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"לתת כמו הפרחים, מפיצים ריח לכולם: 

  בלי חשבונות, בלי תמורה, סתם משום שהם פרחים." )אסתר קל(

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברים,
אוטוטו בחירות לכנסת ומשם לממשלה והרשת גועשת. הבחירות הפעם מלוות ביצרים קיצוניים ובטונים בלתי 

נשלטים והשיח גולש למקומות שאפילו השתיקה לא יפה להם. ומה לנו בברידג' ולאווירת הבחירות? 
הברידג' הוא משחק שמשלב אלמנטים ספורטיביים של הצלחה, ריגוש ואכזבה והמון המון בחירות )ושגיאות(. לצד 
זה מלווה הברידג' באלמנטים חברתיים דומיננטיים של שותפות ויריבות. שילוב זה הופך את שדה הברידג' אף הוא 

למגרש משחקים רווי יצרים.
לצד האושר הגדול והחברויות החדשות אנו נחשפים לעיתים )רחוקות אך קיימות( להתנהגויות בוטות ואגרסיביות 
כלפי היריבים וכלפי השותף. אנו כמובן לא יכולים להסכים לכך, הן כבני אדם וחברים למשחק והן כהתאגדות ספורט. 
בימים אלו ההתאגדות עומלת על גיבוש קוד משמעתי שיאפשר טיפול מהיר ואפקטיבי בכל סוגי הפרות ההתנהגות, 
קוד שיאפשר לנו להתרכז במשחק ובחוויה הנעימה. אנא זכרו שהגענו לכאן כדי לנצח אך בראש ובראשונה כדי 
ליהנות ולעיתים המוטיבציה הגבוהה שלנו עלולה להיות מתורגמת לתחושה לא נעימה שאנו עלולים להקנות ליתר 

המשתתפים. 
מותר להתאכזב, מותר להעיר ומותר אפילו לכעוס, זה אנושי לגמרי אך לצד זה עלינו לזכור שהתחושה הטובה, 
האווירה והיחס החברי זה לזה עומדים מעל הכל. כולנו פרחים. את ההתלהמויות והאלימות נשאיר לזירה הפוליטית.
בהמשך לנושא זה וביוזמה שהגיעה מהשטח )רוב תודות לחנן קוליש ולשירי פאור( שלחה ההתאגדות לסניפים 
ולהתחרות  תגי שחקנים מתחילים מעוצבים כדוגמת "נהג חדש". החשש הגדול של התלמידים מלקפוץ למים 
הוא מהיחס וההערות שהם מקבלים. הערות אלו הן הרסניות לשחקנים טריים שטרם הספיקו להתחשל בעולם 

המחוספס של הברידג'. כשתראו שחקן עם תג "ל" קבלו אותו בחיוך ובאהבה וצרפו אותו למשפחה.
ומכאן לזירה ההישגית. בשבוע האחרון הסתיימה אליפות אירופה הראשונה לקבוצות מעורבות שנערכה בליסבון, 
פורטוגל. בתחרות זו זכתה נבחרת שוודיה שמנתה 4 שחקנים צעירים עם ממוצע גילאים של פחות מ-25! אנו 

רואים יותר ויותר את הצעירים משקיעים ומשתלבים בטופ של הברידג' העולמי וגם צעירנו בדרך לשם.
באליפות היה כמובן גם ייצוג ישראלי של הקבוצה שזכתה במשחקי המבחן וכללה את: יוסי אנגל – רזאן מולכו, 
אילנה לוינשטיין – אורן לידור. הקבוצה אמנם לא הצליחה להעפיל לאליפות העולם שתתקיים בסוף השנה בסין אך  
מדובר היה באליפות חזקה מאוד ולחלק משחקניה הייתה זו התנסות בינלאומית ראשונה כך שאנו גאים בהם ותמיד 

מעודד לראות את המדינה מיוצגת בין שאר מדינות אירופה והעולם.
ובינתיים בארץ הסתיימו משחקי הליגות לזוגות TB, אחת התחרויות החזקות בארץ, ואני שמח לברך את מרק מיכה 
– לובינסקי יובל שזכו בתחרות לא פשוטה, זו השנה השנייה ברציפות, וזאת בהפרש של 2 מאיות בלבד מגרינבאום 
ליאוניד – ברנשטיין גרגורי. גם בין המקום ה-3 למקום ה-5 היה הפרש זעום שבסופו זכו חץ קלרה – פכטמן רון 

בגביע ובהישג הנכסף ומיד לאחריהם סיימו אנגל יוסי – מולכו רזאן ו-גלעדי ירון – אסולין עדי. 
ואם בתחרויות והישגים עסקינן בעוד מספר ימים יתקיים טקס הגביעים השנתי של ההתאגדות, מסורת של מספר 
שנים, בה אנו מתכבדים לארח עשרות שחקנים וזוכים באליפויות ובתחרויות השנה הקודמת ולהוקיר את הישגיהם. 

השנה לראשונה יצטרפו אלינו גם זוכי הפסטיבל והחגיגה תהיה גדולה. 
בסיום הטקס נערכת תחרות יחידים בה יש לכל הזוכים, מכל הדרגות, הזדמנות חד פעמית לשתף פעולה וליהנות 

מאירוע ספורטיבי, חברי ומלא בכיף. 
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או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.


