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דבר ועד העמותה
מתחילים 

תרגול הכרזות בסיסיות
הגבהת לקיחות

הכרזות 
הכרזת קפיצה בסיבוב השני של הפותח

מוסכמת Lebensohl לאחר פתיחה 1NT )מאמר שני(
Reverse המשך אחרי הכרזת

משחק היד
)endplay( הכנת משחק סופי

סיקור תחרויות
חצי גמר אליפות ישראל לזוגות מעורבים אונליין 2021

תוכנית פסטיבל הברידג' ה-2 אונליין 2021
גמר אליפות ישראל לזוגות מעורבים אונליין 2021

שונות 
בחן את עצמך

בחן את עצמך - פתרונות
איזה קלף לשחק קודם?

מועדונים
מקבלי דרגות

דפי ההתאגדות
English

The Missing Trick

גלעד אופיר

רם סופר
רם סופר

אילנה לונשטיין
אלדד גינוסר
רם סופר

רם סופר

רם סופר
מערכת
רם סופר

אורן לידור
מערכת
דרור שיפטן
מערכת
מערכת
אוריה מאיר, אסף עמית
Ram Soffer
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מערכת

דבר ועד העמותה אפריל 2021
"היכן שלא תהיה – אלו החברים שלך שיוצרים את עולמך."
 )ויליאם ג'יימס(

שלום חברות וחברים ומועדים לשמחה,

 30 שמעל  לעדכנכם  שמח  ואני  הקורונה  ממגבלות  הדרגתית  ביציאה  ממשיכים  אנו 
הירוק. רשימת המועדונים  מועדונים כבר חזרו לפעילות פרונטלית תחת מגבלות התו 
ידי לחיצה  הפעילים מתעדכנת באופן שוטף באתר ההתאגדות ותוכלו להגיע אליה על 

כאן.

פעילויות  לצד  אונליין  פעילויות  מתקיימות  בה  ביניים  בתקופת  כעת  נמצאים  אנו 
פרונטליות. החזרה לפעילות פרונטלית מתבצעת בצורה הדרגתית אך אט אט אנו רואים 

יותר ויותר שחקנים שמגיעים לשחק במועדונים והרי זה מבורך. 

שהתקבלו  המצוינות  והתגובות  הראשון  האונליין  הברידג'  פסטיבל  של  ההצלחה  לאור 
באפריל(.   29-23( זה  חודש  בסוף  נוסף  אונליין  פסטיבל  יתקיים  ההתאגדות,  מחברי 
בפסטיבל תוכלו להשתתף במגוון תחרויות זוגות וקבוצות וכמובן לזכות בנקודות ארציות 

ובינלאומיות. 

אנו עדיין בשאיפה לקיים גם את הפסטיבל הפרונטלי המסורתי של ההתאגדות במתכונת 
מסוימת, בחודש יולי הקרוב. נעדכן בנושא בהמשך.

כתחרויות  הארץ  אליפויות  את  לקיים  מעוניינת  בתפיסתה  ההתאגדות  כי  לציין  חשוב 
פרונטאליות וכבר באליפות הקרובה בחודש מאי, אליפות הארץ לסניורים, ייעשה מאמץ 
נוספים על כך  לקיים את שלבי הגמר של האליפות בבית ההתאגדות ברעננה. פרטים 

בדפי ההתאגדות בסוף ביטאון זה.

אחרון חביב לעדכון זה, אנו שמחים להזמינכם להרצאת אונליין נוספת הפתוחה לחברי 
הפידבקים  ולאור  באפריל  ה-20  בתאריך  תתקיים  ההרצאה  עלות.  וללא  ההתאגדות 
והפעם בהרצאה חדשה  נוספת  עמית עברון להופיע בפנינו פעם  המעולים הזמנו את 

ומרתקת "ממעמקי הנפש למעמקי המוח".

עד כאן עדכונים להפעם, שמרו על עצמכם ומקווה שנתראה במהרה,

גלעד אופיר

תרגישו חופשי לפנות אליי - GiladO.Bridge@Gmail.Com ובטלפון 050-6000727

https://main.bridge.co.il/uploads/files/clubs-opening.pdf

