
דבר ועד העמותה יוני 2022

שלום חברות יקרות וחברים יקרים,

אני שמח לעדכן כי במהלך חודש מאי הושלמו הרכבי הנבחרות הבוגרות והצעירות לאליפויות 
אירופה הקרובות. אנו מייחלים להישגים ומחזיקים אצבעות לכולם. אלו הרכבי הנבחרות:

הנבחרת הפתוחה – אסף יקותיאלי )קפטן(, אלון בירמן, דרור פדון, יוסי רול, אמיר לוין, עמי זמיר, 
אורן טולדנו.

נבחרת הנשים – ישראל ידלין )קפטן(, נגה טל, דנה טל, עדי אסולין, הילה לוי, אדל פטלקו, זיו 
רויטמן.

נבחרת הסניורים – נח טמינקר )קפטן(, יוסי אנגל, דני כהן , איתן אורנשטיין, דורון ידלין, יובל 
לובינסקי, מיכה מרק.

נבחרת המעורבים – מיכאל בראל )קפטן ושחקן(, פז כץ, ינון לירן, מתילדה פופלילוב, נטלי סעדה, 
אילן ברקת.

נבחרת עד גיל 31 – ליאור אורמן, לי רוזנטל, איתמר גינוסר, יובל בן דוד, ניר רוזנטל, בן בסקין.

נבחרת עד גיל 26 – דני לונשטיין )קפטן(, אמיר עציון, עילי בנירי, אביב זייטק, ניר חוטורסקי, 
דניאל מסיקה, עדו מושקוביץ

נבחרת עד גיל 21 – מושיקו מיוחס )קפטן(, תומר לונשטיין, גל מתתיהו, יונתן שליבוביץ, אופק 
סבח, ליה פטלקו, קורן רטר.

נבחרת עד גיל 16 – גיל פלדבוי )קפטן(, יונתן רבינוביץ', מתן ירוקר, איתן גיסין, יואב שור, רון 
פיטרס, ניקו שלזינגר יפה. 

זו ההזדמנות לברך גם את אלופי ישראל הטריים בקטגוריית הסניורים – יוסי אנגל ודני כהן. 

בחודש מאי התקיים יום עיון בנושא הוראת ברידג' לילדים במטרה לעבות את תשתית המורים 
לילדים ובכך להרחיב את מעגל הצעירים המשחקים ברידג'. תודה לכל מי שלקח חלק בארגון 

ובהעברת ההרצאות ביום זה )אוריה מאיר, גיא ממן, מתי ממן, שלמה לוי(.

נבחרות  בפסטיבל  יתארחו  השנה  ה-54.  הבינלאומי  הברידג'  פסטיבל  את  נקיים  הבא  בחודש 
פינלד, אוסטריה, לטביה, סרביה, ואורחים נוספים מרומניה, הולנד, איטליה ועוד. 

כרטיסים לפסטיבל ניתן לרכוש מראש ובמחיר מוזל דרך אתר ההתאגדות בקישור זה, או דרך 
השנים  בין  חברותם  לחדש  שהקפידו  ההתאגדות  חברי  כל  השנה  חדש!  שבהסדר.  המועדונים 

2021-2022 ייהנו מהטבת מושב חינם. פרטים בחוברת הפסטיבל בקישור זה.  

חדש! אני שמח לעדכן כי נוסף קישור באתר ההתאגדות לערוץ היוטיוב של ההתאגדות, אשר 
כולל סרטוני הדרכה שונים על האתר בקישור זה.

חדש! כמו כן, נוסף יישום הנקרא "ידי זהב" שיאפשר לכם להוסיף עצמכם למאגר אנשי מקצוע, 
כך שניתן יהיה לפנות אליכם לקבלת שירותים. כולנו משפחה אחת והתמיכה בקהילה חשובה 

לכולנו. היכנסו בקישור זה.

בכל שאלה ובעיה, אני וצוות המשרד עומדים לרשותכם ואתם מוזמנים לפנות אלי.
reuven.b.e@012.net.il ,054-4517776 תמיד לרשותכם, ראובן בשביץ

https://main.bridge.co.il/payments/competitions
https://magazine.rotemltd.co.il/festival54/
https://www.youtube.com/channel/UCy0V7pS1UDUChHB6u6rNwhw/videos?app=desktop
https://main.bridge.co.il/innerpagedynamic/goldenHands

