
 העוצרים וההכרזות
 

 Pass הפותח לאחר שהמשיב עונה הכרזת
 מבטיחה יד HCP ההכרזה

NT1 18-19 עוצר בסדרת היריב מאוזנת 

הכרזות המשיב לאחר 
לאחר  -התערבות 

Overcall  
 

 יד המשיב
 הכרזה

HCP חלוקה 

מאוזנת )בד"כ(, עוצר/עוצרים  6-10
 בסדרת היריבים

1NT (10) 

עוצר/עוצרים בסדרת מאוזנת,  11-12
 היריבים

2NT-בקפיצה 

מאוזנת, עוצר/עוצרים בסדרת  13-15
 היריבים

3NT-בקפיצה 

  הכרזה עם ידיים חזקות לאחר
 פתיחת היריב

 ההכרזה היד
 בסיבוב השני בסיבוב הראשון חלוקה הניקוד

יד מאוזנת, עוצר  19+
 Double בסדרת היריב

1NT 
20-21 2NT 

הפותח  הכרזה שנייה של
 לאחר התערבות היריב

HCP פירוט ההכרזה 

18-21 

יסגור למשחק מלא/סדרה חדשה 
על NT3 (2)  /Cue-bid (1 )/ 3בגובה 

הפותח להראות את כוחו החזק 
 בסיבוב השני

מעוניין להגיע למשחק מלא אפילו 
 של המשיב HCP 6מול 

 המשיב הבינוני מזמין למשחק מלא
 הכרזת המשיב יד המשיב

10 
 מאוזנת, ללא התאמה עם הפותח

1NT 
11-12 2NT (4) 

 Balancingהכרזות 
 היד נקודות ההכרזה

1NT (5) 12-14( )11-14)   יד מאוזנת, עוצר בסדרת היריב הפותח 

 הכרזת המשיב לאחר התערבות היריב

 יד המשיב ההכרזה
 מחייב/מבטיח נקודות

 
NT 

NT1 7-10  
 עוצר בסדרת היריב

NT2 11-12 

NT3 13-15 

 NTהמשיב מכריז 
 בהכרזתו השנייה

 

 התשובה חלוקה HCP משיב
 6-10 חלש

 
 מאוזנת

 Major 1NT-אין התאמה ב
 Major 2NT (6)-אין התאמה ב 11-12 בינוני

 Major 3NT (6)-אין התאמה ב 13-15 חזק

הכרזת המשיב בסיבוב השני 
לאחר התערבות היריב ושני 

 מכן פאסים לאחר

HCP פירוט ההכרזה 

+12 Cue-bid 

 Doubleבד"כ ללא קוצר בסדרת היריב )אחרת הכרזת 
עדיפה(, מבקש מהשותף לתאר את ידו בתקווה שיכריז 

NT  אם יש לו עוצר בסדרת היריב, ואז החוזה הסופי
 NT3יהיה 

HC )מחייבת( Cue Bidהכרזת 

P 

 השותף חלוקה

לאחר שהשותף פתח 
;בד"כ חסר עוצר NT-יד מתאימה ל 12+ התערבבסדרה והיריב 

 בסדרה שהוכרזה ע"י היריב
אם יש לו עוצר  NTיכריז 

 בסדרת היריב

הכרזת סדרת 
 Cueהיריב  

Bid מתארת 

 המשך הכרזת הפותח חלוקה נקודות
יש  12+

משחק 
 מלא

התאמה בסדרת הפותח, 
 -קלפים ב 4שוללת 
Major(7) שלא הוכרז 

אם  NT, מתבקש להכריז minorאם פתח בסדרת 
יש לו עוצר בסדרת המתנגד. ללא עוצר יחזור על 

 סדרתו, או יכריז סדרה חדשה עם חלוקה מתאימה

ביד  QUE- BIDהכרזת 
 הפותח בסיבוב השני

 מטרה מבקש את המשיב התנאים
לפותח יד חזקה, בדרך כלל ללא 

עוצר בסדרת היריב, או עם יד 
 חזקה או חלוקתית במיוחד.

את השותף  לשאול
האם בידו עוצר 

 בסדרת היריב

להגיע למשחק 
 המלא הנכון



 

 Que הכרזת 
- bid ביד

 המשיב
 

 מטרה מבקש את המשיב התנאים
 2-בסה"כ ב נק'  25לשותפות לפחות 

 הידיים.
לפותח יד חזקה, בדרך כלל ללא עוצר 

בסדרת היריב, או עם יד חזקה או 
 חלוקתית במיוחד.

 להמשיך ולתאר את ידו.
לשאול את השותף האם בידו 

 עוצר בסדרת היריב

להגיע למשחק 
 המלא הנכון

 -Que תשובות להכרזת  
bid של השותף אחרי

Double 
 

 פרטים הכרזה חלוקה נק'

 6-8 מקסימום

יד 
מאוזנת 

ועוצר 
בסדרת 

 היריב

NT2 

כאמור, חזרה 
על הסדרה )ללא 
קפיצה( מראה 
חולשה ואפילו 

 רביעייה בלבד
 

 -Que תשובות להכרזת  
bidשל השותף 

 

 ההכרזה היד
 NT בד"כ מאוזנת ועוצר בסדרת היריב

 (8)הסדרה  יש לפחות רביעייה בסדרה נוספת להראות
מינימאלית, ללא עוצר בסדרת היריב וללא אפשרות להכרזת 

 סדרה נוספת
חזרה על 

 (9)הסדרה 
 

 ההכרזה פותח HCP הפותח-הכרזה שלישית

 NT (3)הכרזת 
 1NT חלש 12-14
 1NT/2NT חזק 18-19

 
(1 ) Cue-bid  מראה למשיב יד חזקה ומבקש ממנו להכריזNT3 .במידה ובידו עוצר בסדרת היריב 
(2) NT3 .מראה יד מאוזנת עם עוצר בסדרת היריב 
בהכרזתו השלישית, לאחר שהמשיב  NTההכרזה אינה מחייבת יד מאוזנת. כאשר הפותח מכריז  (3)

הכריז את הסדרה הרביעית )צבע רביעי מחייב למשחק מלא(, הוא מבטיח עוצר בסדרה הרביעית 
 )בין אם הוכרזה ובין אם לא( או עוצר בסדרת היריב במידה והיריב התערב בהכרזה

 ההכרזה אינה מבטיחה עוצרים, אם היריבים לא התערבו בהכרזה. (4)
 Passאם היריב משמאל יכריז  Transfer( או 11)+ Staymanכל להכריז השותף יו (5)
 מבטיחה עוצרים בסדרות שטרם הוכרזו. 3NTאו  2NTהכרזה שנייה של  (6)
  Cue Bidולא Negative Doubleשלא הוכרז עליו להכריז Major -קלפים ב 4כאשר למשיב יש  (7)

 יד חזקה, מעוניין להגיע אפילו לסלאם (8)
 החזרה אינה מבטיחה קלף נוסף (9)

 (Negative Doubleשלא הוכרזה )עדיף  Major-קלפים לפחות בסדרת ה 4עם  1NTאין להכריז  (10)
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