משקי הטעיה

משחקי הטעיה נועדו להטעות את המבצע – לא את השותף.
למרות שהמשפט באמת נשמע נדוש ,העובדה היא כי עדיין רבים שוכחים זאת בעת המשחק.
הרעיון הוא ,לשכנע את המבצע לראות בעיני רוחו מערך קלפים מסוים ,כשבעצם המצב ,הלכה למעשה,
שונה לחלוטין .יחד עם זאת ,בהיעדר סיבה מוצדקת ,תהיה זו שגיאה להטעות .למשל ,אם תזכו מתוך
רצף של שניים או שלושה קלפים בקלף הגבוה ביותר ,אתם עלולים לגרום לשותף שלכם לטעות.
הוא עלול לספור את הנקודות החסרות באופן שגוי ועקב ההטעיה המיותרת לבצע שגיאה בהמשך
המשחק .חשוב לא פחות ,בעת ההטעיה – לא להסס – היסוס = גילוי הכוונות שלכם...
תחילה נבחן איך המבצע רואה את מערך הקלפים שבידי מתנגדיו:

Q106

A832
המבצע בדרום משחק את ה 2-אל ה .10-מזרח זוכה ב .K-בשלב זה המבצע יודע כי ה J-בצד מערב.
אחרי שהמבצע זכה בלקיחה בסדרה אחרת ,שיחק מהדומם את ה ,Q-ומערב שירת בסדרה זו ב.J-
שאלה :האם אתם רואים בדמיונכם את מערך הקלפים של מזרח-מערב?
מצב הקלפים הוא :בידי מערב  Jxובידי מזרח .K9xx
לכן ,המשחק הנכון יהיה להמשיך ב 6-אל ה 8-וכך 'ללכוד' את ה 9-שבידי מזרח.
לפניכם חלוקת הסדרה:

Q106
J4

K975

A832

בדרך זו דרום יזכה בשלוש לקיחות.
כדאי לראות ולהיווכח כי אילו המבצע שיחק את ה A-ולא את ה ,8-היה זוכה בשתי לקיחות בלבד.
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כפי שראיתם בדוגמא הקודמת ,המבצע תכנן את סדר המשחק בהתאם להשלכת הקלפים של המגינים.
נשנה כיוון ,הפעם אתם המגן בצד מערב:

Q106
J94

K75

A832
דרום משחק  2אל ה 10-בתקווה ללכוד את ה J-בצד מערב ומזרח זוכה ב .K-המבצע הצליח במשימה.
דרך אגב ,האם שמתם לב כי אחרי שה 10-יצא מהמשחק ,ה 9-וה J-הם קלפים בעלי ערך זהה?
ובכן ,אתם יודעים כי דרום יודע שה J-נמצא אצלכם )איזה פלפול לשוני ,(☺ ...זאת עובדה.
לכן ,בפעם הבאה כאשר המבצע ישחק סדרה זו ,את ה Q-למשל ,שחקו את ה– J-
'הקלף גלוי' שנמצא ברשותכם!
דמיינו מה יקרה כאשר על ה Q-תזרקו את ה ...J-מה יראה בעיני רוחו המבצע?
חזרו לדוגמא הקודמת )בזווית הראייה של המבצע( ותיווכחו שיש לכם סיכוי גדול לזכות ב!!!9-
אם תתעקשו להחזיק את ה J-קרוב לחזה ,הסיכויים שלכם לזכות בלקיחה שואפים לאפס ,מסכימים?

לפניכם דוגמא דומה:

KJ6

Q104

875

A932

דרום משחק  2אל ה J-וזוכה בלקיחה .ברור לכם כי המבצע מודע לעובדה כי ה Q-בידכם.
אם כך ,כאשר ימשיך בלקיחה הבאה ב ,K-מה תשחקו?
אם תשחקו את ה ,4-למבצע לא נותר ,אלא להמשיך ב 6-אל ה A-ובדרך זו לזכות בכל הלקיחות.
אך מה יקרה אם על ה K-תשחקו את ה' – ?Q-הקלף גלוי' שנמצא ברשותכם...
מערב יחשוב כי התחלתם עם  Q4בלבד ועקב כך ,בידי מזרח ארבעה קלפים הכוללים את ה.10-
תסכימו כי מצב זה בהחלט אפשרי.
המבצע ימשיך ב 6-אל ה ...9-ואתם תזכו ב .10-דמיינו לעצמכם את הבעת פניו של דרום ☺.
זכרו:
"הרעיון הוא ,לשכנע את המבצע לראות בעיני רוחו מערך קלפים מסוים ,כשבעצם המצב ,הלכה למעשה,
שונה לחלוטין".
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כאשר המבצע משחק חוזה עם שליט ,עוקף בהצלחה ובהמשך חותך סדרה זו ,יש 'להשתחרר' מהר ככל
שניתן מהקלף הגלוי שלכם.
במה מדובר? – הדוגמא לפניכם:

AQ75

KJ93

1064

82

צפון הדומם ואתם מחזיקים את הקלפים של מערב .נניח כי זו סדרה צדדית במשחק עם שליט.
דרום עוקף את ה K-שלכם ,ממשיך ב A-וחותך את ה 5-ביד הסגורה.
זה הרגע הנכון לזרוק את ה') K-הקלף גלוי' שנמצא ברשותכם( ולא את ה ,J-מדוע?
אם תשמרו על ה ,K-המבצע יוכל לחתוך את ה 7-בשליט זוטר ביודעו כי ה K-עדיין בידכם.
אם תשליכו את ה ,K-דרום עשוי או לא לחתוך כלל מחשש לחיתוך מעל או לחתוך בשליט גבוה וכך
להגביה עבורכם לקיחה.

לעיתים הובלת הפתיחה מרמזת למבצע על מיקומו של קלף בכיר .איך לנהוג במצבים כגון אלה?
לפניכם דוגמא טיפוסית:

65

J1094

Q87

AK32

אתם מחזיקים את הקלפים של מזרח .נגד חוזה עם שליט מערב מוביל ב J-מסדרה צדדית.
דרום זוכה ב A-וממשיך ב – K-שחקו את ה – Q-עקב הובלת הפתיחה ,המבצע יודע היכן ה.Q-
המשחק של המבצע מרמז כי בכוונה שלו לחתוך סדרה זו בדומם .כל עוד המבצע יודע היכן מיקומה של
ה ,Q-יוכל לחתוך בשליטים זוטרים .כאשר תזרקו על ה K-של המבצע את ה ,Q-גם אם המבצע יחליט
עדיין לחתוך ,יתכן ויעשה זאת בשליט גבוה ,אולי גבוה מדי עבורו וכך תזכו בהמשך בלקיחה.
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גם במשחק ללא שליט אפשר להטעות את המבצע ולכוון אותו אל הדרך הרצויה לכם.
הנה דוגמא שכיחה:

Q1098

543

AKJ

762

צפון הדומם ,אתם מחזיקים את הקלפים של מזרח .נניח כי המבצע מנסה את מזלו בסדרה זו.
דרום משחק  2אל ה .8-האם ברור לכם מה 'זומם' המבצע? הוא מנסה לזכות בשתי לקיחות בתקווה כי
ה J-בידי מערב .שכנעו אותו כי הוא "בדרך הנכונה" – זכו ב.K-
כל הסיכויים כי דרום יחפש כניסה לידו על מנת לחדש את העקיפה ה'מוצלחת'...
יתכן כי עקב כך ייאבד אופציה אחרת ,בה היה בוחר אילו לקחתם את ה 8-ב.J-
העובדה שבלקיחה הראשונה זכיתם ב ,K-אינה מפחיתה את מספר הלקיחות שלכם בסדרה זו.
כאשר המבצע ישחק  6אל ה ,9-עדיין תזכו ב J-וכמובן ב.A-

בחנו את עצמכם ,לפניכם דוגמא למשחק הטעייה בהגנה:
A53
92
8432
A753

♠
♥
♦
♣
J64
AQ4
1097
KQJ10

♠
♥
♦
♣

North

South

1NT
♥4

1Hx
♥3
Pass

נגד חוזה של ♥ 4בחרתם בהובלה הטבעית ,ה .♣K-ה ♣A-זוכה בלקיחה ,בעוד שמזרח משרת ב♣4-
והמבצע שיחק מידו את ה.♣9-
בלקיחה השנייה המבצע משחק את ה .♥9-אני מניח כי הרוב המכריע היה משחק את ה ♥Q-כי זה
באמת טבעי לזכות ב) ♥Q-תהיו אמיתיים ותודו בעובדה זו ☺( ו ...המבצע היה משלים את החוזה.
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נבחן את הבעיה יחד:
A53
92
8432
A753
Q1098
5
KJ65
8642

♠
♥
♦
♣
J64
AQ4
1097
KQJ10

♠
♥
♦
♣
K72
KJ108763
AQ
9

♠
♥
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♣

♠
♥
♦
♣

החוזה4♥ :
לאחר ההובלה ב ,♣K-דרום ספר את המפסידים וראה כי יש לו מפסיד אחד בספייד ,אחד או שניים
בהארט ויתכן מפסיד אחד בדייאמונד ,כלומר ארבעה מפסידים.
כאשר המבצע ניסה לעקוף נגד ה ,♥Q-הוא הפסיד אותה למערב .כיוון שהמפסיד בספייד ומפסיד נוסף
ל ♥A-הם מפסידים בלתי נמנעים ,לא נותר לו אלא לנסות את העקיפה נגד ה.♦K-
וכך לאחר משיכת השליטים ,עבר בכניסה היחידה שנותרה לו )ה (♠A-לדומם ,ועקף בהצלחה את
ה ♦K-אצל מזרח וזכה ב 10-לקיחות.
כאשר המבצע שיחק בלקיחה השנייה את ה ♥9-מהדומם ,אילו זכיתם עם ה ♥A-במקום ב,♥Q-
עדיין הייתם זוכים באותן שתי הלקיחות ...זו הרי סדרת השליט!
אך איזה רושם היה מקבל המבצע? מבחינתו) ,וקשה להאשים אותו( ה ♥Q-נמצאת בידו של מזרח.
הוא היה משתמש בכניסה היחידה שלו לדומם )ה (♠A-על מנת לעקוף נגד ה ♥Q-שנמצאת כביכול בידי
מזרח ,במקום לבחור בעקיפה נגד ה.♦K-
כאשר המבצע יפסיד ל ,♥Q-תמשיכו ב .♣Q-עתה ,יהיה זה מאוחר מדי עבורו לתקן את הנזק:
אין לו כניסה נוספת כדי לעקוף בדייאמונד .כך יפסיד ארבע לקיחות ,שעה שהיו לו עשר כמעט בטוחות.
סיכום:
הטעיה בברידג' דורשת מיומנות רבה .רק אחרי ניסיונות רבים יש סיכוי כי תצליחו להטעות את היריבים.
אולם כל מאמץ שתשקיעו בנושא זה כדאי ,משום שהרווח הוא עצום .כמבצע ,חוזים בלתי אפשריים
מתבצעים כבמטה קסם בגלל משחקי הטעייה .על מבצע ההטעיה לשחק באופן טבעי ,בקצב הרגיל ו"בלי
להניד עפעף" ,כי כל היסוס יסגיר אותו ואת כוונותיו.
לשם כך עליו לדעת בדיוק מה הוא רוצה להשיג כבר מהלקיחה הראשונה.
באופן פרדוקסאלי ,ניתן להטעות דווקא את השחקנים הטובים .ככל שהשחקן טוב יותר ,כך האפשרות
להטעות אותו גדולה יותר .הסיבה לכך פשוטה – שחקן טוב שם לב לפרטים ולרוב יוצא נשכר מכך.
שחקן לא מנוסה לא יידע כלל שמנסים להטעות אותו" :תרגילים" אלה לא יעשו עליו כל רושם...
הטעייה ע"י המבצע אינה כרוכה בשום סכנה משום שהוא יכול להטעות רק את היריבים.
במאמר זה הכרתם את היסודות של משחקי ההטעיה המתבצעים בהגנה.

כלל בהגנה,
על מנת להטעות את המבצע ,יש לזכות בקלף גבוה מהדרוש או,
בעת השלכת הקלפים' ,להשתחרר מהקלף הגלוי' שנמצא ברשותכם
נ.ב.
החלוקה והסיכום מושאלים מתוך הספר שלי – "לקיחות ולקחים".
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