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שלום חברות יקרות וחברים יקרים,

חודש יולי היה חודש מדהים ומסכם קיץ של הישגים אדירים לברידג' הישראלי.

לאחר 20 שנה שבהן נבחרות עד גיל 21 גירדו את הזהב, סוף סוף הנבחרת הנוכחית עשתה זאת 
– צרפת.  ומסיימת בפער אדיר מסגניתה  היום הראשון  ובענק כשהיא מובילה את הטבלה למן 
ברכות למושיקו מיוחס )קפטן(, תומר לונשטיין, גל מתתיהו, יונתן שליבוביץ, אופק סבח, ליה 
פטלקו, קורן רטר. גם נבחרת עד 26 נתנה תצוגה מרהיבה ובסופו של דבר הצליחה לקטוף את 
מדלית הארד. ברכות גדולות לדני לונשטיין )קפטן(, אמיר עציון, עילי בנירי, אביב זייטק, ניר 
ואנו מתמלאים  השנים  לאורך  אחריכם  לעקוב  כיף  מושקוביץ.  עדו  מסיקה,  דניאל  חוטורסקי, 

גאווה לנוכח הדרך שאתם עושים.

הישגים אלו מצטרפים למדליית הארד בה זכתה נבחרת הנשים באליפות אירופה לבוגרים במדירה 
מיוצגת  תהיה  ישראל  פעם  אי  הרי שלראשונה  השנה,  הנבחרות  כלל  נהדר של  ולנוכח משחק 
באליפות העולם ב-8 קטגוריות )פתוחה, נשים, סניורים, מעורבים, עד 31, עד 26, עד 21 ועד 16( 

– וואו!

ועוד בחודש יולי, כמה ימים לפני שהחלה אליפות אירופה, הסתיים פסטיבל הברידג' הבינלאומי 
ה-54 לו חיכינו מעל שנתיים.

הפסטיבל השנה היה ייחודי שכן הוא התקיים בצל הגל השישי של הקורונה. אני רוצה להודות 
לכם שחקנים יקרים על האחריות האישית שגיליתם ועל כך שנשמעתם להנחיות ההנהלה בעניין 
עטית המסכות. אני יודע שלחלקכם זה היה לא פשוט אבל אין לי ספק שההקפדה בנושא אפשרה 

לשמור על כולנו ולקיים את הפסטיבל כסדרו.

הפסטיבל השנה הציע לחברי ההתאגדות מספר שיפורים כגון ביטול מדבקות החניה, יום תחרויות 
נוסף שאפשר הרחבת מגוון התחרויות וגולת הכותרת – הטבת הפסטיבל שהעניקה ההתאגדות 
לחבריה, בכך שאפשרה להם להנות ממושב חינם. שמחנו לראות שרבים מכם מימשו את ההטבה, 

אם כי הכמות היתה נמוכה בהרבה ממה שקיווינו. 

למי שאינו יודע, הפסטיבל הבינלאומי בת"א אינו אירוע ריווחי. ההתאגדות לא רואה בכך "הפסד" 
להתלבש, לשאוף  מהבית,  לצאת  לכם  לאפשר  והזדמנות  חברי התאגדות  בכם  אם השקעה  כי 
אוויר, להיפגש, לשחק, להנות מנק' אמן ארציות ובינלאומיות, פרסים, מדליות ועוד. זה המקום 
”שטיינר" מכשירי  והמפנקת, חברת  הנהדרת  "אחווה"  - חברת  להודות לנותני החסויות השנה 

שמיעה, הסימפונית ראשון לציון וחברת אריה קלפים.

לסיום, אני מבקש להודות לצוות הפסטיבל ובראשו אוריה מאיר, מנכל"ית ההתאגדות. מדובר 
בפרויקט ענק שדורש תכנון וחשיבה חודשים מראש ומתבצע ע"י צוות גדול של אנשים. אז תודה 
פרסום  לרותם  הנהדרים,  השופטים  לכלל  אבנר,  לברי  שרו,  לחורחה  ריף,  לחגי  עמית,  לאסף 

והפקות ולכל האנשים שלקחו חלק בהכנות ובאירוע עצמו, שהיריעה קצרה מלהכיל את כולם.

כתמיד יש לנו לאן לשאוף ולהשתפר אבל בסה"כ היה זה פסטיבל מצוין לכל הדעות.

בכל שאלה ובעיה, אני וצוות המשרד עומדים לרשותכם ואתם מוזמנים לפנות אלי.
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