לשחק בהגנה זה כיף
אם נאתגר ילד בין שמונה ונבקש ממנו לחבר  5ועוד  4ועוד  3ולהפחית את הסכום מ ,13-ברור כי היה
משיב תשובה נכונה.
מדוע אם כן במשחק הברידג' ,אנשים רבים ואינטליגנטים ,טועים לעיתים קרובות כל כך?
התשובה לכך חד משמעית" :עצלנות מנטאלית"! ☺
כל השחקן ,מהמתחיל ועד למנוסה ביותר יודע כי בהגנה חייבים לספור .כאשר השותף אינו משרת
בלקיחה השנייה בשליט ,למבצע יש הרבה – כמה שליטים בידי המבצע? – אמנם החשבון פשוט ,אך
המאמץ הנדרש בהחלט אמיתי .ואם מדובר בעוד סדרה? "באמת ,יש גבול"☺ ...
לכן ,הדעה המקובלת היא – זה לא כיף לשחק בהגנה .אישית ,לחלוטין איני מסכים עם דעה זו.
אין דבר מהנה יותר מלהקדיש מחשבה ,להגיע למסקנה – לפעול – ולהצליח.
לפניכם דוגמא טיפוסית:
♠ AJ
♥ J75
♦ KJ62
♣ QJ94

מהלך ההכרזות:
North
South
♠ T763
♥ 32
♦ A985
♣ K63

♠1
♥4

♣1
1NT
Pass

נניח כי בחרתם להוביל ב .♦A-שותף משרת ב ♦7-ודרום ב .♦3-מה לשחק ?
העיקרון פשוט :הניחו את הקלפים על השולחן ושחזרו את מהלך ההכרזות.
חשוב:

לא חייבים להניח את הקלפים על השולחן ,מותר להחזיק אותם ביד ☺.

דרום הכריז שתי סדרות ובעצם 'הכריח' את שותפו לבחור בין שתיהן.
המסקנה המתבקשת היא :בידי דרום שתי חמישיות בסדרות ה.major-
אך ההשלכה של המסקנה ,חשובה עוד יותר – בידי דרום סה"כ שלושה קלפים בסדרות הנותרות!
בידי דרום או שני קלאבים ודייאמונד אחד או שני דייאמונדים וקלאב אחד.
נ.ב.

שמתם לב מה עשיתם? – חיברתם  5ועוד  5והפחתתם את הסכום מ .13-לכאורה חשבון ,שפשוט
'מעליב' לשאול אדם בוגר .אך שימו לב כמה מאמץ השקענו בתרגיל פשוט זה...
ועכשיו צריך לפעול – מה עושים עם העובדות.
כאשר היריבים מגיעים למשחק מלא ורואים בדומם  ♣QJxxובידינו ה ,K-נרתעים מלשחק סדרה זו.
אז מה עושים? – ממשיכים לספור:
 .1אם בידי דרום שני קלאבים )הכוללים את ה ,(♣A-אינכם מפסידים לקיחה כיוון שהמבצע בכל מקרה
יכול לזרוק את הקלאב המפסיד על ה – ♦K-עובדה.
 .2אם בידי דרום שני קלאבים זוטרים ,בידי השותף ה .♣A-לכן ,אם לא תזכו בשני הקלאבים – עכשיו –
אחד מהם ייעלם על ה!♦K-
 .3ואם בידי דרום שני דייאמונדים וקלאב אחד? – תזכו בלקיחה אחת בכל סדרה – פשוט אין יותר.
ובכן לאיזו מסקנה הגעתם?
התקפה בקלאב )בלקיחה השנייה( אינה יכולה להפסיד .ההיפך ,המשך בקלאב מעניק אפשרות להכשיל
את החוזה ,אם אופציה זו קיימת.

לפניכם החלוקה המלאה:
♠ AJ
♥ J75
♦ KJ62
♣ QJ94
♠ T763
♥ 32
♦ A985
♣ K63

♠ 84
♥ QT9
♦ QT74
♣ A852
♠ KQ952
♥ AK864
♦3
♣ T7

ספירת הסדרות כבר בלקיחה הראשונה כיוונה אתכם אל ההגנה הנכונה.
שימו לב שרק המשך בקלאב ,בלקיחה השנייה ,מאפשר להכשיל את החוזה.
התלבטות וחשש לשחק קלאב מעניקים למבצע  10לקיחות – 'ממש מרתק'.
תרגיל נוסף ,מתקדם יותר,
הפעם אתם מחזיקים את הקלפים של מזרח:
♠ Q94
♥ A96
♦3
♣ KQJ872
♠ 752
♥ k8
♦ Q965
♣ A954

מהלך ההכרזות:
South
North
♣2
♥3
Pass

♥1
2NT
♥4

מערב ,השותף מוביל  .♣3המבצע משחק מהדומם את ה ♣2-ועל ה ♣A-משרת מידו ב ,♣T-תורכם.
האם שוב עלינו לספור? – כן! 
ההליך תמיד זהה .תחילה יש לשחזר את מהלך ההכרזות .דרום הכריז  ,2NTלכן הגיוני להסיק כי
החלוקה שלו מאוזנת או במלים אחרות – בידי דרום אין קלף בודד באף סדרה.
לכן ,ברור כי המבצע מנסה לתעתע בנו ע"י ההשלכה של ה .♣T-אנחנו יודעים כי ה ♣2-של השותף
חייב להיות  .singletonהוא )או היא כמובן( לא יעבדו עלינו...
אך היזהרו :החיפזון ליהנות מחיתוכים גובר לעיתים על ההיגיון .אל לנו לשכוח כי :מצד אחד השותף
יחתוך ,אך מצד שני – סדרת הקלאב הפכה ל'סדרת העבודה' – עבור המבצע ,עליה ייעלמו מפסידים.
עלינו לקחת בחשבון ספירה נוספת :כמה לקיחות ניקח ,♣A .חיתוך קלאב ו = ♥K-שלוש לקיחות.
מהיכן תבוא הלקיחה המכשילה ,הלקיחה הרביעית?

אם בידי השותף  ,Aאין זה משנה באיזה תזמון נזכה בלקיחות אלה ,אך מה אם בידי השותף אין  ,Aאלא
דווקא )למשל( ה') ?♠K-קלף אחרון' שנותר רלוואנטי עבורנו(.
במקרה זה ,אם בלקיחה השנייה נשחק קלאב )"הם לא יעבדו עלינו" ,(...שותף יחתוך ויזכה בלקיחה ,אך
לא יכול להזיק למבצע .אם יחזיר ספייד ,ה ♠Q-תזכה בלקיחה ואם ישחק דייאמונד ,דרום יזכה ב.♦A-
בהמשך נזכה ב ,♥K-אך איחרנו את המועד .לא משנה איך ישחק המבצע ) ♥Aועוד הארט או עקיפה(,
מערב אינו יכול לחותך עוד )בדקו( .המבצע יכול להיכנס לדומם בכל דרך שיבחר ועל הקלאבים הגבוהים
יזרוק את כל המפסידים שבידו ויזכה ב 10-לקיחות.
הבה נחזור אל הלקיחה הראשונה בה זכינו ב ♣A-ופענחנו את התעתוע של המבצע – אנחנו יודעים כי
בידי מערב קלאב בודד ובידי המבצע )היד הסגורה( שני קלאבים.
אם נבחר לשחק בלקיחה השנייה – ספייד – האם נאחר את המועד של החיתוך? – לא! ,מדוע?
כי שחזרנו את מהלך ההכרזות ,ספרנו ואנו יודעים כי בידי השותף שלושה שליטים!!!
איך אפשר לדעת על שלושה שליטים בידי מערב? – פשוט .אילו בידי דרום היו שישה הארטים ,היה
מכריז )אחרי ה 2♥ (2♣-ולא  .2NTעכשיו אפשר להביט על החלוקה כולה:
♠ Q94
♥ A96
♦3
♣ KQJ872
♠ KT63
♥ 542
♦ JT874
♣3

♠ 752
♥ K8
♦ Q965
♣ A954
♠ AJ8
♥ QJT73
♦ AK2
♣ T6

רואים מה עלול לקרות אם תשחקו בלקיחה השנייה קלאב? המפסידים בסדרת הספייד ייעלמו על
הקלאבים המוגבהים .אם תשחקו ספייד ,למבצע אין שום סיכוי לזכות ב 10-לקיחות ,גם אם ינסה לשחק
 ♥Aועוד הארט וגם אם ינסה לעקוף בשליט .אתם יודעים כי החיתוך בסדרת הקלאב לא יכול להיעלם,
מדוע? – כי טרחתם לספור ☺.
סיכום:
החשבון של הספירה )סדרות ולקיחות( ,שחזור של מהלך ההכרזות ,כל אחד לגופו – " כיתה ב' "...
אך המאמץ לשזור את הגורמים יחד אינו עניין של מה בכך וכאן הקושי האמיתי.
המח 'עסוק' ב :יתכן ובחרנו בהובלה לא מוצלחת ,בניתוח הדומם ,בעובדה כי ה K-במלכודת ,האם
לשותף יכול להיות  ,Aמה לעשות אם המבצע ישחק  ,Jלכסות או לא לכסות .אתם בוחנים היטב את
הקלפים המשוחקים הן של המבצע והן של השותף )אולי נזכה ברמז ( ...ועוד לספור את הסדרות?,
לשחזר את ההכרזות? ,יש גבול ...מה זה ,באנו לעבוד או ליהנות??? ☺
בשתי דוגמאות שבחנתם ,ניסיתי לשכנע אתכם כי המאמץ כדאי ועוד איך.
אם תתחילו לספור ,מיידית ,החל מהלקיחה הראשונה ,תגלו כי רוב הבעיות שמניתי לפני רגע ,ייעלמו
כבמטה של קסם.

