דבר היו"ר היוצא  -דברי פרידה
"תכוונו לירח .גם אם תפספסו ,תנחתו בין הכוכבים"
לס בראון

שלום חברות וחברים,
היום בשעה  07:43התקשרה אליי חברת התאגדות ,דיברנו כבר בעבר .היא סיפרה לי שהיא בת למעלה מ 80-וחברת התאגדות
כבר  50שנה .היא התעניינה בשאלה הקשורה ליקירי ההתאגדות .שוחחנו מעט ובתום השיחה היא אמרה לי – "גלעד ,אני ממש
מאושרת ומודה לכם על הזמינות והעשייה למעננו .הברידג' כל כך חשוב לי ואתם עוזרים לנו להרגיש טוב .תודה רבה".
אני רוצה להתחיל את הטור הזה בתודה .תודה רבה לך על השמחה בלב והזכות לפתוח את היום עם חיוך בזכותך .את ושכמותך
הם הסיבה שאני כל כך אוהב את ההתאגדות ,מארג של אנשים שונים עם מכנה משותף אחד גדול ולב רחב וענק .שיחות כאלו
נתנו לי את האנרגיה והמרץ לעשייה ולשיפור מתמיד בניסיון לעשות טוב וחשוב מכך ,לשמח אתכם ,חברות וחברי ההתאגדות.
ולאחר שכתבתי זאת ...אנחנו יוצאים לפסק זמן .לאחר  6שנים ו 3-קדנציות כמתנדב בתפקיד יו"ר ההתאגדות הגיעה העת
להמשיך הלאה .תקנון ההתאגדות מאפשר להיבחר לתפקיד היו"ר במשך  3קדנציות רצופות ומי היה מאמין אך הגענו לרגע
וצריך להתקדם הלאה .איך הזמן טס כשעושים ובעיקר כשנהנים.
בבחירות שנערכו בחודש אוקטובר נבחר ראובן בשביץ לתפקיד יו"ר ההתאגדות .ראובן כיהן כגזבר ההתאגדות בהתנדבות במשך
ששת השנים האחרונות ואף התנדב במשך שנים ארוכות עוד קודם לכן .שמחתי מאוד לעבוד עם ראובן בצורה צמודה ואני סמוך
ובטוח שההתאגדות בידיים טובות הן ברמה האישית ובוודאי ברמה המקצועית.
קשה מאוד להיפרד מעשייה אינטנסיבית וקשה לא פחות למצוא את המילים הנכונות ביריעה כל כך קצרה אבל אנסה.
ראשית ברצוני להודות לכם ,חברות וחברי ההתאגדות .אין כמוכם! שמחתי מאוד לשרת אתכם מתפקיד היו"ר ולנסות להוביל
מדיניות שתיטיב איתכם ותאפשר לכם ליהנות מהמשחק בצורה הטובה ביותר .בזכות הקשר האישי שנוצר והקו הפתוח התמידי,
זכיתי לשמוע את קולכם ,לנסות ולמקד את הצרכים וכמובן לקבל מכם ביקורות (בונות כמובן) וכמובן חיזוקים ומחמאות .אין
ספק שאתגעגע.
ברצוני להודות גם למועדונים הפרוסים ברחבי הארץ .אין ספק שמועדוני הברידג' הם הבסיס להפצת המשחק ולשימור הענף
אותו אנו אוהבים .במהלך השנים עשינו ככל יכולתנו לבוא לקראת ,לתמוך ,לפרגן ולקדם וכמובן עברנו יחד את אחד המשברים
הקשים ביותר שידע הענף (והמדינה) ,משבר הקורונה.
חשוב מאוד להבין ולציין ,אדם אחד לא יכול להוביל עשייה כל כך ענפה לבדו .שם המשחק בכל שנות תפקידי תמיד היה עבודת
צוות שוויונית בה כל אחד זכאי לעשות כראות עיניו ולהביע את דעתו ,ויכוחים ודיונים היו גם היו אך תמיד זכינו למצוא את דרך
המלך (והמלכה) המשותפת .זכיתי לעבוד ולשתף פעולה עם אנשים מצוינים ,אנשים שעבדו למען ההתאגדות ביום וחלמו על
ההתאגדות בלילות.
אם אכתוב את רשימת התודות סביר להניח שאצטרך לפחות שני ביטאונים היות ולהמון אנשים מגיעה תודה ענקית ובזכות.
אנסה להתחיל...
תודה גדולה לחבריי לוועד בששת השנים האחרונות – ראובן בשביץ ,מיכה מרק ,רעיה גרינשטיין ואורית מורן וכמובן לחברי
הנשיאות – מודי קניגסברג ,מיכה עמית ומוטי פז ,שהיו כולם שותפיי לעשייה ולהכתבת והובלת המדיניות הנכונה.
תודה גדולה לא פחות מגיעה גם ליו"ר הוועדות המקצועיות ולחבריהן שעסקו בצורה שוטפת בלב העשייה המקצועית – משה
מנור ,מיכה מרק ,אלון לזר ,יובל בן דוד ורונית אופיר .חשוב לציין שבמהלך שנות התנדבותי התחלפו יו"ר וחברי ועדות ומגיעה
תודה גם להם.
תודה עצומה למתנדבים הנוספים ,קפטני המחוזות – אביבה בן ארויה ,משה מנור ויעקב מינץ ,ליועץ המשפטי אשר אקסלרוד,
אב בית הדין וחבריו – דוד פורר ,יו"ר ועדת המשמעת וחברי הוועדה – נח טימיאנקר ויו"ר וחברי ועדת הביקורת – ארז נחום
(ולעמירם מרקוס קודמו בתפקיד) .הייתם לי לעזר רב.
אסיים בחיבוק ענק לעובדי המשרד – אוריה מאיר מנכ"לית ההתאגדות ,אסף עמית רמ"ד ספורט וחגי ריף מנהלת המשרד
וכמובן לאילן וחנה שזיפי שליוו אותי תקופה ארוכה ומוצלחת .אין ספק שהצלחתה הגדולה של ההתאגדות נשענה על צוות
מקצועי חזק ,מהימן ושירותי שהיה שם בשבילנו ובשביל החברות והחברים בכל עת והרבה בזכותו יכולנו להגשים את כל מה
שחלמנו .אם שכחתי לציין שם כלשהו ,אני מתנצל .מבטיח לכם שאתם בליבי ואני לחלוטין זוכר ומוקיר.
בהצלחה לכל הפעילים ולברידג' הישראלי,
אוהב אתכם ותמיד שלכם ,גלעד.

