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לפניכם 40 הידיים
ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית

ינואר 2019

ארציתסימולטניתתחרותתחרות

לפניכם 40 הידיים ששוחקו בתחרות הסימולטנית הארצית ינואר 2019. 
הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום התערבות.  
חולקו 4 סטים של ידיים, ומחבר ההסברים עמי זמיר בחר סט שלם, זה 

שנראה לו המעניין ביותר.

 15 26 משחק נבחרות מגיל  גיל  זמיר שחקן נבחרת ישראל עד  עמי 
זכה במדליות כסף וארד באירופה עד גיל 21, מקום שני באליפות הארץ 
הפתוחה ומספר פעמים במקומות הראשונים באליפויות הארץ לצעירים.

בהסברים השתדל עמי להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם של 
רוב הקוראים. ההכרזות המומלצות הן בשיטה טבעית 5 מייג'ור הנפוצה 
ביותר אצלנו. ישנם כמה ניתוחים ברמה גבוהה יותר, שאנו מקווים שיתרמו 

להבנתכם וסקרנותכם.
אנו מקוים כי נהניתם מן התחרות עצמה, בה שיחקתם 24 ידיים מתוך 
ה-40, וכי תפיקו תועלת גם מקריאת החוברת הזו, הכוללת גם את הידיים 

שלא שיחקתם.



  2עמוד  20/1/2019  2019סימולטנית ארצית ינואר 
  
 
  
  
  

Dealer: N 
Vul: None 1 Board:

 A7
 A842
 A542
 A95

 Q8
 KQ65
 KT7
 8643

 J9432
 7
 Q96
 KQJT

 KT65
 JT93
 J83
 72

o 

West North East South 

--- 1NT Pass Pass 
2♠ Pass Pass Pass 

    
  

 
  ניתוח ההכרזה

  
  על החוזה החלקי. המאבקהקודה המרכזית ביד זו היא 

  
בחירה כעת יש  כריז פאס ולדרוםרח ימז1NT, את המכרז עם  ייפתחצפון 
 5-7בתחום העליון של הפאס, ( שדרוםבגלל  (סטיימן) לבין פאס. 2♣בין 

 וייבחר בפאס. 1NTקודות) וידו מאוזת, אין לו התגדות ששותפו ישחק 
מצד אחד סדרת הספייד שלו עלובה, ואין  :בעיית הכרזהלמערב תהיה כעת 

. אבל חשוב 1NTבטח אחרי , 2התערבות בגובה הדרשות לקודות לו את ה
אחו יכולים ואפילו  ,)Balancingלזכור שכאשר או מכריזים ביד רביעית (

על כדי לא לוותר , הכריז עם ידיים הרבה יותר גמישות וחלשותל צריכים
  קי.החוזה החל

 
  ניתוח משחק היד

    
בין תוצאה טובה לגרועה ביד זו, ייקבע על פי מידת יכולתם של ההבדל 

  ות את הלקיחות שלהם מיד. דרום לגב-צפון
  

חוזה הובלה מול  - לצפון הובלה לא וחה. ההמלצה עבור ידיים מסוג זה
בשליט  -Axשליט. כון, להוביל מב הובלה היא - הובלה ברורה ללאמוך 
. עם זאת, מכיוון שהמכרז איו מרמז על הובלה שתזיק לכרוז סייעל עלול

  בשליט. ובילפחות, 
  

בהתלבטות צפון  .שחק הארט מכיוון היד לדומםמערב צריך למהר ל
יגוד לחוק שיד שייה ב( " עם האסיקפוץשתכריע את המשחק: לו "

ספיידים, הארט,  3ירוויח ויפיל את החוזה מלמעלה (משחקת מוך) 
ייתן לכרוז הזדמות לחש את ישחק מוך, הוא דאימוד וקלאב). אם 

  סדרת הדאימוד ולבצע את החוזה.
  
  
  
  
  
  



  3עמוד  20/1/2019  2019סימולטנית ארצית ינואר 
  
  

Dealer: E 
Vul: N-S 2 Board:

 975
 T74
 J864
 AQ7

 KT864
 62
 K732
 43

 AQ2
 KQJ8
 T95
 JT9

 J3
 A953
 AQ
 K8652

 

West North East South 

--- --- Pass 1♣
Dbl Pass 1♠ Pass 
Pass Dbl 2♠ Pass 
Pass Pass 

  
 

  ניתוח ההכרזה
  

 .1♣- דרום פותח את המכרז  ב
החלוקה הלא  , למרותמכפילמערב 

 :עמים, וזאת ממספר טקלאסית
הפתיחה, הקודות המרוכזות 

וריבוי קלפי  ,מייג'ורסדרות הב
בייים (תשיעיות ועשיריות) אשר 

 1♠מזרח מכריז  מחזקות את היד.
ולאחר שי פאסים צפון מכפיל 

מיד כדי להקשות  2♠ומזרח מכריז 
על היריבים להתחרות על החוזה 

  החלקי.
  

  ניתוח משחק היד
  

גד  קלים בבעיית הובלהשוב או ת
היא עדיין חוזה מוך. ההמלצה 

להוביל שליט. ביד זו ההובלה לא 
וביצוע החוזה יהיה תלוי  משה

  יותר במשחק היד מאשר בהגה.
-  בסדרת ההארט משחק כון

 KQJ-המכיוון היד לכיוון  פעמיים
תוך כדי שמירה על מעבר  שבדומם,

 יעיק להארט הגבוה עם ספייד
דים זריקות של דאימוכרוז שתי ל

 8 וביצוע של, על סדרת ההארט
  הארטים.  3-ספיידים ו 5: לקיחות

  

  

Dealer: S 
Vul: E-W 3 Board:

 T4
 AK9872
 Q32
 A4

 QJ7
 QJ54
 A654
 Q8

 AK863
 3
 J987
 KJ2

 952
 T6
 KT
 T97653

  

West North East South 

--- --- --- Pass 
1♠ 2♥ 3♥* Pass
3♠ Pass 4♠ Pass 

   Pass Pass   
  + קודות10-ו ♠- התאמה ב - 3♥*
  

 ניתוח ההכרזה
  

. מערב פותח שגרתימהלך הכרזה די 
- צפון מתערב ב ,1♠-את המכרז ב

עם פתיחה מול השותף , ומזרח 2♥
לא קיבל  ששותפולא עוצר למרות 

  את ההזמה.
 ניתוח משחק היד

  
ארבעה ם על פיו ראה שיש

, (הארט, קלאב מפסידים מלמעלה
אך ההגה צריכה  .דאימודים) 2-ו
כדי לא לעזור שחק בזהירות ל

  זהר?ילכרוז. ממה ההגה צריכה לה
  

ת ההארט מפיתוח סדר .1
 . עבור הכרוז שבדומם

מלשחק בעצמה את סדרת  .2
 הדאימוד.

 
של צפון, הוא מהלך המפתח 

- לאחר ההובלה ב :השייהבלקיחה 
A♥ , להמשיך במלך שלא צפון צריך

(כי אז יגביה לכרוז את ההארטים 
 , שעליהם יושלכובדומם

צפון צריך עם זאת, . ים)הדאימוד
. סדרות חדשות מפתיחתלהימע 

ימכור פה את  ,לדוגמה ,אימודד
(בידיים דומות אחרות, המשחק 

. את המשחק גם כן)קלאב ימכור 
חזרה פאסיבית שלא יחפש לכן צפון 

תעזור לכרוז. במצבים אלה לרוב 
אם כך יגן שליט יהיה פתרון כון. 

צפון, אז הכרוז יוכל לבצע את 
  החוזה רק בקלפים פתוחים... 

  
  

  

Dealer: W 
Vul: Both 4 Board:

 AK75
 J
 T985
 AK53

 QJ642
 KT87
 KQ4
 2

 9
 642
 AJ632
 QT86

 T83
 AQ953
 7
 J974

 

West North East South 

Pass 1♣ 1♠ Dbl
Pass 1NT Pass Pass 

  Pass    
   

  
 

  רזהניתוח ההכ
  

 1♠-במזרח מתערב  1♣צפון פותח 
ודרום, שאין לו מספיק קודות 

 ,למרות החמישייה 2♥להכריז 
עוצר  ישצפון למסתפק בדבל גטיב. 

ובגלל שיטת החישוב ייבחר  ,הדר
  וכראה ששם ישחק. ,1NTכריז לה

  
  ניתוח משחק היד

  
התוצאה שתקבלו ביד זו תיקבע 

הראשוה. מזרח לקיחה ברובה ב
רצוי לא להוביל ( יל בספייד מוךיוב

יים בלבד בראש רצף עם רצף של ש
), ולכרוז יהיה 10או ה 9-המבלי 

  יחוש מה לשחק:
ירוויח על תמוה  מוךאם ישחק 

מכיוון שלאחר מכן  ,בודדת במערב
 עשיריתלכיוון ה קלף מוךישחק 

ויפתח שלוש לקיחות בסדרת 
לשחק את  ,ומת זאתהספייד. לע
מזרח כל פעם שבוויח רהעשירית מ

. כמו ביד הזאת -QJבחר להוביל מ
הספייד סדרת יחוש מוצלח של 

את הכרוז לקיחה אחת  יותיר
בהמשך הכרוז יגלה  .מביצוע החוזה

סדרת בהחלוקה הלא וחה  את
 ♥J-האת שחק ויאלץ ל ,הקלאב

וכך הכרוז יכסה המגן ככל הראה, 
 2, ספיידים 3 :לשבע לקיחותיגיע 

קלאבים. כרוז שלא  2-הארטים ו
כבר יפול יש את הספייד יח

   מהלקיחה הראשוה.
  
  



  4עמוד  20/1/2019  2019סימולטנית ארצית ינואר 
  
  

Dealer: N 
Vul: N-S 5 Board:

 T7
 JT
 KQT
 A98752

 96532
 953
 875
 KQ

 J84
 A74
 943
 JT43

 AKQ
 KQ862
 AJ62
 6

  

West North East South 

--- Pass Pass 1♥ 
Pass 2♣ Pass 3♦
Pass 3♥ Pass 3NT 
Pass Pass Pass  

  
 

  ניתוח ההכרזה
  

למרבה הצער, אין מהלך הכרזה 
דרום לסלאם -סביר שיוביל את צפון

  (6NT,ולהכשילשלא יתן בהארט 
ייכשל בהובלה לעומת זאת, 

קפוץ בסדרה ידרום  .)בקלאב
כדי לחייב את השותף השייה שלו 
 עם שי 3♥כריז יצפון  .למשחק מלא

כבר שלל (הוא בהארט בלבד קלפים 
כשלא תמך בסיבוב התאמה 
הכרזה חוזרת לצפון . ה)הראשון

שכראה יוותר על הסלאם 
 זוגות שאין התאמה.לו  כשמתברר

דרורי, יגיעו לאותו חוזה שמשחקים 
  מהכיוון ההפוך.

  
  

  ניתוח משחק היד
  

שלא ראית הגיוית , ♣-רק הובלה ב
 ,2♣לאור העובדה שצפון הכריז 

לקיחות.  12-תמע מהכרוז להגיע ל
. תהיה התוצאה השכיחה ביד 690

יגיעו לסלאם זוגות הרפתקיים ש
  ירוויחו.

  

  

Dealer: E 
Vul: E-W 6 Board:

 KT92
 3
 985
 A9653

 A7654
 KJ97
 AJ42


 QJ8
 A654
 KT73
 J7

 3
 QT82
 Q6
 KQT842

 

West North East South 

--- --- 1♠ 2♣
3♣* 4♣ 4♠ Pass 
Pass Pass   

 
  קודות.+ 10-התאמה ו -♣3  *
  

 ניתוח ההכרזה
  

מדגימה מדוע אין להסתוור יד זו 
 מבליעדיפה ולהקריב בגלל פגיעות 

הערך ההגתי של  אתתחילה לבחון 
  היד.

. דרום 1♠-במזרח פותח את המכרז 
בגלל איכות הסדרה,  2♣- במתערב 

  החלוקה הטובה והפגיעות הוחה. 
מערב בוחר בהכרזת קיו ביד אשר 

  + קודות. 10-ו המבטיחה התאמ
למרות ההתאמה הגדולה  ,צפון

. 4♣מסתפק בהכרזת  ,והסיגלטון
איכות  :להגה מתאימהידו 

 שתייספקו  כראההשליטים 
 כראהלקיחות להגה, האס בקלאב 

להביא מבלי , וכל זאת ייב לקיחה
 2שהשותף התערב בגובה  בחשבון

אמור לתרום את חלקו ולכן גם הוא 
  ושם ישחק. 4♠ז . מזרח יכריבהגה

  
 ניתוח משחק היד

  
אם הם השכילו לרסן את עצמם, 

דרום ירוויחו תוצאה טובה -צפון
אך בכמה כבר מעצם ההכרזה. 

 -הובלה ב? החוזה ייכשל לקיחות
♣K  ה בגלל ההכרוז תקשה עלסכ

שליטה לאור החלוקה לאובדן 
של השליטים. כרוז זהיר  המתסכלת

 ישלקיחות לאחר  תשעיצליח לבצע 
לקיחות  שתיחיתוכי קלאב בידו, 

 QJ-ועוד לקיחה מה ♠Aבספייד (
שלוש לקיחות בדאימוד שבדומם), 
  בהארט. ושתיים

גם במשחק זהיר הכרוז יקבל 
  .ותהחתוצאה 

  

  

Dealer: S 
Vul: Both 7 Board:

 KT65
 AT2
 T6
 KT97

 QJ42
 Q54
 98
 A863

 97
 KJ963
 QJ74
 J4

 A83
 87
 AK532
 Q52

  

West North East South 

--- --- --- 1♦ 
1♥ Dbl 2♥ Pass

Pass 2NT Pass Pass 
Pass    

  
 

  ניתוח ההכרזה
  

 ,1♦-בלאחר הפתיחה של דרום 
דבל ב יבחר צפון. 1♥-ב יתערבמערב 
, שמראה ארבעה ספיידים גטיב

מזרח ייתמוך  .+ קודות7-ובדיוק 
אחר שי פאסים צפון יכריז לו 2♥-ל

2NT 10-11, הכרזה המתארת 
  .ישחקגם שם קודות ויד מאוזת. 

  
  ניתוח משחק היד

  
בחירה פי יד זו תקבע על התוצאה ב

אותה הוא סדרה של הכרוז בכוה 
היא בין ההתלבטות  .מבקש לפתח

  קלאב (כון) לדיאמוד (לא כון).
הסיבה לבחירה בקלאב היא שגם  

חלוקה מאוזת של הדיאמוד תוביל 
אם ישחק את את הכרוז לכישלון. 

להגה כבר ייתן  ,סדרת הדאימוד
בדאימוד, בשלב מוקדם לקיחה 
הארטים,  4והחוזה ייכשל מלמעלה (

  אס קלאב ודאימוד). 
אם  ,לאבסדרת הקומת זאת בלע 

 זו,הכמו ביד  הסיך יושב בעקיפה,
שלושת הלקיחות זכה בהכרוז י

  בצע את החוזה. יוהחסרות לו 
  



  5עמוד  20/1/2019  2019סימולטנית ארצית ינואר 
  
  

Dealer: W 
Vul: None 8 Board:

 KJ6
 65
 AT876
 A62

 A2
 AQJ82
 QJ2
 KT9

 QT943
 KT7
 9
 QJ73

 875
 943
 K543
 854

 

West North East South 

Pass 1♦ 1NT Pass
2♥ Pass 2♠ Pass 

2NT Pass    3♥ Pass 
4♥ Pass Pass Pass

  
 

  ניתוח ההכרזה
  

קודה מעיית בהכרזה היא 
-התערבותו של מזרח על פתיחת ה

העומדות בפיו:  . האפשרויות1♦
♥1 ,1NT ודאבל.  

המלצתי היא שכל פעם שיש 
  , תבחרו בה!1NTאפשרות להכריז 

מעבירה לשותף מידע  1NTהכרזת ה
בסדרת רב: קודות, חלוקה ועוצר 

כריז עם  1♥זאת היריב. לעומת 
מגוון רחב מאוד של ידיים והשותף 
בעלטה בוגע למבה היד וכוחה. 

ויזמין מערב יכריז טרספר לספייד 
. 2NTאת השותף למשחק מלא דרך 

להראות גם את יכול מזרח בשלב זה 
החמישייה בהארט ושידו מקבלת 

מערב ייבחר  .הזמה למשחק מלא
  .4♥-בלשחק 

  
  ניתוח משחק היד

  
מגווות לבצע את לכרוז דרכים 

. לאחר החוזה. ביד זו כולן מצליחות
הובלה בדאימוד הכרוז יכול לבצע 

 דאימוד על המלך.עקיפת חיתוך ב
יכול לסות לפתח את סדרת הוא גם 
על דאימודים  שילהשליך והספייד 

את  שימשוךלאחר הספיידים 
ם השליטים. ביד זו רוב הדרכי

יובילו לתוצאה דומה של ביצוע עשר 
יב למזרח מערב ת, שקיחותל

ביחס לשותפויות תוצאה טובה 
שופל בהובלה  3NT-שישחקו ב

  בדאימוד.

  

Dealer: N 
Vul: E-W 9 Board:

 KJ986
 K4
 KT65
 Q5

 AT
 QJ98653
 J7
 J9

 Q752
 T
 2
 AK87632

 43
 A72
 AQ9843
 T4

  

West North East South 

--- 1♠ 3♥ X 
Pass 3NT Pass Pass
Pass    

    
  
 

 ניתוח ההכרזה
   

- מזרח מתערב ב 1♠-צפון ייפתח ב
איה חזקה דיה  דרוםדו של י .3♥

את השותף  שתחייב, 4♦להכרזה של 
 לעבור. הוא גם מע מלמשחק מלא

, ועל כן בוחר 3NTאת הגובה של ה
  דאבל.בהכרזת 

שימו לב שבגובה שלוש וארבע  
הדאבל גטיב כבר לא מבטיח את 

חד מה שהוא מבטיח בגובה א
בגבהים הללו הדאבל הוא ושיים. 

פשוט דרך וחה להראות יקוד ללא 
גם צפון  מסיבה זו. הכרזה מתאימה

(תארו לעצמכם  4♦להכריז ימע מ
מגיעה  הייתהלאיזה אסון 

 במקרה היוותף לשהשותפות לו 
ששה  - הפוכיםה המייורים

צפון לכן קלאבים ושי דיאמודים). 
יית, למרות ידו המע. 3NT יכריז

אפשרות להיכס מערב אין ל
תמיכה בסדרת לו ין למכרז: א

סדרת הקלאב השותף, והכרזה של 
היא בפגיעות הוכחית,  ארבעבגובה 

  הימור פרוע. 
  

 ניתוח משחק היד
  

 שמוהולכרוז  ♥Q-מזרח יוביל ב
בדילמה: לקיחות גבוהות. הכרוז 

הלקיחות  השמוהסתפק בהאם ל
ף לו שלו, או שמא עדיהגבוהות 

לסות "לגוב" את הלקיחה 
 , ולהסתכןרך הספיידהתשיעית ד

  .שתפיל את החוזה חזרה בקלאבב
או  3NT-ב -50תוצאה סבירה תהיה 

תוצאה זו תהיה טובה מול  .5♦-ב
מערב שיתעקשו לסות -זוגות מזרח

  ולשחק. 
  

  

Dealer: E 
Vul: Both 10 Board:

 3
 T74
 T954
 AK732

 K92
 Q632
 KQJ3
 J5

 T765
 9
 A8762
 T98

 AQJ84
 AKJ85
 
 Q64

 

West North East South 

--- --- 1♦ 2♦*
Pass 2♥ Pass 3♥ 
Pass 4♥ Pass Pass 
Pass   

  (Michaels)שני המייג'ורים  – 2♦* 
 

  ניתוח ההכרזה
  

 2♦דרום יתערב ו 1♦מזרח ייפתח 
אשר  )למי שבאפשרותו( כותיאמל

 .מראה את שתי הסדרות הגבוהות
, , תשובה חלשה2♥התשובה לאחר 

דרום לא צריך לאבד תקווה בוגע 
 3♥כריז יו, משחק מלאלאפשרות ל
תחייב שלא ה ,צפון(מזמין). 

ללא ספק ישמח לקבל את למאומה, 
 AKלמשחק מלא עם  ההזמה

  של השותף.השייה  תווקוצר בסדר
  

  ניתוח משחק היד
  

שמדגימה מדוע כדאי להיות יד 
של קלפי  המדויקתדרוך למשמעות 

  הובלה. 
בדרך כלל הובלה . ♦K-במזרח יוביל 

כעת לצפון יש . את האסשוללת כזו 
שלמה של חלוקת הקודות קריאה 

(אם האס דיאמוד  בין המתגדים
אצל מערב, שאר הקודות במזרח 

למידע אחר שהגיע ל לאור הפתיחה).
עדיין צריך לבחור בדרך  הזה

מירב הלקיחות. השגת להמיטבית 
לחתוך את קלף היא הדרך המצחת 

 ♣A-הההובלה, להיכס ליד עם 
די ולעקוף את הספייד. לכרוז 

יתוך אחד של סדרת הספייד בח
האחרים יושלכו על הספיידים (

הכרוז יכול לעקוף  .סדרת הקלאב)
 13וע פעמיים את ההארט ולתב
ובח זה לקיחות. כמובן שמשחק מש

   .מצויתיזכה את צפון לתוצאה 
משחק חד פחות מצד הכרוז יתקל 

החלוקה הלא וחה בגלל בקשיים 
, שיורידו את יבול של השליטים

  הלקיחות לעשר עד שתיים עשרה.
  



  6עמוד  20/1/2019  2019סימולטנית ארצית ינואר 
  
  

Dealer: S 
Vul: None 11 Board:

 8
 QJ7
 Q984
 AJ965

 AJT2
 52
 K752
 KQ4

 Q953
 AT86
 J6
 T82

 K764
 K943
 AT3
 73

  

West North East South 

--- --- --- Pass 
Pass Pass 1♦ Pass
1♥ Pass 1♠ Pass 
2♠ Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

  
מהלך הכרזה רגיל מוביל את מזרח 

  .2♠לשחק 
  

  ניתוח משחק היד
  

גורלו של חוזה זה עגום. השאלה 
היא מי מהזוגות בהגה ישכילו 

הובלה  לאחר להפיל ביותר לקיחות.
בהארט לקיחה אחת  לכרוזיש  ♣- ב

(זאת  שלוש בספייד ואחת בקלאב
את חוזה מראש הכרוז במידה ו

הסכה שדרום יחתוך את הקלאב 
  . )השלישי

יון הכרוז ישחק הארט מהיד ביס
 לחתוך הארטים ביד ולקבל לקיחות

ייתן  ,את היד לשיקב ,צפוןוספות. 
  לשותפו חיתוך קלאב. 

חשוב לדעת שכאשר או ותים 
לשותפו חיתוך, הקלף בו או 

איזה סדרה או בחוזרים מסמן 
 זורוצים שהוא יחזור. למשל ביד 

אם חזור  :J96שאר לו בקלאב 
את הסדרה בקש מהשותף  ,ק'בג
, אם גבוהה מבין השתיים שותרוה

  את המוכה. , בקש-6חזור ב
צפון יעדיף את ההארט על פי 

ככל הראה יגיע הדאימוד והכרוז 
אם ישחק כון  לקיחות לשבע

. בדומםשויחתוך את כל ההארטים 
   החוזה עדיין ייכשל בלקיחה.

  

  

Dealer: W 
Vul: N-S 12 Board:

 Q4
 Q2
 AKJ54
 Q973

 953
 A74
 QT
 KJ642

 AJT8
 T985
 732
 A5

 K762
 KJ63
 986
 T8

 

West North East South 

Pass 1♦ Pass 1♥
Pass 2♣ Pass 2♦ 
Pass Pass Pass  

 
 

 ניתוח ההכרזה
  

אחרי שצפון מאפשר לשותפו לבחור 
בין שתי סדרות, החוזה הסופי יהיה 

  דיאמוד.  2
  

 דניתוח משחק הי
  

 .הצבע שלא הוכרז, ♠- הובלה ב
למרות הכלל לפיו יד שלישית 

- המערב ישחק את משחקת גבוה, 
רק  משתלםאת האס לשחק  ♠10

(זאת מול מלכה בודדת אצל הכרוז 
בהחה שאין לו מפסיד להשליך על 

. בכל מצב )המלך ספייד שהוגבה
אחר, לשחק את העשירית עדיף. 
המשך המשחק תלוי בכך שהכרוז 

ממשיכת שליטים כדי שיוכל ימע 
לפתח  ישלחתוך קלאב. את ההארט 

יהיה  שיתןכדי  לפי חיתוך הקלאב
להשליך את הקלאב הרביעי על 

  ההארט שהוגבה. 
לאחר שהכרוז יפסיד את העקיפה 
בדאימוד למלכה, החוזה יבוצע 

  בדיוק. 

  

Dealer: N 
Vul: Both 13 Board:

 AJ6
 T653
 J4
 AQJ7

 KQ843
 AKQ
 K86
 43

 T7
 J872
 Q975
 K86

 952
 94
 AT32
 T952

  

West North East South 

--- 1♣ 1♠ Pass 
Pass Pass  

    
    

 
  ניתוח ההכרזה

  
שאין לו  ,, מזרח1♣- צפון פותח ב

, +)18( בלאלביג דקודות מספיק 
למערב אין להשיב  .1♠-מסתפק ב

ביגוד  ,וברקולמול א( 1♠- על ה
קודות לפחות   8דרשות ,לפתיחה

ההכרזה  .)ברגע שאין התאמה
בדרך כלל  ,מצד אחד חוזרת לצפון.

ליריבים לשחק  לא משתלם לאפשר
, מי שידחוף מצד שי. אחדבגובה 

בתוצאה  סתכןיאת אפו במצב פגיע, 
כן רצה  באילו ידייםגרועה. 
  להכריז? 

 כאשר החלוקה תתאים יותר. ביד זו
פאס "או רואים שלשותף אין 

, אין (רצון להעיש) 1♠על  "מלכודת
רביעייה בהארט ויד מספיק טובה 

היה משתמש בדאבל גטיב) כי אז (
ואין התאמה טובה בקלאב, אחרת 

גבוהים היה תומך. לכן הסיכויים 
ושחק בלי  2♦שהשותף יכריז 

 במצב פגיע. 2התאמה בגובה 
  

  ניתוח משחק היד
  

יש שישה מפסידים: לכרוז , על פיו
  קלאב.  2-דאימוד ו 2, ספייד 2

 A♦-הלאור המיקום הוח של 
והחלוקה הוחה של השליטים בין 

יתאפשר לכרוז להשליך  ,היריבים
את אחד המפסידים  ♥J-על ה

 ,בדאימוד, לאחר משיכת השליטים
וכך לבצע את החוזה עם לקיחה 

  עודפת.
  



  7עמוד  20/1/2019  2019סימולטנית ארצית ינואר 
  
  

Dealer: E 
Vul: None 14 Board:

 A86
 86
 Q654
 AKQ8

 QJ973
 5432
 T8
 96

 4
 AQJT97
 AJ3
 J53

 KT52
 K
 K972
 T742

 

West North East South 

--- --- Pass Pass
1♥ Dbl 3 *♥  3♠ 
4♥ Dbl Pass Pass

  Pass    
  בהארט קלפים  -4קודות ו 0-5  - ♥3 *
  

  ניתוח ההכרזה
  

ומזרח  ,צפון מכפיל ,1♥מערב פותח 
מומלץ לסכם שקפיצה ( 3♥-לקופץ 
, ואילו יד חלשה והתאמה תמתאר

. )כדי לתאר כוח, תחיל ברידאבל
מכריז  ומערב ,3♠-לדרום מתחרה 

♥4 .  
  

עלול  3♠ :מערבהשיקול של 
יכשל  4♥ בקלות, ואילו להתבצע

צפון . בלקיחה ואולי אפילו יבוצע
  מכפיל.

  
ביד הזאת לצפון : השיקול של צפון

. כמו כן בהגה רבות יש לקיחות
 . עלבהתדבותכס למכרז  שותפו

 מערב יבצע את החוזהכן הסיכוי ש
(צפון מסה להשיג תוצאה  קלוש.

טובה מול זוגות אחרים בשדה 
  ).3♠שיאפשרו להם לשחק 

  
  

  ניתוח משחק היד
  

ספייד,  הכרוז יפסיד ארבע לקיחות:
  דאימוד ושי קלאבים.

יזכו  4♥זוגות אשר ידעו להכפיל 
טובה, מכיוון שביד זו בתוצאה 

מערב התחרה שלא לצורך, מכיוון 
ופל לאור החלוקה האכזרית  3♠- ש

  בסדרת הספייד.
  

  

Dealer: S 
Vul: N-S 15 Board:

 Q865432
 JT9
 
 AQ2

 AKT
 A6
 A98643
 J3

 J9
 Q753
 KJ7
 KT74

 7
 K842
 QT52
 9865

  

West North East South 

--- --- --- Pass 
Pass 2♠ 2NT Pass
3♣ Pass 3♦ Pass 

3NT Pass Pass Pass 
 
 

 ניתוח ההכרזה
  

לאור הסדרה  weak 2יפתח צפון 
. המחוררת והפגיעות הלא וחה

א מאוזת של מזרח, למרות ידו הל
מעבירה לשותף מידע  2NTהכרזת 

על כוחה של היד והעוצרים בספייד. 
ותשובה  של מערב סטיימןאחרי 

שלילית מצד מזרח, החוזה הסופי 
כדאי לסכם שגם כאשר ( 3NTיהיה 

בכל גובה,  NTהשותף התערב ב
System On –  ומשתמשים כלומר, א

בכל ההסכמים שהייו מצלים מול 
  .רגילה) NTהכרזת 

  
 ניתוח משחק היד

  
הכרוז יבצע תשע לקיחות: חמישה 
דיאמודים, שלושה ספיידים, 

, הובלות "יצירתיות" יותרוהארט. 
עלולות להיב  ולא בסדרת השותף,
  לקיחה עודפת לכרוז. 

  

  

Dealer: W 
Vul: E-W 16 Board:

 K72
 J987
 J75
 Q32

 96
 Q65
 A64
 J9876

 54
 AT42
 QT3
 AK54

 AQJT83
 K3
 K982
 T

 

West North East South 

1♣ Pass 1NT 2♠
   Pass Pass Pass  

    
   

  
 

  ניתוח ההכרזה
  

 1NTשיב . מזרח י1♣- במערב פותח 
בגלל ידו  ,למרות החמישייה בקלאב

צפון לא  .2♠תערב יאוזת. דרום המ
משום שתמיכה יתמוך בשותפו 

דורשת קצת יותר ממה  3בגובה 
שיש לו להציע (יקוד או חלוקה 

הרפתקי, מזרח טובה יותר). 
למרות  3♣- תחרות לשיתפתה לה

אלא  – הפגיעות, ישלם ביוקר ביד זו
 -אם צפון "יציל" אותו ויתחרה ל

♠3...   
  

  ניתוח משחק היד
  

ו תלויה בהגה. הגה פאסיבית יד ז
 8תשאיר את הכרוז בדיוק על 

לקיחות. לעומת זאת הגה 
קטיבית  תעיק לכרוז לקיחה א

  עודפת.
  

ומבט , ♣A-לאחר ההובלה בהסבר: 
שאין סיבה על הדומם, מערב מבין 

לשחק סדרות חדשות או לגבות את 
המלך קלאב מיד. לכן המשחק 

  הכון הוא שליט. 
כים להמשיך בקו מערב צרי-מזרח

ההגה הזה לאורך כל היד, כאשר 
מזרח יקבל את היד בדאימוד, הוא 

בכדי  צריך לשחק קלאב ולא הארט 
להמשיך בהגה הפאסיבית ולא 

  לפתוח סדרות חדשות.
הגה מדויקת אשר תדע להחזיק 

לקיחות, תרוויח  8-לאת הכרוז 
  תוצאה טובה מאוד.

  



  8עמוד  20/1/2019  2019סימולטנית ארצית ינואר 
  
  

Dealer: N 
Vul: None 17 Board:

 JT
 AK8
 865
 AQT95

 Q7642
 T6
 AJT4
 73

 98
 J7543
 73
 J864

 AK53
 Q92
 KQ92
 K2

  

West North East South 

--- 1♣ Pass 1♦ 
Pass 1NT Pass 3NT
Pass Pass Pass  

    
 

  ניתוח ההכרזה
  

רטי. צפון מראה מהלך הכרזה סטד
ללא  ,קודות ויד מאוזת 12-14

רביעיות במייג'ור ודרום סוגר 
  למשחק מלא.

  
  ניתוח משחק היד

  
מוך והתוצאה  ♠-מזרח יוביל ב

תקבע על כמות הלקיחות שצפון 
  : לקיחות 11 ישלכרוז יבצע. 

-ב 4, ♥- לקיחות ב 3, ♠- לקיחות ב 3
(לאחר שמוסרים לקיחה למערב  ♣

  .♦-ב 1- ו, החמישי) ופיתוח הקלאב
שחקים מתקדמים מוזמים לחפש 
את משחק הלחץ על מזרח בין 
סדרות הדיאמוד והספייד, שייצרו 

  . 12לקיחה 
  

  

Dealer: E 
Vul: N-S 18 Board:

 85
 65
 QJ62
 98764

 A742
 KQT8
 AK
 QT5

 KQ6
 A97
 T9874
 K3

 JT93
 J432
 53
 AJ2

 

West North East South 

--- --- 1♣ Pass
1♦ Pass 2NT Pass 

3NT Pass Pass Pass 
 

 
 ניתוח ההכרזה

  
 18-19מזרח מראה בהכרזה זו 

, ולא שולל קודות ויד מאוזת
 במצב זה קודם רביעיות במייג'ור.

את היקוד כל או מתארים לשותף 
ואחר כך אפשר לברר  והחלוקה

האם יש או אין רביעיות במייג'ור. 
מספיק קודות לסלאם  איןמערב ל

  ושם ישחק. 3NT-ל יסגור
  

 ניתוח משחק היד
  

לקיחות  תשעולכרוז יש  J♠- ב הובלה
האם יצליח הכרוז לזכות  גבוהות.

  בלקיחות עודפות?
ק על המשחק הכון הוא לשח

  :הדאימוד. אם הסדרה מחולקת
בין היריבים או שאחת  3-3

הכרוז  ,מהתמוות ופלת שייה
יבצע ארבעה דאימודים ויגיע 

הסדרה כאן לקיחות.  אחת עשרל
רק  הכרוז יבצע , ולכןלא מתחלקת

 2לקיחות לאחר שייתן  עשר
דאימודים וקלאב. ביד המלאה או 

 רע,רואים שכל הסדרות מתחלקות 
מעשר לבצע יותר יתן ראה שולא 

   לקיחות.
  

  

Dealer: S 
Vul: E-W 19 Board:

 T754
 KJT875
 
 A82

 Q
 62
 AK65
 KQ9654

 93
 AQ3
 QT87432
 J

 AKJ862
 94
 J9
 T73

  

West North East South 

--- --- --- 2♠ 
Pass 4♠ Pass Pass
Pass    

    
 

  ניתוח ההכרזה
  

 איו 'יד מדהימה המדגימה שברידג
של  גםרק משחק של קודות אלא 

  חלוקות.
, מערב .חלש 2♠-דרום פותח ב

 ,האורך בסדרת הדאימוד רותלמ
לא להתערב בגלל הפגיעות שייבחר 

 צפוןכון של והסדרה המחוררת.
קודות למשחק לכאורה אין די 

 גדולהההתאמה בגלל המלא, אך 
והחוסר בסדרה צדדית, הוא יכריז 

 14אומם עם מזרח ספייד.  4
ת בסדרת קודות וחלוקה מעיי

המייור, אולם הוא לא יכול להכריז 
בפגיעות הוכחית, ולא  5בד בגובה ל

יכול להכריז דבל בגלל הסכה 
, ועל כן יכריז 5♥שהשותף יכריז 

  פאס.
טול  מערבהאגרסיביות מהשטן: 

דיאמוד, ככל  3שיתערב מעצורים 
הראה יוביל לכך שהחוזה הסופי 

עם  ספייד מוכפל (שיבוצע 5יהיה 
ולתוצאה איומה  )לקיחה עודפת

   .עבורו ועבור שותפו
  

  ניתוח משחק היד
  

קלף ההובלה של מערב לא ישה את 
גם אם יוביל . מהלך המשחק

 ויפתח לשותפו את שתיבקלאב 
הלקיחות בקלאב, לא יוכל להגיע 
לידו של השותף לגבות אותם. 

שליטים  ימשוךבאס  יזכההכרוז 
 .ישחק הארט ומערב ייקח את האס

לחתוך הארט  הואותר לכרוז שכל 
לקיחות אחרי  12 בידו ולתבוע

וא ישליך את הקלאבים על שה
  ההארטים.

  



  9עמוד  20/1/2019  2019סימולטנית ארצית ינואר 
  
  

Dealer: W 
Vul: Both 20 Board:

 Q64
 J763
 J32
 J54

 T87
 A92
 9
 AQ9862

 AK53
 T5
 AK75
 KT7

 J92
 KQ84
 QT864
 3

 

West North East South 

1NT Pass 3♣* Pass
3♦ Pass 3NT Pass 

Pass Pass   
  

שאלה לחמישיות ורביעיות  - *♣3
 )Puppet Stayman( במייגור

  
  ניתוח ההכרזה

  
 1NT  מול פתיחה שללמרות ש

לא היא טובה, אך למזרח יד 
 ק סלאםבכדי לשח המספיק
מזרח יוותר על לכן  .בקלאב

לחמישיות  ישאלטרספר לקלאב, ו
. 3NTאם ביכולתו) וישחק במייגור (

זוגות שלא משחקים פפט סטיימן 
  . 3NTישחקו גם כן 

הוא חוזה  6♣במקרה זה, כון ש
להכשלה. אבל  שלא יתןמעולה 

מערב הביא את היד הכי טובה 
אם  ,יכול להביא לו ועדייןשהוא 

עוד הארט במקום ידו לוסיף 
  הספייד לא היה סיכוי לבצע סלאם.

  
  ניתוח משחק היד

  
יתבע אחת כרוז הו, ♥-צפון יוביל ב

תהיה התוצאה  660לקיחות. עשר 
. זוגות הרפתקים השכיחה ביד

  תוצאה מעולה. ויקבל 6♣- ל שיגיעו
  

  

Dealer: N 
Vul: N-S 21 Board:

 KJT654
 86
 
 KJ543

 A8
 AKQT4
 Q952
 Q2

 32
 9752
 AJT83
 A6

 Q97
 J3
 K764
 T987

  

West North East South 

--- 2♠ 3♥ Pass 
4♥ Pass Pass Pass

    
    

 
 ניתוח ההכרזה

  
 3♥-ב יתערב. מזרח 2♠ יפתחצפון 

ביד  ומערב יוסיף למשחק מלא.
הזאת יש סלאם, אך שימו לב שהוא 

עקיפה ולא צריך להגיע על מבוסס 
  אליו. 

  
 ניתוח משחק היד

  
לאחר ההובלה בספייד הכרוז 
יימשוך שליטים יעקוף בהצלחה את 

  לקיחות. 12הדאימוד וייתבע 
אמורה להיות התוצאה  480

  השכיחה ביד זו. 
  

  

Dealer: E 
Vul: E-W 22 Board:

 9762
 652
 AKQ94
 6

 A43
 A
 T8762
 K973

 JT5
 JT873
 J5
 QJT

 KQ8
 KQ94
 3
 A8542

 

West North East South 

--- --- 1♦ Dbl
1♥ 1♠ Pass Pass 

 Pass    
   

 
  ניתוח ההכרזה

  
ודרום יכפיל.  ,1♦-מזרח ייפתח ב

ר חייב לזכוצפון  .1♥מערב יכריז 
 Freeהכרזה חופשית (שהוא מכריז 

Bid(:  לא  1בגובה  מציידוהכרזה
, כפי שהייתה קודות 0-7תראה 

, לכן מראה לו מערב היה שותק. 
 הצדקהאין  למרות תשע הקודות,

. מכיוון שלאף אחד 2לקפוץ לגובה 
 1♠ ,מהשחקים אין הכרזה וספת

  יישאר החוזה הסופי. 
  

  ניתוח משחק היד
  

ת כיסות שצריך לכרוז בעיי
, במהלך המשחקלב אליה  להתייחס

. החוזה ראה מובטח עם זאת,
מערב צריך לשים לב ו, A♥-הובלה ב
סימון העדפת סדרה זקוק לשמזרח 

)Suit Preference הכלל הוא שכאשר .(
לבצע עוד לקיחות  סיכויאין לו 

ן לשותף באיזה מהסדרה, סמ
וותר על סדרה רצה שיחזור, ול

אותת לשותף עידוד בסדרהסיון לי.  
משחק היד הכון הוא להשתמש 

לשחק בחיתוכי קלאבים ביד, כדי 
ספייד לכיוון הדומם. חשוב לשים 

 ללא לב שלכרוז אין בעיה לשחק 
יש לו עוצרים מכיוון ש ,שליטים כלל
   .בכל הסדרות

ראה שכמות הלקיחות תהיה 
תלויה בדיוק של ההגה ומשחק 

שמוה התוצאה תוע בין . היד
ההגה תזכה משום שקיחות לתשע ל

בכמה חיתוכים של הסדרות 
   האדומות.



  10עמוד  20/1/2019  2019סימולטנית ארצית ינואר 
  
  

Dealer: S 
Vul: Both 23 Board:

 8
 AJ96
 J
 K975432

 AKJT754
 Q3
 K4
 T6

 Q962
 T82
 732
 AJ8

 3
 K754
 AQT9865
 Q

  

West North East South 

--- --- --- 1♦ 
Pass 1♥ 1♠ 2♥
2♠ 4♥ 4♠ X 

Pass Pass Pass             

 
  ניתוח ההכרזה

  
 אחד עשרלמרות  1♦-דרום יפתח ב

בגלל החלוקה המעולה , קודותה
 .הקודות בצבעים הארוכים וריכוז

. 1♠-ומזרח יתערב ב 1♥צפון יכריז 
מערב . 2♥-בשותפו ל יתמוך דרום
ט ועילמרות מ ,וצפון 2♠ יכריז

כריז משחק מלא בגלל יהקודות, 
הקלפים שי המעולה וחלוקתו 

הבודדים שמוסיפים לערך היד. 
עלול להתבצע  4♥-ש יחשושמזרח 

 שכדי. שימו לב 4♠- קריב לוי
משתלמת  תהיה בלתיה זו שהקרב
שי המקרים תקיימו אחד מצריך שי

  הבאים: 
ייכשל, מה שלא ראה  4♥ .1

מידו של מזרח לאור סביר 
העובדה שבמקרה הטוב 

ושאר  ייקח לקיחה בספייד
 הלקיחות שלו מפוקפקות. 

 3-ייכשל ב 4♠חוזה של  .2
במידה ויוכפל.  800וישלם 

 גם תרחיש זה בלתי סביר
של מזרח  היות ויש בידו

לקיחות בספייד שבע 
לכן  2והשותף תמך בגובה 

סביר להיח שיביא לו עוד 
  לקיחה.

: ידו טובה ושותפו דרום יכפיל  
  הבטיח כוח גם הוא. 

  
  ניתוח משחק היד

  
  לקיחות מלמעלה: 5פסיד י הכרוז

  דאימודים וקלאב. 2הארטים,  2
צריכה להיות טובה  500תוצאה של 

  מבוצע.  4♥-למזרח מערב היות ו
  

  

Dealer: W 
Vul: None 24 Board:

 QJ86
 Q
 KQJ85
 K97

 KT92
 KT75
 T32
 QT

 A753
 AJ8
 94
 J832

 4
 96432
 A76
 A654

 

West North East South 

Pass 1♦ Pass 1♥ 
Pass 1♠ Pass 2♦ 
Pass Pass Pass  

 
  
 

 ניתוח ההכרזה
  

בדאימוד  4-4צפון מבטיח לפחות 
 2♦ובספייד ודרום בהתלבטות בין 

  .-1Nל
מפתה  מצד אחד שיטת החישוב

עם  1NTביצוע של : 1NTלהכריז 
עם  ♦2ביצוע עדיף על לקיחה עודפת 

וביצוע החוזר דורש לקיחה עודפת 
, מצד שי לקיחה אחת פחות.

במידה וידו של השותף לא מאוזת, 
משחק חיתוכים מסוגל להיב בין 

תהיה  2♦תשע לעשר לקיחות, ואז 
  .ההכרזה המצחת

השותף עם אם  שאפילושימו לב 
 1NTביצוע של , ייה בדאימודרביע

לא יהיה קל, ולכן גם אז עדיף 
בגלל אופציית החיתוכים  2♦לשחק 

  .♠-ב
  

 ניתוח משחק היד
  

אי חוזר על ההמלצה שכאשר 
מובילים גד חוזים מוכים, במיוחד 

הכרוז הראה שי צבעים כאלה בהם 
ומאוד סביר שהמשחק ישוחק על 

 כדאיחיתוכים של הצבע השי, 
  ל בשליט. להובי
תגביל הובלה בשליט  , למשל,ביד זו

שישה את הכרוז לשמוה לקיחות: 
. בהובלות קלאביםושי דאימודים 

אחרות, יזכה הכרוז בלקיחות 
   עודפות.

עם ידו  1NTאלה שייבחרו להכריז 
בדיוק את החוזה יבצעו של צפון 

 זהה לזוגות שיכריזו תוצאה ויקבלו 
ויקבלו הובלה בשליט, אבל  2♦

יפסידו לזוגות שישחקו בדיאמוד 
  ויקבלו הובלה אחרת. 

  

  

Dealer: N 
Vul: E-W 25 Board:

 J8
 JT62
 943
 8532

 93
 8754
 AQJT876
 

 642
 A
 K52
 KQT764

 AKQT75
 KQ93
 
 AJ9

  

West North East South 

--- Pass 3♦ X 
4♦ Pass Pass 4♠

   Pass Pass Pass  
    

  
 

  ניתוח ההכרזה
  

 , מזרחלמרות הרביעייה במייג'ור
בגלל איכות  3♦-ייבחר לפתוח ב

 ומת ההארטיםלע הדאימוד סדרת
ולי העתיד. דרום ייבחר בביג ט

 2ולאחר  4♦מערב יכריז דאבל. 
  ושם ישחק. 4♠פאסים דרום יכריז 

מזרח ומערב אים אמורים להמשיך 
ולהכריז, כי בלא מעט ידיים הם  
ייכשלו באופן חרץ. אבל כאן 
האגרסיביות תשתלם, ומי שיכריזו 

ויזכו בתוצאה  5♦הלאה, יבצעו 
  הדרת.

  
  ניתוח משחק היד

  
מערב בשלב זה  .בודד ♥A- הובלה ב

ייחתך על ידי יודע שהדאימוד 
לושה בידו + שלושה הכרוז (ש

שהבטיח בשולחן והשביעייה 
הסיכוי היחיד של מערב  ).השותף

 . ביגו!הוא לשחק את המלך קלאב
הכרוז מזכיר ברווז שקלע כעת 

עוברת לחיתוך ההגה למטווח: 
צולב, זוכה בחמש לקיחות, 

  החוזה פעמיים.  ומכשילה את
  



  11עמוד  20/1/2019  2019סימולטנית ארצית ינואר 
  
  

Dealer: E 
Vul: Both 26 Board:

 A753
 T9865
 KQ97
 

 9864
 4
 JT6
 A9742

 T
 AKJ2
 A8532
 KQ6

 KQJ2
 Q73
 4
 JT853

 

West North East South 

--- --- Pass Pass
1♦ Pass 1♠ Pass 
2♥ Pass 3♦ Pass 

3NT Pass Pass Pass
 

  ניתוח ההכרזה
  

קשה להימע מהמשחק המלא 
   למרות מיעוט הקודות.

 ,1♦-מערב ייפתח את ההכרזה ב
בהארט עלובה וצפון עם סדרה 

מזרח יכריז  במצב פגיע יכריז פאס.
. קודות 5למרות שיש לו רק  1♠

העיקרון הוא שמול פתיחת שותף, 
בידיו אס לעולם לא כריז אם 
 6-גם אם בידיו פחות מ( ! פאס

מערב משתמש בהכרזת קודות). 
reverse,  17אשר מבטיחה לשותף +

כרזו. בסדרות שהו -5-4קודות ו
ראה העדפה לסדרת ימזרח 

הדאימוד מבין שתי הסדרות של 
מפי ( 3NTכריז יהשותף, ומערב 

   .)היא מחייבת 3♦שהכרזת 
  

  ניתוח משחק היד
  

וביד זו , ודורש מזל לביצועהחוזה 
השאלה תו. יאלת המזל לא א

  בכמה ייכשל הכרוז. היחידה היא 
צפון יוביל באחת מסדרות המייג'ור 

אם . זאת משום שיידויעדיף ספ
של  סדרתותוך  לאוביל , ♥-וביל ב

הכרוז וכך יהיה לו הרבה יותר 
 -קשה לפתח את הסדרה. הובלה ב

היא דרך סדרת  ,ומת זאתלע ,♠
, ויהיה וח יותר הספייד של הדומם

לפתח את הסדרה בהמשך. 
ההמלצה היא שתמיד עדיף להוביל (

דרך הסדרה של הדומם על פי 
של המוצהר הכוח  תוך לאהובלה 
  הכרוז).

ביד זו שתי ההובלות יוצרות מצב 
לקיחות  שבעגיע ליהכרוז  .דומה
 שלושה ,הארטים: שלושה בלבד

  קלאבים ואס דאימוד.
  

  

Dealer: S 
Vul: None 27 Board:

 4
 QJT84
 74
 T9643

 AKT5
 7
 QJ3
 AK752

 72
 A965
 AK982
 J8

 QJ9863
 K32
 T65
 Q

  

West North East South 

--- --- --- 2♠ 
Dbl Pass Pass Pass

    
    

 
 ניתוח ההכרזה

  
חלש הפעם יוצאת פחות  2♠פתיחת 

צלחת אך עדיין סבירה בהחלט. מו
כפיל. הוא אומם לא יכול מערב י

להבטיח תמיכה לסדרת הקלאב, אך 
במצבים אלה העדיפות הראשוה 
היא למציאת ההתאמה בסדרת 

 3המייג'ור (אם מערב יכריז 
דיאמוד, השותפות תתקשה למצוא 

ההכרזה התאמה בארט אם יש כזו). 
למזרח תגיע למזרח במצב קשה. 

הרבה קודות ויד עם פוטציאל 
יתקשה אבל מזרח  .אפילו לסלאם

יש לזכור  לבדוק אפשרות  לסלאם.
שאו לא רוצים לעבור את גובה 

היקוד (לשחק חוזה בשיטת  3NTה
מייור לרוב ייב תוצאה  5של 

בגלל העמימות  ). 3NTחותה מול
ייבחר להפוך את הדבל הזו, מזרח 

 2♠של השותף למעיש ולשחק 
מוכפל  2♠- מזרח רואה שמוכפל: 

משחק מלא  דיפה עלעייב תוצאה 
בהגה, רבות פשוט, יש לו לקיחות 

הבטיח ששליטים טובים ושותף 
  פתיחה לפחות. 

  
 ניתוח משחק היד

  
כשיתפזר העשן סביב גווייתו של 
הכרוז, הוא יגלה שמסר להגה 

לקיחות ותוצאה מעולה  9 מדויקת
שעדיפה בהרבה על משחק של  +800
3NT.  יצול ה כזו מבוססת עלהג

  כל חיתוכי ההארט.  מלא של
  

  

Dealer: W 
Vul: N-S 28 Board:

 Q4
 AJ8765
 KT
 943

 J2
 T43
 QJ864
 K62

 9763
 KQ92
 95
 AT7

 AKT85
 
 A732
 QJ85

 

West North East South 

Pass 2♥ Pass Pass
Pass    

    
   

 
  ניתוח ההכרזה

  
קודות עדיין  10-צפון למרות ה

חלש בגלל  2♥ייבחר בפתיחת 
. יקוד הפגיעות שדורשת יותר

ה משלו יש לו חמישיי בהתלבטות:
מצד שי  .וחוסר בסדרת השותף

הכרזה  מצידו תהיה 2♠הכרזת 
הסתבך אם מחייבת, שעלולה ל

פאס לשותף אין התאמה בספייד. 
תהיה בחירה בוה. אם יתמזל 

מזרח יכסו למכרז, -מזלו ומערב
דרום ישמח להכפיל כל חוזה שהם 

  ישחקו. 
  

  ניתוח משחק היד
  

בגלל הכמות הגדולה של הקודות, 
 -חלוקת השליטים הוחה יחסיתו

הכרוז אמור לבצע את החוזה לאחר 
 שיהארטים ו שלושהשיימסור 

קלאבים. להגה יהיו מספר 
הזדמויות למשוך את הקלאבים 
שלהם ואם לא יצלו אף אחת 

לו עלול להשליך אותם על הכרוז אפי
  הספיידים ולבצע לקיחה עודפת.

  
  



  12עמוד  20/1/2019  2019סימולטנית ארצית ינואר 
  
  

Dealer: N 
Vul: Both 29 Board:

 K
 KJT53
 J82
 AT83

 AT82
 AQ964
 T763


 QJ75
 8
 AQ
 J96542

 9643
 72
 K954
 KQ7

  

West North East South 

--- 1♥ Pass 1♠ 
Pass 2♣ Pass 2♥
Pass Pass Pass  

    
 

  ניתוח ההכרזה
  

: כל חוזה דרום-לצפון מהגיהיוםיד 
  , ובהרבה. ייפולשישחקו 

 .1♠ודרום עוה  1♥-צפון פותח ב
קודות וסדרה מחוררת  10מערב ל

כן למרות החלוקה . על בקלאב
 2♣פאס. צפון יכריז בהיפה ייבחר 

למרות איכות  2♥-ודרום יתקן ל
לשחק עדיף לרוב ( הקלאבים

ושם ) 4-3- במאשר  5-2התאמה של ב
  ישחקו. 

הוא , 2♣- מערב ייכס להכרזה בלו  
   . וישלם ביוקריציל את צפון דרום 

  
  ניתוח משחק היד

  
. החוזה עגוםשל חוזה זה  העתיד

 עד היא השאלהייפול לא מעט, ו
 ♦-כמה ההגה תדייק. מזרח יוביל ב

את המצב. בידו  אמור להביןומערב 
שישה קלאבים, בדומם שלושה 

הכרוז הבטיח ארבעה. המסקה ו
. כעת אין קלאביםשותף היא של
שחק קלאב לחיתוך דאימוד י מערב

ד לידו קלאב לחיתוך, דאימו
... וזה לא  לחיתוך קלאב לחיתוך

בידו של מזרח עוד  יגמר כאן כי
שלוש לקיחות. סך הכל ההגה 

וחיתוך) ,  AQדאימודים ( 3-תזכה ב
שלושה (וחמישה הארטים  ,ספייד

  הארט). AQחיתוכי קלאב ו
ייפול ארבע החוזה בהגה מדויקת 

ויזכה את מזרח מערב  פעמים
  . לא הכפילו גם אםבתוצאה טובה 

  

  

Dealer: E 
Vul: None 30 Board:

 A9
 62
 QJ7642
 JT4

 KQJT
 KT3
 A3
 AK98

 76542
 J87
 KT8
 Q6

 83
 AQ954
 95
 7532

  

West North East South 

--- --- 2NT Pass 
3♥ Pass 4♠ Pass

Pass Pass   
    

 
 ניתוח ההכרזה

  
 -2NT,מזרח פותח את המכרז ב

, מערב עושה טרספר לספייד
לתשובה  להמתיןמבלי ומזרח, 
להראות  4♠ יכריז ,מהשותף

מקסימום ושגם מול מעט קודות 
  לשחק משחק מלא.   כוןהוא 

  
 ניתוח משחק היד

  
חוזה חסר מזל לכרוז. לאחר הובלה 
באחת מסדרות המייור, הכרוז 

לאחר שימסור . לסדרת השליט יפה
את האס, צפון יוכל לשחק הארט 
ודרום ישחק שלושה סיבובי הארט 

  שאת השלישי צפון חותך.
  וז יכול לעשות יותר טוב?מה הכר

. בקלפים פתוחים הכרוז לא הרבה
יכול לשחק שלושה סיבובי קלאב 

וכאשר הסיך  ,להשליך הארטו
והעשר ופלים על הקלאב הרביעי 

את  לבצעוכך וסף הארט  להשליך
 : החוזה. משחק זה לדעתי שגוי

יכולים לחתוך לכרוז את הקלאב 
העשר לא השלישי או שהסיך ו

  .ייפלו
מו לב שבכדי שהחוזה ייכשל שי

, האס ספייד דרוש הרבה חוסר מזל
שממוקם ביד המסוכת, שי 

שיושבים בחוץ גבוהים ארטים ה
  והחיתוך. 

  

  

Dealer: S 
Vul: N-S 31 Board:

 K854
 Q
 432
 KQJ65

 Q2
 T65
 J976
 AT83

 A763
 AK98732
 K8
 

 JT9
 J4
 AQT5
 9742

  

West North East South 

--- --- --- Pass 
1♥ Dbl 2♥ Dbl
4♥ Pass Pass Pass 

    
 

  ניתוח ההכרזה
  

. צפון 1♥מערב עם יד הדרת ייפתח 
קודות בלבד,  11למרות שיש בידו 

דת יכפיל. היא מלכה בוד 2שמתוכן 
ידו טובה למשחק בצבע, יש לו 
סדרה טובה ורביעייה בספייד 

 2♥-. מזרח תומך בלהראותשחשוב 
קודות אל מול הדבל  8ולדרום יש 
על יירצה להיאבק  של השותף

החוזה. איך יהיה הכי כון לעשות 
זאת? דאבל. אם היה לו רביעייה 
בספייד היה מכריז אותה. לכן דאבל 

בספייד אלא  לא מבטיח רביעייה
מראה לשותף שמה שיכריז טוב לו. 

קודות בלבד אך עם  14מערב עם 
חלוקה מעולה מול התמיכה של 
השותף יכריז משחק מלא ושם 

  ישחק.  
  

  ניתוח משחק היד
  

הכרוז ימסור  ♣K-לאחר הובלה ב
להגה בסך הכל ספייד ודאימוד 

  לקיחות. 11ויבצע 
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Dealer: W 
Vul: E-W 32 Board:

 JT986
 9632
 642
 6

 5
 QJ
 K985
 AK9875

 Q743
 KT4
 AQT
 QT4

 AK2
 A875
 J73
 J32

 

West North East South 

1♣ Pass 2♣* Pass
2NT Pass 3NT Pass 
Pass Pass   

  
* 2♣ - Inverted Minor 10 קודות +

  והתאמה.
  

  ניתוח ההכרזה
מייור  1סיכום מומלץ מול פתיחת 

 2-לשל שותף הוא לשחק שתמיכה 
+ 10באותו מייור דווקא תבטיח 

 3-תאמה ואילו קפיצה לקודות וה
  )Inverted Minor. (6-9תבטיח 
אומם עם פתיחה, אך יודע דרום 

שהקודות אצל המתגדים ואין 
 עם 2NTסיבה שיכריז. מערב יכריז 

עוצרים בכל הסדרות ויד מתאימה 
אומם עם יד לא . מזרח NT-ל

מאוזת, אך הוא יודע שביצוע 
ראה כמעט בלתי  ♣- ב סלאם 
 .NT-במשחק מלא ב ויסתפקאפשרי 

חשוב לזכור שבשיטת היקוד או 
 5מאשר  3NTלרוב עדיף לשחק 

מייור מכיוון שגם דרושות פחות 
לקיחות וגם מקבלים יותר יקוד על 

 קיחות עודפות. ל
  

  ניתוח משחק היד
  

ולאור המיקום  J♠-הובלה טבעית ב
הוח של התמוות בספייד הכרוז 

 2לקיחות לאחר שייתן  10יבצע 
ספיידים והארט. אם דרום לא ייקח 
את הלקיחות שלו מהר הכרוז 

לקיחות  11אפילו יצליח לבצע 
   ולקבל תוצאה מעולה.

  

  

Dealer: N 
Vul: None 33 Board:

 K43
 AQT94
 9873
 6

 AQ862
 65
 A2
 AK84

 J5
 J873
 QJ4
 9732

 T97
 K2
 KT65
 QJT5

  

West North East South 

--- Pass 1♠ Pass 
Pass 2♥ Dbl Pass
2♠ Pass Pass Pass 

    
 

 ניתוח ההכרזה
  

, 1♠-המכרז  במזרח פותח את 
ולאחר שי פאסים ההכרזה מגיע 

מהר צפון לא מוותר כל כך  לצפון.
, balancing (♥2ומכריז ביד רביעית (

לא לתת למזרח לקות את החוזה 
  בזול.

קודות ויד הדרת  17מזרח עם 
הפאס  בהתןחייב להכריז, אפילו 
יחייב את  3♣של השותף. להכריז 

ולכן ההכרזה  שלושהשותף לגובה 
הכוה תהיה דאבל. שימו לב 
שהשותף צריך להיזהר מלהכריז 

, ויעדיף 3בה סדרות חדשות בגו
(כמו ביד הזו). מערב  2♠להכריז 

 3מחשש לשחק בגובה  2♠יכריז 
ללא התאמה (המייורים של השותף 

חוזה  3♣יכולים להיות הפוכים ואז 
  ושם ישחק. וראי)

  
 ניתוח משחק היד

  
, מה K♥דרום יוביל בסדרת השותף, 

שיעשה מאוד טוב להגה. המשך 
בהארט וצפון ייקח וימשיך בעוד 

כעת למזרח בעיה. אם רט גבוה. הא
יחתוך עם גבוהה הוא עלול להפסיד 
עוד ספיידים מיותרים. אם ישליך 
לוזר, צפון ימשיך בעוד הארט וכבר 
לא יהיה לו מעה. מזרח צריך 
לחתוך בקטן, בתקווה שזה לא 

  ישה.
כעת לכרוז, שבלי כיסה לדומם 

 2לעקוף את הספייד יימסור: 
החלוקה  קלאבים (לאור 2הארטים, 

 2-והרעה של הסדרה), דאימוד 
(חיתוך והמלך). החוזה  ספיידים
לקיחות אלא אם  שתייוכשל ב

   ההגה תתרשל.
  

  

Dealer: E 
Vul: N-S 34 Board:

 AK762
 AK762
 A5
 Q

 93
 J853
 KT3
 J985

 Q8
 QT4
 842
 AT743

 JT54
 9
 QJ976
 K62

 

West North East South 

--- --- Pass Pass
Pass 1♠ Pass 3♣* 
Pass 4♣** Pass 4♥** 
Pass  4♠ Pass Pass  

* 3♣ - Bergen Raise) (6-9  קודות
  קלפים בספייד 4והתאמה של 

 ** 4♣- )Cue Bid( טרול מראה על קו
  ראשון או שי בסדרה.

 **4♥ - )Cue Bid טרולמראה על קו (
  ראשון או שי בסדרה.

  
  ניתוח ההכרזה

לצפון יד פלאה מול הכרזת הברגן 
של השותף. אך מצד שי אין לו 
מספיק כדי ללכת לסלאם לבד. לכן 

שמראה על  4♣יבחר בהכרזת 
קוטרול ראשון או שי בקלאב 

  .4♥. דרום יכריז ועיין בסלאם
העיקרון המרכזי בהכרזת קיו 
בידים, הוא שכאשר או מדלגים על 
סדרה, או שוללים קוטרול 

צפון יודע שהיות ושותפו בסדרה. 
דילג על סדרת הדאימוד יש לו 
 .כראה מפסיד בסדרת הדאימוד

קודות  9-היות והשותף מוגבל ב
הגיוי לחשוב שיהיה לו עוד מפסיד 

  .4♠-ב פקבצד, ויסת
ביד זו סלאם מבוצע על חלוקת  

הספייד הוחה ובוסף על חלוקת 
 לאההארט הוחה. בפועל זהו 

  .סלאם טוב
  

  ניתוח משחק היד
  

ההובלה פה פחות תשה את מהלך 
המשחק. הכרוז יפתח את הקלאב 
שבדומם בשביל להפטר מהמפסיד 
בדאימוד ובכך לא יצטרך לעקוף 

ה את בהמשך הכרוז יגלאת המלך. 
) 2-2החלוקה הוחה בספייד (

  לקיחות. 12) ויבצע 4-3ובהארט (
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Dealer: S 
Vul: E-W 35 Board:

 J3
 KQ874
 7542
 J9

 AT952
 JT5
 A3
 AQ8

 
 9632
 KJT9
 T7642

 KQ8764
 A
 Q86
 K53

  

West North East South 

--- --- --- 1♠ 
Pass 1NT Pass 2♠
Pass Pass Pass  

    
 

  ניתוח ההכרזה
  

 1NT-, צפון ישיב ב1♠-דרום ייפתח ב
ולמזרח אין הכרזה מתאימה. דבל 
ת יתאר יד שכל הסדרות מתאימו

מה שבכלל לא כון לגביי ידו  -לה
של מזרח, ואין לו סדרה להתערב 

  ולכן ייבחר להכריז פאס.
דרום יחזור על סדרת הספייד לתאר 

  קודות ושישייה ושם ישחק. 12-14
  

  ניתוח משחק היד
  

לביצוע החוזה ההגה צריכה להיות 
מרושלת. קלף ההובלה ישפיע מאוד 

  על התוצאה כאן. 
פחות טובה  תהיה ♣- הובלה ב

בהרבה מהובלה בהארט שלא תעזור 
חייב להודות, אי הייתי לכרוז כלל. 

בוחר בקלאב. לאחר ההובלה מזרח 
צריך לעבור כעת לסדרת הדאימוד, 
ולמשוך את שלושת הלקיחות 
בסדרה. אם לא, הכרוז יוכל לשחק 

לחתוך קלאב  ,את ההארט מהיד
הארטים גבוהים  2בדומם ועל 

מודים, הדאי 2להשליך את 
ספיידים, דאימוד  3ולמסור: 

  וקלאב.
מזרח צריך להיות ערי למצב שעלול 
להתרחש ולדעת שאין לו סדרה 

  שעדיף לו לשחק חוץ מדאימוד.
הובלה בהארט תגרום לכרוז ליפול 

  .לקיחות 2מלמעלה בלפחות 

  

Dealer: W 
Vul: Both 36 Board:

 KT986
 Q8
 9
 KQJ63

 J52
 KT3
 JT863
 74

 A7
 AJ
 KQ42
 A9852

 Q43
 976542
 A75
 T

 

West North East South 

1♣ 1♠ Pass 2♠
2NT Pass Pass Pass 

    
 

 
 ניתוח ההכרזה

  
מערב לאחר מהלך הכרזה רגיל 

  -♠2תקל בבעיית הכרזה לאחר ה
. דבל יראה שהוא מוכן של דרום

לשמוע כל הכרזה של השותף, אך 
הוא  3♥למעשה אם שותפו יכריז 
ייתן  3♦יהיה במצב לא טוב בכלל. 

לשותף לבחור בין המייורים, אך 
- שימו לב שאם הוא ייבחר לתקן ל

  .4יהיה חייב להכריז בגובה , ♣
. 2NTמערב בוחר ברע במיעוטו, לכן 

ן ידו כמעט מאוזת ועם עוצר ולכ
וכך יימע הכי  NT-מוכן לשחק ב

הרבה צרות בהמשך. ביד זו דווקא 
דבל היה יוצא טוב יותר מכיוון שיש 
התאמה הדרת בדאימוד שתוחמץ 

לאף  2NT-. לאחר ה2NT-בגלל ה
אחד אין מה להכריז ולכן שם 

   ישחקו.
  

 ניתוח משחק היד
  

לאחר הובלה טבעית בספייד הכרוז 
ד ויבצע ם ודאימוספיידי 4ייתן רק 

  את החוזה בדיוק.
  

  

Dealer: N 
Vul: N-S 37 Board:

 AK732
 97
 K73
 KT8

 J854
 AQT842
 5
 94

 6
 K5
 JT942
 AJ532

 QT9
 J63
 AQ86
 Q76

  

West North East South 

--- 1♠ 3♥ 3♠ 
Pass Pass Pass 

    
    

 
  ניתוח ההכרזה

  
מזרח בפגיעות  1♠-צפון ייפתח ב

עדיפה, למרות שאין לו שביעייה 
להכרזה זו, עדיין ייבחר ליצור לחץ 

  .3♥ולהכריז  על היריבים
כאן  3♠. הכרזת 3♠דרום כעת יכריז 

אומם היא התמיכה המיימאלית 
אך בגלל הלחץ שהופעל היא 

ת להראות סוג של הזמה משמש
כמובן שאם לדרום . למשחק מלא

חלוקה מעיית יכול גם להכריז עם 
פחות קודות אבל צריך לזכור 

  שהכרזה זו מתארת יד טובה.
ויכריז לצפון פתיחה מיימאלית 

  פאס ושם ישחקו.
  

  ניתוח משחק היד
  

הכרוז כאשר ייראה את הדומם 
שלא משחק  יצטערבמבט ראשון 

משחק מלא, אך מהר מאוד יגלה 
את החלוקה הלא וחה בספייד 

  ויירגע. 
החוזה יבוצע לאור המיקום הוח 

 2לאחר שהכרוז ימסור:  ♣J-של ה
  הארטים קלאב וספייד.
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Dealer: E 
Vul: E-W 38 Board:

 AK96
 7
 Q74
 Q9742

 T875
 85
 KJ95
 KJ3

 J42
 AKT63
 T8
 865

 Q3
 QJ942
 A632
 AT

 

West North East South 

--- --- Pass 1♥
Pass 1♠ Pass 2♦ 
Pass 2NT Pass Pass 
Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

  
בסדרות האדומות  5-4דרום מבטיח 

משתמש קודות. צפון  11-17-ו
 10-11 המתארת יד 2NT  בהכרזת

קודות בלי התאמה ויד מזמיה 
   למשחק מלא.

קודות בלבד רואה שאין  13לדרום 
מספיק קודות למשחק מלא 

  ומכריז פאס.
  

  ניתוח משחק היד
  

הרבה ייקבע על קלף ההובלה של 
מזרח. במצבים אלה אי פחות 
, ממליץ להוביל מהצבע שלא הוכרז

  לרוב לכרוז יהיה אורך בצבע זה. 
יש בחירה בין ספייד  לכן למזרח

בדאימוד  לדאימוד. הובלה
מסוכת ריכוז התמוות ולכן 
ההובלה הטובה ביותר תהיה 
בספייד. בהובלה בספייד לכרוז יהיו 
בעיות. מאחר וכראה לא יחש את 

) החוזה 10-סדרת הקלאב (קלאב ל
שחסרה כשל בגלל יכראה עתיד לה

 (שלושה הלקיחה השמייתלו 
פיידים שלושה ס ,קלאבים

   ודאימוד).
  

  

Dealer: S 
Vul: Both 39 Board:

 A3
 8765
 972
 AKQJ

 QT9754
 J942
 QJ
 9

 KJ8
 AKQ
 AT65
 764

 62
 T3
 K843
 T8532

  

West North East South 

--- --- --- Pass 
1NT Pass 2♥ Pass
2♠ Pass Pass Pass 

    
 
 

 ניתוח ההכרזה
  

למזרח אין  1NTלאחר פתיחה של 
להזמין למרות קודות בכדי מספיק 

ן מידו של החלוקה. ביד זו להזמי
מזרח יוצא מוצלח מאוד ומערב 

 בשמחה. יקבל
  

 ניתוח משחק היד
  

משחק פשוט לביצוע לאחר עקיפה 
 11מוצלחת בדאימוד הכרוז יבצע 

  לקיחות. 
זוגות אשר יגיעו למשחק מלא 

  יקבלו תוצאה הדרת.
  

  

Dealer: W 
Vul: None 40 Board:

 K865
 AKT72
 A54
 6

 A93
 8654
 QT6
 T97

 QJT4
 9
 K2
 AQJ854

 72
 QJ3
 J9873
 K32

 

West North East South 

1♣ 1♥ Pass 2♥
3♣ 3♥ Pass Pass 

Pass    
   

 
  ניתוח ההכרזה

  
יד זו תוכרע על המלחמה על החוזה 

, צפון 1♣- מערב פותח בהחלקי. 
 6ולמזרח יש אומם  ,1♥-תערב במ

קודות אך בלי הכרזה מתאימה 
 2♥-יכריז פאס. דרום ייתמוך ל

ומערב יחזור על סדרת הקלאב שלו 
. מערב יודע שלשותפו אין 3בגובה 

רביעייה בספייד מכיוון שלא הכריז 
דבל גטיב ולכן מוותר על האופציה 

  .3♣ומכריז  ♠- למצוא התאמה ב
היא  3♥-ת ה. משמעו3♥צפון יכריז 

לא להזמין את השותף למשחק 
מלא, אלא להתחרות על החוזה 
החלקי. כאשר או בהכרזה 
תחרותית חזרה על הצבע היא 

יד מראה רצון להתחרות, ואילו 
) Dbl Maxi( מזמיה מכריזה דאבל

אשר שואלת את השותף האם הוא 
מיימום או מקסימום. למזרח אין 
הכרזה מתאימה וכראה שצפון 

 4♣- שם. שחקים שיתחרו לישחק 
  יקבלו תוצאה טובה.

  
  ניתוח משחק היד

  
חוזה זה עתיד להיכשל, השאלה רק 

 6-כראה יגיע להכרוז  בכמה.
לקיחות בהארט, חמישה ביד 
וחיתוך ספייד בדומם ודאימוד 

 לקיחות אמורה 2-אחד. פילה ב
דרום, -להיות תוצאה טובה לצפון

מבוצע עם לקיחה  3♣- היות ו
  .עודפת
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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...


