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דבר ועד העמותה יוני 2021
"איש אינו יכול להגיע אל השחר מבלי לעבור דרך הלילה."

ג'ובראן ח'ליל ג'ובראן

שלום חברות וחברים,

יוני מבשר את בוא הקיץ ואנו מקווים שגם את החזרה המלאה לשגרה נטולת קורונה או אירועים  חודש 
ביטחוניים. 

הקלפים  את  ולחוש  במועדון  לבקר  זכיתם  טרם  ואם  פרונטלית  לפעילות  חזרו  כבר  מהמועדונים  רבים 
בידיכם, אני קורא לכם לעשות זאת בהקדם. מעבר לחוויה המהנה והשלמה של משחק הברידג' והאווירה 

החברתית, פעולה זו מחזקת את המועדונים ואת אווירת הביחד.

לנוחיותכם תוכלו למצוא את רשימת המועדונים הפתוחים באתר ההתאגדות. זוהי רשימה שמתעדכנת 
כל הזמן ואנו שמחים לראות שעוד ועוד מועדונים חוזרים לפעילות. תוכלו להגיע לרשימה גם דרך לחיצה 

על הקישור הבא – לחצו כאן.

בחודש מאי קיימה ההתאגדות תחרות "היברידית" כאשר שלבי המוקדמות של אליפות ישראל לסניורים 
זה  לשגרה.  החזרה  את  וסימל  ברעננה  ההתאגדות  בבית  לראשונה  התקיים  א'  גמר  אך  אונליין  שוחקו 
המקום לברך את הזוכים בתחרות: במקום הראשון ניר גרינברג ואבי קליש, במקום השני – אמנון רוסלר 

ורוני הרצקה ובמקום השלישי אפרים טרגן ויובל שחר. 

יוני? אליפויות פרונטליות למהדרין. בחודש זה נקיים את אליפות ישראל לנשים,  ומה מחכה לנו בחודש 
אליפות ישראל לגברים וכן את אליפות ישראל עד אמן כסף )האחרונה מתקיימת במחוזות(. כל הפרטים 

במודעות שבדפי ההתאגדות בסוף ביטאון זה.

הנהלת  לצערינו  שלמה,  בהיכל  יולי  בחודש  להתקיים  מתוכנן  שהיה  בת"א  הבינלאומי  לפסטיבל  באשר 
ההיכל הודיעה כי לא ניתן יהיה לקיימו במועד המתוכנן בשל תזוזות לוחות הזמנים בשנת 2021 שנגזרו 

מתקופת הקורונה. אנו בוחנים אפשרות למועד חלופי במידת האפשר ובהתאם להגבלות ולאילוצים. 

עם החזרה לשגרה חוזרת אט אט גם הפעילות הבינלאומית. בחודש יולי הקרוב יתקיימו משחקי המבחן 
ייצגו  אלו  נבחרות  ומעורבים(.  סניורים  נשים,  )פתוחה,  ישראל ב-4 קטגוריות קבוצות  נבחרות  לקביעת 
גם  ההתאגדות  את  שייצגו  הנבחרות  את  תקבע  זו  אליפות  אונליין.  שתתקיים  אירופה  באליפות  אותנו 
באליפות העולם שצפויה להתקיים בצורה פרונטלית בחודש פברואר 2022. תוכלו למצוא את כל הפרטים 

על משחקי המבחן וההרשמה לתחרות במודעה מפורטת בדפי ההתאגדות.

לסיום אני מבקש להודות לכל אחת ואחד מחברי ההתאגדות שהמשיכו לשחק, לתמוך ולפרגן בתקופה 
קשה זו. היו גאים, אין ספק שנצא מחוזקים.

עד כאן עדכונים להפעם, שמרו על עצמכם ומקווה שנתראה במהרה.
גלעד אופיר

תרגישו חופשי לפנות אלי - GiladO.Bridge@gmail.com ובטלפון 6000727-050

https://main.bridge.co.il/uploads/files/clubs-opening.pdf

