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 לך, שלום 

תקף ומאיים לפגוע קשה  אנחנו במלחמה. נגיף הקורונה חודשים  9כבר 

מאד בפעילות הברידג'. יחד עם כולם אנחנו עוקבים אחרי מה שקורה. 

המצב עדיין קשה מאד, ולא רואים מתי יהיה אור ירוק למשחקים במועדון.  

 יאיץ את התהליך הזה.יש סיכוי שהחיסון המתקרב 

לפעילות  במהירה חזור נבשלום את התקופה הרעה הזו ו הלוואי שנעבור

 במועדון.  רגילה

 

 אני מאחל לך ולמשפחתך בריאות טובה!

 . שימרו על קשר

 

 

 amit.com-www.micha      :קישור לדף הבית שלנו באינטרנט
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 מיכה עמית 

 

 

  

http://www.micha-amit.com/
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 באונליין?איפה ניתן לשחק 

סניפים נוספים מארגנים תחרויות ברידג' על גבי    20-ההתאגדות לברידג' וכן כ

. ניתן לשחק כל יום, ומספר פעמים.  בחלק מהמקומות אפשר BBOפלטפורמת ה 

 .ZOOMלעשות מנוי הכולל גם הרצאות ב 

סניף הקריות חבר לסניפי הצפון, אשר מארגנים תחרויות זולות במיוחד )העבודה 

 ית בהתנדבות, וללא כוונת רווח(.  נעש

 

 באתר המועדוןפרטים נוספים  

 

 

 .ליגות לקבוצות במתכונת  אונליין  ההתאגדות מארגנת תחרות  

 כיוון שאין רציפות עם הליגות הרגילות, התחרות תהיה בשלושה שלבים: 

 
יהיו בתים מקבילים. על פי הדירוג הסופי יחולקו הקבוצות  א. שלב מוקדם, שבו 

 לליגה לאומית, ליגה ארצית וליגה א'  )יתכן שינוי בשמות( 

 ב. משחקים במתכונת ליגה, כל קבוצה נגד כל קבוצה אחרת באותו הבית. 

 ג. משחקי פלייאוף לקביעת האלופים של כל בית.

 לתוצאה הסופית!  נקודות אמן ארציות בעבור כל ניצחון וכן בונוס 

 שימו לב: ההרשמה מסתיימת בעוד מספר ימים. מהרו להרשם! 

 

 פרטים נוספים במייל שקיבלתם הביתה, וכן באתר ההתאגדות. 

 

 

 . בדצמבר  11ביום שישי תתקיים  הבאה  הסימולטנית הארצית 

 .ללא רובוטים גם הפעם התחרות תהיה 
 

 . באתר ההתאגדות ו פרטים נוספים במייל שלכם
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 2021הרשמה להתאגדות 

 
   זו: התאגדות הברידג' ממשיכה לתת שירותיה גם בתקופה קשה

 אחת לחודש יש תחרות סימולטנית נושאת נקודות אמן ארציות,  -
 ,ארציות( אההתאגדות מארגנת תחרויות אונליין )עם נ" -

 שלהם,   א"ומכירה בנ  BBOההתאדות סייעה לסניפים לארגן תחרויות  -

הושקעו משאבים רבים בהתאמת המיחשוב לתחרויות האונליין, על מנת לקבל  -
 ,א" את השירותים המשוכללים של מערך התוצאות ונ

 מודפס פעם בחודשיים(, האון ביטה ) 'אחת לחודש יוצא ביטאון ברידג -

חודש יקבל את לוח השנה יחד  ה. מי שיירשם עד אמצע לוח שנה מהודר הופק -
 אותו עם ביטאון מרץ. ויקבל המאחרים עם ביטאון ינואר. 

 
גם ההתאגדות נמצאת במצב כספי קשה בעקבות המצב. החברות של כולנו  

לעזור לנו בתקופה הקשה הזו,  שמוקדשת עוזרים לה לשרוד ולהמשיך בפעילות 

   ולדאוג לכך שיהיה לנו לאן לחזור אחרי שהקורונה תדעך.

החברות בהתאגדות היא גם ביטוי של שייכות לקבוצה עם אהבה משותפת  

בתקווה שנוכל לשוב  2021ם מהחברים לחדש חברותם לשנת אנו מצפי למשחק.
 ולשחק בין החברים במועדון.

 התעריפים הם כמו בשנים הקודמות. 

    אןכ מומלץ לבצע את חידוש החברות ישירות מול המערכת של ההתאגדות  
 )מספר טלפון בהמשך(.  דוד אמבראו לתאם עם  

 כאןעל תהליך החידוש  לחצו   בסרטון הסבר קצרלצפיה  

 

 על ההתאגדות ועל הסניפים,  על משפחת הברידג',  שימרו 

 כדי שיהיה לנו לאן לחזור. 

   

 פדיון תלושי השתתפות

 

בתוקף  התלושים יהיו  תלושי השתתפות של המועדון.להם   ארושנ שהשחקנים   יש
ניתן לפדות  כיוון שאיננו יכולים לציין עכשיו מועד חזרה,  , אבל כשנחזור לפעילות

 . אותם במזומן

 דוד אמבר  ( אל  SMSאו  WHATSAPPלצורך זה יש לשלוח הודעה )ב 

 ובה כמות התלושים שברשותכם.    6447-634-052טלפון 

 ולהמיר את התלושים.מועד שבו ניתן לקפוץ ל"אילן" באתר שלנו אנחנו נפרסם  

תלושים    3יקבלו החזר בגין  שחקני בית א' של הסגל הקרייתי –שימו לב 
 יש לשים לב למועד החלוקה. ששולמו מראש.

 

 

https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/online-registration
https://www.youtube.com/watch?v=BxCyDHrycQw&feature=youtu.be

