
" תכוונו לירח. גם אם תפספסו, תנחתו בין הכוכבים"
לס בראון שלום חברים,

חודש נוסף חלף לו והשנה נפתחה בניחוח פריחה בינלאומית. 

ראשית הסתיימו משחקי המבחן לקביעת נבחרות ישראל שייצגו אותנו בפעילויות הבינלאומיות במהלך 
השנה הקרובה.

בסוף השבוע האחרון של חודש ינואר שמחנו לארח את נבחרת שוודיה הצעירה )עד גיל 21( לסדרת 
משחקי אימון כנגד נבחרת ישראל הצעירה וזאת כחלק מההכנה לאליפות העולם לצעירים שתתקיים 
בסין בחודש אוגוסט השנה. האימון היה מוצלח מאוד, האורחים נהנו מהאירוח ואין ספק שזכינו לשגרירים 

נוספים בעולם.

באותו סוף שבוע התקיים כנס התאגדויות הברידג' של איגוד הברידג' האירופאי. בכנס השתתפו מעל 20 
מדינות ואת ישראל ייצגו בכבוד איתן לוי – חבר הנהלת האיגוד האירופאי ויו"ר ועדת החוקה האירופאית, 

אוריה מאיר – חברת ועדת שיווק האירופאית וכותב שורות אלו – חבר ועדת הצעירים האירופאית.

במהלך הכנס התקיימו הרצאות בשלל נושאים כאשר נתבקשנו להוביל ולהשתלב בהרצאות שעסקו 
בנושא של אתיקה בברידג', שיווק וחיפוש ספונסרים וכמובן החוקה החדשה. בסיום הכנס קיבלנו חיזוקים 

רבים ואין ספק ששיתופי פעולה בינלאומיים רבים ומוצלחים לפנינו.

ובינתיים בארץ... החודש יצא הביטאון במהדורה דיגיטלית. בחודשים בהם יופק ביטאון דיגיטלי יתווספו 
תכנים חדשים ובנוסף ננסה להנגיש לכם את היתרונות הגדולים של הגרסאות הדיגיטליות – קישורים, 

קישורים, קישורים! 

במקביל, ההתאגדות עושה מאמצים רבים להיות בקשר ישיר עם חבריה ועל כן מפעילה עמוד וקבוצת 
פייסבוק. החל מחודש ינואר ההתאגדות מסתייעת בשירותי תוכן שמאפשרים לה לעדכן אודות פעילויות 

רבות בשלל נושאים, מספר פעמים בשבוע.

ואיך קשור הביטאון הדיגיטלי לקשר ההדוק עם החברים? קישורים כבר אמרנו? לחצו על הקישורים 
מטה והצטרפו אלינו לעולם דיגיטלי, חדשני ובעיקר מחובר וחברתי הרבה יותר.

נתראה על גבי הרשת 

אני עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי
Gilado.bridge@gmail.com או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי

גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

דבר ועד העמותה

קבוצת ה- של ההתאגדות אתר ההתאגדות עמוד ה- של ההתאגדות
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