
 ד איזה גובה להכריז ע -חוק סך כל הלקיחות 

 קובי שחר

מה המטרה במשחק הברידג'? לרשום בצד שלנו כמה שיותר נקודות או 

זה לא חדש, במקרים מסוימים לגרום לכך שהמתנגדים ירשמו כמה שפחות. 

אנו מכריזים חוזה שברור לנו  –המושג הכרזת הקרבה מוכר לשחקן המתקדם 

שניפול בו אך גם כך המתנגדים ירשמו פחות ממשחק מלא בצד שלהם גם אם 

 פילו את החוזה שלנו.הם יכ

 140העיקרון דומה בתחרות על משחק חלקי. אם המתנגדים יכולים לרשום 

וליפול פעם  3♠עדיף לנו לשחק  3♥נקודות בצד שלהם עבור ביצוע חוזה של 

נקודות אם אנחנו פגיעים. כמובן  100נקודות אם אנחנו לא פגיעים,  50 –אחת 

 ם חלקיים נשארים לא מוכפלים.שיתכן והחוזה שלנו יוכפל אבל לרוב חוזי

 אז מה הקשר של כל זה לחוק סך הלקיחות?

: סך כל הלקיחות שיכולים שני הצדדים לקחת, כאשר כל צד חזור על החוקנ

משחק בחוזה שבו יש לו התאמה, שווה לסכום הקלפים בסדרות השליטים 

 שבהן יש לשני הצדדים התאמה.

הים והחלוקה של הסדרות אינם ראינו כי מיקום הקלפים הגבובמאמר הקודם 

משפיעים על סך כל הלקיחות אלא רק על הדרך שבה הלקיחות מתחלקות בין 

לפיכך, אם נוכל להעריך את מספר השליטים הכולל שיש לשני  שני הצדדים.

 הצפוי בחלוקה זו.הכולל הצדדים נקבל את מספר הלקיחות 

  



 וההכרזה מתפתחת כך:, המחלק משמאלך נתחיל עם דוגמא פשוטה

 

 אתה מחזיק:

 

מסתמן שהנקודות מחולקות בין הצדדים ובהתאם למיקום הקלפים הגבוהים 

או להגיד  3♥ האם להכריז קבע איזה צד יעמוד בחוזה שלו. לפיכך, יוהחלוקה י

 פאס?

 כהן כינו אותו(:-, כפי שברגןThe LAWכדי לענות לשאלה זו נשתמש בחוק )

 9יש התאמה של  נוקלפים, לצד של 8התאמה של נראה שלמתנגדים יש 

 לקיחות. נוכל להכין את הטבלה הבאה: 17קלפים, כלומר בסה"כ יש 

 3♥אנחנו משחקים  2♠המתנגדים משחקים 

 התוצאה שלנו הלקיחות שלנו הלקיחות שלהם נוהתוצאה של

50+ 7 10 170+ 

110- 8 9 140+ 

140- 9 8 50- 

170- 10 7 100- 

 

ובצד שמאל כאשר אנו  2♠בצד הימני מתואר המצב כאשר המתנגדים ישחקו 

, ולפיו השלמנו את שתי 17. ע"פ החוק, סך כל הלקיחות הוא 3♥נשחק 

העמודות במרכז. בעמודות הקיצוניות מופיעה התוצאה שלנו ע"פ החוזה 

ששוחק ובהתאם למספר הלקיחות שנלקחו. ניתן לראות, מהשוואת שתי 

. בכל שורה התוצאה בעמודה לא נפסיד 3♥אם נכריז צוניות, כי העמודות הקי

( גבוהה מהתוצאה בעמודה הימנית )כאשר ניתן 3♥)כאשר נשחק השמאלית 

 (.2♠להם לשחק 

, אילו נקודות 100, והמתנגדים ירשמו )השורה האחרונה( גם אם ניפול פעמיים

פות ורושמים הם היו לוקחים שתי לקיחות עוד  2♠-היינו נותנים להם לשחק ב
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בכל פעם שאנו  ,ברור שלא מצופה מאתנו לערוך טבלה כזו ליד שולחן הברידג'

 נדרשים להחליט עד איזה גובה להכריז. ניתן להסתפק בכלל הבא:

 עד הגובה השווה למספר השליטים שבידי השותפות שלכם.הכריזו 

קלפים בתמיכה  4קלפים ועוד  5בדוגמא שלמעלה הכרזת השותף מבטיחה 

לקיחות( מתוך ידיעה שהחוק  9) 3. לפיכך נכריז עד גובה 9שלך, ובסך הכול  

 מגן עלינו.

אבל לעיתים יש  מתקייםאם נבדוק מספר רב של ידיים נראה כי לרוב החוק 

ובמקרים קיצוניים אף יותר. כשם שאנו מעדכנים את מספר  ,סטייה של לקיחה

זה, כדי לקבל הערכה נכונה של חוזק היד, הנקודות הגבוהות שבידנו ע"פ ההכר

גם כאן נדרשות התאמות מסוימות להשגת הערכה נכונה של פוטנציאל 

 הלקיחות בחלוקה נתונה.

בסדרת המתנגדים  65Aכאשר אנו מחזיקים  – קלפים בסדרת המתנגדים

ניקח לקיחה בסדרה בין אם החוזה יהיה שלנו או של המתנגדים כאשר זו סדרת 

כנראה שניקח לקיחה בהגנה  5QJ-ו 3KTעם הצירופים הבאים:  השליט. אבל

 .זו אבל אם החוזה שלנו יתכן שלא נצליח לקחת לקיחה בסדרה

 

 8דרום יעשו -לקיחות. צפון 16-לכל צד יש שמונה קלפים בשליט ולכן נצפה ל

 7מערב ייקחו רק -לעומת זאת מזרחהיא סדרת השליט.  ♠לקיחות כאשר 

 להם מפסיד בסדרת השליט. לקיחות מכיוון שיש

מכאן שכאשר יש לכם צירוף 'רך' בסדרת המתנגדים מספר הלקיחות הכולל 

 ן יותר. צירופים דומים נוספים הם:בחלוקה זו יהיה קט

632J ,743Q ,52K ,4AJ ,52KJ .ועוד 

  



אם אתם מתלבטים האם להמשיך ולהתחרות על החוזה החלקי, עם צירופים 

יש לכם כנראה לקיחה אחת  –אלו בסדרת המתנגדים העדיפו לשחק בהגנה 

 מגנים.אשר תשחקו כיותר כ

לעומת זאת בידיים חלוקתיות תהייה לחוק נטייה לזייף כלפי מטה כלומר מספר 

 שני הצדדים.הלקיחות הכולל יהיה גדול מסך השליטים של 

 

 עוד הערה לסיום:

 קלפים 7קלפים יתכן שלצד השני יש התאמה של  8אם מצאתם התאמה של 

לכן יתכן מצב קלפים בסדרתכם ו 5קלפים, מהם  26למתנגדים יש סה"כ . בלבד 

קלפים בידי  26ובסה"כ בכל סדרה קלפים  7שבו בשאר שלוש הסדרות יש 

 בלבד. 15יד יהיה מספר הלקיחות הכולל ב במצב זה השותפות.

דים יש התאמה נגקלפים ברור שלמת 9אם מצאתם התאמה של לעומת זאת 

קלפים  22קלפים בסדרתכם ומכאן שיש להם  4קלפים. יש להם רק  8של 

קלפים.  8בשלוש הסדרות האחרות ולכן באחת מהן יש להם התאמה של 

 .17רה זה מספר הלקיחות הכולל הוא במק


