דבר ועד העמותה נובמבר 2021
שלום חברות וחברים יקרים,
ב  22באוקטובר  2021התקיימו בחירות למוסדות ההתאגדות ואני מבקש להודות על האמון שניתן לי על בחירתי
כיו"ר ההתאגדות ,תפקיד הנושא בחובו אחריות כבדת משקל.
זו ההזדמנות לברך את כלל בעלי התפקידים שנבחרו ,ברובם כאלו שממשיכים בתפקידם לקדנציה נוספת ובחל־
קם אנשים המצטרפים לעשייה לראשונה ומביאים עמם רוח חדשה להתאגדות.
ב  6השנים האחרונות שימשתי כגזבר ההתאגדות ואני שמח שיש לי הזכות להמשיך לתרום ,לפעול ולקדם את
ההתאגדות ,הפעם מכסא היו"ר .אין ספק כי בפני ועד העמותה החדש עומדים לא מעט אתגרים אך אני בטוח כי
נצלח את כולם.
לפני הכל אני מבקש לברך את המצטרפים החדשים :ברי אבנר על מינויו כסגן נשיא ,לאבי בלו על מינויו כקפטן
ספורטיבי ארצי ,לעירית ניימן ולחן שגב על מינויים כחברי ועד העמותה.
לצערי ישנם מספר אנשים שלא ממשיכים בתפקידם ואשר תרמו במשך שנים רבות ,מכל הלב ,בהתנדבות
מלאה ובמסירות אין קץ כך שחסרונם יורגש בהחלט וחשוב לי להודות להם בשם כולנו:
תודה מקרב לב למוטי פז – ששימש מאז  2008כסגן נשיא ההתאגדות.
תודה ענקית למיכה מרק – הקפטן הספורטיבי הארצי היוצא ,שהיה אמון על כל ההיבטים של הצד הספורטיבי
תחרותי בהתאגדות .תפקיד קשה ,ואחראי שמיכה ידע לעשותו בנועם ובאחריות ,למרות הקשיים והדילמות
הרבות המגיעות עם תפקיד שכזה.
תודה מיוחד ובלתי מספיקה לגלעד אופיר ,מי שמתנדב כבר מעל  10שנים כחבר בוועד העמותה ,מי שנשא
בתפקידים שונים במסגרת זו (גזבר וקפטן ספורטיבי) וב 6 -השנים האחרונות שימש כיו"ר ההתאגדות.
גלעד ,למרות גילו הצעיר ,ואולי דווקא בשל כך ,הביא עמו תכונות ייחודיות וכישורים מופלאים שסייעו למצב
את ההתאגדות כגוף דינמי ,חדשני ,המתאים את עצמו לתנאים המשתנים של עולמנו ,גוף אשר מקפיד לנווט
נכון בין מה שמכונה אצלנו "השילוש הקדוש" – חברי ההתאגדות ,המועדונים וההתאגדות עצמה.
תחת שרביטו של גלעד ההתאגדות פרחה ,גדלה ,התעצמה והפכה לאיגוד הספורט השלישי בגודלו בישראל .בת־
קופתו של גלעד כיו"ר נעשו שינויים גדולים בהתאגדות כגון :חיסכון של מאות אלפי שקלים שדרוגים טכנולוגים
רבים שנועדו לתת שירות טוב יותר לחברים ,מלחמה בלתי מתפשרת בנושאי אתיקה ומשמעת ,עדכון נהלים
ותקנונים והתאמתם למצבים המשתנים ,טיפול במשברים רבים ובפרשות רבות שניחתו על ההתאגדות ואיימו
לזעזע אותה ואת עתידה ,קידום הענף מבחינה תדמיתית ,תמיכה במחקרים פורצי דרך בתחום הברידג' ,השגת
תקציבים מהמוסדות ,תמיכה בסניפים באופן שוטף ובעיקר צליחת משבר הקורונה הענקי שפקד את כולנו.
היריעה קצרה מלהכיל את כל פועלו ובאמת שלא ניתן להפריז בשבחו של גלעד ובפעילותו למען קידום הברי־
דג' .אלמלא התקנון ,שאינו מאפשר לבחור ביו"ר מעבר ל  3קדנציות ,אין לי ספק כי גלעד היה נבחר שוב ושוב.
לשמחתי ,גלעד נעתר להפצרותינו הרבות והסכים לשמש בוועד המנהל כגזבר ההתאגדות וכך כולנו נהנה מגלעד
לפחות לעוד שנתיים.
בשמי ,בשם חברי הועד המנהל ,ובשם חברי ההתאגדות כולם ,אני מבקש להוקיר ולהודות לגלעד על פועלו
ותרומתו האדירה .זכינו בך.
לפני סיום ,אני רוצה לאחל לנבחרת הפתוחה (אילן הרבסט ,אופיר הרבסט ,אמיר לוין ויוסי רול) הצלחה בתחרות
ליגת האלופות שתתקיים החודש בסלובקיה.
בכל שאלה ובעיה ,אני וצוות המשרד עומדים לרשותכם ואתם מוזמנים לפנות אלי.
תמיד לרשותכם,
ראובן בשביץ reuven.b.e@012.net.il ,054-4517776

