דבר ועד העמותה פברואר 2020
"לא הגעתי לכאן על ידי זה שחלמתי או חשבתי על כך,
הגעתי לכאן כיוון שעשיתי זאת".
אסתי לאודר
שלום חברות וחברים,
והפעם לא מעט עדכונים מהארץ ומחו"ל .בסוף חודש ינואר התקיים בפראג שבצ'כיה סמינר נציגי
ההתאגדויות האירופאיות שמארגנת התאגדות הברידג' האירופאית מדי שנתיים .השנה מוניתי להיות בצוות
האחראי על הפקת האירוע ועל שלל תכניו המעניינים .האיגוד האירופאי הזמין שני נציגים מההתאגדות
הישראלית  -מודי קניגסברג ,נשיא ההתאגדות ,ואוריה מאיר ,מנכ"לית ההתאגדות וביחד עם איתן לוי ,חבר
הנהלת האיגוד האירופאי ,זכינו ליהנות מסיעור מוחות ברמה גבוהה ביותר ולאמץ רעיונות מאוד מעניינים.
אחת מההרצאות המרכזיות בכנס הייתה הרצאה בנושא אתיקה ומשמעת .במסגרת זו הצגתי את מערכת
ה Fair Play-שלנו בגרסתה האנגלית .מערכת זו מסייעת להתאגדות בטיפול בפניות בנושאי אתיקה,
משמעת ,תיעוד הכרזות "יוצאות דופן" ועוד .מערכת זו הוצגה בפעם הראשונה בכנס לפני שנתיים ולאור
ההתלהבות הרבה ,החלטנו לתרגם את המערכת לאנגלית ולאפשר להתאגדויות ברחבי העולם לאמץ אותה.
תודות לאוריה מאיר ,אסף עמית ואיתן לוי שעמלו רבות וסייעו בהכנת הגרסה הבינלאומית ,עמדנו ביעד
והמערכת תופץ בימים הקרובים להתאגדויות השונות .עוד פיתוח ישראלי על המפה!
כפי שציינתי בדבר ועד העמותה בחודש ינואר ,בשבוע הקרוב ייפתח קורס מנהלי תחרויות בינלאומי מבית
ההתאגדות האירופאית .את הקורס מוביל ,מתכנן ומרכז איתן לוי שלנו ,יו"ר ועדת החוקה האירופאית.
בקורס ישתתפו  11מנהלי תחרויות מישראל ועוד עשרות מרחבי אירופה .בטוחים שיהיה מוצלח ומאחלים
לכולם סמינר פורה ומלמד.
וכעת לפעילות הספורטיבית שלנו כאן בישראל .ההתאגדות הישראלית לברידג' תיוצג בצורה מכובדת מאוד
באליפות אירופה הקרובה לקבוצות שתתקיים במדירה ,פורטוגל בחודש יוני השנה .לצורך קביעת ההרכבים
התקיימו משחקי מבחן מאתגרים ואלו נבחרות ישראל שנקבעו .נאחל להן בהצלחה!
הנבחרת הפתוחה :אילן ואופיר הרבסט ביחד עם בר טרנובסקי ואופיר רשף ,ניצחו במשחקי המבחן
ובהמלצתם החליטה ועדת הסגל לצרף את אלון בירמן ודרור פדון ,כזוג השלישי בנבחרת.
נבחרת הנשים :עדי אסולין והילה לוי ,האחיות נגה ודנה טל ,ונטלי סעדה ומיכל נוסצקי ,סיימו בשלושת
המקומות הראשונים במשחקי המבחן וירכיבו את נבחרת הנשים.
נבחרת הסניורים :יעקב מינץ ודורון לימור ,יוסי אנגל ויוליאן פרידריך ואיתן אורנשטיין ואבי קליש ,סיימו
בשלושת המקומות הראשונים במשחקי המבחן וירכיבו את נבחרת הסניורים.
הולכת להיות שנה מאתגרת ואני בטוח שלא פחות מוצלחת מקודמתה.
עד כאן להפעם .אני עומד לרשותכם וזמין .24/7
תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות האימיילGilado.Bridge@gmail.com :
או באמצעות עמוד הפייסבוק שלי :גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג’.

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר ,יו"ר

