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תחרות סימולטנית
אוגוסט 2019

לפניכם 40 הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית אוגוסט 2019.
יוסי רול הוא שחקן ותיק ומוכר בשדה הברידג' ונושא בתואר רב אמן בינלאומי כסף.

נשוי ואב לשלושה ועובד כעורך דין.
שיחק בנבחרות ישראל הפתוחה והצעירה והיה קפטן הנבחרת הפתוחה מספר פעמים.

באמתחתו זכיות בכל התחרויות החשובות בארץ כולל סגל, ליגה לאומית, פסטיבל ת"א ואליפויות הארץ.
כרגע משתף פעולה עם אמיר לוין בתחרויות הבינלאומיות.



  2עמוד  14/8/2019  2019סימולטנית ארצית אוגוסט 
  

  

  

  

Dealer: N  
Vul: None  1   Board:  

 T73 

 Q4 

 QT93 

 Q643  

  

 AQJ92 

 T93 

 84 

 J95   

 K86 

 A6 

 J752 

 AKT7  
 54 

 KJ8752 

 AK6 

 82  

  

o 

West North East South 

--- Pass Pass 1♥ 

Dbl Pass 2♠ Pass 

Pass Pass   

    

  

 

  יתוח ההכרזה

  

  .Dblאו  NT1ולמערב התלבטות אם להכריז  1♥דרום פותח 

  .Dblלית אני ממליץ על בגלל העובדה שיש רק עוצר אחד ויד מינימ

שמזרח מוגבל מהעובדה  היות Passומערב מכריז  2♠מזרח משיב 

  .♠-קלפים בשלושה  ולמערב רק Pass -שפתח ב

 

  יתוח משחק היד

  

הכרוז צריך לתת להגנה לזכות בלקיחה הראשונה  ♥Q-ב הובלהלאחר 

  גבוה בדומם. ♥על מנת לשמור לו את האפשרות לחתוך 

 ♠-חוזה בלקיחות ב 9-לא "יושבת" הכרוז מוגבל ל -♣ שהעקיפה ב היות
  .NT-חוזה בלקיחות ב 8ורק 

משחק מלא  שינסה להכריזומי  ,ירוויחסתפק במועט יבמקרה זה מי ש

  ה.גרועיספוג תוצאה 

  

  

  



  3עמוד  14/9/2019  2019סימולטנית ארצית אוגוסט 
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  2   Board:  

 Q53 

 K7 

 A3 

 QJ9532  

  

 984 

 JT9543 

 Q6 

 KT    

 KJT2 

 AQ2 

 KJ85 

 64  
 A76 

 86 

 T9742 

 A87  

  

 

West North East South 

--- --- 2♦ Pass 

2NT Pass 3♣ Pass 

3♥ Pass Pass Pass 

    

 

  יתוח ההכרזה

  

הפגיעות הנוחה מזרח ינצל את 

. לאחר weak 2או  ויפתח מולטי
 להגיע למשחק מלאניסיון 

  .3♥-השותפות תעצור ב

 2מתארת  2♦הכרזת הפתיחה 
 NT2חלש בהארט או בספייד. 

מראה  3♣היא הכרזת שאלה. 

  מינימום עם הארטים.

צפון יכריז , ללא פתיחה של מזרח

חוזה עם מכרז זכות בועלול ל ♣

  ולבצע אותו. 3♣של 

  

יתוח משחק היד  

  

צפון יזכה  ♦10-לאחר הובלה ב

  .♣ Q-לויחליף 

לקיחות, תלוי  7-8הכרוז יבצע 

 ♠כמה מהר ההגנה תשחק 
  .וותפתח עוד לקיחה בסדרה ז

  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  3   Board:  

 A3 

 T 

 AKJ7543 

 T75  

  

 KJ87652 

 Q93 

 Q2 

 9    

 Q4 

 87642 

 T6 

 QJ63  
 T9 

 AKJ5 

 98 

 AK842  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♣ 

Pass 1♦ 2♠ Dbl 

Pass 3♠ Pass 4♣ 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

4♦ 

4♠ 

6♦ 

Pass 

Pass 

Pass 

4♥ 

5♦ 

Pass 

 

 

  יתוח ההכרזה

  

ותשובה  1♣לאחר פתיחה של 

ודרום  2/3♠-מזרח יתערב ב 1♦

  להראות פתיחה טובה.יכפיל כדי 

על מנת לחייב את  3♠צפון מכריז 

השותפות למשחק מלא ודרום 

הינו המשך ההכרזה  .4♣יכריז 
  .6♦עד לחוזה של  טבעי

  

  יתוח משחק היד

  

הלקיחות  13צפון יבצע את כל 

  אלא אם יבחר לעקוף בשליט.

רביים ק בעל הסיכויים המהמשח

באופן תאורטי הוא לשחק 

אבל לאור  ,למעלה""מ

כרוזים התערבות של מזרח ה

- ב ויסתפקו רבים יבחרו לעקוף
  . לקיחות בלבד 12

בסכנה אם  NT3אפילו חוזה של 

  .♦-הכרוז יבחר לעקוף ב

  

  

Dealer: W  
Vul: Both  4   Board:  

 53 

 AKJ98 

 JT532 

 7  

  

 AJ87 

 764 

 976 

 T62    

 KQ62 

 QT53 

 8 

 KJ85  
 T94 

 2 

 AKQ4 

 AQ943  

  

 

West North East South 

Pass Pass Pass 1♣ 

Pass 1♥ Pass 2♣ 

Pass 2♦ Pass 3♦ 

Pass Pass Pass  

 

  יתוח ההכרזה

  

מערב מחלק אבל ידו אינו מספיק 

  יחה במצב פגיע.טובה לפת

 ♣1דרום יפתח במושב רביעי 
והמשך ההכרזה טבעי עד לחוזה 

  .3♦של 

 4-4מחולק   ♠-בגלל העובדה שה
 ♥-באצל היריבים והעקיפה 

לקיחות  9ושבת", ניתן לבצע "י

  .NT3בחוזה של 

קל לביצוע אבל  5♦חוזה של 

  קשה להכרזה.

  

  יתוח משחק היד

  

 ♦-לקיחות בחוזה ב 11קל לבצע 
די הגבהת ידו של צפון על י

  בדומם. ♥באמצעות חיתוכי 

צריך לבצע  NT3בחוזה של 

או לבצע משחק לחץ   ♥-עקיפה ב
  .♣-וה  ♥-על מערב בסדרות ה

  



  4עמוד  14/9/2019  2019סימולטנית ארצית אוגוסט 
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  5   Board:  

 QT98 

 AJT8 

 9 

 A832  

  

 K42 

 Q7632 

 K76 

 Q7    

 63 

 95 

 AJT4 

 KT964  
 AJ75 

 K4 

 Q8532 

 J5  

  

  

West North East South 

--- 1♣ Pass 1♦ 

Pass 1♥ Pass 1♠ 

Pass 2♠ Pass 3♠ 

Pass Pass Pass  

 

  יתוח ההכרזה
  

פתיחה גבולית של צפון אבל שתי 

 קלפי הבינייםגור והרביעיות במי
  הטובים מצדיקים זאת.

המשך ההכרזה טבעי עד לחוזה 

  . ♠-חלקי ב

  

  יתוח משחק היד
  

אין הובלה נוחה ואני  ערבלמ

  הייתי מוביל בשליט.

לקיחות, תלוי  9-10הכרוז יבצע 

  בהובלה ובאיכות ההגנה.

מי שיכריז ויבצע משחק מלא 

  בתוצאה מעולה.יזכה 

  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  6   Board:  

 9853 

 KT2 

 AT62 

 T7  

  

 AKJT 

 J9 

 J5 

 A9532    

 7642 

 Q4 

 Q73 

 KQ84  
 Q 

 A87653 

 K984 

 J6  

  

 

West North East South 

--- --- 1♣ 1♥ 

Dbl 2♥ 2♠ 3♥ 

Pass Pass 3♠ Pass 

Pass Pass   

 

  יתוח ההכרזה
  

מהלך הכרזה טיפוסי לתחרות 

בוטום" שבה מתנהלת -"טופ

  מלחמה על החוזה הסופי.

לשחק בחוזה  אם דרום יזכה

הוא יזכה לתוצאה   ♥-חלקי ב

ייתן מוכפל  4♥ מעולה ואפילו

  .תוצאה טובה לצפון דרום

  

  יתוח משחק היד
  

משחק היד פשוט והכרוז יזכה 

אלא אם  ♠-בתשע לקיחות ב

יבחר לעקוף בפעם הראשונה 

  בשליט.

-לקיחות ב 9גם צפון דרום יבצעו 
  לשחק. אם יורשו ♥

  

  

Dealer: S  
Vul: Both  7   Board:  

 J984 

 AKT 

 AJ 

 7653  

  

 K5 

 7 

 QT854 

 KQT84    

 T3 

 QJ653 

 K963 

 AJ  
 AQ762 

 9842 

 72 

 92  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1♣ 1♦ 1♠ 

Dbl 2♠ Pass Pass 

3♦ 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

3♠ 

 

  יתוח ההכרזה
  

של מערב אינה שווה לדעתי, ידו 

עקב הפגיעות  1♥פתיחה של 

  ם.יפי הביניוחולשת קל

 Dblבסיבוב השני יכריז מערב 
ונקודות ויתנהל מאבק  ♥להראות 

  .3♠על החוזה הסופי עד 

  

  יתוח משחק היד
  

הדרך היחידה למנוע מהכרוז 

לקיחות היא בהובלה  10לבצע 

  .promotionליצירת  ♣-והמשך ב

ימצאו שרק מעטים אני משער 

 הובלה זו.

 9מערב יכולים לבצע -מזרח
  לשחק. אם יורשו ♦-לקיחות ב

  



  5עמוד  14/9/2019  2019סימולטנית ארצית אוגוסט 
  

  

Dealer: W  
Vul: None  8   Board:  

 J3 

 864 

 AT72 

 A954  

  

 A98 

 AKQJ97 

 K 

 K32    

 QT5 

 T3 

 J86543 

 J7  
 K7642 

 52 

 Q9 

 QT86  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1♥ Pass 

Pass Pass   

    

    

 

  יתוח ההכרזה
  

ואני מניח  ,למזרח בעיית הכרזה

  . 1♥-ב סתפקושהרוב י

האחרים לאף אחד מהשחקנים 

וזה עלול  ,אין הכרזה ברורה

  יות החוזה הסופי.לה

  

  

  יתוח משחק היד
  

לדרום אין הובלה אטרקטיבית 

וההובלה הטובה ביותר במקרה 

  זה היא בשליט.

עם לקיחות  9הכרוז יבצע לרוב 

  תוצאה ממוצעת.

ויבצע את החוזה  4♥מי שיכריז 

  יזכה בתוצאה מעולה.

  

  

Dealer: N  
Vul: E-W  9   Board:  

 943 

 Q965 

 AT 

 9753  

  

 T 

 AK83 

 8752 

 KQT6    

 AKJ752 

 T 

 KQ43 

 84  
 Q86 

 J742 

 J96 

 AJ2  

  

  

West North East South 

--- Pass 1♦ Pass 

1♠ Pass 2♣ Pass 

2♥ Pass 3♥ Pass 

3♠ 

4♦ 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

3NT 

4♠ 

Pass 

Pass 

 

 

  יתוח ההכרזה
  

קשה של הכרזה למזרח בעיית 

בין  הוא צריך לבחורחוזרת. 
 NT1והכרזה שנייה  1♣ פתיחה

 שנייה  הכרזהו 1♦ ובין פתיחה
♣2.  

המשיב  "צבע רביעי"לאחר 

ארוך  ♠מראה יד חזקה עם 

  .♦-ומאוחר יותר גם תמיכה ב

והוא מנסה  ,למזרח יד מינימלית

  .4♠-לעצור ב

  

  יתוח משחק היד
  

מול לקיחות  10הכרוז יבצע רק 

אבל אני משער  ,הגנה מדויקת

שיבצעו לא מעטים רוזים שיהיו כ

  לקיחות. 11

  יבצע NT3מי שישחק בחוזה 
  לקיחות.  9-10

  

  

Dealer: E  
Vul: Both  10   Board:  

 KQ963 

 63 

 952 

 542  

  

 J4 

 J987 

 A864 

 AK7    

 A52 

 AKQ4 

 KQT7 

 QJ  
 T87 

 T52 

 J3 

 T9863  

  

 

West North East South 

--- 
--- 

1♦ Pass 

1♥ Pass 2♥ Pass 

4NT Pass 5♥ Pass 

5NT 

6NT 

Pass 

Pass 

6♣ 

Pass 

Pass 

Pass 

 

 

  יתוח ההכרזה
  

מערב שואל לאסים ומאוחר יותר 

 פולשות. הוא מגלה כי מלכיםל
  קלאב. מלךשני אסים ו

בגלל שיטת התחרות הוא קובע 

  .NT6-לאת החוזה הסופי 

יזכה בתוצאה  6♥מי שישחק 

  ע.מתחת לממוצ

יגלה  להכריז סלם גדולמי שינסה 

. הוא ייכשל שלחוזה אין סיכוי
  עה מאוד.גרותוצאה ויקבל 

  

  יתוח משחק היד

  

-מערב צריך לשחק את סדרת ה
ר, בצורה בטוחה ככל האפש ♦

קודם כל המלך מהיד ואז קטן 

  לכיוון האס.

ביד הספציפית הזאת אין בעיות 

מיוחדות והכרוזים יבצעו תמיד 

  לקיחות. 12

  

  



  6עמוד  14/9/2019  2019סימולטנית ארצית אוגוסט 
  

  

Dealer: S  
Vul: None  11   Board:  

 QJ9832 

 3 

 93 

 Q983  

  

  

 AQJT8 

 K865 

 7542    

 AT64 

 K542 

 JT 

 AT6  
 K75 

 976 

 AQ742 

 KJ  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♦ 

Dbl 2♠ 4♥ 4♠ 

Dbl Pass Pass Pass 

    

 

  יתוח ההכרזה
  

הכרזה תחרותית מעניינת לאחר 

 וכפל מוציא 1♦פתיחה שגרתית 
  מערב.מ

יא (ההמלצה שלי ה ♠צפון יכריז 

ומזרח יקפוץ  ,)2♠-ל לקפוץ

  .♥-למשחק מלא ב

דרום "יודע" מההכרזה שצפון 

עבור כן ידו טובה לו , ♥-קצר ב

  .4♠-לוהוא מקריב  שותףה

בגלל  כפיל לעונשיןמערב י

והיד   ♠-הקלפי ארבעת 

- מזרח ישאיר את ה. המינימלית
Dbl ברוב השולחנות.  

  

  יתוח משחק היד
  

 ♥-והמשך ב ♥-לאחר הובלה ב
הכרוז עלול להיות  ,בכל הזדמנות

  בבעיה.

באופן תאורטי הכרוז תמיד יכול 

אבל אני מניח  ,לקיחות 10לבצע 

  כשלו.יהכרוזים י רובש

 ♥-מי שיורשה לשחק בחוזה ב
  לקיחות. 10יבצע ברוב המקרים 

  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  12   Board:  

 A842 

 Q63 

 AJ5 

 Q32  

  

 KT753 

 K92 

 K74 

 85    

 QJ 

 JT8 

 Q832 

 T764  
 96 

 A754 

 T96 

 AKJ9  

  

 

West North East South 

Pass 1♣ 1♠ Dbl 

Pass 1NT Pass 3NT 

Pass Pass Pass  

    

 

  יתוח ההכרזה
  

הכרזה שגרתית לחוזה שישוחק 

  .ברוב המכריע של השולחנות

מי שיצליח לעצור בחוזה חלקי 

למרות ריבוי הנקודות יקבל 

  תוצאה מעולה.

  

  יתוח משחק היד
  

לקיחות גבוהות בלבד  7לכרוז 

ולמרות שיזכה כנראה בלקיחה 

  שמינית, החוזה יכשל.

צפוי   ♠-מי שיבחר לא להוביל ב

יבצע את הכרוז  – לאכזבה קשה

  החוזה.

  

  

Dealer: N  
Vul: Both  13   Board:  

 K7 

 T8542 

 A542 

 J3  

  

 J3 

 KQ 

 J9863 

 AKT5    

 AT94 

 AJ73 

 KQT 

 94  
 Q8652 

 96 

 7 

 Q8762  

  

  

West North East South 

--- Pass 1♦ Pass 

1♥ Pass 2♣ Pass 

2♠ Pass 2NT Pass 

3NT Pass Pass Pass 

 

  יתוח ההכרזה
  

. מערב ♣2עד הכרזה טבעית 
מכריז "צבע רביעי". עם יד 

, ♥-בה מאוזנת למחצה ללא תמיכ
. NT2מזרח צריך לדעתי להכריז 
עם  3♦החלופה הלא מושכת היא 

. שימו לב Jחמישייה בראשות 
אינה מבטיחה  NT2שהכרזת 

מערב יכול  .♠-בבוודאות עוצר 

לשאול כעת על עוצר כזה 

. היות שלמערב 3♠באמצעות 
עוצרים טובים בספייד הוא מכריז 

NT3 – .החוזה הסופי  

  

  יתוח משחק היד
  

עם לקיחות  11ז יבצע הכרו

   אה ממוצעת.צתו

עשוי  ♦- מי שינסה סלאם ב

ההגנה לא בתנאי שלהצליח 

  .♠-ב הובילתשכיל ל

  



  7עמוד  14/9/2019  2019סימולטנית ארצית אוגוסט 
  

  

Dealer: E  
Vul: None  14   Board:  

 T943 

 A6 

 KT 

 T7632  

  

 AK62 

 JT8543 

 76 

 8    

 87 

 Q72 

 A853 

 AKJ4  
 QJ5 

 K9 

 QJ942 

 Q95  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1♣ Pass 1♥ Pass 

1NT Pass 2♣ Pass 

2♦ 

4♥ 

Pass 

Pass 

2♥ 

Pass 

Pass 

Pass 

 

  יתוח ההכרזה
  

ביד חלש מזרח לא פותח 

. ♠-ראשונה בגלל הרביעייה ב
  , מול יד מאוזנת עם בהמשך
 נקודות שתיאר שותפו,  12-14

 הוא מזמין בעדינות למשחק מלא
  .הארטב

למערב פתיחה מקסימלית 

והוא קופץ למשחק  ,והתאמה

  מלא.

  

  יתוח משחק היד
  

 הובלהללא . משחק היד פשוט
 שניבשליט ניתן לחתוך בקלות 

  בדומם. ספיידים

בשליט ניתן  הובלהגם לאחר 

או להגביה את  ♣-לבצע עקיפה ב
  הרביעי באמצעות חיתוך. ♣-ה

 11מי שיכריז משחק מלא ויבצע 
  לקיחות יזכה בתוצאה מצוינת.

  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  15   Board:  

 K 

 Q97652 

 T2 

 KQJ2  

  

 AQJT72 

  

 K94 

 9543    

 63 

 AKJ43 

 J7653 

 A  
 9854 

 T8 

 AQ8 

 T876  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1♥ Pass 1♠ Pass 

2♦ Pass 4♠ Pass 

Pass Pass   

 

 

  יתוח ההכרזה

  

 מכדיידו של מזרח חזקה 
והוא קופץ  ,להסתפק בהזמנה

על סמך  ♠-למשחק מלא ב

  חוזק הסדרה.החלוקה ו

  

  יתוח משחק היד
  

או בשליט ומזרח  ♣-דרום יוביל ב
  הגבוהים. ♥-על ה ♣ישליך שני 

 קלאבלאחר שישחק את האס 
למזרח יש בעיה לחזור ליד ואם 

דרום יחתוך  ♥ינסה לחתוך 

  מעליו.

יצליח  ♠Kלאור המיקום הנוח של 

הכרוז לזכות בעשר לקיחות: 

חמש בספייד, שתיים בקלאב, 

  בהארט ואחת בדיאמונד.שתיים 

  

  

  

Dealer: W  
Vul: E-W  16   Board:  

 T5 

 AKQJ9 

 KQ43 

 QJ  

  

 AQ932 

 T2 

 T762 

 A7    

 KJ4 

 643 

 A8 

 K9532  
 876 

 875 

 J95 

 T864  

  

 

West North East South 

Pass 1♥ 1♠ Pass 

2♥ Dbl 2♠ Pass 

Pass Pass   

    

 

  יתוח ההכרזה
  

מספיק חזק על מנת  אינומערב 

  לפתוח במצב פגיע.

-ומזרח יתערב ב 1♥צפון יפתח 
♠1.  

ראה תמיכה שמ 2♥מערב יכריז 

להראות יכפיל כדי ויד טובה וצפון 

  טובים. ♥

להראות כדי  2♠מזרח יכריז 

מינימום וצפון, למרות ריבוי 

  אלץ לוותר.יהנקודות, י

  

  יתוח משחק היד
  

צפון צריך  ♥-ב הובלהלאחר 

להחליף לשליט על מנת למנוע 

  בדומם. ♦חיתוך 

בהגנה זהירה ניתן להגביל את 

בל א ,לקיחות 9-הכרוז ל

 10בשולחנות רבים הכרוז יבצע 
  תוצאה מעולה.עם לקיחות 

  

  



  8עמוד  14/9/2019  2019סימולטנית ארצית אוגוסט 
  

  

Dealer: N  
Vul: None  17   Board:  

 AJ64 

 A98 

 AKT6 

 53  

  

 QT 

 T 

 532 

 AKJ8642    

 8 

 KQ432 

 Q94 

 QT97  
 K97532 

 J765 

 J87 

   

  

  

West North East South 

--- 1NT 3♣ 4♣ 

5♣ 5♠ Pass Pass 

Pass    

    

 

  יתוח ההכרזה
  

 NT1לאחר פתיחה שגרתית של 
דרום נמצא  3♣והתערבות של 

בבעיה קשה וצריך לבחור בין 

  כמה אופציות רעות:

Dbl 4♣מחייב או  3♠יקאאוט, טי 
ורים 'גילהראות את שני המי

  מלא. ולחייב למשחק

וצפון עם יד  ♣-מערב תומך ב

  .5♠מקסימלית ותמיכה מכריז 

  

  יתוח משחק היד
  

 ♥מזרח יוביל בסינגלטון אם 
  לקיחות קלות. 12הכרוז יזכה ב 

אז הכרוז , ♣A-באם מזרח יוביל 
 ,לקיחות 11-רק בכנראה יזכה 

קטן מהיד או  ♥-תחיל באלא אם י

  בנסיך מהשולחן (דמיוני).

מוכפל יהיה "יקר"  5♣חוזה של 

  ויזכה את צפון דרום בטופ.

  

  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  18   Board:  

 A6 

 K84 

 Q953 

 KT95  

  

 T8754 

 6 

 K76 

 QJ86    

 93 

 AT953 

 J8 

 A732  
 KQJ2 

 QJ72 

 AT42 

 4  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1♦ 

1♥ 2♥ Pass 2NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 

  יתוח ההכרזה
  

מערב ינצל את הפגיעות הנוחה 

 2♥וצפון יכריז  1♥- להתערב ב
ויד מזמינה  ♦-שמראה תמיכה ב

  פחות.ל

להראות כדי  NT2דרום יכריז 

יחסית. מאוזנת  ויד ♥-עוצרים ב

  .NT3- לצפון יסגור 

  

  יתוח משחק היד
  

, ♥-אם מערב יבחר בהובלה ב
אם  ;הכרוז יבצע את החוזה

החוזה , ♣-ב להובילמערב ישכיל 

  דון לכישלון.ינ

ללא מי שיכריז ויבצע משחק מלא 

  יקבל תוצאה מצוינת.שליט 

  

  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  19   Board:  

 KT6 

 T653 

 5 

 T7654  

  

 A853 

 Q4 

 KQT8 

 J92    

 2 

 KJ987 

 7642 

 Q83  
 QJ974 

 A2 

 AJ93 

 AK  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♠ 

Pass 2♠ Pass 4♠ 

Pass Pass Pass  

    

 

 

  יתוח ההכרזה
  

צפון לדעתי "שווה" תמיכה 

מינימלית בגלל הפגיעות הנוחה 

למרות המיעוט  ♦-והקוצר ב

  בנקודות.

  

יתוח משחק היד  
  

ניתן להגביל את הכרוז  תיאורטית

 לאחר הובלהלקיחות  9-ל
קשה לי  מעשיתאבל  ,בשליט

 הובלהלראות שניתן למצוא את ה
לקיחות  11-הזוכה והכרוז יזכה ב

 תאחר הובלה לאחר כלקלות 
חיתוכי  שלושה באמצעות

  בדומם. דיאמונד

  
  



  9עמוד  14/9/2019  2019סימולטנית ארצית אוגוסט 
  

  

Dealer: W  
Vul: Both  20   Board:  

 JT3 

 AT543 

 653 

 Q4  

  

 A94 

 Q7 

 KQ7 

 KJ653    

 Q72 

  

 AJT842 

 A987  
 K865 

 KJ9862 

 9 

 T2  

  

 

West North East South 

1♦ Pass 2♣ 2♥ 

4♥ Pass 4♠ Pass 

6♣ Pass Pass Pass 

    

 

  יתוח ההכרזה
  

ומזרח משיב  1♦מערב פותח 

♣2.  

ומערב,  2♥- דרום יכול להתערב ב

ץ שידו השתפרה ללא הכר, יקפו
(ספלינטר). לאחר קיו ביד  4♥-ל

מערב יסגור לסלם קטן  4♠של 

  קלאב.ב

  

  יתוח משחק היד
  

הודות לקיחות  13מזרח יבצע 

  לחלוקת השליטים הנוחה.

י שיכריז סלם יזכה בתוצאה מ

  מצוינת.

  

  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  21   Board:  

 AQ54 

 85 

 AJ74 

 Q93  

  

 97 

 KT3 

 KT52 

 T742    

 JT8 

 964 

 9863 

 KJ6  
 K632 

 AQJ72 

 Q 

 A85  

  

  

West North East South 

--- 1♦ Pass 1♥ 

Pass 1NT Pass 2♣ 

Pass 2♠ Pass 4♠ 

Pass Pass Pass  

 

  יתוח ההכרזה
  

דרום מכריזים ללא -צפון

תוך  4♠ץ לחוזה הנפו התערבות

   באחת המוסכמותשימוש 
New-minor forcing   או

Checkback stayman  דרום

  סלם.אינו מספיק חזק לנסות 

  

  יתוח משחק היד
  

שהכול מתחלק  יד זו היא מהסוג

ואין בעיות. לאחר משיכת 

- שליטים הכרוז יעקוף פעמיים ב
לקיחות בלי בעיות  12ויבצע  ♥

: ארבע בספייד, חמש מיוחדות
ט, שתיים בדיאמונד ואחת בהאר

  בקלאב.

  

  

  

  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  22   Board:  

 T43 

 K76 

 JT3 

 J872  

  

 A92 

 A853 

 AKQ4 

 63    

 J87 

 QJ9 

 85 

 AT954  
 KQ65 

 T42 

 9762 

 KQ  

  

 

West North East South 

--- --- 1NT Pass 

2♣ Pass 2♦ Pass 

2NT Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 

  יתוח ההכרזה
  

מערב יזמין למשחק מלא ומזרח 

יקבל כמובן לאור ידו 

  המקסימלית.

  

  יתוח משחק היד
  

אז הכרוז  ספיידאם דרום יוביל ב
עומד בפני דילמה האם לשחק 

שמצליח קלף נמוך מהדומם 

או  ,כאשר העשירית בדרום
שמצליח כאשר שתי  Jלשחק 

  התמונות בדרום.

כמובן רומזת הסיכויים תורת 

לכיוון משחק של קלף קטן 

היה תלא  ווהפעם ז ,מהדומם

  הצלחה.

 מבוצע NT3התוצאות ינועו בין 
  לה של לקיחה אחת. בין נפיו

  

  



  10עמוד  14/9/2019  2019סימולטנית ארצית אוגוסט 
  

  

Dealer: S  
Vul: Both  23   Board:  

 AKJ94 

 AKT9 

 KQJT 

   

  

 T72 

 85 

 A965 

 KJ72    

 83 

 J73 

 8 

 

AT98653  
 Q65 

 Q642 

 7432 

 Q4  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

3♣ Dbl 5♣ Pass 

Pass Dbl Pass Pass 

Pass    

 

  יתוח ההכרזה

  

מערב יכולים להקשות -מזרח

פתיחה  באמצעותצפון  עלמאוד 

(חריף מאוד ולא חובה).  3♣של 
מצפון מזרח יכול  כפלאחר ל

. זה יהיה כנראה 5♣-לקפוץ ל
  .Dblהחוזה הסופי עם 

  

  יתוח משחק היד
  

מול לקיחות בדיוק  9הכרוז יבצע 

  כל הגנה.

בכל לקיחות  12דרום יבצעו -צפון

אחת מסדרות המייג'ור, פרט 

בו דרום יהיה הכרוז שמקרה ל

.ד.דיאמונומערב יוביל בסינגלטון 
    

  

  

  

Dealer: W  
Vul: None  24   Board:  

 J82 

 JT73 

 87 

 A763  

  

 A5 

 986 

 AKQ2 

 KQ98    

 QT73 

 K42 

 JT963 

 T  
 K964 

 AQ5 

 54 

 J542  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1NT Pass 

2♣ Pass 2♦ Pass 

Pass Pass   

    

 

  יתוח ההכרזה
  

ומערב ישיב  NT1מזרח פותח 

על כל  Passבכוונה להגיד  2♣

  תשובה.

  

  יתוח משחק היד

  

 ♥J-בטבעית  הובלהלאחר 
 9-ההגנה תגביל את הכרוז ל

  לקיחות.

יזכה לתוצאה  NT1מי שישחק 

 8טובה יותר אם ישכיל לבצע 
  .120לקיחות ולרשום תוצאה של 

  

  

  

Dealer: N  
Vul: E-W  25   Board:  

 KQT854 

 Q3 

 A92 

 74  

  

 AJ9 

 872 

 8653 

 863    

 7 

 KT9654 

 K7 

 KQ95  
 632 

 AJ 

 QJT4 

 AJT2  

  

  

West North East South 

--- 1♠ Pass 2♣ 

2♥ Pass Pass 4♠ 

Pass Pass Pass  

    

 

  יתוח ההכרזה
  

הכרזה פשוטה וסטנדרטית 

  לחוזה שיהיה פופולארי מאוד.

  

  תוח משחק הידי
  

לאחר הובלה בסדרת השותף 

צפון יודע שהעקיפה לא יושבת 

והוא זוכה מייד וצריך להחליט אם 

  .♦או עקיפה ב ♠לשחק 

מאפשר  ♦-מצב הקלפים הנוח ב

 ,הרביעי ♦-על ה ♣לכרוז לזרוק 
אם הספיק לשחק סיבוב אחד של 

  כן. שליט לפני

  

  



  11עמוד  14/9/2019  2019סימולטנית ארצית אוגוסט 
  

  

Dealer: E  
Vul: Both  26   Board:  

 K8763 

 KJ72 

 4 

 KQ7  

  

 AQJ9 

 Q 

 K65 

 T6543    

 2 

 AT8654 

 A983 

 92  
 T54 

 93 

 QJT72 

 AJ8  

  

 

West North East South 

--- --- 1♣ Pass 

1♥ 1♠ Pass 2♠ 

Pass Pass Pass  

    

 

  ההכרזה יתוח

  

 2♠-לד דרום מתחרים ע-צפון
ומערב שמחזיק יד יפה קצת 

"תקוע" בלי הכרזה נוחה ומחליט 
  לתת להם לשחק.

אלץ יי 3♥מי שיתעקש ויכריז 

  תוצאה שלילית.פוג לס

  

  יתוח משחק היד
  

 :להגנה שש לקיחות די קלות
  ארבעה שליטים ושני אסים.

יזכה  2♠מי שישכיל להכפיל 

  בטופ.

ומי שיהיה  ,התוצאות יהיו מגוונות

  ייפול בדרך כלל. הכרוז

  

  

Dealer: S  
Vul: None  27   Board:  

 84 

 T76432 

 AQ 

 K65  

  

 AKQT7 

 Q 

 82 

 AT432    

 652 

 K85 

 65 

 QJ987  
 J93 

 AJ9 

 KJT9743 

   

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♦ 

Pass 1♥ 1♠ Dbl 

2♠ 4♥ 4♠ Pass 

Pass 

Pass 

Dbl Pass Pass 

 

 

  יתוח ההכרזה
  

הכרזה תחרותית שתיעצר 

במשחק מלא מוכפל על ידי 

  מזרח.

בשולחנות רבים צפון דרום גם 

  .♥-יורשו לשחק במשחק מלא ב

  

  יתוח משחק היד
  

לדרום אין הובלה נוחה והוא 

  .♥Aיתחיל עם 

דרום  ,לאחר שיקבל סימון מצפון

וההגנה תזכה בחמש  ♦-ל חליףי

או  ♣לקיחות על ידי שני חיתוכי 
 ♣-החלפה ל, ♦שני סיבובים 

לחיתוך ואז יציאה מהיד בשליט 

(לכרוז אין כניסה לדומם לעקוף 
  ).♣ב

כל זה לא מפצה על הניקוד 

  .♥-ב שניתן להשיג במשחק מלא

  

  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  28   Board:  

 AT 

 T8 

 QJ972 

 T543  

  

 9863 

 A42 

 K8543 

 K    

 Q75 

 KJ65 

 T 

 Q9876  
 KJ42 

 Q973 

 A6 

 AJ2  

  

 

West North East South 

Pass Pass Pass 1NT 

Pass Pass Pass  

    

    

 

  יתוח ההכרזה
  

 - שתסתיים בהכרזה משעממת 
NT1 ,לא אם אחד השחקנים א

  ימצא התערבות יצירתית.

  

  יתוח משחק היד
  

הכרוז מגביה  ♣לאחר הובלה ב

על ידי משחק של  ♦-לקיחות ב

  לכיוון הדומם.  ♦אס ו

ולבסס  ♥-מזרח יכול להחליף ל

: שלוש חמש לקיחות להגנה
בהארט, אחת בדיאמונד ואחת 

הכרוז יסיים כנראה עם בקלאב. 

  ת.השולחנו רובלקיחות ב 8

  

  



  12עמוד  14/9/2019  2019סימולטנית ארצית אוגוסט 
  

  

Dealer: N  
Vul: Both  29   Board:  

 AKQ 

 K863 

 932 

 653  

  

 T875 

 2 

 AQJT75 

 72    

 432 

 AQ97 

 K84 

 KJT  
 J96 

 JT54 

 6 

 AQ984  

  

  

West North East South 

--- 1♣ 2♦ Dbl 

3♦ Pass Pass Pass 

    

    

 

  יתוח ההכרזה
  

מערב מתערב בקפיצה בגלל 

  והרצון להפריע. סדרתו המצוינת

עם כוונה לתקן  Dblדרום מכריז 

למרות  ,בומער ♣-ל ♠-תשובה ב

יודע שהסיכוי  ,ידו החזקה

-ללמשחק מלא נמוך והוא תומך 
  שגם יהיה החוזה הסופי. 3♦

  

  יתוח משחק היד
  

והכרוז  ,משחק היד פשוט וקל

עם  דיוקיזכה בתשע לקיחות ב

  תוצאה טובה.

אם צפון דרום ימתחו את החבל 

ויפלו , הם כנראה יוכפלו 3♥-ל

עם תוצאת פעם אחת לפחות 

bottom.  

  

  

  

Dealer: E  
Vul: None  30   Board:  

 T75 

 7 

 KQT752 

 T76  

  

 AQJ86 

 KT8 

 A 

 A982    

 K93 

 A653 

 J9643 

 3  
 42 

 QJ942 

 8 

 KQJ54  

  

 

West North East South 

--- --- 1♠ 2♠ 

3♠ Pass 4♣ Pass 

4♥ Pass 4♠ Pass 

Pass Pass   

 

  יתוח ההכרזה
  

דרום מתערב בהכרזת "מייקלס"  

  ואחד המינורים. ♥ שמראה 

מערב תומך ומזרח מנסה לבדוק 

  .♣-ם על ידי הכרזת קיו ביד בסל

מערב משתף פעולה עם קיו ביד 

אבל למזרח אין יד מספיק  ♥-ב

טובה והשותפות תעצור במשחק 

  מלא בלבד.

צריך להביא בחשבון שלאחר 

קלפים  10שדרום הראה לפחות 

ומינור החלוקות לא יהיו  ♥-ב

ולא כדאי לשחק סלמים  ,אוהדות

  .גבוליים

  

  יתוח משחק היד
  

ינסה לחתוך כמה שיותר  הכרוז

בדומם תוך שהוא חוזר לידו  ♣

(לדרום אין אפשרות  ♦בחיתוכי 
  לחתוך מעליו).

- ב שרוב הכרוזים יזכואני צופה 
  לקיחות. 11

  

  

  

Dealer: S  
Vul: N-S  31   Board:  

 Q974 

 QJ763 

 T4 

 65  

  

 82 

 KT842 

 J65 

 KQJ    

 KJT53 

 A5 

 K2 

 T942  
 A6 

 9 

 AQ9873 

 A873  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♦ 

1♠ Pass 1NT 2♣ 

Pass 2♦ Pass Pass 

Pass    

 

  יתוח ההכרזה
  

ודרום  ,מערב אין התאמה-למזרח

  .2♦וזה לשחק בחכנראה יזכה 

מערב ילחמו עד גובה -אם מזרח

וליפול  Dblהם צפויים לקבל  3

  פעמיים לפחות.

  

  יתוח משחק היד
  

ל וכוהכרוז י, ♣-ב ובילמערב י
לבצע את החוזה על ידי חיתוך 

בדומם וניחוש מוצלח  קלאב

  בסדרת השליט.

  

  

  



  13עמוד  14/9/2019  2019סימולטנית ארצית אוגוסט 
  

  

Dealer: W  
Vul: E-W  32   Board:  

 763 

 T4 

 AQ63 

 T765  

  

 AT92 

 K72 

 K82 

 AQ4    

 KQJ85 

 85 

 74 

 J982  
 4 

 AQJ963 

 JT95 

 K3  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1NT 2♥ 

2♠ Pass Pass 3♥ 

Pass Pass 3♠ Pass 

Pass Pass   

 

  יתוח ההכרזה
  

דרום מתערב לפי שיטת ההגנה 

ולאחר מאבק  NT1של הזוג נגד 

-החישוב טופטיפוסי לשיטת 
מערב יקנו את -מזרח בוטום,

  .3בגובה  חוזהה

  

  יתוח משחק היד
  

- צפון מחליף ל ♦-לאחר הובלה ב
וההגנה תזכה בארבע , ♥

  לקיחות.

 ,לקיחות תשע לכרוז רק ,למעשה
  .♥A-אלא אם ההגנה תוביל ב

לקיחות בחוזה דרום עשר -לצפון

אבל קשה לי לראות אותם , ♥-ב

  .4מתחרים לגובה 

  

  

  

Dealer: N  
Vul: None  33   Board:  

 T972 

 T2 

 K8 

 Q8764  

  

 K65 

 K5 

 T732 

 AKJ5    

 Q843 

 9863 

 J65 

 32  
 AJ 

 AQJ74 

 AQ94 

 T9  

  

  

West North East South 

--- Pass 1♣ Dbl 

Pass 1♠ Pass 2♥ 

Pass Pass Pass  

    

 

  יתוח ההכרזה
  

מזרח פותח ודרום צריך לבחור 

או  big doubleבין הכרזת 
  .1♥אוברקול של 

בחוזה  אני מניח שהרכבת תיעצר

  על ידי דרום.משוחק  2♥

  

  יתוח משחק היד
  

ההגנה צריכה .  ♣-מערב יוביל ב

ולא  ♠-ב לדייק ולפתח לקיחה

  . ♣ סיבובי לשחק שלושה

ואני  ,הגנה זאת אינה פשוטה

הכרוז  שבשולחנות רביםמניח 

  לקיחות. 10יבצע 

  

  

  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  34   Board:  

 542 

 AQ3 

 KJ9 

 A865  

  

 AQ76 

 T97 

 8 

 JT974    

 KJ83 

 8652 

 AQT75 

   
 T9 

 KJ4 

 6432 

 KQ32  

  

 

West North East South 

--- --- Pass    Pass 

1♦ Pass 1♠ Pass 

2♠ Pass Pass Pass 

    

 

  יתוח ההכרזה
  

- שרוב הנקודות בצפון אף על פי
קשה להם להיכנס  ,דרום

מערב ישחקו -להכרזה ומזרח

  .♠-חלקי בחוזה 

דרום יגיעו לחוזה של -אם צפון

יוכפלו עם הם  ,בתחרות 3♣

  .500או  200מינוס תוצאה של 

  

  יתוח משחק היד
  

הכרוז , יוביל בשליטלא צפון אם 

על חיתוך צולב ויסיים עם  תבססי

  .♦A-שליטים ו 8 :לקיחות 9

הובלה בשליט תקטין את מספר 

 החיתוכים האפשריים של הכרוז.

  

  



  14עמוד  14/9/2019  2019סימולטנית ארצית אוגוסט 
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  35   Board:  

 JT4 

 T76 

 KQ72 

 KJ8  

  

 7 

 AQJ9832 

 5 

 AQ42    

 AK9852 

 K 

 AJ64 

 T3  
 Q63 

 54 

 T983 

 9765  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1♠ Pass 2♥ Pass 

2♠ Pass 3♣ Pass 

3♦ 

4♥ 

5♣ 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

3♥ 

4NT 

6♥ 

Pass 

Pass 

Pass 

 

 

  יתוח ההכרזה
  

לאחר התחלה טבעית של 

 3♦מערב מכריז  ,ההכרזה
ומזרח  "צבע רביעי"משמש ה

  .♥-חוזר על סדרתו הארוכה ב

מזרח בשותפו.  מערב תומך

קלפי מפתח, מקבל שואל ל

(שני אסים +  תשובה של שלושה
K  מסתפק בסלם קטן.בשיט) ו  

  

  יתוח משחק היד
  

לכרוז אין  ♥-ב לאחר הובלה

והוא חייב לשחק  ,הרבה ברירה

ת על מנ ♠-על חלוקה טובה ב
  לבצע את כל הלקיחות.

המשחק הנכון  ♦-ב לאחר הובלה

שלישי  ♣ולחתוך  ♣-ב לעקוףהוא 

   . גם קו משחק זה יובילבדומם
  לקיחות. 13-ל

 ♥- מי שישחק משחק מלא ב
, לקיחות יקבלה 13 את כל ויבצע

  להערכתי,  תוצאה סבירה.

  

  

  

Dealer: W  
Vul: Both  36   Board:  

  

 974 

 Q86 

 AKQ9763  

  

 AQJT875 

 AK63 

 7 

 5    

 K932 

 5 

 JT543 

 J82  
 64 

 QJT82 

 AK92 

 T4  

  

 

West North East South 

Pass 1♣ 4♠ Dbl 

Pass 5♣ Dbl Pass 

5♠ Pass Pass Dbl 

Pass Passa Pass  

 

  יתוח ההכרזה
  

ששותפו  ,מזרח. 1♣תח צפון פו

 .4♠-קופץ מיידית ל ,Passפתח ב
מכפיל לדרום יד טובה והוא 

מראה נקודות ולא בהכרח (

יד  המחזיק צפון .)מעניש

  .5♣התקפית וחלוקתית מכריז 

להראות יד  מכפיל כדימזרח 

  .5♠ומערב מכריז  ,טובה

דרום כנראה יכפיל חוזה זה בגלל 

אך , ♦- הלקיחות המהירות ב

  אכזב.בהמשך ית

  

  יתוח משחק היד
  

לקיחות בדיוק  11מזרח יבצע 

  כל  הובלה.לאחר 

לקיחות  10דרום יבצעו -צפון

אם . ♣-יורשו לשחק בלפחות אם 

מיד,  ♥ההגנה לא תשכיל לחתוך 

  לקיחות. 11בוצעו י

-במזרח שזוגות רביםאני צופה 
ישחקו בחוזים מוכפלים מערב 

  ויבצעו אותם.

  

  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  37   Board:  

 AKT94 

 KQ5 

 KJT7 

 K  

  

 J7632 

 A942 

 Q2 

 83    

 Q8 

 T63 

 A954 

 AT54  
 5 

 J87 

 863 

 QJ9762  

  

  

West North East South 

--- 1♠ Pass Pass 

Dbl ReDbl 2♥ 3♣ 

Pass Pass Pass  

    

 

  יתוח ההכרזה
  

שתי ולאחר , 1♠צפון פותח 

מערב מחליט  Passקריאות 

  לעורר את המכרז.

די דאבל כ-משתמש בריצפו 
מזרח מכריז . חזקה ידהראות ל

- של ה עקבדרום שמוגבל  .2♥
Pass וזה  3♣שלו, מכריז  הקודם

  יהיה החוזה הסופי.

עם  בסיבוב הראשוןמי שיכריז 

ידו של דרום ימצא את עצמו מהר 

  מאוד במשחק מלא חסר סיכוי.

  

  יתוח משחק היד
  

החוזה תלוי בניחוש נכון ביצוע 

וההכרזה בהחלט  ♦-בסדרת ה

  .A-במערב מחזיק שרומזת 

  

  



  15עמוד  14/9/2019  2019סימולטנית ארצית אוגוסט 
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  38   Board:  

 T65 

 AKJ75 

 J654 

 Q  

  

 KQJ974 

 Q 

 873 

 K62    

 A32 

 T4 

 AQT92 

 JT8  
 8 

 98632 

 K 

 A97543  

  

 

West North East South 

--- --- 2♦ Pass 

2♥ Pass 2♠ Pass 

Pass Pass   

    

 

  יתוח ההכרזה
  

מזרח אינה חזקה מדי  ידו של

במצב  2חלשה בגובה לפתיחה 

  פגיע נגד לא פגיע.

, 2ובה יעצר בגההכרזה כנראה ת
למצוא  שכילודרום י-אלא אם צפון

reopening צפון. במקרה זה -
דרום יכריזו ויבצעו משחק מלא 

  בהארט.

 

  יתוח משחק היד
  

לקיחות אם  תשעמערב יבצע 

ההגנה תצליח למצוא את 

אם עשר לקיחות או  ♣-החיתוך ב

  ההגנה לא תמצא את החיתוך.

לקיחות קלות  11דרום -צפוןל

יחו למצוא את אם יצל ♥-בחוזה ב

  ההתאמה שלהם.

  

  

  

Dealer: S  
Vul: Both  39   Board:  

 J52 

 AT 

 742 

 Q7532  

  

 Q 

 J982 

 9653 

 K984    

 643 

 KQ763 

 AQT 

 A6  
 AKT987 

 54 

 KJ8 

 JT  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1♠ 

2♥ 2♠ 3♥ 3♠ 

4♥ Pass Pass Pass 

    

 

 

  יתוח ההכרזה
  

מערב יתערב בהכרזה למרות 

ולאחר תמיכה  סדרתו האנמית,

ממערב הוא יכול להקיש 

 ♠-במההכרזה ששותפו קצר 
  .4♥ולהכריז 

  

  יתוח משחק היד
  

לקיחות  11יבצע  כרוזה

בדומם  ♠באמצעות שני חיתוכי 

  .♦-ועקיפה כפולה ב

דרום יורשו לשחק -אם צפון

 עשרהם יבצעו  ♠-בחוזה ב
  הגנה מיטבית.מול לקיחות 

  

  

  

Dealer: W  
Vul: None  40   Board:  

 96 

 AQT9764 

 K 

 Q54  

  

 QJT4 

 K2 

 QJ2 

 A876    

 832 

 J3 

 A865 

 KJ32  
 AK75 

 85 

 T9743 

 T9  

  

 

West North East South 

Pass 1♥ Dbl 1♠ 

2♣ 2♥ Pass Pass 

Pass    

    

 

  יתוח ההכרזה
  

  מכפיל.ומזרח  1♥צפון פותח 

ולמערב בעיית , 1♠דרום מכריז 

יות שהמשמעות ההכרזה 

הסטנדרטית של כפל היא 

 רביעייה בספייד. על כן מערב
  .2♣בוחר להכריז 

 ♥-צפון יחזור על סדרת ה
  .וזה יהיה החוזה הסופי ,הארוכה

  

  יתוח משחק היד
  

 באמצעותלקיחות  תשעלכרוז 
אלא אם ההגנה בדומם,  ♣חיתוך 

 - בכל הזדמנות  ♥תיטיב לשחק 
  .חותלקיואז יוגבל הכרוז לשמונה 
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www.rotemltd.co.il | ravit@rotemltd.co.il :טל': 077-5401053 | דוא"ל

חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי? 
בחברתנו עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים 

ושולחים אליך עד הבית

ספרים שנשארים במשפחה

ביוגרפיה משפחתית 
סיפור המשפחה וחיי הנפשות בה, תמונות, 

אילן יוחסין מעוצב ועוד

ספר זיכרון
תיעוד חיי יקירכם, ראיונות אישיים עם בני המשפחה 

והמקורבים, תמונות, שירים ועוד

ספר מתכונים משפחתי
מתנה מתוקה לסבתא, אמא ולכל בני המשפחה, 

עריכת המתכונים העוברים במשפחה, 
מלווה בסיפורים, בתמונות ועוד 

וכל רעיון שיעלה על דעתכם...




