
דבר ועד העמותה ינואר 2021
 "האין זה נחמד לחשוב שמחר הוא יום חדש, עדיין חף מטעויות?"

לוסי מוד מונטגומרי

שלום חברות וחברים,

נדמה שהכל כבר נאמר על שנת 2020 ועל נגיף הקורונה. נדמה שאין אחד או אחת שלא הושפעו מנגיף הקורונה 
בכל העולם. יש מי שחלו או נכנסו לבידוד, יש מי שתכניותיהם השתבשו )שמחות שנדחו, חופשות שבוטלו וכד'(, 

יש מי שנפגעה פרנסתם ויש גם אלו שלא יהיו עמנו עוד.

שניים מהבולטים הם דוד בירמן ז"ל ויעקב וקס ז"ל, מהבולטים שבאושיות הברידג' בישראל במשך שנים רבות, 
להם הקדשנו כתבות בביטאון זה.

שנת הקורונה אילצה אותנו לבצע התאמות ולהכיר צורת משחק חדשה שהתגנבה אלינו בלית ברירה: "תחרויות 
אונליין". אליפויות ישראל, ליגה, גביע, פסטיבל, כל אלה ועוד עברו לפלטפורמה החדשה והביאו עמם יתרונות רבים, 

אך גם חסרונות עמם אנו מנסים להתמודד כל העת. 

בדצמבר התקיימה אליפות ישראל הפתוחה אונליין, תחרות ארוכה ומאתגרת, שבסופה זכו הצמד רון פכטמן ואבי 
קליש במקום הראשון, אריאל בראונשטיין ושחר זק במקום השני ורוני הרצקה עם אמנון רוסלר במקום השלישי. 

ברכות לזוכים וכל הכבוד!

לשמחת כולנו, החיסונים כבר כאן ואוכלוסיית הברידג' )המורכבת בעיקרה מבני הגיל השלישי( כבר החלה להתחסן, 
כך שיש אור בקצה המנהרה ונדמה כי החזרה לשגרה המוכרת והטובה ממש מעבר לפינה. 

היא שבמחצית  ההנחה  כאשר   ,2021 לשנת  הספורטיבית  התכנית  את  הוספנו  זה  ביטאון  של  בעמודי האמצע 
הראשונה של השנה עדיין רוב התחרויות יהיו אונליין ובמחצית השניה נעבור למשחק הפרונטלי המיוחל. כן, אנחנו 

אופטימיים ומקווים שאת פסטיבל הברידג' ביולי, כבר נוכל לחגוג שוב בהיכל שלמה.

בינתיים, ועד שנחזור לשגרה המלאה, אנחנו מנסים להנות מיתרונות הזום. ההתאגדות פתחה בסדרת הרצאות 
מעוררת  בהרצאה  הניסים  חג  את  יחד  חגגנו  דצמבר  בחודש  ההתאגדות.  לחברי  תשלום  ללא  הניתנות  העשרה 
השראה ומרתקת "מהתהום וחזרה". ב-13 בינואר הנכם מוזמנים להרצאה מעשירה על אחד הנושאים הטעונים 

בהיסטוריה הישראלית – "משפט קסטנר", שבו יובאו חומרים שטרם נפתחו לציבור.

לסיום אזכיר כי יחד עם ביטאון ינואר, תקבלו גם את לוח השנה המהודר של ההתאגדות ובו כל התכנית הספורטיבית 
לשנת 2021 ועוד הפתעה – ברוח התקופה, תוכלו לקבל גישה ליד החודש באמצעות ברקוד.

אנצל הזדמנות זו להודות לכל חברי ההתאגדות שחידשו את חברותם והתגייסו יחד לשמור על המשחק האהוב שלנו 
ועל משפחת הברידג'. תודה נוספת לכל בעלי המועדונים שמנעימים את זמנם של החברים בתקופה לא פשוטה זו 

ותודה לכל פעילי ההתאגדות שעובדים יומם וליל, רובם המכריע בהתנדבות, למען מטרה חשובה זו.

אם טרם נרשמתם להתאגדות, זה הזמן, כי רק יחד ננצח!

מאחל לכולנו ש-2021 תביא עמה רק בשורות טובות והרבה בריאות.

עד כאן להפעם וזכרו כי אנחנו כאן בשבילכם לכל צורך ולכל פניה.
שימרו על עצמכם,

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


