
דבר ועד העמותה מאי 2022

שלום חברות יקרות וחברים יקרים,

מסיכה  עטית  חובת  ביטול  על  הורה  הבריאות  משרד  הקורונה,  בנגיף  בתחלואה  הירידה  לאור 
במקומות סגורים החל מ- 23.4.22, למעט במקומות בעלי פוטנציאל הדבקה גבוה )כגון בתי חולים, 

מרפאות וכד'(.

ההתאגדות הישראלית לברידג' פועלת בהתאם להנחיות משרד הבריאות. מעתה אין חובת עטית 
במסגרת  גם  מסיכה  לעטות  להמשיך  בסיכון  לאוכלוסיות  ממליץ  אני  אולם  בתחרויות,  מסיכה 
מנת  על  זהירות  משנה  לנקוט  להמשיך  לכולם  וקורא  חובה  זו  אין  אם  גם  הברידג',  תחרויות 

להישמר מפני הנגיף ולשמור על אחרים.

בחירות לועד העמותה - אני שמח לעדכן כי החודש התקיימו בחירות השלמה לחברי ועד העמותה 
כך שהוועד מונה כעת 7 חברים וכולל את אבי בלו )קפטן ספורטיבי(, יוסי רייכמן )גזבר(, רעיה 
גרינשטיין, עירית נימן, חן שגב, אורלי ריזנברג וראובן בשביץ, עבדכם הנאמן בתפקיד היו"ר.  

כל חברי הוועד ראויים ונחושים להצעיד את ההתאגדות בביטחה לנוכח האתגרים הרבים שלפתחנו 
ואני בטוח שיחד נצלח כל משימה.

טקס הגביעים השנתי –  החודש שמחנו לחדש את המסורת ולקיים את טקס חלוקת הגביעים 
הטקס   .)2021( החולפת  בשנה  שהתקיימו  ההתאגדות  של  המרכזיות  התחרויות  לזוכי  השנתי 
מיוחדים  מאנשים  רשמי  באופן  נפרדנו  ובמהלכו  ברעננה  ההתאגדות  בבית  התקיים  המכובד 
שתרמו להתאגדות במשך שנים רבות ובהתנדבות מלאה וסיימו את תפקידם לאחרונה – גלעד 
אופיר, מיכה מרק, מוטי פז, אורית מורן, משה מנור. כל הפרטים על הטקס בכתבה שבביטאון זה.

פעילות תחרותית בינלאומית – לצערנו הנבחרת הפתוחה ונבחרת המעורבים לא הצליחו להעפיל 
לשלבי הגמר של אליפות העולם באיטליה. עם זאת, זכינו להופעה יפה ומכובדת של השחקנים. 
חברי הנבחרות היו אמורים להמשיך לשחק בתחרות הצדדית, אך בשל התפרצות קורונה והדבקה 

מסיבית של שחקנים במהלך התחרות נאלצו השחקנים להקדים את חזרתם ארצה.

וכן  במדרה  ביוני  שתתקיים  לבוגרים  אירופה  לאליפות  מתכוננים  אנו  יותר,  אופטימית  בנימה 
לאליפות אירופה לצעירים שתתקיים ביולי בהולנד. המשרד פועל בכל הקשור להכנות הלוגיסטיות 
לנסיעה ואילו ועדות הסגל והצעירים עומלות בתקופה זו על הרכבת סגלי הנבחרות השונים כאשר 

הזמן קצר והמלאכה מרובה.

בשלב זה כבר נקבע סגל נבחרת הסניורים וסגל נבחרות הצעירים עד גיל 21 ועד גיל 26. בקרוב 
יושלם הפאזל, כשיקבעו גם סגל נבחרת הנשים, הפתוחה, המעורבים ונבחרת עד גיל 16. 

אני רוצה לברך את דני לונשטיין שמונה לרכז נבחרות צעירים ואת ישראל ידלין שמונה לרכז 
נבחרות בוגרים. השניים יסייעו ויקשרו בין חברי הסגלים השונים לבין המשרד וההנהלה.

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-54 בת"א: אנו בעיצומן של ההכנות לפסטיבל שיתקיים ב-7 עד 
ה-14 ביולי 2022, בהיכל שלמה בת"א. חוברת עם כל המידע תישלח לכולכם בקרוב, שימו לב 

להטבה המיוחדת המגיעה לחברי ההתאגדות.

עד כאן הפעם, יום עצמאות שמח!
בכל שאלה ובעיה, אני וצוות המשרד עומדים לרשותכם ואתם מוזמנים לפנות אלי.

reuven.b.e@012.net.il ,054-4517776 תמיד לרשותכם, ראובן בשביץ


