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. כדי לעזור לשחקנים בתחילת , במיוחד משחק ההגנהמשחק הברידג' הוא משחק מורכב

הכותרת המשונה של מספר כללים והנחיות. למשל נוסחו דרכם, וגם בהמשך הדרך, 

". הכוונה יד שנייה נמוךהכללים המוכרים לשחקן ההגנה: " דהמאמר מתארת את אח

, כאשר לשרת בסדרה עם קלף נמוך השחקן השני בסבב של לקיחהבסיסמא זו היא שעל 

אם שוחק קלף נכבד ובידנו קלף גבוה  .הקלף הראשון ששוחק בלקיחה הינו קלף נמוך

 .מאמר אחריותר זו בעיה אחרת ונעסוק בה ב

לאחר הובלת הפתיחה מטבע הדברים הכרוז יזכה במרבית הלקיחות בידו או בדומם, כך 

הבאות יעשו מידיהם. במקרים אלו ההגנה תשחק כיד שנייה וכיד  שההובלות ללקיחות

רביעית בלקיחה. להיות אחרון בלקיחה זה יתרון בכך שאנו יכולים לזכות עם הקלף 'הזול' 

נו או לשרת עם הקלף הנמוך ביותר כאשר אין לנו אפשרות לזכות רשותביותר שב

חקים לאחר ההובלה בלקיחה. מרבית הבעיות בהגנה הן איך לשחק כאשר אנו מש

, עם קלף נמוך ולהשאיר לשותף שלנו . כמובן שהגיוני לשרת, היד השנייהללקיחה הבאה

 שהוא האחרון לשרת ללקיחה, את אפשרות המילה האחרונה.

הוא שתמיד ננסה ללכוד קלפים גבוהים של הכרוז עם  עוד עיקרון חשוב המנחה אותנו

 הקלפים הגבוהים שבידנו.

 
. אם ומהיד של ♣8-לשחק את ההמגן במערב על , ♣4-משחק מידו את האם הכרוז 

נלכוד רק קלפים קטנים של הכרוז ובהמשך הוא יזכה בשתי לקיחות , ♣A-חק הושי

נזכה ללקיחה נוספת , ♣Q-כדי ללכוד את ה ♣A-בסדרה. אם נשחק נמוך ונמתין עם ה

 בסדרה.

  



כאשר משוחק קלף  .הדומםקלף מהיד הסגורה )הכרוז( אל  שוחק הקודמתבדוגמא 

מהדומם אל היד הסגורה, יש לנו פחות מידע ולכן על אחת כמה וכמה שיש לשחק קלף 

 נמוך.

 
-וה ♥Q-יודע את מיקומם של ההמגן במזרח אינו  ,מהדומם ♥5-כאשר הכרוז ישחק את ה

A♥ ולכן אין טעם לשחק את ה-K♥ . מתוך התבוננות במערך הקלפים בסדרה נראה שאם

כך שלכרוז לא יהיו לקיחות  ♥J-ילכוד את ה ♥K-וה ♥Q-ילכוד את ה ♥A-נשחק קלף קטן, ה

 בסדרה.

סיבה נוספת למשחק של קלף קטן ביד השנייה היא לא לעזור לכרוז כאשר עליו לנחש 

 כיצד לשחק את הסדרה.

 
. ♦K-הכרוז יזכה בלקיחה בהמשך עם ה, ♦A-אם מערב יקפוץ עם ה, ♦3-מדרום שוחק ה

-בפני הכרוז ניצבת הדילמה האם לשחק מהדומם את ה, ♦2-אם המגן ישחק את ה אבל

K♦ או את ה-J♦ ..אם הוא יבחר באפשרות השנייה נזכה בשתי לקיחות בסדרה 

דוגמא זו מדגישה את הצורך של המגן לאמץ את הסיסמא של תנועת הצופים "היה נכון!" 

(be preparedגם על המגן, ולא רק על הכרוז, לב .) צע תכנון מוקדם של המשחק. כאשר

להבין כי במוקדם או במאוחר הכרוז ישחק בדומם עליו  ♦-המגן במערב רואה את סדרת ה

כל היסוס הכי קטן עלול לחשוף  להיות מוכן לשחק קלף קטן במהירות.את הסדרה ועליו 

במקום  ♦Q-אם בידי מערב האת המצב בסדרה ולהקל על הכרוז את 'הניחוש'. יש לציין כי 

 כל היסוס כדי להטעות את הכרוז אינו מהלך אתי, אך זה אינו המקום לעסוק בכך., ♦A-ה

  



 יםגבוהה פיםקלה לבזבז את כדי לא  אמקרה נוסף שבו עלינו לשחק קלף קטן הו

 .ההגנהבידי  יםנמצאה

 
הוא  ♠K-אם ישוחק המידו על המגן במערב לשחק נמוך.  ♠5-כאשר הכרוז משחק את ה

 של השותף. ♠A-יתבזבז תחת ה

 נתבונן בדוגמאות של חלוקות מלאות להדגמת העיקרון:

 

והמשך בסדרה הכרוז חתך את הסיבוב השלישי בסדרה,  ♣-לאחר הובלה ב, 4♥החוזה 

)על הלקיחה  ♦-שליטים בשני סיבובים וזכה בארבע לקיחות נוספות בסדרת המשך 

לקיחות בסדרות האדומות והוא זקוק  9לכרוז יש (. ♠2-האחרונה בסדרה הושלך ה

מדרום על המגן במערב לשחק  ♠7-כאשר משוחק ה. ♠-ללקיחה נוספת בסדרת ה

 לנחש את המצב בסדרה. זולהניח לכרו ♠4-במהירות את ה



 נוספת:דוגמא 

 
 ♥10-ההובלה של ה. , שהפך לחוזה הסופי4♠ הכריזדרום  ,מצד צפון NT1על פתיחה 

המגן מדרום.  ♣5-שוחק ה (♠A)בדומם נשאר  סיבובי שליט שניולאחר  ♥A-"י הנלקחה ע

כדי , ♦Aשזכה בלקיחה הראשונה וכנראה  ♥Aלקיחות בשליט,  6במערב יודע שלכרוז יש 

 שתייוגבהו  ♣5-על ה ♣A-לקיחות. אם ישוחק ה 8ובסה"כ להצדיק את ההכרזה שלו, 

אם ישוחק קלף קטן ממערב )אפילו בדומם שיובילו לביצוע החוזה.  ♣-בסדרת הלקיחות 

אם נלחש על אוזנו של המגן שלדרום יש קלף יחיד בסדרה(, הכרוז יזכה בלקיחה אחת 

 והחוזה יוכשל. ♣-בלבד ב

  



שרת עם קלף קטן ביד שנייה, המשחק היה כדאי ל, ותמיד אם זה היה כל כך פשוט

הוא  הפשוטהמקרה . יוצאים מן הכללתמיד יש  ואנחנו יודעים שלא כך הוא, משעמם

כולים לזכות בלקיחה או בלקיחות המפילות את החוזה. במקרה כזה כמובן כאשר אנו י

 שנזכה בלקיחה.

 
והמשיך  ♥J-זכה עם המזרח . ♥6-את ההוביל מערב ( NT3:NT1לאחר הכרזה מהירה )

כעת . ♥A-שלישי, שבו הכרוז זכה ביד עם ה ♥-והמשכתם ב ♥Q-זכיתם עם ה. ♥5-עם ה

האם עלינו לשרת ביד שנייה נמוך? כמובן שלא! על מערב לזכות עם . ♠2-השוחק מדרום 

 להכשלת החוזה. ♥-ולקחת שתי לקיחות נוספות ב ♠A-ה

, אין תחליף לניתוח המצב. לל של "יד שנייה נמוך"קיימים מקרים נוספים בהם נחרוג מהכ

להגן על השותף מפני משחק סופי או כדי לעבור  בין האפשרויות שבהם נחרוג מהכלל הם:

)היריעה קצרה מכדי לכלול דוגמאות  או כדי לכפות חסימה בסדרת הכרוז לסדרה אחרת

לרוב ציות לכלל ולם עלינו להכיר ולזהות את המצבים הללו ליד השולחן א .למצבים אלו(

 בהגנה ישתלם בטווח הארוך. "יד שנייה נמוך"

 

 


