
 מהו החוק?  – חוק סך כל הלקיחות

 קובי שחר

Jean-של בשפה הצרפתית,  ,הופיע מאמרהחמישים של המאה הקודמת ת ובשנ

René Vernes , שבו הוצגה לראשונה האבחנה כי סך כל הלקיחות שיכולים שני

הצדדים לקחת, כאשר כל צד משחק בחוזה שבו יש לו התאמה, שווה לסכום 

 יש לשני הצדדים התאמה.ן השליטים שבההקלפים בסדרות 

התפרסם המאמר לראשונה בשפה האנגלית, וכפי שהוא עצמו מעיד  1969בשנת 

המאמר שהציג את  (.Marty Bergenעל כך, הוא שינה את חייו של מרטי ברגן )

השפיע על שיטת ההכרזה ( the LAW of Total Tricks)"חוק סך כל הלקיחות" 

 To(. זה האחרון אף פרסם ספר בשם Larry Cohenהן )של ברגן ושותפו לארי כ

bid or not to bid.שמסביר את ההשלכות של החוק על המכרז התחרותי , 

 הבאה: חלוקהנתבונן בכדי להבין את משמעות החוק 

 

לקיחות אם זו  9קלפים בסדרת ההארט והם ייקחו  8דרום יש התאמה של -לצפון

קלפים בקלאב והם  8מערב יש התאמה של -למזרחתהייה הסדרה השלטת. 

 16לקיחות אם זו תהייה סדרת השליט. כלומר לשני הצדדים יש סה"כ  7ייקחו 

( 9+7לקיחות ) 16( בסדרות השליט העדיפות שלהם, ובסה"כ יהיו 8+8קלפים )

 אם כל צד ישחק בסדרה שבו יש לו את ההתאמה הכי טובה.

  



 נתבונן בחלוקה נוספת:

 

 

קלפים בספייד, וניתן לראות ממצב הקלפים שהם יכולים לבצע  9דרום יש -ןלצפו

מערב יש התאמה -. למזרח)בעזרת עקיפה מוצלחת בסדרת השליט( לקיחות 10

 8ואם המשחק ישוחק כאשר זו סדרת השליט הם ייקחו  הארטקלפים ב 9של 

בסה"כ לקיחות  18-( ו9+9קלפים בסדרות השליט ) 18כלומר בסה"כ יש  לקיחות.

בחוזים בסדרות אלו לשני הצדדים. כעת אם נהפוך את הקלפים בסדרת הספייד 

דרום בסדרת השליט במצב -בין מזרח ומערב, העקיפה המוצלחת של צפון

-לקיחות, אבל מצד שני מזרח 9ההתחלתי תיכשל הפעם, כך שהם ייקחו רק 

העביר  ♠K-שינוי מיקום הכלומר  לקיחות בחוזה בסדרת ההארט. 9מערב ייקחו 

שתנה ויהיה שווה למספר הקלפים יסך כל הלקיחות לא לקיחה מצד לצד אבל 

  .יםת השליטובסדר

במאמרים הבאים נציג  כמובן שיש חריגים, אבל באופן כללי החוק הזה מתקיים.

בחשבון כאשר נדרשים לקחת החלטה על את התיקונים לחוק וכיצד להביא אותם 

  שולחן הברידג'.יד 

  



גם לחלוקת הקלפים, לא רק למיקום הקלפים הנכבדים, יש השפעה על מספר 

 הלקיחות בכל חוזה. נתבונן בחלוקה נוספת:

 

קלפים בקלאב  9מערב יש -קלפים בהארט ולמזרח 8דרום יש התאמה של -לצפון

-מה לקיחות כל צד צפוי לקחת? מזרחקלפים בסדרות השליט. כ 17ובסה"כ 

י לקיחות נוספות בסדרות המייג'ור ובסה"כ לקיחות בדיימונד ושת 2מערב יפסידו 

-לקיחות )הלקיחה התשיעית תגיע מחיתוך הארט במזרח(. ומה לגבי צפון 9ייקחו 

בסדרות המייג'ור, אבל  לכאורה הם יפסידו רק שני קלאבים ושני אסיםדרום? 

ב בסדרת הספייד, ע"י הובלה בסדרה הם יגיעו למצב שבו למעשה בגלל המצ

לקיחות  8דרום ייקחו רק -מערב יחתוך את הסיבוב השלישי בסדרה כך שצפון

. 17. הנה מתקיים החוק: סך כל הלקיחות הוא הארטכאשר סדרת השליט היא 

ברור שהחלוקה בספייד 'עזרה' לחוק להתקיים, ע"י הוספת החיתוך, אבל בואו 

 ת המצב כאשר החלוקה מעט שונה:נבדוק א

 



 9דרום ייקחו -ולכן צפון מערב לא מגיעים למצב של חיתוך בספייד-חכעת מזר

לקיחות בחוזה בהארט. הלקיחה העודפת שלהם מקוזזת מהלקיחות שייקחו 

לקיחות בספייד ולא רק  2הם יפסידו  בחלוקה כזו :מערב בחוזה בקלאב-מזרח

 לקיחות והחוק נשמר. 8אחת כלומר יזכו בסה"כ 

המשיכו וחקרו את החוק ובדקו את  לארי כהן,השחקן מרטין ברגן יחד עם שותפו 

הם קראו לתופעה זו בחיבה "החוק"  ההשלכות שלו על אסטרטגיית ההכרזה.

(the LAWו )את ספרו של כהן, שעל על הנושאספרים כתבו , באותיות גדולות .

של ברגן,  שהפך  פיו מבוססת סדרת מאמרים זו, הזכרנו בתחילת המאמר וספרו

 . "Points Schmoints" –לקלאסיקה, מעיד כי לדעתו נקודות הן לא הכל 

הוא שהשתכנעתם שהחוק מתקיים. אם אתם  ההמשך מאמריסדרת הבסיס לכל 

קריאת וותר על נה פשוט לעדיין בספק יש בפניכם שתי אפשרויות: הראשו

שונות עד  חלוקותוהאפשרות השנייה לבדוק זאת ב ים הבאים בנושא,המאמר

שיסבירו את כאמור תיקונים,  ים שהחוק מתקיים ברוב המקרים.סכימשאתם מ

החריגות, יובאו בהמשך כמו גם ההשלכות של החוק על שיטת ההכרזה וכיצד 

 נשתמש בו בהחלטות במהלך מכרז תחרותי.

 


