
באי  שהתקיימה  לנבחרות,  אירופה  לאליפות  במקביל 
מדיירה שליד פורטוגל, התכנסה גם האספה הכללית של 
איגוד הברידג' האירופאי, לדון בשלל נושאים כשבמוקד - 

בחירת הנהלת האיגוד ל-4 השנים הקרובות.

התכנסו  האירופאים  הברידג'  איגודי  של  נציגים  עשרות 
הוצגו  השונים  שהמועמדים  ולאחר  המיועד,  באודיטוריום 

זה אחר זה החל שלב ההצבעה.

בשלב הראשון התבצעו בחירות לנשיא ה- EBL. לתפקיד 
נבחר אריק לורנט ההולנדי, שנכנס במקומו של יאן קמרס 
ששימש כנשיא ב-4 השנים האחרונות. המתח הלך והתעצם 
הנציג  ההנהלה.  נציגי  בחירת   – הבא  השלב  הגיע  כאשר 
הישראלי בעל זכות ההצבעה היה יו"ר ההתאגדות – ראובן 
בשביץ, אשר לא נח לרגע ועשה כל שביכולתו כדי לוודא 
שכולם יודעים למי להצביע. בתום ההצבעה ובסיום ספירת 

הקולות פורסמו התוצאות.

ההנהלה החדשה היא הנהלה צעירה יותר וכוללת 4 נשים 
– הישג חסר תקדים אבל מה שמעניין אותנו במיוחד הוא 

הייצוג הישראלי.

אין זה דבר של מה בכך ששני נציגים מאותה מדינה נבחרו 
רבה  בתמיכה  שזכו  אלא  בלבד,  זו  ולא   ,EBL ה  להנהלת 

שכזו. 

גאווה ישראלית – נציגות מרשימה לישראל גאווה ישראלית – נציגות מרשימה לישראל 
))EBLEBL( בהנהלת ההתאגדות האירופית )בהנהלת ההתאגדות האירופית

מוערכים  מאוד  השניים  מאין".  "יש  כאן  אין  שני,  מצד 
הביאו  שניהם  האירופאים.  הברידג'  איגודי  בכירי  בקרב 
ועדת צעירים  כיו"ר  )גלעד  יוזמות רבות בשנים האחרונות 
והיו  ואוריה כחברת ועדת שיווק האירופאית(,  האירופאית 
דמויות מפתח בכנסים המתקיימים מעת לעת. אך טבעי 
היה שנציגי האיגודים השונים יביעו את אמונם ויבחרו בהם 

להנהלת האיגוד. 

השניים לא רק נבחרו להנהלה אלא יכהנו בתפקידי מפתח 
במהלך הכהונה הקרובה – אוריה תכהן כיושבת ראש ועדת 
הנשים האירופאית וכחברת ועדת פיתוח ושיווק ואילו גלעד 

ישמש כסגן נשיא וכיו"ר ועדת צעירים.

אי אפשר לדבר על הנהלת ה-EBL מבלי לציין את תרומתו 
ההתאגדות  כנשיא  ששימש  מי  לוי,  איתן  של  האדירה 
הישראלית לברידג' במשך 6 שנים בעבר, וכחבר הנהלת ה- 
EBL במשך שנים רבות כשהוא נושא בתפקידים חשובים 
כגון יו"ר ועדת חוקה האירופאית ועוד. איתן שזכה וממשיך 
לזכות בהערכה רבה על תפקודו ותרומתו בתחום השיפוט 
שכן  הרלוונטיות  בוועדות  כחבר  לתרום  ימשיך  והחוקה, 
בלי המעטפת המקצועית שרק  כולם מתקשים להמשיך 

איתן יודע לתת.

בתעודת  מדובר   - גאים  תהיו  הברידג',  משפחת  חברי 
כבוד יוצאת דופן לישראל בכלל ולברידג' הישראלי בפרט, 
שממשיך לקבל הרבה הערכה מקרב יתר איגודי הברידג' 

בעולם. 

אוריה מאיר )מנכל"ית ההתאגדות הישראלית לברידג'( וגלעד אופיר )מי שכיהן 
6 שנים כיו"ר ההתאגדות הישראלית(, נבחרו לשמש כחברי הנהלת איגוד הברידג' 
האירופאי )European Bridge League( ובנוסף יכהנו בתפקידי מפתח שיאפשרו 

להם לתרום לעיצוב פני הברידג' בעולם ב-4 השנים הקרובות. 
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