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עמוד 
 בספר

 נוסח חדש נוסח ישן מהות התיקון חוק

 תיקון תרגום )א(1ב16 31

שחקן אינו רשאי לבחור בקריאה או 
כי המידע  הראותל  משחק, שניתן

 החיצוני היה יכול לרמוז על 
משחק  דיפותם, אם קריאה אוע

 אחרים מהווים חלופה הגיונית.

שחקן אינו רשאי לבחור בקריאה או 
שניתן להראות כי עדיפותם משחק, 

, אם מוצעת על ידי המידע החיצוני
משחק אחרים מהווים  קריאה או

 חלופה הגיונית.

 2ד16 32
מחיקת 
" 2הספרה "

 בתוך השורה.

אם מנהל התחרות סבור שהמידע 
  כנראה ישפיע על משחק רגיל,

שנעשתה קריאה כלשהי,  2לפני 
 הוא רשאי:

אם מנהל התחרות סבור שהמידע 
  כנראה ישפיע על משחק רגיל,

לפני שנעשתה קריאה כלשהי, הוא 
 רשאי:

 א22 36
תיקון הפניה 

 ד17לחוק 

לפחות שחקן אחד הכריז, והיו 
 שלושה פאסים עוקבים ברצף אחרי

ההכרזה האחרונה. ההכרזה 
אך )אחרונה הופכת להיות החוזה ה

 .(ד19חוק  ראו

לפחות שחקן אחד הכריז, והיו שלושה 
ההכרזה  פאסים עוקבים ברצף אחרי

אחרונה הופכת ההאחרונה. ההכרזה 
 .(ד17חוק  אך ראו)להיות החוזה 

 תיקון תרגום 2א23 37
מגדירה חלק מהמשמעויות 

הניתנות לייחוס לקריאה שבוטלה, 
 או

 משמעויותבמשמעותה מוכלת 
 הניתנות לייחוס לקריאה שבוטלה, או

 1א64 60
נוספה הפניה 

להערת 
 19שוליים 

והשחקן המפר זכה בלקיחה בה 
  המחדל התרחש, בתום המשחק
תועבר לצד החף הלקיחה שבה 

 המחדל התרחש, וכן לקיחה נוספת
 ך.שהצד המפר זכה בה אחר כ

זכה בלקיחה בה  19והשחקן המפר
  המחדל התרחש, בתום המשחק
תועבר לצד החף הלקיחה שבה 

 המחדל התרחש, וכן לקיחה נוספת
 ך.שהצד המפר זכה בה אחר כ

63 

 )א(2ד68

סעיף א+ב 
אוחדו. סעיף ג 
שונה לסעיף 

 ב.

ין א לזמן מיידית את מנהל התחרות. לזמן מיידית את מנהל התחרות.
 70וחוק לבצע כל פעולה לפני הגעתו 

 חל. או

 )ב(2ד68
ין לבצע כל פעולה לפני הגעתו א

 חל. או 70וחוק 
לבקשת הצד שלא ביצע את הוויתור או 

 התביעה, המשחק יכול
 : )...(להמשך בכפוף

 )ג(2ד68
לבקשת הצד שלא ביצע את 

 הוויתור או התביעה, המשחק יכול
 : )...(להמשך בכפוף
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הנחיות 
ההתאגדות 
הישראלית 

 לברידג'

עדכון שם 
נוהל 

בהפניות: 
הגדרות, חוק 

)ב(, חוק 1א40
 (iii)א()2ב40

 .גילוי נאותנוהל  נוהל התרעות והודעות.
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