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הכרזות

מציאת התאמה 4-4 במייג'ור בסדרה השנייה של הפותח 
המשיב החזק – הזמנה לסלם

             על רגל אחת )חלק ב'( 
משחק משחק  פינת הקונבנציה – Inverted Minors )חלק ב'( 

משחק היד
 Deep Finesse

עת למשיכה ועת להשלכה - "הבלוג של גינו"ההגנה
משחק ההגנה

מצא את ההבדלים – המשך לפי איתות השותף
שפר את הגנתך – מתן חיתוך לשותף )3(

פי כלב נחייה )2( – מידע 
סיקור תחרויות

הדים מאליפות העולם לצעירים
הצלחה ישראלית בארה"ב

סלמים בפולין
שונות

חידת אוקטובר - ופתרון חידת ספטמבר 
תשבץ חודש אוקטובר

באים לחזק - יוצאים מחוזקים
פתרון תשבץ חודש אוגוסט

פינת החוק – השימוש בכרטיס Stop  במהלך המכרז
דפי ההתאגדות

נופשונים
English

The 52nd International Tel Aviv Festival )3(
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דבר ועד העמותה אוקטובר 2018

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

ברידג' - חגיגה אמיתית של תרבויות ואנשים
שלום חברים,

חודש ספטמבר נגמר לו ואיתו תקופת החגים המהנה. לבינתיים נפתחה באורלנדו, ארה"ב, אליפות העולם הפתוחה של 
איגוד הברידג' העולמי עם נוכחות מרשימה של שחקנים ישראליים מצוינים כשחלקם שיתפו פעולה בהרכבים בינלאומיים.

אנצל את ההזדמנות לספר לכם קצת על מבנה הברידג' העולמי. את הענף מרכזת ומובילה התאגדות הברידג' העולמית 
)World Bridge Federation – WBF(. ההתאגדות העולמית מחולקת למספר "אזורים" גיאוגרפיים אשר לכל אחד מהם 

יש נציגות בהנהלת האיגוד העולמי.

נכון להיום ועל פי נתוני ה-WBF משנת 2017, ישנם 8 אזורים ואלו מספר החברים בכל אחד מהאזורים:

)EBL( - 46 מדינות וישראל בתוכן, מעל 350,000 חברים )!(.. 1 אירופה

)ACBL(- 3 מדינות, מעל 170,000 חברים.. 2 צפון אמריקה

)CSB(- 10 מדינות, מעל 3,500 חברים.. 3 דרום אמריקה 

)BFAME( - 11 מדינות, מעל 7,300 חברים.. 4 אסיה והמזרח התיכון

)CAC( - 14 מדינות, כ-900 חברים.. 5 מרכז אמריקה והקאריביים

)APFB( - 12 מדינות, כ-60,000 חברים.. 6 אסיה ומדינות האוקיינוס השקט

)SPBF( - 4 מדינות, מעל 50,000 חברים.. 7 אוקיאנה

)ABF( - 12 מדינות, מעל 6,000 חברים.. 8 אפריקה

על פי נתונים אלו חברות בהתאגדות העולמית 112 מדינות וכ-650,000 חברים כאשר מחוז אירופה מונה כ-53% והמחוז 
השני בגודלו הוא מחוז צפון אמריקה עם כ-26%.

על מנת לסבר את האוזן ולרומם את הרוח, נכון להיום, חברים בהתאגדות הישראלית לברידג' למעלה מ-8,000 חברים, 
מספר שיא!, עובדה שמציבה אותנו במקום השמיני באירופה ובמקום גבוה מאוד בגזרה העולמית. את המקומות ה-1 

וה-2 תופסות ההתאגדויות הצרפתית וההולנדית עם כ-80,000 חברים כל אחת.

שימו לב כי בהתאגדות הישראלית לבדה יותר חברים מכל אחד מארבעת האזורים החברים בהתאגדות העולמית - דרום 
אמריקה, אסיה והמזרח התיכון, מרכז אמריקה והקאריביים ואפריקה.

מעבר "לגודל" המספרי ההתאגדות הישראלית לברידג' זוכה להרבה כבוד מסביב לעולם וחבריה משובצים בוועדות חשובות 
בשלל תחומים. על ועדות אלו אפרט בעתיד אך ארצה לנצל הזדמנות זו על מנת לברך את איתן לוי, נשיא ההתאגדות 
לשעבר וחבר כבוד, שמכהן כחבר הנהלת האיגוד העולמי ומונה השבוע כחבר ב-WBFLC אחת הועדות היוקרתיות בעולם, 

אם לא היוקרתית שבהן שאמונה על קביעת חוקי משחק הברידג' הבינלאומיים. 

לצורך העניין, איתן יוכל להחליט שמינואר 2019 אם מישהו משחק ספייד אז חובה לשחק קלאב או אפילו שהקלף השני 
הכי גבוה זוכה אבל ברשותכם אבחר לסיים כאן ולא לתת לאיתן רעיונות נוספים 

מקווה שנהניתם מטור "פחות שגרתי". אני עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת 
המייל שלי

Gilado.bridge@gmail.com או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי 

גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.


