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ופליי-אוף תחתון 

אליפות ישראל עד אמן 
כסף )במחוזות(

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
נובמבר 2017 - ינואר 2017

* ראה מודעה מפורטת

הודעות חשובות

התנדבות בועדות המקצועיות של ההתאגדות 
חברי התאגדות מוזמנים להגיש את מועמדותם לכהן כיו"ר ו/או כחברים בועדות המקצועיות: 

ועדת צעירים, ועדת סגל, ועדת חוקה וועדת נק' אמן ומושבים. 
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 2017 בדוא"ל

בחירת החברים תיערך במסגרת כינוס מוסדות ההתאגדות המתוכנן לחודש דצמבר,
המועמדים יקבלו הודעה מוקדמת על מועד הדיון . 

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



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

במועדון הברידג' 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

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(

התחרות במסגרת מחוזית בלבד – אין שלב ארצי

ועדת סגלועדת סגל

משחקי מבחן לקביעת נבחרות ישראל הבוגרות
אליפות אירופה לקבוצות, אוסטנד בלגיה

06-16.06.2018
משחקי המבחן לקביעת נבחרות ישראל יתקיימו בשיטת זוגות בכל הקטגוריות )פתוחה, נשים, סניורים(.

זוגות הרואים את עצמם מועמדים להשתתף בנבחרת, מתבקשים להגיש את מועמדותם למשרדי 
ההתאגדות וזאת עד תאריך 30/11/2017.

מועדי משחקי המבחן פורסמו בתכנית הספורטיבית של שנת 2017 והינם:

17-20/01/2018
24-27/01/2018

 המשחקים יתקיימו בכל הימים או בחלקם על בסיס ההרשמה ואישור ועדת הסגל לזוגות 	 
המשתתפים.

 שיטה ותקנון לקביעת הנבחרות יתפרסמו עם סגירת ההרשמה וקביעת פורמט התחרות.	 
 שימו לב כי 3 הזוגות שייבחרו לייצג את נבחרת ישראל בכל קטגוריה יהיו מחויבים להשתתף 	 

באליפות הארץ הפתוחה לזוגות בשנת 2018 )יינתן פטור משלב המוקדמות(

לא יתקבלו מועמדויות לאחר תאריך זה. 



הודעות מועדונים

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

מועדון ברידג' השרון 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1   30 ידיים
יום שלישי 5 בדצמבר 2017 | בשעה  20:00 

רח' ששת הימים 42 )קומה 2 – מעלית(, כפר סבא

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
נקודות אמן ארציות

מס' מקומות מוגבל – הרשמה מראש חובה

רותי 054-4556111 | מועדון 077-5253001

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שלישי 26  בדצמבר 2017 | בשעה 20:00

רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

יישמרו מקומות לנרשמים מראש בלבד

לפרטים והרשמה

במועדון: 03-6969830

מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית ע"ש אדם פיש ז"ל

2 מושבים  18 ידיים
יום שישי 29 בדצמבר 2017 | בשעה 10:00

במועדון כרמל, רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף 75 ₪

פרסים כספיים בסך 6,000 ש"ח
גביעים מהודרים  ל- 3 המקומות הראשונים

כיבוד עשיר חופשי
מס' המקומות מוגבל - הרשמה מראש חובה

יניב זק – 054-8083015 | אריה ברקוביץ 052-8757855

מועדון ברידג' אביבים 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 18 ידיים
יום שבת 30 בדצמבר 2017 | בשעה 10:00

ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

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

לפרטים והרשמה:
מועדון: 03-6417469, 03-6417470



מקבלי תארים חדשים ביום 9 לאוגוסט 2017

דרגות

רב אמן 
כהן שולה אשקלון  

אמן בכיר כסף 
קופליוביץ חיה נס ציונה 

אמן בכיר ארד 
אילני גילה אביבים 

שטרק איתי וקס - רחובות 
אמן בכיר 

פרימן סטיבן כיכר המדינה ת"א 
כהן אברהם קריות/חיפה 

ליפשיץ גלעד עמק יזרעאל 
אמן זהב 

זבולון מיקי ברידג' פוינט פולג 
שפט חנה רמת גן 

מימון שרית סביון-קרית אונו 
דרור אלינה ראשון לציון 

נאור פנינה מרכז ספורט רשלצ 
אפשטיין סבטלנה בית מכבי ראשל"צ 

תורג'מן ארי אשדוד 
אמן כסף 

ברודט ירח רמת השרון 
ברודט ענת רמת השרון 
כנעני משה רמת השרון 

טישלר לאה קריות/חיפה 
צור שניר מושבות-שמריהו 

רז מזל ירושלים 
רז ניסן ירושלים 

אבני אבי רעננה ההגנה 
נחמני משה באר שבע 

עמיר גליה אילת 
אמן ארד 

ניב איתנה רמת השרון 
שניידרמן לב חדרה 

ג'קמן לילית סביון-קרית אונו 
דנשרד מרדכי מרכז ספורט רשלצ 

וינברג דסי נס ציונה 
אמן 

צינמן מיכל חיפה/כרמל 
זילברשטיין יהודית נהריה 

ברק רות רמת גן 
מרידך תקוה מרום נווה 

אלפנדרי קשקה אוליביה מרכז הברידג' 
ים 

נאון דניס מרכז הברידג' ים 
פדה יהודה ראשון לציון 
שגיא הדס קבוצי דרום 

סגן אמן זהב 
בן דרור בני רמת השרון 
שלף רחל רמת השרון 

דוד אל-עד עמק יזרעאל 
ישר דוד רמת גן 
ישר רות רמת גן 
הלמן קרן אביבים 

בסמן רפאל מושבות-שמריהו 
גורלנד דורה מושבות-שמריהו 
גרבינר דבי מושבות-שמריהו 

שושני אוה מת"ב הרצליה 
לוין ליאורה רעננה ההגנה 

סגן אמן כסף 
פישר חנה לב הצפון 

וייס אורי עמק יזרעאל 
ארבל גדעון, רקפת קרית טבעון 

לוי שלמה, אביבים 
פריד עדינה, מרום נווה 

בצלאל יחזקאל, לב חולון 
עורי יהודית, לב חולון 

אורון צילה, מרכז הברידג' ים 
ווליכמן מנחם, בית מכבי ראשל"צ 

סגן אמן ארד 
ירוס מיכאל, חיפה/כרמל 
מור אהוד, חיפה/כרמל 

קירשנבאום אנה רקפת, קרית טבעון 
זהר יעל, השרון 

בצלאל סמ,י לב חולון 
טרומר נדב, חדרה 

כאנים לאה, ויצו פתח תקוה 
דדון ברוך, אשדוד 

שיקלר מנפר,ד מועדון לידור 
שיקלר פנינה, מועדון לידור 

סגן אמן 
אטיאס סימון, כיכר המדינה ת"א 

ספלרסקי יעקב, כיכר המדינה ת"א 
רייזמן אירינה, כיכר המדינה ת"א 

ברובסקי אריה, ירושלים 
לוי מריון, נס ציונה 

שמר רונית, נס ציונה 
שחקן מתקדם 

איצקוביץ תמר, נהריה 
קגן יבגני, מושבות-שמריהו 

רבינוביץ ריטה, מושבות-שמריהו 
גרינבוים רחל, חדרה 

גולדמן שמעון, באר שבע 
אזריאל מאור, אשקלון 

אלבר רוזה, נס ציונה


