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"ההצלחה היא לא המפתח לאושר, אושר הוא המפתח להצלחה
 אם אתה אוהב את מה שאתה עושה, אתה גם תהיה מוצלח" )אלברט שוויצר(

שלום חברים,
ההישגים הגדולים של הברידג' הישראלי, הן בצעירים והן בבוגרים, נובעים הרבה מיכולת מצוינת אך גם מהאהבה הגדולה 
גדול שלוש  וייצגו אותנו בכבוד  צעירות בסין  לנבחרות  של השחקנים למשחק. בחודש שעבר התקיימה אליפות העולם 

נבחרות אוהבות ואהובות.

על פי התחזיות והציפיות )הגבוהות יש לומר( הושגה מדלית כסף בינלאומית נוספת והפעם

בקטגוריית הגיל עד 21! הגמר בין נבחרת ישראל לנבחרת שוודיה היה צמוד מאוד וזאת לאחר שהנבחרת הישראלית 
גלתה בגרות רבה וחזרה מפיגור של למעלה מ-60 נקודות משחק! בסופו של דבר, התחרות הוכרעה ממש על קו הסיום 

אך עדיין גאווה גדולה למדינה ולנו כחברי ההתאגדות. 

כל הכבוד ל- אביב זייטק, תומר לונשטיין, עילי בנירי, ניר חוטורסקי, גל מתיתיהו וליונתן שליבוביץ, קפטן הנבחרת דני 
לונשטיין ומאמן הנבחרת בר טרנובסקי.

גם שתי הנבחרות האחרות )עד 16 ועד 26( הפגינו יכולת גבוהה כאשר העפילו לשלבי הנוק-אאוט והודחו בשלב המאתגר 
של רבע הגמר. היו גאים ונעשה טוב עוד יותר בפעם הבאה.

)שניה  נציגה   – למנצחת  מיוחד  בונוס  היה  כשהשנה  המדינה  גביע  של  היוקרתית  התחרות  בארץ  התקיימה  במקביל 
אילן ברקת, לנגי אסף,  במספר( בליגת האלופות שתתקיים במהלך הפסטיבל באילת בחודש נובמבר. ברכות לזוכים: 
הרבסט אופיר, הרבסט אילן, אמיר לוין ויוסי רול. במקום השני ולאחר מאבק צמוד זכו אפרת אורן, רון פכטמן, זק יניב, 

זק שחר, ליבסטר בני ובראונשטיין אריאל. 

לסיום אשתף אתכם כי לאחר צעדים רבים שנעשו בנושא הסימולטניות ביצענו שיפור נוסף והתוצאות להן היינו רגילים 
לחכות )לא מזמן( עד יום שלישי, מתפרסמות כבר כשעתיים לאחר מועד התחרות. לאור העניין הרב ומספר המשתתפים 
המרשים נוצר עומס גדול על האתר אך אנו מודעים גם לבעיה הזו ומשקיעים מאמצים ומשאבים בפתרונה. בסוף נגיע 

לשלמות �😊�

אשמח לשמוע מכם רעיונות נוספים בכל תחום – מחשובי, ברידגיסטי וכל דבר שהוא. הרגישו חופשי ליצור עימי קשר.

אני עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי

Gilado.bridge@gmail.com או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי 

גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.


