
 

תוכן עניינים

מו"ל: רותם פרסום והפקות בע"מ טל': 077-3330775 | פקס: 03-5717007

ravit@rotemltd.co.il | 050-9430111 :'מנהלת מדיה ומודעות: רוית ברינגס טל
gadi@rotemltd.co.il | עורך ראשי: גד רוזמרין

עורכת משנה: מטילדה פופלילוב  |  עורך לשוני: רם סופר  |  עריכה ופיקוח: גלעד אופיר
עריכה גרפית: לילו פופלילוב  |  צילום: אילן שזיפי

דפי ההתאגדות – אוריה מאיר / אילן שזיפי

ההתאגדות הישראלית לברידג' 09-7774031
לעידכון פרטים יש ליצור קשר עם משרד ההתאגדות.

כל הזכויות שמורות למו"ל. אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

www. rot em lt d. co. i l

מערכת

3

 4
6
10
14

17
20

23
29
33
35
36

40
41
42
43
47
49
59

63

דבר ועד העמותה
הכרזות 

הכרזה שנייה של הפותח: חזרה על סדרתו
הכרזות – צעד אחר צעד )6( המשיב החזק
הכרזת המשיב עם חמישייה ו-10-12 נקודות

Lebensohl - פינת הקונבנציה
משחק היד

דחיית משיכת שליטים - חיתוך בדומם
ביצוע 3NT עם שני חוסרים - "הבלוג של גינו"

סיקור תחרויות
גמר-על אליפות ישראל לזוגות
אליפות ישראל – חצי גמר וגמר

רשמים מצרפת
יותר טוב מהזוג החזק בעולם 

Nationals-ישראלים מצטיינים ב
שונות

חידת יוני + פתרון חידת מאי
תשברידג חודש יוני

האם יעמוד המלך על המשמר?
IMP תחרות

פתרון תשברידג' מאי
דפי ההתאגדות

נופשונים
English 

 Horror Corner )7( Disaster for the Opponents

גלעד אופיר

מוטי גלברד
רם סופר
אילנה לונשטיין
רם סופר

רם סופר
אלדד גינוסר

רם סופר
יוסי אנגל
יעקב וקס
אבי רוזנטל
רם סופר

אורן לידור
אורן לידור
עמי לפיד
דרור שפטן
אורן לידור

אוריה מאיר, אילן שזיפי

Ram Soffer

)2(

דבר ועד העמותה יוני 2018

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

"המתנה הגדולה הראשונה שאנו יכולים להעניק לזולת היא להיות לו דוגמה טובה"  
)כריסטופר מורלי(

שלום חברים,

בסוף השבוע האחרון התקיימה לראשונה תחרות חדשה - תחרות "משחקי דורות". מטרתה המרכזית 
של התחרות הייתה לחזק ולקדם את תכנית "הדור הבא" – תכנית לימוד הברידג' בבתי הספר בה 

משתתפים כ-800 תלמידי בתי ספר יסודיים בכל שנה.

להיפגש  דרכם  בתחילת  צעירים  ברידג׳  לשחקני  שאפשרה  ייחודית  תחרות  היא  הדורות  תחרות 
ולהתחרות עם שחקנים וותיקים ומנוסים יותר כשותפים וכמתנגדים. במהלך התחרות זכינו לראות 

זוגות משפחתיים רבים בגילאים שונים וליהנות מחגיגת ברידג' גדולה ומאירת עיניים.

אני רוצה להודות לאבישי בן דוד ולמושיקו מיוחס שהשקיעו מאמץ ביצירת זוגות מתאימים וכמובן 
למנטורים שלקחו את ילדי הברידג' תחת חסותם והעניקו להם חוויה יוצאת דופן.

וכעת נעבור משלב הילדות לשלב הבגרות כבר בשבוע הבא תיפתח אליפות אירופה לנבחרות בוגרות 
וההתאגדות תיוצג ב-3 קטגוריות: פתוחה, נשים וסניורים )אלופי אירופה המכהנים( ואלו הם הרכבי 

הנבחרות:

• הנבחרת הפתוחה: אילן ברקת – אסף לנגי, אמיר לוין – יוסי רול, דרור פדון – אלון בירמן, 
אודי פרידלנדר )קפטן(.

• נבחרת הסניורים: אדריאן שוורץ - סלק זליגמן, אבי קליש – ליאוניד פודגור, 
מיכה מרק – יובל לובינסקי, איתן אורנשטיין )קפטן(.

• נבחרת הנשים: נטלי סעדה – מיכל נוסצקי, נורית גרייצר – אורית מורן, חנה שזיפי – נדיה ליבסטר, 
ורדה אברמוב )קפטן(.

אנו סמוכים ובטוחים שהמשלחת תייצג אותנו בכבוד ותגרום לנו נחת כתמיד. סיקור מלא על משחקי 
האליפות יפורסם בגיליונות הקרובים.

אסיים בהזמנה אישית להשתתפותכם בפסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-52 שיתקיים בהיכל שלמה 
בת"א בין התאריכים 22-28 לחודש זה. הפסטיבל מיועד למגוון רמות ויכלול הרבה הפתעות, שפע 
של ברידג', הרצאות מומחים, פינוקים וכמובן ארומה בינלאומית. אשמח לפגוש בכם שם ולשוחח 

עמכם על כל נושא.

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'.


