
 *** השלכות ואיתות לבנטל – העשרה /גלעד אופיר *** 

1 
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 ואיתות לבנטל (Discardsשלכות בהגנה )ה -עשרה ה 

 

 הקדמה

והוא רלוונטי לחוזים עם  Lavintalאיתות האחרון בסדרת הסימונים בהגנה שנלמד הוא  איתותה

 קלף לשרת בסדרהולנו אין השותף משחק סדרה /וזזה נשתמש כאשר הכר איתותבוללא שליט. 

. במקרה זה ננצל את הקלפים הקטנים ביתר הסדרות על מנת לאותת (לחתוךננו מעוניינים ואי)

 לשותף באיזו סדרה אנו מעוניינים שימשיך כאשר יזכה בלקיחה.

 

 כיצד נשתמש בשיטת לבנטל?

 נחליט על הסדרה אותה נרצה שהשותף ישחק בהמשך. .1

 איננו רוצים.נשליך קלף מסדרה אותה  .2

 תאותת העדפה לסדרה הגבוהה שנותרה.השלכת קלף גבוה  .3

 השלכת קלף נמוך תאותת העדפה לסדרה הנמוכה שנותרה. .4

 

  1 הדוגמ

ראשית . J♠-. השותף הוביל ב3NTאתם במזרח והכרוז משחק חוזה של 

 -נאותת לשותף שאיננו מעוניינים בסדרה על ידי איתות של רוצה / לא רוצה 

שותפנו מעכב את הלקיחה , ♣-תחיל במשחק של סדרת ההכרוז מ .2♠

, אזלו בשל העיכוב החכם של השותףבסיבוב השני.  A♣-הראשונה וזוכה ב

 איתות לבנטל!  הציג העדפת סדרה באמצעותנוכל להקלפים בידנו ו

 

 ♥-אנו מאוד מעוניינים בסדרת ה .הוא אפשרות אחת 8♠איזה קלף נמשיך? 

יאותת לשותף שאיננו מעוניינים  8♠ועל כן עלינו להיות ברורים מאוד! 

מבין  אנו מעוניינים בסדרה הגבוהההיות והשלכנו קלף גבוה, בסדרה זו ו

איננה רלוונטית היות ואזלו לנו  ♣-סדרת ה -שימו לב  הסדרות שנותרו.

 .♦+  ♥סדרות:  2איננה רלוונטית היות ובחרנו להשליך ממנה ולכן נותרו  ♠-הקלפים בה, סדרת ה

 

מהקישורים והצטרפו לקבוצות הלימוד והסרטונים הגדולות ברשת: לחצו על כל אחד  

 

♠AQ 

♥854 

♦832 

♣KQJ108 

  

 

♠8432 

♥KQJ75 

♦J987 

♣5 

 הרחבה ותרגול נוסף בנושא השלכות תוכלו למצוא בפרק 5 בספר מאחורי ההיגיון של משחק ההגנה.

בין הנושאים: ההיגיון מאחורי ההשלכות הנכונות, איתות לבנטל, מצבים מתקדמים, דוגמאות מלאות 

  לעבודה עצמית. )ופתרונות( ותרגילים

"GoBridge Israel" 

 

 "לחשוב ברידג' עם גלעד אופיר"
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 2 הדוגמ

וסימנתם  K♣-הוביל בהשותף . 4♠מגנים נגד חוזה של ו אתם במזרח

כעת  סיבובי שליט. 2ושיחק  A-הכרוז זכה ב איתות לא מעודד. – 2♣

ברור כי אנו רוצים שהשותף יחזור  –הגיע הרגע לאותת העדפת סדרה 

 כיצד נאותת?שבידנו.  KJ9♦אל המזלג  Q♦-דרך ה

 

 נבחן את האפשרויות העומדות בפנינו:

תעביר את המסר שאיננו ( 8♥) ♥-השלכת קלף גבוה מסדרת ה .1

מעוניינים בסדרה זו ואנו מעוניינים בסדרה הגבוהה מבין סדרות 

 .המיינור שנותרו

( תעביר את המסר שאיננו 2♣) ♣-השלכת קלף נמוך מסדרת ה .2

 שנותרו. ♦-וה ♥-מעוניינים בסדרה זו ואנו מעוניינים בסדרה הנמוכה מבין סדרות ה

 
 תזכורת לכללי ההשלכה

עלינו לשקול על איזו סדרה אנו מוכנים לוותר )ולהשליך ממנה קלף(. ניעזר במספר כללים אשר  

 על אילו סדרות עלינו לנסות ולשמור ומאילו סדרות מומלץ להיפטר.יעזרו לנו לדעת 

 

  : סדרה אותה אנו מנסים לפתח במשחק ללא שליט.1כלל 

לאבד לקיחות. במידה ואין לנו כניסות לידנו במידה ונשליך קלפים קטנים בסדרה זו אנו עלולים 

 הרי שהסדרה חסרת משמעות ונוכל להשליך קלפים מסדרה זו.

 

 שמירת קלפים בסדרת השותף )תקשורת בין הידיים(: 2כלל 

 עלינו לשמור על קלפים בסדרתו הארוכה של השותף על מנת שתהיה לנו גישה ללקיחות שבידו.

 

 להיפטר מקלפים קטנים בסדרה הארוכה: כנגד חוזה בשליט מומלץ 3כלל 

 .בחוזה בשליט אין משמעות גדולה לסדרות הארוכות היות והן צפויות להיחתך על ידי הכרוז

 

 : יש לשמור על המכובדים מוגנים4כלל 

לעוצרים במשחק בעצם בכלל זה אנו אמורים להתייחס לקלפים המכובדים ממש כפי שמתייחסים 

לוודא שהמכובדים שבידינו יישארו מוגנים ולא "יפלו" על הקלפים במילים אחרות, עלינו . NT-ב

 .A, Kx, Qxx, Jxxxנקפיד לשמור לדוגמה:  – הגבוהים של היריבים

 

 : יש לשמור על קלפים בסדרות מאיימות שנמצאות אצל הכרוז או בדומם5כלל  

תוח המכרז( ובידינו נסתייע בני –כאשר אנו רואים סדרה בדומם )או קיימת סדרה ידועה אצל הכרוז 

סיכוי ללקיחה באותה הסדרה נקפיד לשמור לפחות את אותו מספר הקלפים בסדרה כפי שיש בידי 

 הכרוז. השלכה מסדרה זו עלולה לסייע לכרוז להגביה את סדרתו.
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