דבר ועד העמותה ינואר 2020
"חזרזיר :איך מאייתים את המילה 'אהבה'?
פו הדב :לא מאייתים אותה ,מרגישים אותה"

פו הדב

שלום חברות וחברים,
משחקי הליגה הלאומית לקבוצות הסתיימו ממש עכשיו ובניצחונה של הקבוצה הדומיננטית ביותר בעשור האחרון,
קבוצת אילן ברקת (אסף לנגי ,יניב ז'ק ,מיכאל בראל ,יוסי רול ,אמיר לוין) .ברכות לאלופה וגם לפיינליסטית
שנאבקה על התואר ,קבוצת אלון בירמן (בר טרנובסקי ,יוסי אנגל ,יוליאן פרידריך ,גלעד אלטשולר ,דני כהן,
יוסי אנגל).
במקביל התקיימה אליפות הארץ לצעירים ,דור ההמשך! באליפות הארץ עד גיל  ,16קטגוריה שמאוד התפתחה
בארץ בשנים האחרונות ,זכו ליה פטלקו וקורן רטר .במקום השני זכו עידו מושקוביץ ועמית קורנט ובמקום
השלישי מתן ירוקר ואבנר ספירה .בשנה שעברה זכתה הנבחרת עד גיל  16באליפות אירופה לקבוצות והעתיד
נראה לא פחות מבטיח.
אליפות ישראל עד גיל  26היא אליפות הצעירים החזקה בארץ והשנה הצטרפה קטגוריה בינלאומית חדשה –
עד גיל  .31קטגוריה זו אפשרה לצעירים "מהעבר" לחזור לקדמת הבמה ולהוכיח שכוחם עוד במותנם .במקום
הראשון זכו מושיקו מיוחס ואלון לזר ,במקום השני אמיר עציון ואורן טולדנו ובמקום השלישי הזוג המוכשר
והצעיר (מאוד) – אופק סבח ויונתן שליבוביץ.
מכאן נעבור לעדכונים בגזרות אחרות .בחודש פברואר יתקיים קורס מנהלי תחרויות בינלאומי בהובלת איגוד
הברידג' האירופאי ( .)EBLהמשלחת הישראלית תהיה אחת הגדולות ביותר בסמינר ותכלול  )!( 11מנהלי
תחרויות ישראלים .אנו משקיעים מאמצים רבים בהכשרה וקידום של מנהלי התחרויות בארץ ובטוחים שהנציגים
שלנו יביאו לנו גאווה וכבוד כתמיד.
במקביל ,אנו גאים להוציא לדרך מחקר פורץ דרך בתחום הברידג' ובשיתוף אחת האוניברסיטאות המובילות
בארץ – אוניברסיטת חיפה .במחקר ישתתפו מאות שחקני ברידג' והוא יבוצע במהלך שנת  2020בהובלתה
של ד"ר ליאת חן-הרבסט .במסגרת המחקר ייחקרו לא מעט אלמנטים בדגש על הקשר האנושי-ברידג'יסטי.
תוצאות המחקר יפורסמו לחברי ההתאגדות ויתורגמו לשפה האנגלית לטובת קהילת הברידג' בחו"ל.
ולעדכון אחרון וחשוב .אנו ממשיכים ומשקיעים מאמצים רבים על מנת להוביל ולקדם פריצת דרך בכל התחום
התחרותי .הרעיון הכללי הוא לייצר סטנדרט גבוה של התנהגות והתנהלות מצד המארגנים וגם מצד השחקנים.
אנו מתמקדים כעת בשיפור הנהלים והתאמתם לתקנונים הבינלאומיים ומאמצים סטנדרטים מוקפדים גם
בענייני משמעת .אני מניח שחלקכם כבר נתקל בשינויים והתגובות מהשטח אוהדות (ברובן ,אי אפשר לרצות
את כולם).
בסופו של דבר ,המהלך הוא עבור כולנו ואני בטוח שבעזרת שיתוף פעולה בין מנהלי התחרויות ,השחקנים והצוות
הלוגיסטי נוכל לייצר סטנדרט ספורטיבי למופת .אודה לכם אם תוכלו להקדיש תשומת לב למודעה המפורסמת
בדפי ההתאגדות ,בסוף ביטאון זה ,המפרטת חלק מהשינויים.
כל שנותר לי הוא לאחל חג חנוכה שמח ושנה לועזית חדשה ומוצלחת לכל משפחת הברידג' .אני בטוח שתהיה
לנו שנה נהדרת.
עד כאן להפעם .אני עומד לרשותכם וזמין .24/7
תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות האימיילGilado.Bridge@gmail.com :
או באמצעות עמוד הפייסבוק שלי :גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג’.
שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר ,יו"ר

