
 
 טבלת קונבנציות

 לוודא עליך-בקונבנציה את השימוש נך שוקליהקרה בו בכל מ
 ספציפיתכל תגובה  אחרי להכריזמה  יםיודעושותפך  כי אתה

 שימוש 'פ שם

Stayman   (1) למצוא התאמה ב-Major 
Transfer  (1) לאפשר ליד החזקה להיות הכרוז 

Jacoby 2NT  (1) ב -קלפים( בסדרת הפותח 4)בד"כ  להראות התאמה טובה של המשיב-Major עם ערכי פתיחה או ,
 יותר, ולברר האפשרות לסלאם

Ghestem  (1)  היריב ע"יאחרי פתיחה ספציפיות  סדרות 2-החזקה חזקה )חמישיות+( בלהראות-Opponent 
Cappelletti  (1)  1להראות ידיים מיוחדות לאחר פתיחתNT ע"י היריב 

♦2   Multi   במטרה לשבש באופן משמעותי את הכרזות היריבים, כתחליף לפתיחות חזקות וחלשות פתיחה
  כאחד.

New Minor 

Forcing 
 1NTהכרזה מחייבת את השותף להמשיך ולהכריז לאחר שחזר על סדרתו או הכרזה שנייה של  

Ogust  (1) בתגובה לפתיחת Weak Two של השותף 

Lebensohl 

 .1NTלאחר פתיחת  , 2לאחר התערבות היריב בהכרזה טבעית בגובה מציאת החוזה הנכון   (2)

( Take out Double-של היריב, דאבל )מוציא Weak 2פתיחת החוזה הנכון לאחר  למצוא (2)
 מהיריב מימין. pass-ו שלנו מהשותף

Trial bid מעוניין להזמין את המשיב למשחק מלאהפותח  (2) הפותח 

Trial bid  של
 המשיב

מהשותף הבהרה  תמראה קוצר או עוצר בסדרה זו וחוזק כללי של היד, ומבקשהכרזה מחייבת,  (2)
 , במטרה להגיע למשחק מלאנוספת של היד

Cue bid   )הכרזה מחייבת למשחק מלא, בד"כ של סדרת היריב, במטרה להראות תמיכה בסדרת )גם
 השותף/ בדיקת האפשרות להגיע לסלאם.

Michaels Cue Bid 
 ( לאחר פתיחת היריב5סדרות )+ 2להראות  Major-על פתיחה ב (2)
 Major-סדרות ה 2-לתאר בהכרזה אחת ידיים עם לפחות חמישיות ב minor-על פתיחה ב (2)

Fourth Suit 

Forcing (FSF) 
לתאר חלוקת ידו וכוחו בצורה המדויקת ככל הכרזה מחייבת למשחק מלא, המבקשת מהשותף  (2)

 .שניתן

Puppet Stayman (2) בעיות של הכרזת ידיים מאוזנות וחמישייה ב לפתור-Major נק' 20-22או עם  נקודות 15-17-ו 
Splinter  (1)  בעיקר ל הנעשית בקפיצה כפולהעל סמך החלוקה הכרזת הזמנה לסלאם(-Major) 

Reverse bid (2) 
הכרזה חוזרת של הפותח / המשיב, מחייבת,  במטרה להגיע למשחק מלא / סלאם, ע"י הכרזה של 

 ;Reverse 2/1; Reverse 3/1; 2/2הגבוהה מהסדרה הקודמת. ההכרזות:  2סדרה חדשה בגובה 

 חלוקתי. Reverse-ו 3/2
Checkback 

Stayman 
 ריבים.ללא התערבות הי Majorקלפים בסדרת  8למצוא התאמה של  (2)

-העלאות ברגן
Bergen Raises 

לפיו כדאי   Bergen. מבוססת על חוק Major-תשובות עם התאמה לפתיחת השותף בסדרת ה (2)
 השותפים. ובנוסף, להפריע ליריבים למצוא חוזה. 2להכריז ומהר, עד לגובה השליטים שבידי 

התגברות על 
התערבות לאחר 

 1NTפתיחת 

וגם  Transfer-לא ניתן להשתמש ב Over call-והיריב מימין התערב ב 1NTלאחר ששותפך פתח  (2)
 .Stayman-לא ב

Controls 
 

 
( בכל Voidאו  A) קונטרול ראשוןכאשר רוצים להכריז סלאם גדול, חייב להיות לשותפות 

ניתן  הסדרות. אם יש סדרה שבה אין קונטרול לאף אחד מהשותפים, אסור להכריז סלאם.
 להראות קונטרולים. Cuebidלהשתמש בהכרזות 

 בירור האפשרות להגיע לסלאם  (3) סלאם' לקראת הכר
 tips.co.il/?p=10430-http://bridgeפירוט הקונבנציה בקישור: ( 1)
 tips.co.il/?p=13562-http://bridgeפירוט הקונבנציה בקישור:  (2)
 tips.co.il/?p=9058-http://bridgeפירוט "לקראת הכרזת סלאם" בקישור  (3)
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