
דבר ועד העמותה פברואר 2022

שלום חברות יקרות וחברים יקרים,

במשך כעשרה חודשים, מפברואר ועד דצמבר 2021, היינו עדים למגמת עליה בפעילות 
הפרונטלית, במקביל למגמת ירידה בפעילות האונליין. 

כשחשבנו שלאחר שנתיים קשות שנת 2022 תביא עמה חזרה כמעט מלאה לשגרה, הסתבר 
שהתבדינו. נגיף האומיקרון נכנס לחיינו בדצמבר 2021 והחל שוב לפגוע בכולנו.

הנהלת  החליטה  השחקנים,  בריאות  על  לשמור  מנת  ועל  ההדבקה  בשיעורי  שיא  לאור 
ההתאגדות לדחות את התחרויות המאורגנות על ידה בחודש ינואר למועד מאוחר יותר, 
כפי שפורסם בתכנית הספורטיבית המעודכנת, המופיעה גם בדפי ביטאון זה.  הסניפים 
נשארו סוברנים להחליט בעצמם האם לקיים או לדחות את הפעילויות הפרונטליות שלהם.  
ההנהלה בוחנת את המצב כל העת ואם יהיו שינויים נוספים בהמשך, נעדכן את ציבור 

השחקנים כפי שעשינו עד כה.

במהלך ינואר אושר תקציב מאוזן לשנת 2022, אשר ישמש מסגרת לפעילות בשנה הקרובה, 
כמובן בהנחה שלא נצטרך לבצע התאמות נוספות עקב הקורונה. 

בין היתר התקציב מציג פעילות מבורכת ומלאה בנושא תחרויות בינלאומיות )אשר בוטלו 
בשנתיים האחרונות ומתוכננות להתקיים השנה(. אנו תקווה כי הנבחרות שלנו יחזרו לייצג 
את ישראל ולהביא השיגים מרשימים כפי שהיה בעבר. כמו כן, אנו מתכננים לחזור ולקיים 
השנה את פסטיבל הברידג' הבינלאומי בת"א אשר לא התקיים בשנתיים האחרונות, לאחר 

53 שנים שבהן התקיים ברצף. אני בטוח שאירוע כזה יהווה חגיגת ניצחון לכולנו. 

אציין עוד כי הקריטריונים לקבלת תמיכה לענפי הספורט השתנו ואם בעבר היתה החרגה 
השונים,  למשתנים  קשר  ללא  קבוע  תקציב  קיבלו  אשר  והמועדונים,  הברידג'  ענף  של 
הרי שמעכשיו, תקציב הענף יושפע ממספר קריטריונים שבהם הענף נדרש לעמוד כגון: 
הישגיות וכמות הספורטאים הפעילים, אשר רשומים בהתאגדות ואשר השתתפו בלפחות 

אליפות ישראל אחת )בדגש על נשים וצעירים(. 

כל אלו ינחו את הפעילות שלנו בשנים הקרובות, ובאופן טבעי ההתאגדות תשים דגש על 
קידום הישגיות, צעירים ונשים.

בפתח השנה החדשה, אני רוצה להודות למתנדבים השונים בועדות השונות )ועדת צעירים, 
סגל, נקודות אמן ומושבים, הוראה, חוקה( אשר חזרו לפעילות מלאה כדי לסייע להתאגדות 
להתמודד עם כל האתגרים ולציין כי בחודש פברואר יתקיימו בחירות לתפקידי יושבי ראש 
וחברי ועדות, ואני קורא לכם שחקנים ושחקניות יקרים ויקרות, להגיש את מועמדותכם 

ולתרום להתאגדות. מודעה מפורטת בנושא, מופיעה בדפי ההתאגדות בסוף הביטאון.

בכל שאלה ובעיה, אני וצוות המשרד עומדים לרשותכם ואתם מוזמנים לפנות אלי.
תמיד לרשותכם,

reuven.b.e@012.net.il ,054-4517776 ראובן בשביץ


