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שלום חברות וחברים,

בחודש אפריל חגגנו את יום העצמאות וכמתנה לחג קיימנו תחרות יחידים ללא תשלום לחברי וחברות ההתאגדות. 
הערה  ההשתתפות  על  ושמחנו  החברים  לרווחת  אונליין  ה-2  הבינלאומי  הפסטיבל  את  קיימנו  אח"כ  קצר  זמן 
ובביטאון זה תוכלו ליהנות  והתגובות החיוביות. במהלך הפסטיבל הפצנו סקירת תחרויות על מחצית הפסטיבל 
מהסיקור המשלים של הפסטיבל. תודה לרם סופר, גדי רוזמרין וצוות הביטאון על העבודה המצוינת ולכל העוסקים 
במלאכה )אסף עמית, אוריה מאיר, ועדת האתיקה וכמובן מנהלי התחרויות המקצועיים שעשו עבודתם באופן 

יסודי ואחראי(. 

חשוב לציין, אירוע אונליין רחב שכזה מביא עמו המון חשדות ותלונות בנושא אתיקה. אנו בודקים את כל התלונות 
ייעודיות  שתיהן  נוספת,  ערעורים  וועדת  אתיקה  ועדת  הקימה  ההתאגדות  בהתאם.  ופועלים  ובאחריות  לעומק 
לנושא זה. הוועדות מורכבות ממתנדבים רבים ואף מסוקר בתשלום. החברים בהן עושים עבודת קודש לא פשוטה 
ויש לזכור שעם כל הכאב והכעס כשמדובר בדיני נפשות מרחב הטעות הוא אפסי וטוב שכך. הדבר החשוב ביותר 
לפחות לטעמי הוא ההבנה שהמרמים הם אלו שצריכים להתבייש ולחיות עם זה והכעס )המוצדק מאוד( צריך 
להיות מופנה אליהם. אנחנו, ההתאגדות, המועדונים והשחקנים עושים ונמשיך לעשות את המקסימום להמשיך 

וליהנות בסביבת משחק מוגנת ונקייה ככל האפשר. 

ומה באשר למסורת הפסטיבל הבינלאומי בת"א? אנו בקשר עם מנהלי היכל שלמה, כדי לבחון האם ומתי ניתן יהיה 
לקיים את הפסטיבל, אפילו במתכונת מקוצרת ולו לשם האווירה וחגיגת הברידג' והחזרה לשגרה. כמובן שנעדכן 

אתכם ברגע שנדע.

חודש מאי כבר כאן ואנחנו עדיין בתקופת מעבר שכן לא כל המועדונים חזרו לפעילות וישנן עדיין מגבלות שיש 
להתחשב בהן. את סימולטנית מאי נקיים עדיין בפורמט היברידי )אונליין ופרונטלי במועדונים( עם זאת, שימו לב כי 
משחק אונליין מקנה פחות נק' אמן באופן משמעותי ואנו ממליצים להגיע למועדון וליהנות מתחרות ספורטיבית 

ואווירה חברתית משובחת. 

ומה באשר לאליפויות ישראל? בחודש מרץ התקיימה אליפות ישראל TB אונליין. אני רוצה לנצל את ההזדמנות 
ולברך את מיכה וסוניה מרק על הזכייה במקום הראשון, את ד"ר זומר אילן ובלאט לובומיר על המקום השני ואת 

אורן טננבאום אפרת וינון לירן על המקום השלישי. 

לקראת חזרה מלאה לפעילות פרונטלית, האליפות הבאה - אליפות ישראל לסניורים, תתקיים בפורמט היברידי, 
כלומר: שלבי חצי הגמר יתקיימו אונליין ואילו שלב הגמר יתקיים באופן פרונטלי בבית ההתאגדות ברעננה, לאחר 

למעלה משנה שהמקום עמד שומם.

יוני  יהיו הפתעות מיוחדות, אנו צופים שכל פעילות הברידג' בחודש  ואם לא  ירידה  כן, פעילות האונליין במגמת  אם 
תתקיים באופן פרונטלי והנה עוד בשורה - גם התחרויות הארציות של הסניפים עתידות לחזור בקרוב. יש למה לצפות.

מדינת ישראל עברה אסון כבד בימים האחרונים ואני מאחל בשם חברי וחברות ההתאגדות החלמה מהירה לפצועים 
ושולח תנחומים למשפחות שאיבדו את יקיריהם באסון מירון. 

עד כאן עדכונים להפעם, שמרו על עצמכם ומקווה שנתראה במהרה.
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