
 (7-עיכוב )חוק ה

 7/9/2010 -פורסם בתאריך 

והמתנגדים מובילים בסדרה שחלשה אצלנו, לרוב עלינו לעכב כדי למנוע תקשורת בין  NT – כאשר משחקים משחק ב

 .המתנגדים

זהו מספר הפעמים  –פחות מספר הקלפים הנמצאים ביד הכרוז ובדומם  7ניתן לדעת כמה פעמים לעכב:  7 –לפי חוק ה 

 .לעכבשיש 

 

 :דוגמא

 3NTלקיחות. על מנת שהכרוז יוכל לבצע  5. לכרוז K –דרום מוביל ב    654  

  JT987    עליו לפתח את סדרת הדיאמונד, אך ברגע שצפון יזכה ב– A, 

  A3   .הוא יחזור בספייד כך שדרום יזכה בארבע לקיחות נוספות להפלת החוזה 

  J43    אם הכרוז יעכב ויזכה ב– A בסיבוב השלישי, כאשר צפון יקבל את היד 

A72   83  ב(– Aהוא לא יוכל לחזור אל שותפו ובכל חזרה אחרת יבצע הכרוז ) 

K54   A32 .את החוזה. לשם כך נועד העיכוב 

KQ65   JT942   

A65   K72   

  KQJT9     

  Q6     

  87     

  QT98     

 !ואין סיכוי ללקיחה נוספת לקיחה בטוחה כאשר מעכבים, יש לוודא שהלקיחה שבידנו היא

 :דוגמאות

1. AXX - XX :  .כלומר, יש לעכב פעמיים ולזכות ב 2=  5פחות  7יש לקיחה אחת בטוחה – A בסיבוב השלישי. 

2. AXX - XXX :  .אחת ולקחת את ה. יש לעכב פעם 1=  6פחות  7יש לקיחה אחת בטוחה – A בסיבוב השני. 

3. KXX - XX : אין לקיחה בטוחה ולכן תלוי מה המתנגדים משחקים: 

יש לזכות בו רק  7–הפך להיות לקיחה בטוחה ולכן לפי חוק ה K – ה .A – א. דרום מוביל בקלף קטן וצפון זוכה ב

 .בסיבוב השלישי

 לקיחה בטוחה. אם לא ניקח כעת את אינו – K ה –  .Qב. דרום מוביל בקלף קטן וצפון משחק את ה



 !לא נזכה בו בכלל. אסור לעכב K – ה

4. AJX - XX : דרום הוביל ב – K. אם נזכה כעת ב – A כך גם עם ה-לא בטוח שנזכה אחר – J.  אם נעכב ודרום

 .נזכה מייד בשתי לקיחות –ימשיך בסדרה 

5. AJX - T9 : דרום הוביל ב – K. ת מייד בבמקרה זה יש לזכו – A מכיוון שבסיבוב הבא ה – Q תזכה אבל ה–J 
 .T9 –שלנו תמיד יהיה לקיחה נוספת מכיוון שבדומם יש את ה 

כאשר ביד הכרוז שני עוצרים בסדרת המתנגד לעיתים צריך גם לעכב וזאת כאשר הכרוז צריך לתת למתנגדים את היד 

 .פעמיים

 :דוגמא

 . אם הכרוז זוכה מיידQ -מצד מזרח, מוביל דרום ב 3NT נגד חוזה של   65  

  JT987   בלקיחה הראשונה: כאשר הוא משחק את סדרת הדיאמונד צפון זוכה ב-A 

  A3   וחוזר בספייד וכאשר הכרוז משחק שנית את סדרת הדיאמונד דרום זוכה 

  QT43    ב– K .וגובה את כל הספיידים הגבוהים שבידו 

AK2   83  אם הכרוז מעכב את הספייד הראשון וזוכה ב– K :בסיבוב השני 

K54   A32  כאשר צפון מקבל את היד ב– A אין לו ספיידים לחזור לשותפו ןלכן לכרוז 

QT65   J9842  ה( יש עדיין עוצר נוסף– Aצפון נאלץ להמשיך בסדרה אחרת ואז הכרוז .) 

A65   K72 מספיק לפתח את סדרת הדיאמונד לפני שדרום מספיק לפתח את סדרת 

  QJT974   .הספייד שלו 

  Q6    אם צריכים לתת את היד פעמיים –מסקנה: גם כאשר יש שני עוצרים 

  K7   !למתנגדים, צריך לעכב 

  J98     

 .אילנה לונשטיין

 


