
 Overcallsטיפים בנושא הכרזות 

 

 1 פותח.יריב העוצרים( בסדרת ה 2בלי עוצר )רצוי  Overcall 1NTאל תכריז 

 overcaller. 2-( בסדרת ה2בלי עוצר )רצוי  overcallמעל  1NTאל תכריז 
בסדרה  overcallקלפים, פתח עם הסדרה בדירוג הגבוה יותר, השב בסדרה בדירוג הגבוה יותר והכרז -5סדרות  2עם 

 בדירוג הגבוה יותר. אל תדאג איזה סדרה חזקה יותר. אתה מחזיק: 

♠ x  

♥ JTxxx  

♦ AKQxx  

♣ Kx 
 . 1♣אם הכרזת הפתיחה של היריב מימין היא  overcall ♥1 -ו 1♣להכרזת פתיחה  1♥. השב 1♦, לא 1♥פתח 

3 

על ידי שחקן במושב השני והעלאה של השותף של הפותח, "  Take-Out Doubleלאחר פתיחה בסדרה על ידי יריב, 
double שני על ידי שחקן במושב הרביעי, שותפו של ה "-Overcaller גם הוא ,Take-Out Double. 4 

מתוך  3וגם  8HCPקלפים, לפחות -5הוא סדרת  1-בגובה overcall,מינימום סביר עבור  overcallכאשר אתה 
5 6 בסדרה.המכובדים העליונים 

קשר .עם צורת יד זו הסדרה צריכה להיות חזקה ללא  2-3-3-5היזהר מחלוקת "המוות ":  overcallכאשר אתה מכריז 
 7 לפגיעות.

 8 (.38)ראה טיפ מספר  קלפים.-4עם סדרת  overcallאל תכריז 

א' 8 היעילים ביותר הם אלה התופסים את טווח ההכרזה הרב ביותר מן היריבים. overcalls-ה  

עם  overcallתכריז ולאחר מכן לא  Lead Directingכעל  על הכרזתך חשוב Overcallוכל להכריז בקלות בכל פעם שת
 .AJT9xxאו  KQTxxx עם: Overcall. הכרז  Qxxxxאו  Jxxxxסדרות חסרות ערך כמו:  
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 בכל גובה, אתה מבטיח עוצר אחד, בדרך כלל שניים, בסדרה של NTואתה משיב בהכרזת  overcallsכאשר השותף 
 היריבים. אתה לא מבטיח עוצרים בסדרות שלא הוכרזו למרות שזה קצת יותר קל על העצבים אם יש לך אותם.

א' 9  

אם  הסדרה שלך, אלא  bid-re-והשותף משנה סדרה שולל תמיכה בסדרה שלך, אל תכריז שוב overcallלאחר שאתה 
 קלפים חזקה.-6ך סדרת בידכן יש 
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 11 בסדרה שלהם במקום. Cue-bidשל היריב.  overcallלאחר  limit raise-אל תשתמש ב
קרובות הוא: אם ידך קצרה בסדרת היריב אתה חייב לשאוף  overcallמדריך לפתרון החלטות האם לבצע הכרזות 

א' 13 לפעול ולהכריז.  

חזק של היריב, זה יותר חשוב יותר שתהיה בידך חלוקה טובה וסדרה ארוכה מאשר  NTכנגד  overcallingכאשר 
 .HCP-מנקודות קלפים גבוהים

14 

 overcallsקלפים. אם היריב  4של שותפך מראה  majorשלך, הכרזת סדרת  1על פתיחת  overcalls 1אם היריב 

1  על פתיחתך1  או(1הכרזת סדרת ה ,)-spades  קלפים. השתמש ב 5של שותפך מראה-negative double  4עם. 
א' 14  

אם  voidאו  singleton, ייתכן שעדיין תהיה מסוגל להראות splinterבדיוק לפני שיכולת להכריז  RHO overcallsאם 
 .splinterהוא  Jump cue-bidברמה בטוחה.  jump cue-bidאתה יכול להכריז 

ב' 14  

" עבור שני  Unusual-NT" דחוי ) "2NT  דחוי, או " Take-Out Doubleדחוי, ז overcallפתח מחדש את ההצעה עם 
 pass. 15-יעברו ם ולאחר מכן ה 2-עדיין, סדרות שלא הוכרזו(, אם היריבים יתמכו בסדר בגובה-נמוך, כמו

א' 15 קל. preemptiveיש הכוונת הובלה וערך  overcall-מאשר להכפיל אם ב overcallאתה יכול להכריז   

, תגובת 2-הוא בגובה overcall-, תגובת קפיצה בסדרה חדשה היא מזמינה; אם ה1-בגובה overcallsכאשר השותף 
 קפיצה בסדרה חדשה היא מחייבת.
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(, ואתה, בתור המשיב, מתמודד עם Diamonds( או minor Clubsבנסיבות רגילות, כאשר השותף פותח בסדרת 
overcall  בסדרתHearts) Major  אוSpades על ידי )RHO  ,שלךNegative Double  על ידך כמשיב מעיד על החזקה

 החלופית. Major-קלפים  בסדרת ה 4של 
17 

-או ב Stayman-התעלם מפתיחת היריב והשתמש ב. 1NT Overcall-גם בתגובה להשתמש בשיטות הרגילות שלך 
Transfer 1-גם לNT Overcall  1של שותפך מאותן סיבות של התגובה לפתיחתNT 4: גמישות ומציאת התאמה של-

 , תוך הסתרת קלפי היד החזקה.Major-ב 4

א' 17  

 4(, מבטיחה תמיכת cue-bids-)ובכך את הצורך ב preemptive-הן מקדימות overcallsהכרזות העלאה בקפיצה של 
 , במיוחד במצב פגיע.singleton, ובדרך כלל HCP 3-6קלפים )או יותר( , 

ב' 17  

 pre-empt –מראה ערכי פתיחה. קפיצה מעל  pre-emptiveמעל סדרת  overcallהכרזת  pre-emptכאשר היריב מכריז 
 היא חזקה.

ג' 17  

ללא חמישייה.  HCP 12-14בכל יד של  Overcallאין חובה להכריז . רק בגלל שיש לך נק' פתיחה Overcallאל תכריז 
 Overcall-מפסידים. זכור של 8לרוב מדובר בידיים מאוזנות וחלשות באופן מפתיע ללא קוצר או אורך, ולרוב עם 

18 



הינה קוצר בסדרת היריב  Double-משמעות ה. Passאו  Double  ;1NTהכרזות:  3דרושה חמישייה, ולכן נותרות 
-15מראה יד חזקה של  1NTהסדרות שלא הוכרזו. אם ידך מאוזנת, תעביר מסר שגוי. הכרזת  3-ורצון לשחק באחת מ

18 HCP  ולכן גם אינה מתאימה. בד"כ ביד כזו עליך לגלות סבלנות ולהכריזPass בהמשך תמצא את שותפך מכריז .
טובה יותר להגנה, אולם די ממוצעת  HCP 12-14בידך להגנה. עפ"י הניסיון יד מאוזנת של "בשבילך", או שתשתמש 

 להכרזת חוזה בסדרה.
)ולא  HCP 12-14מראה  2NT; הכרזת HCP 8-11מראה  1NTשל השותף, הכרזת  1-גובהב overcall-בתגובה ל

 .HCP 15-18מראה  3NT-מחייבת(;  ו
א' 18  

חשוב להיכנס למכרז עם יד של חמישייה טובה, זה ל להיות חלש, ולכן היזהר כאשר תגיב. של שותפך יכו Overcall-ה
מאפשר הובלה טובה, מאפשר למצוא התאמה טובה או אולי הקרבה,  ומאפשר לך להתחרות באופן מלא בכל יד. נסה 

 אגרסיבית. Overcallלא להעניש את שותפך בהכרזת 
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Overcall יז בקפיצה אחרי שהיריב הכרpreempt  הוא מזמין לא  3♠ - 2♥בטווחpreemptive אתה לא ;preempt  מעל
preempt. 

א' 19  

להראות את מאזן  Penalty Doubleנק' הכרז מיד  8/9ולך  overcall 1NTא. אם שותפך פתח והיד הבאה הכריזה 
 הכוחות שלך.

להתחרות  יכולתונק'  8-אתה מראה כעת פחות מ overcall 1NTב. אם אתה הכרזת לאחר פתיחת שותפך והיריב הכריז 
)דוגמת  goodish -קלפי ה 5של סדרת חופשיות הכרזה בשותף או בתמיכה ואחד מהשניים: , "זבל" בכל מיני סוגים של 

AJT9x הקלפים. 6 סדרות או( שלך 
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Overcall תמיד צריכות להיות לך סיבות טובות להכריז . חלש חייב להתבסס על סדרות חזקותOvercall ידך, כאשר 
תיתכן רק סיבה אחת: יש לך סדרה חזקה וארוכה. אם השותף שלך יכול להסתמך על איכות הסדרה שלך. זה  החלש

יאפשר לו שיפוט נכון במהלך ההכרזה ובמהלך המשחק. ידיעת השותף על סדרתך החזקה תאפשר לו הן להוביל נכון 
. איך Double-(, ואפילו להעניש היריבים בNT-לבחור החוזה הנכון )אם בידך מכובד גבוה בסדרתו, נסה חוזה ב והן

שלו להראות סדרה טובה  Overcall-והיריבים מכריזים משחק מלא, על ה HCP 8או  7תדע שיד שותפך חלשה?  אם יש 
כים רבות ושונות, אך ביד חלשה הקפד להחזיק אגרסיבי יכול להשתלם בדר Overcallמאוד, שעליה תוכל להסתמך. 

 סדרה טובה וחזקה.

א' 20  

סדרות, ההכרזות יכולות להימשך ללא תגובת השותף . אם ההכרזות חוזרת אליך ללא תגובת  2של  cue-bidלאחר 
 .overcallאתה היית צריך להכריז  12-16+; עם  17, הכפל עם HCP 8-11עם  pass-השותף, עבור

21 

. עם 17HCP+או  8-11עם  6-5או  5-5בחלוקות  minor's-מראה את ה 2NTישיר של  overcall, 1♠או  1♥יחת אחר פת
HCP 12-16   הכרזovercall ב-diamonds  והכרזclubs .מאוחר יותר, אם אפשרי 

22 

על הכרזתו  pass-ועבור cue-bid. עם א(, 17; ג( +12-16; ב( 8-11)או( )7: א( HCPטווחי  3-סדרות ל 2של  overcallsפצל 
 בסדרה הגבוהה יותר. overcall, 12-16והכרז שוב. עם ב(  cue-bidשל השותף ; עם ג(  

23 

הסדרה שאתה מכריז והסדרה  -סדרות  2מראה יד של  overcall-ל passed hand-תגובת בקפיצה של יד שכבר עברה
 של השותף.

25 

יד שלא היתה לה הזדמנות לפתוח את ההכרזות( שותף טוב מחזיק שתי )  unpassedעם יד  overcallsכאשר שותף טוב 
הוא הכרזה  pass-, שותף טוב יודע שpre-empt-אם לשותף טוב אין שתי לקיחות מהירות ואינו יכול ל  לקיחות מהירות

 יפה.
92  

 32 של המשיב. negative doubleהיא  pre-emptive overcall-ההכרזה החשובה ביותר לטיפול ב

Rebids  של הפותח לאחרnegative double  של השותףovercall  2: 2בגובהNT  מראהHCP14-16 3; הכרזתNT 

 הוא כוח משחק. cue-bid; הכרזות שאינן בקפיצה מראות מינימום; קפיצות הן מזמינות ;17-19מראה 
35 

או יותר. יש לך כוח עדיף, אלא אם כן אתה  HCP 9, הכפל לעונשין עם overcalls 1NTלאחר שהשותף פותח ויד שנייה 
לפתיחות. במקרה זה, בעדינות רבה, קצת יותר, אבל  20-מבצע פתיחות קלות )חלשות( לעתים קרובות , כולל כלל ה

 .double-בעיקר להסתמך על השותף למשוך ה
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 KQJ7או  AKQ6כגון  מכובדים 3היא אם יש לך  קלפים 4עם סדרה של  overcallשבו תשקול להכריז המקרה היחיד 
כאשר מספר הקלפים  Overcallהכרז  SQOT (Suit Quality Overcall Test.) בדיקת. היד עונה כמעט על AKJ3או 

; לפחות 1-להכרזה בגובה 7לפחות  :בסדרה, הוא 10 (T)-( בתוספת מספר המכובדים, כולל  ה5בסדרה שלך )מינימום 
 קלפים(.-7)במצב לא פגיע או פגיע בהחזקת סדרת  3-ה בגובהלהכרז 9לפחות  ;2-להכרזה בגובה 8
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היא, לעתים, נעשית עם יד טובה יותר ממה שאפשר  overcall)בקפיצה( למשחק מלא בתור  pre-emptive jumpהכרזת 
-pre-להכריז שוב על אף האקסיומה המקובלת כי מכריז ה pre-emptive-אם כן, יכול מכריז ה .pre-emptive-ל

emptive צריך להכריז פעם אחת, ורק פעם אחת" .double על ידי מכריז "pre-emptive  הוא מחייב, ומראה את הרצון
 .Pre-emptor-גם להעניש את היריבים, אחרת מלהכריז בסדרה של ה
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ה מודע ככל שניתן, כוון להובלת הפתיחה במהלך המכרז. במקום להתלונן על מזל רע או על הובלת שותפך, הי
כדי לכוון את שותפך לדרך הנכונה הדרושה להגנה מוצלחת. תופתע  lead-directing overcallלהזדמנויות להכריז 

א' 39  



לגלות איך התוצאות שלכם ישתפרו ואמון השותפות שלכם ירקיע לשחקים. גורלם של חוזים רבים תלוי בהובלת 
וף את שברי שיחות, כגון: 'אם רק הובלת ב .." או הפתיחה. אם תשוטט באזור משחק של טורניר ברידג' גדול, תאס

אני עשיתי הובלה שגויה, אבל ... " או 'איך יכולתי להגיד כי הובלה ב... תפיל את החוזה? ". ובכל זאת, 'סליחה, שותף, 
האם אי פעם בחנת את המצפון שלך לאחר הובלה קטסטרופלית ידי השותף שלך? האם אי פעם תהית אם חלק מן 

היה שלך, לא כולה שלו? האם אתה עשית המיטב כדי להטות אותו מהסכנות האורבות ולהדריך אותו אל  האשמה
 הדרך להצלחה.

, הכרזת סדרה חדשה, קפיצה בסדרה חדשה, או קפיצה overcalls 1NTלאחר שהשותף פותח והיריב ביד השנייה 
 להראות כוח. בסדרת השותף כולן מראות ידיים חלוקתיות חלשות. הכפל כדי
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של השותף,  overcall-רוב השחקנים מנצלים את ההבנה האוניברסלית כי ההכרזה המחייבת היחידה על ידי משיב ל
של היריב מראה ארבעה  overcall-בקפיצה של סדרת היריב בתגובה ל cue-bid. של סדרת היריב cue-bidהיא הכרזת 

ך לא בהכרח, בסדרה , בדרך כלל, אvoidבסדרה צדדית או  singleton-( או יותר קלפים בתמיכה לסדרה של היריב ו4)
 .6-10HCPשל היריב, עם 
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חוזי הקרבה להפיק  שותפך ותוכלהתאמה עם  תמצאלעתים קרובות יותר, לעיתים  overcall תשתמש בהכרזותאם 
 בהמשך. יתמוך בסדרתךם כאשר שותף מימשתל

47 

 51 של שותפך. overcall -הכרז ל" גובה סך כל השליטים "בתמיכה ל

 Cue Bid. 52הכרז  -של שותפך, הכרז את הסדרה של היריב  overcall-קלפי תמיכה בסדרת ה 3ו + HCP 10עם +
לעתים קרובות יותר, לעיתים תמצא התאמה עם שותפך ותוכל להפיק חוזי הקרבה  overcallאם תשתמש בהכרזות 

 53 למים כאשר שותף יתמוך בסדרתך בהמשך.משת

. אם אתה ביישן/מפוחד ורוצה ביטחון רב HCP8קלפים ולפחות  -5היא סדרת  1בגובה   overcallמינימום סביר עבור 
 overcallשלך, זאת אומרת, קשיחות מובנית מרצון אז הסדרה שבה אתה מכריז  overcall -יותר לגבי תוקפו של ה

 ומעלה(. T+ נקודה אחת לכל קלף  overcall -)נקודה אחת עבור כל קלף בסדרת ה 7צריכה להיות סדרה באיכות 
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 overcallכמובן שאל תכריז  -לעתים קרובות יותר מאשר אתה מסייע לשותפך עם הובלה  overcallאם אתה מכריז  
א' J. 54אם אינך מעוניין בסדרת הובלה   

 a viableקיימא )-בהקרבה ברתכדי לדעת מתי לנקוט  הטוב בעמדה יהיה כםצד שלהמכן לאחר  overcall הכרזתאם 

sacrifice )– מדוע לתת להם  " free run" )לרוץ בחינם(? 
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 Aקלפים או יותר. אם ביד אין לפחות   5עם סדרת   HCP10הוא לפחות  2בגובה  overcallמינימום סביר עבור הכרזת 
 )מנע( במקום  weak jump (pre-emptive) overcallאחד מחוץ לסדרה העיקרית, סביר להניח שיש לך  Kאו 

א' 55  

כאשר היתה הכרזת פתיחה  RHOבמושב הרביעי לעתים קרובות תלויות בעוצמת התגובה של  Overcallsהכרזות 
ת! היריבים הם במצב של מכרז עם ,  זהירוtwo over oneשלך עשה תגובה  של  RHOשלך. אם  LHOקודמת על ידי 

כוח, ההכרזה שלך צריכה רק להיעשות עם סדרה חזקה כדי לעזור ולכוון הובלה מהשותף ו / או להציע הקרבה. עזוב 
 ביניהם. HCPאו יותר של   23נקודות, אתה " יורה החוצה ". היריבים יבינו שיש לפחות 

56 

 ♥3כנגד הגנה  לגרום להם להכריז לגובה אחד נוסף.סביר יותר  זה overcall ע"י הכרזתים יריבה סדרתאם אתה קצר ב
 .♥2עדיפה על הגנה כנגד 

57 

 58 בסדרה ישירות. overcalling" ולאחריה הכרזת סדרה חזקה יותר מאשר Take-Out Doubleהכרזת "
Overcall Jump " שלNT2הוא "יוצא דופן "- "unusual האו יותר  5-5"", מראה( בסדרות בדירוג הנמוך-minor's .)

. עם כוח גדול יותר היה יכול, לחלופין, להכריז את שתי הסדרות )הסדרה בדירוג HCP 6-11הטווח הוא בכל מקום של 
 הגבוה יותר ראשונה(, כלומר, לתת שותף בחירה

א' 58  

Overcall  צריך להיות בכוח משוער של הכרזת פתיחה.  2פגיע בגובהOvercall 59 לא צריך להיות חזק. 2פגיע בגובה  לא 
 63 ואולי תשתמש בהכרזה זו יותר במשחקך. Informative Doubleשקול להכריז  overcallבכל פעם שבדעתך להכריז 

 voidבסדרה של היריב, ובמיוחד כאשר מחזיק  singletonשלך כאשר אתה מחזיק  Overcalls-היה אגרסיבי עם ה
אם יש לך את חלוקת  HCP 10-12עם מעט כמו  Take-Out Doubleבסדה שהוכרזה ע"י היריב. אתה יכול להכריז 

 .5-4-4-0( עם חלוקת 9-10) HCP, ועם אפילו מעט פחות של 4-4-4-1הקסם 
א' 63  

הדבר הטוב ביותר כאשר אתה בהובלה ושותפך הכריז סדרה, אלא אם כן יש לך הובלה טובה יותר משלך, זה בדרך כלל 
היא בטוחה יותר מאשר הובלה  overcalledהובלה בסדרה בה השותף  להוביל את הסדרה שלו לעומת כל האחרות.

בסדרה בה השותף פתח. עם זאת, אם ההכרזות הצביעו על כך שהשותף ביצע פתיחה קלה ביד שלישית, נטה להוביל 
 שלישי הוא לכוון את ההובלה.את הסדרה של השותף. אחת הסיבות לפתיחה קלה במושב ה

72 

 ואפילות ומאוזנ נק'  13/14איזה סוג של אם יש שכך נק'.  16-18 של זנתאתה צריך יד מאו overcall 1NT להכריז כדי
 .passנק' "דלות" הכרז רק  15

76 

נק' הינם פחות סבירים  16ולא חזק מכיוון שהסיכויים לחלוקות ידיים חזקות עם  weak jump overcallsהעדף לשחק 
קלפים בסדרה ואתה נכנס לתהליך ההכרזות הרבה יותר מהר והרבה יותר כיף לשחק  6נק' עם  6-10מאשר חלוקות של 

weak jumps.  
א' 76  

הכרזת   3כך שמעל pre-emptive להראותכדי  הלבצע קפיצה כפול אתה צריך overcall pre-emptive להכריזכדי 
3  4או 4או   תיחשבpre-emptive overcalls. 

77 



משתנים אפשריים; גובה ההכרזה שבה הוא  3משתנה במידה ניכרת על בסיס  Overcall No-Trumpהמשמעות של כל 
ביחס להכרזה או להכרזות על ידי היריבים, וכל הסכמת השותפות  No-Trump Overcallerמוצג, המיקום בטבלה של 

 ת הן טבעיות או קונבנציונאליות.ואם ההכרז
78 

    Doubleנק' ושישייה טובה( התחל ההכרזה עם  18סדרתית "ענקית" )אולי +-אם היריב פתח ואתה מחזיק יד חד
פשוט   overcall -זה של נק'. עם פחות פתח רק ב ולאחר מכן הכרז את סדרתך. כך, שותפך אמור להסיק שבידך מספר

overcall) 8/9-פשוט מבטיח מ HCP  16/17ועד HCP) 

79 

על הכרזה מלאכותית או  double-או ל overcall-תמיד קח בחשבון את שתיקת שותפך , או במילים אחרות, כישלונו ל
 81 " כלב שאינו נובח בחושך" הוא בדרך כלל רמז מספיק טוב.  cue-bidהכרז 

 Highעליך להכריז את הסדרה הגבוהה ראשונה ) overcallingחמישיות בכל המצבים, אם בפתיחה, במענה או  2עם 

Fives) 
82 

יכול עכשיו אתה  NO NO?  ♥1( אתה יכול "לשאול" מלך. כך, כאשר ההכרזות הולכות:Balancingבמצב של איזון )
בסדרה  overcall -ל 8/9כמו  HCP(. כלומר אתה יכול להצטרף למכרז עם פחות K-פחות )דהיינו ה HCP 3עם  להכריז

 .HCP 10-14הוא רק  1NT ובמצב זה

86 

אז אתה לא יכול להשתמש  overcallאם אתה מכריז weak (pre-emptive ) 3או  weak 2לאחר שהיריבים פתחו עם 
 .pre-empt על pre-emptהכריז . אתה לא יכול ללעמוד בכללי ההכרזה. כל ההכרזות שלך צריכות pre-empt-גם ב

87 

נקודות אז הוא חייב להכפיל לעונשין באותה דרך שאתה מכפיל  8וביד שותפו של הפותח יש + 1NTשל  overcallאם יש 
 89 לעונשין. 1NTהכרזת פתיחה 

נקודות  לא משנה כמה .overcall מכריז שהשותף בכל פעם היריביםש את הכרזות לשב הלקיחות ך כלס  חוקב השתמש
 בידך.

ההתאמה  גובה את העלה כך בינך לבין שותפך שליטים 8 שמובטחים לכםיודע אתה  עכשיו קלפים 3 תמיכה אם יש לך
 .overcaller -בסדרת ה 2 והכרז

ההתאמה  גובה את העלה כך בינך לבין שותפך שליטים 9 שמובטחים לכםיודע אתה  עכשיו קלפים 4 תמיכה אם יש לך
 overcaller -בסדרת ה 3 והכרז

 גובה את העלה כך בינך לבין שותפך שליטים 10 שמובטחים לכםיודע אתה  עכשיו קלפים 5 תמיכה אם יש לך
 (מתקדמיםלשחקנים  104טיפ  ראה את ויד טובה טובה התאמה )עם. overcaller -בסדרת ה 4 והכרז ההתאמה

104 

הגנת  אתה יכול לנסות אז של היריב ♣1 פתיחה הכרזת על סדרות 2פשוט עם  overcall לשחק אם אתה רוצה
Truscott  פועל באופן הבא וזה שמעליה ואת הסדרה הסדרה הזאת מראה את סדרה הכרזת כל השב ♣1 -ל: 

=1 ♦  Diamonds ו- Hearts . 

107 

 .שלהם פתיחה הכרזות  ♠1מעל  היית עושה כי באותה הדרך overcalls הכרז ♠3 או   ♠2שלהם הפתיחה מעל

 .4 –ו  3 בגובה מכריז כי אתה עכשיו נקודות קצת יותר ,טובה באיכות סדרות עם  overcalls הכרז בכל זאת .א

 .ויד מאוזנת HCP 16-18 כדי להראות בגובה המתאים overcall NT בכל זאת .ב

 .HCP + 18 ביד או שלא הוכרזו לסדרות חיבה עם Informative Doubles הכרז בכל זאת. ג

112 

 Overcaller-של השותף, על ידי השותף של ה overcall-, הכרזת העלאה בקפיצה בסדרת הovercalledכאשר השותף 
של השותף, בדרך כלל,  overcall-הם מראים תמיכה ראשונית עבור חליפת ה .pre-emptive-)להלן: "המשיב"( הם מנע

3-6 HCP  קלפים לפחות.-4עם תמיכה של 
120 

סדרת יתר על כן, שינוי ל אינו מחייב. Overcaller-של השותף, שינוי של סדרה על ידי המשיב ל overcall-בתגובה ל
minor  מעלovercall בסדרת ה-Major של השותף נוטה לשלול תמיכה ב-Major ת השל השותף ואילו שינוי מסדר-

overcall ב-minor של השותף ל-Major אינו שולל בהכרח תמיכה בסדרת ה-minor במקרה האחרון,  .של השותף
 minor-הקלפים שלו, לפני שהוא תומך בסדרת ה-5של  Major-המשיב עשוי, קודם כל, לנסות למצוא התאמה בסדרת ה

 של השותף.

121 

או -AKQ   ישנם ה בראש הסדרה אם קלפים 4של  סדרה עם 1-בגובה overcall ניתן להכריז לעתים רחוקות
-   KQJ   הלקיחות להשוות צריכים קלפים בסדרה בתוספת מכובדים) הסדרה איכות מבחן את יעבור הוא 
 .האיכות לפצות עם אתה בהחלט באורך מה שחסר לך .לשותף טובה הובלה ומציעות(  7 = 3+ 4 כלומר הנדרשות

121 
 א'

 No-Trumpשמוצגים על ידי תגובה של  HCP-ששותפויות ברידג'  יבינו ויהיה להם מושג ברור לגבי טווחי הזה חשוב 
בנוסף על עוצר אחד  ידי היריבים.-בסדרה על-1של השותף, בעקבות הכרזת פתיחה של  1-בגובה Overcallבעקבות 

 השותף באחת הסדרות מראה את הדברים הבאים: overcall-ל No Trumpלפחות בסדרת ההכרזה של היריב, תגובת 
 ;HCP’s 8-11של השותף מראה  1-בגובה overcall-ל 1NTתגובת  .1
 ;HCP’s 12-15מראה  2NTתגובת  .2

 . HCP’s  16-18מראה  3NTתגובת 

122 

השותף, ולא משנה עד כמה ידך עם החזקת בתמיכה חזקה בסדרת השליט של השותף, בצע העלאה בקפיצה בסדרה של 
 124 או ביצע הכרזת פתיחה. אל תבצע העלאה אחת. Overcallהכריז  השותףזה נכון גם אם בסדרות הצד.  חלשה

-של ה Major-והשותף שלך )"המשיב"( משנה סדרות, במיוחד בעת שינוי מסדרת ה overcallכאשר אתה מכריז 
overcall שלך לאחד ה-minor'sך, אלא אם כן יש לך סדרתתכריז את , ובכך שולל תמיכה בסדרה שלך, אל תחזור ו 125 



הכרזת הסדרת היריב.  cue-bidהיא  Overcallההכרזה המחייבת היחידה של המשיב על כל  קלפים חזקים. 6החזקת 
-שלך ועניין במשחק מלא, אם אתה מחזיק בידך יותר ערכים מהמינימום ל overcall-זה מראה תמיכה בסדרת ה

overcallשים לב, עם זאת, כי אם השותף משנה סדרת ל מחייבות. . כל התגובות האחרות אינן-Major מה-overcall 
שלך אבל קודם הוא בודק את  minor-בסדרת ה overcall-שלך, הוא עשוי עדיין לתמוך בסדרת ה minor-בסדרת ה

 קיחה.נקודות בסדרה שלך לכל ניסיון ל 20נקודות אפשריות לכל לקיחה בחוזה, במקום  30ההיתכנות לניקוד של 
 .Major-או ב minor-פירושן דברים שונים התלויים אם זה ב overcall-בקפיצה כ Cue-bid-הכרזות סדרות היריב

-7קלפים מצוינים או כל סדרת -6זה מראה סדרת  של היריב היא טבעית. minorישירה בסדרת  overcall-קפיצה .1
  טבעית. overcall, הכרזת minorקלפים עם פחות מערכי פתיחה והוא במהותו סדרת 

זוכים ביד שלך,  9או  8. זה מראה  של היריב, עם זאת, אינה טבעית Major-ישירה בקפיצה בסדרת ה overcallהכרזת 
 overcall-של הפותח, הסדרה שבה ה Major-עם עוצר בסדרת ה 3NT, להכריז Overcaller-ומבקש את השותף של ה

 בקפיצה רק הוכרז.

130 

קלפים, פתח עם הסדרה הגבוהה בדירוג, השב בסדרה הגבוה בדירוג, -5סדרות  2חריגים , עם -למעט מקרים בודדים
 137 בסדרה הגבוהה בדירוג. אל תדאג איזו סדרה היא החזקה יותר. overcallוהכרז 

תר מנקודות קלפים חזק, זה יותר חשוב שתהיה חלוקה טובה וסדרה ארוכה יו NTכנגד  overcalling מכריזים כאשר
 140 גבוהים.

 141 יש הכוונת הובלה וערך מנע קל. overcall-מול הכפלה אם ב overcallאתה יכול להכריז 
 spades. 142-, במיוחד בסדרת ה1-קלפים טובה בגובה-4עם סדרת  overcallאתה יכול להכריז 

 AKxx. 143עם  1-בגובה overcall)טובה(, מתח את ההכרזה, לרבות  spadesבכל פעם שאתה מחזיק בסדרת 
 5; כל סדרה בעלת ותסטנדרטי ן(, ביחס להכרזת הפתיחה על ידי היריב ה2במושב הישיר ) overcalling-דרישות ה

)הסדרה שלך גבוהה יותר  1-בגובה overcall-או יותר אם ניתן לבצע את ה8HCP  ניקוד של קלפים סבירים ולפחות
)הסדרה שלך נמוכה בדירוג  2-, או יותר, זה אם היא נחוצה כדי להיעשות בגובה10HCP-ו בדירוג מהסדרה של הפותח(,

 מסדרתו של הפותח(.

144 

, תגובת 2-הוא בגובה overcall-, תגובה בקפיצה בסדרה חדשה היא מזמינה; אם ה1-בגובה overcallsכאשר השותף 
 קפיצה בסדרה חדשה מחייבת.

144 
 א'

קלפים )או -4(, מבטיחות תמיכת cue-bids-)ובכך את הצורך ב pre-emptive-הם מנע overcallsהעלאות בקפיצה של 
 145 , במיוחד כאשר פגיעים.singleton, ובדרך כלל HCP 3-6יותר(, 

)ואינה  HCP 12-14מראה  2NT-, וHCP 8-11מראה  1NTשל השותף, הכרזה של  1-בגובה overcall-בתגובה ל
 HCP. 146 15-18מראה  3NT-מחייבת(, ו

 HCP 8. אם שותפך כבר פתח ויש לך HCP 8+ומראה  עונשיןלשלהם זה מיועד  1NT Overcallאם אתה מכפיל את  
 "1NT-אז הם "לא יבצעו את ה

147 

)מראה  1NTשל  overcallהיריב מצד ימין שלך מכריז -RHO-בסדרה, וה-1לאחר שהשותף פותח את המכרז בהכרזת 
15-17HCPעליך "להכפיל ,)-double 8" לעונשים אם אתה מחזיק בידך HCP הכרזת כל סדרה חדשה שוללת  .או יותר

קלפים או  5קלפים או ארוכה יותר, מראה  5, בדרך כלל עם סדרה של HCP 8-"; כלומר, פחות מdoubleאת הכוח ל"
 .ואינה מחייבת יותר בסדרה,

147 
 א'

עם  pass-סדרות, המכרז יכול להמשיך בלי תגובת השותף. אם הכרזות חוזרות אליך אתה עובר 2של  cue-bidלאחר 
8-11 HCP היית צריך להכריז  12-16+; שים לב, עם 17, מכפיל עםovercall. 149 

-HCP 8( עם 6-5או  5-5) minor's-דרות המראה את ס 2NTישירה של  overcall, הכרזת 1♠או  1♥לאחר פתיחה של 
 מאוחר יותר אם ניתן. clubsוהכרז  diamonds-בovercall , הכרז HCP 12-16+. עם 17או  11

150 

ועבור על הכרזת  cue-bid+. עם הראשון הכרז 17, 12-16, 8-11אוHCP( :7  )טווחים:  3-סדרתי ל-דו overcallsפיצול 
 151 בסדרה הגבוהה יותר. overcall, הכרז 12-16והכרז שוב. עם  cue-bidהשותף, עם השלישי, 

 153 .סדרתית, הסדרה שהוכרזה וסדרת השותף-מראה יד דו overcall -תגובת בקפיצה של יד שעברה ל
 overcaller-בכל המושבים. במקור הם הומצאו עבור שותפו של ה   Unassuming Cue Bidsשקול להשתמש בהכרזות

 .העמדות כמנע 2-שותף ב ע"יהדבר מפנה כל העלאה באותה סדרה  .המשיב יכול להשתמש בהןגם אבל 
159 

 Overcaller-" על ידך, השותף של הDoubleוהיריבים פתחו ותמכו בסדרה משלהם, " overcallכאשר השותף מכריז 
להתחרות בהמשך, חוסר , נכונות HCP-זה מסמל כמה מה ".Responsive Double"(, נקרא "The Advancer)ה"

 הוכרזו.-הסדרות שעדיין לא 2-תמיכה בסדרה המוחזקת ע"י השותף, ובאופן ספציפי, תמיכה ב
168 

ידוע  overcall. אין No Bidתאמר  NT1בסדרה או  1פותח  RHO-והיריב מצד ימין HCP 13/14יש לך יד מאוזנת של 
 pass-זמין עם היד הזאת ולכן אתה חייב לעבור

177 

Overcall קלפים או טוב יותר ומגוון של -5מראה סדרת  1-ישיר במושב השני בגובהHCP  16נקודות. עם  15-ו 8בין 
HCP או יותר, תחילה עליך להכפילTake-Out Double .181 ואז להכריז סדרה רצויה 

הובלה גרועה האשם השותף על עם . mortems post -ה בהחלט תנצח את כלו( Alpsתמיד הובל בסדרת שותפך )
overcall .דל 

184 

ולא  overcall -פשוט זה הכי טוב שיש בידך את כל המכובדים בסדרת ה overcallעם  overcallingכאשר מכריזים 
 עובדים בסדרות האחרות.-מכובדים מפוזרים לא

186 

 188 בסדרה. קלפים 5קלפים בגלל ששותפך מבטיח  3אתה צריך תמיכה של רק  overcalledלאחר ששותפך 



Overcalling ♦1  אין לו ערך מנע 1♦ -צריך להיעשות עם יד טובה כי ל 1♣מעל-preemptive  לכלשהו, ואילו- 

overcalling 1  מנע יש לו ערך גבוה של 1♣מעל-preemptive וניתן לעשות זאת במגוון רחב של ידיים חלשות. 
191 

לעתים קרובות כדאי/מומלץ לשקול את ההכרזה השנייה שלך לפני שתבצע את ההכרזה הראשונה שלך. זה נכון בדרך 
 או כמשיב להכרזת פתיחה. Overcallכלל בין אם אתה מבצע הכרזת פתיחה, 

191 
 א'

בצורה נכונה ואתה תרוויח בטווח  overcallבכמה ידיים אתה מכריז בצורה נכונה ואתה לא מצליח ולהיפך אך הכרז 
 .הארוך

193 

 4♦, 1♥ כך לאחר .בסדרה זאת 4בסדרה בדירוג נמוך אתה צריך לקפוץ לגובה  pre-emptive overcallאם אתה מכריז 
 .pre-emptive overcallיהיו  4♣ או

200 

יש -Double Penaltyנקודות או יותר זנק עם  8ויש בידך  overcalls 1NTהשחקן הבא ואם שותפך פותח את ההכרזה 
 לכם כוחות מאוזנים.

202 

אתה אומר בעקיפין, גם אם אנחנו לא נזכה במכרז, בבקשה הובל  -אתה צריך סדרות באיכות טובה  overcallכריז הל
 לא. Qxxxxאו אפילו  Jxxxx-ו ,היא באיכות טובה AQxxxלכן  ,את הסדרה שלי

204 

 overcall-יש לך, כמשיב להכרזת הפתיחה של השותף, תמיכה בסדרה של השותף, החזקה משמעותית בסדרת הכאשר 
חלשה, נטה לא "להכפיל" את המתנגד לעונשים, אלא  HCPהיריב מצג ימין שלך, אך, לעומת זאת, ספירת -RHO-של ה

 לתמוך בשותף במקום זאת .
206 

לא להכריז שוב אלא אם השותף מבקש מכם -עליך לשתוק, overcaller-ככפותח או , pre-empting-לאחר הכרזת מנע
להכריז. אם, לא התבקשת, ותכריז שוב, היד שלך הייתה חזקה מכדי שתבצע הכרזת מנע, אחרת, ידך חלשה מכדי 

 בפעם השנייה. טעית בכל מקרה. להכריז
207 

 הברידג'. " הן חלק בלתי נפרד מכל מערכות ההכרזות במשחקCue-bidsהכרזות "
בסדרה, הכרזת  overcalls-בכל סדרה, והשחקן השואף להיות היריב מצד ימין של המשיב 1-. כאשר השותף פותח ב1

cue-bid על ידי המשיב, באמצעות הסדרה של ה-Overcaller ,10-12, מראה העלאה מגבילה או יותר HCP  ,או יותר
 בתמיכה בסדרתו של הפותח.

עם סדרה, העלאה ישירה של  overcallsשל שחקן אחד  RHO-, בהנחה שהcue-bidזת . לחלופין, העדרה של הכר2
או  HCP 6-9עם limit raise-של פחות מהעלאה מגבילה HCPסדרת הפותח הראה תמיכה בסדרת הפותח, אבל עם 

 .pre-emptiveפחות(, והעלאה בקפיצה היא 
, ועניין Overcaller, מראה תמיכה בסדרה של Overcaller-"( לAdvancer"-העל ידי המשיב ) cue-bid. הכרזת 3

 .או יותר( HCP 11-12במשחק מלא )
 (.HCP 11-שוללת עניין במשחק מלא )פחות מ overcall, תמיכה ישירה בסדרת השותף אשר cue-bid. העדר הכרזת 4

214 

 PASS. 218-נקודות פשוט היה ממושמע ועבור 13עם יד מאוזנת של  overcallאנא אל תכריז 
של  overcall-של השותף מעידות על; )א( כנראה חוסר תמיכה בסדרת ה 1-בגובה overcall-ל No-Trumpתגובות 

קלפים משלו שכדאי להזכיר, )ג( לפחות עוצר אחד )בתקווה ליותר( ב  5קלפים(, )ב( היעדר סדרת  3-השותף )פחות מ
 הבאה: HCP)ד( ספירת  -בסדרת ההכרזה של היריב ו

    1-NT = 8-11 HCP’s 
 2-NT = 12-15 HCP’s 
 3-NT = 16 (+) HCP’s 

221 

 225 .שלהם, כי יש בידך את הצורה בצד שלך NT1פתיחת על  overcall להכריז קלפים זה טוב 5סדרות  2 בידךאם יש 
נקודות סבירות ועוצר בסדרת היריבים, אך יד לא מאוזנת כפי שאתה עשוי  14/15 -אם יש לך מקור טוב של לקיחות ו

 מרכז.ההכרזת מחוץ למעט  - overcall 1NTלרצות אתה יכול 
229 

 של RHO-לאחר שה בסדרה של השותף, 1" ע"י המשיב להכרזת פתיחה של doubleא. רוב שחקני הברידג' מבינים ש"
הוכרזו, יד -הסדרות, שעדיין, לא 2" המראה ערכים, בדרך כלל את Negative Doubleהוא " overcallהמשיב הכריז 

 , או שניהם.2-הנדרש להכרזה בגובה HCPאו יותר קלפים נדרשים ואחרת חוסר של  5השוללת סדרת 
בסדרה ידי השותף -1" על ידי המשיב להכרזת הפתיחה של Double. כמו כן נפוצה בין שחקני הברידג' ההבנה כי "ב

 ".Negative Doubleעונשים", לא "  Doubleהוא " overcalled 1NTשל המשיב  RHO-לאחר שה

236 

1NT overcall  מושב האיזון( מעיד על( 10-14במושב הרביעי HCP 15-17. עם החזקת HCP  ,)במושב הרביעי )האיזון
 No-Trump. 237", ואז להמשיך עם הכרזה מחודשת של Take-Out Doubleצריך קודם להכריז "

" היא, כיום, אחת הקונבנציות הפופולריות והנפוצות ביותר המשמשות להתערבות כאשר הוכרז DONTקונבנציית "
overcall  1מעל הכרזתNT .עם זאת, פעמים רבות, לאחר שהיריב )המתערב( ביצע  של היריבovercall  בסדרה )מראה

", להכריז סדרה משל pass-יכול "לעבור 1NT-אותה סדרה ולפחות סדרה אחת בדירוג גבוה יותר(, המשיב לפתיחת ה
," שותפו של המתערב, יש, בשלב Advancer"ל " או לעונשים.mirror double", שיכול להיות "doubleעצמו, או אפילו "

 .זה, מספר אפשרויות הכרזות, כפי שנראה להלן
 ;שישחק בחוזה הנוכחי ו / או אין רצון להתחרות בהמשך שביעות רצון,א. מעבר = 

 " של היריב( = מעדיף לשחק בסדרה השנייה של השותף ומבקש שהוא יכריז אותה;double-)על פני "ה Re-doubleב. 
 כל הכרזת סדרה = טבעית, מראה את סדרתו  הארוכה שבה הוא רוצה להתחרות. .ג

239 

משמעויות שונות ומובהקות, ותחולתן אינה חשובה, בין אם הן מוצגות  2יש  Overcaller-" על ידי ה2NTשל " להכרזה
 240 במושב הישיר )השני(, או במושב האיזון )הרביעי(, ביחס להכרזה הקודמת שבוצעה על ידי השחקנים היריבים.



Overcall " 2שלNT" ב )א( הוא דוגמא של "Unusual 2NT( אותה הכרזה של 2" המוכרז במושב הישיר )2(. )בNT 
"אינו קיים במושב Unusual 2NT, מכיוון ש"HCP 18-19שבוצעה במושב האיזון )הרביעי( מראה יד חזקה ומאוזנת של 

( והן במושב 2, הן גם במושב הישיר )2NTשל  overcallשל היריבים,  2-בהמשך להכרזת מנע בגובה האיזון )הרביעי(.
, מאוזנת HCPשל  15-17" חזקה; כלומר 1NT( )ג' וד'( הן דוגמאות של ידיים מקבילות להכרזת פתיחה "4ון )האיז

 באופן שווה, ובמקרים אלה לפחות עוצר אחד בסדרת ההכרזה של היריב.
בור מה (אפשרויות נתונות לתמיכה ע5," יש Advancer, ה "overcall-פשוט של השותף, למשיב ל overcall-בהמשך ל

 Pre-emptive : העלאה פשוטה; העלאת HCP 8-15קלפים עם -5, יד מינימאלית, סדרת Overcaller-שהוא, על ידי ה
: הכרזת 4-בקפיצה לגובה cue-bidהכרזת ; pre-emptive; העלאת בקפיצה של סדרת היריב cue-bidהכרזת  בקפיצה; 

"Splinter כוח למשחק מלא" )מראה" = "singleton  אוvoid ותמיכה בסדרת השותף עם ערכי משחק  ,בסדרת היריב
 .מלא(

241 

No-Trump overcalls כמו רוב ההכרזות האחרות בברידג', יכולים ועושים דברים משמעותיים כאשר הם מבוצעים ,
 242 בקישור. פירוט במושבים שונים, בגובה הכרזות שונים, ובעקבות רצפי הכרזות שונים

 HCP. 245 15-אתה יודע שיש בידו פחות מ  1NTולא מכפיל overcallsוהשותף  Weak No Trumpמשחק 

Overcalling 1NT  246 הברידג' שלך. משחקשלהם עם סדרת ששה קלפים הוא טוב לבריאות 
 5-10סדרתי או עם יד חלשה מאוד )-דו overcallמשמשת כ  Michaels Cue-bidברוב השותפויות קיימת ההבנה כי 

HCP( או יד חזקה מאוד ,)או יותר  16HCP הסדרת שהוזכרו. יתר על כן, כדי  2-או טובה יותר ב 5-5( עם חלוקת
הסדרות של השותף כדי להראות את  מעלה אז את בחירת Michaels Cue-Bidder-, הHCPשל  16-18להראות 

 cue-bidמבצע  Cue-Bidder-ה HCP)+(  19"בתורו הבא להכריז. עם pass-ההחזקה החזקה יותר, בניגוד ל"מעבר
 בפעם השנייה.

249 

4NT" overcall סוג  שהוכרז בחופשיות, ברצפי הצעות נורמליים, הוא  4♠" לאחר שהיריבים הכריזו לחוזה בסדרה של(
-Match, ונחשבת כניסיון להגיע לניקוד חיובי בתחרות בשיטת minor's-"( לסדרות הUnusual-NTקונבנציית "של 

Point  מקובלת כי כאשר היריב פותח את ההכרזה, עם זאת, עם -זוהי הבנה משותפת .♦5או  5♣על ידי הקרבה בגובה
, Take-Out" הוא Doubleו " minor'sדרות " הוא דומה עבור ס4NT" overcall-ה 4♥של  pre-emptive-הכרזת מנע,

" של היריב Doubleהכרזת, " pre-emptive 4Sעם זאת, מעל  .minor's-בדרך כלל, אבל לא בהכרח מוגבל לסדרות ה
 Take-Out Double-עם זאת, במקרה האחרון המשיב ל ". Take-Out Double" היא "4NTמיועדת לעונשים והכרזת "

-, תלוי בהחזקותיו, אחרת "מעבר5♥או  ♣5 ,♦5, אלא הוא גם חופשי להכריז minor's-אינו מוגבל רק לסדרות ה
passingוהמרה רצונית של ה ,"-"Double.לתרחיש עונשים " 

250 

באותה דרך שאתה מכפיל  ןאז הוא חייב להכפיל לעונשי HCP 8+וביד שותפו של הפותח יש  1NTשל  overcallאם יש 
 ן.לעונשי 1NTכרזת פתיחה ה

254 

שניתן לשקול -של היריב מסבכת את ההכרזות הרצויות והפוטנציאליות pre-emptive-באופן בלתי הפיך, הכרזת מני
אותן בינך לבין שותפך. הכרזות מנע, מתוקף ביטולן של גובה אחד או יותר של ההכרזות, גוזלות מרחב הכרזות עבור 

תוך הסכמי הכרזות טבעיות וזמינות יישומים קונבנציונאליים רבים ורצויים. לפיכך, הבנה ברורה חייבת להתקיים ב
 השותפות כדי לחסל בצורה הטובה ביותר את הקשיים שהיו קיימים בדרך אחרת כתוצאה מהכרזות המנע של היריבים.

ע"י שחקן יריב. ההנחיות הבאות נראות  weak-2" מעל הכרזת Double Take-Outעיקרון אחד כזה כרוך בשימוש של "
 הבנות:-תקשורת ואי-הטובות ביותר לביטול קצר

. במקום זאת, הכרז את הסדרה שלך בגובה הזול Take-Out Doubleסדרתית, אל תכריז -. אם אתה מחזיק ביד חד1
מעל  pre-emptבקפיצה כדי להראות החזקה חזקה מהממוצע )אין אף פעם להכריז  overcallביותר האפשרי, או בצע 

pre-empt) 

254 
 א'

-pre-ע"י יד שלא עברה קודם, בהמשך להכרזת מנע 2NT overcall( 4 ( או במושב האיזון )מושב2במושב הישיר )מושב 
emptive  ,פתיחה על ידי שחקן יריב הוא, אוניברסלי HCP 15-18  1מאוזנת, החזקת האופן שווה ידNT עם לפחות ,

"י ע"י יד שעברה קודם בהמשך להכרזת מנע פתיחה ע overcall 2NTלחלופין,  עוצר אחד בסדרת ההכרזה של היריב.
-ב 5-5", המעידה בדרך כלל על Unusual-NTת "יטבעית. במקום זאת, מדובר בקונבנצי No-Trumpיריב אינו החזקת 

 , במקרה זה.HCP 5-11הסדרות הנמוכות שלא הוכרזו,  2

258 

 -ו Stayman; כלומר, הצעות 1NT overcall" כאשר השותף מכריז Front-of-Cardרוב השותפויות מיישמות שיטת "
Jacoby Transfer 264 .הן עדיין במשחק 

השאר את  -אל תכריז שוב  LIMITוכמו עם כל הכרזות LIMITהן הכרזות  overcallאו  pre-emptiveהכרזת פתיחה 
 כל ההחלטות לשותף.

267 

גבוה בסדרה  Jבבקשה אל תעשה את זה עם  overcallingבין אם זאת הכרזת פתיחה או  pre-emptiveכאשר הנך מכריז 
 אתה פשוט מחפש צרות. -

264 

 -ו Stayman; כלומר, הצעות 1NT overcall" כאשר השותף מכריז Front-of-Cardרוב השותפויות מיישמות שיטת "
Jacoby Transfer .הן עדיין במשחק 

264 
 א'

 overcall. אתה מכריז 3♠או  ♦3או  3,♥, או 3♣של  pre-empt-, פותח בDealer-שלך )היריב מצד ימין(, ה RHO-ה
3NT( סדרת 1ידיים אפשריות; ) 2-. הדעה הרווחת לאחר שעשית זאת היא שאתה מחזיק אחת מminor  עצמאית ארוכה

( יד 2לקיחות מהירות, אחרת ) 9או  8-ו קלפים או יותר עם לפחות עוצר אחד בסדרה של היריב שלך. 7או  6בעלת 
המקרים, ההכרזה שלך היא, פשוט, "לשחק."  2-ב או יותר. HCP 18-יותר ומאוזנת באופן שווה, גם עם עוצר אחד או 

271 
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", אחר יכול להכריז, מחפש חוזה סופי שעשוי להיות pass-השותף, שעד כה לא היה לו אפשרות להכריז, יכול "לעבור
 טוב יותר, או אפילו אולי של "סלאם."

ולכן  No-Trumpשלך הכריז  -RHOרה, אך היריב מצד ימיןבסד overcall. השותף הכריז 3NTאתה מוביל כנגד חוזה 
שלך יש לפחות עוצר אחד בסדרת ההכרזה של השותף. עם זאת, ההובלה הרגילה שלך, עם זאת,  RHO-סביר להניח של

בהיעדר דבר טוב יותר היא להוביל את סדרת השותף בתקווה שבסופו של דבר הסדרה של השותף תבוסס והשותף יוכל 
שהובלה אחרת שאינה  להריץ כמה לקיחות אחר כך במהלך משחק היד. למרות שאיננה מובטחת, סביר יותר להניח

 סדרת ההכרזה של השותף, תהיה המשחק המנצח כשאתה מחזיק בקלף אחד בלבד בסדרת ההכרזה של השותף.
 ההובלה שלך בנסיבות אלה עשויה לעקוף את יד השותף ולמנוע ממנו לקיחה שהוא היה זכאי לה אחרת.

284 

 -אתה לא רוצה ששותפך יוביל בה  -כי זאת סדרה באיכות כזאת גרועה  J-x-x-x-xעם  overcallבבקשה אל תכריז 
כותב הטיפ רואה שחקני ברידג' רבים שחושבים שזה בסדר, כל עוד יש להם כל יד עם  -האין זאת? זה לא אחד באפריל 

 לא נכון! - overcallקלפים הם צריכים להכריז  5נקודות וסדרת  12
286 

Overcalling פים בראשות קל 6ת רעם סדJ תהיה בר מזל או רגלייך )על לבסוף  נוחתגם אם אתה  ,הוא לא ברידג' טוב
 האם אתה באמת רוצה הובלה בסדרה זאת? - (שתצליח אחרי שאתה כבר במצב קשה

288 

Overcalling  במשוב הישיר )המושב השני(, עם חלוקתNo-Trump ולפחות עוצר אחד בסדרה שהוכרזה ע"י ה-RHO 
 )היריב מצד ימין(, משתנה לגבי המספר האמיתי של נקודות קלפים גבוהים הנדרשות והצורך להראות לשותף,

300 

 הכרזה טווח שום לוקח לא אתה כי טובה להיות צריכה שלך היד overcall ♦1 ואתה 1♣כאשר ההכרזה הולכת 

אל תעשה את זה בסדרות גרועות כי אתה אומר לשותפך   ♠overcall 1ואתה 1♥  פותח הפותח אם, כן כמו מהיריבים
 להוביל בסדרה זו.

304 

 Pass. 305-נקודות, פשוט עבור 13/14עם ידיים מאוזנות של  overcallאל תכריז 

מומחים  -זה משחק ברידג' באמת עלוב  - Jקלפים רק בראשות  5נקודות וסדרת  12עם  overcallבבקשה אל תכריזו 
חלק מהשחקנים "שנקראים מתקדמים", ששיחקו ברידג' מקוון, עושים את זה  -אף פעם לא עושים סוג זה של הכרזות

 כל הזמן וזה לא מקובל על כותב הטיפ.
308 

 10-ו  9. אל תפתח ההכרזות עם ידי 20-או יד שעומדת בכלל ה HCP( 12) 13כדי לבצע הכרזת פתיחה אתה צריך או 
HCP  להכריז  בהמשך תוכלבמושבים הראשון והשני. אתה תקבל את הסיכויים שלך מאוחר יותר, כאשרovercall  עם

 .ידיים אלה
312 

-pre-מנע לא בכלל היא שלך ההכרזה כי טובה להיות צריכה שלך היד overcall  ♦1 ואתה 1♣כאשר ההכרזות הולכות 

emptive  עם יד חלשה.כאן ל תכריז אכך 
318 

 מעל אבל 3♠עם  overcall-ל צריך רק אתה 1♥אתה צריך קפיצה כפולה כך מעל  pre-emptive-מנע overcallכדי לבצע 

 .Clubs-תה רוצה לבצע הכרזת מנע בא אם  overcall ♣4-ל צריך אתה עכשיו 1♥
330 

ושותפך פתח אז או שתכריז משחק מלא וקח את  HCP 11ויש בידך  pre-emptive overcallהיריבים מכריזים 
 .Passאבל בשום מקרה רק  - Double-הסיכויים שלך או " קח את הכסף " והכפל

332 

Overcalling  8 של חלשות ידיים מיני כל עם להיעשות יכול שלהם 1♣ פתיחת מעל 1♠עם HCP כי overcall  הואPre-

emptive  אתה אם אבל 1♥ או 1♦וחותך אותם )מונע( להכריזovercall  ♠1 ה עושה את זה שאת וודאשלהם  1♥ מעל

 .אחדשחקן  אףמפריע ל ואינו עכשיו מנע לא בכלל הוא 1♠כי   עם יד הגיונית

337 

או יותר אז הכפל "לדם" כי הם לא  HCP 8ויש בידך  overcall 1NT מכריז overcaller-ההשותף פותח את ההכרזות ו
 לקיחות! 7יבצעו 

351 

 overcallאבל אין בידך עוצר בסדרתם, אתה מכריז  No-Trump-אם היריבים מצטרפים להכרזה ואתה רוצה לשחק ב
 .DAB- Directional Asking Bid נקרא: וזה -בסדרת היריב וזה שואל השותף על עוצר/ים בסדרה

365 

הגיוני  overcallאין לך שום -פותח בהכרזה, זה זמן שתיקה שווה זהב  RHO-מאוזנת והיריב מצד ימיןאם יש לך יד 
 Pass. 369-ואתה צריך בהחלט לעבור

 -במשהו, אל תכפיל  1פותח  RHO-כאשר היריב מצד ימין HCP 4-3-3-3 13של עם ידיים  Pass-בבקשה בבקשה עבור
 370 זמין כאן ..... overcallידך חסרת צורה לחלוטין ואין 

 overcall. 372קלפים בהכרזת  5קלפי תמיכה כי השותף עכשיו מבטיח סדרת  3אתה צריך רק  overcall-כדי לתמוך ב
כי זה יכול להיות מסוכן )אבל  15-17ולא  16-18רק עם  1NTמעל  overcallחושב שאתה צריך להכריז )כותב הטיפ( אני 

באופן  קלפים איפשהו.-5או סדרת  10sוודא אז כי יש בידך כמה  15-17עם  overcall-ל(. אם אתה מתכוונן אני נמושה
 .15-17ולא בסגנון המודרני של  16-18היה תמיד עם  overcall 1NT-)חזק( ו 1NTמסורתי פותח 

373 

ודרני, כי זה , בסגנון המ15-17ולא עם  16-18רק עם  1NTמעל  overcallחושב שאתה צריך להכריז )כותב הטיפ( אני 
 נמושה(. -מחבר הטיפ-יכול להיות מסוכן )אבל אני

374 

 יהיו 4♦-ו 4♣- ו 3♠ הכרזות אז 1♥אתה צריך לעשות קפיצה כפולה כך מעל  pre-emptive overcallכדי לבצע 
overcalls .מנע 

381 



Overcalling  בסדרה בדירוג נמוך שונה לחלוטין מ 2בגובה-overcalling שבו תוכל להכריז עם ידיים חלשות  1-בגובה
לא רק שאתה צריך סדרה באיכות טובה אבל גם כמה ערכים  ,2-מאוד כל עוד יש לך סדרה באיכות טובה ואילו בגובה

לקיחות" ואם אתה  8זכור שאתה אומר "אני מתכוון לבצע  ,♣2 או overcall ♦2בכל פעם שאתה  -+(  11/12סבירים )
 ים חלשות )אוויליות(.ילהצטרף להכרזה בידסביר חושב על זה לעתים קרובות יותר אתה תוכל פחות 

384 

חלשים, אותו הדבר  weak-out-אלה 2♦ או 2 ♥, 2♠, משיב Advancer-ואז אם אתה, ה overcalls 1NTאם שותפך 
 אסור להמשיך ולהכריז בכלל. overcaller-ועכשיו ל 1NTאם השותף פתח 

385 

 390 קלפים או יותר. 5קלפים בסדרה כי השותף עכשיו מבטיח סדרת  3אתה יכול לתמוך עם  overcalledלאחר ששותפך 

 391 בסדרה. 1או  1NTנקודות מאוזנות אם הם כבר פתחו  14שתוק עם  overcalling-במושב ה
אתה רוצה את כל הערכים שלך  -זה לא ברידג' טוב  -Jקלפים בראשות  7או אפילו  6סדרת  עם overcallאנא אל תכריז 

 396 בסדרה הארוכה.

נקודות מאוזנות עם עוצר בסדרה של היריבים אבל אם אתה עושה את  16-18אתה צריך  overcall 1NTכדי להכריז 
 יות( כדי לשדרג את היד.)עשיר Tשיש בידך כמה קלפי  נקודות ודא אז 15זה עם 

396 
 א'

ת, פתח בסדרה הגבוהה וקלפים הכרז את הסדרה הגבוהה יותר כך בעת פתיחת ההכרז-5סדרות  2בכל המצבים, עם 
 398 (.HIGH FIVESבסדרה הגבוהה ) overcalling, overcallיותר, כאשר אתה משיב, השב בסדרה הגבוהה, וכאשר אתה 

 חזקות תגובות הן אלו 3♣-ו 3♦ 3♥, 3♠, משיב overcaller-אז אם אתה, השותף של ה overcalls 1NTאם השותף שלך 
 .1NT פתח השותף אם כמו, מלא למשחק מחייבות

400 

מומחים אמיתיים לא עושים את זה לא מומלץ ו – A-קלפים בראשות רק ה-5עם סדרת  2בגובה  overcallאל תכריז 
 זה.

404 

( הם כולם חלשים overcaller-ה של שותפו) הרביעי השחקן ידי על 2♦ או 2♥ או 2♠תגובות של  1NT overcallלאחר 
 .1NTבאותה הדרך שהם יהיו אם השותף פותח 

407 

, מלא למשחק מחייבות חזקות תגובות הן אלה 3♣-ו 3♦ ,3♥, 3♠אז אם אתה משיב  overcalls 1NTאם השותף שלך 
 .1NT פתח השותף אם כמו

408 

 412  נכון?!כי אתה באמת לא רוצה הובלה בסדרה זו,  Jבוה ביותר הוא געם סדרה בה הקלף ה overcallבבקשה אל תכריז 

 413 טווח רחב מאוד. - 15/16-כנקודות עד  8/9-ידך יכולה להיות משהו מ overcallכאשר אתה מכריז 
ביד מאוזנת עם עוצר בסדרה של היריבים  HCP 16-18אתה צריך  overcall 1NTכי להכריז  חושב)כותב הטיפ( אני 

 קלפים לשדרג את היד. 5או סדרת )עשיריות(  Tאז ודא שיש לך כמה קלפי  HCP 15אבל אם אתה עושה את זה עם 
א413
' 

NT overcall1  מראהHCP 16-18  3+ נקודות אתה יכול ללכת ישר ל  9/10אז כאשר יש לך השותףNT  כי סך כל
 וזה מספיק. 25נקודות השותפות הוא לפחות 

418 

גובות חזקות המחייבות למשחק מלא, ת אלה 3♣-ו 3♦, 3♥, 3♠אז אם אתה משיב  overcalls 1NTאם השותף שלך 
 .1NTכאילו אותו שותף פתח 

419 

 Negative Double. 427-ואתה משיב השתמש אז ב overcall 1♥, 1♦ות האחרות לאחררהסד 2זכור כי אם יש בידך את 

 428 תקף עם הידיים האלה. overcallאין  -ויד מאוזנת  HCP 13/14עם  pass-בבקשה עבור overcall-במושב ה

-, לאחר מכן השתמש במשיבואתה  1 overcall -ו, 1♦הסדרות האחרות לאחר פתיחת  2ך את בידזכור כי אם יש 
Negative Double. 

433 

אז כדאי  8/9. אם אתה עושה את זה רק עם 1NTלאחר פתיחת  HCP 14עד  8/9בחוזה בסדרה מראה  overcallהכרזת 
 436 קלפים, בבקשה. 6לך להחזיק סדרה באיכות טובה של 

באופן מלא עם מראש על כך  סוכםאבל רק אם  overcalls 1NTאם השותף  transfers-ו Staymanאתה יכול לשחק 
 437 .השותף

, אז כנראה יש Majorחלש בקפיצה בסדרת  overcallאם השותף בתחילה עובר, ולאחר מכן חוזר לתוך המכרז עם 
 מלכתחילה. weak twoהאחר והוא לא רצה לפתוח  Major-קלפים ב 4-קלפים בסדרה זו ו 6בידו 

438 

ולא  weak Jump overcallנקודות. עדיף לשחק  6-10-קלפים ו-6אתה צריך סדרת  weak Jump overcallכדי להכריז 
Strong Jump overcalls .כי שהם קורים הרבה יותר לעתים קרובות 

439 

על אחד בסדרה אתה חייב להשיב כלומר רוב הזמן אתה מכריז  double, מכריז overcallingלאחר ששותפך, כאשר 
 נקודות בלבד. 0-7מראה  ,בגובה הנמוך ביותר האפשרי את הסדרה הטובה ביותר שלך

441 

 doubleתקף עם הידיים האלה,  overcallאין  - HCP 13/14עם יד מאוזנת של  passבבקשה הכרז  overcall-במושב ה
 הוא ברידג' גרוע מאוד עם הידיים האלה!

444 

 449 תקף עם הידיים האלה. overcallאין  -ויד מאוזנת  HCP 13/14עם  pass-בבקשה עבור overcall-במושב ה
SQOT (SUIT QUALITY TEST for OVERCALLS)  הוסף את מספר הקלפים בסדרה שבה אתה רוצה להכריז

overcall  למספר המכובדים בסדרה והתוצאה צריכה להיות שווה למספר הלקיחות הנדרש. כך, אם אתה מכריז
overcall קלפים  6מכובדים או  2קלפים בסדרה עם  5כלומר  7-ירוג גבוה אז הסך הכל צריך להגיע לבסדרה בד 1-בגובה

454 



 8-אז הסך הכל צריך להגיע ל 2 -בסדרה בדירוג נמוך בגובה overcallאם אתה רוצה להכריז   בסדרה עם מכובד אחד.
 מכובדים. 2-קלפים בסדרה ו 6מכובדים או  3-קלפים בסדרה ו 5כלומר 

מיידי כמובן זה צריך להיות עבור עונשים. אם  Doubleמכריז  overcall-ואתה, בעמדת ה 1NTאם היריבים פתחו 
, אם אתה במושב הרביעי עכשיו מכריז Staymanאו  transferוהמשיב הכריז  1NTבמושב הרביעי ההכרזה הלכה 

Double משחקים זה צריך להיות עדיין עבור עונשים ואם משחקים כנגד יריבים הNT  או  15חלש זה אומר שיש בידי
נקודות או יותר )צריכה תמיד להיות נקודה אחת יותר מאשר  18חזק זה אומר שיש בידי  NTיותר נקודות וכנגד 
 המקסימום שלהם( .

457 

Overcalling 1NT  16-18צריך להיות עם HCP  15אבל אם אתה מכריז את זה לפעמים עם HCP  אז כדאי שאלה יהיו
 460 קלפים. 5ואפילו סדרת  Tנקודות טובות ואולי כמה קלפי  15

, רק היה ממושמע כזאתידועה עם יד  overcallאין הכרזת  - HCP 14בבקשה אל תצטרפו למכרז עם ידיים מאוזנות של 
 .PASS-ועבור

461 

הקלפים שלך, אז לך על זה  5אם כל הנקודות שלך הן בסדרת  HCP 8/9-עם יד מינימלית של כ overcallingחשוב על 
 473 השותף אז ידע במה להוביל גם אם אתה לא זוכה במכרז. -

של הסדרה אתה  A-וה  K-ולאחר מכן לא מוביל את הסדרה שלו ואתה חסר ה overcallאם היריב מצד שמאל מכריז 
 A-יובילו את ה AK החזקת רוב היריבים הרגילים שיש להם מפוצלים בידי היריבים כי K-הו A-הצריך מיד לדעת כי 

מנקודות המכובדים של היריבים מחולקות. לעומת זאת,  7אתה יודע בלקיחה הראשונה איך   כדי להסתכל על הדומם.
 נקודות באותה סדרה. 7אתה יודע רוב הזמן כי הוא מחזיק  Aceאם שחקן מוביל 

479 

 8. אם יש בידך דטווח רחב מאו - 15/16-נקודות עד כ 8/9-אתה יכול להחזיק משהו מ overcallכאשר אתה מכריז 

 .המסלול על לקופצים הגבוהות הקפיצות כל את והשאר overcall  ♠1נקודות עדיין הכרז רק  15נקודות עד 
481 

 כדלקמן: Informative Double (Takeout Double ישנם שלושה סוגים של 
 והעדפה לסדרה האחרת.+ נקודות 13א( 
 בלבד( 1NTשל  overcall-+ נקודות ביד מאוזנת )חזק מדי ל19ב( 
 פשוט בלבד. overcall-+ נקודות וסדרה אחת שמתאימה ל17? 16ג( 

517 

כל ההכרזות שאתה יכול אז לבצע במקום, צריכות להבטיח סדרת  overcallמכיוון שאתה יכול להגיב עם דאבל מעל 
קלפי תמיכה -3בהזדמנות הראשונה. וזה מאפשר לשותף לתמוך עכשיו עם  Negative Doubleקלפים כי לא הכרזת -5

 בידיעה שיש בידך חמישה.
533 

 רוב הזמן - Trump-Noהכרז באחת הסדרות, עדיין  (ללא עוצרים)כאשר יש לך יד מאוזנת עם סדרה פתוחה לרווחה 

 ,אז 4-4בסדרה זו סביר להניח שהיא תתחלק  overcallביד שותפך יהיה עוצר בסדרה ההיא ואם היריבים לא הכריזו 
 אל תדאג.

537 

פחות חשובות  HCP-קלפים. נקודות קלפים גבוהים-5אתה צריך סדרה טובה ואיכותית של  overcallכדי להכריז 
 552 מאיכות הסדרה.

האם אני  3האם אני משיב?  2. האם אני פותח?  1בכל פעם שאתה מבצע את ההכרזה שלך שקול את הדברים הבאים:
 overcall. 554תאמר פותח תאמר משיב ותאמר  ,בלבד בכל פעם במילה הכרזה ? ולנסות להפסיק להשתמש overcallמכריז 

כאשר אתה יכול לעשות זאת ואתה מראה את הסדרה שלך אתה עכשיו אומר  Negative Doubleאם אתה לא מכריז 
 ... overcall-או יותר קלפים בסדרה שהכרזת ואתה לא תהיה בכלל מקובע בגלל ה 5שיש בידך 
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 558 ולא על שותפו של הפותח. overcaller-הכרזות לגובה של ההתאמה חלות על שותפו של ה
 overcaller. 560-עבור השותף של ההכרזות לגובה ההתאמה הן 
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