דבר ועד העמותה פברואר 2021
"רק בחשיכה ניתן לראות את הכוכבים"
מרטין לותר קינג
שלום חברות וחברים,
אנו נמצאים בעיצומה של תקופה מאתגרת ובלב ליבו של תהליך ההתחסנות אשר נוסך בכולנו תקווה גדולה.
בהחלט ניתן לראות את האור בקצה המנהרה שמשמעותו עבורנו  -חזרה לשגרה ובעיקר לפעילות של
מועדוני הברידג'.
עד אז ,אנו שמחים לראות עליה במספר השחקנים הנוטלים חלק בתחרויות אונליין של המועדונים (תחרויות
מקומיות) ושל ההתאגדות (אליפויות ישראל ,ליגות ,גביע ,סימולטניות).
שימו לב כי תדירות תחרויות הסימולטניות עלתה (אחת לחודש) וכך גם הוגדלה הקצאת נקודות האמן הארציות,
וזאת על מנת לאפשר לכם לצבור נקודות אמן ולהתקדם גם בתקופה לא פשוטה זו .כמו כן נוסף חישוב הנדי-
קאפ כך שגם שחקנים בדרגות זוטרות יותר ,יוכלו לקבל מקדם שישקף את הישגיהם באופן הראוי ביותר ויאפשר
להם לצבור נקודות נוספות.
בנוסף ,אנו שמחים לאפשר לחברי ההתאגדות להשתתף בהרצאות העשרה מיוחדות מדי חודש ,ללא תשלום.
עד כה התגובות והרשמים חיוביים מאוד ומעודדים אותנו להמשיך במיזם .ההרצאה הקרובה" :קסם הכסף",
תועבר ע"י חזי פוזננסקי ב 15.2.21-ובה נכיר את הסיפורים המעניינים המתחבאים בתוך שטרות הכסף שלנו
(מומלץ מאוד).
אעדכן עוד כי אתר ההתאגדות עובר שדרוגים לא מעטים ואנו מודים לכם על הסבלנות .בין היתר תוכלו ליהנות
מארכיון ביטאונים הכולל ירחונים של כל העשור האחרון ,גישה לאתר התוצאות ,גישה לחוברות ידיים מתחרויות
סימולטניות ועוד .בימים האחרונים שודרג גם דף הפרופיל האישי באתר (קישור לדף תמצאו בקוביית "כניסה
לחברים" לאחר ההתחברות) בו תוכלו לקבל גישה מהירה לדוח נק' האמן שלכם ,להעלות תמונה ולעדכן את
הפרטים שלכם אצלנו ביתר קלות .חשוב לציין כי כלל השירותים פתוחים לחברי ההתאגדות בלבד והם חלק
מההטבות והשירות המתקדם שאנו מעוניינים לספק לחברים.
לקראת סיום ברצוני לברך את המנצחים בתחרות הליגות לקבוצות היוקרתית שנערכה אונליין והסתיימה בחודש
האחרון .במקום הראשון סיימה קבוצת הרבסט ובמקום השני הקבוצה עם השם המקורי – ליגה בימי קורונה .כל
הכבוד לזוכים ותודה רבה למשתתפים על הרוח הספורטיבית.
אנו מאוד מעריכים את תמיכתכם ,הן ברשתות החברתיות ,במיילים ובפידבקים שאנו מקבלים וכמובן בהרשמתכם
המחודשת להתאגדות .אנו סמוכים ובטוחים שיחד נצלח את המשבר ונצא מחוזקים.

עד כאן להפעם ,הישארו חזקים והביטו לכיוון האור .ביחד ננצח!
שימרו על עצמכם,
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