דבר ועד העמותה מאי 2020
"אם זה טוב ,זה נפלא .אם זה רע ,זה ניסיון שרכשת".
ויקטוריה הולט
שלום חברות וחברים,
תקופה לא פשוטה עוברת על כולנו .קיווינו שזה ייגמר מהר אבל בכלל לא ברור איך ומתי ,מה שכן ברור הוא שענף הברידג'
ספג פגיעה קשה והנזקים הם עצומים .כל תחרויות ההתאגדות הופסקו בבת אחת וכך גם הפעילות במועדונים ברחבי הארץ.
נכון להיום ישנה אי בהירות גדולה ולא ברור מתי נוכל לחזור לפעילות.
ההתאגדות וחלק מהמועדונים השכילו לבצע מעבר מהיר לפלטפורמת האונליין ובחודש וחצי האחרונים הקדשנו את מרבית
הזמן כדי לסייע לכם השחקנים לצלוח בשלום את האתגרים הטכנולוגיים על מנת שתוכלו להמשיך וליהנות ממשחק הברידג'
שכולנו אוהבים.
ניכר כי עבור רבים ,הברידג' משמש עוגן להיאחז בו בתקופה קשה זו ,תקופה שבה רבים מבני הגיל השלישי נאלצים להסתגר
בביתם מחשש להידבקות בנגיף הקורונה .אני שומע מרבים עד כמה הברידג' מעסיק אותם במהלך הימים וחש סיפוק גדול
כשאני מבין את התפקיד החשוב שממלאים ההתאגדות ,המועדונים וכלל החברים העוסקים במלאכה.
ואם טרם עשיתם את הצעד והשתלבתם בפעילות? אל דאגה .פנו למנהל המועדון שלכם או אלינו כדי שנוכל לסייע לכם
להשתלב במערך תחרויות האונליין ולהמשיך ליהנות מפעילות שוברת שגרה.
בחודש אפריל ערכנו לראשונה תחרות סימולטנית אונליין בה הוענקו נק' אמן ארציות .לאור ההצלחה ,אנו נמשיך לערוך
תחרות סימולטנית שכזו מדי חודש .כמו כן ,בחודש מאי אף נקיים לראשונה את אליפות ישראל לסניורים במסגרת אונליין .אנו
מקווים שהתחרות תהיה מוצלחת ,על מנת שנוכל להמשיך ולקיים אליפויות נוספות עד לחזרה מלאה לשגרה.
נכון להיום ,נראה כי הפסטיבל הבינלאומי שתוכנן לחודש יולי לא יוכל להתקיים במתכונתו הרגילה ,אולם היצירתיות עובדת
שעות נוספות – אנו פועלים כדי לקיים פסטיבל בינלאומי ראשון אונליין (פרטים מלאים יפורסמו בהמשך) .בנוסף ולכבוד יום
העצמאות שמחנו לקיים תחרות יחידים חגיגית שבה השתתפו מעל  450שחקנים ,וואו .מקווה שנהניתם.
זאת ההזדמנות להודות למועדונים שמספקים פעילויות מגוונות ומהנות לכלל החברים ובכלל תומכים בכולנו בתקופה זו.
ברצוני לנצל את הבמה הזו ולקרוא לכלל חברי ההתאגדות והשחקנים לקחת חלק בפעילויות המועדונים על מנת לסייע להם
לצלוח כלכלית את התקופה ולוודא שתמיד יהיה לנו בית חם לחזור אליו.
ברצוני להודות גם לשופטים שלנו שעברו הכשרה ,השתלבו במערך תחרויות האונליין ונותנים שירות מקצועי לשחקנים
בתחרויות ההתאגדות .אני רוצה להודות במיוחד לדן ישראלי שמהרגע הראשון סייע להתאגדות הן בשיפוט והן בהכשרת
שופטים נוספים .לדן ניסיון של מעל  15שנים בשיפוט בתחרויות ה BBO-ודן סייע לנו לצלוח במהירות ובקלות את האתגר.
מילה לסיום ,אנו מודעים לחשש הטבעי בנושא ניצול הפלטפורמה להתנהגות לא אתית .חשוב לי להדגיש ,מי שרוצה יכול
להתנהג בצורה לא אתית בכל תחרות (אופליין או אונליין) .גם תחרויות הסימולטניות שמתקיימות ברחבי הארץ ,מתקיימות
בחלקן בזמנים שונים כך שלא ניתן לשלוט בכך בצורה מוחלטת .מנגד ,וזה הדבר החשוב ,יש לזכור שדווקא בתחרויות אונליין,
הטכנולוגיה לטובתנו ומאפשרת לזהות בקלות שחקנים שמתנהגים בצורה לא אתית (צילומי מסך ,שחזור משחק קלף אחרי
קלף ,שחזור היסטוריה בשולחן כולל שיחות צ'ט ,זמני משחק וכד').
ההתאגדות תפעל בחומרה מול כל מי שייתפס נוהג בצורה לא אתית ולא ראויה ולנ"ל יהיו השפעות גם בעולם "האמיתי"
שאחרי תחרויות האונליין .חשוב להבין שכל העולם התקדם לעבר תחרויות אונליין עוד בטרם תקופת הקורונה ,לדוגמה אפשר
לקחת את ה ,ACBL-התאגדות הברידג' האמריקאית ,אשר מקיימת כבר מספר שנים תחרויות אונליין באופן שוטף .לא ניתן
למספר עשבים שוטים לחבל בקדמה וחשוב מכך ,לפגום בהנאתנו .אנו בטוחים כי  99.9%מהשחקנים הם נהדרים ועל כן לא
חוששים.
אז חברים ,מקווה שעבר עליכם יום עצמאות מיוחד ושמח ובטוח שיבואו עלינו זמנים טובים ומשמחים במהרה.
אנחנו תמיד כאן בשבילכם.
תרגישו חופשי לפנות אליי ישירות –  GiladO.Bridge@Gmail.Comובטלפון .050-6000727
אין בי ספק שמשפחת הברידג' חזקה מהכל.
ביחד ננצח.

שלכם ואתכם,
גלעד וכל צוות ההתאגדות.

