
 "ההגנה"ארגז הכלים של 

 איך מפילים חוזה?

 קובי שחר

 
: עושים אהבה קיפודיםהתשובה לשאלה איך כמו בדיוק התשובה המתבקשת היא 

 "בזהירות".
ביותר במשחק הברידג'. נדרש שיתוף פעולה עם  מורכבמשחק ההגנה הוא כנראה התחום ה
ובכל זאת ראשית עלינו להבין, כשחקן בהגנה, איך  השותף כדי להביא להכשלת החוזה.

 מפילים חוזה.
 

שלושה סוגים אפשר להגדיר  , בהתחשב שהכרוז מבצע את המהלכים הנכונים,בהכללה גסה
 :של חוזים

 חוזים בלתי ניתנים להכשלה .1
 חוזים בלתי ניתנים לביצוע .2
 חוזים שהביצוע תלוי במשחק ההגנה .3

 
ין להגנה מה לעשות והכרוז יבצע את החוזה. למעשה גם הסוג הראשון כולל חוזים שבהם א

חוזים מהסוג הזה ניתן לעיתים להפיל, אם נציג לכרוז אלטרנטיבת משחק שתביא למפלתו. 
 .ולא נעסוק בהם כאן מאמר נפרדחוזים מהסוג הזה הם נושא ל

 :נחזור למקרים האחרים
עושה טעות. כמובן שהכרוז הסוג השני הם חוזים שאי אפשר לבצע אותם אלא אם כן ההגנה 

 ינסה לגרום להגנה לטעות ועלינו המגנים להיזהר מליפול בפח.
 .הסוג השלישי הם חוזים שבהם צעדים נכונים של ההגנה יביאו להכשלת החוזה

הוא האם לבחור בהגנה פאסיבית או  הבחנה בין שני הסוגים האחרוניםהמינוח המוכר יותר ל
ורה בכיסא שלנו ולתת לכרוז ליפול בעצמו או שעלינו לבצע : האם עלינו להישען אחאקטיבית

צעד אקטיבי הינו פתיחת סדרה חדשה, שבדרך כלל עדיף . מהלך כדי להפיל את הכרוז
 . להימנע מכך, מתוך תקווה שלשותף יש את הקלף המתאים

 
לקיחות מהירות בסדרה זו עלינו לשחק קלף קטן  3-אם עלינו לזכות ב ח.רבהובלה במזאנחנו 

קלף בסדרה כך שנזכה בעוד  של השותף, כך אנו מקווים, שיזכה בלקיחה ויחזיר ♥A-אל ה

 שתי לקיחות.
  



מתי נבחר בהגנה מסוג זה? כאשר אנו רואים כי הכרוז עומד לבצע את החוזה אלא אם 
 נפתח לקיחות לטובת הצד שלנו.

 
 

והמשכנו עם  ♥A-. הובלנו עם ה4♠-אך זה לא מנע מהמתנגדים להגיע ל 1♥פתחנו בהכרזת 

בדומם מבטיחה לכרוז  ♣-סדרת ה ?כיצד נמשיךמידו.  ♥Q-שעליו הכרוז שיחק את ה ♥K-ה

 ♥-לקיחות ואפשרות השלכה של מפסידים מידו. נראה כי להגנה לא יהיו לקיחות נוספות ב 4
 ♦-וגם לא בסדרת השליט. לפיכך הסיכוי היחיד להכשלת החוזה הוא פיתוח לקיחה בסדרת ה

בידי השותף  Q♦-כדי לממש סיכוי זה עלינו לקוות כי ה. ♣-לפני שהכרוז מגביה את סדרת ה

! כעת הכרוז חייב להפסיד לקיחה בכל אחת מסדרות המיינור ולהיכשל ♦5-ולהוביל את ה

 בביצוע החוזה.
 המלאה: הנה היד

 
 

  



גבוה הכריזו לעיתים הכרוז ושותפו  עלינו לשמור על ערנות. אם אין צורך בהגנה אקטיביתגם 
ים במקר .אפשרות להשיג את מספר הלקיחות הדרוש לביצוע החוזהמדי ולמעשה אין להם 

יכשל אחרים סדרת המפתח מתחלקת גרוע או שקלפי מפתח ממוקמים לרעת הכרוז והוא 
'למכור' לקיחות, כלומר לתת לכרוז  לאההגנה חייבת להיזהר  בכל מקרה בביצוע החוזה.

 לזכות בלקיחות שהוא אינו יכול להשיגן ללא טעות של ההגנה.

 
, ♥Qשותפך במערב הוביל עם  .NT3, הכריז דרום 1♦ושותפו ענה  1♣לאחר שפתח 

כאשר אנו , ♠A♠ ,K-הכרוז זכה בלקיחה זו ושיחק את ה. ♥J-שזכתה בלקיחה והמשיך עם ה

מה נשליך מהיד שלנו? הקלפים הקטנים . ♠Q-המשרתים בסדרה. ללקיחה הבאה שוחקה 

נראים חסרי תועלת, אך אם נשליך את אחד מהם נעזור לכרוז בביצוע החוזה  ♦-בסדרת ה

 ולהשלים את ביצוע החוזה. ♦-מכיוון שבכך נאפשר לכרוז לזכות בארבע לקיחות בסדרת ה

לעזרה, נושא מורכב, וכדי להקל על המגנים נוסחו כללים רבים  כאמור משחק ההגנה הוא
למשל "יד שנייה נמוך, יד שלישית גבוה". כמובן שלכל כלל יש יוצא מן הכלל ואין תחליף 
לשיקולים המתאימים ליד הנתונה, אך בשלב הראשון הכללים הללו מהווים מדריכים לא 

 ". שמור על אורך דומה לסדרת הדומם"רעים. מתוך הדוגמא האחרונה ניתן לנסח את הכלל 
 

צד גנה אקטיבית ולנסות לפתח לקיחות עבור הכמגנים עלינו לזהות האם עלינו לנקוט בה
שלנו במהירות או לבחור בקו פאסיבי ולקבל את הלקיחות המגיעות לנו 'עם הזמן'. 

ההתבוננות בדומם והאזנה להכרזה יכולים להנחות אותנו האם יש לכרוז מקור של לקיחות 
או לתת לכרוז לפתוח בעצמו סדרות כך שעלינו ליזום ולחפש לקיחות בסדרות אחרות 

 חדשות.
 
 

שהיוותה את הבסיס  ,"ההגנה"ארגז הכלים של זוהי הכתבה הראשונה בסדרת הכתבות 
לספר שפורסם לאחר מכן. בספר נמצא דיון מעמיק יותר על כל אחד מהכלים בליווי דוגמאות 

 לתרגול.
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