישייה ; 

 + נק'( וטבעי, כלומר לפחות שישייה.14יד חזקה )מראה 

 

  אחרי שהכפלנו:

 . 12נק' טובות ל 8קפיצה בצבע מראה מ

 + בלי סדרה ראויה להכרזה.9+, או 13קיוביד מראה או 

 :dbl-(rdbl)-(1x)אחרי 
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pass ואינו מציע לשחק מ( 1בקש מהמכפיל לבחור צבעx  .)עם רדבל 

 .preemptiveהכרזה בקפיצה היא 

יתכן שאנחנו  .)ים-Mטיפוסי, שגם הוא הראה שלושה  takeout doubleים )מעניש מול -Mמראה  M(1-dbl-(1x):  double(אחרי 

 !M-נשחק ב

 

 : preemptאחרי שהם פתחו עם 

 :3אחרי פראמפט בגובה 

 ( ההכרזות ביד רביעיתreopening.דומות לאלו ביד שניה, אך חלשות יותר בכשתי נקודות ) 

  1כפל חזק בכשתי נק' מעל כפל של פתיחתx  עם  13סתם,  14)מינימלי זה בערךxx  ומטה בשליט, או

 מושלמות( 12
o  לטוב. ונקווה 7, המכפיל ימשיך בהנחה שזה 0-9תשובה בגובה שלוש זה 

o  4תשובהm 0-10ע זה ללא קפיצה בגובה ארב. 

o  תשובה שלcuebid או ,(3x)-dbl-(4x)-dbl( וספק לגבי המשחק הטוב 10, מראה יד חיובית )+

. מראים רביעיות )+( לפי )ומשל רביעייה במייג'ור וחמישייה במיינור(ביותר. מבטיח שני מקומות לשחק 

 הסדר, ללא קשר לאורכן. 

 ♣dbl-(4♦)-dbl – (p)-4♥-(p)-4♠ – (p)-5-(♦3)למשל: 

o  איןdouble-power !במיינור 

 .♠מראה אוברקול בקלאב וגם רביעייה ב 3-(p)-dbl-)♦(3♥ - (p)-4♣ דוגמא: 

 כשיש לנו קלאבים, נחייה איתם. 3Mהערה: יש עדיין חורים אחרי פתיחת 

 Overcall 13-17מראה יד עם כח משחק משמעותי. בדר"כ כ HCPבוסס על . עם מHCP  ,לא  14בלבד

 חייבות להספיק.

  זהירות, לא כולל( שאצלנו זה  ♦4-(♣3)קפיצה בסדרהLeaping Michael’sדומה ל )Acol-2 כלומר טבעי ,

 לקיחות. 8.5או  8עם סדרה טובה וכ

 3NT  .17מאוד לא מוגדר +HCP  לא חייב מאוזן / עם מקור לקיחות -ומעלה(. מאוזן / חצי 25)כן, יתכן גם(

 .Kxxזה עוצר טוב. הרבה יותר טוב מ Axבמצבים שכאלה  . מבטיח עוצר.(AQJxxxלהיות ודאי, למשל 

o 4♣  זהBaron . מזמין לסלם.לפחות 

o 4♠  מציע סלם, אחרי(3m)  במיינור השני, אחרי(3M) .בשני המיינורים 

o 4♦/4♥ זה טרנספר 

 ים.מיינוראחד מהאם בלתי אפשרי, זאת הצעה לסלם ב 

  מציע סלם במיינור, אבל עוד לא ידוע באיזה מיינור  ♦3NT-(p)-4-(♥3)דוגמא: 

o 4NT ( 11-12זאת הזמנה חלשה לסלם HCP) 

 הצעה למבנה אחרי ברון:

o  4מראה כח, לכן תשובות  5♣, ♣כשהצבע שלהם זהNT-♦4  פשוט מראות יד מינימלית ואת הרביעייה הזולה ביותר

(4NT  קפיצה ל3334מראה .)5x  19תראה( +slam force ( וששיה )בדר"כ יש זמן להראות חמישיות על ידי הכרזה

 .(6♦ כבר מזמין, ומותר להכריז 5♦)שכן מראה כח ושולל תמיכה  4-(p) – ♣4-(p)-3NT-)♣(3♦-(p)-5 ♣פעמיים(. דוגמא: 

o עדיין מראה כח. דוגמא: 5♣ים, ו-♣ יםמרא יםביד-אחרת, קיו  

שלל ארבעה דיאמונדים והבטיח ארבע )+(  4♥ה 3)♥(-5-(p)-♣5 – (p)-♥4-(p) – ♣4-(p)-3NT♥- (p)– 5♠  ב

 הראה ארבעה ספיידים.  ♠5-הראה קלאב חמישי, ו 5♥הראה כח לחייב לסלם,  5♣קלאבים, ה

 

Leaping Michaels וחברים 
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 , וקפיצה למיינור.4NT, במיינור ביד-בגובה ארבע: קיו( passed handה בהזדמנות הראשונה )לא על ידי מדובר בהכרז

 תיחה חלשה,)א( פ-שלהם כ ♠3עד  ♦2אחרי הכרזת 

 1))♦(-p-2/3)♦(, או 1)♠(-p-2)♠(אחרי  )למשל  Passשלהם כשהשותף הכריז  )ב( תמיכה לא מחייבת

מצפים לבצע ותמיכה, קלפי כיסוי  1-1.5( וחזקות, כך שמול 5-5כל ההכרזות האלו מראות ידיים חלוקתיות )לפחות ובדר"כ 

 מפסידים. 4יניב הגדיר ב.  ,KQ9xx, x, AQJT9, Ax  ;, QJ98x, Ax, AK987x- ; , Ax, KQJTxx-AKT98משחק מלא. דוגמאות: 

  וששיה בצבע הגבוה בדר"כ עדיף להכריז  65עםovercall .פשוט 

 לכן:

 עדיין  הכרזה מחייבת, אלא אם כן היריבים התערבו ואז איןforcing pass )כי יתכן מאד שלשני הצדדים יש משחק מלא( 

o  יתכן מצב שלforcing pass  בהמשך אחרי שהכפלנו 

 ביד של אס בצבע שהשותף שלל -ים כיסוי יש )בדר"כ( להמשיך לסלם, עדיף ע"י הכרזת קיועם תמיכה ושני קלפ

 מול האס השותף יוכל להאט. voidבו אורך, כך שעם 

 ההכרזות הן:

 4קפיצה לNT  שני המיינורים. מראה את 

 ההכרזה אינה בגובה ארבע( –עדיין מבקש עוצר  ♦3-(♦2))כמובן שביד במיינור מראה את שני המייג'ורים -קיו 

 קפיצה למיינור מראה את המיינור ומייג'ור. אם הם הראו מייג'ור, אז זה השני 
o  אם לא ברור מי השני, אז 

  טבעי(,  ♦2כשה ♣4-(♦2)שואל )זה  4♦, ♣4על 

  זה  ♥4, ♦4עלpass-or-correct  (.  ♦4-(♣3))זה 

 

 :weak twoהסכמים מיוחדים כנגד 

NT2 –  ,טבעיHCP 18-16 .)ועוצר)ים 

  המשך הכרזה עםStayman  לא(puppet.וטרנספרים כרגיל )! 

  הטרנספר הבלתי אפשרי הואGF .שמזהיר מקוצר בצבע שלהם 

Overcall –  :עם ששיה 11רעות. אפשר  17עם חמישייה. אפשר  15-16עם ששייה. אפשר  13-16טבעי. טיפוסי +

 , כך שפתיחה מינימלית בדר"כ לא מספיקה.GFנק', נהיה ב 10מצויינת. העיקרון הוא שאם לשותף יש 

  המשך הכרזה כלשהוא הואGFביד מבקש עוצר.-. קיו 

o 3-(♠2)ר ואין. למשל ניתן לעצור לפני משחק מלא רק כשבוקש עוצ♣-(p)-3♠ – (p)-4♣-all pass 

Double – takeout  אוbig double (17+ HCP.) 

  המשך הכרזהlebensohl )"יניב קורא לו "חלקי( 

 עם עוצר. ♣מראה  3NTללא עוצר ו ♣ביד מראה -שוברים את הטרנספר, כאשר קיו big doubleעם 

 (2♠)-x-(p)-3♠  =GF  יתכן  ♥בלי עוצר ויש להניח בלי רביעייה(advance cue bid.מאוד יתכן מיינור ארוך .) 

 (2M)-x-(p)-4m ( 6-7חלוקתי וחלש HCP )?– 5הכרזה מאוד נדירה. מזמין לm .אם היד מתאימה 

 מבקש עוצר –ביד -קיו

 :♦2-הסכמים מיוחדים כנגד מולטי
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 .big doubleאו ( ויד מאוזנת או חצי מאוזנת 15-13, כך ש2NT)ולא מתאים ל בכל מייג'ור  3מבטיח לפחות כפל 

 )יניב קורא לו "חלקי"(יש לבנסול  אחר כך

 p-(p)-x-)♦(2  כולל( לשחק: או יד חלשהYarborough.או יד מאוזנת, או יד הגנתית עם דיאמונדים ,) 

 NT2-(p)-x-)♦(2   =7-0 )עם מיינור)ים( )שלילית של לבנסול 

o   ♦3-(p/X)-♣3-(p) –NT 2-(p)-x-)♦(2  מראה קצת חלוקה ונק', כי לא רצה להכריזpass. 

o  עם לפותח“Big Double”  3♣הוא בדר"כ יכריז את הצבע שלו במקום 

 x-(2M)-x-)♦(2 –  או קצת יותר ושלושה(8רביעייה וה זכפל רגיל מבטיח שלישייה, אז )מול כפל רגיל מעניש + 

 NT2-(2M)-x-)♦(2 טבעי 

 3M-(2M)-x-)♦(2 ???? = )?שואל על עוצר? )עם מיינור ארוך לאוו דווקא סגור 

 x-(3M)-x-)♦(2  =take out זה בהנחה שה(3M  3מבוסס על התאמה ידועה, למשל מבטיח )בכל מייג'ור 

 .OM, מניחים שלפותח ששיה ב4OM: העיקרון הוא שחוץ מהכרזת 2Mהמשכים אחרי אוברקול 

 2OM/3OM-2OM)(not -2M-)♦(2 .)קיו ביד )מניחים שהשותף ניחש נכון באיזה צבע ההפרעה 

 4OM-(not OM)-2M-)♦(2  כל כך הרבה( טבעיOM-)ים שיודע שהשותף ניחש לא נכון 

 3m-(any)-2M-)♦(2 10 יפות(. הכרזה מחייבת 9+ )או 

 GF תשובה היאכל . מאוד בעייתילהמנע ממנו אם רק אפשר, כי המשך ההכרזה . 16-13הוא טבעי ובערך  3mאוברקול 

בלי עוצרים בשני הצבעים, או להכריז צבע חדש )שמבטיח  NT3(. הרבה פעמים צריך להתפשר ולהכריז cue bidוטבעי )אין 

 חמישייה( עם רביעייה.

g biל  ופחות מדי נק' 2M(: לפחות ששיה טובה, יותר מדי לקיחות לintermediateזאת קפיצה בינונית ) 3Mאוברקול 

double 16-14. כלומר בדר"כ . 

 :התערבות ביד רביעית

, למרות שאצל (Mשל  takeout)בפרט כפל זה  Mשיטת ההכרזה מניחה שהצבע שלהם הוא  pass-(2M)-(♦2)אחרי 

 .Passים והוא יכריז –♠מראה הרטים, כי בדר"כ לפותח יש דווקא  2♦-(p)-2♠שחקנים שפויים 

 x-(2M)-p-)♦(2 take out  שלM כולל )"כלומר יש לבנסול )"חלקי .cue bid-ים בM. 

 ♠3-)♥(2-p-)♦(2 .קפיצה בינונית כמו ביד שניה 

 3M-(2M)-p-)♦(2 טבעי 

 3M-(2M)-p-)♦(2 

2NT – 15-17HCP  ועוצרים סבירים במייג'ורים 

 כשאופי הפתיחה יובהר.ביד שניה אם אין הכרזה שמתאימה ליד, ניתן לחכות לסיבוב הבא 

Leaping Michaels 2-מולטי אחרי פתיחת♦: 

o  מראה ♦4-(♦2)למשל  .♥2הכרזות ישירות כמו אחרי פתיחה חלשה טבעית של ♦+♠ 

o מתחילים ב, ועוד צבע ים-♥ עםPass ונכנסים אחרי שהפתיחה מובהרת 

 

 

 שונות

 אחרי שהם מצאו התאמה, כפל בסדרה שלהם מראה כח (DSIP.וליתר דיוק, כח בצבעים האחרים ,) 

 1X-(pass/dbl)-1Y-(2Z) – 2NT אפשרי  15-17לשחק עם בערך  זה(1רעות אחרי  18m-(p/d)-1M) 

 1x-(2y)-2NT  ,10-12זה טבעי HCP 
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 (1x)-p-(1y)-1NT זה טבעי 

  כפל על ידי יד רביעית אחרי(1z)-1y-(1x)  הואtakeout  אבל לא בסגנון(Snapdragon) 

o  מן הסתם עםtolerance ל-y .ורביעייה בצבע הרביעי, למרות שתתכן גם עם חמישייה, בעיקר כשפגיעים 

  ( היא בדר"כ 4-2במכרז תחרותי, הכרזה של הצבע שלהם )בגובהcuebid  המראה תמיכה חזקה בצבע האחרון

, זה מראה יד חזקה, ללא support doubleאו אחרי , NTאחרי , reopeningאבל אם אין כזה, למשל בשל השותף. 

 .GameForceבדוגמאות שראיתי בינתיים "יד חזקה" גורר , reopeningרזה תיאורית יותר, ואם לא בהכ

  הכרזה שאמורה להיותsplinter  ובאה אחרי הכרזתNT  טבעית של השותף היא ספלינטר עצמי )מראה עוד קלפים

 בצבע האחרון שהקופץ הכריז, אם הוא הכריז רק אחד אז מקבע אותו כשליט, וגם מראה קוצר(. 

; לכן אחרי GFאינם  3M-ו 2NT , רק♠2חרי האהסברים:  .m4-(p)-2NT –(p) -♠2-)♦(2-♥1דוגמא מהמועדון: 

 הוא ספלינטר. ♣4ואפילו (, כך סיכמנו) GFהוא  ♠2NT ,3ה

 

 כשהם מכפילים הכרזה טבעית שלנו...

 (1x)כמובן, אלא אם כן זאת הייתה פתיחה ב .takeoutזה  redoubleבדר"כ 

 .XX-(X)-♠1-)♥(1( ואין כיוון ברור )לכן כנראה יד די מאוזנת(. למשל: HCP+ 8( מראה כח )advancerעל ידי המקדם )

 שלנו....כשם מכפילים הכרזה מלאכותית 

 בגדול

 2)למרות אלמנטים מלאכותיים כאלה או אחרים, למשל תשובה  קלפים )או יותר( בצבע המוכרז  4מראה ההכרזה שלנו  אם♥ 

 .מציע לשחק שם Pass, ולכן SOS redoubleכפלה של הכרזה טבעית: ייחסים לזה כאל המתאנו (, Stayman-ל

 מאחר ולא התכווננו לשחק שם, אין , אחרתSOS redouble, ו-redouble .מציע לשחק שםPass  .לא מציע זאת 

o  2יש חצי יוצא מהכלל שאחרי♦-(X) 2, מכריזים כאילו כוונתנו הייתה לשחק♦ (SOS redouble .)'וכו 

 תשובה שלילית של צעד אחד שמבוטלת. בדרך כלל המשמעות של ההכרזות האחרות נשארת כמו שהיא, מלבד 

 הסכמים יותר פרטניים:

  עלcuebid ומחפש סלם /תמיכהשמראה קונטרול. 

o  המשךcuebid- :ים מבטיח עזרהA ,K או ,Q בצבע שהוכפל. 

o Redouble  קצת מזכיר( מראה קוצרSOS redouble.בצבע זה ) 

o Pass שולל את שניהם. מכריז הcuebid  יכול לתתredouble כדי לבקש המשך בהתעלמות מהdouble. 

היה מראה שאיפות Rdbl .♥וקונטרול כלשהוא ב ,♣מראה שאיפות לסלם עם עזרה ב ♥3♦-(p) – 4♣-(dbl)-4-(p)-♠1 דוגמא:

 .♣לסלם עם קוצר ב

  עלcuebid 3 רק/גם בצבע שלהם שמחפשNT.  "מה"בגדול– Pass 'זה "אין לי מה לומר", וכו 

o Redouble עוצר-מבטיח חצי 

  קלסי עםQx ,Jxx או ,T9xx אפשרי ,K  אוTxxx אבל זה מסוכן כשלשני היריבים יש תמונה. 

   :דוגמאXX-(X)-♠3-)♠(1,  שדוגמא( לKaren Walker) :XX  –(X) -♠3-(p)-p –) ♠(2-♥1-(p)-♦1 ועוד ,

 ביד לא מבטיח התאמה(-)זאת מאחר והקיו XX-(X) –  ♥2-(P)-♦2-)♥(1אחת: 

o ( בגובה שתיים, אפשר קצת להתחכםla Mike Lawrence-a ולהשתמש בזה גם אם עוצר כמו )Ax(x) ,

 .3NTאפשרות לתקן ל. אם לא, עדיין סביר שתהיה Qxראשון עם   NTבתקווה שהשותף יכריז 

  יש תשובה של צעד אחד שרק שוללת דברים, אין בה יותר צורך. אז שאלה  תהכרזזאת אםPass  זה "אין לי מה

 , וצעד אחד גם הוא הכרזה טבעית. (NT )לא תמיד הגיוני ב מציע לשחק שם redoubleלומר", 

o .בכל מקרה, כל התשובות האחרות, ההמשכים המלאכותיים, וכו', עדיין תקפים 
o .אם יש לך מה להכריז, מהדברים שהשאלה בדר"כ נועדה לברר, יש להראות אותם מיד 
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 דוגמאות:

o 2♦-(p)-2NT-(X) – 3♣  במייג'ורים  55)וגם ם קלאבים ושוללת מקסימו 5או  4זאת הכרזה טבעית, מראה

). 
  עדיין תקף, לשאול על חמישייה במייג'ור. ♦3 המשך 

o  4יוצא מהכלל: פתיחה שלNT שהיא ששאלה כל כך ממוקדת שלא מעניין כלום ומשחקים ,ignore. 

 לJacoby  ,ולטרנספרStayman  ים לעילם מיוחדמייש סיכולמיניוו 

  :1אין סיכום מיוחד לשאלות שבהן התשובה המינימלית אינה צעד אחדM-(p)-2NT2, וM-(whatever)-2NT אז ,

 .פשוט מתעלמים

עם יד חזקה,  redoubleאפשר ), אין פה תשובה מינימלית, אז מתעלמים מהכפל 2NT – (X)-(p)-♦2-(♦1)אחרי למשל כנ"ל 

 .(או להחביא את הכח cuebidבדוגמא עדיף פשוט לתת  אבל אחריות המתחכם לתת עוד הכרזה בהמשך, אז מה הטעם?

  אחריTrial bid  ,כרגיל ?redouble גם השאר טבעי?מציע לשחק . pass  זה טבעי )סתם יד חלשה(, חזרה לצבע

 דרור?כרגיל.  ial bidretrשלנו = טבעי = יד חלשה אבל עם קצת יותר חלוקה, 

  אחריUnassuming cuebid ,כרגיל :redouble  ,מציע לשחקpass  .זה "אין לי מה לומר" והשאר מתעלם מהדבל

 (.מבטיחה ששיה overcall)ולכן בעיקרון חלוקתית והכרזה נוספת של סדרת הלכן הכרזות חלשות מראות יד התקפית 
o כנראה עדיף לשחק שpass  מאוזנות( ומחפשות הזדמנות + בהגנה )רב ה13כולל גם ידיים ששוות

 להעניש, כלומר, "אין לי מה לומר" כי עדיף שהשותף יבחר צבע ועוד יותר טוב להגן

 דוגמאות:

 XX –X -♦3-)♦/2♣/2(p/X-♠1  זאת הצעה לשחקXX♦3 כרגיל, ה(XX  3♦למכריז לא הייתה כוונה לשחק  -מפתיע .)

 ביד, הוא לא מחפש סלם, וזה לפי ה"בגדול".-זה קיו 3♦אפילו אם 

 

discuss: –For next time  

  :2דוגמה מהקריות♠ (p) 2NT (3♥) – p (p) 4♥  ?4הראה תמיכה חזקה. איך שואלים על מיינורNT אבל צריך גם !?

. אולי אין דרך ומוותרים על הכרזה בתקווה למיינור )ידוע שלשותף Blackwoodאת זה לתמיכה יותר חזקה ו

 (.5-5מינימום, בעיקר עם 

  להוסיףtolerance redouble  ושאר המבנה שלGumperz אחרי שיד שלישית מכפילה לtakeout? 
o נק'  4-8תמיכה ישירה: שלישייה ו 
o נק' תמיכה9ביד: תמיכה הזמנתית, -קיו + 
o 2NT :mixed raise 6נק' תמיכה ו+ 7, כלומר תמיכה עם רביעייה ועם קצת הגנה, בדר"כ +HCP 
o  תמיכה בקפיצה: הכרזת הפרעה. שוללת מספיק הגנה לתתMixed raise. 

For future discussion: 
  מייג'ור מאטלס?בנאמץ מבנה אחרי תמיכה הזמנתית 

  נאמץ מבנה אחרי תמיכה הזמנתית שלNT2 ?מאטלס 

 שובת נשפר הכרזות אחרי תNT1  (45)13ו (45)31כך שיהיה אפשרי גם להראות? 

  3♦-4♣שנאפשר -- )NT/2♠NS(2-♣2  לא נותן הרבה כי המשיב לא יודע מראש שתהיה לו הזדמנות להראות את טבעי? יהיה

 הקלאבים.

   4♠נאמץ מבנה אחרי-NT1  מאטלס? )מחייב סלם קטן. תשובתNT4  (4333)מראה ,Baron קפיצה של הפותח ,

 מראה ששייה. אמנון מציע להוסיף: קפיצה של המשיב הופכת את זה למחייב סלם גדול(.
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  המאמן לא ממליץ עלsplinter  אחרי פתיחה במיינור, כי המבנה אחריinverted minor .שימושי לידיים אלו 

  אמנון מאוד בעדNamyats  3טוב לפתוח  2או  1)כפי שיניב המליץ מזמן(, כי במושבNT  4במקוםm  3אוm. 

  אחרי( בלבנסולweak two יניב ממוותר על )♠אצלנו טבעי לעשות זאת  עוצרמחייב עם  3♠ טבעי מחייב, ומראה 3(

 אף פעם לא מזמין( relayע"י הישיר, כי אנחנו אוהבים שה

  2אחריNT-(weak two)  במיינורים. 5-5אין לנו דרך להראות  

 אבל זה נדיר ויהיה קשה לזכור... ?3NTאם ענה מתחת ל 4♣? או 4♦ואז  Puppet אפשר

  לנסות לגבש סיגנון שלpreempt .3m .בעל טווח רחב להחליא אצלנו, בעיקר ביד ראשונה 

 בSAYC ,1♣/♦-1♥– 1NT-2♠  הואGF 1בעוד שx-1y – 2x-2z   1הואRF !?ולכן הזמנתי+?( עם או בלי רוורס. ואצלנו( 

 הזמנתי+? 1RFשניהם 

 5NT ?"כ"בחר איזה סלם 

o  בכל המקרים חוץ מאחריNT4  שהואRKCB? 

o  יש מצבים שבהם אנחנו משחקיםGrand Slam Force?למה ? 

 ( כדי שיהיה הבדל דרמטי בכח, כמו שבנינו ♣3נק' תמיכה(? )חזק דרך  15-13להוסיף ספלינטרים חלשים ,

שאנו משתמשים בסלינטר , גם במצבים 3♣דרך  20-19הרחבות אפשריות ) ...scrollזה יעבוד מצוין עם  בלבנסול(

 כללי( GFהנמוך ביותר כתחליף ל

o  :להגדיר סגנון של ספלינטר? למשלA,K,Q  בסינגלטון זה פגם, תמיכה של שלושה ללאA  פגם, לא

 מכריזים ספלינטר עם שני פגמים, בדר"כ עם אחד, וקשה לדמיין הכרזה אחרת ללא פגם.
o 18, חזק=15-17ש =להזיז טווחי כח כדי להתאים לפתיחות מודרניות? חל ?+ 

 ?Axxx, Axxx, -, JTxxxכלומר לא ליזום חיפוש סלם עם 

  לבנסול אחריreverse? 

 Trial bid ( הוא תמיד מראה רביעייה ומנסה לשחק שם )ארוך במייג'ור אNF ?) 

 ב( תמיד יש להראות תמיכה של רביעייה עם יש )אם מקבלים את ההזמנה(? 
 go back to playing the old style?  –position when double is unavailable  thCue bid in 5 

(i.e. strong, either no bid, stopper please, or advance cue). 

 Count after: 

o Q lead from AKQ 

  seats th& 4 ndover 4H and 4S preempts in 2 NTOvercalling 4 

 fix 1NT-4S mess – can’t invite to grand slam 

 good/bad 2NT (yet another lebensohl) (?) 

 After: 2NT (3H), x=penalty and 3S = forcing, right? So 4H = minors. 

 Kickback עד שיוכח לאורך זמן שלא צריך,   ?? ♥-גם ב(4NT  נשארRKCB  כמו שאנו משחקיםRedwood) 

 אפשרויות שכנראה לא נבחר בהם

 סיכומים כדי לצמצם אי הבנות? מה אפשר לפשט ב 

 כרגע יש לנו שילוב של הרבה סיגנונות הכרזה )אם כי אנחנו מתחילים להסתדר עם זה(.
o  :האם יהיה יותר פשוטtwo way checkback  ? 
o 4SF  תמידGF?  בשותפות הבאה.כבר התרגלנו , 
o  לוותר עלBergen ? 
o  1לוותר עלNT  ?עם חמישייה 
o  1לשחקx-2y – 3y כ-GF? שותפות הבאה ב.כבר התרגלנו , 

  1המאמן ממליץ עלm-1x-2m  14עד HCP .זה מאפשר כמובן המשכים הרבה יותר קלים מהטווח הרחב שלנו .

-1m+. כמו כן אצלנו הטווח של 19, מה שאצלנו קורה רק מfake reverseהפותח כבר נאלץ להמציא  18אבל עם 

1x-3m .יותר צר  
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 להפטר מweak jump shift  אחריpass ?של היריבים 
o  אם מוותרים גם עלBergen יוצא הרבה ,Strong jump shifts 

 Kantar treats Txx as honor lead  lead low (vs. NT or when shown 3+cards).  

 Jack denies and coded 9/Ts throughout? (NT & suit, later and even opening leads) 

 לשאול את המאמן
 1NT-(2♦)-3♥-(p) – 3♠-(p)-3NT מי הבטיח / שלל עוצר ב♦? 

o כרגע אילתרנו שהפותח הבטיח לפחות חצי עוצר 

  1ממליץ עלm-1y – 3NT מאוזן עם ששיה?-חצי 18-19כ 

  הוזכר באטלס: אחרי(1x) overcall (2y)  2לשחקNT כmixed raise...אבל למה? יש קיו בידים . 

 

 


