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דבר ועד העמותה אוקטובר 2021
"אנו אומרים כי ההנאה היא העיקרון והמטרה של חיים מאושרים" 

אפיקורוס

שלום חברות וחברים,
"אחרי החגים" כבר כאן, יחד עם בשורות חיוביות על מגמת הסיום של גל הקורונה הרביעי. אנו ממשיכים להחזיק אצבעות 

למיגור המגיפה ובמקביל נוקטים בכל אמצעי הזהירות הנדרשים על מנת לאפשר משחק בסביבה בטוחה ובריאה. 

תחרויות ההתאגדות חזרו להתקיים במתכונת פרונטלית ובהשתתפות ערה וגם המועדונים מציעים אפשרויות משחק 
רבות ברחבי הארץ. אנו שמחים לראות אתכם חוזרים לשגרה יותר ויותר.

באונליין אך תחת  לנבחרות, שהתקיימה אמנם  אירופה  נערכה בבית ההתאגדות תחרות אליפות  לפני החגים  קצת 
הנבחרת הישראלית בקטגוריה הפתוחה השיגה הישג אדיר כאשר סיימה  פיקוח הדוק של משקיפים בינלאומיים. 
במקום השלישי! נבחרת איטליה סיימה אמנם מעל הנבחרת הישראלית אך לא שיחקה קלף אחד בשל סירובן של כלל 

הנבחרות וההתאגדויות לשחק כנגדה היות ובהרכבה נכלל שחקן שהואשם בעבר ברמאות בברידג'.

כל הכבוד וברכות לחברי הנבחרת הפתוחה על ההישג המצוין וההעפלה לאליפות העולם שתתקיים בחודש מרץ בשנה 
הבא: אילן הרבסט, אופיר הרבסט, יוסי רול, אמיר לוין, אלון בירמן ודרור פדון. 

במקביל השיגו חברי נבחרת ישראל לקבוצות מעורבות הישג נהדר נוסף – מקום 7 במשחקים והעפלה לאליפות העולם. 
כל הכבוד לחברי הנבחרת: נגה טל, רון פכטמן, רוני בר בנין, יניב זק, נטלי סעדה ואילן ברקת. אנו בטוחים שתייצגו את 

ישראל בכבוד.

נבחרות הנשים והסניורים השתתפו אף הן באליפות ולא הצליחו להעפיל לאליפות העולם אך אנו מבקשים לחזק אותן 
כי נבחרת הנשים הורכבה מנשים  ומאוד מרשים לציין  ייצוג מכובד של ההתאגדות בתחרות. חשוב  ולהודות להן על 
צעירות במיוחד כאשר הגיל הממוצע של הנבחרת עמד על כ-18 שנה. זו ככל הנראה הנבחרת הצעירה ביותר אי פעם 

שלקחה חלק באליפות בוגרים ואין ספק כי עתידנו לפנינו.

נחזור לפעילות המקומית ונברך בשמחה את הזוכים בתחרות משחקי הדורות המיוחדת בה משלבים כוחות זוגות של 
שחקנים עם הפרש גילאים של 25 שנים ביניהם, פשוט אירוע מחמם את הלב. ברכות לזוכות ולזוכים: מתי ממן בוברוב 
וגיא ממן )אם ובתה במקום ה-1(, אלכס ומיכאל בראל )אב ובנו במקום ה-2( וגיל פלדבוי-יונתן רבינוביץ )שילוב 

דורות במקום ה-3(.

את חודש אוקטובר פתחנו עם תחרות מוקדמות אליפות ישראל הפתוחה, אחת התחרויות היוקרתיות ביותר בסבב. 
המוקדמות התקיימו בשלושת המחוזות )דרום, מרכז וצפון( והתנהלו למופת. בהצלחה לעולים לשלבי הגמר שיתקיימו 

בקרוב.

לאחר הפסקה של שנה, חוזרות תחרויות הליגות לקבוצות במתכונת פרונטלית. תחרות זו היא התחרות הטובה ביותר 
הן בהיבט החברתי והן בהיבט המקצועי של צבירת הנקודות והתקדמות בדרגות. מוזמנים לקחת חלק בחוויה.

גם החודש נזכה כולנו, חברות וחברי ההתאגדות, ליהנות מהרצאת העשרה נוספת בזום וללא תשלום. ההרצאות שנבחרו 
עד כה היו מרתקות והתגובות להן נלהבות. כל הפרטים על ההרצאה הקרובה נמצאים בדפי ההתאגדות שבסוף בטאון זה.

עד כאן העדכון להפעם, שמרו על עצמכם ונתראה בקרוב,

שלכם גלעד אופיר

תרגישו חופשי לפנות אלי - GiladO.Bridge@gmail.com ובטלפון 050-6000727


