"יוצא מן הכלל"
יד שלישית גבוה – חלק שני
קובי שחר
במאמר הקודם בסדרה ראינו דוגמאות ליוצאים מן הכלל כאשר השותף הוביל קלף קטן והיד השלישית
לא שיחקה את הקלף הגבוה ביותר אלא ביצעה עקיפה כנגד הדומם .במאמר זה נמשיך עם יוצאים מן
הכלל כאשר השותף הוביל בקלף נמוך.
יד שלישית משחקת את הקלף הנמוך מבין רצף הקלפים הגבוהים .הסיבה לכך היא האפשרות לעזור
לשותף למקם את הקלפים החסרים.

מערב הוביל את ה ,♠2-מהדומם שוחק קלף נמוך ,השותף שיחק את ה ♠J-והכרוז את ה .♠4-מערב יכול
למקם את הקלפים החסרים :ה ♠A-נמצא בידי הכרוז .לו קלף זה היה בידי מזרח הוא היה משחק אותו
ע"פ הכלל – "יד שלישית גבוה" .גם ה ♠10-נמצא בידי הכרוז .לו היה הקלף בידי מזרח הוא היה משחק
אותו ע"פ היוצא מן הכלל "הנמוך מבין רצף הקלפים הגבוהים" .המשחק של ה ♠J-שלל שה ♠10-נמצא
בידו .לעומת זאת ה ♠Q-נמצאת קרוב לוודאי בידי מזרח .לו קלף זה היה בידי הכרוז הוא כנראה היה
זוכה איתו בלקיחה .הנה חלוקת הסדרה מסביב לשולחן:

לו מזרח היה משחק בלקיחה הראשונה את ה ,♠Q-מערב לא היה יכול להסיק על מיקום ה ♠J-וה.♠10-

מצבים נוספים בהם ניתן לבצע עקיפה כנגד הדומם מתאפשרים כאשר משתמשים בחוק ה :11-כאשר
שותפך מוביל מסדרתו הארוכה בקלף הרביעי מלמעלה ניתן לחשב כמה קלפים גבוהים יותר מקלף זה
נמצאים בידי הכרוז .הפחת את ערך הקלף שהשותף הוביל מאחת עשרה .התוצאה היא מספר הקלפים
הגבוהים מקלף זה הנמצאים בידי שלוש הידיים האחרות .מכיוון שאתה רואה את הקלפים בידך ואת
הקלפים בדומם ניתן לחשב כמה קלפים הגבוהים מקלף ההובלה נמצאים בידי הכרוז.

מערב הוביל את ה ,♥7-מהדומם משוחק ה .♥3-ראינו שבמצב כזה על השחקן במזרח לנסות ולעקוף
כנגד ה ♥K-ע"י משחק של קלף הביניים ♥9 ,במקרה זה .אולם על פי חוק ה 11-יש לשלושת הידיים
שאינן המוביל ארבעה קלפים הגבוהים מה ♥7-ואנו רואים אחד בדומם ועוד שלושה בידו של מזרח.
כלומר לכרוז אין קלף גבוה יותר ולכן אפשר לשחק את ה ♥4-כך שההובלה תישאר בידי השותף והוא
יוכל להמשיך בסדרה כדי לבצע עקיפה נוספת כנגד ה.♥K-
נתבונן ביד המלאה:

כאשר מערב מוביל את ה ♥7-כנגד  ,3NTעל מזרח להשתמש בחוק ה 11-ולשחק את ה ♥4-כדי
להשאיר את ההובלה בידי מערב ולאפשר בזכייה של ארבע לקיחות בסדרה .ה ♠A-יהיה הלקיחה
החמישית והמפילה .לו מזרח זוכה בלקיחה הראשונה עם ה ♥9-ההגנה אינה יכולה להמשיך את
המתקפה ב ♥-מבלי לוותר על לקיחה בסדרה .במקרה זה לכרוז יש זמן להגביה ב ♠-את הלקיחות
החסרות לו.

יוצא מן הכלל נוסף הוא כאשר יש לנו קלפים קטנים בלבד בסדרה .אין טעם לשחק קלף ביניים גבוה
כאשר ברור שהוא לא יגרום לכרוז להשתמש בקלפים הגבוהים שלו ,עדיף לאותת לשותף על מצב
החלוקה בסדרה.

מערב מוביל את ה ♣5-ומהדומם משוחק ה .♣3-אין טעם לשחק את ה ♣9-כקלף גבוה ונעדיף לשחק
את ה ♣4-כדי לאותת לשותף על מספר הקלפים שלנו בסדרה .הנה החלוקה המלאה:

כנגד  3NTמערב מוביל את ה ♣3 .♣5-מהדומם ,ומזרח מאותת על מספר אי-זוגי של קלפים ע"י ה.♣4-
הכרוז זוכה בלקיחה עם ה ♣Q-ועובר ל .♦-כאשר מערב זוכה בלקיחה עם ה ♦A-כיצד עליו להמשיך?
מזרח לא שיחק את ה ♣J-בסיבוב הראשון ולכן ברור שהוא בידי הכרוז .על פי האיתות על מספר אי-זוגי
של קלפים אצל מזרח ניתן להסיק שלכרוז היו רק שני קלפים בסדרה ,כלומר כרגע יש לו  ♣Jבלבד ! לכן
על מערב לשחק את ה ♣K-כדי להמשיך בפיתוח הסדרה.
במאמר הבא בסדרה נתייחס ליוצאים מן הכלל כאשר השותף הוביל קלף גבוה – נראה מתי על היד
השלישית להימנע ממשחק של "יד שלישית גבוה".
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