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ואנו מתלבטים האם בסדרה  Q-פעמים רבות ליד שולחן הברידג' אנחנו נתקלים במצב בו חסרה לנו ה

 J-היא דאבלטון או לנסות עקיפה אל ה Q-בתקווה שה K-וה A-לשחק על נפילה, כלומר לשחק את ה

ברור שנעדיף לבחור את קו המשחק בעל הסיכויים  נמצאת בידי המגן היושב לפניו. Q-בתקווה שה

כמובן במספר הקלפים  הגבוהים ביותר ולשם כך יש לבצע את חישוב ההסתברות של כל מצב, התלוי

פה את טבלאות הסיכויים נטבע הכלל -או לזכור בעלבזמן המשחק . בכדי להימנע מחישוב זה שיש בידינו

". Eight ever – Nine neverבגרסה האנגלית שלו "", המוכר יותר תשע אף פעם -שמונה תמיד "

, תמיד נבצע עקיפה ואילו אם יש לנו Q-המשמעות היא שאם יש לנו שמונה קלפים בסדרה, ללא ה

 תשעה קלפים בסדרה אף פעם לא נעקוף ונעדיף לשחק על נפילה.

 כלומר במצב הזה:

 

 .♠J-ולאחר מכן נשחק קלף קטן לעקיפה את ה ♠A-נשחק את ה

 לעומת זאת עם תשעה קלפים:

 

 .♥Q-מתוך תקווה שאחד המגנים מחזיק דאבלטון עם ה ♥K-ואחריו את ה ♥A-נשחק את ה

ציין שכאשר יש שמונה קלפים בסדרה נלא כאן המקום לפרט את דרך החישוב הסטטיסטית אולם רק 

ש לנו תשעה בעוד שכאשר י ,גדול משמעותית מאשר משחק על נפילההעדפת העקיפה מעניקה סיכוי 

 קלפים בסדרה ההפרש לטובת הנפילה הוא קטן. ומכאן אנו מגיעים ליוצא מן הכלל הראשון:



.כאשר אנו יודעים כי לאחד השחקנים יש אורך בסדרה אחרת הסיכויים משתנים

 

מערב התחיל בשני . 6♥דרום לחוזה של -)פריאמפטיב(, הגיעו צפון 3♠שמערב פתח בהכרזת לאחר 

כדי להימנע ממפסיד בסדרת השליט, ע"פ הכלל כאשר הכרוז חותך את הסיבוב השני ביד.  ♠סיבובי 

גילתה לנו כי  3♠היבש, עלינו לשחק על נפילה אולם הכרזתו של מערב שינתה את המצב. הפתיחה 

מערב מחזיק שבעה קלפים בסדרה זו ומכאן שרק שישה קלפים בסדרות האחרות. לעומת זאת אנו 

להיות בידי מזרח גדולים  ♥Q-קלפים בסדרות האלו ומכאן שהסיכויים של ה 11רח יש יודעים כי למז

 משמעותית ולכן למרות שיש לנו תשעה קלפים בסדרה נבצע עקיפה כנגד מזרח.

 .מסוכנתהיד נבצע עקיפה כדי להימנע ממסירת השליטה ל

 

. ♣-ת הלקיחות החסרות בלקיחות בטוחות וניתן לפתח א 7יש לנו . ♠Q-את המוביל מערב  NT3כנגד 

אנו עלולים להפסיד ארבע  ♥-עלינו להיזהר מלמסור את השליטה למזרח, אם הוא יזכה בלקיחה ויחזור ב

ונעשה כל  כיד המסוכנתאנו מגדירים את מזרח לקיחות בסדרה ולהיכשל בביצוע החוזה. לפיכך 

למרות שיש לנו . ♣-משחק בשביכולתנו להימנע מלמסור לו את השליטה. הגדרה זו מכתיבה את דרך ה

בוב השני. גם אם מערב יזכה בלקיחה הוא יבס ♣J-ונעקוף אל ה ♣A-תשעה קלפים בסדרה נשחק את ה

ובעצם פיתחנו את שתי הלקיחות שחסרות לנו לביצוע החוזה. בתרשים  ♥-אינו יכול לתקוף את סדרת ה



הנתון אפילו נבצע לקיחה עודפת אולם לא זאת הסיבה שכך שיחקנו. אם היינו משחקים על נפילה, מזרח 

 כדי להפיל את החוזה. ♥-ועובר ל ♣-היה זוכה בסיבוב השלישי בסדרת ה

 .מספר הלקיחות הנדרש מהסדרהלא נבצע עקיפה אם יש דרך בטוחה להשגת 

 

יש לנו שש לקיחות בסדרות הצדדיות כך שארבע לקיחות בסדרת . ♥K-מערב מוביל את ה 4♠כנגד 

. בכדי 4-1אין כל בעיה ולכן נתרכז בחלוקה של  3-2השליט יספיקו לביצוע החוזה. אם הסדרה מחולקת 

ונמשיך  ♠A-. נתחיל עם הטוחהמשחק הבלהימנע מהפסד של שתי לקיחות בסדרה נשתמש בטכניקת 

בתרשים הנתון נזכה בלקיחה זו מהדומם.  ♠9-נשים את ה ♠6-את ה קכאשר מערב ישח .♠4-עם ה

אזי  ♠9-ובהמשך נפסיד רק לקיחה אחת בסדרת השליט. לו מזרח היה זוכה בלקיחה עם קלף גבוה מה

צוא בעצמם כיצד יש לשחק מאני משאיר לקוראים לואין כל בעיה.  3-2המשמעות היא שהסדרה מחולקת 

)מזרח מחזיק ארבעה  מערב לא משרת לסדרה, ♠4-אם בסיבוב השני בסדרה, כאשר שיחקנו את ה

 .קלפים(

 .נשחק על נפילה עם שמונה קלפים כדי לשלב סיכויים עם סדרה אחרת

 

להחליט כפי שראינו דרך המשחק שלנו בסדרה מסוימת מושפעת מהמצב ביד השלמה. במקרה זה עלינו 

ועקיפה לקיחת בטוחות  8יש לנו . ♠K-את המוביל מערב  NT3כנגד . ♦-כיצד לשחק את סדרת ה



אין לנו  ♠-מוצלחת באחת הסדרות האדומות תוביל ללקיחה התשיעית החסרה לנו. בגלל המצב ב

)גם  ♠-לקיחות ב 4 קחויאפשרות לנסות את שתי העקיפות משום שאם העקיפה נכשלת המגנים מיד י

נעכב את הזכייה בלקיחה הראשונה(. במקרה כזה, כאשר יש שתי עקיפות ועלינו לבחור באחת מהן, אם 

ניתן להגדיל את סיכוי ההצלחה אם קודם לכן נשחק את הקלפים הגבוהים בסדרה שבה יש לנו יותר 

א ואם היא לא מופיעה אז ניתן לבצע עקיפה בסדרה האחרת. בדוגמ Q-קלפים, מתוך תקווה להפיל את ה

דאבלטון. בתרשים הנתון  ♦Qכדי למצוא  ♦K-ואחריו את ה ♦A-נשחק את ה ♠A-זו, לאחר הזכייה עם ה

 .♥-לא הייתה נופלת היינו מנסים להשיג את הלקיחה התשיעית ע"י עקיפה ב ♦Q-זהו בדיוק המצב. לו ה

ת בשני לנופ ♦Q-שבהם ה 27%בעוד  ♥-הצלחה של עקיפה ב 50%אנו מגדילים את הסיכוי של 

 הסיבובים הראשונים בסדרה.

הכללים נועדו לעזור לנו כאשר אנו מתכננים את המשחק. במקרה זה מטרת הכלל לחסוך את החישוב 

משחק. למעשה עלינו להביא בחשבון את המצב ביד המתמטי כאשר אנו נמצאים ליד השולחן, בלהט ה

מת. רק אם נחליט שעלינו השלמה, משום שהוא עשוי להשפיע על הדרך שבה עלינו לשחק בסדרה מסוי

  בסדרה, רק אז נפעיל את הכלל ועם שמונה קלפים בסדרה נבצע עקיפה Q-לנסות ולא למסור לקיחה ל

 נשחק על נפילה. קלפים בעוד שעם תשעה Q-כנגד ה

 

 


