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תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
דצמבר 2016 - פברואר 2017

* ראו מודעה מפורטת

הודעות חשובות

לידיעת ציבור השחקנים,
בוצעו מספר שינויים בתכנית הספורטיבית בחודשים דצמבר 2016 וינואר 2017.

אנא שימו לב לשינויים בתאריכים של ליגות לקבוצות, אליפות ישראל עד אמן כסף 
וכן הקדמת אליפות צעירים מחודש ינואר 17 לדצמבר 16(.

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'".



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

ברידג' - סימן שאתה צעיר



הנחיות ועדת חוקה בתחרויותועדת חוקהועדת חוקה
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

אליפות ישראל לזוגות עד אמן כסף 2017
IMP שיטת חישוב

גם השנה: התחרות סימולטנית בין המחוזות | משחקים אותן חלוקות, חישוב משותף, רשימת דרוג ארצית

שבת 7 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' רחובות
רח' המנוף 1,  רחובות

במועדון הברידג' "אביבים"
אריה דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
מועדון: 04-8101027
מחיר 120 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה

אביבה בן ארויה 
052-3859335

מחיר 120 ש"ח לזוג
ההרשמה מראש – חובה

יעקב מינץ
052-2783263
03-5403244

מחיר 120 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

הודעות מועדונים

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 75 ₪ | מנהל תחרות אילן שזיפי

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



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

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 ברידג' רמת גן מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית

2 מפגשים של 24 ידיים כל אחד
מפגש 1 - יום ג' 13/12/16 ב-  20:30
מפגש 2 – יום ג' 20/12/16 ב- 20:30

מתארחים במועדון אביבים
דיסנצ'יק 7 שיכון דן, ת"א

מחיר למשתתף 120 ₪ 
מנהל התחרות – אילן שזיפי

פרסים כספיים ל-3 המקומות הראשונים
ולמקום הראשון מעל הממוצע
אורלי ריזנברג - 054-4429724

מקס – 03-6417470 

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 דר' בקמן 2 פינת שמואל הנציב 15

נתניה

מחיר למשתתף 70 ₪ 
מנהל תחרות אילן שזיפי

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

מועצת יואב
מתכבדת להזמינכם 

לתחרות ארצית 30 ידיים
ביום שישי ה 30/12/16

שעה 10:00

במועדון הברידג' בית וקס
שדרות העצמאות 68

קריית גת

מחיר למשתתף 70 ש"ח
מנהל תחרות : אביבה

מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה
יוסי פיברט 053-7517570

מועדון רמת השרון
מתכבד להזמינכם לגביע 

ראש השנה האזרחית
2 מושבים 24 ידיים כל אחד

מפגש 1 – ביום ג' 17/1/17 בשעה 20:00
מפגש 2 – ביום ג' 24/1/17 בשעה 20:00

ברח' סוקולוב 52 רמה"ש

מחיר למשתתף 120 ₪
מנהל תחרות – אילן שזיפי

מס' מקומות מוגבל- הרשמה מראש חובה
לפרטים והרשמה במועדון:

03-5403244
יעקב מינץ 052-2783263



מועדון ברידג' כרמל בשיתוף
עם מועדון רקפת טבעון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש אדם פיש ז"ל

מושב 1 30 ידיים
יום שישי  20  בינואר 2017

שעה -  10:00
במועדון חיפה כרמל

 רח' מחניים 9 )מול בית מס' 18( חיפה

מחיר למשתתף 70 ₪ 
מנהל תחרות – אסף עמית

פרסים בשווי 6000 ₪!
פרסים גם לזוגות ראשונים שאינם רבי אמן.
מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה

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

תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
75.71ליפין גנאדי - דנציגר אלכס1
74.17הדרי מלכה - קוטב שושנה2
71.36בוחניק אשר - אלעד אלי3
71.02אלון הדסה - ברט יורם4
70.80פרקש רות - בלוך שרה5
69.90אסולין עדי - הרטמן אולגה6
69.89חן ליאת - הרבסט אילן7
69.62אייזנשטיין טובי - אדל8
69.10שעובי אביהוא - אשל רן9

68.58קניגסברג דרורה - קניגסברג מודי10

מצטברשמותדרוג
73.45הרצקה רוני - רוסלר אמנון1
70.93שזר עמוס - שזר ארנון2
70.18רובינשטיין שמיל - עמרם אלברט3
69.63איטח אלברט - גליצנשטין מרדכי4
69.32לוי אשר - דולפן סוזי5
69.23לויט בלה - קדם רחל6
69.19בסקין בן - רוזנטל ניר7
68.80פומרנץ לוי - פרידלנדר טוביה8
68.71מילצ'ן דרור - מלאך יעקב9

68.49מלמד אהרון - גולדשטיין יעקב10

מצטברשמותדרוג
73.11ליפין גנאדי - דנציגר אלכס1
72.11הדרי מלכה - קוטב שושנה2
71.72זומר אילן ד"ר - בלאט לובומיר3
70.93אלון הדסה - ברט יורם4
70.21בוחניק אשר - אלעד אלי5
67.88פרקש רות - בלוך שרה6
67.87ליבוביץ אביבה - ליבוביץ ג'ורג'7
67.33צ'פרוט בטי - רומן חנה8
66.99טורפשטיין ירון - בן נחום גילי9

66.90רם דוד - ברעד אופיר10

מצטברשמותדרוג
70.69קורן אשר - לנגר נמרוד1
68.93רובינשטיין שמיל - עמרם אלברט2
68.30מלמד אהרון - גולדשטיין יעקב3
67.983בסקין בן - רוזנטל ניר4
67.981לוי אשר - דולפן סוזי5
67.89לויט בלה - קדם רחל6
67.48ברנדס יניב - ברעם אלי7
67.19הרצקה רוני - רוסלר אמנון8
66.76כץ עמית - דדשוב בן9

66.66נוימן יהושע - יניב יהודה10

סימולטנית בוקר - נובמבר 2016 בחישוב ארצי - משוקלל
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 04/11/16 | השתתפו 714 זוגות

סימולטנית ארצית "נובמבר 2016" בחישוב ארצי - משוקלל
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 13/11/16

השתתפו 1112 זוגות

Handicap - בחישוב ארצי

Handicap – בחישוב ארצי

מועדון הברידג' ויצו פתח תקוה שמח להזמינכם
לתחרות ארצית 
מושב אחד - 30 ידיים

שתתקיים ביום שישי 2016  3 בפברואר 2017
בשעה  10:00

בבית ההתאגדות רחוב יערה 27 רעננה

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ 

יש להירשם מראש, חובה להודיע על ביטול

מוטי פז            0523976602
טלי וולף           0528087337 

motypaz1@walla.com



מצטברשמותדרוג
64.10סעדה נטלי - ברקת אילן1
2Athuil Sylvie - Athuil Alain63.93
3Balint Mihaela - 62.09גינוסר איתמר
4Bitran Albert - Bitran Elizabeth61.68
61.16שגיב יהודה - שגיב סטלה5

מצטברשמותדרוג
68.02איטח אלברט - גליצנשטין מרדכי1
65.74כליף אילנה - בן דוד יובל2
64.60וקסמן סופי - עמר אבי3
62.72אורנשטיין איתן - שגיב יהודה4
62.66יקים נוגה - סוחר יצחק5

מצטברשמותדרוג
530ברקת אילן - לנגי אסף1
428לזר אלון - פרנק יוסף2
359יקותיאלי אסף - אביטל שחף3
265רול יוסף - לוין אמיר4
5Hebert Noomi - Andersson Gunnar234

מצטברשמותדרוג
66.75בנירי עילי - חוטורסקי ניר1
2Bogacki Patrick - Sauvage Valerie63.93
63.53רול יוסף - לוין אמיר3
62.43ארנון גדי - לירן ינון4
62.24זינגר מריקה - פרידלנדר אהוד5

מצטברשמותדרוג
121.06לירן ינון - כהן מזל - רביד מנחם - כהן דני1
111.61ברקת אילן - לנגי אסף - לוין אמיר - רול יוסף2
110.43אלטשולר גלעד -  )Brenner Diego( - בירמן אלון - פכטמן רון3
4)Meijs Joop(  - ון דר ואודן פרד - )Brulleman Jaap( -  )Schipper Kees( 110.27
5)Siwkeviclus Saulius( -  )Lukinskas Povilas( -  )Michailovas Andrius( 110.13

מצטברשמותדרוג
61.22טולדנו אורן - אורמן ליאור1
60.67סוסמן אילנה - זמיר עמי2
60.55חן אברהם - פרידלנדר אהוד3
4Bitran Albert - Ghislain Bernard60.50
59.82יקותיאלי אסף - אביטל שחף5

מצטברשמותדרוג
1Brulleman Jaap - Schipper Kees141.0
2Moscovici Fabian - Bogdan Vulcan131.0
123.0לובינסקי יובל - גוניק-ששון אורנה3
117.0בירמן דניאלה - לויט-פורת רות4
112.0פכטמן רון - חץ קלרה5

מצטברשמותדרוג
60.05אופיר רונית - וזינה אורי1
58.60קריגל רמי - שזיפי חנה2
58.43חכמי מיכל - מזמור צפורה3
4Djian Cecilia - Djian Joelle58.32
5Lellouche David - Przedborski Charves58.12

מצטברשמותדרוג
58.28אילת אוזן יובל - סוכמן צבי1
57.15שרו חורחה - ארבל דייויד2
56.57קונפינו יוסי - לונשטיין דני3
4Bitran Albert - 56.47פרנק יוסף
56.43איטח אלברט - גליצנשטין מרדכי5

תחרות: זוגות מעורבים - אילת 2016 )87 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 9-10/11/16

תוצאות כלליות

תחרות: סימולטנית ארצית - תוצאות אילת )159 זוגות(
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 13/11/16

תוצאות כלליות

תחרות: Rand Cup - Eilat 2016 )26 זוגות(
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 17-11-16

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות פתוחה "עד 120" - אילת 2016 - גמר א )52 זוגות(
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 16-18/11/16

תוצאות כלליות

תחרות: Altshuler - Shaham Cup - Eilat 2016 )90קבוצות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 19-11-16

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות טופ-בוטום - אילת 2016 )73 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 12/11/16

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות IMP - אילת 2016 )185 זוגות(
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 14-15/11/16

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות פתוחה "עד 120" - אילת 2016 - גמר ג )153 זוגות(
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 16-18/11/16

תוצאות כלליות

תחרות: זוגות פתוחה "עד 120" - אילת 2016 
 גמר ב )78 זוגות(

מושב:3 מתוך 3 תאריך: 16-18/11/16 | תוצאות כלליות



דרגותדרגות
מקבלי דרגות חדשות ביום 21 בנובמבר 2016

רב אמן ארד 
ספייר אלברט, כפר סבא 

אמן בכיר זהב 
לרנר משה, כפר סבא 

ברוידא שרה, סביון-קרית 
אונו 

פלדמן אברהם, גליל תחתון 
אמן בכיר כסף 

אמיר יוסי, מרכז הברידג' ים 
אמן בכיר ארד 

שפירא דני, רמת השרון 
לויטנוס מאיר, קריות/חיפה 

פואה דורית, קריות/חיפה 
קוגן זאב, קריות/חיפה 

וייס פנינה מרכז ספורט 
רשלצ 

אמן בכיר 
שמלה ז'אק, גל - ראש 

העין 
ברקוביץ לאה, ספורט + 

חולון 
מאור דני, גבעתיים 

כרמי כרמלה, קריות/חיפה 
קרייתי ניצה, טבעון 

בנירי עילי, מושבות-
שמריהו 

אמן זהב 
ניצן רינה, גבעתיים 

חזן משה, כפר סבא 
אלקבץ אהרן, מושבות-

שמריהו 
שזר עדה, קבוצי דרום 

אמן כסף 
פז אפי, גבעתיים 

ריבק נורית, חיפה/כרמל 
בנימין שוקי, עמק יזרעאל 
זילברשטיין ישראל, השרון 
בן שמחון אמליה, אביבים 

רחימי רחמים, רחובות 
לוי יהושע, וקס - רחובות 
אלקלעי אורנה, נס ציונה 
בן חיים כרמלה, נס ציונה 

דומברבה לוסיאן, נס ציונה 

אמן ארד 
לוסקי ניב, הלוחם אפקה 

רווח אברהם, כיכר המדינה 
ת"א 

קלז נסטור, חיפה/כרמל 
אלנברג אילנה, נהריה 

שוורץ עופר, עמק יזרעאל 
גרסטן רינה, רמת גן 
וולפגור אתי, רמת גן 

לוי שרי, אביבים 
בנימין שושנה, מרכז הברידג' 

ים 
פרייסלר אתי, קיסריה 

אפלבאום ערן, מועדון מודיעין 
אמן 

ויסבך ציפי, חיפה/כרמל 
גלעדי אלקה, נהריה 

אבנת צח, עמק יזרעאל 
אבנת רן, עמק יזרעאל 
גל אילן, עמק יזרעאל 

שורוש נבייה, עמק יזרעאל 
קון  אנריך, השרון 

אביטבול מרדכי, רמת גן 
קציר שבח, מרכז הברידג' ים 

אורון רות, קיסריה 
פורת אריה, ערד 

גונן יוסף, רחובות 
סגן אמן זהב 

דוד אילן, חיפה/כרמל 
שטרן ורד, קריות/חיפה 
איוב ראווי, עמק יזרעאל 

דיין חי, רמת גן 
רבין עידן, רמת גן 

גלעדי מיכאל, מרום נווה 
מרידך תקוה, מרום נווה 

אבישר שוש, סביון-קרית אונו 
כהן שלומי, אילת 

בר-שביט אלי, וקס - רחובות 
סגן אמן כסף 

גולדשטיין איתן, עמק יזרעאל 
שדות עמק, עמק יזרעאל 

הורביץ חנה, השרון 

תדמור אורי, רמת גן 
הולצקנר דבורה, מרום נווה 

ובר שרה, מרום נווה 
חייאר כוכי, באר שבע 

סגן אמן ארד 
סורס אגי, קריות/חיפה 

שי רחל, רקפת קרית טבעון 
חזיזה איליין, חדרה 

הרצברג אליה, נס ציונה 
נרקיס דורון, מועדון לידור 

סגן אמן 
רוזנבלט יואל, לב הצפון 

בן ארי תמר, רקפת קרית 
טבעון 

אביב זאב, השרון 
פוקס לני, רמת גן 

מאיה רותי, מושבות-שמריהו 
ליפמן חיה, מרום נווה 

טוברמן דניאל, מרכז הברידג' 
ים 

כאנים לאה, ויצו פתח תקוה 
סער יעל, ויצו פתח תקוה 

אינטרטור סלביה, בית מכבי 
ראשל"צ 

מועלם נירה, רעננה ההגנה 
ניב צבי, רעננה ההגנה 

דדון ברוך, אשדוד 
בויטלר אביבה, קבוצי צפון 

שחקן מתקדם 
צח אילן, טבעון 

וייסמן בר, עמק יזרעאל 
קריי דניאלה, רמת גן 

תמרי גדי, אביבים 
צוויג איציק, מושבות-שמריהו 

בעדני רות, מרכז הברידג' ים 
פולון שרון, מרכז הברידג' ים 
רוח דרורה, מרכז הברידג' ים 

גבריאלי עידית, חדרה 
גלבוע יצחק, חדרה 
פלס דגנית, חדרה 

קציר ציפי, בית מכבי ראשל"צ 
פריש אביגיל, כפר מרדכי 

                                                                     
 


