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"פעולה היא המפתח הבסיסי לכל ההצלחה." )פאבלו פיקאסו(
שלום חברים,

אני שמח לעדכן כי התקציב לשנת 2019 אושר והתחלנו לעבוד במרץ על הוצאה לפועל של כל התכניות )ויש המון(.

ראשית אפתח בעדכון חשוב לגבי ביטאון ההתאגדות – על מנת להקל על החברים החלטנו להפיץ גם גרסת PDF וזאת 
במקביל לגרסה הדיגיטלית. במייל שתקבלו בכל חודש יהיה קישור לקובץ הביטאון אליו תוכלו לגשת באמצעות לחיצה 
אחת פשוטה וללא צורך להיכנס למערכת.  כמובן שגם נשאיר את האפשרות לדפדוף "חכם" באמצעות חוברת דיגיטלית 

אך אנו מקווים ששינוי זה יקל עליכם מאוד את הקריאה והעיון בביטאון.

בתאריך ה 24/12/18 התקיימה ישיבת הנהלה נוספת וזאת לאחר אישור התקציב. זו הייתה ישיבת הנהלה עשירית במהלך 
השנה וזאת מעבר לפעילות והתקשורת השוטפת והיומיומית. כל חברי ההנהלה והנשיאות הינם מתנדבים ואני כל כך גאה 

במוכנות שלהם להירתם ולתרום לטובת העולם שלנו. 

לעניות דעתי מדובר באחת ההנהלות הפעילות ביותר ומטבע הדברים לא כל ההחלטות מקובלות על כולם אך אני יכול 
לומר בלב שלם שאנו עושים את המיטב.

אז אחרי ההקדמה המרגשת הזו  אתן לכם טעימה מאותה ישיבה שהתקיימה לפני ימים אחדים. נתחיל מסדר היום – על 
סדר היום לישיבה עמדו למעלה מ-40 נושאים! 

בדרך כלל אנו מחלקים את הנושאים לפי קטגוריות - עדכונים שוטפים, החלטות בנושאי כספים והתקשרויות, מחשוב, 
נהלים ונושאים כלליים.

בורדים  הכנת  ציבוריים,  במקומות  עישון  ב-איסור  היתר  בין  שעסקו  החלטות  והתקבלו  רבים  נהלים  חודדו  זו  בישיבה 
לתחרויות מרכזיות, שידורי BBO של תחרויות מרכזיות – כמה וכיצד, ריענון של נהלים כדוגמת בחירת כותבי סימולטנית, 

קביעת מצטיינים ענפיים ועוד ועוד.

גורם  יש להקפיד שריבוי הנהלים לא  וארגון אך כמובן  יוצרים סדר  נהלים מסייעים בעבודה השוטפת,  כי  אנו מאמינים 
לבירוקרטיה מרובה שפוגעת בעבודה השוטפת וביעדים אותם אנו מבקשים להשיג.

העולות ממנו, המשך  האופרטיביות  ובתכניות  לשנת 2019  באישור התקציב  דנו  וההתקשרויות  הכספים  בקטגוריית 
ההתקשרות עם מנהל היח"צ של ההתאגדות – אם שמתם לב ההתאגדות מפרסמת לאחרונה כתבות צבע רבות ועדכונים 
שוטפים בפייסבוק וזאת לרווחת חבריה, חתימת חוזה ושריון תאריכים לפסטיבל הבינלאומי 2019, מציאת מחליף לרמ"ד 

ספורט ועוד.

כמידי שנה אנו משקיעים משאבים רבים בהצעדת ההתאגדות לשנות ה-3000 )כן כן, חולמים קדימה( והתקיים דיון פורה 
ומלא בשורות בתחום המחשוב. מעבר לייעול המערכות המשרדיות שמשליכות ישירות על שיפור השירות ישנם כמה 
פרוייקטים מלהיבים ובראשם עדכון תדיר ושוטף של צבירת נקודות אמן )כיום מתבצע פעם בחודש( כך שתוכלו להיות 

במעקב מתמיד לאחר התקדמותכם בצבירת הנקודות ובסולם הדרגות.

אגב, שימו לב שבאתר התוצאות, לצד כל תוצאה מוצג הסניף של אותו השחקן. גאווה גם לשחקן וגם למועדון.

לקראת סיום שמח לשתף את אחת ההחלטות האהובות עליי בישיבה )אולי הכי( – תכנית ההתנדבות. כחלק מהאלמנט 
החינוכי, יתנדבו חברי סגל הנבחרות הצעירות לקידום מטרות ראויות וחשובות, לאו דווקא בתחום הברידג' אלא גם בתחומים 
הקהילתיים. אנו רואים בחינוך ערך חשוב לא פחות מההישגיות ואם יש לכם רעיונות להתנדבויות נשמח לשמוע עליהם 

וכמובן אם תרצו להצטרף ולהתנדב הרי זה משובח.

אסיים בברכת מנצחים לזוכה הטרייה בליגה הלאומית – קבוצת ברקת )סיקור נרחב בביטאון(, לזוכים באליפויות 
הארץ לצעירים וכמובן למנצחת במשחקי המבחן לקבוצות מעורבות, קבוצת לידור, שתייצג אותנו באליפות אירופה 

שתתקיים בפברואר 2019 בפורטוגל.

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'.


