
דבר ועד העמותה נובמבר 2020
"לעולם לא תמצא קשת בענן אם תביט מטה."

צ'ארלי צ'פלין

שלום חברות וחברים,
עם הדפסת הביטאון נודע לי על פטירתו של דוד בירמן ז"ל. דוד, אחד מעמודי התווך של הברידג' הישראלי, תרם 
בצורת יוצאת דופן לברידג' הישראלי ולברידג' העולמי במגוון תפקידים. דוד שיחק בנבחרות ישראל והוביל אותן 
להישגי שיא ואף זכה למעמד של אחד מטובי השחקנים בעולם. במקביל שימש כמאמן הנבחרות בכל הגילאים 

וחתום על אינספור הישגים בינלאומיים בהם זכו הנבחרות. 
ברמה האישית דוד תרם לי המון, תחילה כשחקן נבחרת תחת שרביטו ובהמשך ברמה החברית והמקצועית כיו"ר 

ההתאגדות. 
היריעה קצרה מלפרט את תרומתו האדירה וההתאגדות תוקיר את זכרו בצורה הראויה ביותר. אני שולח מכאן 

בשמי ובשם חברי ההתאגדות תנחומים וחיבוק גדול למשפחתו ומחזק אותם בשעתם הקשה. יהי זכרו ברוך. 
במעבר חד ולא פשוט, אבקש לעדכנכם במספר עדכונים קצרים וחשובים לקראת שנת הפעילות החדשה:

 ביטאונים מודפסים – כבר החודש אנו עושים ניסיון לחדש את משלוח הביטאונים המודפסים. התוכנית היא 
לשלוח ביטאון דו-חודשי מודפס וביטאון דיגיטלי חודשי בהתאם לאילוצי התקופה. נעשה כל מאמץ להתגבר על 

הקשיים בנושא זה.

זו  ייפתח החל מתאריך ה-1 בנובמבר, 2020.  חידושי חברות לשנת 2021 – חידוש החברות להתאגדות   
הייתה שנה לא פשוטה להתאגדות, למועדונים וכמובן לכם השחקנים והשחקניות אך עם זאת הוכחנו כי יחד נוכל 
שיאפשר מעבר  בפיתוח מחשובי  רבים  ככל שתהיה. ההתאגדות השקיעה משאבים  כל מהמורה, קשה  לצלוח 
אופטימאלי למשחק אונליין ובמקביל תמכה רבות במועדוני הברידג' על מנת שיוכלו לשמור את הראש מעל המים 
לטובתם ולטובת השחקנים. אני מבקש מכל חברי ההתאגדות להתגייס, לחזק ולשמר את פעילות הברידג' ואת 

מעמד ההתאגדות ולחדש את חברותם גם לשנה הקרובה. יחד, ננצח. 

ופתיחתם תהיה הדרגתית. בשל כך החלטנו  זה  לוח שנה לשנת 2021 – מועדוני הברידג' סגורים בשלב   
יגיע אליכם  לשלוח את לוח השנה לנרשמים לשנת 2021 בצמוד לביטאון הברידג'. ביצענו התאמות כך שהלוח 

בגרסה נוחה, גדולה ונעימה לעין.

 ליגות לקבוצות אונליין – בחודש דצמבר ייפתחו משחקי הליגות לקבוצות אונליין. לאור ההצלחה במשחקי 
בו  כולכם לקחת חלק במפעל הליגות  ואנו מזמינים את  והפקנו לקחים  ביצענו התאמות  אונליין,  גביע המדינה 

הושקעה מחשבה רבה. תוכלו למצוא פרטים על משחקי הליגות בדפי ההתאגדות בסוף ביטאון זה.

 הנדיקאפ סימולטנית – החל מסימולטנית דצמבר, תחושב הסימולטנית בחישוב כפול – חישוב רגיל וחישוב 
הנדיקאפ בו ישנה התחשבות גם בדרגת השחקן. חישוב זה יאפשר לכם לצבור יותר נקודות וכמובן יעניק הרגשה 

טובה לכמה שיותר שחקנים.

עד כאן להפעם וזכרו כי אנחנו כאן בשבילכם לכל צורך ולכל פניה.
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