
הסתברויות וסיכויים, וטכניקת העקיפות משתלבת כמובן עם העיקרון - Percentageהוא משחק של   ברידג'
הזה. שחקנים טובים תמיד ינסו לעקוב אחר קו המשחק עם אחוז ההצלחה הגבוה ביותר. לפיכך עקיפה צריכה 

 תמיד להשתלב בתוכנית המשחק הכוללת, ולא רק לנסות בכל פעם שיש אפשרות כזו.

1 

. אם 2. האם לקיחת העקיפה הזו תעזור בביצוע החוזה שלי? 1לפני תחילת המשחק תמיד שאל את עצמך:
. מה הסיכוי לעקיפה זו והאם יש קו משחק 3העקיפה הזו תיכשל, האם היא יכולה לסכן את ביצוע החוזה? 

 טוב יותר?

2 

יכו מיד איזה מהקלפים הגבוהים שלהם מגנים טובים, ברגע שהדומם יעלה על השולחן בלקיחה הראשונה, יער
עלולים להיות חשופים למצבי עקיפה, ויחליטו אז מה תהיה דרך פעולתם. זה מבטיח שהם יכולים לשחק את 

 הקלף שלהם בצורה חלקה ללא היסוס כאשר העקיפה מיושמת בפועל

3 

 4 עקוף כדי ללכוד את הקלפים המכובדים של היריבים.

 2שליטים בין  8: בהיעדר מידע אחר, אם לכרוז Q-ל משחק בשליט בהיעדר ה never  8-ever-9עפ"י כלל  
. נסה לקבל מידע נוסף )לדוגמא: Q-שליטים, עדיף לשחק מלמעלה ולהפיל את ה 9עקוף, אם יש -הידיים

ד אצל שותפו(. יוצא דופן: כאשר אח 3-היריבים פתחו בהכרזת מנע ורבים הסיכויים לשליט בודד אצל הפותח ו
 היריבים הראה סדרה ארוכה ויד חלשה, יש לחרוג מהכלל.

5 

: הובלת פתיחה בקלף הרביעי מלמעלה בסדרה מאפשרת לך לחשב את מספר הקלפים הגבוהים 11-עפ"י כלל ה
פחות ערך קלף ההובלה=מספר הקלפים הגבוהים  11יותר מקלף ההובלה בסדרה, המוחזקים ע"י הכרוז. 

יים )הכרוז, הדומם ובידך(. חישוב לפי כלל זה יסייע לך לפעמים לעשות עקיפה מקלף ההובלה אשר ביתר היד
עמוקה יותר כנגד הקלפים הגבוהים שביד הכרוז, או להחליט באיזה סדרה להמשיך. החוק אינו מתייחס 

 (. A;K;Q; Jלהובלה של קלף מכובד )

6 

מהזמן הם יחולקו  50%בידי היריבים,  קלפים מסוכנים המוחזקים 2: עם K-וה A-נגד ה J-ו Q -מצב העקיפה 
מהזמן  25%-מהזמן על ידי מערב ו 25%הקלפים יהיו ביד אחת,  2מהזמן  50%הידיים. שאר  2באופן שווה בין 

( אתה, הכרוז בדרום, בסופו של 25%)סיכוי  K-וגם את ה A-על ידי מזרח. רק כאשר מזרח מחזיק גם את ה
 ומם.שבד J-והן את ה Q-דבר תאבד הן את ה

7 

הידיים, בדרך כלל עדיף להימנע  4באופן כללי כאשר קלפים מכובדים בסדרה מחולקים באופן שווה בין 
מלהוביל את הסדרה. הובלת סדרה כזו גורמת לעתים קרובות לתת לקיחת יתר ליריבים. נסה במקום לגרום 

 להם להוביל את הסדרה, כך שלצד שלך יהיה היתרון.

8 

רק כשצריך. אל תמשיך להחליף סדרות בהובלתך. כל מה שאתה עושה זה להעניק החלף לסדרות חדשות 
 ליריב עקיפות בחינם בכל סדרה.
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הימנע מסדרה ארוכה בדומם! כשאתה מתגונן, במיוחד כנגד חוזה בשליט, אם אתה רואה סדרה ארוכה 
ות את הקלפים את הזוכים ומוצקה בדומם )או כזו שאתה יודע שעקיפה תצליח(, עדיף בדרך כלל להתחיל לגב

האם יתכן שביד … שלך לפני שהם יריצו סדרה ארוכה זו. עם זאת, עליך לקחת בחשבון גם את ההכרזות
 בסדרה ארוכה זו, ויכול להגיע לחיתוך. voidשותפך 

10 

כדי להפעיל עקיפה, נסה תחילה לדמיין היכן אתה ממקם את הקלף המכובד החסר. ואז הובל את הקלף 
רך היריב שאתה מקווה שיש לו המכובד )סדר כך שיהיה השני שישחק בלקיחה(. תלוי באיזה קלף בסדרה ד

הוא משחק, בחר קלף מהיד השלישית )שלך או של הדומם( שאינו הקלף הגבוה ביותר בסדרה, אך אשר יזכה 
 אם ביד השנייה יש את המכובד שאתה מנסה ללכוד.

11 

עליונים שאתה יכול להרשות לעצמך ועדיין השאר לעצמך מספיק  בהתחלה גבה כמה שיותר קלפים מכובדים
 קלפים )וכניסות( כדי לקחת את העקיפה.

12 

בדרך כלל  K-חסר. ה Kקלפים או פחות בסדרה, אתה צריך לנסות לעקוף ללכוד  10מציאת מלכים: אם יש לך 
 קלפים. 11אלא אם כן יש לך התאמה של  A-לא ייפול תחת ה

13 

( Q-ביד השנייה, )מחפש את ה K 9 8-ביד אחת ו A J Tכיוונית )למשל -, דחה ביצוע עקיפה דובמידת האפשר
 עד מאוחר במשחק היד, כך שתוכל לקבל ספירה טובה יותר של חלוקת היריבים, הנקודות , וכו.

14 

( כדי לפתות את היריב לכסות. אם הוא מכסה, בסדר 9-)או ה Jכיוונית, )ראה לעיל( הובל אתה -עם עקיפה דו
בדומם ולעקוף לכיוון השני. שחקן טוב תמיד ישחק  overtake-... אם הוא משחק בצורה חלקה, אתה יכול ל

 בצורה חלקה, אז השתמש בשיפוט מול היריבים.

15 

)וכו '( מהדומם, כאילו לעקיפה,  J-של סדרה צדדית החבויה בידך, הובל את ה singleton Kבחוזה בשליט, עם 
 , במחשבה שאתה מנסה עקיפה.A-היריב מצד ימין אולי לא יעלה עם ה-RHO-ולא קלף קטן .... ה

16 

היה מוכן לשחק כאשר היריב מנסה עקיפה שחק בצורה חלקה בלי היסוסים )כאשר הדומם יורד לראשונה, 
ההגנה צריכה לקחת פסק זמן אחרי ההובלה הראשונה  חשוב קדימה לגבי מצבי עקיפה, והיה מוכן אליהם. גם

 לחשוב דרך היד(.

17 

אל תפחד לעקוף בכוונה את שותפך בסדרה שהכרוז כמובן יעשה זאת. לדוגמא, אם אתה עומד מאחורי הדומם 
צמודים בסדרה, הובלת קלף באותה סדרה לא תיתן  A Qובהובלה, בלי שום דבר טוב להוביל, ובדומם יש 

 .K-רוז ככל הנראה יעקוף בכל מקרה, או אולי אפילו מחזיק את הכלום. הכ

18 

, אתה צריך J-או ה Q-, הK-כאשר אתה רוצה לזכות בלקיחות  עם קלפים מכובדים נמוכים יותר, כמו ה
 להוביל מהצד מול הקלף המכובד איתו אתה רוצה לזכות בלקיחה. חשוב על להוביל מחולשה לעבר הכוח.

19- 

עקיפה מפסידה כמחצית מהזמן. כולם חושבים כי העקיפות שלהם תמיד מפסידות בזמן  -אל תתאבל 
 שהעקיפות של היריבים תמיד זוכות. זה רק כאב זמני. עקיפות מוצלחת מאוד אפילו בטווח הארוך.

20 



-, עשה לה טובה והוביל לקראתה; יתכן שהיא תוכל לברוח מציפורני הQ-אם אתה רוצה לזכות בלקיחה עם ה
K. 

21 

אל תיתן לסיכון הכרוך בעקיפות להבריח אותך מנסה לנסות אותן, במיוחד אם אתה עוקף בסדרה ארוכה. 
 לעקיפה בסדרה ארוכה יש את היתרון של ביסוס כרטיסים נמוכים בסדרה, גם אם העקיפה לא מצליחה.

22 

קלף הגבוה ביותר שלך עד אם השותף מוביל סדרה ובדומם יש קלף מכובד, לעתים קרובות נכון לשמור על ה
 שהמכובד ישוחק.

23 

עקיפות לא מוגבלות ללכידת מלכים ומלכות אלא ניתן להשתמש בהן נגד כל קלף, אם כי הקלפים הגבוהים 
יותר הם אלה שהשחקנים נפגשים בהם לרוב. שחקנים מתחילים, לעתים רחוקות מנסים עקיפות. שחקנים 

ביסוס סדרה ארוכה להשלכה, מה שנותן להם סיכוי טוב יותר מומחים מחפשים שיטות משחק אחרות כמו 
 של עקיפה. עם זאת, רוב הידיים דורשות עקיפה אחת או יותר. 50%מאשר 

24 

". אתה יודע באילו  marked finesseאם יריב אחד לא עקב בקלף בסדרה שהובלה, ייתכן שתוכל לנצל " 
 ך.קלפים מחזיק היריב השני ותוכל להשתמש בזה לטובת

25 

כאשר מובילים מהדומם לקחת עקיפה עם כמה מכובדים שווים ביד, עקוף עם השווה או הגבוה ביותר 
 מהשווים.

בדומם. כאשר אתה מוביל נמוך מהדומם והשחקן השני משחק נמוך, שחק  x-x-ביד שלך ו AQJTנניח שיש לך 
, היד השנייה תדע עדיין יש בידך K-מפסיד ל  -T. אם ה T. אתה נותן יותר מדי מידע אם אתה משחק Q-את ה

Q-J. 
, היד שנייה K-זוכה וביד השנייה יש את ה T. אם  J-T, היד שנייה לא יודעת שיש לך K-מפסידה ל Q-אם ה

 .J-Tזוכה, היד השנייה לא יכול להיות בטוחה שיש לך  Q-. עם זאת, אם הQ-Jיודעת שעדיין יש לך 

26 

מכובדים מבודדים אינם טובים, מלבד בסדרת השותף. קלפים מכובדים צמודים עדיפים לביסוס לקיחות 
. Q 7;  Q 8 2;   K 9 4 3;   Q 6 5 3נק' בחלוקה:  9לקיחות, לעומת  3נק'( תבצע  9) AKQולעקיפות. בסדרה של 

 ככל הנראה כמחצית מהמכובדים המבודדים יפלו מתחת למכובדי היריבים.

27 

במקום לקחת סיכון של ביצוע עקיפה  (Endplayכאשר הצלחת החוזה שלך תלויה בעקיפה, שקול משחק סופי 
(. אמנם הטכניקה Endplay, שקול לתת ליריבים להוביל בסדרה בשבילך )טכניקת משחק סופי 50-50בסיכוי 

לך הלקיחה הנוספת. יכולה להיות קשה ותלויה באפשרותך לתת ליריב מסוים להוביל בעיתוי קריטי ולתת 
מכל מקום, היא יכולה להיות קלה. אם בידך מפסיד, אל תנסה לעקוף, אלא תן ליריב להוביל, ייתכן שיטעה 

 ואם קצת מזל ייתן לך לקיחה.

28 

הובלה בקלף נמוך מבטיחה בד"כ אורך ומכובד בסדרה. המוביל מבקש לעזור לשותפו להעריך את כח ואורך 
ז יכול לנצל המידע לטובתך. השיטה השכיחה של המגנים הינה "רביעי מלמעלה", סדרת ההובלה. אתה, ככרו

' את מס' הקלפים הגבוהים מקלף 11-כך שתדע את מיקום המכובד ביד המוביל' ואף לחשב עפ"י 'חוק ה
 ההובלה שנותרו ולבצע עקיפות מוצלחות על סמך ניתוח המידע שמקורו בהובלות היריבים.

29 

 30 .הכרוז מבצע עקיפה שניתן לחזור עליה כמגן, התחמק כאשר

אם משחק של עקיפה רגילה ייכשל למגן המסוכן, שקול עקיפה לאחור באותה הסדרה. )טקטיקת עקיפה 
המשוחקת בכיוון ההפוך של ההליך הטבעי. העקיפה לאחור עשויה להיות מועילה כאשר מצפים כי היריב 

ם "כנגד השדה" על ידי סיכון משחק סיכויים נמוכים, האחר מחזיק מכובדים מסוימים, או כאשר משחקי
 מבקשים להגביר את מצבו של הזוג(.

31 

צד -חיתוך ללא משיכת השליטים הנמוכים של היריב, נסה לבסס ולפדות זוכי סדרת-אם אתה מתכנן עקיפת
 שלך מוקדם.

32 

 33 עקיפת חיתוך.יגלה -צפה במשחק ביריב בסדרה שאתה מבסס. לפעמים קלף גבוה ייפול ויחשוף

 34 הידיים, אלא אם כן אתה מתכנן לשחק עקיפת חיתוך. 2-הימנע מחיתוך מוקדם ב

 35 שליטים וצריך לבצע לקיחה בסדר שכרוכה בעקיפה. 9שכיח כאשר יש לך לפחות  eliminationמשחק 

בשליט אם הפסד העקיפה יסכן את ביצוע  Q-בשליט, אל תעקוף ל 3-2אם החוזה שלך הוא בטוח עם חלוקת 
החוזה. הקפד להבין כי זה חל רק אם אתה יכול להרשות לעצמך להפסיד לקיחה בשליט. אם לא, עקיפה היא 

 .Q-קלפים חסרים ה 8נכונה עם 

36 

 37 בסדרה שאתה רוצה לבסס. doubleton(, כאשר ביד החזקה יש 8או  T ,, 9שקול עקיפה עמוקה )בדרך כלל 

אם עקיפה עמוקה אינו זמינה, אתה יכול להשיג את אותה מטרה על ידי התחמקות בסיבוב הראשון של 
 הסדרה.

38 

עקיפות, גבה בתחילה את הקלפים העליונים בסדרה שמכובד יוצא דופן הוא יותר  2אם אתה לא יכול לנסות 
 צפוי ליפול.

39 

 K. 40-עות בלוח הראשון; הצלחה בעקיפה דו צדדית לבהיסטוריה של משחק הברידג' לאף אחד אין אי פעם: פגי

לפעמים זה דורש שאתה  -, נסה להשיג השלכה מוקדמת top losers-אם יש לך יותר מדי מפסידים עליונים
 תנסה עקיפת ייאוש.

41 



למרבה המזל, שום דבר לא יכול להיות פשוט  -הסתברויות בסיסיות -אתה צריך לדעת כמה אחוזים בסיסיים
יהיה ממוקם לטובה חצי מהזמן. לעקיפה פשוטה, לכן, יש  K-, הA-Qיותר. כאשר אתה מוביל נמוך כלפי 

 . כמובן, אתה כבר יודע את זה.50%סיכוי הצלחה של 

42 

יפה בסדרה בגלל הנפילה הבלתי צפויה של מכובד)ים( של יריב, זה בדרך כלל נכון כאשר נוצרת ההזדמנות לעק
 לנסות את העקיפה.

43 

שחקנים רבים מדי חושבים על עקיפות רק במונחים של מכובד חסר )ים(. למעשה, עקיפות עמוקות בהן 
 מעורבים קלפי פחותים אינן נדירות.

44 

 45 ר הוא יהיה ממוקם היטב אם הוא יכוסה.הכרוז צריך להוביל מכובד לעקיפה רק כאש

המכילה מעט עקיפות, הכרוז עלול להיות בבעיית כניסה  No trump-כאשר היד עם סדרת המפתח הארוכה ב
 שלא ניתן לפתור במשחק רגיל.

46 

קלפים היא רק  9הוא לשחק על הפלה. עם זאת, עקיפה עם  Q-x-x-xכולם יודע שהמשחק הרגיל כאשר חסר 
 נחותה מעט, כך שגם רמז קטן עשוי להיות מספיק כדי לגרום לך להחליט לעקוף.

47 

יותר מדי שחקנים לוקחים עקיפות רבות מדי. שחקנים מנוסים יודעים טוב יותר. הם מעדיפים לפתח סדרות 
 המבוססות על אורך ו / או כוח.

48 

אל תנסה עקיפה אם זה לא יעזור לך גם אם היא תצליח. אלה המכונות לעתים קרובות "עקיפות  לעולם
 בפועל" )פרקטיות(.

49 

 50 .50%שחקנים טובים מנסים לבצע חוזים ללא תלות בעקיפות של 

גם אם בכוונתך לקחת עקיפה, אם אתה מסוגל לדחות אותה, לפעמים התפתחות חיובית בסדרה אחרת 
 להימנע מכך לגמרי. תאפשר לך

51 

אל תחשוב! אלא אם כן אתה ממש חייב לנצח את הלקיחה האפשרית הראשונה, שחק נמוך בלי לחשוב כאשר 
הכרוז לוקח עקיפה חוזרת בכיוון שלך. אל תחשוב! רק במצב אחד ברור, כמובן. אבל כאשר אתה מכיר את 

קיפה חוזרת שהיא נידונה להיכשל. אל תזכה המצב, אסור לך לחשוב. הזיהוי קל: אתה מגן והכרוז לוקח ע
 לא מהר מדי ולא לאט מדי. –בלקיחה. אל תחשוב אפילו לזכות בלקיחה. פשוט שחק נמוך במהירות נורמלית 

52 

מכיוון שעקיפות נכשלות מחצית מהזמן, הן לא צריכים להיות הבחירה הראשונה שלך. אבל לפעמים הן הדרך 
 הנכונה, למשל:

  ברירה;כאשר אין 

 ;כאשר העקיפה מבוססת על ההכרזות או משחק מוקדם 
 .כאשר העקיפה מציעה את הסיכוי הטוב ביותר לבסס את סדרת המפתח 

53 

יותר מדי שחקנים לוקחים עקיפות רבות מדי. שחקנים מנוסים יודעים טוב יותר. הם מעדיפים לפתח סדרות 
 המבוססות על אורך ו / או כוח.

54 

חזור על עקיפה שאבדה, זה בדרך כלל רעיון טוב לשחק קלף כוזב בפעם הראשונה או על ידי אם הכרוז עלול ל
 התחמקות או על ידי זכייה עם קלף גבוה שלא לצורך. לפעמים אתה מתחמק יותר מפעם אחת.

55 

אם הכרוז לוקח עקיפה שאבדה שהוא יחזור עליה, התחמק בצורה חלקה. אל תהסס או תסתבך עם קלף אחד 
 עוד אחד. הטעייה בהתחמקות דורשת שיגור .ואז 

56 

נוטה להיות אחת ההובלות העיוורות הגרועות במשחק הברידג' כי היא נוטה לעזור  doubleton Queenהובלת 
 לכרוז יותר מאשר לצד המגן במיוחד אם הכרוז עלול היה לקחת עקיפה מפסידה בסדרה זו.

57 

 58 של חיתוך על ידי היריב אם העקיפה בשליט תפסיד.לעולם אל תנסה עקיפה בשליט אם יש איום 

הדרך הנכונה לשחק בשילובי הסדרה תלויה בכמה לקיחות אתה צריך.  כאשר אתה שוקל הובלת קלף מכובד 
כדי לקחת עקיפה, שאל את עצמך את השאלה הבאה: מה יישאר בידי אם המכובד יכוסה או אם העקיפה 

 , אל תוביל את המכובד, הובל לקראתו במקום זאת.נכשלת. אם אתה לא אוהב את התשובה

59 

Overtaking.60 : זהה את מספר הכניסות הדרושות לעקיפות לעבוד, והקרב )מוקדם( קלף גבוה ביד השנייה 

 61 קוצר בסדרה מול עמדת עקיפה מאפשר לעתים קרובות בחירה בין עקיפה טבעית לעקיפת חיתוך.

האפשרויות שלך פתוחות למשך זמן רב ככל האפשר. לדוגמה, שחק קלף  כאשר שאתה משחק סדרה, שמור על
הכיוונים, עקבו אחר הכניסות  2-אם זה פותח את האפשרות של עקיפות ל 2-מכובד גבוה יותר מהיד עם ה

 מבלי לבזבז אותן, והבטח שלא תחסום סדרה בטעות.

62 

-מתחת ל KQxאל תפצל את המכובדים שלך אם אתה חושב שהכרוז עשוי לנסות עקיפה עמוקה )למשל עם 
AJ9) 

63 

 במיוחד במצבי עקיפה אשר חשבת ייתכן ולא יתקיימו, לדוגמא: T-ו 9 -ה 8 -היה מודע לחשיבות של קלפי ה
, וכאשר השחקן הבא ישחק נמוך נסה 3-ואתה צריך לקיחות מסדרה זו, הובל את ה AJ92מול  543כשיש לך 

קלפים  3ללא פגע עבור עקיפה נוספת, במילים אחרות אתה עוקף כעת כנגד  AJ-ולהשאיר את ה 9 -להכניס את ה
 .T-וה KQ -ה

64 

( על ידי intra-finesse)כאשר עליך לפתח סדרה רעועה ובמיוחד בשליט, שקול האם תוכל לבצע עקיפה פנימית 
 בסיבוב הראשון. 9או  8התחמקות עם 

65 



אם אתה מנסה למקם קלפים בסדרה קריטית וידוע כבר כי לאחד היריבים אורך בסדרה אחרת שהכריז או 
הוביל בה, ניתן להניח כי ידו של אותו יריב תהיה קצרה בסדרה הקריטית. המידע מועיל במיוחד כאשר מחפשים 

Q כיוונית.-עקיפה דו וזמינה לך 

66 

( הנח שכל קלפי המפתח שעדיין לא טופלו כגון המלכות preemptככרוז, כאשר היריב הכריז הכרזת מנע )
לא צריך באמת להיות דבר חוץ  pre-emptor-והנסיכים החסרים לך, נמצאים ביד היריב האחר, מאחר ול

 כיווניות שלך לא יהיו עוד רק ניחושים.-מסדרתו הארוכה. כעת המון עקיפות דו

67 

כיוונית, אם אתה רוצה שהמגן יכסה את המכובד, נסה להוביל מכובד ואם -חסרה ויש לך עקיפה דו Qמחפש 
 חזרה.ועקוף בדרך  Kאו  Aהם לא מכסים כמו רוב השחקנים אולי אז עלה עם 

68 

עקיפת חיתוך עדיפה לעתים קרובות על עקיפה פשוטה, כי גם אם היא נכשלת הצלחת להיפטר ממפסיד בעת 
 ביצועה.

69 

אם עליך לקבל החלטה אם לקחת עקיפת חיתוך או עקיפה פשוטה, החלט לאיזה יריב מסוכן אינך מעוניין לתת 
 :AQJTלהוביל ואז נקוט בעקיפה המתאימה דרכם, כך, 

 אם מזרח הוא היד הבטוחה ומערב היד המסוכנת, עשה עקיפה פשוטה.א. 
 ב. אם מערב הוא היד הבטוחה ומזרח הוא עכשיו היד המסוכנת, עשה עקיפת חיתוך.

70 

אם אתה סבור כי עשוי להיות סיכוי שיהיו עקיפות מיותרות השלך במקום זאת קלף מפסיד, במקום "מפסיד 
 את קלפי השליט ויעלם המפסיד האחר. על מפסיד". כעת באפשרותך לשמור

71 

ברוב הזמן כאשר יש לך בחירה בין עקיפת חיתוך לבין עקיפה פשוטה, קרוב לוודאי ללכת על עקיפת חיתוך כי 
גם אם עקיפת החיתוך תכשל אתה יכול עדיין להשליך מפסיד מהיד האחרת ולבסס קלף זוכה מעקיפת החיתוך, 

 למועד מאוחר יותר.

72 

ין עקיפת חיתוך לבין עקיפה פשוטה: קרוב לוודאי ללכת על עקיפת חיתוך כי גם אם עקיפת החיתוך בחירה ב
 תכשל אתה יכול עדיין להשליך מפסיד מהיד האחרת בזמן שאתה עושה עקיפת חיתוך.

73 

ומצוקת כיסוי האורך בסדרות הצדדיות שקול לבצע עקיפת  5-5או  5-4או  4-4כאשר יש לך התאמה טובה של 
 חיתוך ונסה לקחת את כל קלפי השליט שלך בנפרד.

74 

-בדומם. נסה לשחק את ה A543-ביד הסגורה ו KJT9כיוונית עם -לא בטוח לגבי הדרך הנכונה לבצע עקיפה דו
J =מהיד הסגורה ואם הם לא כיסו, )רוב השחקנים יכסו גם אם הדבר לא מומלץ(, לאחר מכן שחק את הA 

 רה.ועקוף השחקן האחר בדרך חז

75 

הוא ביד   J-בשנייה. אם ה K832 -ביד אחת ו AJT95כיוונית עם -לא בטוח לגבי הדרך הנכונה לבצע עקיפה דו
תהיה מופתע כמה שחקנים יכסו )גם אם הדבר לא מומלץ( ואם הם לא כיסו, -J-הסגורה מדוע לא להתחיל עם ה

 טוב יותר מכלום. זה לא מובטח אך-מהדומם ועקוף בדרך חזרה K-לאחר מכן הובל את ה

76 

מהיד הסגורה ואולי אחד מהיריבים  J-כיוונית, נסה לשחק את ה-לא בטוח לגבי הדרך הנכונה לבצע עקיפה דו
 מהדומם ועקוף בדרך חזרה. K-או ה A-יכסה אותו, אם הם לא כיסו, שחק את ה

77 

( ותן לו "לרוץ" ואז תישאר עדיין באותה יד )בהנחה T (10-כאשר הנך עוקף שחק את ה AQJ84כנגד  9Tעם 
 שהעקיפה הצליחה( כדי לחזור שוב על העקיפה.

78 

עקיפות,  2-כאשר אתה זקוק ללקיחה אחת בלבד בכדי לבצע את החוזה שלך, והלקיחה הזו יכולה להגיע מאחת מ
 קח תחילה את העקיפה שאינה מפסידה ליד המסוכנת.

79 

הובלה ממכובדים רצופים יכולה לספק כניסה  יותר מעקיפה אחת והכניסות מהוות בעיה,כאשר עליך לקחת 
 נוספת, בין אם העקיפה מנצחת או מפסידה.

80 

עם בחירה בין ביסוס סדרה ארוכה או בין לקיחת עקיפה, נסה תחילה את משחק ביסוס הסדרה אם אתה עדיין 
 יכול לנסות את העקיפה כמפלט אחרון.

81 

, עקיפה בסיבוב ראשון היא הדרך הטובה ביותר כדי לשחק הסדרה הזאת ללא doubletonמול  AKJTxxעם 
 מפסידים, בהיעדר כל שיקולים אחרים.

82 

כאשר החוזה שלך תלוי בביצוע העקיפה הנכונה, הגדל את הסיכוי שלך על ידי משחק של הפלת מכובד היריב 
 פה בסדרה הקצרה שלך.בסדרה הארוכה שלך. אם זה לא עובד, קח עקי

83 

כאשר ההכרזות מעידות על כך שסביר מאוד כי עקיפה תיכשל, בדוק אם אתה יכול להכריח את היריבים להוביל 
 .את הסדרה עבורך וכך לחסל מפסיד

84 

שלך הינם קלפים שווי ערך, ועליך לשחק  QJT9876-כאשר הינך עוקף היה מודע לכך שכל ה AQT8מול  J976עם 
 ולתת להם לרוץ. כעת אם העקיפה הצליחה אתה עדיין ביד הנכונה לחזור על עקיפה מנצחת. 9-או ה J-את ה

85 

כיוונית, אם שחקן אחד כבר הראה אורך ניכר בסדרה אחרת )אולי -חסרה ויש לך אפשרות לעקיפה דו Qמחפש 
או חזר על הכרזת סדרתו, או שהשותף לא תמך בסדרה זו( ככל הנראה הם יהיו קצרים בסדרה  pre-emptהכריז 

החסרה ביד הארוכה. כך, במקרה של ספק  Q-הקריטית שלך בה הנך מנסה לבצע העקיפה ורבים הסיכויים שה
 ובהיעדר סיבה אחרת, עקוף יד זאת.

86 

. אם העקיפה בסדרה אחרת מצליחה לאחר waters elsewhere -לפני ביצוע של משחק קלף בסדרה נסה את ה
מכן תוכל לקחת לקיחה בטוחה בסדרה הראשונה. אם העקיפה לא הצליחה ייתכן שיהיה עליך לבצע גם עקיפה 

 בסדרה הראשונה.

87 

על ידי  רק ניתן לביצוע החוזה שלך כך שאם 68% הוא 3-2 סדרה וחלוקת 50% פשוטה היא )סיכויי( עקיפה
אם . של העקיפה 50%-ה  סיכוי להסתמך על זו במקום סדרה על אז לך 3-2 להתחלק  שצריכהביסוס סדרה 

בסל  שלך" "תשים את כל הביצים אבל אם שלך, את העקיפה לבצע אתה עדיין יכול הסדרה מתחלקת גרוע
 יהיה מאוחר מדי. העקיפה מיד זה

88 



קלף  ולאחר מכן  A-ה שחק .מיידית עקיפה אל תבצע AQ73 מול 98642 עם 5מתוך  לקיחות 4 כשאתה צריך
  נמוך

 :תהיה כך שחלוקת הקלפים בסדרה למקרה  Q-ה לכיוון
AQ73               

JT5                         K 
            98642               

 לקיחות בסדרה. 2אם אתה תבצע עקיפה מיידית תאבד 

89 

כי גם אם  שלה חיתוך עקיפת ללכת על זה נכון במרבית הזמן פשוטה עקיפה לבין חיתוך עקיפת בין בבחירה
פשוטה  או עקיפה חיתוך עקיפת כאשר אתה שוקל ,כמו כן ביד השנייה. ממפסיד נפטר אתה לא מצליח אתה

 .כאשר אתה עושה זאת המסוכנת היד ומי היא הבטוחה היד מי היא אתה צריך לבדוק

90 

, ובסופו של  "חיתוך עקיפת" בצע  שלמה, סדרה זו לעקוף. אל תנסה void מול QJT95 צדדית של סדרה עם
 .-T9 ה לבסס את אתה תוכל דבר

91 

 3-ה ולהוביל את כפולה, עקיפה מיידית לבצע אז אתה חייב לקיחות 3 ואתה צריך 543 מול AQT אם יש לך
וגם  J-ה גם יהיו השני ל השחקןשבידו ש בתקווה לטוב(  )וקווה  T-שחק את ה נמוך משחק וכאשר השחקן הבא

 החסרים.  K-ה

92 

 שהשליטים של שזקוק - הדומם היפוךעל  לשחק או 50%) )סיכוי עקיפה ביצוע אפשרות לבחור בין קיימת אם
 .שלך נוספת עבור לקיחה הדומם היפוך של נקוט בטכניקה 68%) )סיכוי 3-2יתחלקו  היריבים 

93 

לראות אם אתה יכול   הסגורה מהיד  J-ה הובל את KJ32 מול AT54 עםדו כיוונית  עקיפה אפשרות של עם
 .לפתות היריבים לכסות

94 

הדרך הנכונה לעקיפה היא להוביל את הקלף )מהיד בצד השני( שאתה מנסה לקדם. כאן  Q32 מול   A54עם 
החסר. אל תתחיל  K-בתקווה שלשחקן הבא יש את ה Q-לכיוון ה 4-כך הובל את ה Q-אתה מנסה לקדם את ה

 מכיוון שאין " קילומטראז'' '' מספיק במשחק הזה בכלל.  Q-על ידי משחק ה

95 

 כיוונית (-של היריבים ולא בטוח לאיזה כיוון לעקוף במצב כזה: ) עקיפה דו Q-מחפש את ה
?????? 

 AJT54    מול      K932  
???????? 

 מיד הסגורה. J-החסרה אז נסה לשחק את ה -Qכאשר אתה יכול לעקוף כל שחקן עבור ה
מופיעה )גדול( ואם זה  Q-מאחר וכל כך הרבה שחקנים מכסים מכובד במכובד גם כאשר הם לא צריכים, אם ה

 עקוף בדרך חזרה את היריב השני. K-לא הולך עם ה

96 

 K-יושב לפני ה A-ואתה צריך לקיחה אחת  מסדרה זו אז הנח כי ה 32מול   K7מחולקים לטובתך. אם יש לך 
 והעקיפה שלך תצליח.

97 

לקיחות הערך לאיזה שחקן  לא אכפת לך לאבד את העקיפה. הימנע מהיד המסוכנת, היד  2אם אתה צריך לבצע 
 שעלולה לעבור לסדרה שמיד תביס אותך.

98 

רוצה להיות, ותכנן להישאר באותה יד אם אתה צריך לעקוף יותר  כאשר אתה מבצע עקיפה תכנן היכן אתה
                                                                                A Q T 7                          מפעם אחת. כך בחלוקה הבאה:

           K 7 5 4                      2                                                                                                                             
                           J 9 8 6                                                                                                                                      

 אתה  מהדומם 7-תחילה מפיל ה 9-מהדומם או ה T-בתחילה מפיל את ה J-שחק את ה
 .הישאר בדרוםפעמים כך  3רוצה להיות בדרום כדי לבצע את העקיפה 

99 

צדדית בדוק כדי לראות מי מהמגנים הוא היד המסוכנת ואז עקוף דרך השחקן הזה במיוחד -אם יש לך עקיפה דו
 כאשר לשחקן המסוכן הזה יש כמה זוכים שנשארו בידו. Trumps No -ב

100 

וך. הסיבה לכך היא כאשר יש בחירה בין עקיפת חיתוך ועקיפה פשוטה במרבית הזמן זה נכון לבצע עקיפת חית
 שגם אם זה לא מצליח אתה יכול להשליך מפסיד בזמן שאתה מבצע את עקיפת החיתוך.

101 

אז עקוף דרך היד המסוכנת שלא אכפת לך להפסיד ליד  KT32מול  AJ54צדדית אפשרית -אם עקיפה דו
 הבטוחה.

102 

בדומם. במצבים כמו זה שבו אין כניסה  A-קצר בכניסות לדומם או לידך, נסה להתחמק סיבוב ולשמור ה
 חיצונית:

                  AQ765              
K93                                 J42 

                     T8                 
שחק נמוך מהדרום ומהצפון ובפעם הבאה שתחזור להוביל קח עכשיו עקיפה דרך מערב בתקווה שהסדרה 

 טוב בשבילך אם זאת הדרך היחידה שלך אל ההצלחה.מתחלקת 

103 

, זאת היא רמאות. עם זאת, במקום להיכנס לדיון על זה, השתמש בזה Q-אם שחקן מהסס ואין לו את ה
צדדית ועקוף את השחקן -שאתה מחפש בעקיפה דו J-ההחסרה או  Q-לתועלתך. אם הם מהססים אין להם את ה

האחר. אם אתה חושד שהיריב שלך הוא מהסס אבל לא בטוח, שחק אז סדרה בה אתה צריך את כל הקלפים 
החסרים, כאילו אתה עוקף וראה אם הם מהססים. לאחר מכן אתה באמת יכול לשחק את הסדרה הבעייתית 

 צדדית החשובה.-צריך לעשות את העקיפה הדו שלך ולדעת איזה שחקן עשוי להסס כאשר אתה

104 



)טכניקה  המאפשרת ביצוע   trump coup-כשאין לא נותרו לך שליטים בדומם לעקוף אז יהיה לך להיזקק ל
זה המקום שבו אתה חותך מספיק פעמים שאתה מביא את האורך של  - )בשליט גם ללא שליטים בדומם עקיפה

יש לו את הקלף החסר שאתה מנסה לעקוף. אז אתה להוביל לכיוון המכובד השליטים שלך לאורך של היריב ש
 הקלפים האחרונים במטרה לסיים בצפון: 4בשליט אלה הם  Spadesשאתה מנסה לקדם. כך עם 

                                                                            North                                                                        
                                                                                         9 5 3 2                                                                        

 היריב המסוכן                                                                                                    
                                                                                                   J 9 8 5                                                

                                                                         South                                                                       
                                                                         A K Q T                                                                     
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                                                    K Q T 5 4 עם:
)         J 8 6                                                            A 7 3                  אתה( 

 9 2      מול:                                                      
. A, שחק נמוך בסיבוב הראשון ותן את האשליה שאין לך K-קלפים נמוכים יושבים מעל ה 2עם  Aאם יש לך 

 של שותפך. J-ולקוות לקדם את ה A-בהמשך, ואז אתה יכול לזנק עם ה Q-עכשיו הכרוז עלול לנסות עקיפת ה

106 

 A Q מול     J T 6כאשר אתה ניחן גם עם קלפי ביניים טובים זכור לשמור ביד נכונה לחזור על עקיפה כך עם: 
 מוכן לתת לו לרוץ לעקיפה ושמור היד הנכונה לעקיפה חוזרת אם יהיה בכך צורך. J-שחק את ה  5

107 

ל לפני שאתה יוצא לעקיפה שחק אב A6532ולהוביל נמוך מהצד של  J-אתה הולך לעקוף ה KJ87מול  A6532עם 
ולא יהיה צורך לעקוף. אתה תרגיש ממש  Q Singletonתחילה רק במקרה שנשארה ליריב מצד ימין  A-את ה

 כל הזמן. Singletonהייתה  Q-חולה אחר כך להתחייב לעקיפה מיידית מאוחר יותר ולגלות שה

108 

 doubletonאו עליון של  Singleton -והשותף מוביל מ K43ויש לו לדומם  AQJT5אם אתה יושב מעל דומם עם 
 אל תשחק את הסדרה בחזרה, כי יש לך עקיפה טבעית מנצחת כנגד הדומם ואתה צריך להיות סבלני.

109 

לקיחות יש שיעור הצלחה של  4-ותן לו לרוץ לעקיפה. לסיכויים שלך לזכות ב T-שחק ה AQ954מול  T86עם 
75%. 

110 

 111 והישאר ביד נכונה לעשות עקיפה שנייה. 9-בבקשה שחק ה 932מול  AQJT75עם 

היא חיונית במשחקי תחרויות זוגות. הבטח את החוזה שלך ואז וודא שאתה נמצא  4-ב 11-קבלת הלקיחה ה 
-נוספת כדי לקבל ה overtrick-שלך והסתכן בעקיפה ללקיחת יתר 10-ביד הנכונה לאחר שקבלת את הלקיחה ה

Top ךשל 

112 

 Q Singleton. 113-רק במקרה שיש אפשרות ל Q-לפני ביצוע עקיפה על ה A-שחק ה 854מול  AKJ96עם 

 114 אם יש לך רק כניסה אחת לדומם ודא שאתה משתמש בה בתבונה, אולי לקחת עקיפה בזמן שאתה שם.

כל הקלפים גבוהים החסרים  אם השחקן השלישי לא שיחק קלף גבוה אז המוביל יכול להניח כי יש לו לכרוז את
לא שוחקו עדיין אז טוב יותר למוביל לא לשחק את הסדרה  Q-או ה A-כי היד שלישית צריכה לשחק גבוה. אם ה

 הקלפים האלה. 2ולתת לכרוז עקיפת חינם אחרת כי הכרוז חייב להיות מסומן עם 

115 

ניין נוסף בסדרתו הארוכה כי לא נותרו מגן שמפסיק לשחק את הסדרה הארוכה שלו מצביע על שלמגן זה אין ע
לו כניסות לידו. לכן, אם אתה, ככרוז, מחפש כמה קלפים גבוהים )מלכות ונסיכים לשם עקיפות(, הקלפים 

 גבוהים צפויים להיות ביד של המגן האחר.

116 

ערך היד שלך משתפר ועולה כי העקיפות  Spades-ב AQאו  KJויש בידך  1♣אם אתה יושב אחרי השחקן שפתח 
 יעבדו לטובתך. מהצד השני, אם אתה יושב לפני היריב הפותח ערך היד שלך יורד כי העקיפות כעת יעבדו נגדך.

117 

פשוט אם הם  -והעדף לעשות עקיפת חיתוך יותר מאשר עקיפה פשוטהA -שחק ה Singletonמול  AQJTעם 
 גם אם זה לא מצליח לך עדיין זרקת מפסיד. -חתוך אותו ואם הם לא אז זרוק מפסיד  K-ישחקו את ה

118 

נוטה להיות אחת ההובלות העיוורות הגרועות במשחק הברידג' כי היא נוטה לעזור  doubleton Queenהובלת 
 לכרוז יותר מאשר לצד המגן במיוחד אם הכרוז עלול היה לקחת עקיפה מפסידה בסדרה זו.

119 

כי היריבים רק יכסו  Q-אל תשחק ה -כדי לנסות ולקבל לקיחה נוספת Q-לעבר ה 2שחק את  Q65מול  A92עם 
 ." Chinese Finesse-" עקיפה סיניתבשם זה ידוע  -שלהם ואתה לא תוכל להשיג כל לקיחה K-עם ה Q-את ה

120 

לשחק או  K-מהיד הסגורה לפתות היריב לכסות ואם אין כיסוי עלה עם ה J-שחק את ה AJT965מול  K52עם 
 על הדרך חזרה או עקיפה על הדרך חזרה אם אתה חושב שהיריבים מכסים מכובדים. Q-על הפלת ה

121 

 122 טוב יותר מאשר שום סיכוי(. 50%)סיכוי של  Q-ונסה את ה 5-חשוב על עקיפה ושחק את ה 5-3מול  A-Qעם 

 voids-ו singletons: שחק עבור חלוקות, כך אם בדומם ובידך יש Culbertsonהיה מודע לחוק החלוקה של 
-2צפה כי גם בידי היריבים יש צורה דומה ואם יש צורך לנסות עקיפות אל תשחק לאפשרות שהסדרה תתחלק 

2. 

123 

אתה ביד הנכונה לחזור על העקיפה מבלי לבזבז  T-ועקוף פעמיים, ע"י משחק ה T-שחק ה AQJ87מול  T932עם 
 הכניסות

124 



מן  J-צדדית, שחק את ה-בדומם, לא יודע באיזו דרך לקחת את העקיפה הדו K32ביד סגורה מול  AJT76עם 
יכסו )גם כאשר הם לא צריכים לעשות זאת( ואם הם לא  Q-היד סגורה ואתה תהיה מופתע כמה שחקנים עם ה

 ועקוף את השחקן השני בדרך חזרה. K-המכסים עלה אז עם 

125 

אולי  -ואז לך על היד השנייה מוכן לעקיפה  A-אם אתה מתכנן עקיפה, גבה קודם את ה T832מול  AKJ9עם 
 ולא יהיה צורך בעקיפה בכלל. במצבים כאלה: Q Singleton-תצוף ה

                       T 8 3 2         
                  Q            7 6 5 4 
                      A K J 9        

126 

אל תשחק אותו  A-ואתה המגן במושב הרביעי ויש לך את ה KQ-בדומם אם הכרוז מוביל לכיוון ה KQTעם 
 ויעקוף שוב במצבים כאלה: A-מיד כי הכרוז סביר להניח יניח כי לשחקן השני יש את ה

                               KQT                     
                         J54        A832              

                               976                      
של השותף. אם תשחק  J-שלך ובכך תקדם את ה A-אם אתם מעכב, הכרוז בטוח שיעקוף שוב ואתה תזנק עם ה

 לקיחות ויצליח. 2של השותף עבור  J-מיד הכרוז חייב לנסות את העקיפה על ה A-ה

127 

 במצב כזה: Q-כיוונית מחפש את ה-כאשר אתה מתמודד עם עקיפה דו
           K J 7 6 5                                  

 מול                 
          A T 4 3 2                                 

השתמש במידע מההכרזות שיעזור לך להחליט ואם שחקן הכריז בחוזקה )אולי בגלל חלוקת יד( אולי יהיה בידו 
void בסדרה זו. )נ.ב. לאחר שהחלטת לאיזה יריב יש יותר סיכוי להחזיק את ה-Q  החסרה אז פדה בהתחלה

 לאורך כל הדרך(. 2-1אה במקרה שהסדרה מתחלקת מכובד עליון והיה מוכן לעקוף בפעם הב

128 

פעמיים כדי  3 4 5הובל מהצד  3 4 5מול  A Q J 7 6עקיפות: הובל לכיוון הקלף שאותו אתה מנסה לעקוף כך עם 
 שלהם. K-לעקוף את ה

129 

 130 אתה יכול לזכות בלקיחות נוספות ע"י ביסוס סדרה או עקיפה או שילוב של שניהם.

אם יש  -ק דרך אחת לבצע את החוזה שלך אז אתה צריך להניח כי הקלפים מתחלקים לטובה ועקוף אם יש ר
 צורך בכך, אפילו נסה עקיפה עמוקה במצבים כאלה:

               A K T 9                                       
                    5 4 3 2                                        

 אם כי זו הדרך היחידה להצליח. J-ול Q-הלקיחות תצטרך לעקוף את מערב פעמיים ל 4אם יש צורך בכל 

131 

אם עקיפה הצליחה פעם אחת כמו בתרחיש הבא, חזור ליד השנייה כפי שנהנית ממנה כל כך הרבה ועשה את זה 
 שוב, ואם יש צורך עשה את זה גם בפעם השלישית.

                          North                                                                      
                             A Q J T                                                                   

         West                               East                                              
         K 9 8 7                                  3 2                                               

                                 5 4 3                                                                       
                                 South                                                                     

 פעמים ביחד( 3עקוף מדרום וכאשר זה מצליח שחק סדרה שונה כדי לחזור לדרום כדי לעקוף שוב דרך מערב )

132 

 הוא עכשיו בידו של המגן השני, במצבים כאלה: J-בלקיחה הראשונה היה מודע לכך כי ה Tכאשר היריב מוביל 
              K 9 5                 
T  2                    A J  4 3 
             Q 8 7                 

 בדומם כי עכשיו יש לך עמדת עקיפה כנגד מזרח. K-לשחק מיידית ה

133 

כדי  543-הובל פעמיים מהצד של ה 543מול  AQJ76הובל לכיוון הקלף שאתה מנסה לעקוף, כך עם  -בעקיפה: 
 שלהם. K-לעקוף את ה

134 

 הידיים, כך במצב כמו זה: 2כאשר עוקפים היו מודעים לכל הקלפים הטובים בין 
                                A Q T 5                          
               K 4 3 2                         7                 
                                J 9 8 6                           

וכאשר אתה מכיר בכך, אתה יכול להתחיל עם A Q T J 9 8 היה מודע לכך כי בין היד שלך לבין הדומם יש לך 
 על העקיפה יותר מפעם אחת אם יש צורך כמו במצב לעיל.וזה ישמור אותך בדרום לחזור  9-ה

135 

בהתחלה לפני ההתחייבות לכל עקיפה  A-חשוב על עקיפה אבל שחק את ה A8732מול   KJ54עם  -משחק בטוח: 
 מסתובב. singleton Queenמיידית רק במקרה שיש 

136 

של היריב )בתקווה  Q-לעקיפה של ה J-ונסה את ה 6-ולאחר מכן את ה K-שחק קודם את ה AJ75מול  K6עם 
 החסרה(. Q-שלשחקן השני ששיחק נמוך יש ה

137 

בהתחלה כשאתה עוקף מכיוון שישאיר אותך ביד הנכונה  T-וודא שאתה משחק את ה T 9 3 2מול  A Q J 4עם 
 לחזור על העקיפה אם זה יצליח ולא תצטרך אז לבזבז כניסות בסדרות אחרות.

138 



לנסות עקיפות יותר מפעם אחת נסה ולהישאר באותה יד ככל האפשר כדי לא לבזבז כניסות כדי אם אתה צריך 
 פעמים: 3לחזור ליד השנייה. כך במצב הבא אפשר לקחת את העקיפות עד 

                                 A Q J 7 6                 
          K 5 3 2                                         8 
                                     T 9 4                    

 להישאר בדרום. 9-, ואז את הT-שחק את ה

139 

כאשר ניתן לשחק את סדרת השליט שלך בכמה דרכים, תלוי כמה לקיחות בסדרת השליט אתה יכול להרשות 
חובה, קח את העקיפה בהתחלה כדי לקבוע כיצד לשחק -דרת צד שדורשת לקחת עקיפתלעצמך להפסיד, ויש ס

 בסדרת השליט.

140 

 141 לא נחוצות.-לקיחות נוספות אך אל תנסה עקיפות מיותרות לבסס-עקיפות יכולות ליצור

אם כן , אלא Q-קלפים או פחות, עדיף לנסות עקיפה ולא ללכת על הפלת ה 8בסדרה של  A, K, Jעם החזקת 
 נמצאת ויש סיכוי קטן שהעקיפה תצליח. Q-ההכרזות אמרו לך היכן ה

142 

במצבים נואשים יותר, שבהם אתה זקוק ללקיחות עודפות נוספות אפשר לשחק עקיפות עמוקות. לדוגמא אתה 
אבל יש לזה  A, K, Tכשאתה מחזיק  J-או את ה Q-שלא מחזיק את ה LHO-יכול להמר על היריב מצד שמאל

 סיכוי להצלחה. 25%רק 
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 144 לקיחות. 3מתוך  2-תמיד עקוף קלף נמוך בהתחלה, זה ייתן לך את ההזדמנות הטובה ביותר לזכות ב

. 2; . כשאין אלטרנטיבה1: אף על פי שוויתור על עקיפה הוא לרוב המשחק הנכון, לעתים עקיפה היא נחוצה
. כאשר העקיפה מציעה את הסיכוי הטוב ביותר 3; כאשר העקיפה מבוססת על ההכרזות או על משחק מוקדם

 לפתח את סדרת המפתח.
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עבור ביצוע עקיפה וחזרה על עקיפה מוצלחת יש צורך במספיק כניסות ליד הנכונה, על הכרוז לקחת זאת בחשבון 
 .בתכנון ובתזמון

146 

 147 דמיינו שהמכובד "יושב" במקום הטוב לכם! -אם אתם זקוקים לעקיפה 

וב לדעת כי במקרים רבים יש לשקול בצורה מודעת את האפשרות לא לעקוף. לפעמים ההימנעות מהעקיפה חש
 (.safety playהיא כלי למשחק בטוח )

148 

, העקיפה מציעה סיכוי הרבה יותר טוב מאשר K-קלפים בסדרה החסרה את ה 10עם אחזקה משולבת של 
. לפיכך לעקיפה 50%; לא רלוונטי 13%-ה בהפלה מצליח;  37%-העקיפה מצליחה ב .K-לשחק עבור הפלת ה

 .1/  2.85סיכויים של 

149 

כשאתה שוקל להוביל קלף מכובד על מנת לעקוף, שאל את עצמך את השאלה הבאה: מה נותר לי אם המכובד 
מכוסה או אם העקיפה נכשלה. אם אינך אוהב את התשובה, אל תוביל את הקלף המכובד, הוביל לכיוון 

 בד במקום זאת.המכו
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 151 אם אתה לא יכול לעקוף דרך המגן המסוכן, נסה לחייב את שותפו לזכות על ידי התחמקות בהזדמנות בטוחה.

, המשחק הנכון מבחינת הסיכויים הוא לעקוף ולא לשחק K-x-xקלפים חסרה -10כאשר לצד שלך יש התאמת 
 לנפילה.

152 

קלפים היא  9הוא לשחק על הפלה. עם זאת, עקיפה עם  Q-x-x-xכולם יודעים שהמשחק הרגיל כאשר חסר 
 רק נחותה מעט, כך שגם רמז קטן עשוי להיות מספיק כדי לגרום לך להחליט לעקוף.

153 

 T. 154-לעקוף בהצלחה ה 25%מול קלפים נמוכים יש לך סיכוי לגיטימי של  A-K-Tעם 

 A-. ביד השותף לא יכול להיות הAאם יש בידך  וולונטרי-רצוניכנגד חוזה סלאם קטן  singletonאל תוביל 
לא סביר להניח כי כל מכובד חסר  וכנראה שתעזור לכרוז בכך שתעניק לו עקיפה חינמית בלקיחה הראשונה.

יש סיכוי טוב בהרבה  Aמול סלאם קטן כאשר אין בידך  singletonיהיה בידי השותף. מצד שני, להובלת 
, או לכל singleton-בסדרה בה יש לך את ה A-ת, כי השותף, לפעמים, יכול להחזיק את הלהצליח. יש לקוו

 הפחות, לקיחה בסדרת השליט שתאפשר לשותף אולי להעניק לך חיתוך בהמשך.
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במצב בו אתה מתגונן מפני חוזה בו הכרוז נוקט בעקיפה שניתן יהיה לחזור עליה ובאופן ברור שתוכל לזכות 
ל תזכה בלקיחה בפעם הראשונה! אל תחשוב אפילו על זכייה בלקיחה הראשונה. שחק קלף נמוך בה בהמשך. א

לא לאט מדי ולא מהר מדי. שחק כדי לשכנע את הכרוז כי העקיפה היא בבירור משחק  -במהירות רגילה 
 מנצח.
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שחק קלף נמוך אלא אם כן השחקן צריך לנצח באופן מוחלט את הלקיחה הראשונה הזמינה, המגן צריך ל
 לכיוון שלך! הניתנת לחזרהמבלי לחשוב כאשר הכרוז נוקט בעקיפה 

157 

, אלא אם כן אתה מחזיק ברצף, יש בדרך כלל להוביל באופן פסיבי כדי לא לתת לכרוז  6NT כנגד חוזה של
 עקיפה חינמית בלקיחה הראשונה.
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, הסבירות 5-4הדומם, המחולקים, למשל, קלפים בסדרת השליט בינך לבין  9ככרוז, כאשר אתה מחזיק 
אינה סבירה. עם זאת, רק כדי להיות בטוחים, יש דרך, כאשר חסרים את אחד  4-0למצוא פיצול של שליטים 

, להבטיח את היכולת לעקוף את המכובד החסר. נניח 4-0המכובדים העליונים, להגן מפני חלוקה פוטנציאלית 
( על מנת לשמור על גמישות ביכולת ללכוד המכובד AQ93מול  KT762שיש לך את סדרת השליט הבאה:)

: צריך לזכות בלקיחה הראשונה בידו עם מכובדים. במקרה 4-0החסר, בסבירות הנדירה למצוא חלוקה של 
, כעת אפשרת 4-0צא חלוקה של שליט תמ. אם A-זה, זכה בלקיחה הראשונה ששוחקה בסדרת השליט זו עם ה

159 



, ביד KT-ביד אחת, וה Q9-, החזקת את הA-ר שזכית בלקיחה  הראשונה עם ההידיים. לאח  2-לעקוף מ
 .J854-השנייה, מאפשרת לך להתמודד מול כל אחד מהיריבים אשר, באופן היפותטי, עשויים להחזיק את ה

ולעקוף? האם עליי לחכות כי אני במושב  Q-האם אני צריך לנסות את ה-חשוב Aבכל פעם שאתה עומד לשחק 
 משחקת נמוך(. 2שני ולראות מה עושה והשותף )יד 
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לפני משיכת קלפי השליט לפעמים זה רעיון טוב  לנסות עקיפה במקום להחליט כיצד למעשה לשחק את קלפי 
נכשלה אז  סדרת השליט, אם העקיפה שלך הצליחה אתה יכול לשחק בבטחה את קלפי השליט, אם העקיפה

 ייתכן שיהיה עליך לבצע עקיפה ישירה בשליט ולהימנע מכל משחק בטוח האפשרי.

161 

 162 (A Q Jסר ברצף המכובדים )כגון ונסה לעקוף לכיוון סדרה עם ח

אם אתה מנסה למקם קלפים בסדרה קריטית וידוע כבר כי לאחד היריבים אורך בסדרה אחרת שהכריז או 
כי ידו של אותו יריב תהיה קצרה בסדרה הקריטית. המידע מועיל במיוחד כאשר מחפשים הוביל בה, ניתן להניח 

Q כיוונית. שים לב להשלכת -וזמינה לך עקיפה דוDiscard  של היריב, שמשמעותה החזקת שאר הקלפים
 .החסרים אצל שותפו
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יש סיכוי לבסס לקיחות  קיים יתרון לעקיפה בסדרה שלצד שלך יש יותר קלפים מאשר לצד השני. במצב זה
 נוספות.

164 

גורם חשוב בתכנון המשחק הינו הכרזות היריבים, העשויות להיות למטרד במהלך ההכרזות, אך הכרזות יריבים 
יכולות להיות שימושיות מאוד במהלך המשחק. למעשה, גם חוסר הכרזה עשוי להועיל. לשחקן שפתח בדרך כלל 

. תוכל להשתמש במידע ומניתוח מיקום קלפים 12HCP-יש פחות מ Pass או יותר; ולשחקן שהכריז 12HCPיש 
 החסרים, לביצוע עקיפות או לתכנן משחק סופי.

165 

הדרך הנכונה לעקיפה היא להוביל את הקלף )מהיד בצד השני( שאתה מנסה לקדם. כאן אתה  Q32מול  A54עם 
החסר. אל תתחיל על ידי  K-ן הבא יש את הבתקווה שלשחק Q-לכיוון ה 4-כך הובל את ה Q-מנסה לקדם את ה

 מכיוון שאין קילומטראז' מספיק במשחק הזה בכלל. Q-משחק ה

166 

 – dummy reversal( או לשחק בטכניקת היפוך הדומם 50%אם יש אפשרות לבחור בין לבצע עקיפה )סיכוי 
 (, בחר את קו היפוך הדומם עבור לקיחה נוספת שלך.68%)סיכוי  3-2שזקוק שהשליטים שלהם יתחלקו 

167 

ואתה צריך  32מול  K7אם יש רק דרך אחת לבצע את החוזה הנח כי הקלפים מחולקים לטובתך. אם יש לך 
 והעקיפה שלך תצליח. K-יושב לפני ה A-לקיחה אחת מסדרה זו אז הנח כי ה

168 

 כסה בפעם השנייה.. מכובדים בדומם אל תכסה בסיבוב הראשון 2אם יש רצף של 
           QJ95 

T83              K62 
          A74 

המסכן של  T-בסיבוב הראשון לכרוז תהיה אפשרות לעקוף את קלף ה Q-עם חלוקה זאת אם אתה מכסה ה
 .T-שותפך. אם תכסה בפעם השנייה שותפך יזכה בלקיחה עם ה

169 

אז עקוף דרך היד המסוכנת שלא אכפת לך להפסיד ליד  KT32מול  AJ54צדדית זמינה )אפשרית( -אם עקיפה דו
 הבטוחה.
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ועקוף פעם אחת אז עשה את זה שוב, וכל עוד מכובדי היריבים  T-שחק ה AJ92מול  T3לקיחות, עם  2צריך 
 .(75%לקיחות )סיכוי  2-מתחלקים או שניהם אצל היריב מצד שמאל אתה תזכה ב

171 

, עם זאת עם J-לפני עקיפה לכיוון ה A-זה בדרך כלל עדיף לגבות את ה A K Jקלפים בסדרה כולל  8עם החזקת 
 .T-ולאחר מכן לעקוף ה J-קוף העדיף בדרך כלל  לע K Q Tהחזקת 

172 

ביד אחת אתה עדיין תהיה  JTעם  4-0ראשון וכאשר הסדרה מתחלקת  A-שחק את ה A6543מול  KQ98עם 
 ללא פגע. KQ98 tenaceפעמים. אתה משאיר  KQ98-יכול לעקוף ה

173 

שאינו  J-. הובלת הQ-הובל את הקלף הנמוך לכיוון ה AQ42מול  J65אל תעקוף מכובדים "ריקים". אם יש לך 
 שלהם. 9-או ה T-( את הpromoteנתמך רק אומרת שהיריבים יכסו כדי לקדם )

174 

)טכניקה המאפשרת ביצוע  Trump Coup-כאשר לא נותרו לך שליטים בדומם לעקוף אז תיזקק ל
זה המקום שבו אתה חותך מספיק פעמים שאתה מביא את האורך  –בשליט גם ללא שליטים בדומם(  עקיפה

של השליטים שלך לאורך של היריב שיש לו את הקלף החסר שאתה מנסה לעקוף. אז אתה להוביל לכיוון 
 האחרונים במטרה לסיים בצפון: הקלפים-4בשליט אלה הם  Spadesהמכובד שאתה מנסה לקדם. כך עם 

North                                                                                                                         

9 5 3 2                                                                                                                      
 היריב המסוכן

985J   
South                                                                                                                          
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לקיחה אחת בעקיפת  של בניית %75פעמיים ויש לך סיכוי של  543-, הובל מהידQJ7מול  543-מ מחפש לקיחות
 של היריבים. K-וה A-ה

176 

ובלי  rhyme"עקיפה היא כלי; ואתה לא משתמש בכלי בלי : " Alfred Sheinwoldוכמעט לסיום, אמירתו של 
 .סיבה, רק בגלל שהוא זמין "

177 

העקיפה היא משחק שכולו מבוסס על תקווה. התקווה  ": Victor Molloולסיום, האמרה המיוחסת לשחקן 
 .שקלף ספציפי מוחזק על ידי מגן אחד ולא השני "
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