דבר ועד העמותה אפריל 2022
שלום חברות יקרות וחברים יקרים,
חודש מרץ היה עמוס בפעילות ברידג' מבורכת שכללה אליפויות שונות ,סימולטנית ותחרות
ילדים מיוחדת לפורים .זו ההזדמנות לברך את הזוכים בליגת העל לזוגות  – TBדורון ידלין ומוטי
גלברד ואת הזוכים באליפות ישראל לזוגות מעורבים – עדי אסולין וגלעד אלטשולר.
באופן כללי אנו עדים למגמת עליה בפעילות הפרונטלית וירידה בפעילות האונליין .השחקנים
מצביעים ברגליים ואלו בהחלט נתונים מעודדים.
פעילות בינלאומית בחודש אפריל – החודש נקיים את תחרויות משחקי מבחן לקביעת נבחרת
הסניורים שתייצג את ישראל באליפות אירופה במדרה ביוני  .2022בהמשך יקבעו גם נבחרות
הנשים ,המעורבים והנבחרת הפתוחה .אבל יוני עוד רחוק וכבר כעת נמצאות הנבחרת הפתוחה
ונבחרת המעורבים בסלסומג'ורה שבאיטליה ,בעיצומה של תחרות אליפות העולם .נעקוב אחריהם
באמצעות סיקור צמוד בפייסבוק וכמובן ,כולנו מחזיקים אצבעות ובטוחים שתייצגו את ישראל
בכבוד.
טקס הגביעים השנתי – אנו שמחים לחדש את המסורת ולאחר שנתיים של קורונה ,יתקיים טקס
הגביעים השנתי ,בו יחולקו גביעים לזוכים בתחרויות ההתאגדות הפרונטליות ,שהתקיימו בשנה
החולפת ( .)2021כמדי טקס ,גם השנה ננצל את האירוע כדי להוקיר ולהיפרד מאנשים מיוחדים
שתרמו להתאגדות במשך שנים רבות ובהתנדבות מלאה וסיימו את תפקידם לאחרונה – גלעד
אופיר ,מיכה מרק ,מוטי פז ,אורית מורן ,משה מנור .אני מזמין אתכם להתרשם מפעילותם
המסורה לחצו כאן לפתיחת חוברת הטקס.
פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה 54-בת"א :אני בטוח שאתם מצפים ומחכים כמו כולנו לפסטיבל,
אז שריינו ביומנים את התאריכים  7עד ה  14ביולי  ,2022בהיכל שלמה בת"א .אנו מכינים לכם
כמה הפתעות ,כל הפירוט בהמשך.
לקראת סיום אני מצטער לעדכן שלמרות בקשות חוזרות ונשנות ,שחקנים רבים מדי לא שומרים
על הניקיון בבית ההתאגדות ברעננה .בין אם מדובר בקפה שנשפך ומכתים את הרצפה ,בדלי
סיגריות על הרצפה ,כלים חד פעמיים של אוכל שהוזמן מבחוץ ,ובמקום לזרוק לפחים מונחים
כלאחר יד על החומה ,אי הקפדה על ניקיון בשירותים ועוד .המראה של האולם וכן הכניסה לאולם
לאחר תחרות הוא בלתי נסבל ואני סבור ששחקן שמזלזל בניקיון ,מזלזל גם בבקשות לשמירה
על שקט ,על עטית מסיכה ,על אתיקה ועוד .הנחיתי את השופטים להתחיל לתת קנסות גבוהים
( ,)5%בכל הפרה של נהלי ההתאגדות במהלך תחרות ואני מקווה שהתופעות האלו יפסקו.

עד כאן הפעם ,אני מאחל לכולנו חג פסח שמח!

בכל שאלה ובעיה ,אני וצוות המשרד עומדים לרשותכם ואתם מוזמנים לפנות אלי.
תמיד לרשותכם,
ראובן בשביץ reuven.b.e@012.net.il ,054-4517776

