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דבר ועד העמותה אפריל 2019
"עשיתי טעות לא נכונה." )יוגי ברה(

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברים,
גם החודש התברכנו בהישג נהדר )אך לא יוצא דופן( בתחרות הבינלאומית לנבחרות צעירות – "הבית הלבן". מדובר בתחרות 
יוקרתית לנבחרות צעירות מכל העולם שהשנה כללה מפגש אטרקטיבי מול נבחרת ברזיל. נבחרת ישראל הצעירה משתתפת 
"ולהסתפק"  דנמרק  לנבחרת  להיכנע  נאלצה  בו  הובילה את התחרות עד המשחקון האחרון  והשנה  דרך קבע  בתחרות 
במדליית הכסף הנחשבת שמילאה אותנו גאווה. הנבחרת הורכבה מזוג מהנבחרת עד גיל 26 – אמיר עציון וליאור אורמן 
ומשני זוגות מהנבחרת עד גיל 21 – גל מתיתיהו ויונתן שליבוביץ ואביב זייטק עם ניר חוטורסקי. את הנבחרת ליווה והנחה 

הקפטן רמי בלס.
אם תרשו לי, נקפוץ לרגע לסיפור אחר. אתם וודאי זוכרים שהנבחרת הפתוחה שלנו, השיגה בשנה שעברה את אחד ההישגים 
המרשימים ביותר אי פעם וזכתה במדליית הכסף באליפות אירופה לקבוצות בוגרות. גם בתחרות זו הנבחרת הובילה כמעט 

עד לסיום התחרות ורק ברגע האחרון איבדה את הבכורה.
שוב, מדובר בשני הישגים מצוינים אך אין ספק שלאבד את הזכייה בתחרות ברגע האחרון זה לא קל ולא נעים ולכן, בתור 
שחקן, ארצה להסב את תשומת ליבכם לארבעת הבורדים החשובים ביותר בכל תחרות – בין אם במועדון, באליפות הארץ, 

בתחרות בינלאומית ובכלל:
 2 הבורדים הראשונים – רק הגעתם לתחרות, עוד לא התחממתם ובטח שלא הספקתם לשתות קפה. התיישבתם 
ובכלל פתאום ראיתם שקצת קר באולם ואתם בלי  וניסיתם להיזכר בסיכומים המיוחדים שקבעתם עם השותף  בשולחן 
ג'קט. בקיצור – אתם רק נכנסים לעניינים. אלו 2 המשחקים המסוכנים ביותר היות והמחשבה נודדת ואיננו "בתוך העניין". 
במשחקים אלו עלינו להקפיד הקפדה יתרה, לשחק בזהירות ולתת להם את הכבוד הראוי לפני שתתבצע טעות שעלולה 

להשליך על מצב הרוח ועל התחרות כולה.
 2 הבורדים האחרונים – איזה כיף, עוד רגע נגמר והולכים הביתה! הולך כל כך טוב ואנחנו ממש רוצים לראות את התוצאה 
או שהולך כל כך רע ורק "שייגמר כבר". אל האדרנלין של סיום התחרות מצטרפת העייפות והריכוז שיורד אט אט מעומס 
המשחקים והנה לנו מתכון מצוין לאסונות. בכל תחרות, לפני 2 המשחקים האחרונים, קומו מהשולחן ולכו להתרענן, עשו 
סיבוב והתמתחו והכי חשוב – חזרו לשולחן כאילו אתם עדיין בעיצומה של התחרות. אין דבר מאכזב יותר מלסיים את התחרות 

מהר ולגלות שעשינו שטות גדולה במשחקים האחרונים שהשפיעה על התוצאה. 
טיפ חשוב נוסף, אולי החשוב ביותר – לעיתים רבות אנו מעריכים את התוצאה שלנו בצורה שגויה ומתברר שדווקא כשחשבנו 
שהסיכוי אבד, אם היינו משחקים טוב עד הסוף, יכולנו לזכות בתחרות. במילים אחרות, שחקו עד הסוף )!( והסוף כולל את 

שני הבורדים האחרונים.
ומכאן לתחרות היוקרתית של אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2019. גם השנה הפורמט אפשר לנו לקבל תחרות צמודה 
ומותחת כשמעל כל הזוגות התעלה הזוג ורדה אברמוב ויצחק עזרא, שזכה במקום הראשון. במקום השני זכה הזוג מיכל 
נוסצקי וידלין דורון ובמרחק קטן מאחוריהם זכו קלרה חץ ואמיר לוין. כל אחד ואחת מהשחקנים הזוכים הם שחקנים מנוסים 
ומתמידים מאוד שניתן לראות אותם בכל תחרות בארץ ולעיתים קרובות גם בחו"ל. בכלל התחרות התאפיינה ברמה גבוהה 

וכיף לראות את כלל השחקנים הבכירים לצד שחקנים מתפתחים, לוקחים חלק בתחרות יוקרתית זו.
כמובן שקצרה היריעה מלעדכן את כל הנעשה אך אנצל את ההזדמנות להודות לרכז פרויקט הדור הבא, מושיקו מיוחס, שיזם 
תחרות חדשה לזוגות ילדים בה השתתפו 90 ילדים! במקביל יש לציין את קורס ההסמכה למנהלי תחרויות בדרגה 2 בהובלתם 

הנאמנה והמקצועית של איתן לוי ודרור שפטן.
עדכונים ועשייה נוספת תוכלו למצוא באתר ההתאגדות וכמובן בפייסבוק. מקווה שעזרתי לכם עם הטיפים ושכולם יזכו 

במקום הראשון המשותף מעתה ועד עולם.

אני עומד לרשותכם וזמין 24/7.
Gilado.bridge@gmail.com :תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות האימייל

או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.


