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דבר ועד העמותה יוני 2019

שלכם ובשבילכם,
גלעד אופיר, יו"ר

שלום חברות וחברים, 
ואלפי האנשים שמגיעים ומשחקים במגוון  וכיף לראות את מאות  אנחנו נמצאים ממש בשלהי הפסטיבל 

התחרויות ובכל שעות היממה. 
פסטיבל הברידג' הבינלאומי שמתקיים זו הפעם ה-53, נחשב לאירוע הדגל של הברידג' הישראלי ולא בכדי. 
הבלתי  האפשרויות  לארץ  ובעצם  נגמר  הבלתי  לגיוון  עדים  אנו  המשתתפים  של  העצומה  לכמות  מעבר 

מוגבלות של הברידג'. 
מבוגרים וצעירים, נשים וגברים, דתיים וחילונים, ערבים ויהודים, כל המגזרים וכל המגדרים, כולם שם, או 

יותר נכון פה, משתפים פעולה באירוע הדגל, משחקים עם מטרה אחת, שפה אחת והנאה אחת גדולה. 
גאים  להיות  יכולים  ואנו  מחו"ל  ושחקנים  לאורחים  הפסטיבל  בשיווק  מאוד  גדול  מאמץ  השקענו  השנה 
שהצלחנו! עשרות מדינות ועשרות אורחים שבחרו בנו מתוך מאות פסטיבלים בעולם והביעו אמון בברידג' 

הישראלי )וייהנו כמובן מביקור בארץ היפיפייה שלנו(. 
לסיום ארצה להתייחס "לנושא החם" והוא כמובן האפשרות שעלתה לדחיית ימי המשחקים בשל התנגשות 

עם משחקי הכדורסל של הפועל ת"א. 
במשפט אחד - על פי החוזה, המחויבות של היכלי שלמה היא כלפינו. שחור על גבי לבן. היכלי שלמה גם 
לקחו אחריות על ההתנגשות ואני בטוח שמעתה כולנו הפכנו )אולי בעל כורחנו( למומחים בלוח המשחקים 

של עונת הכדורסל. 
מרגע זה המטרה היחידה שעמדה בפנינו הייתה להוציא לפועל את האירוע בסטנדרטים הגבוהים ביותר תוך 

התמודדות עם האילוצים שנכפו עלינו. 
וגילו  פתרונות  הציעו  התגייסות של 99% מחברי ההתאגדות שתמכו,  הייתה  אף התקלה,  על  לשמחתנו, 
סובלנות ואורך רוח. אנו מאוד מעריכים זאת ואין ספק שגישה בונה מעין זו מאפשרת לטפל במשבר בצורה 

המיטבית ועל כך מגיע לכם כל הכבוד! 
קיימנו מספר פסטיבלים מוצלחים מאוד ובשיתוף פעולה מצוין עם ההיכל. אנו נשב יחד לאחר הפסטיבל, 
נדון במה שאירע, נסיק מסקנות, נראה מה הפיצוי הנכון והראוי שיש לתת להתאגדות ונמשיך הלאה, לעוד 

פסטיבלים מוצלחים ומהנים. 

אני עומד לרשותכם וזמין 24/7.
Gilado.bridge@gmail.com :תוכלו ליצור עמי קשר ישיר באמצעות האימייל

או באמצעות עמוד הפייסבוק הרשמי שלי גלעד אופיר – יו"ר ההתאגדות הישראלית לברידג’.

יש קוצים;  "אנשים מסויימים תמיד מתאוננים על כך שלשושנים 
אני אסיר תודה על כך שלקוצים יש שושנים."                  )אלפונס קאר(

mailto:%20Gilado.bridge%40gmail.com?subject=
mailto:%20Gilado.bridge%40gmail.com?subject=

