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חוקי המשחק מעניקים להגנה את היתרון שבהובלת הפתיחה. המגנים מקבלים את ההזדמנות 

הראשונה לנסות ולפתח את הלקיחות עבור הצד שלהם. עם זאת לשחק את קלף ההובלה הוא בעייתי, 

זהו הקלף המשוחק כאשר לשחקן יש את הכי מעט מידע על חלוקת היד. אמנם הייתה הכרזה אבל 

 רק לאחר שהקלף שוחק. נחשףהדומם 

יהיה זה יומרני לנסות ולהקיף את כל הנושא של קלף ההובלה במאמר יחיד. ספרים רבים נכתבו אך ורק 

 על הנושא הזה בלבד. אנסה להתרכז במספר הנחיות וכללים עיקריים.

הקלפים ביד  13 כאמור הבחירה בקלף ההובלה היא קשה, זו הפעם היחידה שאנו יכולים לבחור בין כל

שלנו. בהמשך לרוב נשרת בסדרה וכאשר נקבל שוב את היד יהיו בידנו פחות קלפים ויותר מידע. 

(, 13-ולא אחד מ להוביל )אחת מארבע סדרהלמעשה הבחירה מעט פשוטה יותר, עלינו לבחור באיזו 

שותפות. כאשר הקלף שבו נוביל בסדרה הנבחרת הוא ע"פ טבלאות נתונות או מותנה בהסכמי ה

)דיון מפורט בבחירת  טבלאות אלו נמצאות בכל ספר שעוסק במשחק ההגנה ולכן לא אציג אותם כאן

 .הקלף מתוך צרופים שונים ניתן למצוא בספר "ארגז הכלים של ההגנה בברידג'"(

אם כך השאלה היא באיזו סדרה נבחר להוביל? בשלב הזה קשה לנו להחליט האם עלינו לבחור בהגנה 

 AKאם בידנו סדרה עם היא לא 'למכור' לקיחה בהובלת הפתיחה.  העיקריתאקטיבית, ובעצם המטרה 

וכך לקבל עוד מידע לפני )ואת האיתות מהשותף( ולראות את הדומם  A-לצאת עם ה בראשם נוכל

רצף של קלפים גבוהים. יציאה מתוך  הןיציאות בטוחות ל שנחליט איך ממשיכים. אפשרויות אחרות

KQJ♥  :היא בחירה טובה ומשרתת שתי מטרות 

 . לא 'למכור' לקיחה לכרוז1

 מיד הכרוז. ♥A-. ניסיון להגביה את הקלפים הגבוהים שלנו לאחר הוצאת ה2

יציאה 'בטוחה' נוספת היא הובל בסדרת השותף, כאשר הוא השתתף במהלך המכרז. הכרזת סדרה ע"י 

השותף מראה אורך וכוח מסוים בסדרה זו ולכן כדאי להוביל בסדרתו. בברידג'  המודרני שחקנים נכנסים 

ה שבה הם מעדיפים להכרזה עם ידיים חלשות כדי להפריע למתנגדים אבל גם כדי להצביע על סדר

 נכבד את הכרזתו ונוביל בסדרה שהוכרזה. שתהייה ההובלה.

עד כה לא הבחנו בין הובלה כנגד חוזה עם שליט ובין הובלה כנגד חוזה ללא שליט. כאשר אנחנו 

פעמים רבות הבחירה בסדרת השליט היא בחירה  ,חוזה עם שליט מחפשים קלף הובלה 'בטוח' כנגד

 שליט משיגה שתי מטרות:טובה. הובלה בסדרת ה

 לרוב יש בידי הכרוז והדומם את הקלפים הגבוהים בסדרה. –. לא 'למכור' לקיחה לכרוז 1

הבחירה בחוזה עם שליט נעשתה מכיוון שהשותפות מצאה התאמה  –. להוציא לכרוז את השליטים 2

להגביל את  ומתוך כוונה להגדיל את מספר הלקיחות שהם ייקחו ע"י חיתוך. הובלה בשליט תנסה

 האפשרות הזו.



 

הצדדיות לא נראית בכל אחת מהסדרות . הובלה NT2-♣2:♠1:4♠לאחר ההכרזה  4♠מערב מוביל כנגד 

הקלף השלישי כדי לנסות ולחתוך את  ♦כאשר הכרוז ישחק . 3♠-אטרקטיבית ומערב הוביל עם ה

הוא ישחק את  ♦-הבא בבלקיחה וישחק שליט נוסף וכאשר מזרח יזכה בסיבוב מערב  הבדומם, יזכ

 לכרוז חסרה לקיחה לביצוע החוזה. השליט האחרון שבידו ויוציא את השליט שנותר בדומם. 

נגד חוזה ללא שליט הבעיה יותר פשוטה. לרוב נצא בסדרה הארוכה שלנו מתוך כוונה לפתח את 

 הקלפים הקטנים בסדרה שלנו ללקיחות.

 

הקלפים הקלף הרביעי מלמעלה בסדרתו הארוכה ביותר. , ♦5-מערב מוביל את ה NT3כנגד חוזה של 

בסדרה זו. ההגנה תזכה בשלוש לקיחות  המשיךהגבוהים בסדרות האחרות יהיו הכניסות ליד שלו כדי ל

 רות האחרות להכשלת החוזה. ובשתי לקיחות נוספות בסד ♦-ב

רה הארוכה של השותף, ננסה לצאת בסד , היכולים לשמש ככניסות,כאשר אין בידנו קלפים גבוהים



שבה הוחלפו הידיים של מזרח ומערב ומספר קלפי מפתח הועברו  נתבונן ביד זו כלומר מהקוצר שלנו.

 בין צפון לדרום )אנחנו רוצים שהעקיפות לא יצליחו...(

 

כנגד אותה הכרזה מערב יודע שכל הקלפים הגבוהים של ההגנה נמצאים בידי שותפו ולכן הוא ינסה 

מהלך משחק דומה יביא . ♦ה הארוכה של מזרח, שהיא כנראה הסדרה הקצרה שלו, לצאת בסדר

 להכשלת החוזה.

כאמור הנושא של הובלת הפתיחה הוא גדול וסקרנו כאן את העקרונות הבסיסיים בלבד. נסיים עם 

. בסדרה K-כאשר אין בידך את ה A-: הובלה ב'אל תעשה'אזהרה מפני ההובלה המובילה ברשימת 

הוא ללכוד תמונות  A-הובלה זו 'מוכרת' לקיחה במרבית הפעמים ומועילה רק לעיתים רחוקות. תפקיד ה

 בדרך כלל 'תתפוס אוויר'. A-אחרות והובלה עם ה

  



בצירופי הסדרות הבאים יש הבדל של לקיחה במספר הלקיחות שניקח כאשר אנחנו נפתח את הסדרה 

 את הסדרה לראשונה. לבין המצב שבו הכרוז ישחק A-ונוביל ב

 
לכרוז תהייה  ♠A-עם ה ♠K-תיתן לכרוז שתי לקיחות. אם נמתין כדי ללכוד את ה ♠A-הובלה עם ה

 לקיחה אחת בלבד בסדרה.

 

תבטיח לכרוז לקיחה אחת. אם הכרוז ישחק את הסדרה והמגנים ימלאו את הכלל "יד  ♥A-הובלה עם ה

 לכרוז לקיחות בסדרה.שנייה נמוך" )על כך במאמר הבא(, לא יהיו 


