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שלכם ואתכם,
גלעד וכל צוות ההתאגדות.

"ביחד נוכל להתמודד מול כל אתגר שהוא, בין אם הוא עמוק 
כמו האוקיינוס או גבוה כמו השמיים."

סוניה גנדי

איזו תקופה... אני כותב לכם את הטור הזה בצל אירועי הקורונה וההנחיות המגבילות שכולנו פועלים על פיהן. 
וירוס הקורונה השפיע קשות על רבים מאזרחי ישראל )וככל הנראה על כולם( הן מההיבט "התנועתי" ובוודאי  
מההיבט הכלכלי. התפרצות הוירוס הובילה להנחיות והשלכות קשות שפגעו בקהילת הברידג' בפרט. הנהלת 
ונשיאות ההתאגדות עקבה ועוקבת אחר הנושא מראשיתו ובחלק ניכר מהפעמים בחרנו לנקוט בפעולות, 

אף טרם הגעת ההנחיות הרשמיות וזאת מתוך דאגה לבריאות השחקנים – בשבילנו, אתם מעל הכל.
נכון לרגע זה נדחו כלל פעילויות מרץ וכמוהן צפויות להידחות פעילויות חודש אפריל. ההחלטות מתקבלות 
ועל פי המצב וההנחיות באותה נקודת זמן. שאיפתנו היא לעדכן את התוכנית הספורטיבית  באופן דינמי 
וזאת על מנת שלא לפגוע בשחקנים שמחכים לתחרויות  ולקיים את הפעילויות שנדחו, במידת האפשר, 

ואליפויות אלו בכל שנה. ייתכן מאוד והמצב לא יאפשר זאת, אך אנו עם היד על הדופק.
בנוסף, נכון לרגע זה אין החלטה על דחיית פסטיבל הברידג' בחודש יולי, אך גם סוגיה זו עומדת לפתחנו, יחד 
עם החלטות עתידיות של האיגוד האירופאי והאיגוד העולמי בדבר קיומן של אליפויות אירופה והעולם לשנה 

זו.
נאלצו לסגור את שעריהם בשל  זה ארצה לפנות אליכם בצורה אישית. המועדונים ברחבי הארץ  בהקשר 
המצב ובשל הרצון שלא לסכן אתכם, חברי המועדונים. סגירה זו מובילה לפגיעה כלכלית כבדה במועדונים. 
שוחחתי עם רבים מבעלי המועדונים ואין ספק שזהו רגע חשוב מאוד בו עלינו להוכיח את עצמנו ולתמוך 

במועדונים המאפשרים לחלק גדול מאתנו לשחק וליהנות מהמשחק המופלא הזה.
או  על מנת להפחית  לגופים השונים  לפנות  למועדונים  הוציאה מכתב רשמי שיסייע  הנהלת ההתאגדות 
לבטל את דמי השכירות שהמועדונים נאלצים לשלם מדי חודש בחודשו וזאת למרות אבדן ההכנסות שנגזר 
זאת.  יאפשר  בנוסף, בכוונתינו לקיים תחרויות לחיזוק הסניפים מיד כשהמצב  עליהם משיתוק הפעילות. 
מעבר לכך, ההתאגדות החלה להפעיל תחרויות אונליין על גבי רשת ה-BBO. ממש בימים הקרובים נסיים 
את ההתאמות ונוכל לחלק גם נקודות אמן בתחרויות אלו. אנו מתכוונים למנף את התחרויות האלו ולייעד 

אותן כתחרויות תמיכה במועדונים וזאת על ידי חלוקת דמי ההשתתפות בין הסניפים. 
מדובר בתקופה קשה מאוד שאנו נאלצים להתגייס במהלכה ונאלץ להתגייס גם אחריה, ועלינו לעשות כל 
שנוכל על מנת לסייע למועדונים וכמובן להתאגדות, לצלוח את המשבר, אסור לתת לאף מועדון להיסגר 

וגם לא ניתן.
מילה אחרונה לסיום, בקהילת הברידג' ישנם לא מעט אנשים שייתכן ונותרו בודדים בימים אלו ולצערנו גם 
בחג הפסח שיגיע בעתיד הקרוב. אני קורא לכל אחת ואחד מאיתנו לשאול, להתעניין ולהתגייס לטובת 

חברינו, בין אם בסיוע במשלוחים ובין אם בשיחת עידוד וחיזוק שתעשה לכולנו טוב על הלב.
אני מזמין אתכם לפנות אליי ישירות בטלפון או במייל בכל נושא ובכל שעה, גם אם אתם פשוט זקוקים 
לשיחה טובה. אני בטוח שגם בעלי המועדונים ובעלי התפקידים השונים ישמחו לשמוע מכם ולתמוך. 

תרגישו חופשי – GiladO.Bridge@Gmail.Com ובטלפון 050-6000727.
אין בי ספק שמשפחת הברידג' חזקה מהכל.

ביחד ננצח.


