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"אל תדמיינו את הנוף שמאחורי החומה, טפסו עליה והביטו בו בעצמכם"

אנונימי

שלום חברות וחברים,

חומת הקורונה מקשה עלינו לעיתים לראות קדימה אבל יחד, שחקניות ושחקנים, מועדונים ופעילי ההתאגדות, 
הצלחנו לטפס על החומה באומץ ולראות למרחוק. הנוף שראינו מלבב, מעצים ומלא תקווה – ראינו מועדונים 
השניה  בשביל  אחד  שם  שנמצאים  התאגדות  חברי  ענפה,  אונליין  פעילות  פרונטלית,  לפעילות  לחזור  נאבקים 
ואווירת ביחד מנצחת. אין ספק כי הרבה עבודה נעשתה והרבה עבודה עוד לפנינו אך ביחד נצליח להתגבר גם על 

המכשול הזה.

בביטאון זה ניצלנו את הבמה על מנת להציג בפניכם סקירה על פעילות ההתאגדות בעת הזו ובזמנים קודמים 
)ומלאי געגועים(. תוכלו ללמוד יותר על פעילות זו בעמודי האמצע בביטאון זה. כתבה זו הינה המשך ישיר למפגשים 
פתוחים שקיימנו עם חברי ההתאגדות ובעלי הסניפים על מנת לקדם סיעור מוחות הדדי, להתעדכן וכמובן לפעול 

יחד למען הווה מצוין ועתיד טוב יותר.

בכל שנה נהגנו להפיק לוח שנה מהודר, הכולל תכנית ספורטיבית מלאה לשנה הבאה. הפידבקים על לוח השנה 
היו נהדרים. גם השנה, על אף הקושי הלוגיסטי בהפקת לוח השנה והפצתו לחברים, החלטנו לא לוותר ולשלוח אותו 
היישר לביתכם בתצורה ייחודית אשר תשמור על יתרונותיו. לוח השנה יגיע לנרשמים להתאגדות יחד עם ביטאון 

ינואר 2021 ולאחר מכן נבצע סבב משלוח נוסף גם בחודש מרץ. 

אני שמח לעדכן כי גם שדרגנו לאחרונה )שוב( את ארכיון הביטאון הדיגיטלי כך שתוכלו למצוא בכל גיליון תוכן 
עניינים אינטראקטיבי, שיאפשר לכם להגיע אל הכתבה הרצויה באופן מהיר וקל בכל אחד מביטאוני הברידג' החל 

משנת 2010. עשור של חגיגת ברידג' כתובה זמינה לרשותכם.

במסגרת המאמץ המשותף ובשם ההתאגדות אני שמח להזמינכם להרצאה מרתקת, מעוררת השראה וסוחפת 
של שי רלר, "לתהום וחזרה", שתועבר בזום, בחג החנוכה, בתאריך 14/12/20 בשעה 20:45. ההרצאה כמובן ללא 

עלות לחברי ההתאגדות וכולכם מוזמנים לשאוב השראה מסיפור מדהים שכבש את הטלוויזיה והעיתונות בעבר. 

אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולברך את הזוכים בשתי תחרויות מרכזיות שהתקיימו אונליין: באליפות גביע המדינה 
לקבוצות זכתה במקום הראשון קבוצת עודד קורצ'ין )עודד קורצ'ין, רמי פורת, עמי זמיר ואורן טולדנו( כאשר 
במקום השני זכתה קבוצת שוש זופניק )שושי זופניק, יובל לובינסקי, קרול לאו ודן ישראלי(, באליפות ישראל 
הפתוחה לזוגות שהסתיימה לא מכבר זכו במקום הראשון רון פכטמן ואבי קליש, במקום השני אריאל בראונשטיין 

ושחר זק ובמקום השלישי אמנון רוסלר ורוני הרצקה. ברכות לזוכים! 

חשוב לציין כי לאחרונה הוספנו חישוב הנדי-קאפ בסימולטניות הארציות כך שיותר שחקנים יזכו לנקודות אמן 
ונמשיך את המודל שהצליח בעבר מתוך רצון לעודד שחקנים מכל הרמות לקחת חלק.

אמן  נק'  לצבור  ההזדמנות  את  ולנצל  להירשם  אתכם  מזמין  ואני  אונליין  לקבוצות  הליגה  תחל  דצמבר  בחודש 
מקומיות וארציות. 

לסיום אברך אתכם בחג חנוכה שמח ומי יתן שנזכה למקסימום הנאה ומקסימום סופגניות. על המשקל נשמור 
כבר בשנה הבאה, שנת 2020 חייבת לנו ): 

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