דבר ועד העמותה אוקטובר 2020
"דבר אינו בזבוז זמן אם אתה משתמש בחוויה בתבונה".
אוגוסט רודן
שלום חברות וחברים,
חצי השנה האחרונה הייתה מלאת תהפוכות וכך מצאנו את עצמנו בסגר נוסף עליו הוחלט בתקופת החגים.
החלטה זו היא כמובן בעלת השפעה מכרעת על כלל תחומי החיים ועל משחק הברידג' עצמו.
כולנו תקווה כי בעוד מספר שבועות נוכל לחזור שוב למסלול ולשיקום הפעילות הפרונטלית ,במועדונים
ובחיים עצמם ,אך עד אז אנא הקפידו על ההנחיות ושמרו על בריאותכם ,זהו הדבר החשוב ביותר.
ובכל זאת ,מספר עדכונים:
תחרות גביע המדינה שתתקיים ממש בקרוב הייתה התחרות הראשונה בה היו אמורים להיות משולבים
שלבי אונליין ושלבי גמר פרונטליים .אנו כמובן ערים למציאות המתפתחת ,פועלים על פי ההנחיות ולא נסכן
את בריאותכם .נעדכן בהמשך את כל הנרשמים כיצד יתנהלו שלבי הגמר וזאת בהתאם למצב.
שימו לב כי מגוון פעילויות האונליין הוא אינסופי .תוכלו לפנות לבעלי המועדון שלכם ולהתעניין בפעילויות
אותן הם מציעים .אל תישארו לבד בסגר ,יש מי שדואג לכם.
כפי שכתבתי בחודש שעבר ,תכננו להפיק את ביטאון אוקטובר בתצורתו המודפסת אך תוכניות לחוד
ומציאות לחוד .הסגר ושירותי המשלוחים יקשו מאוד על הפקת ביטאון מודפס ושליחתו לבתים .כמובן שלא
ויתרנו על הביטאון המודפס ונעשה כל מאמץ שביטאון נובמבר יישלח אליכם בתצורתו המודפסת.
כמו כל העולם אנו עסוקים מאוד בנושאי אתיקה אונליין שצפים במעלה הדרך .ועדת האתיקה אונליין
וועדת הערעורים מטפלות בנושא ברגישות אך בנחישות .אנו שמחים לעדכן שמספר הפרות האתיקה ירד
משמעותית אך עם זאת עדיין ישנם זוגות ושחקנים בודדים שנענשו בחומרה .אנחנו קוראים לשחקנים – אל
תהרסו את השמחה והכיף שבמשחק ,אף נקודת אמן לא שווה את זה .מה שיפה בברידג' הוא שכולם יכולים
לנצח כך שגם אם לא הולך ,יש תקווה לניצחון שיקרה ממש בקרוב .קחו את הכל ברוח טובה .כמובן שחשוב
לי מאוד להדגיש ש 99%-מהשחקנים מתנהלים בצורה נהדרת והגונה .ישר כוח.
אסיים באיחולי חג סוכות שמח ,שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם .שמרו על חיוך וזכרו כי אנחנו כאן
בשבילכם לכל צורך ולכל פניה.
שימרו על עצמכם,
גלעד אופיר
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