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שלום חברות וחברים,

חודש דצמבר מסמל המון דברים אבל מבחינת הברידג', זוהי סיומה של עונת התחרויות לשנה זו.

בחודש דצמבר נקיים את אליפות הצעירים החשובה ואשר מהווה נדבך חשוב בדרכם של הצעירים 
אל מדי הנבחרות הייצוגיות, כאשר הפעם יתחרו 2 קטגוריות )צעירים עד  גיל 21 ועד גיל 16(. 

כמו כן, 4 מחזורי הליגה לקבוצות יסתיימו החודש, כאשר בליגה העליונה יתחרו 12 קבוצות על 
התואר אלופת המדינה לקבוצות.

בסוף החודש תתקיים עוד תחרות בעלת חשיבות מיוחדת - גמר אליפות המועדונים המהווה את 
שיאו של תהליך המתחיל באליפות פנימית של המועדון ובסיומו מוכתרים אלופי המועדון אשר 

ייצגו את המועדון בשלב הארצי.

לצער כולנו הקורונה עדיין אתנו, מרימה את הראש באמצעות וריאנטים חדשים ונזקיה המצטברים 
מלווים אותנו כל העת. עם זאת, אנו עושים את הפעולות הנדרשות כדי שאנחנו נהיה אלו המרימים 

את הראש.

כך למשל פרויקט "הדור הבא" שנעצר לחלוטין מאז מרץ 2020, חוזר לפעילות מצומצמת במטרה 
להתרחב לאט ובהתמדה. כבר בסוף נובמבר, ניתנה לתלמידים הצעירים הזדמנות לקפוץ למים, 

להתלהב ולהגביר את המוטיבציה באמצעות תחרות ילדים מיוחדת לכבוד חנוכה בה השתתפו כ 
60 תלמידים צעירים שנהנו לא רק מהמשחק והתחרות, אלא גם ממפגש עם תלמידים אחרים, זכיה 

במדליות ואכילת סופגניות שמשאירות טעם מתוק של עוד )בעיקר של עוד ברידג'(.

בימים אלו אנו עובדים גם על הכנה ואישור תקציב לשנת 2022, אשר מגלם בתוכו את המטרה 
העליונה השנה - לשקם את הריסות הקורונה ולחזור לתלם בכל המישורים. בין היתר אנו שואפים 

לקיים את כל הפעילויות באופן פרונטלי ולחזור לשחק סוף סוף בפסטיבל הברידג' האהוב בת"א 
לאחר הפסקה של שנתיים. תכניות רבות לפנינו בתחומים רבים ואנו תקווה כי נצליח לממש את 

כולן למרות הקורונה. לשם כך אנו זקוקים לכוח הגדול שלכם כציבור שחקני הברידג'. ככל שכמות 
החברים בהתאגדות תגדל, כך נוכל להשקיע יותר בקידום הברידג' בישראל.

ההרשמה לשנת 2022 נפתחה וכמחצית מהחברים כבר הספיקו לחדש חברותם. אני קורא לאלו 
שטרם עשו זאת, לחדש חברות כבר עכשיו ולא יאוחר מ 31/12 על מנת שתוכלו לקבל את לוח 

השנה הכולל את כל התכנית הספורטיבית ל 2022, יחד עם משלוח בטאון ינואר, היישר לביתכם. 
כמו כן, אני מזכיר כי הנרשמים עד ל 31/1/22 יהנו מתעריף מוזל.

זכרו כי חברי ההתאגדות לברידג' נהנים מתעריפים מוזלים לעומת אורחים בתחרויות השונות, 
מקבלים ביטאון מקצועי ומהודר )12 מהדורות דיגיטליות ו-6 מודפסות(, יכולים לצבור נק' אמן, 

לקבל גישה לאתר התוצאות, לוח שנה עם התכנית הספורטיבית המלאה ועוד.

כל אחד הוא אור קטן וכולנו יחד אור איתן. חג אורים שמח. 

בכל שאלה ובעיה, אני וצוות המשרד עומדים לרשותכם ואתם מוזמנים לפנות אלי.
תמיד לרשותכם,

reuven.b.e@012.net.il ,054-4517776 ראובן בשביץ
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