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שלום חברים,
מטרה,  עומדת  תקציב  כל  מאחורי  תכניות...  תכניות  תכניות 
ולעצב את העתיד  ליזום, להתקדם   - והמטרה שלנו פשוטה 
כפי שאנו רואים לנכון. תקציב 2019 הוכן והוגש וכמו קודמו הוא 
זה השתדלתי  בטור  עבודה חדשות.  ובתכניות  בבשורות  מלא 
מהתכניות  ומקצת  הכללית  מהתמונה  טעימה  לכם  לספק 

קדימה. ביחד – נעשה ונצליח!  
בין היעדים הבולטים שהושגו בשנת 2018

מספר חברי ההתאגדות. 1  
חברים   2,500 מעל  של  גידול  עם  הזמנים  כל  לשיא  הגענו 

חדשים וכיום ההתאגדות מונה מעל 8,000 חברים.
גידול במספר ההשתתפויות. 2  

השנה חל גידול משמעותי במספר ההשתתפויות בתחרויות 
ברחבי הארץ ואנחנו נושקים לחצי מיליון השתתפויות.

התייעלות. 3  
ההתאגדות פועלת בתקציב מוגבל ועל כן משקיע מאמצים 
למנות:  ניתן  מתוכם  תחומים  במגוון  בהתייעלות  רבים 
באמצעות  שוטפות  ישיבות  קיום  אדם,  בכוח  התייעלות 

הסקייפ, קידום אוטומציה לחיסכון בזמן ומשאבים ועוד.
התנהלות מול מוסדות בארץ. 4  

מורכבות  משימות  עם  ההתאגדות  מתמודדת  שנה  בכל 
של  למעמדו  הנוגעות  השונים  הספורט  ממוסדות  שעולות 
קשה  הייתה  האחרונה  השנה  זאת,  עם  כספורט.  הברידג' 
חיוב  לברידג',  המוקצים  התקציבים  בגובה  ועסקה  במיוחד 

בבדיקות רפואיות לכל חבר רשום בעמותת ספורט ועוד.
קשר עם מוסדות בינלאומיים. 5  

באיגודים  מעמדנו  את  לחזק  המשכנו  האחרונה  בשנה 
 )EBL( הבינלאומיים - 2 חברים בהנהלת האיגוד האירופאי
חברה   ,)WBF( העולמי  והאיגוד  האירופאי  האיגוד  ובוועדות 
הליגה  ואירוח   )WBF( האירופאי  באיגוד  יוקרתיות  בוועדות 
האירופאית לקבוצות האלופות שהתקיימה בחודש נובמבר 

במסגרת פסטיבל אילת.
הישגים ופעילות בינ"ל . 6  

אירופה  ✓ באליפות  ומרשימה  מדהימה  כסף  מדליית 
לנבחרת הפתוחה )בלגיה(.

מדליית כסף באליפות העולם לצעירים עד גיל 21 )סין(. ✓
קידום בנות – פרויקט "ספורטאיות עילית". 7  

פרויקט חדש שנפתח השנה כדי לעודד בנות צעירות להיכנס 
למעגל התחרותי ולהביא להקמת נבחרת בנות ייצוגית כבר 

בשנים הקרובות. 
קידום הברידג' במגזר הערבי. 8  

שתפקידו  הערבי  במגזר  פרויקט  רכז  מינתה  ההתאגדות 
לפתח את משחק הברידג' בקרב השחקנים הצעירים במגזר. 
מועדון מקומי  להקים  כוונה  על  הודעה  לאחרונה התקבלה 

בנצרת.

שיפור השירות לשחקנים ולמועדונים. 9  
רמת  והעלאת  המקצוע  לאנשי  והשתלמויות  סדנאות 
השירות, משלוח קבלות און ליין, התאמת מערכת תשלומים 
וחידושים  דיגיטליים מדי חודש, שדרוגים  ביטאונים  מקוונת, 
באתר ההתאגדות ובאתר התוצאות, סיקור ועדכוני פייסבוק 

באופן שוטף.
תמיכה בפיתוח המועדונים . 10

תחרויות  פרסום  הקצבות,  בקבלת  סיוע  החישובים,  תכנת 
לתחרויות,  בורדים  הכנת  עלות,  ללא  ההתאגדות  באתר 
השכרת ציוד במחיר מסובסד, מכירת ציוד במחירים מוזלים, 

מענה שוטף ותמיכה.
מקצת מהתכניות והאתגרים לשנת 2019

מחשוב ושירות לשחקן. 11
בתכנית תהליכי אוטומציה שיאפשרו צפייה במאגר מורחב 
של צבירת נקודות האמן, עדכון נקודות אמן בתדירות גבוהה, 
פיתוח שיטת נקודות אמן הנדי-קאפ, שדרוגים משמעותיים 

באתר התוצאות ועוד דברים מפתיעים.
אוטומציה במשרד. 12

לגמלאות  פרישתו  על  הודיע  האגדי  שזיפי  אילן  לצערנו 
תהליכי  יישום  ידי  על  שאחרי  ליום  נערכת  וההתאגדות 

אוטומציה במשרד ומציאת מחליף. 
הישגיות. 13

ולהכנת הנבחרות להצלחה  רבים לאימונים  הוקצו משאבים 
באליפויות הקרובות – אליפות עולם לבוגרים ואליפויות אירופה 

לנבחרות צעירות ב-3 קטגוריות: עד 26, עד 21 ועד 16. 
נבחרות   2 שליחת  לטובת  נוספת  תמיכה  תינתן  בנוסף 
אירופה  לאליפויות  מעורבת  קבוצה   – חדשות  בקטגוריות 

והעולם לבוגרים ונבחרת נערות לאליפות אירופה לצעירים.
קידום הברידג'. 14

בשנה הקרובה ייפתחו קורסים למנהלי תחרויות – קידום,  ✓
על  בדגש  נהלים  לריענון  כנס  וגם  חדשים  מנהלים  גיוס 

השירות לשחקן. 
גיוס שחקנים חדשים – יושקעו משאבים בהפצה וחשיפה  ✓

סיקורי  אינטרנטית,  פעילות  על  בדגש  המשחק  של 
פייסבוק והפקת סרטונים ויראליים.

בהשבת  ✓ מאמצים  להשקיע  בכוונתנו   – לקוחות  שימור 
שחקנים שפרשו לחיק ההתאגדות.

פעילות אקדמאית - בתכנית קידום מחקר מדעי בשיתוף  ✓
עם אוניברסיטת חיפה למטרות שיווק וקידום הענף.

עוד דברים רבים וטובים בתכנון ואנו משתדלים לעשות את 
הערה  הצעה,  כל  לקבל  נשמח  ולהשתפר.  לקדם  המיטב, 
ולהצעיד את ההתאגדות קדימה  והארה על מנת להמשיך 

ולשמר את מעמדה כאיגוד הספורט המוביל בישראל.

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

Free Bid – הכרזת סדרה חדשה לאחר התערבות

1 מחייב למשחק מלא -2

כפל מוציא חזק - צעד אחר צעד )9(

משחק היד

פיתוח לקיחות באמצעות הגבהה 

משחק ההגנה

ההד של סמית'

הובלות פתיחה )1( 

סיקור תחרויות

גביע אירופה לאלופות

פסטיבל הים האדום – תחרות הזמנה

סופשבוע ראשון בליגה הלאומית

תעלולי ברידג'

שונות

הצץ מעבר לכתפי 

חידת הגנה – דצמבר 2018 

ציפורים בברידג'

תוכנית ספורטיבית ארצית 2019

מקבלי התארים החדשים

דפי ההתאגדות

מדור נופשונים    

English  

Horror Corner )9) Keep It Simple

גלעד אופיר

מוטי גלברד

קובי שחר

רם סופר

רם סופר

אבי וניר רוזנטל

רם סופר

יוסי אנגל

רם סופר

יוסי אנגל

יוסי אנגל

איתן גוליק

רם סופר

כלילה בן-עמרם

גיא פישקין

אוריה מאיר, אילן שזיפי
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