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אליפות ישראל למועדונים

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אוקטובר – דצמבר 2015

הודעות חשובות

תחרות סימולטנית בוקר
תתקיים בתאריך 30/10/15 בשעה 10:00 בבוקר  

התחרות תתקיים במתכונת הרגילה. חוברת ניתוחי ידיים תחולק למשתתפים
ונקודות אמן מקומיות וארציות יוענקו לשחקנים.

הדירוג ונקודות האמן יחושבו בשתי שיטות: 1. שיטת חישוב רגילה.
2. שיטת חישוב HANDICAP - בשיטה זו יינתנו מקדמים לטובת שחקנים בדרגות נמוכות יותר. 

כל זוג יזכה בתוצאה הגבוהה ביותר מבין שיטות החישוב וכך יותר שחקנים ייהנו מנקודות אמן . 

נצלו את ההזדמנות והשתתפו בתחרות
חדש! חוברת ידיים בפורמט דיגיטלי, תישלח בדוא"ל מיד לאחר התחרות ותפורסם באתר

ובעמוד הפייסבוק של ההתאגדות  

שימו לב! תחרות שחקני השנה שהיתה אמורה להתקיים בדצמבר,

נדחתה לפברואר. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך . 



ועדת סגלועדת סגלועדת סגל

משחקי מבחן לקביעת נבחרות ישראל לאליפות 
אירופה לקבוצות 2016 

בשנת 2016 ייצגו את ישראל הנבחרת הפתוחה, סניורים ונשים באליפות אירופה לבוגרים
(16-26 ביוני, 2016 בבודפשט, הונגריה)

משחקי המבחן של הנבחרות פתוחה, סניורים, יתקיימו בין התאריכים 23-26 לחודש דצמבר 2015
(יום רביעי עד שבת | ייתכנו שינויים).

משחקי המבחן של נבחרת הנשים, יתקיימו בין התאריכים 27-30 לחודש ינואר 2016

הגשת מועמדות לנבחרת הפתוחה - בקבוצות של 2 / 3 זוגות | הגשת מועמדות לנבחרת הנשים בזוגות בלבד.
הגשת מועמדות לנבחרת הסניורים, בזוגות בלבד ומגיל 60 ומעלה בשנת התחרות.

המעוניינים להשתתף במשחקי המבחן, מתבקשים להגיש מועמדות (מומלץ בצירוף פירוט ההישגים)

בדוא"ל: ibf@bridge.co.il , עד לתאריך 30 באוקטובר. המועמדים שיבחרו יקבלו זימון.

התנדבות בועדות המקצועיות של ההתאגדות 
חברי התאגדות מוזמנים להגיש את מועמדותם להתנדב כחברים בועדות ההתאגדות השונות:

ועדת צעירים, ועדת סגל, ועדת חוקה, ועדת נק' אמן ומושבים ועדת משמעת ארצית.
לפירוט תפקידי הועדות, הכנסו לאתר ההתאגדות לתפריט "מי אנחנו">"מוסדות ההתאגדות"

 ibf@bridge.co.il :יש להגיש מועמדות דרך משרדי ההתאגדות עד לתאריך 30 בנובמבר 2015 בדוא"ל

בחירת החברים תיערך במסגרת ישיבת ועידה ארצית המתוכננת לחודש דצמבר,

המועמדים יקבלו הודעה מוקדמת על מועד הדיון . 

ועדת צעיריםועדת צעיריםועדת צעירים

משחקי מבחן לקביעת נבחרות ישראל הצעירות 
לאליפות העולם לקבוצות 2016

בשנת 2016, ייצגו את ישראל נבחרות הצעירים באליפות העולם לקבוצות 
(3-13 לחודש אוגוסט, 2016 בסלסומג'ורה, איטליה)

נבחרת עד גיל 20 (בתי ספר): יכולים להשתתף שחקנים שנולדו החל מ- 1.1.1996 • 

נבחרת עד גיל 15 (ילדים): יכולים להשתתף שחקנים שנולדו החל מ- 1.1.2001 • 

משחקי המבחן של הנבחרות הצעירות יתקיימו בין התאריכים 27-30 לחודש ינואר 2016 (ייתכנו שינויים).

הגשת המועמדות הינה בזוגות בלבד, מעוניינים להשתתף במשחקי המבחן, מתבקשים להגיש מועמדות

בדוא"ל: ibf@bridge.co.il עד לתאריך 30 באוקטובר. המועמדים שיבחרו יקבלו זימון.



מבחן למנהלי תחרויות דרגה 1+2  
יתקיים ב-1 בנובמבר 2015 בשעה 17:30, בבית ההתאגדות, רח' יערה 27, רעננה

המעוניינים לגשת למבחן, מתבקשים להירשם ולשלם דרך המערכת המקוונת

שבאתר ההתאגדות - 

חומרי עזר לקראת המבחן נמצאים באתר ההתאגדות בתפריט: מידע שימושי / מידע למנהלי תחרויות / חומרי עזר 

מועדון אבן יהודה עובר דירה ויקרא מעתה – ברידג' פוינט פולג 
כתובת המועדון רח' בני גאון 16, אזה"ת פולג בנתניה, ליד איקאה.

ניתן להתעדכן בפעילות המועדון באתר ההתאגדות ע"י לחיצה על האייקון  
בחלק התחתון של האתר ובחירת הסניף מהרשימה הנפתחת.

ברידג' פוינט פולג
ן ברידג' בית ספר ומועדו

"התאגדות ירוקה"
עברנו לניהול ירוק, על מנת לצמצם את כמות השימוש בנייר ולתרום לשמירה על הסביבה.

מכתבים, פניות הודעות לשחקנים ולקפטנים ישלחו מעתה רק בדואר אלקטרוני.

אנא וודאו כי הדואר האלקטרוני שלכם מוזן במאגרי ההתאגדות  כדי שתיכללו גם אתם בהודעות של ההתאגדות בדבר 
אירועים שונים, הרשמה לתחרויות ועוד.

כל מה שעליכם לעשות הוא לשלוח אלינו דוא"ל כשכותרתו "הצטרפות לרשימת התפוצה", אל 

 ibf@bridge.co.il תשכחו לרשום את שמכם המלא ואת מספר החבר שלכם

ימי עיון למנהלי תחרויות דרגה 1 יתקיימו ב: 

יש לבחור באחד הימים
27.11 - יום שישי (במועדון חיפה כרמל)

19.12 - יום שבת (רעננה)

1.1.16 - יום שישי (רעננה)
החל מ-10:00 ועד 15:00 לערך

עלות 50 ₪ למשתתף, יש להירשם באמצעות המערכת המקוונת של ההתאגדות.

www.bridge.co.il :הכנסו לאתר

חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף - 

ולחצו על:   שם יופיע גם הקישור להרשמה ליום העיון.

ועדת חוקהועדת חוקהועדת חוקה

ההשתתפות למנהלי 

התחרויות - חובה!



ההרשמה לשנה הבאה החל מ-1 בנובמבר,
דרך המועדונים.

מבצע לחברים חדשים:
הרשמו בחודש נובמבר
ותהנו מחודשיים מתנה !
(חברות ל-14 חודשים).

כבר שתיתם קפה החודש?
חברי התאגדות וליהנות מ:תוכלו להיותבמחיר של כוס קפה בחודש

ברידג' - סימן שאתה צעיר

ביטאון חודשי עם תכנים מגוונים

צבירת נקודות אומן

קורסים מסובסדים לשחקני תחרויות

לוח שנה מהודר עם כל אירועי הברידג' המרכזיים

השתתפות בתחרויות ובפסטיבל הבינלאומי

שייכות למשפחת הברידג' ותמיכה בנבחרות ישראל 

קבלת מידע ועדכונים



מועדון ברידג' אביבים מתכבד להזמינכם

לתחרות ארצית
דו מושבית 48 ידיים 

מושב 1 - ביום ג' ה 13 באוקטובר 2015 בשעה 20:30

מושב 2 – ביום ג' ה 20 באוקטובר 2015 בשעה 20:30

במועדון אביבים, ברחוב דיסנצ'יק 7 תל אביב.

מנהל תחרות – אילן שזיפי,

מחיר למשתתף 120 ₪ 

גביעים ל-3 המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה

פרטים ליצירת קשר: מועדון אביבים 03-6417470

מועדון הברידג' ויצו פתח תקוה מתכבד 

להזמינכם לתחרות ארצית       
(2 X 18) 36 ידיים

שתתקיים ביום שישי 23 באוקטובר 2015
בשעה  09:30

בבית ההתאגדות, רח' רחוב יערה 27, רעננה.

מנהל תחרות – אילן שזיפי

מחיר למשתתף 75 ₪

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה

חובה להודיע על ביטול

מוטי פז: 0523976602

טלי וולף: 0528087337

הודעות מועדונים

מועדון סביון ק. אונו מתכבד להזמינכם 

לתחרות ארצית

לכבוד פתיחת המועדון החדש בסביון     
מושב 1, 30 ידיים

התחרות תתקיים בבית תרבות סביון, נתיב היובל 1, סביון,

ביום שבת ה 24 באוקטובר 2015 בשעה 10:00

מנהל תחרות – אילן שזיפי

מחיר למשתתף 65 ₪  

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה

פרטים ליצירת קשר:

שורה לנג – 052-8802656

מועדון ברידג' אביבים מתכבד להזמינכם:

לתחרות ארצית ע"ש ויקטור אברהמר ז"ל
תחרות דו מושבית 48 ידיים 

מושב 1 - ביום ג' ה 3 בנובמבר 2015  בשעה 20:30

מושב 2 – ביום ג' ה 10 בנובמבר 2015 בשעה 20:30

במועדון אביבים, ברחוב דיסנצ'יק 7 תל אביב.

מנהל תחרות – אילן שזיפי,

מחיר למשתתף 120 ₪ 

גביעים מהודרים ל 3 המקומות הראשונים 

בנוסף, 3,000 ₪ פרסים לזוכים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה

פרטים ליצירת קשר: מועדון אביבים 03-6417470

SAVE THE DATE

לידיעת ציבור השחקנים, 
פסטיבל הברידג' ה-50 יתקיים בשנה הבאה

בחודש יוני (לא בפברואר כבכל שנה) 

בין התאריכים 3-10/6/2016
במרכז הירידים בתל אביב.

רשמו ביומנים והזמינו את חבריכם בארץ ובעולם לקחת חלק בחוויה ובחופשה בלתי נשכחת בישראל.



תוצאות תחרויות

מצטברשמותשם הקבוצה

83מרק מיכה - ברקת אילן - לנגי אסף -  לובינסקי יובללובינסקי יובל

68צ'ורניי מיכאל - מדבדב אולג - גולדפרב איליה - מילשטיין דמיטריצ'ורניי מיכאל

93רול יוסף - אורן אפרת - זק יניב - בראל מיכאל - לוין אמיררול יוסף

49צדיק ארז - שפי רון - אסרף ערן - רשף אופירצדיק ארז

חצי גמר גביע המדינה 
מושב:2  מתוך 2 תאריך: 04-09-15

מצטברשמותדרוג

72.16שרי לאוניד - שחר אשר1

71.86חיות אבי - גלזיבסקי ביאנקה2

71.26הירש עמליה - שגב רון3

70.73אופיר גלעד - הרטמן אולגה4

69.98בירנבך דוד - שנפ שולמית5

69.56אסולין עדי - גלעדי ירון6

69.35לב דורית - טרנובסקי בר7

69.18נוסבאום יצחק - בן נחום גילי8

67.35איצקוביץ צבי - וידבסקי מיכה9

67.21אריאלי אמנון - שניר רותי10

סימולטנית ארצית בוקר - ספטמבר 
2015 - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך: 06/09/15

מצטברשמותשם הקבוצהדרוג

36רול יוסף - לוין אמיר -  זק יניב - בראל מיכאלרול יוסף1

-36לובינסקי יובל - מרק מיכה - ברקת אילן - לנגי אסףלובינסקי יובל2

גמר גביע המדינה 2015 
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 05-09-15

מצטברשמותדרוג

68.60שרי לאוניד - שחר אשר1

66.66ססר זיו - נוה ראובן2

66.52בירנבך דוד - שנפ שולמית3

66.28סננס ג'נט - כהן מזל4

66.10זוהר נאוה - גרינמן תמר5

65.33מרקוביץ פנינה - מרקוביץ אלכסנדר6

65.18קרמן יוחנן - אביב שלמה7

64.86אריאלי אמנון - שניר רותי8

64.76פרידמן רונית - רפאלי אורי9

64.46חיות אבי - גלזיבסקי ביאנקה10

סימולטנית ארצית בוקר
Handicap - 2015 ספטמבר

הקבוצה הזוכה מימין לשמאל – יניב זק, אפרת אורן, מיכאל בראל, יוסי רול, אמיר לוין



 אמן בכיר 

 עבו עליזה, גליל תחתון 

 אמן ארד 

 ויסמן אלי, באר שבע 

 אמן 

 מנחם אמנון, ספורט + חולון 

 שפי חיה, כיכר המדינה ת"א 

 זייטמן ליאה, מרכז הברידג' י-ם 

 פבל פורטנוי, יואב 

 סגן אמן זהב 

 זולקוב גנריאטה, חיפה/כרמל 

 קרסנופולסקי רומן, קריות/חיפה 

 ליימן וייס ענת, מושבות-שמריהו 

 ארגוב אילנה, חדרה 

 סגן אמן כסף 

 עזרן רפאל, רקפת קרית טבעון 

 בירמן אלה, כפר סבא 

 אנטלר אהרון, מושבות-שמריהו 

 דולב ורדה, מושבות-שמריהו 

 שלום לאה, ערד 

 משאלה נורמה, באר שבע 

 סגן אמן ארד 

 שוהם הדר, גל - ראש העין 

 שושן גלוריה, רקפת קרית טבעון 

 נגר דני, מושבות-שמריהו 

 קיסר רועי, מרכז הברידג' י-ם 

 קריצ'מן לאה, חדרה 

 סגן אמן 

 חזן משה, גל - ראש העין 

 עזר אפרים, גל - ראש העין 

 עזר יהודית, גל - ראש העין 

 ברנדל יוסי, כיכר המדינה ת"א 

 אורון הרצל, חיפה/כרמל 

 גורן גד, קריות/חיפה 

 איוב ראיד, טבעון 

 חשין אסתר, השרון 

 סנדרוב רינה, השרון 

 רונן חנה, השרון 

 מרן מרגלית, אביבים 

 שמואלי ניבה, אביבים 

 גורלנד דורה, מושבות-שמריהו 

 הומל אסתר, מושבות-שמריהו 

 לוינובסקי רות, מושבות-שמריהו 

 סגל אילנה, מושבות-שמריהו 

 יחידי שרה, לב חולון 

 שביב זאב, לב חולון 

 סבח אופק, ויצו פתח תקוה 

 בר זאב מינה, סביון-קרית אונו 

 סקוטלסקי אבנר, מרכז ספורט ראשל"צ 

 וייסמן ויויאן, רחובות 

 גוסטינסקי גינה, אשדוד 

 גוסטינסקי ויקטור, אשדוד 

 כהן אלברט, אשדוד 

 הרצברג אסתי, נס ציונה 

 שחקן מתקדם 

 אימרמן אילנה, כיכר המדינה ת"א 

 שטרן סוזי, רקפת קרית טבעון 

 כהן רבקה, השרון 

 רוסו קארין, אבן יהודה 

 בסון חסידה, ירושלים 

 אשכנזי עליזה, לב חולון 

 מזרחי גילה, מרכז הברידג' י-ם 

 אלישיב רלי, קיסריה 

 יעקבי שרה, קיסריה 

 אנגלברג אסטלה, בית מכבי ראשל"צ 

 אדר אליעזר, באר שבע 

 גרינשטין נליה, רחובות 

 פולר הרי, גליל תחתון 

 בר אשר אסנת, מועדון לידור 

 נרקיס דורון, מועדון לידור 

 קירשנבאום נילי, מועדון לידור 

דדרגות

מקבלי דרגות ביום 10 בספטמבר 2015

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:

"� "ההתאגדות הישראלית לברידג

"�  "גלעד אופיר - יו�ר ההתאגדות הישראלית לברידג

שימו לב! כחלק מייעול עבודת משרד ההתאגדות ושיפור איכות ומהירות השירות, 
יינתנו שירותים טלפונים בין השעות 09:00 עד 13:30 בימים א' עד ה'. לאחר שעות אלו, ניתן 

ibf@bridge.co.il :לפנות למשרד בדוא"ל ופנייתכם תיענה בהקדם. כתובת דוא"ל משרד


