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שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברות וחברים, 
ראשית נברך את הזוכים ב-2 התחרויות המרכזיות האחרונות שלנו. באליפות ישראל לסניורים זכו במקום הראשון 
אבי עמר ושחר יובל. במקום השני זכו יוסי אנגל ויוליאן פרידריך וצמוד צמוד אליהם ובמקום השלישי מרדכי גלברד 

ודורון ידלין. כל הכבוד!
לפני ימים אחדים הסתיימה תחרות יוקרתית נוספת – גביע המדינה. שתי הקבוצות הראשונות מורכבות מלא מעט 
שחקנים צעירים! במקום הראשון זכתה קבוצת דן ישראלי כשבהרכבה דירק פיטרס, יובל בן-דוד, איתמר גינוסר 
ואלדד גינוסר. הפיינליסטית, קבוצת אלירן ארגלזי, הפסידה בקרב מותח וכללה את אלון לזר, יותם בר-יוסף, אורי 
רון  טננבאום אפרת,  אורן  של  בהרכב  לירן  ינון  קבוצת  זכתה  במקום השלישי  פרנק.  ויוסי  מיוחס  מושיקו  אסרף, 
פכטמן, אופיר רשף, בני ליבסטר ודורון ידלין. במקביל, התקיימו בחודשים האחרונים 2 אליפויות מרכזיות בחו״ל וגם 
בהן זכה הברידג‘ הישראלי להישגים מצוינים – אליפות אירופה הפתוחה התקיימה בטורקיה, בחודש יוני, וינון לירן – 

אודי פרידלנדר היו שותפים בקבוצה שזכתה במדליית הארד באליפות היוקרתית לקבוצות. 
חודש לאחר מכן, התקיימה אליפות אירופה לנבחרות צעירות. מדובר בתחרות היוקרתית ביותר לקבוצות צעירות 
 16 עד   ,21 עד   ,26 עד   – ב-4 קטגוריות  נבחרות  נהדרת שכללה  לברידג‘ שלחה משלחת  הישראלית  וההתאגדות 

ולראשונה לאחר שנים רבות גם בקטגוריית נערות עד גיל 26. 
נתחיל מהסוף – נבחרת ישראל עד גיל 16 אלופת אירופה לנבחרות!!! שמחנו מאוד לעמוד על הפודיום ולשיר את 
התקווה. חברי הנבחרת כללו את נועם ברגר ולביא בציה גרינברג, אופק סבח ודניאל מסיקה, טל סמואלוב ועידו 

מושקוביץ. את הקבוצה הוביל הקפטן דני לוינשטיין, כאשר את הקבוצה אימן )וליווה במקום( מושיקו מיוחס. 
זהו עוד הישג חסר תקדים שהצטרף לשורה של הישגים נהדרים לברידג‘ הצעירים הישראלי. נבחרת ישראל עד 26 
השיגה את מטרתה והעפילה לאליפות העולם שתתקיים בשנה הבאה. הנבחרת עד גיל 21 סיימה מקום אחד מתחת 
לעלייה אך צפויה לשחק באליפות העולם עקב פרישות נבחרות מיבשות אחרות. נבחרת הבנות, נבחרת בממוצע גיל 
15 וללא כל ניסיון בינלאומי, אומנם סיימה במקום ה-10 אך ייצגה אותנו בכבוד מול נבחרת בוגרות ומנוסות מאוד ואף 

השיגה מספר ניצחונות יוקרתיים. עתידנו בהחלט לפנינו.
את הפעילות המוצלחת הזו מנהיגה ומובילה ביד רמה ועדת הצעירים בראשותו של מיכה מרק )גם הקפטן הספורטיבי 
אל ישיבות הוועדה מצטרפים בדרך קבע  רמי בלס, אדוארד ויטנברג, עדי אסולין ואלון לזר.  שלנו( עם החברים – 
חורחה שרו, איתן לוי, הנציג הבינלאומי שלנו, מושיקו מיוחס כרכז הדור הבא ובר טרנובסקי, מאמן נבחרות ישראל 

עד גיל 26 ו-21.
תודה תקציבית לסיום. היות ומספר הקטגוריות הרשמיות הולך וגדל וההוצאות בהתאם והיות ולא ניתן לממן אינסוף 
נבחרות מתקציב ההתאגדות )יש עוד משימות, מטרות ופרויקטים חשובים לאיגוד, לסניפים ולכלל החברים(, קבעה 
ההתאגדות כי ימומנו באופן מלא 3 נבחרות בכל קטגוריה – 3 בקטגוריית צעירים ו-3 בקטגוריית בוגרים. נבחרות 

רשמיות בקטגוריות נוספות ימומנו באופן חלקי במידה ויוכרו על ידי ההתאגדות.
בהקשר זה חשוב לי להודות למספר אנשים שהתגייסו לטובת התנעת הפעילות המחודשת של נבחרת הנערות עד 
גיל 26, שמומנה באופן חלקי, ותרמו מזמנם ומכספם הפרטי על מנת להקל על חברות הנבחרת )ובעיקר הוריהן( 
ועבדכם הנאמן שתרמו  עדי אסולין  בעלויות הנסיעה – מודי קניגסברג שתרם אלפי שקלים לטובת קרן צעירים, 
כתיבת חוברת סימולטנית ללא תשלום, גדי רוזמרין שתרם את הוצאות הפקת חוברת הסימולטנית, הילה לוי ואוריה 

מאיר שתרמו מכספן. ישר כוח!
אני עומד לרשותכם וזמין 24/7.

Gilado.bridge@gmail.com :תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות האימייל
או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג’.

״We are the champions, my friends״
Queen
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