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אליפות ישראל 
למעורבים

* מוקדמות (במחוזות) 

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל 
למעורבים

חצי גמר + גמר

אליפות ישראל לנשים 4-5
* חצי גמר + גמר
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אליפות ישראל 
הפתוחה

* מוקדמות (במחוזות)

אליפות ישראל 
הפתוחה

חצי גמר + גמר

סימולטנית ארצית 

אליפות ישראל לזוגות
* TB (במחוזות)

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מרץ 2014 – מאי 2014 

הודעות חשובות

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2014
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שני מושבים בני 18 חלוקות, חלוקות זהות וחישוב משותף בכל המרכזים, שיטת חישוב
יוענקו נק' אמן ארציות במתכונת מורחבת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע.

שבת 3 במאי 2014, שעה 09:30
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

מועדון מרכז הברידג' ירושלים
שדר' בן צבי 35

מועדון "כיכר המדינה"
ויצמן 53, ת"א

פרטים והרשמהפרטים והרשמהפרטים 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 מאושרים מחליפים 

לתשומת לב המשתתפים באליפות ישראל לזוגות: 
המשך התחרות במתכונת: שלב חצי גמר משותף (ללא בתים), שלב גמר: בית א' בשיטת בתים (מצ'ים), גמר על בהשתתפות 14 

זוגות, 12 מבית א' ושני הראשונים מגמר ב'. תאריכי המשך האליפות: חצי גמר וגמר – 16 - 17 במאי, גמר על: 4 - 5 ביולי.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2014

* ראו מודעה מפורטת.



אליפות ישראל לזוגות נשים תתקיים 
בסוף השבוע 4-5 באפריל 2014 בבית ההתאגדות, רעננה

רח' יערה, 27, רעננה, כניסה לחניון הכדורת העליון

(נא לא לחנות ברחוב דוד אלעזר)

אליפות הנשים היא בנוסף לאליפות הפתוחה והנשים יכולות להשתתף בשתיהן. 
התחרות פתוחה לנשים הרשומות בהתאגדות בשנת 2014, על בסיס מקום פנוי.

מתכונת התחרות
שלב מוקדם - ביום ששי יתקיימו שני מושבים, משותפים לכולן.  

שלב חצי גמר - בתום השלב המוקדם יופרדו הזוגות לשני בתים על סמך ההישג המצטבר: גמר א' (בערך 
שליש מהזוגות) גמר ב' המספר המדויק יוחלט לפי מספר הזוגות שירשמו וישתתפו בתחרות, ועל פי שיקולי 

ארגון התחרות.
שלב הגמר ישוחק בשבת בשני מושבים של כ-24 חלוקות (או שלושה מושבים קצרים של 16-18 חלוקות).

נקודות אמן
בשלב המוקדם יוענקו נקודות אמן ארציות לזוגות מעל הממוצע.

בשלב הגמר יוענקו נקודות אמן בינלאומיות וארציות בשני הבתים, לפי מפתח שקבעה ועדת נקודות אמן 
ומושבים. כמו כן יינתנו פרסים כספיים.

תקנון - תקנון מפורט יתפרסם בסמוך לתחרות.

לוחות זמנים
ביום ו', 4 באפריל: משעה 13:00 ועד 20:00 לערך,
בשבת, 5 באפריל: משעה 10:00 ועד 18:00 לערך.

כרטיסי שיטות 
על כל זוג להצטייד מראש בכרטיס שיטות ישראלי תקני, ממולא כיאות.

www.bridge.co.il (במידע שימושי/הורדות/טפסים) ניתן להוריד ולהדפיס כרטיס שיטות דרך אתר ההתאגדות

הרשמה מראש חובה - מספר המקומות מוגבל, כל הקודמת זוכה!

פתוח לחברי ההתאגדות בתוקף לשנת 2014. מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם.
        

  ibf@bridge.co.il ניתן להירשם בטלפון: 03-9794862, פקס: 03-9794319 או בדוא"ל
ההרשמה תיכנס לתוקף רק לאחר  תשלום דמי ההשתתפות בסך 400 ₪ לזוג.

דרכי תשלום: יש לשלם מראש ולא תהיה גביה במקום התחרות.        

ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי, דרך אתר ההתאגדות: www.bridge.co.il. נא לא לשכוח לציין מספרי 
חבר ושמות של שתי בנות הזוג.

ניתן לרשום המחאה לפקודת התאגדות ישראלית לברידג' ולשלוח אל: התאגדות ישראלית לברידג',
ת.ד. 1264, שוהם 60850. על ההמחאה להגיע עד יום ב' 31 במרץ 2014. 

אליפות ישראל לזוגות נשים אליפות ישראל לזוגות נשים 20142014  



מבחנים למנהלי תחרויות
ועדת החוקה מתכננת מבחני הסמכה למנהלי תחרויות - דרגה 1

המעוניינים, ירשמו במשרד ההתאגדות עד לתאריך 8 באפריל 2014

בציון מספר החבר, מספרי טלפון, פקס, כתובת דוא"ל.

תאריך המבחן: יום שישי 11-04-2014, משעה 10:00
באולם גרניט, בית ההתאגדות (כדורת רעננה), רח' יערה 27, רעננה.

חומר עזר מותר במבחן – ספר חוקים ותקנון התרעות.

דמי השתתפות בסך 70 ₪ יגבו בפתיחת המבחן.

TB 2014 אליפות ישראל לזוגות
שלב מוקדמות מחוזיות

TB שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב
יוענקו נק' אמן ארציות במתכונת מורחבת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע.

שבת 31 מאי, שעה 09:30
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

מועדון רחובות
המנוף 1, רחובות

מועדון "רמת השרון"
סוקולוב 52, רמת השרון

שבת 3 במאי 2014, שעה 09:30

פרטים והרשמהפרטים והרשמהפרטים 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

שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 14-13 ביוני
המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד.

פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2014

ועדת חוקהועדת חוקהועדת חוקה

כתיבת חוברת ידיים
לתחרות הסימולטנית

מועמדים הרואים עצמם מתאימים,
לכתיבת חוברת / חוברות ידיים עבור תחרויות 

סימולטניות, מתבקשים להעביר בקשה,

דרך משרדי ההתאגדות,

הכוללת פירוט של ניסיון בתחום, יכולת כתיבה 
והסבר ידיים, רקע ברידג'יסטי וכד'.

 ibf@bridge.co.il :פקס: 03-9794319 דוא"ל

אליפות אירופה לזוגות 
צעירים

האליפות תתקיים השנה בגרמניה 
בין התאריכים 12 עד ה 19 ליולי 2014.
זוגות המעוניינים לקחת חלק באליפות, 
מתבקשים להודיע על כך לועדת צעירים, 

באמצעות משרדי ההתאגדות עד לתאריך 1/4/14,
על מנת שניתן יהיה לבחון הענקת סיוע כספי.   

ibf@bridge.co.il :יש להודיע במייל
או בפקס: 03-9794319

ועדת צעיריםועדת צעיריםועדת צעירים



אליפות העולם לסטודנטים  
תתקיים השנה בקרואטיה, בין התאריכים 1-7/11/14

סטודנטים המעוניינים לקחת חלק באליפות, מתבקשים להעביר בקשה לועדת סגל, באמצעות משרדי ההתאגדות.
יש לצרף לבקשה תעודת סטודנט ורקע ברידג'יסטי מתאים.

ניתן להגיש את הבקשה במייל: ibf@bridge.co.il או בפקס: 03-9794319

ועדת סגלועדת סגלועדת סגל

הודעות מועדונים

מועדון ברידג' קריית טבעון שמח להזמינכם
לתחרות ארצית "גביע קוסמן" 

מושב 1, 30 ידיים

גביעים יינתנו לשלושת המקומות הראשונים
התחרות תתקיים ביום שישי – 28.3.2014 

בין השעות 10:00 – 14:00
באולם צוותא במרכז לאומנויות הבמה

רחוב כצנלסון 35 ק. טבעון

מחיר למשתתף: 50 ₪ כולל כיבוד קל

הרשמה מראש - חובה: 

יורם שניידר 9832888 - 04

אריאל בן-דרור 050-8565064

מועדון הברידג' הקנטרי חולון מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית ע"ש חברנו אריה תדמור ז"ל 

מושב אחד 30 ידיים

גביעים יינתנו לשלושת המקומות הראשונים

בנוכחות בני המשפחה

התחרות תתקיים ביום שבת ה-29/3/14

בין השעות 16:00 עד 20:00.

ברח' הלוחמים 12, (ליד משרד הרישוי), חולון

מחיר למשתתף: 65 ₪ 

ההרשמה מראש - חובה!

רועי: 050-9033355

אליפות ישראל עד גיל 15 (מיועד לילידי ה-1.1.99 ואילך) 
לראשונה, תצא השנה נבחרת ילדים עד גיל 15, לייצג את ישראל באליפות העולם בטורקיה 

שתתקיים בין התאריכים 13-23/8/14.
הנבחרת תקבע לאחר היוודע תוצאות אליפות הארץ עד גיל 15,

שתתקיים בתאריך 29/3/14 בבית ההתאגדות ברעננה, החל מהשעה 10:00. 

בתחרות ישוחקו 2 מושבים בני 24 ידיים. דמי השתתפות 90 ש"ח.

שני הזוגות הראשונים שיזכו בתחרות, יכנסו באופן אוטומטי לנבחרת וזוג שלישי, יבחר ע"י ועדת צעירים, מבין המקומות 3-5.

ההרשמה לאליפות הארץ עד גיל 15, דרך משרדי ההתאגדות. יש לצרף המלצה של המורה / המאמן.

 ibf@bridge.co.il : טל': 03-9794862, אי מייל

ועדת צעיריםועדת צעיריםועדת צעירים

מועדון הברידג' וקס רחובות מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 
מושב אחד 30 ידיים.

גביעים יינתנו ל-3 המקומות הראשונים.
התחרות תתקיים ביום ו' ה 18/4/14

בין השעות 10:00 עד 14:00. ברח' ארלוזורוב 28, רחובות

מחיר למשתתף: 65 ₪ 

ההרשמה מראש חובה! יעקב – 08-9492829



תוצאות תחרויות פסטיבל 2014

מצטברשמותדרוג

1 Sarniak A-Jaszczak -135.13לויט-פורת רות-זליגמן שלמה

113.72אנגל יוסי-מולכו רזיאן-לידור אורן-לונשטיין אי2

110.7מינזלי אא-לוי הילה-שיינמן רמ-ערמי רות-פישר לוטן3

109.35בנישטי משה-קרמר הדסה-מונטאנו אאו-אלון אלכס4

109.11טל נגה-טל דנה-ברקת אילן-בראל מיכאל5

105.04סוביק מאיה-סוביק ויקטו-אגוזי יורם-אגוזי בתיה6

101.95ממן גיא-סרוסי דוד-ממן אבי-שונק שושנה7

99.89פילוסוף סיל-פרידלנדר אה-קלופמן שלי-לירן ינון8

99.06שגיב יהודה-שגיב סטלה-פופלילוב מת-פופלילוב לי9

96.67סקסון נטע-טובביס אלכס-בן יהודה יה-ברון יוליאן10

קבוצות מעורבות (70 קבוצות)
מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 07/02/14

תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג

70.93בנין בר רוני - בירמן דניאלה1

69.01שזיפי חנה - וקסמן סופי2

64.17סעדה נטלי - נוסצקי מיכל3

64.11דורי צביה - יהל נילי4

64.09ערמי רות - דה פריס גבי5

62.62גרינשפן שוש - מנושביץ רטי6

61.91סדיס ג'ובינה - אנטונוב לריסה7

61.22קרן אורה - באסל מרים8

59.66לויט בלה - קדם רחל9

59.55מזרחי יפה - פז שרה10

זוגות נשים (129 קבוצות)
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 08/02/14

תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג

67.08ברקמן מאיר - עציון אמיר1

65.28ישראלי דן - פאור אליהו2

64.68טרנובסקי בר - פכטמן רון3

63.01מיוחס מושיקו - אסרף אורי4

60.25כהן אילן - זק יניב5

60.21זמיר עמי - שורץ רון6

59.22חייט מוטי - קדישביץ ישי7

58.98רייטר אדם - בן דוד אבישי8

58.88פרידלנדר אהוד - רשף אופיר9

58.64רוזנטל אבי - רוזנטל ניר10

זוגות גברים (72 קבוצות)
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 08/02/14

תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג

117.4חיות אבי - גלזיבסקי ביאנקה1

104.0שניידר יגאל - לידור אורן2

103.0מדבדב אולג - צ'ורניי מיכאל3

100.0לזר אלון - אסרף ערן4

96.0גלבוע אורי - הרבסט אילן5

84.0טל חיים - טל דנה6

82.0פרנק יוסף - אסרף אורי7

82.0פומרנץ לוי - שרו חורחה7

81.0אורנשטיין איתן - שגיב יהודה9

81.0גרייצר נורית - הורוביץ שמשון9

81.0ליבסטר שעיה - ספייר אלברט9

זוגות IMP (265 זוגות)
מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 08/02/14

תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג

63.84סיגל מליאנה - אסרף ערן1

2Baldysz Cathy - Walczak Piotr63.00

3Szulejewski Bogdan - 62.82גלזיבסקי ביאנקה

61.55שנפ שולמית - שטרית אבי4

60.95רשתי דפנה - גלברד מרדכי5

60.30טל דנה - בראל מיכאל6

59.56נוסצקי מיכל - גל שמואל7

59.47חץ קלרה - פופלילוב לילו8

59.12קלופמן שלי - לירן ינון9

10Sarniak Anna - Jaszczak Andrzej59.01

זוגות מעורבים  (227 זוגות) 
מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 09/02/14

תוצאות כלליות



קבוצות פתוחה (83 קבוצות)  מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 12/02/14, תוצאות כלליות

Board A Match  (59 קבוצות)  מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 10/02/14, תוצאות כלליות קבוצות 

מדינהמצטברשמותדרוג

63ISRסעדה נטלי-זק יניב-בראל מיכא-טל דנה-טל נגה1

62ISRטרנובסק-ולהויז -אסרף ער-סיגל מל-פדון דר-בירמן א2

61ISRאקסלרוד אשר-אקסלרוד דרו-אלישר שלמה-כהן דוד3

60ISRמילשטיין -גרינבאום -צ'ורניי מ-מדבדב אול-פייקין יו4

5 Karaiva-Rusev  -Zobu Ah-Aronov60BUL-TUR

60ISRמינזלי -אורן אפ-פישר לו-שורץ רו-פרידלנד-לירן ינ6

57ISRאנגל יו-קובאליו-אורנשטי-גלברד מ7

57ISRלובינסק-מרק מיכ-ידלין י-ידלין ד8

Wardi F-Poppone-Fabriti57FIN-ISR-ברקוביץ-אפרת יע9

10Chodoro-Chodoro-Palucho-Szuleje57POL

מצטברשמותדרוג

1Cieslak Jaroslaw - Moszynski Jann60.60

59.38גרינבאום ליאוניד - מילשטיין דמיטרי2

59.08ידלין דורון - ידלין ישראל3

59.00לובינסקי יובל - מרק מיכה4

5Walczak Piotr - Baldysz Cathy58.61

58.47אלישר שלמה - כהן דוד6

7Vajnikonis Vitas - Olanski Wojtek58.33

8Sarniak Anna - Jaszczak Andrzej58.10

58.06לנגי אסף - ברקת אילן9

10Fabritius Joalcim - Popponen Arto57.94

זוגות פתוחה - גמר א (80 זוגות)
מושב: 4 מתוך 4 תאריך: 12-13/02/14, תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג

58.21בלאט אמירה - כהן דני1

57.23תור רוני - לויט ישעיהו2

56.36וויינשטוק פאול - אורן יוסף3

54.59בריפמן מיכאל - קסיונזק יאנוש4

54.112שגיב יהודה - אורנשטיין איתן5

54.106דגן חוה - שחל אריה6

54.09בן צבי אייל - ממן אבי7

8Dubrushina Ekaterina - Milman Igor54.04

53.89קורן ניסים - בוברוב ממן מתי9

53.62מדבדב אולג - צ'ורניי מיכאל10

זוגות פתוחה - גמר ב (127 זוגות)
מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 12-13/02/14, תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג

62.87ברלינגר בן - זלצמן בנימין1

60.92אביב שלמה - לוי שלמה2

60.63אינגביר מירב - פיפר רותי3

60.28מורג שי - רשף אופיר4

59.84קופר ענבר - קופר מרטין5

58.95אמיר יוסי - קרמן יוחנן6

57.9701אדמס שובל - אדמס ג'ורג'7

57.9695ארנון זאב - ספינקה פיני8

57.51הולנדר עידן - נתן אביב9

57.37סוסמן אילנה - רוזנטל לי10

זוגות HANDICAP (113 זוגות)  מושב: 2 מתוך 2 תאריך: 10/02/14, תוצאות כלליות

מדינהמצטברשמותדרוג

WONISRברקת אי-לנגי אס-לוין אמ-גרינברג-זק יניב-בראל מי1

RUISRלובינסק-מרק מיכ-ידלין י-ידלין ד2

3Majdans-Kupnick-Moszyns-Cieslak-Lewacia-Zak PioSFPOL

SFISRברנר אי-פרידלנד-לירן ינ-שורץ רו-פישר לו-אורן אפ4

5-6Chodoro-Chodoro-Palucho-SzulejeQFISR

QFISRרוזמרין-פדון דר-בירמן א-טרנובסק-אופיר ג--

QFISRרומיק פ-זליגמן -פרידריך-שוורץ א-אנגל יו7-8

--Karaiva-Rusev  -Aronov -Zobu AhQFISR



מצטברשמותדרוג

66.58כהן אילן - זק יניב1

66.34עוזיאל אסתר - פלמן גילה2

64.95וייסמן דוד - קרמר ליאורה3

62.41אלקבץ אהרן - בן יאיר שירלי4

61.76בנישטי משה - קרמר הדסה5

61.57פישמן טובה - לאלו זיוה6

60.56מנדל אדריאן - אולסבורג ברנרד7

60.02דרזנר תרצה - שניר רותי8

59.45אלון אדל - סדן נגה9

59.24בנאור דניאל - פורת רמי10

תחרות בוקר - יום ראשון (109 זוגות)
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 09/02/14, תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג

69.41פז אפרים - נטרמן צביה (יעל)1

63.70דותן אהובה - מנחם אביבה2

62.37סדן יעל - דרזנר תרצה3

62.16גרינבאום ליאוניד - מילשטיין דמיטרי4

61.60טובביס אלכס - שבתיאלי תקוה5

61.40שורץ רון - בריפמן אפרים6

60.86אלמרו נועה - פכטמן רון7

60.65מזרחי יפה - נוה גל8

60.55שליט רות - בן יהודה רן9

59.65בן דוד אבישי - בן דוד יובל10

תחרות בוקר - יום שני (135 זוגות)
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 10/02/14, תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג

72.61הרציג רבקה - גרבר זיוה1

66.26פישר לוטן - אזנקוט פנינה2

65.10בני רות - זהבי עמליה3

64.05סוסמן אילנה - רוזנטל לי4

63.79ליפין סוזי - רוס חנה5

63.39שטרק איתי - פינקוביץ רבקה6

62.90ארבל דוד - בראונשטיין אריאל7

62.54פרקש רות - הירש עדה8

61.30קרמניצר רודיקה - לובינסקי יובל9

61.29אס אילנה - סטרליץ ארלין10

תחרות בוקר - יום רביעי (133 זוגות)
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 12/02/1, תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג

66.76אל על גבי - שגב רון1

66.42ולדמן אסנת - בן דוד רבקה2

63.53אסרף אורי - רוזנטל לי3

62.77אנגל יוסי - קוטס ניל4

62.42ארליך שרה - כץ דוד5

62.17פדון דרור - פדון עמליה6

61.07קניגסברג דרורה - מוזס דני7

60.34לובינסקי אורנה - לובינסקי יובל8

59.34אברנוק חוה - ארואץ אבי9

59.27בירמן דניאלה - צפריר דב10

תחרות בוקר - יום חמישי (128 זוגות)
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 13/02/14, תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג

65.41ברעם רן - גולדשטיין שושנה1

62.41אשל רן - שעובי אביהוא2

62.17מאור דני - מאור נורית3

60.87ברק אלעד - פרנד טל4

60.80מירום אהרון - מירום דניאלה5

60.78אנג'ל דוד - אנג'ל אביאלה6

60.10גורדון מרטין - כהן שירה7

58.73כץ פז - מורג שי8

58.66שניידר בלה - שניידר ישי9

58.61נוידרפר רמי - קופר ענבר10

דרגות נמוכות (71 זוגות)
מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 12-13/02/14, תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג

65.48שקד יצחק - לוי אבי1

63.00ספקטור מיכל - מרק סוניה2

62.15לב מוניק - קפואנו יום טוב3

61.94הולינגר אבי - הרץ ראובן4

61.26לוי הילה - שפירו לאה5

6Milman Igor - Dubrushina Ekaterina59.89

59.85גלעדי ירון - אסולין עדי7

59.55טרגן אברהם - צייטין דוד8

58.82שיינמן רמי - שמאע רפאל9

58.79שגב רון - הירש עמליה10

חמישי ערב חד פעמי (123 זוגות)
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 13/02/14, תוצאות כלליות



מצטברשמותדרוג

36.17מסיקה  דניאל - סבח  אופק1

34.36קדם עידו - ספיר אוהד2

31.50רובין אופיר - צירקין נטע3

28.00אשר ליעד - בריגר יותם4

24.50נאוי איתי - רחמימוב עידו5

22.00ולד  אלמוג - ברהום  עמית6

18.67שליבוביץ  יונתן - ברגר  נועם7

14.00יפת אלון - כימיא יונתן8

10.50אביב זייטק - רון שרמן9

8.17צולר נגה - שטרן גל10

ברידג' מתחילים (41 זוגות)
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 11/02/14

צפון-דרום

מצטברשמותדרוג

40.00שורוש נביה - סרור סראג'1

38.50דניאל דהן - טל אבישר2

38.00אביעד גיא - אמיר אדם3

11.00רהב רותם - מייזלין תומר4

10.50אורי נווה - יעקב רזניקוב5

7.00לונשטיין גיא - לונשטיין תומר6

4.00שרו  שירה - ביטון נועם7

2.55טרייטל  רונן - פרונשטיין  אנה8

2.00שפריר תמר - לוין נגה9

-1.17פדרובסקי  כפיר - ורד  איתי10

מזרח-מערב

מצטברשמותדרוג

41.00רפופורט עמרי - רשף איתי1

21.00סינואי שאול - שמעוני נועם2

20.00מעיין אלמוג - רעלני יהל3

17.00מיארה שקד - דרי שוהם4

14.86מוקי  נועם - סהר מעיין5

14.00כהן  עדי - לוי ערן6

12.00אברהם שקד - דדון אופיר7

10.29עקיבא אגם - שטיינר ערן8

9.00אביאל ערבה - דובנוב עומר9

9.00מללי הראל - וינרב תימן10

מיני ברידג שליט (63 זוגות)
מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 11/02/14

צפון-דרום

מצטברשמותדרוג

18.00לביא   גנז - ישי   הבר1

18.00אהרונוף שמואל יהודה - רט הילל2

17.00אנדי וייכרמן - יאיר  פישלר3

16.00אורנשטין  שני - אייזנר  דניאל4

16.00יורמן גל - בטשא גיא5

15.00אסל כרמל - אורעם שירה6

12.57נשיא רן - דאבוש אופיר7

12.00בניתה ליאון - ריף שהם8

11.43נועם  בר ששת - שחר   מעוז9

11.00גנירם רועה - שרגאי אלחנן10

מזרח-מערב

מצטברשמותדרוג

62.50בנירי עילי - נרקיס איתי1

60.27דוידי יובל - זיטמן ליאה2

59.06דיין  אייל - עידה  יונתן3

58.10בן זגמי הראל - שטקלר גלעד4

52.81אקשטיין  יהלי - לב  בניו5

51.34סויסה אופיר - בן ארי תמר6

47.45רואש  אור - ויכהלנדר ליאור7

40.56פיפנו  עידן - בל- קיסר  כליל8

37.31סמולקין  עומר - מרקוס  עדי 9

31.25חיות איה - בראון גבריאל10

ברידג' מתקדמים - בתי ספר (20 זוגות)  מושב: 1 מתוך 1 תאריך: 11/02/14

מצטברשמותדרוג

68.69יואב עזריהו - רועי ארגלזי1

63.01אבישי עידן - ורדי איתי2

60.78דנק שחר - ליפשיץ גלעד3

59.89אוחנה שחר - שרו  יונתן4

53.44פארן עמית - בוסיבא ליאור5

49.04בנימין ערד - ארזוני דניאל6

39.03הולנדר עידן - אמיאז רום7

38.33דניאל רובין - רועי ארגלזי8

37.82גנוסר עמוס - גנור הלל9

30.60טייכהולץ גיא - זילברמן שדה יריב10

מזרח-מערב צפון-דרום



דדרגות

מקבלי תארים חדשים ביום 18-02-2014

אמן זהב 
 פרץ פנינה, תל אביב 

 וזינה אורי, נתניה 
 פרץ פולדי, כפר מרדכי 

 אמן כסף 
 אופינקריו ראדו, ספורט + חולון 

 שפירא דני, רמת השרון 
 שפירא ורדה, רמת השרון 

 רייך ריקרדו, לב הצפון 
 ברלינגר בן, ירושלים 

 קופרברג ניר, זכרון יעקב 
 בנקהלטר פנינה, סביון-קרית אונו 

 גררה יעקב, מרכז ספורט ראשל"צ 
 ינקוביץ נחומה, מ.ספורט, ראשל"צ 

 פרץ חוה, נס ציונה 
 עבו עליזה, גליל תחתון 

 אמן ארד 
 עלימה מאיר, ספורט + חולון 

 סולומון אברהם, כיכר המדינה ת"א 
 גורן ריצ'רד, קריות/חיפה 

 ארבל דודו, מושבות-שמריהו 
 מלמד גילה, ירושלים 

 צעירי מרים, זכרון יעקב 
 סוקול מרים, ויצו פתח תקוה 

 בורטניק אלון, ערד 
 שגל יפה, באר שבע 

 בן משה מיכאל, אילת 
 חכמה דוד, גליל תחתון 

 אמן 
 פלדמן טלי, ראש העין 
 אוסאמה דניאל, טבעון 
 אלנברג אילנה, נהריה 

 בלוך ברוך, נהריה 
 גל שמוליק, השרון 
 יערי דליה, השרון 
 כץ ליעד, השרון 

 מור משה, השרון 
 לבנה רחל, רמת גן 

 מורג שי, אביבים 
 כהן איציק, ברידג' טיים 

 אלתר חגי, מת"ב הרצליה 
 ליזרוביץ דן, ויצו-נוה יוסף 

 לוי איתן, מרכז הברידג'-י"ם 
 שלום שלום, ערד 

 חזן יעקב, באר שבע 
 שגב זאב ד"ר, אילת 

 סגן אמן כסף 
 גורן נעמי, רמת השרון 

 ארז נחום, הלוחם אפקה 
 טל אריה, הלוחם אפקה 

 לויתן שרה, הלוחם אפקה 
 פולק ג'ו, הלוחם אפקה 

 ברדוגו חיים, קאונטרי רעננה 
 דה הונד יוסי, חיפה/כרמל 
 הולצמן זאב, חיפה/כרמל 
 שפר לאה, חיפה/כרמל 

 שחורי ניצה, רקפת קרית טבעון 
 מנדל אדריאן, השרון 
 נדל מרגלית, השרון 
 נויברגר גיל, השרון 

 שי רחל, השרון 
 גוראל נירה, אבן יהודה 

 רוזנברג צביה, אבן יהודה 
 עבודי דוד, כפר סבא 
 ברש אהרון, רמת גן 
 גת אוטיליה, רמת גן 

 גלר חנוך, הדר כפר סבא 
 ברנע גיורא, מושבות-שמריהו 

 טל זיוה, מושבות-שמריהו 
 צור דן, מושבות-שמריהו 
 גרסטן רינה, ברידג' טיים 
 אמסלם אלברט, ירושלים 
 אמסלם קלודין, ירושלים 
 ויינברג ליאורה, ירושלים 

 פורת ראובן, ירושלים 
 מילכטיין ריטה, לב חולון 

 פלר חנה, אבא חושי-חיפה 
 דנן אלן ארי, מרכז הברידג'-י"ם 

 זברודסקי יהודית, מרכז הברידג'-י"ם 
 שניידר בלה, מרכז הברידג'-י"ם 

 אבידן לאה, נתניה 
 וינטרי צפורה, חדרה 

 שרו יונתן, חדרה 
 גלון תומר, סביון-קרית אונו 

 רובין דורית, סביון-קרית אונו 
 קראוז עקיבא, רחובות 

 ברונשטיין אסתר, וקס-רחובות 
 ברונשטיין סטנלי, וקס-רחובות 

 שטאובר אריה, נס ציונה 
 קפלן דביר, קבוצי דרום 

 לוי אלי, גליל תחתון 

 סגן אמן 
 אבן צור דליה, רמת השרון 
 אמור אורנה, קריות/חיפה 

 דיין דליה, רקפת קרית טבעון 
 מנוביץ בלהה, השרון 

 רייזינגר מרים, רמת גן 
 שלוסברג אלכס, הדר כפר סבא 

 אדלר יעקב, אביבים 
 אינגביר מירב, אביבים 
 לנדסמן זהבה, אביבים 

 אבנר דרורה, מושבות-שמריהו 
 רשפון דיטה, בית בלגיה י"ם 

 אביבי מדלן, מרכז הברידג'-י"ם 
 גנץ אמירה, מרכז הברידג'-י"ם 

 רביב דוד, מרכז הברידג'-י"ם 
 גלקין גדי, חדרה 

 נרקיס איתי, ויצו פתח תקוה 
 סווירסקי רפאל, ויצו פתח תקוה 

 מדנס עדנה, סביון-קרית אונו 
 אלדן אמיר, ראשון לציון 

 בנטמן שוש, מרכז ספורט רשלצ 
 לוי אדוארד, בית מכבי ראשל"צ 

 בוימל אדלה, רחובות 
 זידמן ז'נט, אשדוד 

 שיראי איי, כפר מרדכי 
 קרוגר שלמה, נס ציונה 

מצטברשמותדרוג

69.10טל גרנות - ענבר יחיאלי1

67.94בן יעקוב ליה - פולק פינטו לואי2

67.91טרוים גור - כוכב אורי3

66.03עדיני  אורי - וולף  יונתן4

65.64גאי  פלדמן - דן  יצחקי5

65.41יגול יונתן - פרי-נוי איתמר6

63.26אמיר הרטמן - דביר אליהו7

61.56אורין איתמר - עמית יואב8

60.81רון בטש - איתי סתו9

60.70בורשטיין עומר - תמיר אסף10
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מזרח-מערבצפון-דרום
מצטברשמותדרוג

74.22מאהלי רוני - סאפיה פירלה1

70.74יאיר  טוהר - שון  צ'רנומורץ2

67.31אופק  מכרי - ערן  בודילובסקי3

67.30אבו נקולא ויקטור - אבו רביע אחמד4

65.59סלע עדן - פלד תכלת5

64.65ראזי כראם - סאלם חיין6

64.30לירון פרץ - שיר דורון7

61.50יותם ויניק - צבי סימן טוב8

60.98מזאוי פאדי - עבוד ליאן9

60.51רביד גולדין - ליה שביט10


