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דבר ועד העמותה
מתחילים 

תרגול הכרזות בסיסיות
התערבות לאחר הכרזת פתיחה 4 ספיד 

הכרזות 
סיכום שיטת over 1 2 ו-1NT מחייב

משחק היד
ניהול מעבריםמשחק ההגנה

מהלכים בלתי שגרתיים
משחק ההגנה

הובלות באמצע המשחק
סיקור תחרויות

תחרות סימולטנית אונליין, יוני 2020
אליפות ישראל לזוגות נשים וזוגות גברים )סיבובים 1-2(

לפני 45 שנה
שונות 

הכו את המומחים )4(
פינת החוק

מה זה "משחק לא סביר"? - מאשימים אותי ברמאות? 
מדור מקבלי דרגות

דפי ההתאגדות
English

Misdefended Partscores

גלעד אופיר

רם סופר
רם סופר

אילנה לונשטיין

רם סופר
רם סופר

רם סופר

רם סופר
יוסי אנגל
רם סופר

רם סופר
קובי שחר
זך עומר
מערכת
אוריה מאיר, אסף עמית

Ram Soffer

דבר ועד העמותה ספטמבר 2020
"החיים מלאים במהמורות, אך הם גם מלאים באנשים שהצליחו לעבור מעליהן."

הלן קלר

שלום חברות וחברים,

לאט לאט המשק חוזר לפעילות ואיתו פעילות ההתאגדות והמועדונים. בחודש האחרון שבו לפעילות פרונטלית 
כ-20 מועדוני ברידג' ובחודש הקרוב צפויים להצטרף אליהם מועדונים נוספים.

הפעילות במועדונים נעשית על פי תנאי התו הסגול ואישורי מנהל הספורט ומשרד הבריאות ובריאותכם נמצאת 
בראש סדר העדיפויות של כולנו. אנא ודאו את תנאי הפעילות מול המועדונים.

ההתאגדות ספגה פגיעה קשה מאוד אך דאגה להשקיע מאמצים וכספים רבים בפיתוח סביבת משחק הולמת 
ברוח התקופה ובקידום החזרה לשגרה. הנ"ל כלל אישורים  מיוחדים לקיום פעילויות פרונטליות ממשרד הספורט 
תמיכה  ולשרוד,  להמשיך  למועדונים  סיוע  לטובת  ההתאגדות  מתחרויות  הכנסות  העברת  הבריאות,  ומשרד 

ופיתוחי מחשוב רבים, הקצאת נקודות אמן בתחרויות ועוד.

בישיבת ההנהלה האחרונה הוחלט על הקצאת משאבים משמעותיים נוספים לסיוע ברכישת מחיצות לפעילות 
פרונטלית לטובת השחקנים ולעוד פעולות חשובות נוספות שננקטו. חשוב לנו שתהיו בטוחים ב-100% שאנו 
עוסקים בנושא במרץ 24/7 וחושבים כיצד לסייע לכם ולמועדונים לשמור את הראש מעל המים וכמובן על מורל 

גבוה.

גביע המדינה  ולראשונה תעבור למתכונת משולבת. תחרות  ישראל  אליפויות  בקיום  ההתאגדות ממשיכה 
תשלב שלבי מוקדמות שישוחקו "אונליין" ושלבי הגמר לקבוצות המנצחות יתקיימו בבית ההתאגדות בכפוף 
להנחיות ולמצב. תוכלו למצוא מודעה מפורטת בדפי ההתאגדות בביטאון זה. גם אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 

צפויה להתקיים באופן זה ונקווה שנוכל לחזור במהרה לפעילות פרונטלית מלאה.

לקראת השנה החדשה תוכלו ליהנות מביטאון מודפס דו-חודשי שיגיע אליכם בחודש אוקטובר ובחודש דצמבר. 
כמו כן, התחלנו לעבוד על לוחות השנה לשנת 2021.

והבדיקה  הענישה  וסמכויות  בשטח  הנעשה  בסיס  על  להתעדכן  ממשיך  האונליין  משחקי  של  האתיקה  נוהל 
מאוד  ישמחו  השונות  והוועדות  ונקייה  הוגנת  משחק  סביבת  על  לשמור  היא  המטרה  כי  לציין  חשוב  הורחבו. 

להישאר מחוסרי עבודה.

והכי חשוב, מאחל לכם בשם כולנו, חג שמח ושנה טובה ומתוקה. זכרו כי אנחנו כאן בשבילכם לכל צורך ולכל 
פניה.

שימרו על עצמכם ובהצלחה,

גלעד אופיר

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


