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"אין בכוחו של אדם לעקור מתוך ליבו את התקווה לעתיד טוב יותר".
זאב ז'בוטינסקי
שלום חברות וחברים,
מקווה שאתם בטוב .לאחרונה אנו עדים לסוג של חזרה לשגרה .הגנים ,בתי הספר ,מקומות הבילוי ,המתנס"ים ,כל אלה
ועוד החלו לחזור לפעילות ,אך בל נתבלבל ,הקורונה עדיין כאן ,במלוא תפארתה .אנו נשאלים כל הזמן ,מתי יפתחו מועדוני
הברידג' ,איך תיראה החזרה לשגרה ,מה יהיו המגבלות על השחקנים ועל המועדונים ועוד שאלות שעולות באופן טבעי עקב
השינויים הרבים שאנו חווים והעברת כובד המשקל ועיקר הפעילות למשחק בפלטפורמת אונליין.
ההנהלה קשובה מאוד לשחקנים ולמועדונים ואף קיימה שיחה עם ראשי המועדונים במטרה לעדכן בהתפתחויות ולקיים
סיעור מוחות .בהמשך לכך ,קיימה הנהלת ההתאגדות שיחה פתוחה בזום ,עם מאות חברי ההתאגדות ,בה ניתנה התייחסות
לכל אחת מהשאלות (הטובות והלא פשוטות יש לציין) .שמחנו לקבל מכם משובים על הפעילות שההתאגדות מבצעת ואף
הפקנו לקחים והשקנו פעילויות חדשות בהתאם לבקשותיכם .זו היתה שיחה טובה ומעודדת לשני הצדדים ונרצה לקיים
בעתיד שיחות נוספות.
לאלו שלא השתתפו בשיחה אציין כי הברידג' הינו ענף ספורט לכל דבר וככזה הוא מחויב בהקפדה על הנחיות משרד הבריאות
והספורט אשר ביניהן חלה חובת שמירת מרחק של  2מ' מאדם לאדם .זוהי הנחיה כללית שלא מאפשרת קיום משחקי ברידג'
בשולחן ללא פתרונות מספקים שהרי הבריאות היא בראש סדר העדיפויות של כולנו.
הצענו למוסדות מספר פתרונות יצירתיים כגון :הצבת מחיצות פלסטיק להפרדה בין השחקנים ,שימוש בקופסאות הכרזה
אישיות ,תפעול הברידג'מייטס ע"י אדם אחד בלבד בכל שולחן וכד' ,אך גם פתרונות אלו מחייבים את אישור משרד הבריאות
והספורט ,וזה טרם התקבל .בשלב זה עלינו להיעזר בסבלנות ולהכיר בכך שתקופת הברידג' אונליין ,תימשך לפרק זמן בלתי
ידוע אך אנו מאמינים שהמשק יחזור לשגרה בעתיד הנראה לעין ,וכך גם פעילויות הברידג'.
על פי הנתונים שבידנו ,נראה כי רק כ 10%-מחברי ההתאגדות משחקים ב BBO-ואני ממליץ ,למי שטרם עשה זאת ,לא
לחכות .תמיד טוב שתהיה לכם אפשרות נוספת לשחק ברידג' ולהישאר בכושר מחשבתי .אנו מתכוונים להשקיע משאבים
רבים בהסברה ובסיוע לחברים שמעוניינים לשחק .זו הזדמנות מצוינת לשבח את המועדונים שמסייעים בסבלנות ובהשקעה
רבה לכל חבריהם.
הכנו עבורכם מדריכים כתובים וריכזנו סרטוני הדרכה המסבירים כיצד להתחבר ל BBO-ולהירשם לתחרויות השונות של
הסניפים ושל ההתאגדות – לכל הפרטים לחצו כאן .אם משהו לא מובן או אם אתם זקוקים לסיוע ,כתבו לנו ונשתדל לסייע
כמיטב יכולתנו.
באופן טבעי ,התכנית הספורטיבית המקורית ,שתוכננה לשנה זו ,מתעדכנת מידי חודש ועוברת לפורמט של תחרויות אונליין.
פורמט זה כולל תחרויות מקומיות ,נושאות נק' אמן ,סימולטניות ארציות ואפילו את אליפויות ישראל.
בחודש מאי התקיימה אליפות ישראל לסניורים ,וברכות לזוכים באליפות ישראל הראשונה שהתקיימה אונליין :במקום הראשון
זכו שלמה אלישר ודוד כהן ,במקום השני יורם בבלי וסטיב רוג'רס ובמקום השלישי יוליאן פרידריך ויוסי אנגל.
בחודש יוני תתקיים אליפות ישראל לזוגות מעורבים .כמו כן ,החודש תתקיים תחרות סימולטנית נוספת כך שיומן הפעילות
מלא ועשיר – נצלו את התקופה ,שחקו ותהנו.
אני שמח גם לבשר כי החל מה 1-ביוני  ,2020גם תחרויות הסניפים המתקיימות בהרשאות ההתאגדות (כלומר שם המארח
מתחיל ב  ,)IBFFEDיזכו בנק' אמן והתוצאות של התחרויות האלו יוצגו באתר התוצאות של ההתאגדות באופן קל ונוח כפי
שהתרגלתם בעבר במקום בפורמט ה.BBO-
עדכון אחרון וחשוב  -עקב המצב לא נוכל לקיים השנה את פסטיבל הברידג' הבינלאומי בתל אביב ,אולם אנו שוקדים על
הכנת הפסטיבל הראשון שיתקיים אונליין .תכנית הפעילות מפורסמת בביטאון זה ,מוזמנים להתרשם ולקחת חלק בפסטיבל.
התכנית עשויה להשתנות אולם העיקרון ברור :שום דבר ואף אחד לא יגרום לנו להפסיק ולשחק את המשחק שכולנו אוהבים.
בברכת בריאות ומורל גבוה,
שלכם ,גלעד אופיר.
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