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שלום חברים,
לפני כשנה ,מיד עם חשיפת ההאשמות במשחק לא כשר כנגד הזוג לוטן פישר  -רון שוורץ,
הייתה ההתאגדות הישראלית הראשונה לפעול בכך שהקימה ועדת אתיקה מיוחדת לבירור
העניין.
היום פורסמה החלטתם של חברי ועדת האתיקה המיוחדת ממנה עולה כי הוועדה החליטה
להרשיע את הזוג ולקבוע כי פעלו באופן בלתי חוקי על מנת למסור מידע אחד לשני.
חברי הוועדה הגיעו למסקנה זו לאחר שנה ארוכה בה פעלו בהתנדבות מלאה ,בחנו את
החומרים במשך מאות שעות והקפידו על קיום הליך שקוף לחלוטין בסטנדרטים שלא נראו
קודם לכן .
המטרה הראשונה שעמדה בפני הנהלת ההתאגדות והוועדה הייתה לאפשר לזוג פישר-
שוורץ הזדמנות להליך הוגן ולהעניק להם במה לשטוח את כל טענותיהם והסבריהם וזאת
ללא דעות מקדימות והשפעה מתהליכים בינלאומיים מקבילים שעסקו בעניין זה .הוועדה
עמדה בהצלחה במשימה לא פשוטה זו.
גזר הדין יינתן בעוד כחודשיים אך מההחלטה עולה אמירה ברורה המשותפת לכולנו  -ברידג'
הוא משחק מדהים וטהור ואנו ניאבק בכל האמצעים העומדים לרשותנו בכל ניסיון לפגיעה
בתדמיתו הנקייה של המשחק.
בהמשך לכך ,עם קבלת החלטה וללא תלות בגזר הדין העתידי ,החליטה ההתאגדות
הישראלית לברידג' להודיע להתאגדות האירופאית על כוונתה לוותר על שני תארים בין-
לאומיים בהם זכו נבחרותיה שבשורותיהן שיחקו הזוג פישר-שוורץ:
 .1אליפות אירופה לנבחרות צעירות ,בולגריה .2011
 .2אליפות אירופה לנבחרות בוגרות ,קרואטיה .2014
ההתאגדות הישראלית לברידג' הייתה הראשונה לפעול בנושא ,הודיעה מיוזמתה על פרישה
מאליפות העולם ,קיימה הליך יסודי ושקוף שניתן להתגאות בו ואף מקדמת בימים אלו שינויי
תקנון שיאפשרו לנו להמשיך ולשמור על טהרת המשחק .אנו בטוחים כי הברידג' הישראלי
ימשיך להביא לנו כבוד גדול ולייצג אותנו בהצלחה בזירה הבינלאומית .
בשם  6,000חברי ההתאגדות אנו מודים לחברי הועדה על עבודתם המאומצת (שטרם
הסתיימה)  -עו"ד דוד פורר (יו"ר) ,עו"ד אשר אקסלרוד ,מר מודי קניגסברג ,מר איתן לוי ומר
אדריאן שוורץ.
בברכה,
גלעד אופיר ,יו"ר וחברי ועד העמותה
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