דבר ועד העמותה ינואר 2022
שלום חברות יקרות וחברים יקרים,
שנת  2021מסתיימת במצב רוח אופטימי יותר לעומת זה שהיה בסוף שנת  .2020בסופו
של דבר למדנו להתמודד עם הקורונה תחת הגבלות התו הירוק .לצערנו מספר מועט של
סניפים נאלץ להפסיק את פעילותו בשלב זה ,אך אנו נעשה הכל כדי לסייע להם לחזור
לפעילות בהקדם ולמלא שוב את החלל שנוצר.
סוף  2021הסתיימה בתחרות נפלאה – אליפות המועדונים (שאת תוצאותיה איננו יודעים
בעת כתיבת שורות אלו) .התחרות מאפשרת לשחקנים ברחבי הארץ להתחרות באליפות
המועדון בסניף הבית שלהם ,לקבל נקודות ארציות וגם לייצג את המועדון בשלב הארצי
שבו הם נפגשים עם אלופים נוספים מרחבי הארץ .כיף של תחרות והזדמנות חברתית
וספורטיבית מיוחדת .ברכות לזוכים שיוזמנו להשתתף בטקס הגביעים השנתי (הטקס
בוטל בשנתיים האחרונות מפאת הקורונה ,אולם אנו נחושים לקיימו שוב).
אי אפשר לסגור שנה מבלי להודות לכל העוסקים במלאכת קידום הברידג'  -למנהלי
המועדונים שמפעילים פעילויות ותחרויות דרך קבע כל השנה ,למרות הקשיים .למורי
הברידג' ,למנהלי התחרויות ,ולכלל המתנדבים שמסייעים להתאגדות בכלל זה ליושבי
ראש וחברי ועדות ההתאגדות ,לנשיאות ובעיקר לוועד העמותה היוצא ובראשו היו"ר
גלעד אופיר ,שליווה אותנו במשך שש השנים האחרונות ועשה עבודה מופלאה.
אך מעל הכל ,תודה לכם ,השחקנים שמקפידים לחזק את ההתאגדות כל שנה ע"י חידוש
חברות והשתתפות בפעילויות השונות .אתם מאפשרים להתאגדות להמשיך לדאוג לכם
בחזרה ,לחזק את המועדונים בהם אתם משחקים ,לדאוג לנבחרות הייצוגיות ,לקיים אירועי
ברידג' ארציים ובינלאומיים (כדוגמת פסטיבל הברידג' הבינלאומי שצפוי להתקיים ביולי
 2022ועוד).
אני שמח לעדכן כי מספר המחדשים עד כה עבר את ה .4000-אנו שואפים להגיע אל השיא
שנכבש טרום קורונה (כ 8000-חברים רשומים).
כמובן שכפי שהובטח ,לוח השנה ישלח בדואר למי שהספיק לחדש את חברותו עד סוף
דצמבר .המשלוח הבא יבוצע בתחילת מרץ ולאחריו לא ניתן יהיה לקבל את לוח השנה
בדואר ,על כן אני קורא למי שטרם עשה זאת ,למהר ולהירשם לפני סוף פברואר ,2022
ובנוסף ,להנות מתעריפי ההרשמה המוזלים.

מאחל לכולנו ששנת  2022תביא לנו הרבה בריאות וחזרה לשגרה
לחייכם ולחיי הברידג' שמספק לנו כל כך הרבה רגעי אושר.

בכל שאלה ובעיה ,אני וצוות המשרד עומדים לרשותכם,
ראובן בשביץ reuven.b.e@012.net.il ,054-4517776

