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ההתאגדות הישראלית לברידג' 09-7774031
לעדכון פרטים יש ליצור קשר עם משרד ההתאגדות.

כל הזכויות שמורות למו"ל. אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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דבר ועד העמותה אוגוסט 2021
"קשה לנצח אדם שלעולם לא מוותר." 

בייב רות.

שלום חברות וחברים,
תקופת הקורונה היא תקופה מאתגרת בכל תחומי החיים והזעזוע לא פסח גם על עולם הברידג'. ההתאגדות והמועדונים 
חוזרים אט אט לפעילות פרונטלית ולאחרונה אף נערכות 3 אליפויות ישראל בבית ההתאגדות ברעננה. שמחנו מאד 

לשמוע את התגובות הנלהבות מהמפגש פנים אל פנים ואנו מקווים שנשוב וניפגש בקרוב. 

במקביל, איגודי הברידג' הבינלאומיים חוזרים אף הם לפעילות והתחרות הקרובה נמצאת ממש מעבר לפינה – אליפות 
אירופה לנבחרות. האליפות תתקיים במחצית השנייה של חודש אוגוסט ותשוחק בפורמט אונליין ייחודי. כל נבחרת 

תשחק ממדינתה תוך כללי בקרה קפדניים ומשקיפים באולם המשחקים.

בחודש יולי קיימה ההתאגדות משחקי מבחן לקביעת נבחרותיה לאליפות זו ואלו הנבחרות שייצגו את מדינת ישראל 
באליפות אירופה הקרובה בקטגוריות הבאות:

 פתוחה: אילן ואופיר הרבסט, יוסי רול – אמיר לוין, אלון בירמן – דרור פדון.

 סניורים: אבי קליש – ניר גרינברג, אמנון רוסלר – רוני הרצקה, נח טימיאנקר – מאיר ברקמן.

 מעורבות: רוני בר בנין – יניב זק, נטלי סעדה – רון פכטמן, נגה טל – אילן ברקת.

 נשים: גיא ממן – ליה פטלקו, זיו רויטמן – אדל פטלקו, שירה שרו – גל פיברט.

אאחל המון הצלחה לנבחרות בשמי ובשם כלל חברי ההתאגדות ואני בטוח שיביאו לנו הרבה כבוד. 

הזוגות  סגל  לעכשיו  נכון  אך  הנשים  ברידג'  את  לקדם  רבים  מאמצים  עושה  ההתאגדות  הנשים.  לנבחרת  לב  שימו 
המעוניינות לשחק בנבחרות קצר במיוחד.

כהחלטה מערכתית, החליטו ההנהלה וועדת הסגל לא לוותר ולהשתתף בקטגוריית הנשים על טהרת הדור הצעיר. ממוצע 
הגילאים של 3 הזוגות בנבחרת עומד על כ-19 שנים. ייתכן מאוד שזו הנבחרת הצעירה שהשתתפה בקטגוריית הבוגרים 

אי פעם וחמש מתוך שש השחקניות ייצגו ככל הנראה את ישראל גם באליפות אירופה לנבחרות צעירות בשנה הבאה.

מטרת העל של הנבחרות היא כמובן הישגיות אך פנינו תמיד קדימה ואנו בטוחים שכלל הזוגות ירכשו ניסיון שישמש 
אותם בעתיד. 

אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לכל חברי ועדת הסגל בראשותו של אלון לזר, לקפטן הספורטיבי מיכה מרק 
ולרמ"ד ספורט אסף עמית על פעילות חרוצה ואינטנסיבית לטובת חזרת הברידג' התחרותי הבינלאומי והטיפול המצוין 

בנושא.

ברמה המקומית אנו ממשיכים להתנהל בצל אילוצי התקופה. ההתאגדות נמצאת עם יד על הדופק ומקבלת החלטות 
בהתאם כאשר המטרה המרכזית היא חזרה לשגרה ומשחק פרונטלי באליפויות ובמועדונים תוך הקפדה על סביבה 

בטוחה ובהתאם להנחיות. 

חשוב לציין כי כל שינוי במצב ו/או הנחיות חדשות יובילו לחשיבה מחודשת )אותה אנו עושים מדי יום( ואנו עושים כל 
מאמץ לקבל את ההחלטות הטובות ביותר לטובת ציבור שחקני הברידג' בישראל וטובת הענף כולו.

שמרו על עצמכם וניפגש בשולחן הברידג'
שלכם גלעד אופיר

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


