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 1פרק 

 2/1היכרות עם שיטת 
 

: 1♠/♥פתיחה  אחרי 2סדרה חדשה בגובה  של תשובה

  מחייבת משחק מלא!
 

 

 

 

 

 

 

חדשה סדרה  כריזמ 1♠/♥לפתיחה המשיב כאשר  ,רגילההבשיטה 

 11+) למשחק מלא מזמיןלפחות  כוחראה מ ואה, ללא קפיצה 2בגובה 

האם " :המכרז של השותפים על השאלהתבסס מ ,במידה רבה .)נקודות

של ת על היכולת ושלילי לכותהש שאלה זועצם ל "יש משחק מלא?

לגבי המשחק המלא אי הודאות  .ופן מדוייקבאחלוקה לתאר השחקנים 

הכרזות לבצע  השותפותא כופה על ישכן ה, התאמה מקשה על מציאת

ולחסום או לקפוץ למשחק מלא  (לא טבעיות)לעיתים  מחייבות המשך

 . "מדעי"ו מדויק ,מכרז איטי אפשרתבכך לא מ .תקשורת נוספת

בשיטה קיימת אשר פותר את הבעייה המהותית  2/1בשיטת עקרון היסוד 

 סדרה כרזת תשובה שלה ,1♠/♥ הפתיח אחרי ,2/1ת בשיט .רגילהה

במילים אחרות, אסורה  .מחייבת את השותפות למשחק מלא 2בגובה 

עקרון זה מאפשר לשותפות  !מלא משחקשהוכרז הכרזת פאס לפני 

 מהו סוג: במיוחד חשובות שאלותשתי להתמודד ביתר דיוק והצלחה עם 

 . האם יש סלםו (או ללא שליט מייג'ור, מינור) המשחק

 מערב צפון מזרח דרום

♣/♦2 Pass ♥1♠/ – 

 מערב צפון מזרח דרום

♥2 Pass ♠1 – 
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 פתיחה"“מול  ”"פתיחה

 

 חדשהסדרה תשובה של הכרזת , 1♠/♥פתיחה אחרי , 2/1בשיטת 

 ההכרזה .פתיחה"“מול  ”"פתיחה מצב של על מראה לפחות 2בגובה 

המשיב על . נקודות 13+ מהמשיב כוח של תדורש, ומחייבת למשחק מלא

 נקודות גבוהות, 10-11-וידיים חלוקתיות עם  2/1 תשובהמנע ככלל מלהי

על אף שמדובר בידיים . בלבד נקודות גבוהות 12-ומאוזנת עם חלוקה או 

 ,בידו של המשיב ללא התאמה עשויות לפתוח את המכרז,באופן רגיל ש

חוסר של סכנה ל אוללא שליט חוזה למשחק  גבוהה מדי הסבירות

 באופן אגרסיביבעצמו בטח אם השותף פתח  ,התאמה מוחלט של הידיים

 . "(20-)למשל, על פי "חוק ה

 על כללי ההכרזה הרגילים.ב שינויאין  ,ת ידו של המשיבמבחינת חלוק

מבין שתי סדרות שוות . בידו הסדרה הארוכה אתראשית  להכריז המשיב

את תחילה להכריז  על המשיב ,שתי חמישיות או שישיותעם  :באורכן

להכריז את  על המשיב ,שלישיותאו  שתי רביעיותעם  ;"בכירה"הסדרה ה

נוגע לחיסכון ב"מקום  הכרזה בדרך זול ההגיון ש ."זוטרה"הסדרה ה

 ,המטרה של המשיב .2/1ואינו מיוחד רק למכרז  (Bidding Space) הכרזה"

לכן מכריז  .מקום במכרז כעתהיא לחסוך  ,בסדרות המינור 3–3או  4–4 עם

ככל הנראה  המשיב יכריז ,. בהמשך" קודםזוטרה"את סדרתו ההמשיב 

המטרה  ,6–6או  5–5של  קיצונית חלוקהכאשר למשיב אולם,  ללא שליט.

  !עם הכרזת הסדרה השניה בסיבוב הבאהיא לחסוך מקום במכרז 

קלפים, אחרת  5ראה תמיד על מ 2♥ ה שלהכרז ,1♠ אחרי פתיחה

 עם לעיתים ןתכתסדרת מינור הכרזת  המשיב להכריז סדרת מינור.עדיף מ

במקרים בסדרה.  קלפים 5המשיב +יחזיק  ,, אך לרובקלפים בלבד 3או  4

תהיה לו בהכרח חלוקה  ,המינור קלפים בסדרת 5-בהם למשיב פחות מ

סדרת הפותח. למשיב תמיד יהיה עם מאוזנת ולעיתים קרובות התאמה 

 .ףבשות תמיכהאו ללא שליט : "מפלט נוח" בהכרזה מאוחרת יותר
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וכוללת ידיים  אחד סיבובהמשך למחייבת  :NT1תשובת 

 ות למשחק מלאמזמינ

 
 

 

 

 

מעתה תכלול  .2/1שיטת של  היא ה"צד השני של המטבע" NT1תשובת 

יש  ,לכן. נקודות( 11-12) למשחק מלא ןמזמיעם כוח ידיים  גם התשובה

על המשיב  נקודות. NT1: 6-12 של התשובהכוח את מחדש להגדיר 

כן אין בידו מספיק כוח לחייב למשחק מלא ו כאשר NT1הכרזת לבחור ב

או  1הכרזת סדרה חדשה בגובה )אין בנמצא הכרזה אחרת מתאימה 

 תאת תשוב אני ממליץ לשחק ,במסגרת ספר זה. (2בגובה תמיכה הכרזת 

NT1 תתשובבבהרחבה אעסוק . לסיבוב אחד המשך כמחייבת NT1 

 . 2פרק מסגרת ב

 

 שימוש במוסכמות אחרות

 

 תשובה שחקנים רבים בוחרים לשחק מוסכמות ,1♠/♥אחרי פתיחה 

, NT2 "ג'קובי": קלפים 4+של  מוגברת המראות בצורה מיידית התאמה

. מוסכמות אלה אינן מהוות חלק דומותיהן המלאכותיותאו  ,"ברגן"תמיכת 

"כמו כפפה" )שלא כמו  שיטההן מתאימות ל ,אולם .2/1אינטגרלי משיטת 

 .6ב בפרק ירחא ,ועודעל מוסכמות אלה  השיטה הרגילה(.

 

  

 מערב צפון מזרח דרום

NT1 Pass ♥/♠1 – 
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   ללא שינוי :רגילותתשובות 

 

 מכרז ב'     מכרז א'

 

 

 

 מכרז ד'     מכרז ג'

 

  

 :שומרות בעיקרון על אותה המשמעות המוכרת תשובה אלההכרזות 

  

אשר  ,הכרזה מחייבת המשך היא )מכרז א'( 1החלפת סדרה בגובה  •

  .אינה מוגבלת בכוח

 

ליד עם שמורה  ,ד'(–)מכרז ג' 2הכרזת התמיכה הרגילה בגובה  •

  .נקודות( 6-10כוח חלש )התאמה ו

 

משמשת להראות  (ב' )מכרז 2קפיצה לגובה ב חדשה סדרה כרזתה •

 .(Weak Jump Shiftקלפים בסדרה וכוח חלש ) 6

 

 , הן נותרות ללא שינוי!2/1ת הכרזות אלה אינן חלק משיט

 

  

 מערב צפון מזרח דרום

♠2 Pass ♥1 – 

 מערב צפון מזרח דרום

♠1 Pass ♥1 – 

 מערב צפון מזרח דרום

♠2 Pass ♠1 – 

 מערב צפון מזרח דרום

♥2 Pass ♥1 – 
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 פהתק האינ 2/1 שיטת מתי

 

 מכרז א'

 

 

 

 מכרז ב'

 

 

 

 

 

 :מקריםשני בות תקפ ןאינ ,המיוחדת NT1תשובת  כמו גם ,2/1 תשיט

 

 .)מכרז א'( להכריז המשיבתורו של לפני  ,תערבמ היריב •

 

אפשרות למצב של אין  .(Passed Handהמשיב פתח בפאס ) •

  .)מכרז ב'( פתיחה""מול  ""פתיחה

 

בגובה  חדשה סדרה כרזת: הרגילהלפי השיטה ה להכריזיש  ,להבמקרים א

את השותפות להכריז משחק מלא.  תחייבמ אינהו ודותנק 11+ על ראהמ 2

 טבעית ואינה מחייבת המשך.  אהי NT1 תשובה של כמו כן, הכרזת

  

 מערב צפון מזרח דרום

? Bid ♥/♠1 – 

 מערב צפון מזרח דרום

Pass – – – 

? Pass ♥/♠1 Pass 
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 נוספים והסברים דוגמאות

 

 

 

 

 

 ידו של דרום:

 

 

 

מספיק כוח כדי  דרוםלנקודות גבוהות,  13עם  .2♦יכריז דרום  ,יד זו םע

סדרה בלבחור  דרום על ,מבין שתי חמישיותלחייב למשחק מלא. 

 .סדרת הקלאבככל הנראה את דרום  יכריז בסיבוב הבא,. "בכירה"ה

 

 :באותו המכרז ,יד נוספת של דרום

 

 

 

קלפים,  5ללא סדרה עם  .יד חזקה במיוחד דרוםל. 2♣יכריז דרום  ,יד זו עם

תשובה  זיכרו,. קלאב, זוטרהסדרה הב לבחור דרום על ,מבין שתי שלישיות

בסיבוב ההכרזה הבא, יראה  קלפים בסדרה. 5מבטיחה בודאות  2♥של 

 דרום את התמיכה בסדרת הספייד.

 

  

 מערב צפון מזרח דרום

? Pass ♠1 – 

♣KQ432 ♦AKJ76 ♥32 10♠  

♣K84 ♦A32 ♥KQ104 ♠AJ4 
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 ?2 או 1 בגובה לענות

 

 

 

 

 

 ידו של דרום:

 

 

 

 דרום ראהי בסיבוב ההכרזה הבא,. 2♣ תהכרזר בובחל דרום עלעם יד זו, 

 4–5חות של לפדו סדרתית חלוקה דרום  ראהמבכך  .ספיידאת סדרת ה

אפשרות להראות התקשה על  1♠ תשובה של הכרזת בספייד וקלאב.

ראה י ,בסיבוב הבא כאשר תוכרז סדרת הקלאב :מדויקת בהמשךחלוקה 

נקודות(,  13כאשר למשיב מספיק כוח )+ .ספיידקלפים ב 5המשיב לפחות 

 !הסדרה הארוכה קודם :עליו להכריז את החלוקה שלו כשורה

 

 :באותו המכרז ,יד נוספת של דרום

 

 

 

בוחר להשתמש במערכת  דרום .1♠ בתשובה להכריז דרוםעל  ,עם יד זו

 ,הכרזה הבאסיבוב הב. 2/1 אשר אינה נופלת ממערכת ,1/1הרגילה של 

 2♣תשובה של  תהכרזבחירה בלהראות גם את כוח ידו.  דרוםיידרש 

הבחירה בהכרזת של חלוקת ידו של דרום. זיכרו,  ,ללא צורך ,תהווה עיוות

 מערב צפון מזרח דרום

? Pass ♥1 – 

♣AK1076 ♦J52 ♥K ♠AJ85 

♣AQ65 ♦J84 ♥K2 ♠KQ76 
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אם יש  .ברירת מחדלקלפים הינה  5-ממינור עם פחות  סדרת תשובה של

 לבחור בה. על המשיבלהכרזה,  – אמיתית – אפשרות אחרת

 

 :, באותו המכרזשל דרום נוספת יד

 

 

 

בין  ,דרוםיידרש  ,בסיבוב ההכרזה הבא. 1♠ בתשובה להכריז דרוםעל 

 ,בהתאם להסכמים סטנדרטיים להראות כוח מחייב למשחק מלא. ,היתר

 אשר . מדובר בהכרזהחולשהעל  מראהקפיצה ב 2♠ של תשובה הכרזת

  .2/1משיטת אינטגרלי חלק אינה 

 

 :באותו המכרז ,יד נוספת של דרום

 

 

 

קודמת  1♠ז יאפשרות להכר !NT1לא  .1♠בתשובה על דרום להכריז 

 .NT1לתשובת 

 

 

  

♣Q103 ♦AQ ♥J2 ♠KQ7652 

♣K53 ♦Q32 ♥J6 ♠J8765 
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 :היריב התערבות אחרי תקפה אינה השיטה

 

 

 

 

 

 ידו של דרום:

 

 

 

 לפני תורו של המשיב מתערבהיריב  כאשראינה תקפה  2/1 תשיט

 11עם  :השותפות תשמש אתהשיטה הרגילה . במקרים אלה, להכריז

אשר אינה הכרזה  ,2♦יש להכריז  ,בדאימונד קלפים 5-ו גבוהות נקודות

במקרה זה  NT1הכרזת תשובה של גם  במקביל, למשחק מלא. מחייבת

 אשר ה, הכרזעם עוצר בסדרת היריב גבוהות נקודות 8-10 :הינה טבעית

  מחייבת המשך! אינה

 

 :היריב של כפל אחרי תקפה אינה השיטה

 

 

 

 

 

 ידו של דרום:

 

 

מראה  דרוםמחייבת למשחק מלא!  זו אינה הכרזה .2♣ להכריזדרום  על

חלשה(. עם  2דומה לפתיחה בנקודות ) 10-קלפים בקלאב עם פחות מ 6

 .בצורה שונה כריזלה על דרום ,חזקה יותריד 

 מערב צפון מזרח דרום

? ♠1 ♥1 – 

♣KJ2 ♦AQ873 ♥43 ♠J76 

 מערב צפון מזרח דרום

? Double ♥1 – 

♣KQ10872 ♦Q108 ♥3 ♠543 

בסדרה

השיטה 2 על 1 אינה תקפה אחרי כפל של היריב. הסבירות למשחק מלא במקרה זה נמוכה. כמו כן, עם ידיים לפחות מזמינות על המשיב להתחיל בכפל כפליים (המראה 10+ נקודות). במקרים אלה, על השותפות להעדיף לבחון להעניש אותם קודם.



22 
 

 :באותו המכרז ,יד נוספת של דרום

 

 

 

את קודם להראות על דרום  ,נקודות גבוהות 13עם אחרי כפל מצד היריב, 

 10(, המראה +Redoubleכפליים )על ידי שימוש בהכרזת כפל  ,כוחו

 .קלאבלהכריז את סדרת ה דרוםכל וי ,בסיבוב ההכרזה הבא רק .נקודות

מבטלת את  לפני תורו של המשיב להכריז התערבות היריבמכל מקום, 

 .2/1מערכת 

 

 :בפאס פתח ותפיםמהש אחד אם תקפה אינה השיטה

 

 

 

 

 

 ידו של דרום:

 

 

, של דרום הנכונה ההכרזה עם יד זו,. "שלישי"במושב  1♠פתח  צפון

 םותפילאחר שאחד הש. אופצייה( אהי NT1)גם הכרזת  2♥היא  המשיב,

מספיק כוח לחייב ברור כי למשיב אין . 2/1את המכרז בפאס, אין  תחילה

המכרז ממשיך באופן לפיכך,  !המכרזלמשחק מלא, אחרת היה פותח את 

אינה מחייבת למשחק מלא והכרזת  2רגיל: הכרזה של סדרה חדשה בגובה 

  .המשך אינה מחייבת NT1תשובה של 

 

  

♣AQ932 ♦K95 ♥86 ♠A76 

 מערב צפון מזרח דרום

Pass – – – 

? Pass ♠1 Pass 

♣AQ104 ♦43 ♥KJ976 ♠53 


