
 הערכת יד במכרז תחרותי

 9/9/2010פורסם בתאריך 

עלולה לעיתים להטעות. אסור לשכוח כי מדובר במשחק של  (HCP) שיטת הערכת היד עפ"י הנקודות הגבוהות
לקיחות. ערך של מכובד יכול לעלות או לרדת לפי המכרז. כאשר אנו שוקלים האם להתחרות או האם להמשיך 

עלינו להעריך את ידינו מעבר לנקודות היבשות בעיקר בהכרזה תחרותית  -בשותף למשחק מלא או האם לתמוך 
 .ששני הצדדים מכריזים

 :להלן טבלה המשקפת אלמנטים שיש לקחת בחשבון

 

 מוריד מערכה של היד -שלילי מעלה את ערכה של היד -חיובי 

 כוח מפוזר כוח מרוכז בסדרה/סדרות שלי

 בסדרת היריבמכובדים  מכובדים בסדרת השותף

 ללא "ספוטים" בסדרה המרכזית 10/9/8הקלפים  -ה"ספוטים" 

 מכובד לפני סדרת היריב מכובד מוגן אחרי סדרת היריב

 מלכות ונסיכים אלופים ומלכים

 קוצר בסדרת השותף קוצר בסדרת היריב

או להישאר  כאשר אתם שוקלים: האם להכריז או לא להכריז? האם לתמוך או לא לתמוך? האם להכריז
בהגנה? האם להוסיף למשחק מלא או לא? יש לקחת בחשבון את האלמנטים הנ"ל. בכל מקרה, מומלץ ביותר 

הדן בהרחבה אודות התחום עם דוגמאות רבות וגישה  Mike Lawrence לש  "Hand  Evaluation" :הספר
 .'למכרז תחרותי בברידג  מהפכנית

גורמים אלה יסייע לכם להבין האם היד "שווה" יותר מהנקודות או נראית גבולית, שקלול  כאשר ההחלטה
 פחות מהנקודות ובכך יסייע לכם להגיע להחלטה מוצלחת

 דוגמאות

 

 ?האם ידכם שווה אוברקול .1 אתם מחזיקים את היד הזו והיריב מימינכם פותח

ם זאת, היד שווה אוברקול! בלבד. יחד ע 10נקודות, ובידכם  12הם  2מצד אחד, התנאים לאוברקול בגובה 
 ?מדוע

 סדרת הדאימונד חזקה ביותר, כוללת קלפי ספוטים .1

 .אחרי הפתיחה ולפיכך שווה לקיחה –מיקום המלך הארט 
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למרות שהיא   ?2 האם ידכם שווה אוברקול  .1NT ומימינכם מכריזים 1 ביד השנייה, משמאלכם פותחים
 ?מתאימה לכללים של ה"ספר" היא בהחלט אינה שווה אוברקול! מדוע

 !סדרת הקלאב חלשה למדי ואינה כוללת אורך או ספוטים .1
 .מתחת לפותח ספייד הוא גרוע –מיקום המלך ספייד  .2

 !ריבוי מלכות ונסיכים לא מעלים את ערך היד

 

 יז כפל נגטיב. כיצד תמשיכו להכריז? הספר אומרושותפכם הכר 2 היריב הכריז 1 ביד השלישית פתחתם
 3 קלול הערכת יד בריאה היד שווהאך בש  2

 ?מדוע

 סדרת הספיידים המעולה .1
 .הנקודות בסדרת השותף )הארט( .2

 .הקוצר בסדרת היריב

 אלדד גינוסר
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