
 הובלות נגד חוזה בשליט

 5/8/2010-פורסם בתאריך 

נגד חוזה בשליט מומלץ להוביל בסדרה הכי קצרה )סינגלטון או דאבלטון( על מנת לנסות  הובלות נגד חוזה בשליט

 – מאחר ו  Aלמעט )להוביל מסינגלטון או דאבלטון כאשר יש בהם תמונות לא מומלץ. לנצל שליטים קטנים לחיתוכים
A   מדאבלטון  מובילים מהקלף היחידי בסדרה. כאשר מובילים -כאשר מובילים מסינגלטון  .(לקיחה בטוחההיא- 

מובילים בקלף הגבוה מבין השניים כך שבסיבוב השני משחקים את הנמוך. זהו מסר לשותף שהובלנו מדאבלטון ואנו 

 : .11דוגמאות. מעוניינים בחיתוך בסיבוב השלישי

 : 4חוזה: 4 ------------------------------------------------- .2 חוזה

        

 .9 –יש להוביל ב  J75 .4 -יש להוביל ב  642

 עלינו לקוות שהשותף או היריב ישחקו 974 אנו מעוניינים שהשותף ימשיך 4

 KJ752 פעמיים נוספות בכדי שנוכל דיאמונד 93  בהארט כדי שנוכל לחתוך את 

A432 .ההארט השני AQ753 .לחתוך בסיבוב השלישי 

 : 4חוזה: 4 ---------------------------------------.4 חוזה.3 

        

 . A –יש להוביל ב  A. 85 -יש להוביל ב  942

A   J974   

KJ752   109863   

J432   A3   

 : 4חוזה: 4 ------------------------------------------------.6 חוזה.5 

        

 .4 –יש להוביל ב  85 יש להוביל בדיאמונד קטן או 942

K בקלאב קטן. לא מומלץ להוביל J974 לא מומלץ להוביל מדאבלטון בקלאב 

K9752 מסינגלטון K בגלל התמונה. אם נוביל ב  109863 מאחר ואנחנו מייד– Q בטוח , 

J432 מוותרים על לקיחה שאולי נוכל Q3 שלא נזכה בה ואם לא נוביל בה, יש סיכוי 

 שנזכה בה בהמשך.   לזכות בהמשך.  

כאשר אין בידנו אפשרות להוביל מסדרה קצרה, נבחר להוביל בסדרה אחרת )אין משמעות לאורך הסדרה(. כאשר בידנו 

תמונות(.  3תמונות עלינו להוביל מראש הרצף )להזכירכם בהובלה נגד חוזה ללא שליט צריך רצף של  2רצף של 

וז יחתוך, כלומר, אנו מעוניינים לזכות בלקיחות המטרה בחוזה נגד שליט היא לקחת את הלקיחות הגבוהות לפני שהכר

:4 ----------------------חוזה.1 : דוגמאות. תמונות בשביל להוביל בגבוה מהרצף 2מהירות ולכן מספיק רצף של 
 : 4חוזה---------------------------.2 



        

 .Q –יש להוביל ב  K. J75 -יש להוביל ב  642

K4 אין בידנו סדרה קצרה ולכן נבחר 974 לא כדאי להוביל מהדאבלטון 

KQ75  בהארט בגלל התמונהK להוביל ב  9532 ולכן- Q .מראש הרצף 

J432  נוביל מ– K . ראש רצף QJ7   

בהרבה  -והיא בהחלט נכונה ובמקומה  שנשלחה לנו במייל ע"י הגולש המכונה במבי - הערה למאמר .אילנה לונשטיין

היא הובלה בשליט עצמו. דרך פעולה זאת תמנע מהכרוז לחתוך ביד  -מאוד מקרים ההובלה הנכונה נגד חוזה בשליט 

ן המוביל כמו כן, הובלה בשליט )במיוחד כשהשחק .Cross-Ruff הקצרה יותר בשליטים, או לבחור בדרך משחק של

א מס' מ"מכירת" לקיחה לכרוז. בדוג-נחשבת כהובלה בטוחה כאשר כמעט ואיננו מסתכנים ב שליטים, או יותר( 3מחזיק 

 .הובלה בשליט נראית לא פחות אטרקטיבית מההובלה המוצעת של מלך יהלום -בחלקו השני של המאמר  1

 אילנה

 


