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ליגת העל לזוגות + ליגה 
 TB לאומית לזוגות

ליגה לזוגות TB )מוקדמות 
במחוזות למילוי מקום( * 

TB ליגה ארצית לזוגות

ליגת העל לזוגות + ליגה 
 TB ארצית לזוגות

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
דצמבר 2017 - פברואר 2018

* ראה מודעה מפורטת

הודעות חשובות

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

מועדון אביבים
03-6417469
03-6417470

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



ליגות לזוגות       2018 שלב מוקדמות מחוזיות
השלמת זוגות לליגה הארצית

התחרות מיועדת למילוי מקומות פנויים בבית התחתון של הליגה, עבור 8 הזוגות האחרונים . 1
בדירוג השנה שעברה בליגה הארצית ועבור זוגות חדשים הרוצים להשתלב.

גם השנה יתקיימו משחקי מוקדמות אזוריות.. 2
3 ..TB שיטת המוקדמות - שני מושבים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב

שבת 3 בפברואר 2018 | שעה 09:30 סיום משוער 17:00

שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. 
כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

מועדון נס ציונה
"קניותר" )קניון(

מועדון רמת השרון
סוקולוב 52
רמת השרון

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(

ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

מחזור הליגה )ליגה ארצית( יתקיים בסופ"ש 09-10/02/2018
פרסים ונקודות אמן ארציות במתכונת מורחבת.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2018

TB

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
 "ההתאגדות הישראלית לברידג׳"

  "גלעד אופיר - יו״ר ההתאגדות הישראלית לברידג׳"



הודעות מועדונים

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

רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה
מנהל תחרות: אסף עמית

מחיר למשתתף 75 ₪
פרסים כספיים בסך 6000 ₪ 

גביעים מהודרים ל- 3 המקומות הראשונים
כיבוד עשיר חופשי

הרשמה מראש חובה: יניב זק – 054-8083015
אריה ברקוביץ 052-8757855 | מועדון 04-8101027

     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

מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1  30 ידיים
יום שישי 26 בינואר 2018 | בשעה 10:00

רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה
מנהל תחרות: אסף עמית

מחיר למשתתף 70 ₪
גביעים מהודרים ל- 3 המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה
יניב זק – 054-8083015

אריה ברקוביץ 052-8757855
מועדון 04-8101027



תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
75.02לבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר1

73.72רם ראובן - פלג אסף2

73.12שזר ארנון - שזר עמוס3

73.04קפואנו יום טוב - לב מוניק4
72.46שרו יונתן - מגל אלדד5
72.24טרגן אפרים - זיכרמן דוד6
70.57רוטשילד חנן - רז עופר7
69.71בורובסקי צבי - בורובסקי נעמי8
9-69.63

69.50אופיר גלעד - הרטמן אולגה10

מצטברשמותדרוג
73.23לבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר1

72.88רם ראובן - פלג אסף2

70.44שמואלי רן - הורניק אירוינג3

69.97לנדאו שחר - ראובן עמי4
5Medlin Jiri - Lauer Zbynek69.60
69.23קפואנו יום טוב - לב מוניק6
69.15בוברוב ממן מתי - בן ארויה אילן7
68.60שרו יונתן - מגל אלדד8
68.11תמרי אבא - גולדשמידט נחמן9

67.62צווייג יחזקאל - אלון הדסה10

תחרות: סימולטנית נובמבר 2017 
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 12/11/17

השתתפו 1084 זוגות
תוצאות כלליות

בחישוב ארצי - משוקלל

תחרות: סימולטנית נובמבר 2017 
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 12/11/17

השתתפו 1084 זוגות
תוצאות כלליות

Handicap - בחישוב ארצי

דרגות
ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 9 לאוגוסט 2017(

רב אמן זהב 
רונן שושנה, כפר סבא 

רב אמן ארד 
בנימין סלביה, רמת השרון 

 רב אמן 
אלון הדסה, רמת השרון 

אמן בכיר זהב 
שמואלי רן, רמת השרון 

הראל משה, כיכר המדינה ת"א 
מילוא עמיר, כפר סבא 

גורן בן-שלום עמית, מועדון מודיעין 
אמן בכיר כסף 

אלגרבלי פרוספר, גל - ראש העין 
וילנסקי סטפן, חיפה/כרמל 

שוחט מרית, ברידג' פוינט פולג 
ראובן עמי, כפר סבא 
רייכמן יוסי, כפר סבא 
מיימון סאייג, אביבים 

אמן בכיר ארד 
אגוזי אילן, הלוחם אפקה 
רומנו רפי, קריות/חיפה 

אשכנזי רות, "הרץ" חיפה 
זהבי עמליה, ברידג' פוינט פולג 
יהודיוף איתן, ויצו פתח תקוה 

שריבמן ויקטור, ויצו פתח תקוה 
צלר יעקב, רחובות 

צלר מרגלית, רחובות 
אמן בכיר 

טיבן אילנה, חיפה/כרמל 
גולדשטיין אפרים, טבעון 

אלקלעי משה, רמת גן 
צראף יהודה, הדר כפר סבא 

דביר רבקה, ירושלים 
יקיר דני, סביון-קרית אונו 

לבנת טובה, סביון-קרית אונו 
כץ אוה, בית מכבי ראשל"צ 

אמן זהב 
גילאור שילה, הלוחם אפקה 

טמיר אלי, חיפה/כרמל 
נביא רות, חיפה/כרמל 

בנימין שוקי, עמק יזרעאל 
סמורזיק אביטל, "הרץ" חיפה 

גולדברגר דורית, השרון 
יערי דליה, השרון 

מורן יהודית, השרון 
מוסקוביץ ליליאנה, רמת גן 
ליבוביץ דוד, הדר כפר סבא 

נחמיאס נורית, מושבות-
שמריהו 

שמש סמי, סביון-קרית אונו 
שמש רותי, סביון-קרית אונו 

גרינמן דוד, אשקלון 
בן משה מיכאל, אילת 

אמן כסף 
גרוס לאה, כיכר המדינה ת"א 

שפרינגר נילי, לב הצפון 
שוורץ עופר, עמק יזרעאל 

לוי אורי, השרון 
קוכמן יוסף, רמת גן 

מורן מוטי, מושבות-שמריהו 



אורנשטיין חיים, קבוצי דרום 
אמן ארד 

מילר אלכסיי, לב הצפון 
נוי לאודין, לב הצפון 

גוטליב ליפא, חיפה/כרמל 
זהבי צבי, "הרץ" חיפה 
זהבי רות, "הרץ" חיפה 

צידון רבקה, "הרץ" חיפה 
רובין נירה, "הרץ" חיפה 

גוטליב תמי, השרון 
שגיב שלמה, ברידג' פוינט פולג 

כהן לביא מרים, רמת גן 
ויגלר )גל( אורית, אביבים 

לנדה בנימין, אביבים 
פרג אלי, מושבות-שמריהו 
פרג רחל, מושבות-שמריהו 

אדלר דינר פרידה, מרום נווה 
גילאון אריה, מרום נווה 

קרמנשהי אריה, ירושלים 
ביגר כרמלה, ויצו - נוה יוסף 

סופקין ברברה, נתניה 
וינטר צפורה, חדרה 

שרו שירה,חדרה 
לוי-קרסו רבקה, מרכז ספורט רשלצ 

ענבר יעל, בית מכבי ראשל"צ 
אמן 

בן דרור בני, רמת השרון 
שלף רחל, רמת השרון 
ג'וסטר מריון, כרמיאל 

ויסמן צבי, קריות/חיפה 
שדות עמק, עמק יזרעאל 

יריב עוז, "הרץ" חיפה 
פורגס עמוס, "הרץ" חיפה 

זלצר בתיה, השרון 
כץ ז'אנה, השרון 

קרפ דוד, כפר סבא 
תדמור אורי, רמת גן 
כהן עדנה, מרום נווה 

ברק רוני, לב חולון 
ישראל דניאלה, רעננה ההגנה 

אליעזר אברהם, באר שבע 
ריצ'קר נשמה, באר שבע 

עפר ענת, רחובות 
הבר גדעון, נס ציונה 

סגן אמן זהב 
 גלט אהרון, כיכר המדינה ת"א 

לנגר נמרוד, לב הצפון 
מיכאילוביץ דניאלה, קריות/חיפה 

סורס אגי, קריות/חיפה 
גולדשטיין איתן, עמק יזרעאל 

הלוי בלה, השרון 
פרידמן מריאנה, השרון 

קרפול ניבא, השרון 
קריי דניאלה, רמת גן 
אליאס אליהו, אביבים 
גל-לוי ארנה, אביבים 
חלוזין נורית, אביבים 

לוי שלמה, אביבים 
סולקוביץ אלכס, מרום נווה 

פדלון אורה, מרום נווה 
בן חור אירית, ירושלים 

מילכטיין ריטה, לב חולון 
ברנע יהודית, מרכז הברידג' ים 

ממלוק ברברה, חדרה 
כרכבי בנו, סביון-קרית אונו 

עמיחי מזל, מרכז ספורט רשלצ 
פורת יגאל, מרכז ספורט רשלצ 

הררי רוזלין, רעננה ההגנה 
ריבסקי ג'וליאן, רעננה ההגנה 

סמר בת-שבע, באר שבע 
קוסטו דורית, נס ציונה 

סגן אמן כסף 
פאיס פרדי, רמת השרון 
ברוור נדב, הלוחם אפקה 
סטון אירנה, קנטרי רעננה 
ירוס מיכאל, חיפה/כרמל 
מור אהוד, חיפה/כרמל 

נאור פנינה, טבעון 
בנקי יפתח, עמק יזרעאל 

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

באלינט מיכאלה, אביבים 
זמיר גורי, אביבים 

פינטו תמר, מרום נווה 
מורלי שמעון, ירושלים 

כץ אורה, חדרה 
רבינר עמי, חדרה 

פליק שמשון, רעננה ההגנה 
שמשטיין חנה, רעננה ההגנה 

גושן יוסי, רחובות 
סלומון סוזן, אשדוד 

בורוביצקי פסח, נס ציונה 
מרסל ישראל, נס ציונה 

סגן אמן ארד 
לוי קרן, כיכר המדינה ת"א 

ולדמן לוריין, נהריה 
סלטר שרה, נהריה 

שריד יצחק, רמת גן 
שריד עפרה, רמת גן 

פלס דגנית, חדרה 
שפיר אבי, זכרון יעקב 

קידר אלי, רעננה ההגנה 
שפירא דוד, רעננה ההגנה 

גיגי שלמה, באר שבע 
סגן אמן 

מיטנוביצקי לאה, קריות/חיפה 
ספירה אבנר, עמק יזרעאל 

בוחניק הלנה, ירושלים 
דורון אמנון, ירושלים 

בז'ה קולט, מרכז הברידג' ים 
למברגר חוה, מרכז הברידג' ים 
גורטלר יוסף, סביון-קרית אונו 

אנגלברג אסטלה, בית מכבי ראשל"צ 
בן ארי זלדה, בית מכבי ראשל"צ 

גל מלכה, בית מכבי ראשל"צ 
מי-טל רינה, רעננה ההגנה 

סבירסקי אהוד, רעננה ההגנה 
זעירי יגאל, וקס - רחובות 

חבוט דליה, נס ציונה 
שחקן מתקדם 

גליל יונה, לב הצפון 
ברויז אברהם, חיפה/כרמל 

הרבסט אפרת, חיפה/כרמל 
ישראלי שרה, חיפה/כרמל 

לפידות יוסף, השרון 
סגל קרל, רמת גן 

ריץ יוסף, מרכז הברידג' ים 
דון-יחייא רחל, סביון-קרית אונו 

ינאי זאב, סביון-קרית אונו 
קמחי אברהם, רחובות 


