
ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן נובמבר 2016
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

טל. 03-9794862, פקס. 03-9794319
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

ינואר 2017דצמבר 2016נובמבר 2016
4-1

4

13

20-10

ספורטיאדה למקומות 
עבודה

סימולטנית ארצית בוקר

סימולטנית ארצית
ערב

פסטיבל הים האדום

3 - 2

17-16

23

24

31-30

ליגות לקבוצות

ליגות לקבוצות

אליפות ישראל למועדונים

אליפות ישראל לצעירים  
מוקדמות

אליפות ישראל לצעירים
חצי גמר וגמר

7  -  6

14

15

ליגות לקבוצות פיינל-
פור ופליי-אוף תחתון

אליפות ישראל עד אמן 
כסף, במחוזות

סימולטנית ארצית

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
נובמבר 2016 - ינואר 2017

הודעות חשובות

לידיעת ציבור השחקנים
אנו שמחים לבשר כי בית ההתאגדות ברעננה )כדורת רעננה( עבר 

שיפוץ נרחב והוא מוכן לפעילות תחרותית.
נבקשכם לשמור על המקום על מנת שישמש את כולנו לזמן רב.

במסגרת שינוי ארגוני שמבצעת ההתאגדות, משרדי ההתאגדות יעברו משוהם לרעננה 
החל מ 1/11/16 וכן יעשה שינוי בכח האדם.

נאחל לויקי ולאה ששרתו אותנו נאמנה שנים רבות,
הצלחה בהמשך וכן לצוות החדש הצלחה בתפקיד.



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



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

הודעות מועדונים

מועדון מ.הברידג' ירושלים מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית ע"ש אמיל ויזנר ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום ג'  8  בנובמבר 2016 | שעה -  19:30
במועדון מרכז הברידג'' ירושלים שד' בן צבי 35 – בית בלב

מחיר למשתתף 65 ₪ כולל כיבוד
מנהל התחרות – ברי אבנר  |   מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה

 מגי זייטמן – 054-4715949 / / אילנה כליף – 050-3059588
גביעים ופרסים כספיים ל-3 המקומות הראשונים



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

מועדון ככר המדינה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום ג'  6 בדצמבר 2016
שעה -  20:00

במועדון ככר המדינה

רחוב ויצמן 53 תל-אביב

מחיר למשתתף 70 ₪ 

מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
מועדון – 03-6969830

מועדון אילת מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שבת  10  בדצמבר 2016
שעה -  10:00

במועדון הברידג' רחובות 

רחוב המנוף 1 רחובות

מחיר למשתתף 70 ₪ 

מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
מאיר ברקמן – 050-7353303 
דורית לשם– 050-9427818 
נעמי לזר– 050-8844494 

מועדון נתניה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש כץ שמואל )שמיל( ז"ל

מושב 1 30 ידיים

יום שבת  24  בדצמבר 2016
שעה -  10:00

במועדון הברידג' נתניה

רחוב ד"ר בקמן 2 פינת שמואל הנציב 15 

מחיר למשתתף 70 ₪ 

מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
מיקי קליין – 050-5401475

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

מושב 1 30 ידיים
יום שישי  9  בדצמבר 2016

שעה -  10:00

במועדון בית ההתאגדות ברעננה

רחוב יערה 27 רעננה

מחיר למשתתף 65 ₪ 

מנהל תחרות אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
יוסי רייכמן – 054-5485475



דרגות
מקבלי דרגות חדשות ביום 25 באוקטובר 2016

רב אמן כסף  
 לייבו אדי, קריות/חיפה 

 ניימן יוסף, ירושלים 
 טוביאס חיים, באר שבע 

רב אמן ארד  
 בריפמן הניה, כיכר המדינה ת"א 

 חלמיש משה, אביבים 
רב אמן 

 אליהו סיגל, אביבים 
אמן בכיר זהב 

קותיאלי אסף, אביבים 
אמן בכיר 

 בן עמי ז'קי, ירושלים 
אמן בכיר כסף 

 דה פריס גבי, אביבים 
אמן בכיר ארד  

פרל בריאן, לב הצפון 
 כהן שמואל, סביון-קרית אונו 

 ססרקו לאה, מועדון מודיעין 
אמן בכיר 

כהן קוטי, לב הצפון 
 גל ים יוסי, אביבים 

 גליקסמן דודו, אילת 
 אפלבוים שלום, וקס - רחובות 

אמן זהב 
כהן שלמה, כיכר המדינה ת"א 

 לחמן נעמי, טבעון 
 צווייג יחזקאל, אביבים 

 אורבך חנה, ויצו - נוה יוסף 
 לנצמן סופיה, גליל תחתון 

אמן כסף  
קרבצ'וק ברנרד, ספורט + חולון 

 בלוזר קובי, קריות/חיפה 
 ורדי נינה, אביבים 

 אלישר נועם, ירושלים 
 גרינשפן אורי, ירושלים 
 קמיניץ רחל, ירושלים 

 מרום אילה, מרכז ספורט רשלצ 
 וילר אווי, וקס - רחובות 

 ישראלי אשר, קבוצי דרום 
אמן ארד 

 בן יוסף יצחק, ספורט + חולון 
 אופר מרים, חיפה/כרמל 

 בלוך ברוך, נהריה 
 איוב ראיד, עמק יזרעאל 

 מרקו ויקטור, ברידג' פוינט פולג 
 ליימן וייס ענת, מושבות-שמריהו 
 קרונקופ דליה, מושבות-שמריהו 

 גרין יעקב, מת"ב הרצליה 
 דנן אלן ארי, מרכז הברידג' ים 

 כהן רות, זכרון יעקב 
 בוגנים אתי ,סביון-קרית אונו 
 לוי יצחק, מרכז ספורט רשלצ 

 נבון אביבה, ערד 
 טרביטש מרים, רחובות 

 ליכטנפלד צביה, רחובות 

 פוסטר עופרה, רחובות 
 שגב זאב ד"ר, אילת 

 נוי אמיר, כפר מרדכי 
 ויזנטל מרים, וקס - רחובות 
 סלמון ראסל, וקס - רחובות 

 פלד עליזה, נס ציונה 
אמן

מילר אלכסיי, לב הצפון 
 ברקוביץ אליעזר, חיפה/כרמל 

 קוטלרו אלי, קריות/חיפה 
 בן צור דינה, נהריה 
 זיסו אסתי, נהריה 

 כהן מרגלית, נהריה 
 יצחקי יצחק, רקפת קרית טבעון 

 בירמן אלה, כפר סבא 
 בר שמאי ערן, רמת גן 

 ברש אהרון, רמת גן 
 נאמן אריה, אביבים 

 שטיינברגר חנה, אביבים 
 שוורץ חווה, מושבות-שמריהו 

 קנטור הלית, מת"ב הרצליה 
 שרו שירה, חדרה 

 מרום שלום, מרכז ספורט רשלצ 
סגן אמן  זהב 

שוובה דני, קנטרי רעננה 
 רוטנברג יוסף, השרון 

 בן שמחון אבי, ברידג' פוינט פולג 
 ברק רות, רמת גן 

 לביא משה, רמת גן 
 ורניה כרמל, אביבים 

 מור שולה, אביבים 
 רבינוביץ שלי, מושבות-שמריהו 

 ברעם מוטי, ירושלים 
 קרמנשהי איריס, מרכז הברידג' ים 

 גבריאל כרמלה, בית מכבי ראשל"צ 
 קפלן ניצה, בית מכבי ראשל"צ 

 סומוב מרינה, באר שבע 
 ברושי אריה, כפר מרדכי 

 בלאושטיין אוהד, וקס - רחובות 
 שגיא הדס, קבוצי דרום 

סגן אמן כסף 
זומר אילן ד"ר, כיכר המדינה ת"א 

 מורוזנסקי לאוניד, כרמיאל 
 בראוינר אלכסנדר, חיפה/כרמל 

 איוב ראווי, עמק יזרעאל 
 דוד אל-עד, עמק יזרעאל 

 בן דרור ישענה, מושבות-שמריהו 
 בסמן רפאל, מושבות-שמריהו 
 בר זאב מינה, סביון-קרית אונו 

 בשביץ אסתר, ראשון לציון 
 וינקנפלד עובדיה, בית מכבי ראשל"צ 

 קגן יעקב, באר שבע 
 אלדאג גלילה, רחובות 

 ישראלי רות, אשדוד 
 בר-שביט אלי, וקס - רחובות 

 גרומר מיכאל, נס ציונה
סגן אמן ארד 

הובר נורית, חיפה/כרמל 

 נחמיאס יוסף, "הרץ" חיפה 
 בן אלי מיכל, אביבים 
 חלוזין נורית, אביבים 

 סגל מקסימה, אביבים 
 הומל אסתר, מושבות-שמריהו 

 דלל אילנה, מרום נווה 
 לוי גבריאל, ירושלים 

 בצלאל יחזקאל, לב חולון 
 ממלוק ברברה, חדרה 

 מיוחס עליזה, נס ציונה 
סגן אמן

אהרוני שלמה, ברידג' פוינט פולג 
 זכריה ריטה, ברידג' פוינט פולג 

 אשכנזי אברהם, כפר סבא 
 גולדברג אבי, רמת גן 

 קידר לינה, הדר כפר סבא 
 פדלון אורה, מרום נווה 
 דרגוצקי חנה, ירושלים 

 קרטנשטיין יהודית, לב חולון 
 בר אילן חגי, חדרה 

 בר שדה ברוריה, חדרה 
 כהן דורית, סביון-קרית אונו 

 ליברמן ארנון, סביון-קרית אונו 
 סלומון אברהם, בית מכבי ראשל"צ 

 ימין דוד, רעננה ההגנה 
 שחר יצחק, רחובות 

 בורוביצקי פסח, נס ציונה 
 קוסטו דורית, נס ציונה 

שחקן מתקדם
שאנני עודד, נהריה 

 כהן ליאב, מושבות-שמריהו 
 סהר ליאני, מושבות-שמריהו 

 פטלקו אדל, מושבות-שמריהו 
 רויטמן זיו, מושבות-שמריהו 

 פאר מאיר, מרום נווה 
 אריאל חגית, ירושלים 

 אריאל רון, ירושלים 
 שקד שושנה, ירושלים 

 תומר ניצה, ירושלים 
 אלון צבי, לב חולון 

 שלו ורדה, חדרה 
 חלפון יהודה, זכרון יעקב 

 יצחקי רביב, ויצו פתח תקוה 
 יגודה אמיר, סביון-קרית אונו 

 רוזנטל ענבל, סביון-קרית אונו 
 ליפשיץ אמיר, ראשון לציון 

 ברעד אופיר, באר שבע 
 שובל אורנה, רחובות 

 רגונס פאני, וקס - רחובות 
 ויסבורד מיה, נס ציונה 

 לוי איה, נס ציונה 
 פרצלן עמית, נס ציונה 

 כרמוש יצחק, מועדון מודיעין 
שחקן רשום 

מושקוביץ עידו, רמת השרון 
 צוויג איציק, מושבות-שמריהו 


