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שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברות וחברים, 
אנו  "הקורונה".  וירוס  בנושא  אותנו  המקיפים  לדיווחים  במקביל  זאת  וכל  כסדרה  נפתחה  הפעילות  שנת 
בהתאם  ונעדכן  ונפעל  המוסמכות  והרשויות  הספורט  ממוסדות  אלינו  המגיעים  העדכונים  אחר  עוקבים 
האירוע  השפעות  את  לאמוד  ומוקדם  סותרים  בדיווחים  מלאה  התקשורת  זה,  בשלב  שיתקבלו.  להנחיות 
אנו  לנו.  הנוגעות  חריגות  משמעויות  שישנן  או  מפרופורציה  שיצא  תקשורתי  באירוע  מדובר  האם  ולהבין 
מבקשים מהשחקנים והחברים להישאר מעודכנים ולגלות אחריות עצמית כלפי יתר השחקנים, וכמובן, לא 

להפסיק לשחק ברידג'.
ישראל  לאליפויות  ההרשמה  פתיחת  על  מידע  למצוא  תוכלו  זה  בביטאון  הספורטיביים.  לנושאים  ומכאן, 
אליפות  לסניורים.  ישראל  ואליפות  מעורבים  לזוגות  ישראל  אליפות  הפתוחה,  ישראל  אליפות  המרכזיות: 

ישראל לנשים תתקיים בהמשך השנה כמתוכנן.
בחודש שעבר הסתיימו הליגות לזוגות בשיטת TB. מדובר באחת התחרויות היוקרתיות והחזקות ביותר בארץ 
ואני שמח לברך את הזוכים בליגת העל – דורון ידלין ומוטי גלברד )מקום ראשון(, יותם בר-יוסף ושי קמעו 

)מקום שני( וקלרה חץ ורון פכטמן )מקום שלישי(.
ארצה לשתף אתכם במספר פרויקטים מעניינים שאנו מקדמים. בדפי ההתאגדות תוכלו למצוא מודעה על 
קורס להכשרת מנהלי תחרויות בדרגה 1, שיתקיים לראשון במחוז צפון! אנו רואים חשיבות רבה לפיתוח 
וניהול התחרות.  חוקי הברידג'  בנושא של  גם  ידע  ולצבור  להירשם  ומזמינים אתכם  הפעילויות בפריפריה 

הקורס יועבר בהדרכתו של אילן שזיפי.
שחקנים  שלושה  גייסנו  זו,  במסגרת  איתנו".  להתקדם  "בואו  נקרא  לבשר  נרגשים  אנו  עליו  חדש  מיזם 
מנבחרת ישראל עד גיל 26, שישמחו לשחק עם חבר/ת התאגדות באחת מהתחרויות ולאחר מכן לנתח יחד 
את המשחקים ששוחקו. אנו מניחים כי הביקוש למיזם יהיה גבוה מאוד ועל כן משרד ההתאגדות יגריל את 
שמות השחקנים מבין המבקשים. מדובר בהזדמנות ייחודית )וללא עלות( לשתף פעולה עם שחקן נבחרת 

וליהנות מחוויה מרגשת ומלמדת.
בחודש יוני 2020, מושיקו מיוחס, רכז פרויקט הצעירים של ההתאגדות לברידג', פורש מתפקידו וזו הזדמנות 
להודות לו על עבודתו המסורה והטובה בפיתוח וקידום שחקנים צעירים לאורך השנים האחרונות. אין ספק 
שרבים מההישגים בתחום הושגו בזכות מושיקו, כיף גדול. בביטאון זה תוכלו למצוא מודעת דרושים לתפקיד 
רכז/ת הצעירים של ההתאגדות ואנו מזמינים אתכם להציג מועמדות למשרד ולסייע בהכשרת דור ההמשך 

של הברידג' הישראלי.
הצעות  מכם  לקבל  מאוד  נשמח  אנו  אך  הקרובות  ולשנים  לשנה  ורעיונות  עבודה  תוכנית  להתאגדות  יש 

ורעיונות נוספים ולשמוע את כל אשר על ליבכם. הרגישו חופשי לפנות אלינו ואליי באופן אישי.

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’.

"אני יכול לסכם בשלוש מילים את כל מה שלמדתי על החיים: 
הם תמיד ממשיכים."

רוברט פרוסט
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