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 Splinter –הכרזת ספלינטר 

 
 מה מאחורי השם?

 

 Dorothy Hayden)מיוחס לדורותי היידן טרסקוט  Splinterהשימוש בהכרזת 

Truscott .) יחד עם זאת יש לציין שכבר בשנת 1964השימוש בהכרזה זו החל בשנת  .

, , בתחרות בינלאומית בין אנגליה לארה"ב, קולונל ביסלי השתמש  בהכרזה דומה1933

תוך כדי המשחק, מתוך כוונה ברורה להגיע לסלאם.  החידוש בכך היה שניתן להגיע 

כמו שחשבו קודם לכן.  קלברסטון עצמו,  33-34נקודות ולא עם  22לסלאם אפילו עם 

שייצג את הקבוצה של ארה"ב באותה תחרות, השתעשע עם הרעיון של דרך להראות 

 וש.חוסר בסדרה, אולם לא פיתח אותו לכלל שימ

 

ידי -מראה לשותף יד מיוחדת,  הדרך לשימוש בהכרזה זו היא על Splinterהכרזת 

קפיצה כפולה בסדרה בה המכריז מראה סינגלטון או חוסר.  אין משתמשים בהכרזה זו 

התאמה בסדרת הפותח, את כוח היד ואת החוסר לשום מטרה אחרת, אלא כדי להראות 

 בסדרה המוכרזת.

 

 

 

 

 

 

 

 

כל הדוגמאות הנ"ל הן הכרזות ספלינטר;  הן מראות רצון לשחק במשחק מלא בסדרת 

 3הפתיחה וסינגלטון או חוסר בסדרה המוכרזת.  באמירה אחת השותף אומר לפותח 

 דברים:

 

 קלפים( 4)לפחות בסדרה שפתחת יש לי תמיכה  (1
 נקודות, כולל נקודות חלוקה 13-15יש לי בין  (2

 בסדרה המוכרזת.)או חוסר( יש לי סינגלטון  (3
 

להלן דוגמא של יד, בה משתמשים בהכרזת ספלינטר, כתשובה 

 : ♠1לפתיחה של 

 

 
 

 

 

 

 

ותחהפ המשיב סוג ההכרזה  

   

4-  הכרזת ספלינטר ♣ - 4♦ - 4♥ 1♠ 

   

 ♥1    ♦4 - ♣4 - ♣4  - ♠3 הכרזת ספלינטר

 שימוש בספלינטר

♠ A8763 

♥ KQ4 

♦ Q983 
♣ 6 
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הנ"ל קיימים, וכן לתת את הדעת שאין מפסידים דבר ע"י יש לשים לב ששלושת התנאים 

 להכריז ומספיק נקודות, הוא יכול♣ -אם למשיב יש סדרה טובה ב.  4♣ -קפיצה כפולה ל

מכאן ברור שהכרזת  נקודות(.   7-9קלפים +  4)תמיכה של  משמשת לברגן  3♣הכרזת    .2♣

יל.  הכרזה זו מאד יעילה, היא היא הכרזת ספלינטר והיא מראה בדיוק מה שציינו לע 4♣

יכולה להבהיר לפותח בפעם אחת את מצב ידו של המשיב, ולאפשר לו להחליט האם הוא 

 מסתפק בהכרזת משחק מלא, או מתחיל לברר לקראת סלאם.

 

 כך יעילה?-מדוע הכרזה זו כל

 

 

 

 

 

 

כך יעילה משום שהיא מאפשרת לשותפות להגיע להכרזת סלאם עם פחות -זה זו כלהכר

הכרזה זו נקודות, ברוב המקרים(.   30)לסלאם נדרשות מעל ממספר הנקודות הנדרש לכך 

 מבוססת על ידע מדויק של חלוקת היד.  שימו לב לידיים הבאות:

  

 

 

אסים  2פותח אינו יכול לשאול על אסים משום שחסרים לו , ה4♠או  3♠אם המשיב מכריז 

, שיהיה גבוה מדי ועלול להיכשל.  כעת ראו כמה הדברים 5♠והוא יכול להגיע לחוזה של 

 נעשים פשוטים יותר לאחר ההכרזות:   

 

והוא יכול ♣,  -לאחר הכרזת הספלינטר של המשיב, הפותח יודע שיש לו רק מפסיד אחד ב

, אם למכריז אין אף אס, 6♠אם למשיב יש אס אחד הוא יכול להכריז   לשאול על אסים.

 27, וזה יישאר החוזר הסופי.  שימו לב, למרות שלשני הצדדים ביחד יש רק 5♠יכריז  הוא

 נקודות, ניתן לבצע חוזה בסלאם.

 

 מה מכריזים אחרי הכרזת ספלינטר?

 

החוזה בסדרת המייג'ור  עם יד מינימלית, או יד עם ערך נמוך במיוחד, סוגרים את

.  במידה והיד של הפותח חזקה יותר ויש Passהמוכרזת.  מכריז הספלינטר חייב להגיד 

לו עניין להגיע לסלאם, ניתן לעשות זאת בשתי דרכים:  הפותח מתחיל להראות את 

קראת סלאם, או מברר את מספר האסים אצל ל Cue bid –העוצרים שלו לפי הסדר 

 4NTשותפו על ידי הכרזת 

 

 

 

 

 

 

 הפותח המשיב

♠ A8763 ♠ KQT92 

♥ KQ4 ♥ A 

♦ Q985 ♦ AK52 

♣ 6 ♣ 972 

 הפותח המשיב

 -4 ♣  1♠ 
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 האם הפותח יכול להכריז הכרזת ספלינטר?

 

והחוקים במקרה זה זהים.  אם קפיצה בסדרה חדשה זוהי הכרזה מחייבת, הרי  –בהחלט כן 

מה שקפיצה כפולה היא הכרזת ספלינטר, קפיצה זו מראה אס בודד, או חוסר בסדרה והתא

 נקודות. 13-15בסדרת השותף המשיב.  כמובן שהפותח צריך יד הרבה יותר חזקה מאשר 

 

 דוגמא:  

 

זוהי הזדמנות מצוינת להשתמש בהכרזת , 1♠המשיב הכריז , 1♥הפתיחה ביד הנ"ל הייתה 

, הכרזה 4♠ -.  יש כמובן אפשרות לסגור את החוזה לבתנאי שהדבר סוכם מראשספלינטר, 

נקודות של המשיב.   6זו אומרת שיש לפותח יד חזקה, מתאימה למשחק מלא, אפילו עם 

.  ♠ -הרבה יותר מוצלח יהיה להראות לשותף את חלוקת היד של הפותח כולל התמיכה ב

הוא מראה , 3♣אם הוא יכריז ♣,  -הוא מראה סדרה נוספת ב, 2♣אם הפותח יכריז עכשיו 

כדי  4♣נה להיות במשחק מלא,  ברור שאין שום צורך להכריז יד מאד חזקה עם כוו

כן אין שואלים על אסים באמצעות הכרזה זו.  מכאן -כמו♣,  -להראות כוח בסדרת ה

היא הכרזת ספלינטר של הפותח, בהכרזתו השנייה, היא מראה בדיוק מה  4♣שהכרזת 

בסדרה המוכרזת ויד  שהכרזת ספלינטר אמורה להראות:  תמיכה בסדרת המשיב, סינגלטון

נקודות, אולם גם במקרה זה החוזה  6יתכן שלמשיב יש רק נקודות(,  19 -ל 18)בין חזקה 

 מייד לאחר הכרזת הספלינטר, שימו לב לידיים הבאות: 4♠ייסגר על 

 
נקודות, ניתן לבצע  26למרות שבשתי הידיים הנ"ל יש רק 

לקיחות, הכל תודות לשימוש בספלינטר.  אם לעומת   12בהן 

זאת, מצב הידיים יהיה כדלקמן: העובדה שלפותח יש סינגלטון 

 ♣ -ב K -אינה מוסיפה דבר למשיב, קרוב לודאי שגם ה ♣ -ב

ולהסתפק במשחק  4♠אינו לקיחה בטוחה.  המשיב חייב לענות 

 מלא.

 

 ?Kאו  Aהכרזת ספלינטר עם קלף גבוה  האם אפשר להכריז

 

גם שהוא בודד.    Kאו  Aאין שום סיבה להכריז הכרזת ספלינטר עם קלף מכובד כמו 

הכרזת הספלינטר מראה קלף בודד או חוסר בסדרה צדדית, הפותח יכול לקחת בחשבון את 

ם הקלף נקודות, ולתכנן את ההכרזה שלו בהתאם.  א 13-15מספר הנקודות של המשיב בין 

, יש להוריד את הנקודות הללו מס"ה הנקודות, והתשובה אינה מתאימה Kאו  Aהבודד הוא 

 להכרזת ספלינטר.

 

 סיכום

 
  קלפים, לפחות, באותה  4מראה תמיכה של  – במייג'ורקפיצה כפולה כתשובה להכרזת הפתיחה

 נקודות )כולל נקודות חלוקה(, וקלף בודד או חוסר בסדרה. 13-15סדרה, 

 פיצה כפולה של הפותח בסדרה חדשה, מראה התאמה מצוינת בסדרת המשיב, חוסר או בודד ק

 נקודות(. 18 19בסדרה המוצעת ויד חזקה עם מוכנות למשחק מלא )

  אין להשתמש בהכרזת ספלינטר כאשר הבודד הואA  אוK .בסדרה אחרת 

♣ 5 ♦AQ4  ♥AK983 ♠ KQ94 

 המשיב הפותח

♠ KQ94 ♠ AJ832 

♥ AK983 ♥ 6 

♦ AQ4 ♦ K98 

♣ 5 ♣ 9732 


