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  --    WWeeaakk22פתיחות פתיחות     

  
נקודות ושישיה בצבע  6-10מתארות יד של   -  2♦ולעתים גם  2♠/  2♥פתיחות חלשות של 

 הפתיחה.

 פגיע יש לפחות מכובד אחד. במצב לא

 מכובדים לפחות. 2במצב פגיע צריכים להיות 

 אם יש רביעיה במייג'ור השני. WWeeaakk22לא פותחים 

 

 להלן מספר דוגמאות:

 

 

 

 

 

 

 

 הסבר:
 
  2♥היד מתאימה לפתיחה של   .1

 משום שיש בה רביעיה ספייד 2♦היד לא מתאימה לפתיחה של  .2

 משום שאין מכובדים בסדרה. 2♠היד לא מתאימה לפתיחה של  .3

 

 תשובות של המשיב:
 

 Pass   -  ב לא רואה סיכוי למשחק מלא, יש לו יד חלשה ו/או אין לו תמיכה המשי

 בסדרת הפתיחה

   לפחות  מחייבת את הפותח להכרזה נוספת,הכרזה טבעית חזקה,   -הכרזת צבע חדש

 .*נקודות 15

  בדרך כלל כהפרעה למתנגדים.  זו אינה הזמנה! –תמיכה ישירה בסדרת הפתיחה 

 2NT - לל בצבע הפתיחה.מזמין למשחק מלא, בדרך כ 

 

 :2NT תשובות של הפותח לאחר הכרזת

 
 3   נקודות 6-8יד מינימלית   -בצבע הפתיחה 

 3        נקודות, כוח צדדי בצבע שהוכרז! 8-10  -בצבע חדש 

 

   * דוגמאות ליד מזמינה בצבע חדש:

 
 3♦המשיב מכריז  ,יד מזמינה .1

 Passהמשיב מכריז  .2

 

1 2 3 

♠ 83 ♠ Q765 ♠ T87654 

♥ KQJ875 ♥ A63 ♥ A42 

♦ 65  ♦ KQJ743  ♦ K3  

♣ Q64 ♣ 3 ♣ 65 

1 2 

♠ 3 ♠ 5 

♥ AQ42 ♥ T873 

♦ AQJ86  ♦ AQJ865  

♣ K64 ♣ K6 



  ימי ראשון עם יניבימי ראשון עם יניב                    --            מועדון הברידג' רקפת טבעון     מועדון הברידג' רקפת טבעון     
 

____________ 

Yaniv-26.9.08 
2 

 

  WWeeaakk22הרחבה של הרחבה של 

  

  WWeeaakk22המטרות בהכרזת  המטרות בהכרזת  

  
  תחום נקודות נמוך, אורך בסדרהתחום נקודות נמוך, אורך בסדרה  ––לתת מידע מפורט לשותף לתת מידע מפורט לשותף   ..11

22..  LLeeaadd  DDiirreeccttiioonn      --   במקרה שהמתנגדים לוקחים את המשחק, השותף יודע במה במקרה שהמתנגדים לוקחים את המשחק, השותף יודע במה

  לצאת.לצאת.

  הנקודות הנ"ל אינו מחייב(הנקודות הנ"ל אינו מחייב(  33)הסדר של )הסדר של הפרעה למתנגדים הפרעה למתנגדים   ..33

____________________________________________  

  

    WWeeaakk22סכנות בהכרזת  סכנות בהכרזת  

  

  של המתנגדיםשל המתנגדים      ..DDbbllנפילה חזקה בעקבות נפילה חזקה בעקבות   ..11

  הפרעה לשותף שלנוהפרעה לשותף שלנו  ..22

______________________________________  

  

  WWeeaakk22  --מתי לא נפתח במתי לא נפתח ב

  

  כשיש רביעיה במייג'ור השניכשיש רביעיה במייג'ור השני  ..11

  כשיש חמישיה או ששיה במיינורכשיש חמישיה או ששיה במיינור  ..22

  צדדיצדדי  AAכשיש כשיש   ..33

  באחת הסדרותבאחת הסדרות    VVooiiddכשיש כשיש   ..44

____________________________________  

  

  קות לפתיחה:קות לפתיחה:הוראות מדויהוראות מדוי

  

   מכובדים בסדרהמכובדים בסדרה  22במצב פגיע חייבים להיות במצב פגיע חייבים להיות  

  במצב לא פגיע יכול להיות גם מכובד אחדבמצב לא פגיע יכול להיות גם מכובד אחד  

____________________________________  

  

  מקום הישיבה של המכריז!מקום הישיבה של המכריז!גם על פי גם על פי   WWeeaakk22--יש חשיבות להכרזת היש חשיבות להכרזת ה

  

   במקום הראשון והשני תמיד נכריז במקום הראשון והשני תמיד נכריזWWeeaakk22  מדויקמדויק!!  

   22במקום השלישי, אחרי במקום השלישי, אחרי    PPaassss  ––  חלשה יותר בתנאי חלשה יותר בתנאי   אפשר להכריז עם ידאפשר להכריז עם יד

  שהמכריז אינו פגיע והמתנגדים פגיעים!שהמכריז אינו פגיע והמתנגדים פגיעים!

  במקום הרביעי אף פעם לא נפתח בבמקום הרביעי אף פעם לא נפתח ב--  WWeeaakk22  

  

  


