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שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברות וחברים, 
שנה חדשה בפתח! זוהי תקופה נהדרת לבחינת העבר, השקעה נכונה בהווה וקצירת הפירות בעתיד. 

בטור זה תמצאו הרבה עדכונים מעניינים ורובם ככולם פרוסים על ציר הזמן עם מבט לעתיד. אז מה לפניכם? חילופי 
תפקידים משמעותיים בהתאגדות, זוכים בתחרויות, עדכון מאליפות העולם לנבחרות, פרוייקט ההתנדבות החדש של 

ההתאגדות וכמובן הפתעה קטנה לסיום.
ראשית ברצוני לברך באיחולי הצלחה את אסף עמית, רמ"ד ספורט החדש, המוכשר והנמרץ, שנכנס בנעליו הגדולות 
)והמהירות( של אילן שזיפי הכל יכול. אני וחברי ההתאגדות בטוחים שתעשה עבודה נהדרת וכמובן מודים מעומק 

הלב לאילן היקר.
אילן שזיפי, מנהל התחרויות הראשי של ההתאגדות, ההמשך הישיר לכך הן התחרויות המרכזיות.  דיברנו על  ואם 
תחרות משחקי דורות התקיימה והסתיימה וזוהי בהחלט אחת מהתחרויות האהובות ובעלת מסר חשוב ביותר. ברכות 
ליהודה גלעדי ששיתף פעולה עם ליה פטלקו, שחקנית נבחרת הנערות שלנו, לזוג המשפחתי חנה גיא ושרון גיא )אם 

ובנה( ולזוג הבין-דורי – דן הלל ועמי זמיר.
שבוע לאחר מכן התברכנו בזוכות טריות באליפות היוקרתית לזוגות נשים. ברכות לזוכות במקום הראשון רוני בנין בר 

ודנה טל, לזוכות במקום השני שירי פאור ואילנה לונשטיין ולזוכות במקום השלישי שושי שונק וחיה רדלר.
לא נסיים את העדכון התחרותי ללא אליפות העולם לנבחרות "הברמודה בול". נבחרת ישראל הציגה אליפות נהדרת 
תוך השגת ניצחונות מרשימים כנגד נבחרות ענק כדוגמת ארה"ב ופולין )אלופת העולם הטרייה(. לצערנו, הנבחרת 

פספסה במעט את ההעפלה לשלב ההצלבה אך אנחנו עדיין גאים מאוד!
כל הכבוד לאילן ברקת-אסף לנגי, אמיר לוין-יוסי רול,  אלון בירמן-דרור פדון וכמובן לקפטן יוסי אנגל ולמאמן אלדד 

גינוסר. גאים בכם.
ומזירת ההישגים הספורטיביים לזירת ההישגים הערכיים.

מבצע "לתת באהבה" התקיים לקראת החגים והתאגדות הברידג' לא ישבה בחיבוק ידיים. חברנו אל ארגון "לתת", 
קפצנו על עגלת הקניות ויצאנו לתת קצת מעצמנו למען החברה.

והחברתי כחלק בלתי נפרד מההיבט הספורטיבי. שמחנו  רואות את ההיבט החינוכי  ונשיאות ההתאגדות  ההנהלה 
ומשמשים כשגרירים  נענים למשימה  ולראות את הספורטאים הצעירים שלנו  ליזום את פרויקט ההתנדבות  מאוד 

נהדרים לחברה חזקה ומאוחדת.
תודה מיוחדת לאוריה מאיר, שווידאה שהכל יתקתק בצורה מושלמת ואף הצטרפה אל המתנדבים, למושיקו מיוחס, 
שריכז את השיבוצים ולחברים הנהדרים הנוספים, דני לונשטיין ויוסי פיברט, שהצטרפו ושימשו כמודל לחיקוי לחברים 

הצעירים. פשוט אושר גדול לקראת השנה החדשה. תודה.
ארצה לסיים בברכת שנה טובה לכל חברי משפחת הברידג'. בביטאון זה תוכלו למצוא זר ברכות שהכנו עבורכם ולכן 

אין צורך להרחיב. אגיד רק שאתם נהדרים. שנה טובה!
נ.ב

אוריה, המנכ"לית שלנו, חגגה יום הולדת ממש לפני כמה ימים. אוריה היא בהחלט חלק מהשנה הטובה של כולנו ועם 
קצת מזל, יהיו לנו שנים טובות רבות )וארוכות(. מזל טוב מכל החברים.

עד כאן להפעם. אני עומד לרשותכם וזמין 24/7.
Gilado.Bridge@gmail.com :תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות האימייל

או באמצעות עמוד הפייסבוק שלי: גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג’.

"בראש השנה, בראש השנה, ִלבנו ענה בתפילה נושנה, 
שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה היום". 

נעמי שמר
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