
"יש רק דרך אחת להימנע מביקורת:
אריסטואל תעשה כלום, אל תגיד כלום ואל תהיה כלום"

שלום חברים,
ההתאגדות על מתנדביה ועובדיה מתמודדת עם שינויים ואתגרים לא מעטים בשנים האחרונות והשנה הזו לא 

שונה כלל וכלל ואולי אף קשה יותר.
מטבע הדברים, חלק מהרעיונות והפתרונות שמיושמים על ידי ההתאגדות זוכים לביקורת כזו או אחרת. חלק 
כמובן  וחלק  המלאה  התמונה  את  באשמתו(  )ולא  מכיר  לא  המבקר  שהאדם  מהעובדה  נובעות  מהביקורות 

מוצדק ומוביל לשיפור. 
מצד אחד ביקורת עלולה להיות מתסכלת אך מצד שני היא גם מעידה על עשיה רבה ועל כן אני קורא לחבריי 

לעשייה להרים ראש ולהתעודד כי המשמעות היא שההתאגדות אכן בתנופה וצועדת קדימה בכל הכוח.
מצידנו, אני יכול להבטיח לכם, שכל עוד הביקורת עניינית, לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, אנו נהיה קשובים 

תמיד ונשתדל ללמוד ולהשתפר.
ומכאן, למקצת מהאתגרים 

הגברת הקשר עם חברי ההתאגדות – בעולם של היום הקשר עם חברי העמותה מתהדק והחברים . 1
מעוניינים להתעדכן ולהיות חשופים למידע בזמן אמת. אנו מנסים לענות על צורך זה על ידי עדכונים 
שוטפים במייל, עמוד וקבוצת פייסבוק חיה ותוססת כאשר במקביל נחתם הסכם עם מנהל תוכן ייעודי 

לנושא שמטרתו היא לשמור אתכם מעודכנים.
ביטאון דיגיטלי – העולם עובר לדיגיטל וגם אנחנו. אנו מודעים לקושי הראשוני בהתמודדות עם הגרסה . 2

הדיגיטלית אך בטוחים כי ביחד נצלח גם את הקושי הזה. לנוחיותכם, הוספנו לביטאון זה דף הנחיות אשר 
מסביר בפירוט )כולל צילומי מסך( כיצד ניתן להגיע לביטאון הדיגיטלי וחשוב עוד יותר, כיצד ניתן להדפיס 

את הביטאון הדיגיטלי בקלות. אל תהססו לפנות אלינו לסיוע ועזרה.
הקצבות מגופים ממשלתיים – השנה באה לסיומה תקנה אשר מסדירה את תקצוב ענפי השחמט . 3

והברידג' על ידי המדינה. ההתאגדות נערכת להתמודדות לא קלה במישור זה, על מנת להמשיך ולקבל 
את הסיוע והתמיכה שכל כך מגיעים לענף הספורט מספר 1 בארץ!

שדרוג בית ההתאגדות – אנו מעוניינים לספק לשחקנים את התנאים הטובים ביותר וכחלק מתהליך זה . 4
התנענו תהליך התחדשות שבראשו שדרוג הכיסאות. מי שכבר ביקר ושיחק עדכן שהיה קשה לא להירדם 

פסטיבל ת"א 2018 – זוהי השנה השנייה בה יתקיים הפסטיבל באולם היכל שלמה בת"א. אנו נערכים . 5
לכך במרץ ומקפידים על שימור הדברים הטובים ושיפור של הנדרש שיפור. בעניין זה אציין לחיוב את 
דפי המשוב שמולאו על ידיכם וסייעו לנו להגיע לתובנות ולנסות ולהשתפר. גם השנה צפויים להשתתף 

שחקנים בינלאומיים טובים ובכירים, יהיה כיף!
ליגת האלופות 2018 – ההסכם לאירוח התחרות היוקרתית אושר ונחתם על ידי ההתאגדות הישראלית . 6

והאיגוד האירופאי. האירוע יתקיים באילת בחלקו הראשון של פסטיבל הים האדום וצפוי להביא לארץ את 
טובי השחקנים בעולם! את ישראל תייצג אלופת הליגה הלאומית והתחרות תשודר ב-BBO לקהל הרחב.

עוד נושאים ואתגרים רבים על הפרק אך על כך ועוד בביטאון הבא.
אני עומד לרשותכם וזמין 24/7. תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות בתיבת המייל שלי

Gilado.bridge@gmail.com או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי
גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג'.

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

דבר ועד העמותה


