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אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים – מחוזי *

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים – שלבי גמר

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
ינואר 2018 - מרץ 2018

* ראה מודעה מפורטת

כל תחרויות ההתאגדות פתוחות רק לחברי ההתאגדות
בתוקף לשנת 2018.

מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם.

הודעות חשובות

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
 "ההתאגדות הישראלית לברידג׳"

  "גלעד אופיר - יו״ר ההתאגדות הישראלית לברידג׳"



ליגות לזוגות       2018 שלב מוקדמות מחוזיות
השלמת זוגות לליגה הארצית

התחרות מיועדת למילוי מקומות פנויים בבית התחתון של הליגה, עבור 8 הזוגות האחרונים . 1
בדירוג השנה שעברה בליגה הארצית ועבור זוגות חדשים הרוצים להשתלב.

גם השנה יתקיימו משחקי מוקדמות אזוריות.. 2
3 ..TB שיטת המוקדמות - שני מושבים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב

שבת 3 בפברואר 2018 | שעה 09:30 סיום משוער 17:00

שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. 
כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון רמת השרוןקניותר, נס ציונה
סוקולוב 52 רמת השרון

פרטים והרשמה

משה מנור
054-6908800 | מועדון: 04-8101027

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
03-5403244 | 052-2783263

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף
)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח(

ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

מחזור הליגה )ליגה ארצית( יתקיים בסופ"ש 09-10/02/2018
פרסים ונקודות אמן ארציות במתכונת מורחבת.
התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2018

TB

אליפות ישראל לזוגות עד אמן כסף 2018
IMP שיטת חישוב

גם השנה: התחרות סימולטנית בין המחוזות | משחקים אותן חלוקות, חישוב משותף, רשימת דרוג ארצית

שבת 6 בינואר | שעה 09:30

שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. 
כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון אשדוד
הרב שאולי 4, אשדוד

במועדון הברידג' "אביבים"
אריה דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א

פרטים והרשמה

משה מנור
054-6908800

מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

מועדון אביבים
03-6417469
03-6417470

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף
)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח(

התחרות במסגרת מחוזית בלבד – אין שלב ארצי



אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2018
שלב מוקדמות מחוזיות

מועד התחרות 3.3.2018 | שעה 09:30 

TB שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב
יחולקו נקודות אמן במתכונת מורחבת השמורה רק לאליפויות המחוזיות.

מרכזדרוםצפון
במועדון "חיפה כרמל"

רח' מחניים 9, חיפה
מועדון אשדוד

הרב שאולי 4, אשדוד
מועדון רמת השרון

סוקולוב 52
רמת השרון

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון: 04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 140 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף
)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח(

זוג מעורב = שחקנית ושחקן
שלבי הגמר :

שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 24-23 במרץ.
המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד.

פרסים כספיים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.
התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2018

החלה הרשמה להתאגדות  הברידג' לשנת 2018

סה"כ סוג חבר

 ₪ 120  יחיד

 ₪ 180 (*)  זוג 

 ₪ 60 (**) תלמיד עד גיל 18 / חייל בחובה

₪ 60  בן זוג יקיר 

)*(   זוג נשוי או זוג בעל כתובת מגורים
משותפת. המחיר כולל בטאון אחד ולוח 

שנה אחד לזוג.

)**(  המחיר כולל בטאון דיגיטלי בלבד.

להלן טבלת התעריפים למחדשי חברות ולנרשמים חדשים:

לוח שנה מהודר עם כל אירועי  . 1
הברידג' המרכזיים,  

צבירת נקודות אמן,. 2
עליה בסולם הדרגות,. 3
בטאון חודשי עם תכנים מגוונים,. 4

מחיר מוזל בתחרויות ההתאגדות   . 5
ובפסטיבל הבינלאומי,  

תמיכה בקידום הברידג' בישראל   . 6
)לימוד ברידג' בבתי ספר, נבחרות    

ישראל ועוד(.  
קבלת מידע ועדכונים.. 7

חבר התאגדות נהנה מ:



שימו לב, החל מינואר יופץ הבטאון בפורמט הבא:
ביטאון דיגיטלי אחת לחודש מאפשר גישה מהירה בלחיצת כפתור, נוח לדפדוף, קל לקריאה,. 1

המידע זמין מיד עם הפקת הבטאון. חדש! תינתן אפשרות להדפסה נוחה וגישה לתוכן באמצעות 
תפריט אינטראקטיבי.

מהדורה מודפסת אחת לחודשיים – תישלח לבתים.. 2

התאגדות ירוקה! שומרים על הסביבה.
רוצים לתרום לחיסכון בנייר ולשמור על הסביבה?

הצטרפו למאות החברים שכבר וויתרו על המהדורה המודפסת 
ומבקשים לקבל רק את הביטאון הדיגיטלי.

חברים חדשים נדרשים לבחור את סוג הביטאון בעת ההרשמה.
ibf@bridge.co.il :חברים מחדשים מתבקשים לעדכן אותנו בדוא"ל

הודעות מועדונים

מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1  30 ידיים

יום שישי 26 בינואר 2018 | בשעה 10:00
רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים מהודרים ל- 3 המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה
יניב זק – 054-8083015

אריה ברקוביץ 052-8757855
מועדון 04-8101027

עמותת ירושלים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1  30 ידיים

יום שישי 16 בפברואר 2018 | בשעה 10:00

במועדון ויצ"ו ברח' החלוץ 47, ירושלים
מנהל תחרות: ברי אבנר

מחיר למשתתף: 65 ש"ח
 

הרשמה מראש חובה
רחל פורת 054-7883731

עופרה קיידר  050-5562459 

מועדון ברידג' קלאב רחובות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1  30 ידיים

יום שבת 17 בפברואר 2018 | בשעה 10:00

רח' המנוף 1, רחובות

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

הרשמה מראש חובה
מאיר 050-7353303 
נעמי 050-8844494

מועדון ברידג' 4 פאן רמת גן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

 2 מושבים  18 ידיים
יום שישי 23 בפברואר 2018 | בשעה 10:00

בבית ההתאגדות ברח' יערה 27, רעננה

מחיר למשתתף:75 ₪

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה:
אורלי 054-4429724
גדי 054-4671721



תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
152.18אסולין עדי - לוי הילה1

139.11עציון אמיר - יקותיאלי אסף2

126.20בסקין בן - רוזנטל ניר3

125.64חוטורסקי ניר - בנירי עילי4
123.35טולדנו אורן - זמיר עמי5
112.87לונשטיין תומר - זייטק אביב6
111.00ליפשיץ יותם - ליפשיץ גלעד7
102.62מנצור אור - כץ עמית8
93.10שליבוביץ יונתן - מתתיהו גל9

87.17פרוז איתי - שפינר ירדן10
81.56טטנבוים תומר - שרו יונתן11
65.20גופנא אסף - עמיעז רום12

מצטברשמותדרוג

89.82פיקסל יואב - בציה גרינברג לביא1

89.47צור שניר - ברגר נועם2

82.87סבח אופק - מסיקה דניאל3

64.51ירוקר מתן - ספירה אבנר4
62.20רויטמן זיו - פטלקו אדל5
61.53שרו שירה - קורנט עמית6
55.48חייפץ רון - פיברט גל7
54.12סויסה לב טוב אופיר - בן ארי תמר8

מצטברשמותדרוג

103.62סמואלוב טל - מושקוביץ עידו1

93.03פטלקו ליה - אייזנברג בני2

75.34ילין רוני - קורן יעל3

74.22אפק נדב - רבינוביץ' יונתן4
63.33וייסבלט ניתאי - קול שחר5

56.18קבלי-שטדלר רוני - וייסמן בר6
50.51סבח ירדן - בננסון מעין7
43.77שריג עומר - עמירן איתן8

אליפות ישראל לצעירים עד גיל 26 - 2017
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 02-12-17

גמר אליפות ישראל עד גיל 16 - 2017
מושב:7 מתוך 7 תאריך: 02-12-17

אליפות ישראל עד גיל 16 - גמר ב - 2017
מושב:7 מתוך 7 תאריך: 02-12-17

דרגות
ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 11 בדצמבר 2017(

רב אמן זהב 
סעדה נטלי, אביבים 

רב אמן 
טולדנו חנה, אביבים 

אמן בכיר זהב 
טל ג'ו, כפר סבא 

גוניק-ששון אורנה, אביבים 
אמן בכיר כסף 

שפירא ורדה, רמת השרון 
מתתיהו גל, חיפה/כרמל 

גנוט ישראל, הדר כפר סבא 
בסקין בן, מרכז הברידג' ים 

וזינה אורי, נתניה 
אמן בכיר ארד 

קשת דוד, ירושלים 
בוברוב ממן מתי, אשקלון 

אמן בכיר 
וקנין מיכה, כפר סבא 

הורניק אירוינג, אביבים 
אטיאס מיכאל, אשדוד 

אמן זהב 
אריאלי דנה, כפר סבא 

מסיקה דניאל, מושבות-שמריהו 
גורטלר לאה, סביון-קרית אונו 

בן חיים כרמלה, נס ציונה 
אמן כסף 

רוב חיים, ספורט + חולון 
לבינסקי יעל, הלוחם אפקה 

זיגלמן שרה, לב הצפון 
מאי שושנה, כרמיאל 



מנצור אור, מושבות-שמריהו 
בן יהודה איאן, רעננה ההגנה 

גינזבורג שיקה, אילת 
בק מיכאל, וקס - רחובות 

אמן ארד 
מאיר אברהם, גל - ראש העין 
מאיר דבורה, גל - ראש העין 

גל מרדכי, חיפה/כרמל 
אבנת צח, עמק יזרעאל 
אבנת רן, עמק יזרעאל 

בנאילוש קלודט, אביבים 
לנדה חוה, מושבות-שמריהו 

אשכנזי יוסף, נתניה 
כהן ליאור, אילת 

לידור יונתן, מועדון לידור 
אמן 

בר נוי צילה, ספורט + חולון 
טל טובה, כרמיאל 

אורון הרצל, קריות/חיפה 
בן משה גיורא, קריות/חיפה 

קרסנופולסקי רומן, קריות/חיפה 
מנטוביץ אלה, נהריה 

פיקסל יואב, עמק יזרעאל 
בן אלי מיכל, אביבים 

בציה גרינברג לביא, אביבים 
גל-לוי ארנה, אביבים 

ויסר דוד, אביבים 
בבס סופיה, מושבות-שמריהו 

גלעדי מיכאל, מרום נווה 
ובר שרה, מרום נווה 

סולקוביץ אלכס, מרום נווה 
מילכטיין ריטה, לב חולון 

גבעולי אמנון, חדרה 
סמסונוב ירון, זכרון יעקב 
כהן יואל, ויצו פתח תקוה 

בלסר אהוד, בית מכבי ראשל"צ 
לויתן אירנה, רחובות 

קמפלר יוסף, רחובות 
אומן רבקה, מועדון מודיעין 

סגן אמן זהב 
סטון אירנה, קנטרי רעננה 

נאור פנינה, טבעון 
פירר איגור, נהריה 

בן ארי תמר, עמק יזרעאל 
סויסה לב טוב אופיר, עמק יזרעאל 

פרידמן יוסי, רקפת קרית טבעון 
דודקו סופי, ברידג' פוינט פולג 

באלינט מיכאלה, אביבים 
מנור רענן, אביבים 

שמלצר יזהר, אביבים 
בר כוכבא דליה, ירושלים 

נחום פרידה, ירושלים 
בן-שיטרית ניסים, מרכז הברידג' ים 

חזיזה איליין, חדרה 
ארד בני, נס ציונה 

צור עדנה, נס ציונה 
סגן אמן כסף 

גור צבי, גל - ראש העין 
לוי קרן, כיכר המדינה ת"א 

וגנר-אביטל יעל, חיפה/כרמל 
וילקנסקי אבנר, ברידג' פוינט פולג 

וילקנסקי כרמלה, ברידג' פוינט פולג 
ניצני רחל, רמת גן 

רויטמן זיו, מושבות-שמריהו 
אבלגון אלכס, מרכז הברידג' ים 

שניידמן מיכאל, מרכז הברידג' ים 
שרון זאב, מרכז הברידג' ים 

טרומר נדב, חדרה 
גבריאלי אריה, סביון-קרית אונו 

בר יוסף יהודית, אשקלון 
לוי דניאל, כפר מרדכי 

זגורי אלי, וקס - רחובות 
זגורי לבנה, וקס - רחובות 

סגן אמן ארד 
פלקסברג מאיר, קנטרי רעננה 

נאור רחמים, טבעון 
ספירה אבנר, עמק יזרעאל 

שקד זיוה, השרון 
ברקת רוני, אביבים 

כהן ירון, אביבים 
מאירסון מיכאל, ויצו - נוה יוסף 

גונן נילי, מרכז הברידג' ים 
סמואלוב טל, סביון-קרית אונו 

רוה שמשון, מרכז ספורט רשלצ 
שכטר בני, מרכז ספורט רשלצ 

מירון מאירה, באר שבע 
שבתאי אילנה, אשדוד 

מושינסקי דורון, כפר מרדכי 
מושקוביץ עידו, נס ציונה 

קורנט עמית, נס ציונה 
סגן אמן 

קצבמן זאב-זינובי, חיפה/כרמל 
דהולנסה יוחנן, טבעון 

ירוקר מתן, עמק יזרעאל 
גור מאיר, רקפת קרית טבעון 

ברנוביץ אלכסנדר, ברידג' פוינט פולג 
אייזנברג בני, מושבות-שמריהו 

אפק נדב, מושבות-שמריהו 
פטלקו אדל, מושבות-שמריהו 
פטלקו ליה, מושבות-שמריהו 

ארליך יהודה, סביון-קרית אונו 
יוסף גילה, סביון-קרית אונו 

גילעם שושנה, רעננה ההגנה 
ורדי חיה, רעננה ההגנה 
סטראסר אווה, רחובות 

פיברט גל, יואב 
הופמן שלמה, וקס - רחובות 

וקס טובה, וקס - רחובות 
פרס אילן, וקס - רחובות 

קורן יעל, נס ציונה 
שדה אילנה, נס ציונה 

שחקן מתקדם 
קבלי-שטדלר רוני, עמק יזרעאל 
עמירן איתן, רקפת קרית טבעון 

פלג נסים, השרון 
פלד שולמית, השרון 

אסטרוייל ג'ורג', מושבות-שמריהו 
אסטרוייל מרים, מושבות-שמריהו 

בננסון מעין, מושבות-שמריהו 
עבודי ניסים, מרום נווה 

פלדמן חוה, חדרה 
שוהם יורם, סביון-קרית אונו 

נעים אלגרה, באר שבע 
בר יוסף יצחק, אשקלון 

ברגר מיכאל, רחובות 
חייפץ רון, יואב


