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תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
פברואר 2017 - אפריל 2017

* ראה מודעה מפורטת

הודעות חשובות

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51
יתקיים בשנה הבאה בין התאריכים

30 ביוני ועד 7 ביולי  2017.

חדש!
לראשונה, הפסטיבל יתקיים בהיכל קבוצת שלמה
בתל אביב )רח' אייזיק רמבה 7 בתל אביב(.

רשמו ביומנים והזמינו את חבריכם בארץ ובעולם לקחת חלק בחוויה ובחופשה בלתי נשכחת בישראל 

רישמו ביומנים !

הנהלת ההתאגדות הישראלית לברידג' והחברים,
מברכים את יו"ר ההתאגדות, גלעד אופיר, עם מינויו לתפקיד רכז הצעירים העולמי, תפקיד 
חשוב ומרכזי הנושא אחריות והשפעה רבה בכל הקשור לקידום נוער וצעירים בענף הברידג' העולמי.

יישר כח! גאים בך.



ההרשמה לשנה הבאה
דרך המערכת המקוונת או בסניפים

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 
במחיר מוזל

שייכות למשפחת הברידג' ותמיכה בנבחרות ישראל 

קבלת מידע ועדכונים



ועדת צעיריםועדת צעירים

קפטנים לנבחרת הצעירים של ישראל
נבחרות הצעירים ובתי הספר של ישראל, ייצגו השנה את ישראל באליפות 

אירופה לנבחרות צעירות שתתקיים בסלובקיה בין התאריכים 8-15 ביולי 2017.
מועמדים הרואים עצמם מתאימים לשמש בתפקיד קפטן, מתבקשים להגיש בקשה למשרדי ההתאגדות 

בצירוף קורות חיים המפרטים רקע רלוונטי לתפקיד וזאת עד לתאריך 15.2.17.

יש להגיש את הבקשה בדוא"ל: ibf@bridge.co.il או בפקס: 09-7774033

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

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

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2017
שלב מוקדמות מחוזיות

TB שיטת חישוב
מועד התחרות 11/3/2017  שעה 09:30 

שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות.
יחולקו נקודות אמן במתכונת מורחבת השמורה רק לאליפויות המחוזיות.

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

מרכז הברידג' ירושלים
בן צבי 35, ירושלים

מועדון "רמת השרון"
סוקולוב 52, רמת השרון

פרטים והרשמה

משה מנור
054-6908800

מועדון:  04-8101027
מחיר 140 ש"ח לזוג

ההרשמה מראש – חובה
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 (

זוג מעורב = שחקנית ושחקן

שלבי הגמר :
שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 25-24 במרץ.

המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד.
פרסים כספיים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת 2017 . 

מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם.



מועדון ההגנה רעננה מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 3 במרץ 2017
 בשעה:10:00

מתארחים במועדון ההגנה
רח' ההגנה 114, רעננה

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 65 ₪

לפרטים והרשמה:
רחל/אסתר - 09-7720707

אריק אורלב - 052-3573780

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית
2 מושבים  18 ידיים 

יום שבת 4 במרץ 2017
 בשעה:10:00

רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 75 ₪

לפרטים והרשמה 
במועדון: 03-6969830

     מועדון ברידג' אביבים מתכבד להזמינכם  לתחרות ארצית
2 מושבים  48 ידיים 

יום שלישי 07 במרץ 2017  |  בשעה: 20:30  

יום שלישי 14 במרץ 2017  |  בשעה: 20:30 

מתארחים במועדון ברידג' אביבים רח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 120 ₪ עבור 2 סיבובים
לפרטים והרשמה:

   bridgeavivim@comm.net.il : מועדון: 03-6417469  |  מועדון: 03-6417470  |  באתר המועדון

מועדון הברידג' ויצו פתח תקווה
שמח להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים שתתקיים

יום שישי  3 בפברואר 2017
בשעה – 10:00

במועדון ההתאגדות
רח' יערה 27, רעננה 

נקודות אמן ארציות
מנהל תחרות – אילן שזיפי

מחיר ליחיד – 70 ₪
תוצאות מהירות – שימוש בברידג' מייטס

חובה להירשם מראש | חובה להודיע על ביטול

מוטי פז – 052-3976602 //טלי וולף – 052-8087337 
Motypaz1@walla.com

מועדון השרון מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים 

יום שבת 11 בפברואר 2017
 בשעה:10:00

מתארחים במועדון השרון
רח' ששת הימים 42, כפר סבא

מחיר למשתתף 70 ₪ 

מנהל תחרות : אילן שזיפי

לפרטים והרשמה:
רות ליברמן: 054-4556111

מועדון: 077-5253001

הודעות מועדונים



מינזלי אאידה

מינזלי אאידה

עמית מיכה
צ'וראני מיכאל

לזר אלון

עמית מיכה

בירמן דוד

מינזלי אאידה

ברקת אילן

הרבסט אילן

ליבסטר בני

מינזלי אאידה

בירמן דוד

ברקת אילן

ברקת אילן

חצי גמר
גמר

שלבי גמר ליגה לאומית 2017

רבע
גמר

מצטברשמות השחקניםדרוג
145.63צ'ורניי מיכאל - ברנשטיין גרגורי - מדבדב אולג - גרינבאום ליאוניד1

135.43ברקת אילן - לנגי אסף - זק יניב - בראל מיכאל - רול יוסף - לוין אמיר2

132.85לזר אלון - בר יוסף יותם - לזר שוקי - צ'רטוק לאוניד - פיטרס דירק - לידור אורן3

126.63מינזלי אאידה - רשף אופיר - ידלין ישראל - ידלין דורון - אופיר גלעד4
121.67הרבסט אילן - בנין בר רוני - )הרבסט אופיר( - טולדנו אורן - אורמן ליאור - גלבוע אורי5
119.72פרידריך יוליאן - בירמן אלון - אלטשולר גלעד - זליגמן שלמה - פורר דוד - טרנובסקי בר6
112.82עמית מיכה - עמית אסף - חץ נתן - לוינגר אסא - גלברד מרדכי - שטרן לוי7
111.04ליבסטר בני - טל נגה - טל דנה - זק שחר - בראונשטיין אריאל - כהן אילן8
104.20שזר ארנון - בן צבי אייל - ממן אבי - וורך יגאל - קפיטנוב בוריס - שזר עמוס9

91.26הרצקה רוני - רוסלר אמנון - ינר יובל - בריפמן אפרים - שניידר יגאל - פרלמוטר אריק10
63.74אסרף אורי - פרנק יוסף - מרק מיכה - לובינסקי יובל - פרידלנדר אהוד - לירן ינון11
51.01טרגן אפרים - עמר אבי - איטח אלברט - זיכרמן דוד - גליצנשטין מרדכי - שחר יובל12

ליגה לאומית לקבוצות 2016 - שלב ראשון
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 16-12-16

תוצאות תחרויות



רב אמן בינלאומי 
 טרנובסקי בר, אביבים 

רב אמן כסף 
 וויינשטוק פאול, אשקלון 

 ממן אבי, קיבוצי דרום 
 רב אמן ארד 

 הרפז דורון, אביבים 
 עציון אמיר,  אשקלון 

רב אמן 
 בר סבר יפה, חיפה/כרמל 
 אבל אלפרד, קריות/חיפה 

 ברט יורם, אביבים 
 גלעדי ירון, מרום נווה 

 בך ורדה, ירושלים 
 בן אפרים רן, ירושלים 

 רוזנטל ניר, ירושלים 
אמן בכיר זהב 

 קינן דני, נהריה 
 ארנון זאב, אביבים 

 Winsor Joe, וקס-רחובות 
 אמן בכיר כסף 

 גל טיבור, קריות/חיפה 
 אילוז קלוד, ברידג' פוינט פולג 

 אביטל שחף, אביבים 
 רז צילה, בית בלגיה י"ם 

 שפינר ירדן, אשדוד 
 אמן בכיר ארד 

 גורן עודד, ספורט + חולון 
 פנצ'נקו אולג, ספורט + חולון 

 שכטר קרין, כיכר המדינה ת"א 
 חוטורסקי ניר, קריות/חיפה 

 מאר רוני, קריות/חיפה 
 שחל אריה, כפר סבא 

 בנירי עילי, מושבות-שמריהו 
 לשם דורית, רחובות 
 קרים מלקולם, יואב 

 לימן רפי, נס ציונה 
 מנחם אבינועם, נס ציונה 
 עוזר יורם, מועדון מודיעין 

 רוס רני קיבוצי צפון 
 אמן בכיר 

 מתתיהו גל, חיפה/כרמל 
 ארבל אליאס, באר שבע 

 לייקין יהודית, אשקלון 
 עציון בועז, אשקלון 

 ירדן דן, מועדון מודיעין 
אמן זהב 

 פולק ג'ו, הלוחם אפקה 
 רז עופר, כרמיאל 

 אורבך ישראל, "הרץ" חיפה 
 קליין יעקב, מושבות-שמריהו 

 אגטשטיין אביבה, מרכז הברידג' י-ם 
 רקובר איל, מרכז הברידג' י-ם 

 כהן איציק, רחובות 
 שובל אפרים, רחובות 
 ארגלזי רועי, נס ציונה 

 מאיירס דניאלה, מועדון מודיעין 
 אמן כסף 

 רוזנברג שלמה, גל-ראש העין 
 דורון דורית, ברידג' פוינט פולג 

 קרנות יורה, בית בלגיה י"ם 
 פרי סוזנה,  מרכז הברידג' י-ם 

 שידלוב מרים, מרכז הברידג' י-ם 
 שידלוב שלמה, מרכז הברידג' י-ם 

 חרובי עופר, מועדון מודיעין 
 סגל)כץ( מריאנה, קיבוצי צפון 

אמן ארד 
 אלי אביב, מושבות-שמריהו 

 אקשטיין יהלי, מושבות-שמריהו 
 ברגר נועם, מושבות-שמריהו 
 חלוטה יעקב, "גת" ירושלים 

 רמון אריה, מרכז הברידג' י-ם 

 מזובר אמיר, מועדון מודיעין 
 אמן 

 איוב ראווי, עמק יזרעאל 
 שמש אורי, השרון 

 בן שמחון אבי, ברידג' פוינט פולג 
 רבין עידן, רמת גן 

 שינבאום שלמה, רמת גן 
 מנצור אור, מושבות-שמריהו 
 סבח אופק, מושבות-שמריהו 
 צור שניר, מושבות-שמריהו 

 רבינוביץ שלי, מושבות-שמריהו 
 קולודני אמירה, ירושלים 

 רגב נחום, ירושלים 
 רז תרצה, ערד 

 סומוב מרינה, באר שבע 
 לוי אבישי, מועדון מודיעין 

 סגן אמן זהב 
 קיויתי חנה, לב הצפון 

 פרי נאוה, נהריה 
 גורדון מרטין, ברידג' פוינט פולג 
 מסיקה דניאל, מושבות-שמריהו 

 איטח מאיר, חדרה 
 קריצ'מן לאה, חדרה 

 סגן אמן כסף 
 פוקט יצחק, ספורט + חולון 

 טל טובה, כרמיאל 
 לוריא מרים, רקפת קרית טבעון 
 פריזם שרה, רקפת קרית טבעון 

 ידוב רבקה, השרון 
 קרפ עליזה, אביבים 

 גורלנד דורה, מושבות-שמריהו 
 משיח אולגה, מרום נווה 

 דיגי רחל, חדרה 
 ממלוק ברברה, חדרה 

 ברחודר דרור, סביון-קרית אונו 
 רובין דניאל, סביון-קרית אונו 

מקבלי דרגות ביום 12 בדצמבר 2016

מצטברשמות השחקניםדרוג

74.80חיות אבי - רחימי רחמים1

72.50זק יניב - וילנסקי iסטפן2

72.24קוציש צ'אבה - פרקש דניאל3

71.89סוכמן גידי - שומרוני ירון4

71.41עמרם אלברט - רובינשטיין שמיל5

71.35הנינה אלון - בן מרדכי עמירה6

69.64כהן יוסי - אליהו סיגל7

69.32פרידן איבון - גרסטנר גל8

68.72טימיאנקר נח - סורל רבקה9

68.45ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש10

מצטברשמות השחקניםדרוג

73.90חיות אבי - רחימי רחמים1

72.50סוכמן גידי - שומרוני ירון2

70.87קוציש צ'אבה - פרקש דניאל3

70.62שוורץ מרים - דוד אלנה4

69.37עמרם אלברט - רובינשטיין שמיל5

69.17פרידן איבון - גרסטנר גל6

69.10הנינה אלון - בן מרדכי עמירה7

68.48גבאי רפי - זנו מרים8

66.95ורד רונית - רייכמן ברכה9

66.89כהן יוסי - אליהו סיגל10

סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי - משוקלל
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 15/01/17

השתתפו 1041 זוגות

Handicap - סימולטנית ינואר 2017 בחישוב ארצי
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 15/01/17

השתתפו 1041 זוגות

דרגות



 סגן אמן ארד 
 כסיף דפנה, הלוחם אפקה 

 אביב זאב, השרון 
 חנין יגאל, השרון 

 בדש שולמית, מרום נווה 
 בר אילן חגי, חדרה 

 מחנאי שרה, זכרון יעקב 
 אלפרוביץ יהודית, סביון-קרית אונו 

 מרסל ישראל, נס ציונה 
 סגן אמן 

 ברור נדב, הלוחם אפקה 
 רחמים אירית, לב הצפון 

 גזית גלי, נהריה 
 פרדר בת שבע, מושבות-שמריהו 

 דיין ציון, ירושלים 
 איזנברג מרק, מרכז הברידג' י-ם 

 סעדה גיל, מרכז הברידג' י-ם 
 צדוק יפה, מרכז ספורט רשלצ 

 ווליכמן מנחם, בית מכבי ראשל"צ 
 כרמון לאה, רעננה ההגנה 

 שפרלינג רות, רעננה ההגנה 
 שיקלר מנפרד, מועדון לידור 

  שחקן מתקדם 
 מושקוביץ עידו, רמת השרון 

 שנפלד עדה, לב הצפון 
 סטרולוביץ טוני, קריות/חיפה 

 נאור רחמים, טבעון 
 דורון עמית, רקפת קרית טבעון 

 אשל  שמואל, כפר סבא 
 בוכבוט רנה, אביבים 
 בציה לביא, אביבים 

 אפק נדב, מושבות-שמריהו 
 קול שחר, מושבות-שמריהו 

 אברמסקי מוטי, ירושלים 
 רטר יוסי, ירושלים 

 יהב תמיר, מרכז הברידג' י-ם 
 מן פנינה, חדרה 

 פורת גאולה, מרכז ספורט רשל"צ 
 פורת יגאל, מרכז ספורט רשל"צ 

 מי-טל רינה, רעננה ההגנה 
 סילבר לוריין, רעננה ההגנה 

 שפוטהיים רחל, רעננה ההגנה 
 ווינשטוק יהודה, באר שבע 
 סיביק אברהם, באר שבע 

 רון תמר, באר שבע 
 שוורץ תמרה, אשדוד 
 דור ישראל, נס ציונה 

רב אמן בינלאומי 
 טרנובסקי בר, אביבים 

 רב אמן כסף 
 וויינשטוק פאול, אשקלון 

 ממן אבי, קיבוצי דרום 
 רב אמן ארד 

 הרפז דורון, אביבים 
 עציון אמיר,  אשקלון 

 רב אמן 
 בר סבר יפה, חיפה/כרמל 
 אבל אלפרד, קריות/חיפה 

 ברט יורם, אביבים 
 גלעדי ירון, מרום נווה 

 בך ורדה, ירושלים 
 בן אפרים רן, ירושלים 

 רוזנטל ניר, ירושלים 
 אמן בכיר זהב 
 קינן דני, נהריה 

 ארנון זאב, אביבים 
 Winsor Joe, וקס-רחובות 

 אמן בכיר כסף 

 גל טיבור, קריות/חיפה 
 אילוז קלוד, ברידג' פוינט פולג 

 אביטל שחף, אביבים 
 רז צילה, בית בלגיה י"ם 

 שפינר ירדן, אשדוד 
 אמן בכיר ארד 

 גורן עודד, ספורט + חולון 
 פנצ'נקו אולג, ספורט + חולון 

 שכטר קרין, כיכר המדינה ת"א 
 חוטורסקי ניר, קריות/חיפה 

 מאר רוני, קריות/חיפה 
 שחל אריה, כפר סבא 

 בנירי עילי, מושבות-שמריהו 
 לשם דורית, רחובות 
 קרים מלקולם, יואב 
 לימן רפי, נס ציונה 

 מנחם אבינועם, נס ציונה 
 עוזר יורם, מועדון מודיעין 

 רוס רני קיבוצי צפון 
 אמן בכיר 

 מתתיהו גל, חיפה/כרמל 
 ארבל אליאס, באר שבע 

 לייקין יהודית, אשקלון 
 עציון בועז, אשקלון 

 ירדן דן, מועדון מודיעין 
 אמן זהב 

 פולק ג'ו, הלוחם אפקה 
 רז עופר, כרמיאל 

 אורבך ישראל, "הרץ" חיפה 
 קליין יעקב, מושבות-שמריהו 

 אגטשטיין אביבה, מרכז הברידג' י-ם 
 רקובר איל, מרכז הברידג' י-ם 

 כהן איציק, רחובות 
 שובל אפרים, רחובות 
 ארגלזי רועי, נס ציונה 

 מאיירס דניאלה, מועדון מודיעין 
 אמן כסף 

 רוזנברג שלמה, גל-ראש העין 
 דורון דורית, ברידג' פוינט פולג 

 קרנות יורה, בית בלגיה י"ם 
 פרי סוזנה,  מרכז הברידג' י-ם 

 שידלוב מרים, מרכז הברידג' י-ם 
 שידלוב שלמה, מרכז הברידג' י-ם 

 חרובי עופר, מועדון מודיעין 
 סגל)כץ( מריאנה, קיבוצי צפון 

 אמן ארד 
 אלי אביב, מושבות-שמריהו 

 אקשטיין יהלי, מושבות-שמריהו 
 ברגר נועם, מושבות-שמריהו 
 חלוטה יעקב, "גת" ירושלים 

 רמון אריה, מרכז הברידג' י-ם 
 מזובר אמיר, מועדון מודיעין 

 אמן 
 איוב ראווי, עמק יזרעאל 

 שמש אורי, השרון 
 בן שמחון אבי, ברידג' פוינט פולג 

 רבין עידן, רמת גן 
 שינבאום שלמה, רמת גן 

 מנצור אור, מושבות-שמריהו 
 סבח אופק, מושבות-שמריהו 
 צור שניר, מושבות-שמריהו 

 רבינוביץ שלי, מושבות-שמריהו 
 קולודני אמירה, ירושלים 

 רגב נחום, ירושלים 
 רז תרצה, ערד 

 סומוב מרינה, באר שבע 
 לוי אבישי, מועדון מודיעין 

 סגן אמן זהב 
 קיויתי חנה, לב הצפון 

 פרי נאוה, נהריה 
 גורדון מרטין, ברידג' פוינט פולג 
 מסיקה דניאל, מושבות-שמריהו 

 איטח מאיר, חדרה 
 קריצ'מן לאה, חדרה 

 סגן אמן כסף 
 פוקט יצחק, ספורט + חולון 

 טל טובה, כרמיאל 
 לוריא מרים, רקפת קרית טבעון 
 פריזם שרה, רקפת קרית טבעון 

 ידוב רבקה, השרון 
 קרפ עליזה, אביבים 

 גורלנד דורה, מושבות-שמריהו 
 משיח אולגה, מרום נווה 

 דיגי רחל, חדרה 
 ממלוק ברברה, חדרה 

 ברחודר דרור, סביון-קרית אונו 
 רובין דניאל, סביון-קרית אונו 

 סגן אמן ארד 
 כסיף דפנה, הלוחם אפקה 

 אביב זאב, השרון 
 חנין יגאל, השרון 

 בדש שולמית, מרום נווה 
 בר אילן חגי, חדרה 

 מחנאי שרה, זכרון יעקב 
 אלפרוביץ יהודית, סביון-קרית אונו 

 מרסל ישראל, נס ציונה 
 סגן אמן 

 ברור נדב, הלוחם אפקה 
 רחמים אירית, לב הצפון 

 גזית גלי, נהריה 
 פרדר בת שבע, מושבות-שמריהו 

 דיין ציון, ירושלים 
 איזנברג מרק, מרכז הברידג' י-ם 

 סעדה גיל, מרכז הברידג' י-ם 
 צדוק יפה, מרכז ספורט רשלצ 

 ווליכמן מנחם, בית מכבי ראשל"צ 
 כרמון לאה, רעננה ההגנה 

 שפרלינג רות, רעננה ההגנה 
 שיקלר מנפרד, מועדון לידור 

 שחקן מתקדם 
 מושקוביץ עידו, רמת השרון 

 שנפלד עדה, לב הצפון 
 סטרולוביץ טוני, קריות/חיפה 

 נאור רחמים, טבעון 
 דורון עמית, רקפת קרית טבעון 

 אשל  שמואל, כפר סבא 
 בוכבוט רנה, אביבים 
 בציה לביא, אביבים 

 אפק נדב, מושבות-שמריהו 
 קול שחר, מושבות-שמריהו 

 אברמסקי מוטי, ירושלים 
 רטר יוסי, ירושלים 

 יהב תמיר, מרכז הברידג' י-ם 
 מן פנינה, חדרה 

 פורת גאולה, מרכז ספורט רשל"צ 
 פורת יגאל, מרכז ספורט רשל"צ 

 מי-טל רינה, רעננה ההגנה 
 סילבר לוריין, רעננה ההגנה 

 שפוטהיים רחל, רעננה ההגנה 
 ווינשטוק יהודה, באר שבע 
 סיביק אברהם, באר שבע 

 רון תמר, באר שבע 
 שוורץ תמרה, אשדוד 
 דור ישראל, נס ציונה 


