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דבר ועד העמותה דצמבר 2019

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברות וחברים, 
נמצאים משחקי  סיום הפעילות הספורטיבית שלנו. במוקד המשחקים  ולקראת  אנחנו בפתח השנה החדשה 
וכוללים כ-180  הליגות לקבוצות. משחקי הליגות מתפרשים על פני 4 ליגות )ליגה ב', א', ארצית ולאומית( 

קבוצות וכמעט אלף שחקנים!
וזאת עד הליגה  יותר  יריבותיה ומטרתה לנסות ולהעפיל לליגה בכירה  כל קבוצה בכל ליגה משחקת כנגד כל 
הלאומית לקבוצות. בליגה העליונה מתחרות 12 הקבוצות הטובות בארץ על התואר "אלופת המדינה לקבוצות". 
לאלופת המדינה מחכה הדובדבן שבקצפת – הזמנה להשתתפות במשחקי אליפות אירופה לקבוצות אלופות 
בה משתתפים מיטב אלופות הליגה מהליגות הטובות ביבשת. השנה זכתה קבוצת אילן ברקת )אסף לנגי, יניב 

זק, מיכאל בראל( במקום החמישי היוקרתי.
כשהייתי צעיר )עבר זמן...( התרגשתי נורא לקראת המשחקים! הריגוש, האתגר, הזכות לשתף פעולה עם זוגות 
נוספים בקבוצה וכמובן נקודות האמן המחולקות ביד רחבה עשו את שלהם וזוהי אחת התחרויות האהובות עליי 

ביותר. אתם מוזמנים להצטרף אלינו למשחקים כבר בשנת הפעילות הקרובה.
ובינתיים, התקיימה והסתיימה תחרות מיוחדת נוספת – אליפות ישראל למועדונים. זוהי אליפות בה ההתאגדות 

החליטה לתת כבוד מיוחד לאליפויות המועדון המתקיימות במרבית המועדונים ברחבי הארץ. 
ולאחריה מוכתרים אלופי  בתחילה, מקיימים המועדונים אליפויות פנימיות בתחרות שאורכת מספר סיבובים 
המועדון וסגניהם. כל מועדון מקבל מספר הקצאות לשלב הארצי ואותם זוגות שזכו במועדון, מקבלים את הזכות 
להשתתף בתחרות המרכזית בה מתחרים אלופי המועדונים מרחבי הארץ. זוהי תחרות מגוונת ומעניינת במיוחד 
בה הזוגות פוגשים שחקנים מרחבי הארץ ולאו דווקא את השחקנים הקבועים אותם פוגשים בדרך כלל בתחרויות 

הארציות.
בשלב בתחרות המקומית. המטרה  כבר  דבר מיוחד נוסף בתחרות זו היא האפשרות לזכייה בנקודות ארציות 
של ההתאגדות הייתה להנגיש את הנקודות הארציות לשחקנים ברמה המקומית ולאפשר להם להתקדם בסולם 
הדרגות. מעבר לכך, השנה הוחלט לראשונה, כי כל זוג שזכה בנקודות ארציות באליפות המקומית והחליט לממש 
את זכותו ולהשתתף בתחרות הארצית, יזכה להכפלה אוטומטית של מספר הנקודות הארציות בהן זכה במועדון!

כל הכבוד לאלופי המועדונים לשנת 2019 ולמועדונים – אמליה בן שמחון ואבי חיות )מועדון אביבים(. במקום 
השני סיימו גבי דותן וגבי מרמלשטיין )מועדון כפר-סבא( ובמקום השלישי יעקב מלאך וגיל אינגל )מועדון נס 

ציונה(.
עדכון אחרון לקראת סיום. בימים אלו מתקיימות אליפויות ישראל לצעירים ב-2 קטגוריות. באליפות הארץ עד 

גיל 16 השתתפו 29 זוגות )!( ובאליפות הארץ עד גיל 31 השתתפו 13 זוגות.
היה כיף מאוד לראות את התמונות וההתרגשות של השחקנים הצעירים ולדעת שיש לנו עתיד צעיר, ורוד ונהדר. 

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’.

"הצלחה לא באה אליך. אתה הולך אליה." 
מרווה קולינס
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