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שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברות וחברים, 
מלאים  חדשה,  פעילות  שנת  לקראת  אנו  המרץ.  במלוא  מתחדשת  הברידג'  ופעילות  מאחורינו  חגים  הרבה 

באנרגיות ורצון להכין לכולנו שנה של כיף ועשייה.
מה בתפריט אתם שואלים? כמה דברים מרכזיים לשנת 2020...

"ההקדמה" והתוכנית כבר פורסמה. בכתיבת התוכנית אנו  תוכנית ספורטיבית – השנה המשכנו את תהליך 
וההתאגדות העולמית.  ידי ההתאגדות האירופאית  תלויים לא מעט באירועים מרכזיים שמתקיימים בחו"ל על 

ברגע שהתאריכים מגיעים, אנו על הגל. 
כולל  התקציב  המקצועיות.  והוועדות  ההתאגדות  הנהלת  של  העבודה  תכנית  בעצם  הוא  התקציב   – תקציב 
בינלאומיות  פעילויות  בסניפים,  למנהלי תחרויות, תמיכה  הברידג', השתלמויות  לקידום  רבות  תוכניות  בתוכו 
ואימון הנבחרות, שדרוגי מחשוב ושיפור שירות הלקוחות, פרויקט הילדים של ההתאגדות ועוד. הכנת התקציב 
מצריכה השקעה ולוקחת זמן אך בדיעבד, ובסוף כל שנה, תמיד כיף להסתכל בסיפוק על התקציב והפעילות 

הברוכה שנעשתה.
הרשמה להתאגדות ולוח השנה – חידושי החברות לשנת 2020 כבר בפתח ואני שמח לבשר כי לוח השנה, אותו 
מקבל כל חבר בהתאגדות, אוטוטו יוצא מהדפוס. שדרגנו את העיצוב, הוספנו ידיים קלילות ומעניינות וכמובן את 

כל האירועים המרכזיים. הלוחות יחולקו לחברים דרך הסניפים. תלו במקום בולט והשוויצו לחברים.
בכל  הפעילות  של  סיכום  עושים  אנו  שנה,  כל  של  סיומה  לקראת   – ארציות  תחרויות  של  ושיבוץ  הקצאה 
מועדון ומועדון. היקף הפעילות קובע את מספר המושבים לו זכאי כל מועדון ומכאן נגזרות התחרויות בהן אתם 
משתתפים. לאחר שאנו מעדכנים את הסניפים, אנו מקבלים מהם מספר תאריכים ולאחר מכן מתבצעת עבודת 

נמלים עד לשיבוצן הסופי.
הליך בחירת הנבחרות – אנו מעצמת ברידג' בינלאומית. אין על כך עוררין. מהסיבה הזו, אנו מקפידים להשתתף 
בתחרויות מרכזיות בחו"ל ולהביא גאווה לחברי ההתאגדות ולמדינה. אלו בעצם צרות טובות. בשנה הבאה תתקיים 
אליפות העולם לצעירים – אל האליפות הזו העפילו 2 נבחרות, וככל הנראה גם הנבחרת עד גיל 21 שסיימה 
לבוגרים  אירופה  אליפות  תתקיים  לכן  קודם  חודשיים  להשתתף.  זכאית  תהיה  להעפלה,  מאוד  קרוב  במקום 
בהשתתפות 4 נבחרות – פתוחה, נשים, סניורים ומעורבים, ואם זה לא מספיק – 2020 היא שנת האולימפיאדה. 
אז אין ספק שהשמחה גדולה, השקעה נכונה תוביל להישגים נהדרים וכמובן שאנו דואגים לאיזון תקציבי בין צרכי 

הנבחרות לבין צרכי החברים. 
"אירועי הדרבי" מהפעם  פסטיבל – תאריכי הפסטיבל כבר סגורים, 9-16 ביולי, שריינו ביומנים. והפעם ולאור 
הקודמת, הפסטיבל הוארך ביום אחד )יום מיוחד שהוקצה לנו על ידי היכל שלמה( והפסטיבל ייפתח כבר ביום 

חמישי. אנו מכינים לכם הפתעות רבות ותוכנית משחקים מהנה מאוד.
יש עוד אבל בטח כבר התעייפתם ועוד מעט פסח. נשתמע בקרוב.

עד כאן להפעם. אני עומד לרשותכם וזמין 24/7.
Gilado.Bridge@gmail.com :תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות האימייל

או באמצעות עמוד הפייסבוק שלי: גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג’.

"לא ירד גשם כשנוח החל לבנות את התיבה". 
הווארד רוף
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