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 קובי שחר

קלף נמוך, יד שלישית תשחק גבוה, סדרה ב"כאשר השותף מוביל ב צריך להיותהנוסח המלא של הכלל 

ולכן בעיקר משתמשים יותר קליט , המופיע בכותרת המאמר, עד כמה שצריך". ברור שהנוסח המקוצר

 שהן המקור ליוצאים מן הכלל. ,יש לזכור את התוספותבו. אולם 

מטרת הכלל ברורה: כאשר השותף מוביל בקלף קטן, במיוחד כנגד חוזה ללא שליט, הוא מבטיח אורך 

בסדרה כמו גם לפחות קלף גבוה בסדרה. תפקיד המגן השני לעזור בפיתוח הסדרה ע"י משחק של קלף 

 גבוה כדי לאלץ את הכרוז לשחק קלף גבוה מידו.

 

-לחייב את הכרוז לזכות בלקיחה עם ה כדי ♥K-על מזרח לשחק את ה,♥3-את ה ובילמערב מכאשר 

A♥ .משחק של קלף נמוך יותר יאפשר לכרוז לזכות עם ה-J♥ ,.לקיחה שההגנה נתנה במתנה לכרוז 

 נתחיל עם היוצאים מן הכלל הקשורים לסיפא של הגרסה הארוכה של הכלל: "... עד כמה שצריך".

 

בדומם, זהו מצב  ♠Q-אחרי ה ♠KJ-מזרח מחזיק את ה. ♠2-ללא שליט מערב הוביל את הכנגד חוזה 

אולם אם משוחק קלף קטן מהדומם  ♠K-על מזרח לכסות עם ה ♠Q-של עקיפה. כמובן שאם תשוחק ה

, אולם חוסר זו מוצגת המצב ברור וייתכן שהקורא תמה מדוע בכלל דוגמא. ♠J-מספיק לשחק את ה

השולחן גורמת לשחקנים לעקוב אחרי הכלל "יד שלישית גבוה" באופן עיוור ולשחק את תשומת לב ליד 

 בכל מקרה.  ♠K-ה



 :בדוגמא זו ♦9-הכמו  גבוהביניים ף המצב נפוץ במיוחד כאשר מעורב קל

 

ולכן עליו  ♦10-על מזרח לשים לב כי בדומם נמצא ה .♦2-ומהדומם משוחק ה ♦3-מערב מוביל את ה

יאפשר לכרוז לפתח בקלות לקיחה נוספת  ♦J-שחק בחוסר תשומת לב של המ. ♦9-לשרת עם ה

 בסדרה.

הצמודים )מעל ומתחת( לקלף  יש לבצע עקיפה כנגד הדומם גם כאשר אנחנו לא מחזיקים את הקלפים

 הנכבד בדומם:

 

-בדומם, את ה ♣Q-אנו מחזיקים קלף גבוה יותר מה. ♣6-ומהדומם משוחק ה ♣2-מערב מוביל את ה

A♣ וקלף נמוך יותר, ה-J♣ . למרות שהקלף הגבוה אינו הקלף הצמוד לקלף שבדומם עדיין יהיה זה נכון

 בחוזה ללא שליט.זו ארבע לקיחות בסדרה  להגנהאם נשחק כך יהיו . ♣J-לבצע עקיפה ולשחק את ה

 ?♣K-ומה יקרה אם המצב שונה ודרום מחזיק את ה

 

 ♣A-ת האולם מזרח עדיין מחזיק א, ♣J-מעל ה ♣K-עם ההראשונה במקרה זה הכרוז יזכה בלקיחה 

בלקיחה הראשונה היו לכרוז שתי לקיחות  ♣A-שבדומם. לו מזרח היה קופץ עם ה ♣Q-כדי ללכוד את ה

 בסדרה.



 ה:יהיה זה נכון לבצע עקיפ ,מתחת לקלף הגבוה בדומם ,גם כאשר אין לנו את הקלף הבא ברצף

 

-אם נשחק ע"פ הכלל "יד שלישית גבוה" ונשים את ה. ♥4-ומהדומם שמים את ה ♥3-מערב מוביל את ה

K♥ ,הכרוז יזכה עם ה-A♥ נגביל  ♥10-ותהייה לו לקיחה נוספת בסדרה. לעומת זאת אם נשחק את ה

 את הכרוז ללקיחה אחת בלבד בסדרה.

 הקלפים הגבוהים של מערב ודרום:שוב נבדוק את המצב כאשר אנו מחליפים בין 

 

 ♥10-לכרוז מובטחת לקיחה בסדרה. אם נשחק את ה ♥3-במקרה זה, לאחר שמערב בחר להוביל את ה

בסיבוב הראשון לא שינה במקרה  ♥10-כלומר המשחק של הבסיבוב הראשון הכרוז יזכה בלקיחה מיד. 

 .זה אבל בדוגמא הקודמת גרם להבדל של לקיחה לטובת ההגנה

עוזר לנו לפתח לקיחות בידו של השותף אולם עלינו לבחון היטב את הוא כלל מצוין, הד שלישית גבוה" "י

 הקלפים הנמצאים בדומם ואת הקלפים שלנו ולבצע עקיפות כנגד הדומם במידת האפשר.

 במאמר הבא נראה מצבים נוספים שהם היוצאים מן של כלל זה.
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