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הודעות חשובות

לידיעת ציבור השחקנים
בית ההתאגדות ברעננה )כדורת רעננה(, עובר 

בימים אלו שיפוץ נרחב.

הפעילויות שתוכננו להתקיים בבית ההתאגדות 
ברעננה בחודשים ספטמבר ואוקטובר יעברו 

למיקום חדש.
לגבי הליגות בסוף אוקטובר, תצא הודעה.

ההודעות יפורסמו באמצעים שונים
)מיילים, פייסבוק, אתר ההתאגדות(.

אנא הקפידו להתעדכן ווודאו כי חבריכם למשחק 
מודעים לשינוי זה.

הנהלת ההתאגדות
הישראלית לברידג'

מאחלת שנה טובה 
לכל ציבור השחקנים, מנהלי 

התחרויות, מורי הברידג' 
ומתנדבי הוועדות השונות.



ועדת חוקהועדת חוקה
סדנה למנהלי תחרויות באתונה 2017

קורס אזורי של התאגדות הברידג' האירופאית )EBL( יתקיים ביוון )בעיר אתונה( 
בין התאריכים 2 עד 5 בפברואר 2017.

מטרת הקורס –
לשפר את רמתם של מנהלי תחרויות ולאפשר להם להיחשף למסגרת הבינלאומית כמו גם להשתלב 

בניהול תחרויות ההתאגדות השונות בעתיד.
)הקורס מתנהל באנגלית(. 

הקורס מיועד למנה"ת דרגה 2-3.
מנהלי תחרויות הרואים עצמם מתאימים למסגרת זו ומעוניינים להתקדם ולהשתלב בפעילויות ההתאגדות 

 ibf@bridge.co.il מוזמנים לשלוח בקשה למשרדי ההתאגדות

קורסים לברידג' במועדוני ההתאגדות
באתר ההתאגדות ישנו מידע על קורסים לברידג' לכל הרמות.

)מתחילים / מתקדמים / הגנה(. כדי לצפות בפרטים ולהירשם,
www.bridge.co.il יש להכנס לאתר ההתאגדות

וללחוץ על תפריט "למד והתקדם / קורסים לברידג'".

ועדת חוקהועדת חוקה

ועדת צעיריםועדת צעיריםועדת סגלועדת סגל

הנחיות ועדת חוקה בתחרויות
בכל התחרויות בהן ניתנות נקודות אמן ארציות חלה חובת שימוש בכרטיס שיטות. כרטיס השיטות . 1

הנדרש בתחרויות ההתאגדות נמצא באתר ההתאגדות בסעיף מידע שימוש / הורדות / טפסים וניתן 
להורדה ולהדפסה. מומלץ להשתמש בכרטיס השיטות גם בתחרויות בסניפים

בכל התחרויות על מנהלי התחרות לאכוף את השימוש ב:. 2
STOP - לפני כל הכרזה בקפיצה )ולהשאירו על השולחן לפחות 10 שניות(. א.   

ב.  ALERT - בכל מקרה שפרוש הכרזת השותף עלול להיות שונה  מהמובן לו יכולים     
היריבים לצפות. הנוהל השלם והמפורט נמצא באתר ההתאגדות בסעיף       

"מידע שימושי / חוקים ונהלים.   
ANNOUNCEMENTS: לפי ההנחיות באתר תחת סעיף "מידע שימוש / חוקים ונהלים" ג.   

את כרטיסי ההכרזה יש לאסוף רק אחרי חשיפת קלף ההובלה.. 3
מנהלי תחרויות – אנא וודאו כי הנחיות אלו מתקיימות בתחרויות אותן אתם מנהלים. 4

משחקי מבחן לקביעת נבחרת נשים לאליפות העולם 2017
ומשחקי מבחן לקביעת נבחרות צעירות לאליפות אירופה 2017

יתקיימו בתאריכים:
 18-21.1.2017 וב- 25-28.1.2017. 

שחקנים המעוניינים להשתתף מתבקשים לשלוח בקשה מנומקת במייל למשרדי ההתאגדות
 ibf@bridge.co.il 30/11/16 עד ל



מועדון השרון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

2 מושבים של 18 ידיים

יום שישי 14 אוקטובר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' השרון
רח' ששת הימים 42 קומה ב' כפר סבא

מחיר למשתתף 75 ₪
מס' המקומות מוגבל- הרשמה מראש חובה

מועדון - 077-5253001
רותי ליברמן – 054-4556111

מועדון נס ציונה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
2 מושבים - 18 ידיים

יום שבת 15 באוקטובר 2016 שעה - 10:00
במועדון הברידג' נס ציונה
רח' השייטת 13 נס ציונה

מחיר למשתתף 75 ₪

מס' המקומות מוגבל- הרשמה מראש חובה
יעקב מיוחס – 054-6892939 

פרסים ל-3 המקומות הראשונים

מועדון הדר כפר סבא מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש סמו מוסקוביץ ז"ל 

מושב 1 - 30 ידיים
יום שישי 21 באוקטובר 2016

שעה - 10:00
במועדון הברידג' כפר סבא

בית הסטודנט רח' שרת 6 כפר סבא
מחיר למשתתף 65 ₪

מנהל התחרות – ברי אבנר

מס' המקומות מוגבל- הרשמה מראש חובה
גדעון וגנר – 052-3567663

יהודה צראף – 054-4967383

מועדון אביבים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1 - 30 ידיים

יום שבת 22 באוקטובר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' אביבים
רחוב דיסנצ'יק 7 תל-אביב

מחיר למשתתף 70 ₪
מס' המקומות מוגבל- הרשמה מראש חובה

מועדון – 03-6417470
פרסים ל-3 המקומות הראשונים

מועדון מושבות שמריהו מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 7 באוקטובר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' אביבים
רחוב דיסנצ'יק 7 תל-אביב

מחיר למשתתף 65 ₪

מס' המקומות מוגבל- הרשמה מראש חובה
דורון ידלין – 052-3933453

מועדון רמת השרון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית- גביע ראש השנה

מושב 1 30 ידיים
יום שבת 8 באוקטובר 2016

שעה - 10:00

במועדון הברידג' רמת השרון
רחוב סוקולוב 52 רמת השרון

מחיר למשתתף 65 ₪

מס' המקומות מוגבל- הרשמה מראש חובה
מועדון – 03-5403244

יעקב מינץ – 052-2783263

הודעות מועדונים

מועדון חולון מתכבד להזמינכם: לתחרות ארצית ע"ש אריה תדמור ז"ל
2 מושבים - 18 ידיים

יום שבת 1 באוקטובר 2016 שעה - 16:30
במועדון הברידג' קנטרי חולון רח' הלוחמים 30 )ליד משרד הרישוי(

מחיר למשתתף 70 ₪
מנהל תחרות – אילן שזיפי   |   מס' המקומות מוגבל- הרשמה מראש חובה   |   טושר רועי - 050-9033355

פרסים ל-3 המקומות הראשונים



תוצאות תחרויות

שמות     סה"כדרוג
בלום דוד - צדיק ארז177.02
פלד עליזה - אלג'ם יוסף ד"ר271.03
טוביאס חיים - עמר אבי370.31
שפינר שמואל - אסרף דניאל469.27
ברט יורם - שניידר רני568.83
בן בסט גדי - בריפמן הניה668.51
וידבסקי מיכה - איצקוביץ צבי768.26
כהן שמואל - נחום ארז867.97
הררי נתנאל - שריבמן ויקטור967.88

בן צבי אייל - ממן אבי1067.57

שמותIMP'sדרוג
כהן דוד - אלישר שלמה170.1
לייבו אדי - בן יהודה יהודית267.0
קובאליו סרג'יו - אורי עמי351.0
איטח אלברט - גליצנשטין מרדכי448.4
פרידמן שמואל - מינץ יעקב546.5
ליבסטר נדיה - ליבסטר שעיה641.9
סולניק אריה - חלמיש משה740.1
בריפמן אפרים - גלברד מרדכי839.1
מונטאנו אלכסנדר - גרינברג צדוק923.1

דרמר שלמה - וייס ישראל1022.1

שמות     סה"כדרוג
מרקוס עמירם - נצר שלמה181.7
טימיאנקר נח - ברקמן מאיר261.4
שחר אשר - סדן צבי336.3
לידור דניאלה - כהן-טל ישי430.6
ברוידא שרה - גורן בן-שלום עמית517.7
גוטמן בטי - בשביץ ראובן615.8
גד עמיאל - נביא יהודה713.2
לוי עובדיה - אפלבוים שלום88.6
כהן שולה - סדיס ג'ובינה97.0

שחר לאה - כהן מזל10-8.2

שמות     סה"כדרוג
פלד עליזה - אלג'ם יוסף ד"ר172.36
בלום דוד - צדיק ארז272.20
הררי נתנאל - שריבמן ויקטור368.03
בן בסט גדי - בריפמן הניה467.72
אהרוני שלמה - זכריה ריטה567.36
מורסטין יאלו - גל ים יוסי667.11
כהן שמואל - נחום ארז766.47
חזן משה - מור מוטי865.88
כהן מוירה - גסנר סידני פרופ965.79
שפלר עפרה - צ'פרוט בטי1065.71

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016
Handicap- בחישוב ארצי

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016
בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך: 11/09/16
שיחקו 974 זוגות ב-43 סקציות

אליפות ישראל לזוגות סניורים 
 מושב:3 מתוך 3 תאריך: 17/09/16

גמר א
תוצאות כלליות

גמר ב
תוצאות כלליות

מועדון אשקלון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1 - 30 ידיים

יום שישי 25 בנובמבר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' בית וקס קרית גת
שדרות העצמאות 68 קרית גת

מחיר למשתתף 70 ₪
מנהלת תחרות אביבה בן ארויה

מס' המקומות מוגבל- הרשמה מראש חובה
ניסים קורן – 050-5511767
יוסי פיברט – 053-7517570

מועדון רקפת טבעון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1 - 30 ידיים

יום שבת 26 בנובמבר 2016
שעה - 10:00

בקיבוץ גניגר – חדר אוכל
עמק יזרעאל

מחיר למשתתף 70 ₪ - כולל כיבוד קל

מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל- הרשמה מראש חובה
דיויד ארבל – 054-7799755



דרגות
מקבלי דרגות חדשות ביום 13 בספטמבר 2016

רב אמן ארד 
 וייס ישראל, קריות/חיפה 

 לביא משה, אביבים 

רב אמן 
 רוטבלט מרטין, יואב 

אמן בכיר זהב 
שניר רותי, כפר סבא 

 אמן בכיר ארד 
שפירא ורדה, רמת השרון 

אמן בכיר 
 בן עמי ז'קי, ירושלים 

אמן זהב 
אנג'ל אביאלה, חיפה/כרמל 

אנג'ל דוד, חיפה/כרמל 
ברנר מרים, חיפה/כרמל 

ברזילי ליאורה, מרכז הברידג' י-ם 

אמן כסף 
פישר פאולה, ירושלים 

אמן ארד 
טמיר אלי, חיפה/כרמל 

גת אוטיליה, רמת גן 
פיירמן משה, מרכז הברידג' י-ם 
פנסקי יעקב, מרכז הברידג' י-ם 

בלום זהבה, באר שבע 

אמן 
בן שושן רפאל, ברידג' פוינט פולג 

רייטן חיה, חדרה 

סגן אמן זהב 
מצא שמואל, רמת השרון 

טייג יוסי, חיפה/כרמל 
אבנת צח, עמק יזרעאל 
אבנת רן, עמק יזרעאל 

קריק דליה, "הרץ" חיפה 
דדשוב בן, מושבות-שמריהו 

זהר דנה, ירושלים 
רגב נחום, מרכז הברידג' י-ם 

סוחנוב ולרי, באר שבע 
פירוז אסתר, אשדוד 

אומן רבקה, מועדון מודיעין 
צפירה חנה, גליל תחתון 

סגן אמן כסף 
בנימיני דליה, רמת השרון 

ברנדל יוסי, כיכר המדינה ת"א 
צינמן מיכל, חיפה/כרמל 

קדר עמוס, רמת גן 
מנצור אור, מושבות-שמריהו 

צור שניר, מושבות-שמריהו 
גילאון אריה, מרום נווה 

רונן חנה, מרום נווה 
כהן חני, מרכז הברידג' י-ם 

ארנט חנה, ערד 
 קספרסקי סילביה, ערד 

 כץ תמר, באר שבע 
 כהן אינה, רחובות

סגן אמן ארד 
אהרוני עדה, חיפה/כרמל 

בראוינר אלכסנדר, חיפה/כרמל 
ברנט דוד, חיפה/כרמל 
כהן אריה, חיפה/כרמל 

גנוסר עמרי, טבעון 
איוב ראווי, עמק יזרעאל 

תדמור אורי, רמת גן 
רוטקוף סילבן, אביבים 

קלמוביץ נילי, מרכז ספורט רשל"צ 
עמיר גילה, באר שבע 
דיסטלר רחל, רחובות 
רוטמן מרים, רחובות 

סגן אמן 
נוי רבקה, לב הצפון 

מררו זהבה, רקפת קרית טבעון 
פלג יאיר, השרון 

שלומוביץ לידיה, ברידג' פוינט פולג 
ישר דוד, רמת גן 
ישר רות, רמת גן 

סטין ריטה, אביבים 
קופמן לאה, אביבים 

רחמינוב אתי, אביבים 
בוסתן רחל, מרכז הברידג' י-ם 

בסון חסידה, מרכז הברידג' י-ם 
שמיס שמיל, חדרה 
שגיב ורדה, קיסריה 

בורנשטיין יעל, ויצו פתח תקוה 
מגיד נילי, ערד 

אלון יהודה, רעננה ההגנה 
פליק שמשון, רעננה ההגנה 

שפרמן יעקב, אשדוד 
אוליאמפרל יפה, מועדון מודיעין 

פז מוטי, מועדון לידור 

שחקן מתקדם 
סבירסקי חנה, ספורט + חולון 

בן נתן רבקה, רמת השרון 
שם טוב זמיר, רמת השרון 

לנגר נמרוד, לב הצפון 
לזר רחל, חיפה/כרמל 

נאור ברכה, חיפה/כרמל 
וייס אורי, עמק יזרעאל 

קרן ארוצינוב, ברידג' פוינט פולג 
גל-לוי ארנה, אביבים 

לוי שלמה, אביבים 
צברי יואב, אביבים 

ליברמן הלינה, ויצו-נוה יוסף 
אורון צילה, חדרה 

ארליך יהודה, סביון-קרית אונו 
גילעם שושנה, רעננה ההגנה 

שמש קלרה, רעננה ההגנה 
שייביץ ברוך, רחובות 

שייביץ סילבי, רחובות 
מוטט שרה, וקס - רחובות 
פרס אילן, וקס - רחובות  


