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הודעות חשובות

לידיעת ציבור השחקנים ומנהלי התחרויות 
 מועד כניסת החוקים החדשים לתוקף נדחה ל-1/10/17  

  חל איסור על משחק עם משקפי שמש בעת תחרות )אלא מסיבות בריאותיות ובאישור רופא( 

ועדת חוקהועדת חוקה

מידע על ליגות לקבוצות
)לוחות זמנים, לוחות מפגשים, משתתפים ותקנון(

ניתן למצוא באתר ההתאגדות.

בעמוד הראשי בתיבת ההודעות המסתובבות,

יש ללחוץ על הקישור המתאים כדי להגיע לדף המידע.



אליפות ישראל לזוגות צעירים 2017

התחרות תתקיים בשתי קטגוריות גיל : 

עד גיל 16 ו-עד גיל 26

שלב המוקדמות יתקיים בשבת 25 בנובמבר 2017.
שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 1 – 2 בדצמבר 2017

ההרשמה מראש חובה עד לתאריך 19/11/17 
ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות )אין גבייה במקום(

קיום שלב המוקדמות תלוי במספר הנרשמים 

מחיר לזוג 90 ש"ח.
באם לא יתקיים שלב המוקדמות התשלום יזקף עבור שלבי הגמר

הנרשמים יקבלו בסמוך לאירוע מידע על פרטי התחרות, לוח זמנים וכו'

תוצאות התחרות משמשות כקריטריון בבחירת השחקנים לנבחרות ישראל הצעירות

העלאת גיל הזכאות
להשתתף בתחרויות סניורים

התאגדות הברידג' הארופאית שישראל מסונפת אליה החליטה להעלות את גיל הזכאות לשחק 
במשחקי הסניורים מ-60 ל-  65 שנה, שינוי זה יעשה בהדרגה :

למשחקי סניורים בשנים 2018 – 2019 יהיה זכאי מי שנולד בשנת 1957 או לפני כן
למשחקי סניורים בשנים 2020 – 2021 יהיה זכאי מי שנולד בשנת 1958 או לפני כן
למשחקי סניורים בשנים 2022 – 2023 יהיה זכאי מי שנולד בשנת 1959 או לפני כן
למשחקי סניורים בשנים 2024 – 2025 יהיה זכאי מי שנולד בשנת 1960 או לפני כן

למשחקי סניורים בשנת 2026  יהיה זכאי מי שנולד בשנת 1961 או לפני כן

בחול המועד סוכות משרדי ההתאגדות יהיו סגורים
חג סוכות שמח לכולם



בחירות למוסדות ההתאגדות 1/9/17
אנו מבקשים להודות לכל המתנדבים הרבים שפועלים ללא ליאות בועדות ההתאגדות השונות

)הן כיושבי ראש והן כחברי ועדות( לקידום מטרות ההתאגדות וציבור השחקנים.
איחולי הצלחה מיוחדים לועד המנהל ולצוות הנשיאות שימשיכו בתנופת העשייה.

ועד מנהל

נשיאות

יו”ר
גלעד אופיר

גזבר
ראובן בשביץ

קפטן ספורטיבי ארצי
מיכה מרק

חברת ועד מנהל
אורית מורן

חברת ועד מנהל
רעיה גרינשטיין

הנהלת ההתאגדות הישראלית לברידג'  מאחלת שנה טובה

לכל ציבור השחקנים, מנהלי התחרויות, מורי הברידג',
לבעלי המועדונים ומתנדבי הוועדות השונות.

הנהלת ההתאגדות הישראלית לברידג'  מאחלת שנה טובה

לכל ציבור השחקנים, מנהלי התחרויות, מורי הברידג',
לבעלי המועדונים ומתנדבי הוועדות השונות.

נשיא
מודי קניגסברג

סגן נשיא
מוטי פז

סגן נשיא
מיכה עמית



שטרן לוי

שטרן לוי

שטרן לוי

שטרן לוי
1 שטרן לוי

8 וקס יעקב

4 בר יוסף

5 קובאליו

2 מגדל אילן

7 לוין אמיר

3 לירן ינון

14 שרו יונתן

מגדל אילן

וקס יעקב

16 פלדבוי גיל

8 צ'ורניי

13 בקרמן

12 קופמן שרה

15 זמיר עמי

10 בילגוראי שרה

14 טל ג'ו

11 לבנה דורון

לוין אמיר

בר יוסף

לירן ינון

קובאליו

לבנה דורון

קובאליו סר

לוין אמיר

לירן ינון

לוין אמיר

חצי גמרגמר
שלבי גמר גביע המדינה לקבוצות 2017

שמינית גמררבע גמר

מצטברשמותדרוג
72.51בן שמחון אמליה - חיות אבי1

72.23טוביאס חיים - גליצנשטין מרדכי2

69.21ספייר אלברט - בלוך שרה3

68.31מולכו רזיאן - אנגל יוסי4
67.82בראונשטיין יעל - פורת רמי5
67.76קנידל חוליו - יודצ'ק אדולפו6
67.13הס רנה - בך ורדה7
67.07טולדנו אורן - רז אמנון8
67.05מנשה רחל - בנארדטה רחל9

66.53שפוצ'ניק גרש - ידדוב רמי10

מצטברשמותדרוג
69.12בן שמחון אמליה - חיות אבי1

68.18מזרחי אלי - קרן מיכאל2

66.55רז ניסן - רז מזל3

66.04מנשה רחל - בנארדטה רחל4
65.90צינמן מיכל - דוד אילן5
65.88גרוסמן אנגלה - אברהם טניה6
65.60פרימן סטיבן - בונהרט אילנה7
65.42ספייר אלברט - בלוך שרה8
65.41הס רנה - בך ורדה9

64.58ליבוביץ חיים - פרלשטיין אינגה10

סימולטנית ספטמבר 2017
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 08/09/17
השתתפו 675 זוגות ב-30 סקציות

בחישוב ארצי - משוקלל

סימולטנית ספטמבר 2017
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 08/09/17
השתתפו 675 זוגות ב-30 סקציות

Handicap - בחישוב ארצי

תוצאות תחרויות

לוי שטרן )קפטן( ליאור אורמן, ישראל ידלין ודורון ידלין



הודעות מועדונים

מרכז הברידג' ירושלים
מזמינכם לתחרות ארצית ע"ש אמיל ויזנר ז"ל

2 מושבים  18 ידיים
יום שישי 6 באוקטובר 2017 | בשעה 10:00

בית בלב | שד' בן צבי 35, ירושלים
מנהל תחרות: ברי אבנר

מחיר למשתתף 70 ₪ כולל כיבוד עשיר,
גביעים ופרסים כספיים

הרשמה מראש חובה: מגי 054-4715949 | אילנה 050-3059588

מועדון ברידג' השרון 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים  18 ידיים
יום שבת 7 באוקטובר 2017 | בשעה 10:00

רח' ששת הימים 42, כפר סבא
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 75 ₪
גביעים לשלושת המקומות הראשונים | נקודות אמן ארציות

מס' מקומות מוגבל – הרשמה מראש חובה
רותי 054-4556111 | מועדון 077-5253001

מועדון וקס רחובות מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית 
מושב 1 30 ידיים

יום שישי  13  באוקטובר 2017 | בשעה   10:00
במועדון הברידג' וקס רחובות | רחוב ארלוזורוב 28 רחובות

מחיר למשתתף 70 ₪ כולל כיבוד
מנהל תחרות : אילן שזיפי     

הרשמה מראש: יעקב וקס 054-6344830 | גל וקס 052-5688781

מועדון אם המושבות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

לזכר חברנו יוני אראל ז"ל
2 מושבים 18 ידיים

יום שבת 14  באוקטובר 2017 | בשעה 10:00
בבית ההתאגדות | יערה 27, רעננה

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 75 ₪

גביעים ופרסים כספיים בסך 3000 ₪
באדיבות משפחת אראל לשלושת המקומות הראשונים

לפרטים והרשמה: דורון ידלין 052-3933453

עמותת ברידג' ירושלים מתכבדת להזמינכם:
לתחרות ארצית 
מושב 1 30 ידיים

יום שלישי  24  באוקטובר 2017 | בשעה   16:30
בית הלוחם ירושלים | דרך אהרון שולוב 2, ירושלים

מחיר למשתתף 65 ₪ כולל כיבוד
מנהל תחרות: אייל עזרי     

הרשמה מראש: שלומית 052-2670177 | עופרה 050-5562459

מועדון הברית סביון – קריית אונו
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב1 30 ידיים 
יום שלישי 31  באוקטובר 2017 | בשעה 19:00

בבית התרבות החדש של סביון | נתיב היובל 1, סביון
מנהל תחרות : דירק פיטרס

מחיר למשתתף: 70 ₪
לפרטים והרשמה: שירי 054-7999781 | שורה 050-7827986

מועדון כפר סבא מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש יריב בראודה ז"ל

מושב 1 30 ידיים
יום שישי  3  בנובמבר 2017 | בשעה   10:00

בבית ההתאגדות | רח' יערה 27, רעננה
מחיר למשתתף 65 ₪ כולל כיבוד קל

מנהל תחרות:  אילן שזיפי     
הרשמה מראש: יוסי רייכמן 054-5485475

מועדון ברידג' אביבים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית 
מושב 1 30 ידיים

יום שבת  4  בנובמבר 2017 | בשעה   10:00
במועדון ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מחיר למשתתף 70 ₪ | עבור סיבוב 1
מנהל תחרות: אילן שזיפי     

לפרטים והרשמה: מועדון 03-6417469, 03-6417470



מקבלי תארים חדשים ביום 9 לאוגוסט 2017

דרגות

רב אמן ארד 
בלאט אמירה, אביבים 

רב אמן 
רגב יורם, כפר סבא 

אמן בכיר 
זיידנר חנה, מרכז הברידג' ים 

אמן זהב 
הלל דן, אביבים 

אמן כסף 
אורן בעז, עמק יזרעאל 

אמן ארד 
זומר אילן ד"ר, כיכר המדינה ת"א 

בר שמאי ערן, רמת גן 
רבין עידן, רמת גן 

גכטמן ג'קלין, סביון-קרית אונו 
אמן 

בראוינר אלכסנדר, חיפה/כרמל 
אמדו דליה, מרום נווה 

דוידי יובל, מרכז הברידג' ים 
קסירר ויויאן, מרכז הברידג' ים 

סגן אמן זהב 
דהן יצחק, נהריה 

מחנאי שרה, זכרון יעקב 
סגן אמן כסף 

חן לאון, לב הצפון 
גזית גלי, נהריה 

שקד גדעון, מושבות-שמריהו 
בדש שולמית, מרום נווה 

בן-שיטרית ניסים, מרכז הברידג' ים 
ריד איאן, מרכז הברידג' ים 

ריד תלמה, מרכז הברידג' ים 
קרסיוק ראובן, חדרה 

ארבל עמוס, וקס - רחובות 
סגן אמן ארד 

קליין נאוה, כרמיאל 
ליפשיץ יעקב, השרון 

רויטמן זיו, מושבות-שמריהו 
אברמסקי מוטי, ירושלים 

רבינר עמי, חדרה 

לוסטיג דיויד, זכרון יעקב 
פישר אהובה, סביון-קרית אונו 

הומי רבקה, בית מכבי ראשל"צ 
זגורי אלי, וקס - רחובות 

בן יאיר שלומית, מועדון מודיעין 
שטיין נורית, מועדון מודיעין 

סגן אמן 
כהן מנחם, לב הצפון 

גרינמן אהובה, חיפה/כרמל 
נאור רחמים, טבעון 

פרימט רותי, רקפת קרית טבעון 
גוטליב מרים, אביבים 
גורביץ איטה, אביבים 

שביט צבי, בית מכבי ראשל"צ 
גיגי שלמה, באר שבע 

בר נחמה, רחובות 
קרפ דינה, רחובות 

בינוביץ מישל, וקס - רחובות 
זעירי נעמי, וקס - רחובות 
פולק עמוס, וקס - רחובות 

שחקן מתקדם 
צוראל מקסים, כרמיאל 

ארליך מלכה, חיפה/כרמל 
אורלי אברהם, קריות/חיפה 
בר סנה טלי, עמק יזרעאל 
ירוקר מתן, עמק יזרעאל 

עובדיה דניאל, רקפת קרית טבעון 
שלף אורית, רקפת קרית טבעון 

פלד אבי, השרון 
צור חביבה, הדר כפר סבא 

אביד יוסף, ירושלים 
לילינטל דוד, ירושלים 

גבע שמעון, רעננה ההגנה 
לונדון אילנה, באר שבע 

לונדון רן, באר שבע 
שטיימץ אברהם, באר שבע 

סילבסטר גרי, רחובות 
פרס עמרם, רחובות 

גיבלי אלישבע, מועדון לידור


