דבר ועד העמותה מרץ 2022
שלום חברות יקרות וחברים יקרים,
במהלך חודש פברואר ,עם סיום גל האומיקרון ,ההתאגדות והמועדונים שבו לפעילות פרונטלית
ואנו מקווים כי מעכשיו תהיה רציפות בפעילות זו .בינתיים לא קפאנו על השמרים והמשכנו
לפעול באינטנסיביות ולהתקדם בכל החזיתות.
כך למשל החלו ההכנות לטקס הגביעים השנתי לזוכי התחרויות הפרונטליות של שנת 2021
שיתקיים באפריל וכך גם ההכנות לפסטיבל הברידג' הבינלאומי שיתקיים השנה בחודש יולי
בהיכל שלמה בת"א .אנו מייחלים לכך שנחזור להנות מברידג' איכותי וממפגש חברתי מעצים –
החזיקו אצבעות .בנוסף ,במהלך פברואר הושקה מערכת חדשה לרישום לתחרויות ההתאגדות
שתשמש אותנו מעתה ואילך.
חודש פברואר היה גם חודש של מינויים לתפקידים במוסדות ההתאגדות –
קפטני המחוזות הוותיקים והמסורים :במחוז דרום אביבה בן ארויה ובמחוז מרכז יעקב מינץ,
נבחרו לקדנציה נוספת .במחוז צפון חל שינוי ולתפקיד נבחר – יניב זק שנכנס לנעליים הגדולות
שהשאיר קודמו משה מנור.
עוד התקיימו בחירות גם לוועדות הספורטיביות .ברכות למתנדבים החדשים והוותיקים שילוו
אותנו בשנתיים הקרובות וישפיעו רבות על פני הברידג' .תודה מיוחדת ליו"ר הוועדות הנושאים
על כתפיהם אחריות גדולה  -ליו"ר ועדת סגל – אלון לזר ,ליו"ר ועדת נק' אמן ומושבים – מושיקו
מיוחס ,ליו"ר ועדת חוקה – יובל בן דוד וליו"ר ועדת צעירים – אור טושר.
זאת ועוד ,לאחר שנתיים של חיפושים מצאנו לבסוף את האחת שלנו  -גיא ממן שמונתה לרכזת
הצעירים ומביאה עמה רוח של התחדשות והמון מוטיבציה .כמו כן עילי בנירי ,שחקן הנבחרות
הצעירות שהוכיח עצמו לאורך שנים ,מונה למאמן "פסגה" והפרויקט שהניב עתודת נבחרות
מפוארת בשנים האחרונות ,יחזור לפעול בקרוב.
בהצלחה לכלל המתנדבים ולבעלי התפקידים החדשים  -הצלחתכם הצלחתנו .את המתנדבים
הבכירים שתרומתם לא תסולא בפז ואשר סיימו תפקידם לאחרונה ,נכבד בטקס הוקרה שיתקיים
במהלך חודש אפריל ובו נשלב גם את טקס הגביעים השנתי לזוכי התחרויות הפרונטליות לשנת
.2021
ואם בבחירות עסקינן ,הרי שאלו עוד לא תמו .ב 1/4/22-נקיים בחירות להשלמת  2חברי ועד
עמותה (במקום שניים שפרשו) .אני קורא לאלו מכם הרואים עצמם מתאימים ומעוניינים לתרום,
להגיש מועמדות בצירוף קורות חיים עד ל.15/3/22-
לסיום ,בסוף מרץ הנבחרת הפתוחה (אלון בירמן ,דרור פדון ,אילן הרבסט ,אופיר הרבסט ,יוסי
רול ואמיר לוין) ונבחרת המעורבים (נטלי סעדה ,אילן ברקת ,רון פכטמן ,רוני בר בנין ,דנה טל,
יניב זק) ,ייצגו את ישראל באליפות העולם לנבחרות שתתקיים באיטליה .כולנו מחזיקים לכם
אצבעות ומייחלים שתחזרו עם הישגים.
בכל שאלה ובעיה ,אני וצוות המשרד עומדים לרשותכם ואתם מוזמנים לפנות אלי.
תמיד לרשותכם,
ראובן בשביץ reuven.b.e@012.net.il ,054-4517776

