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שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברות וחברים, 
אין ספק שהמציאות במדינתנו היא לא פשוטה. אנו נמצאים ברכבת הרים של עצב ושמחה, כל יום וכל שעה. 
השבועות האחרונים זימנו לנו אירועים מצערים ולא פשוטים אך בד בבד גם לא מעט בשורות טובות ואנחנו 

יכולים להיות גאים שמשחק הברידג עומד מאחורי כמה מחדשות טובות אלו.
אליפות העולם השישית לצעירים מתקיימת בימים אלו באופטיה שבקרואטיה, מאורגנת על ידי איגוד הברידג 

העולמי )WBF( ונחשבת לאחת התחרויות היוקרתיות ביותר בסבב הצעירים.
רק בשבוע האחרון זכו צעירי הברידג במדליית הזהב באליפות העולם לזוגות עד גיל 26 ואם זה לא מספיק, 
שיתוף פעולה בינלאומי של אחד הצעירים שלנו יחד עם צעיר שוודי, הניב מדליית כסף בקטגוריית גיל עד 21.
אני שולח מכאן ברכות ותודות בשם כל חברי ההתאגדות לאמיר עציון וליאור אורמן, אלופי העולם הנכנסים 
עד גיל 26 ולעילי בנירי ואלכס סנדין השוודי שזכו בסגנות אליפות העולם עד גיל 21. השחקנים ייצגו אותנו 

בכבוד, כמו תמיד, והביאו למדינה ולאזרחיה קצת נחת בימים לא פשוטים אלו. גאים בכם.
בחודש ספטמבר תצא הנבחרת הפתוחה שלנו, שזכתה בהישג המדהים של סגנות אליפות אירופה לקבוצות 
לייצג אותנו בתחרות היוקרתית ביותר בעולם הלא היא אליפות העולם לקבוצות שנקראת  בשנת 2018, 
ואלופת העולם  בליון שבצרפת,   2017 אליפות העולם האחרונה התקיימה בשנת   .Bermuda Bowl-גם ה
המכהנת היא ארצות הברית, שתנסה להגן על תוארה. נאחל המון בהצלחה לחברי הנבחרת אילן ברקת – 

אסף לנגי, יוסי רול – אמיר לוין, אלון בירמן – דרור פדון והקפטן יוסי אנגל. 
ברצוני להזמין את כולכם להשתתף בתחרות מיוחדת מאוד שתתקיים בתאריך ה-14 לספטמבר זו הפעם 
השנייה ונקראת "משחקי דורות". תחרות זו מבליטה את אחד המאפיינים היפים ביותר של משחק הברידג 
– משחק חוצה גילאים, מגזרים ומגדרים, משחק המתאים לכל אחד ואחת אשר מאפשר שיתופי פעולה 
מפעימים ומרגשים. תחרות זו היא הזדמנות יוצאת דופן לשתף פעולה עם שחקן "מדור אחר", כך שכל 
נוספים תוכלו למצוא בדפי  ולהצטרף לחוויה. פרטים  שנותר לכם הוא למצוא שותף בפער של 20 שנה 

ההתאגדות בסיומו של ביטאון זה.
לקראת החגים וראש השנה המתקרב, ארצה לאחל לכם ולמשפחותיכם שנה טובה ומהנה, בה תזכו לניצחונות 

מתוקים ולחוויות אינסוף.  

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’.

"ענפים רבים יבולו, יפלו מעלינו, אך גזענו חי וקיים לעד."
 בנימין זאב הרצל 
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