עשה בלתי אפשרי לאפשרי...
מדי פעם עליכם לבצע משחקים שנראים כאבודים מראש .יש כאלה שיגידו כי זה קורה להם לעיתים
תכופות מדי .הפתרון האולטימטיבי הוא – תמיד להאשים את השותף ☺.
לעיתים נראה כי החוזה – "בלתי אפשרי" ולפעמים זה אכן כך.
אך יש גם חוזים שאילו הייתם מקדישים מחשבה ותכנון ומקווים לחלוקה מסוימת ,הייתם זוכים לשבחים.
מה הכוונה? הנה דוגמא:
♠ KQ7
♥ J1082
♦ 52
♣ AQ104
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נניח כי כדרום הכרזתם ♥.6
מערב מוביל  .♦Kלא נעים? – חכו ,זה לא הכל.
זכיתם ב ♦A-ומשחקים את ה ...♥A-מזרח אינו משרת לסדרה! 
זה הרגע בו יש 'להפסיק את המשחק' ולתכנן היטב את הצעדים הבאים.
ברור כי אינכם יכולים להרשות לעצמכם ,בשלב זה ,למסור לקיחה ל.♥Q-
כיוון שברגע שמערב יזכה ב ,♥Q-יזכה גם ב.♦Q-
שאלה :מהי החלוקה שמערב צריך להחזיק על מנת שלחוזה זה יהיה סיכוי?

♠ A5
♥ AK965
♦ AJ4
♣ K52

תשובה :בידי מזרח חייבים להימצא שלושה ספיידים .כך על ספייד אחד
תזרקו דייאמונד מהיד ,אך עובדה זו עדיין אינה מספיקה .יש עוד דייאמונד
אותו צריך להעלים .על איזו סדרה? – ברור – קלאב.

שאלה :האם חלוקה  3-3בסדרת הקלאב תענה על הדרישות שלכם?
תשובה :לא .אם בידי מערב שלושה קלאבים ,מערב יחתוך את הקלאב הרביעי ועדיין יזכה ב.♥Q-
אז כמה קלאבים צריכים להימצא בידי מערב על מנת לזרוק דייאמונד מבלי שיוכל לחתוך? – ארבעה!
עתה אפשר להביט על החלוקה המלאה ואופן המשחק:
♠ KQ7
♥ J1082
♦ 52
♣ AQ104
♠ 108432
♥
♦ 1098763
♣ 86
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♠ A5
♥ AK965
♦ AJ4
♣ K52

♠ J96
♥ Q743
♦ KQ
♣ J973

המשחק הנכון:
מערב מוביל  ,♦Kזוכים ב ♦A-ומשחקים את ה-
 .♥Aבלקיחה שלישית ,הרביעית והחמישית
משחקים  ♠AKQוזורקים דייאמונד אחד מהיד
הסגורה .בלקיחה השישית ממשיכים ב ♣2-אל
ה ♣A-וחוזרים ליד עם ) ♣Kכך מתגוננים מפני
 doubleton ♣Jבידי מזרח( .בלקיחה השמינית
מבצעים עקיפה אל ה ♣10-ועל ה ♣A-זורקים
את ה .♦J-שימו לב שמערב חייב לשרת בכל
לקיחה )כמה 'אומלל' מערב מרגיש.(...
כל שנותרו ,הם השליטים בלבד .מסרו הארט
אחד למערב וזכו בכל השאר.

יהיו שיגידו )אולי בצדק מסוים(" :חלוקה  6-5בידי מזרח ?...נו באמת...
אני בהחלט מודע לעובדה זו .אך בעצם השאלה היא" :וכי יש לכם סיכוי כלשהו אחר? – ממש לא!
אז מדוע לא לנסות לבצע חוזים "בלתי אפשריים"?
נכונה העובדה כי לעיתים רחוקות ,רחוקות מאד ,אך חלוקה כזו כן תתרחש ,אז מדוע לא לנצל זאת.
ואם לא? ,אז במקום להיכשל בלקיחה אחת ,ניכשל בשתי לקיחות .המחיר זעום כלעומת ביצוע מושלם.

לפניכם עוד דוגמא של – "עשה בלתי אפשרי לאפשרי"...
♠ J753
♥ Q10964
♦ 52
♣ 108
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♠ AK2
♥ AKJ7
♦ A10
♣ QJ53

פתחתם עם החלוקה של דרום ♣ 2ובמהרה מצאתם את עצמכם בחוזה ♥.4
אך לפני שנתחיל במשחק כדאי לדעת מספר עובדות .כאשר צפון השיב על ♣2
ב ,2♦-מזרח הכריז  .Dblכך רמז לשותפו להוביל דייאמונד בהובלת הפתיחה.
נגד החוזה של ♥ 4מערב בחר להוביל ) ♦9איך הוא ידע?(☺
מהו מספר המפסידים? – ארבעה :ספייד ,דייאמונד וכמובן שני קלאבים.
עכשיו אפשר להתחיל .את הדייאמונד הראשון לקחתם ב ,♦A-מה עכשיו?
מצד אחד יש סיכוי כי ה doubleton ♠Q-וכך יצומצם מספר המפסידים.
מצד שני ,הסיכוי לכך אינו גדול.
דעו לכם כי בטרם תבחנו איך הספיידים מחולקים ,יש סיכוי סביר נוסף.
הביטו שוב בחלוקה ,חישבו מהי הדרך למצות את כל האפשרויות ,לפני
שתמשיכו בקריאה לפתרון בעיה זו.

לפניכם החלוקה המלאה:
♠ J753
♥ Q10964
♦ 52
♣ 108
♠ 964
♥3
♦ KQJ643
♣ K74
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♠ Q108
♥ 852
♦ 987
♣ A962

עכשיו ,כאשר רואים את החלוקה כולה ורואים
כי ה ♠Q-אינה  ,doubletonהאם אתם מזהים
היכן הפתרון?
רמז :בדומם יש שני קלפים חשובים ביותר ובידי
מערב קלף מפתח ,מהו?
פתרון :שני הקלפים החשובים הם.♣108 :
קלף המפתח שנמצא בידי מערב הוא – ה!♣9-

♠ AK2
♥ AKJ7
♦ A10
♣ QJ53

המשחק הנכון:
אין טעם לעכב את הובלת הפתיחה ,לכן יש לזכות מיידית ב .♦A-למשוך שליטים כנדרש ולהמשיך
בלקיחה הרביעית ב .♣3-כאשר מערב ישרת ב ,♣2-שחקו את ה ♣8-מהדומם!
שימו לב כי במקרה הנוכחי אינכם מפסידים מכך מאומה .בלאו הכי יש למסור שתי לקיחות.
'אז מה איכפת לנו' האם נפסיד אותם לקלפים בכירים או זוטרים?
כיוון שה ♣9-בידי מערב ,מזרח נאלץ לזכות ב .♣K-נניח כי ימשיך בספייד .נזכה ב ♠K-ונשחק .♣5
מזרח 'נאלץ' לזכות ב ♣A-וכך הגבהנו עבורנו את ה ,♣QJ-עליהם ייעלמו שני ספיידים מהדומם.
מה היה קורה אילו ה ♣9-היה בידי מזרח? עדיין היינו מוסרים שתי לקיחות בסדרה ובהמשך מקווים כי
ה doubleton ♠Q-במזרח או מערב.
בדרך של עקיפה נגד קלף זוטר הגדלנו את הסיכויים לבצע את החוזה "הבלתי אפשרי" ...לכאורה ☺.

