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שלום חברות יקרות וחברים יקרים,

ולכל חברי  והפוגה בזירה הבינלאומית, יש לישראל  סוף סוף, אחרי תקופה ארוכה של קורונה 
משפחת הברידג' מדליה ראשונה השנה.

וזיו רויטמן עם הקפטן  )דנה טל, נגה טל, עדי אסולין, הילה לוי, אדל פטלקו  נבחרת הנשים 
שליד  מדיירה  באי  שהתקיימה  אירופה  באליפות  ארד  במדליית  וזכו  זאת  עשו  ידלין(  ישראל 

פורטוגל. כבוד!

אי אפשר שלא להתרשם מכך שמדובר היה בנבחרת הצעירה ביותר מתוך 19 הנבחרות שהשתתפו 
בקטגוריה זו אך למרות זאת, השישיה המופלאה גברה על נבחרות בוגרות, חזקות ומנוסות יותר 
ועמדה בלחץ בצורה יוצאת מן הכלל. שתיים מחברות הנבחרת: אדל רק בת 17 וזיו רק בת 16, 
החלו את דרכן המקצועית בפרויקט "ספורטאיות עילית" תחת שרביטן של המאמנות עדי אסולין 
3 שנים לאחר מכן, הן מוצאות עצמן משחקות עם המאמנות שלהן באליפות  והנה,  לוי  והילה 

אירופה וזוכות במדליה. איזו סגירת מעגל מופלאה! 

הנבחרת  התמקמו  התחרות  כל  לאורך  כאשר  מרהיבה,  ברידג'  תצוגת  נתנו  הנבחרות  יתר  גם 
הפתוחה, נבחרת הסניורים ונבחרת המעורבים בחלק העליון של הטבלה ונראה היה שהמדליות 
בהישג יד. זו הסיבה שתחושת האכזבה ריחפה באוויר כשזה לא קרה, אולם כולנו גאים בנבחרות 
שלנו ובהישג הלא פחות חשוב שבו זיכו את ישראל – העפלה בכל ארבע הקטגוריות לאליפות 

העולם בשנה הבאה, שתתקיים במרוקו. 

במקביל לאליפות אירופה לנבחרות, התקיימה גם האספה הכללית השנתית של התאגדות הברידג' 
האירופאית )EBL( כשבמוקד הפעם, בחירות להנהלה. גם כאן זכינו לעדנה נוספת ואני גאה ושמח 
לעדכן כי ישראל זכתה ב-2 נציגים להנהלת ה EBL - אוריה מאיר )מנכ"לית ההתאגדות( וגלעד 
אופיר. השניים זכו ברוב קולות ובנוסף, אוריה מונתה גם כיו"ר ועדת הנשים האירופאית וכחברת 
ועדת פיתוח ושיווק ואילו גלעד מונה כסגן נשיא וכיו"ר ועדת צעירים. אין לי ספק כי השניים 

יתרמו ויקדמו את הברידג' האירופאי, כפי שעשו עבור התאגדות הברידג' בעשור האחרון.

בין  אותנו. ראשית,  ולרגש  אותנו  ללוות  ימשיכו  בינלאומיים  אירועים  יולי?  קורה בחודש  ומה 
התאריכים 7-14 ליולי, יתקיים אירוע הדגל של ההתאגדות לברידג' הלוא הוא פסטיבל הברידג' 
הבינלאומי ה-54 בתל-אביב. אני מזכיר כי כרטיסים לפסטיבל ניתן לרכוש מראש ובמחיר מוזל 

דרך אתר ההתאגדות בקישור זה, או דרך המועדונים שבהסדר עד לתאריך 3/7/22. 

כמו כן, השנה חברי ההתאגדות, שהקפידו לחדש חברותם בין השנים 2021-2022, ייהנו מהטבת 
מושב חינם בפסטיבל. פרטים נוספים בחוברת הפסטיבל בקישור זה.  

לסיום, נציין כי בחודש יולי תתקיים אליפות אירופה לצעירים, כאשר ישראל תהיה מיוצגת ע"י 
הצעירים  לספורטאים  נאחל   .16 גיל  ועד   21 גיל  עד   ,26 גיל  עד   ,31 גיל  עד  נבחרות:  ארבע 
הצלחה ושיחזרו בידיים מלאות )במדליות(. התחרות תסוקר יום יום בקבוצה ובדף הפייסבוק של 

ההתאגדות לברידג'.

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