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שלום חברות וחברים,
השנתיים האחרונות עומדות בסימן "רכבת הרים". מגפת הקורונה התפרצה וקיבלנו החלטות מהירות כדי להתמודד עם 

המצב בצורה הטובה ביותר ולשמור על פעילות הברידג' בעצימות גבוהה ומהנה ככל שאפשר.

לפני מספר חודשים נוצר הרושם שהושגה שליטה על המגיפה. ההתאגדות והמועדונים פעלו ללא לאות לחזור ולספק מסגרות 
משחק פרונטליות ולאפשר לכלל חברי ההתאגדות ליהנות ממשחק הברידג' המוכר והאהוב אליו התגעגענו כל כך.

חשיבות החזרה לפעילות פרונטלית היא גדולה ביותר. מעבר להנאה ולמשחק "האמיתי" ישנם שיקולים כבדי משקל 
בכל  נקודתי  לטיפול  בחיים. מעבר  ולהישאר  ולהתאגדות להתגבר על המצב  למועדונים  טווח שנועדו לאפשר  וארוכי 

משבר כלל ההחלטות שמתקבלות נעשות תוך ראייה קדימה ושקלול כל המשתנים ככל הידוע לנו באותה העת.

כעת אנו חווים התפרצות מחודשת ומצב לא יציב ונדרשים לקבל החלטות מתאימות. לדוגמה, אחת ההחלטות שהתקבלו 
וזאת מעבר  ידי האסיפה הכללית היא תוספת של שתי תחרויות סימולטנית אונליין שתתקיימנה עד סוף השנה  על 
לתחרויות הסימולטנית שמתקיימות במועדונים באופן שוטף. החלטה זו באה לאפשר לשחקנים לקחת חלק בתחרויות 

אונליין בכפוף למצב הבריאותי ובמקביל לשמר ולחזק את הפעילות במועדונים.

במקביל תחרויות ההתאגדות המרכזיות מתקיימות בצורה פרונטלית בבית ההתאגדות ברעננה תוך הקפדה קפדנית 
על בריאות השחקנים והנחיות משרדי הבריאות והספורט.

בחודש אוגוסט התקיימה תחרות גביע המדינה לשנת 2021 וזה המקום לברך את הקבוצות הזוכות בתחרות. כל הכבוד 
לזוכה הטרייה בגביע המדינה – קבוצת אבי קליש, ניר גרינברג, דורון ידלין ואיתן אורנשטיין ולטוענת לכתר שזכתה 

במקום השני - קבוצת משה לביא, נטלי סעדה, מיכל נוסצקי, יותם ליפשיץ ואילן ברקת.

במקביל לכתיבת טור זה מתקיימת באופן היסטורי אליפות אירופה לנבחרות אונליין. ההתאגדות מיוצגת על ידי ארבע 
נבחרות בקטגוריות הבאות: פתוחה, נשים, סניורים ומעורבים.

כל מדינה שלוקחת חלק בתחרות מקבצת את כל נבחרותיה לאולם אחד בו משחקים כל השחקנים במחשב אל מול 
שחקנים אחרים ברחבי אירופה. מצלמות המחשב פתוחות תוך כדי המשחק בכדי לאפשר לשחקנים לראות אלו את 
אלו ובאולמות הוצבו משקיפים ע"י איגוד הברידג' האירופאי )EBL(, אשר מפקחים על הנעשה באולם ומוודאים שתנאי 

המשחק הקפדניים נשמרים. 

התחרות  מתנהלת  כה  עד  ברעננה.  ההתאגדות  בבית  ישראל  נבחרות  התכנסו  מאומצת  לוגיסטית  היערכות  לאחר 
באווירה מצוינת ותחרותית ואנו מחזיקים אצבעות לכלל הנבחרות. התחרות ותוצאותיה מסוקרות באופן שוטף בעמוד 

.Real Bridge 'הפייסבוק של ההתאגדות ומשודרות באתר הברידג

אנצל את ההזדמנות להזמינכם לתחרות המיוחדת של ההתאגדות "משחקי דורות" שתתקיים בקרוב זו השנה הרביעית 
ברציפות. בתחרות זו משתפים פעולה שחקנים וותיקים עם שחקנים צעירים בפער גילאים של 25 שנים לפחות. זוהי 

תחרות מיוחדת מאוד שממחישה את "הגשר" הייחודי שבמשחק הברידג'.

ולסיום, לאחר שבשנה האחרונה התקיימו משחקי הליגות לקבוצות בפורמט אונליין, אנו מתכווננים לקיים את משחקי 
הליגות לקבוצות באופן פרונטלי ברחבי הארץ. התחרויות מתקיימות תחת ההנחיות ותחת כללי התו הירוק. נשמח 

לראותכם פנים אל פנים. יהיה כיף.  

בשם ההנהלה ונשיאות ההתאגדות אני שמח לאחר לכולנו שנה מוצלחת, מלאה בבשורות חיוביות והמון בריאות.
שמרו על עצמכם וניפגש בשולחן הברידג'

שלכם גלעד אופיר

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


