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"לעבוד על הדבר הנכון זה כנראה חשוב לא פחות מלעבוד קשה." 

)Flickr קטרינה פייק – מקימת(

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברים,
נפתח )כרגיל( בעוד הופעה נהדרת של נבחרת ישראלית והפעם נבחרת ישראל הפתוחה. הנבחרת השתתפה בתחרות 
האימון היוקרתית "יה קאפ" שהתקיימה בסין וסיימה במקום הרביעי מתוך 28 הנבחרות המובילות בעולם. הנבחרת פספסה 
העפלה לגמר על חודו של בורד אבל אנו מאמינים שהם שומרים את המזל לתחרות החשובה באמת – אליפות העולם 
לנבחרות שתתקיים בסוף השנה בסין! כל הכבוד ל- יוסי רול – אמיר לוין, אסף לנגי – אילן ברקת ואלון בירמן – דרור פדון.

במקביל, הסתיימה בארץ אחת התחרויות היוקרתיות ביותר – אליפות ישראל הפתוחה לזוגות. לתחרות זו שלושה שלבים 
שבראשם שלב "גמר-על", השלב שבו משחקים 14 הזוגות הטובים ביותר בינם לבין עצמם. בתחרות זכו שחר זק ואריאל 
בראונשטיין בהופעה משכנעת מאוד )עוד אחת מני רבות( כאשר במקום השני זכו נורית גרייצר – ורדה אברמוב ובמקום 
השלישי בהפרש קטן – ישראל ידלין ואורית מורן.  כל השחקנים ייצגו בעבר את ישראל ברמה הבינלאומית, דבר המעיד 
על רמת התחרות הגבוהה. שימו לב כי הזוכים משקפים את כל הקטגוריות המובילות – זוג גברים, זוג נשים וזוג מעורב. יש 

מקום לכולם.
אל מול ההישגים הנהדרים של השחקנים, אנו ממשיכים בעשייה מגוונת לטובת קידום הברידג'. 

במהלך חופשת הפסח התקיימה הרצאה מיוחדת במסגרת פרוייקט "ספורטאיות עילית". זהו אחד מפרוייקטי הדגל של 
ההתאגדות ומטרתו היא לקדם את ברידג' הנשים הן ברמת הגילאים הצעירים והצטרפות למעגל השחקניות והן ברמת 
ההישגיות. במסגרת ההרצאה השתתפו נערות בגילאים 16- 13 אשר מתאמנות באופן קבע עם שחקניות נבחרת ישראל 
לאוריה מאיר, מנכ"לית ההתאגדות,  זו ברצוני להביע את תודתנו  לוי. בהזדמנות  והילה  הצעירות שלנו – עדי אסולין 

שמשקיעה מאמצים לא מעטים בקידום הפרויקט החשוב.
גם מנהלי התחרויות לא נשארים מאחור אלא להפך! זהו אחד מהמשאבים האנושיים החשובים ביותר בהתאגדות ואנו 
מקפידים לתת לנושא תשומת לב ראויה ולהשקיע לא מעט בקידומם והתפתחותם. בחודש שעבר הסתיים קורס מנהלי 
תחרויות רמה 3 בהובלתם של איתן לוי ודרור שיפטן. בהמשך השנה וכבר בחודש הבא יתקיימו ימי עיון למנהלי תחרויות 
בדרגות 2+1 ולאחר מכן יתקיימו מבחני הסמכה למעוניינים בהסמכה מתקדמת יותר. ימי העיון יתקיימו בדרום, בצפון 
ובמרכז והמנחים נמנים על מנהלי התחרויות הבכירות והבכירים בארץ. על המלאכה המבורכת הזו מנצחת ועדת החוקה 

בראשותו של יובל בן-דוד. ישר כוח!
קידום ספורטאיות – צ'ק, קידום מנהלי תחרויות – צ'ק, ולא נשכח את מורי הברידג'. בחודש אפריל הסתיים בבאר שבע 
קורס מורים לברידג' שנערך לראשונה בדרום מזה עשרות שנים. המטרה המרכזית של הקורס הייתה להגדיל את מספר 
המורים בפריפריה על מנת שיוכלו ללמד ולהפיץ את בשורת הברידג' לקהלים חדשים. כעת, עם סיום הקורס, ניתן לומר 
בביטחון – ההתאגדות הרוויחה מורים חדשים ברמה גבוהה שייצגו אותנו בכבוד. יש לציין את מאיה סוביק שהנחתה את 
והליווי לקורס  ושואפים להפוך למורים בעצמם. את הבחינה  נדבקו בחיידק, הצטרפו לקורס,  ורבים מתלמידיה  הקורס 
המורים הנוכחי ולקורסי המורים בכלל נותנת ועדת הוראה. כמו יתר הוועדות מדובר בוועדה רצינית ומקצועית וההתקדמות 
שנעשתה בשנים האחרונות היא לא פחות ממרשימה ומעוררת השראה. תודה רבה לחברי הועדה וליו"ר רונית אופיר. כיף 

לראות!
אל מול כל העשייה הזאת ישנה את העשייה המבורכת של ועדת הסגל בראשותו של אלון לזר וועדת נקודות אמן ומושבים 
בראשותו של משה מנור שקידמו והוציאו לפועל את משחקי הסגל לזוגות ברמת נבחרות, שינויים ועדכונים למפתחות 

נקודות האמן ומשקיעים זמן רב בנושאים שחלקם "נעלמים מן העין" אך מורגשים היטב. תודה לכם!
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או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.


