
דבר ועד העמותה יולי 2021
"לעולם לא תמצא קשת בענן, אם תביט מטה" 

צ'רלי צ'פלין.

שלום חברות וחברים,

הגענו בשעה טובה לחודש יולי ומחצית משנת 2021 כבר מאחורינו. אנו בהחלט עם הפנים קדימה ואני שמח 
לעדכן שתוכנית החזרה לשגרה מתקדמת כמתוכנן. אליפויות ישראל חזרו להתקיים בצורה פרונטלית ובחודש 
יוני התקיימו 3 אליפויות בבית ההתאגדות ברעננה, במקביל חזרו לפעילות כ-75% מהסניפים וזו באמת בשורה 
משמחת. אני רוצה לשבח ולפרגן לבעלות ובעלי המועדונים על הנחישות וההתמדה שבלעדיהם שחקני ברידג' 
רבים היו מאבדים "בית", אנו עוקבים אחר ההשתתפויות בסניפים ואכן יש מגמת עליה. כל הכבוד לכם, חברות 
בכל הקשור  הדופק  על  היד  נמצאים עם  לציין שאנו  על החזרה העקבית לשגרה. חשוב  וחברי ההתאגדות, 

להתפתחויות בעניין הקורונה ונקבל החלטות מתאימות אם נדרש. בדבר אחד אין ספק, יחד ננצח. 

זוהי הזדמנות טובה לברך את הזוכים בשלושת אליפויות ישראל שהתקיימו בחודש יוני. באליפות ישראל לנשים 
זכו עירית ניימן ומיכל ספקטור )1(, מתי בוברוב וגיא ממן )2( ואמליה הכרמלי וטובי אייזנשטיין )3(. באליפות 
ישראל לגברים זכו: יוסי אנגל ומיכאל רוזן )1(, רון שפי וסרג'יו קובאליו )2( ועמי אורי ורוני הרצקה )מקום 3(. 

וזוהי  היות  כסף,  אמן  עד  דרגה  בעלי  שחקנים  לעידוד  ומיועדת  מאוד  מיוחדת  היא  אף  השלישית  האליפות 
הזדמנות פז להתחרות ולזכות בגביעים ובנקודות. כיף לראות את ההתקדמות והמוטיבציה באליפות זו. ברכות 
לזוכים ניסים ואירית קסבי )1(, לאורה מולוקנדוב ואלכסנדר חוזמן )2( ודינה קרפ עם שפרה ויינר )מקום 3(.

האתגר הבא שלנו הוא במישור הבינלאומי. עולם הברידג' מתעורר ואיתו התחרויות הבינלאומיות שהיו בהקפאה 
עמוקה של למעלה משנה. באירופה עדיין נאבקים בנגיף הקורונה בעוצמה רבה ובחודש אוגוסט השנה תתקיים 
יתרכזו באולם מרכזי אחד באותה המדינה  כל מדינה  ייחודי. הנבחרות של  לנבחרות באופן  אירופה  אליפות 
וישחקו אונליין, תחת פיקוחם של משקיפים בינלאומיים של ה-EBL. זהו אתגר לוגיסטי לא פשוט ואנו נערכים 

אליו כנדרש.

על מנת לקבוע את נבחרות ישראל שייצגו אותנו באליפות, נקיים משחקי מבחן בחודש יולי. המטרה היא לקבוע 
את הרכב הנבחרות בארבע קטגוריות: פתוח, נשים, סניורים ומעורבים. הנבחרות שייקבעו ישתתפו באליפות 
אירופה וינסו להבטיח את מקומה של ההתאגדות באליפות העולם שתתקיים בשנת 2022 בסלסומג'ורה באיטליה.

ברצוני לעדכן אתכם כי לאור עדכונים ואילוצים שקיבלנו מהיכל שלמה ולאחר בחינת חלופות אחרות והיבטים 
נוספים, הוחלט כי פסטיבל הברידג' הבינלאומי בת"א לא יתקיים השנה. עם זאת, אני בטוח ששנת 2022 תהיה 

חגיגה לברידג' הישראלי ונוכל כולנו להיפגש באירוע הדגל שלנו כבר בשנה הבאה. 

לסיום, אני שמח להזמין אתכם להמשיך במסורת החדשה, הרצאות אונליין מרתקות ללא עלות לחברי ההתאגדות. 
לאחר הרצאתו המוצלחת מאוד בחודש יוני של נפתלי הילגר בנושא איראן, ניפגש שוב עם נפתלי והפעם בהרצאה 

חוצת גבולות בנושא "צפון קוריאה – החיים בבועה". ההרצאה תתקיים בזום ב-13/7 ב-20:30.

שמרו על עצמכם וניפגש בשולחן הברידג'
שלכם גלעד אופיר
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