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אליפות זוגות מעורבים, 
שלב מחוזי *

סימולטנית ארצית

אליפות זוגות מעורבים, 
חצי גמר וגמר

1

2

22 - 21

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – שלב מחוזי*

סימולטנית ארצית 

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – חצי גמר וגמר
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20 - 19

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – גמר על

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים – שלב מחוזי*

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים – חצי גמר וגמר

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מרץ 2017 - מאי 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 !



ההרשמה דרך המערכת המקוונת באתר 
ההתאגדות 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



אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2017
שלב מוקדמות מחוזיות

TB שיטת חישוב
מועד התחרות יום שבת 11/3/2017  שעה 09:30 - 14:00 לערך 

שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות.
יוענקו 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

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 :
יתקיימו בסוף השבוע 25-24 במרץ.

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

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2017
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שיטת חישוב 
שבת 1 באפריל 2017, שעה 09:30 עד 14:40 לערך

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

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

מועדון רחובות
רח' המנוף 1

מועדון הברידג' "אביבים"
דיסנצ'יק 7, תל אביב

פרטים והרשמה
משה מנור

054-6908800
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 – 21 - 22 באפריל, גמר על : 5 - 6 במאי

פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות.



אליפות ישראל לזוגות סניורים 2017
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שיטת חישוב
שבת 6 במאי 2017

שעה 09:30 עד 14:40 לערך
ישוחקו 36 חלוקות,)2X18(. כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

מרכז הברידג' ירושלים
בן צבי 35, ירושלים

במועדון ככר המדינה
ויצמן 53, תל אביב

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

סניור = מי שנולד ב : 31.12-1957 או לפני כן
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף

)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח( 
חלוקות זהות בכל המחוזות וחישוב משותף  |  ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

שלבי הגמר : שלבי הגמר ב: 19 - 20 במאי 2017.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות בגמר

הודעות מועדונים

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 

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

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



מועדון ברידג' 4 פאן רמת גן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים
יום שבת 15 באפריל 2017

בשעה: 10:00 
תתקיים בבית ההתאגדות

רח' יערה 27, רעננה
מנהל תחרות: ברי אבנר

מחיר למשתתף – 70 ₪
שימוש בברידג' מייטס | פרסים כספיים

שתיה חמה וכיבוד קל.
רישום מוקדם חובה.

אורלי 054-4429724  |  גדי 054-4671721

מועדון ברידג' אביבים מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית

2 מושבים של 24 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:
מועדון: 03-6417469  |  מועדון: 03-6417470
bridgeavivim@comm.net.il : באתר המועדון

מועדון הברידג' ויצו פתח תקווה
שמח להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים שתתקיים
 

יום שישי  7 באפריל 2017   |  בשעה – 10:00

במועדון אביבים
רח' דיסנצ'יק 7 תל אביב

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 

WhatsApp-אפשר לשלוח הודעה ב
Motypaz1@walla.com

מועדון ברידג' ויצ"ו חיפה     
בשיתוף מועדון כרמל

מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 28 באפריל 2017
בשעה 10:00 

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

מנהל תחרות: אסף עמית

מחיר למשתתף 65 ₪
גביעים ל- 3 המקומות הראשונים

מס' המקומות מוגבל  | הרשמה מראש חובה
יניב זק – 054-8083015

אריה ברקוביץ – 052-8757855 

מועדון הברידג' קאנטרי ראשל"צ
שמח להזמינך לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים 

יום שבת 29 באפריל 2017
 בשעה: 10:00    

בקאנטרי ראשל"צ
רח' בן גוריון 45, ראשל"צ

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪
מפאת מגבלת מקום, חובה להירשם 

וחובה להודיע על ביטול
חניה בשפע ללא תשלום

שתיה חמה/קרה וכיבוד קל ללא תשלום
לפרטים והרשמה:

גורדון זאב: 054-4210618 | מלכה פאר: 052-2731873

מועצת יואב מועדון הברידג'
ע"ש מיכאל גלר שמח להזמינכם 

לתחרות ארצית
מושב אחד 30 ידיים

יום שישי 14 באפריל 2017
בשעה: 10:00

 
תתקיים בבית וקס

שדרות העצמאות 68 קריית גת
מנהל תחרות: אביבה בן ארויה/יובל בן דוד

מחיר למשתתף – 70 ₪
נקודות אמן ארציות

לפרטים והרשמה מראש חובה
יוסי פיברט 053-7517570 



רב אמן 
פלדבוי גיל, רמת גן 

אמן בכיר זהב 
זייד שמואל, אילת 

אמן בכיר כסף 
ובר זאב, ברידג' פוינט פולג 

אמן בכיר ארד 
גרוס אריה-בסיל, מושבות-שמריהו 

וקס יצחק, קבוצי דרום 
אמן בכיר 

ליבוביץ אביבה, ירושלים 
זרזבסקי דליה, מרכז הברידג' ים 

שני מיכל, סביון-קרית אונו 
אמן זהב 

מילר משה, ספורט + חולון 
אביב סבינה, קנטרי רעננה 
ליפשיץ גלעד, עמק יזרעאל 

קרטר בובי, ברידג' פוינט פולג 
נרקיס איתי, ויצו פתח תקוה 

מידן רחל, רחובות 
אמן כסף 

גטניו אבישי, עמק יזרעאל 
רובין יחזקאל, "הרץ" חיפה 

המר אילנה, אביבים 
בר-יוסף מאיה, ירושלים 

זומר אהרון, ויצו פתח תקוה 
אלקלעי חיים, רחובות 

מיקנברג אירנה, רחובות 
דוד נגר בילי, אשדוד 

ברנשטיין שלי, כפר מרדכי 
אדלונד אטי, נס ציונה 

אמן ארד 
עמירון חנה, רמת השרון 

טל שחר עופר, הלוחם אפקה 
זיגלמן שרה, לב הצפון 

קופנס שושנה, לב הצפון 
אליעז רות, חיפה/כרמל 

בסט יצחק)איזי( עמק יזרעאל 
דוד אלנה, אביבים 

נאמן אריה, אביבים 
קוזיק סוניה, אביבים 

זילברברג אסתר, מושבות-שמריהו 
פורת רחל, ירושלים 

אוצ'ניק ברוך, בית בלגיה י"ם 
זיסקינד אלכס, ראשון לציון 

הראל אילנה, רחובות 
אמן 

זיגלמן יוסי, לב הצפון 
אהרוני אבי, חיפה/כרמל 

גוטליב ליפא, חיפה/כרמל 
לירון נולי, חיפה/כרמל 

דיין דליה, רקפת קרית טבעון 
נדל מרגלית, השרון 
גופנא אסף, אביבים 

אלישיב יצחק, מושבות-שמריהו 
זילברפלד שמואל, מושבות-שמריהו 

מסיקה דניאל, מושבות-שמריהו 

רודניק שמואל שחר, מושבות-שמריהו 
שפר אילנה, מושבות-שמריהו 

קסירר תמר, ירושלים 
גנץ אמירה, מרכז הברידג' ים 
ארידור לילי, סביון-קרית אונו 
סברלו עבר, סביון-קרית אונו 

גבע לאה, מרכז ספורט רשלצ 
אולבר אלזה, נס ציונה 

בר-שביט אלי, נס ציונה 
וינברג דסי, נס ציונה 

קרדו אורית, נס ציונה 
סגן אמן זהב 

שוהם הדר, גל-ראש העין 
בנימיני דליה, רמת השרון 

שקרל מרסיה, רמת השרון 
בראוינר אלכסנדר, חיפה/כרמל 

ליבלינג לינדה, חיפה/כרמל 
צינמן מיכל, חיפה/כרמל 

אל-עד נורית, עמק יזרעאל 
דהאן צביה, עמק יזרעאל 

זלצר בתיה, השרון 
בראל עוזי, רמת גן 
גולני נעמי, רמת גן 
זהבי נינה, רמת גן 

פטלאך ריטה, רמת גן 
ויסר דוד, אביבים 

אנטלר אהרון, מושבות-שמריהו 
רדיאן צפורה, בית בלגיה י"ם 

גרינברג זאב, לב חולון 
מור אריה, מרכז הברידג' ים 

קנתנר אליזיה, חדרה 
שרון דליה, סביון-קרית אונו 

פדה יהודה, ראשון לציון 
טל חנה, בית מכבי ראשל"צ 

המר ברוריה, אשקלון 
סער ליאורה, רחובות 

שומרוני גילה, נס ציונה 
סגן אמן כסף 

אלבוים יהודית, חיפה/כרמל 
ציפין שמואל, חיפה/כרמל 

סורס אגי, קריות/חיפה 
זילברשטיין יהודית, נהריה 

חנין יגאל, השרון 
סומך יפית, רמת גן 

בן אלי מיכל, אביבים 
רם גלילה, אביבים 

גרבינר דבי, מושבות-שמריהו 
הלר יוסף, מושבות-שמריהו 

חמל אורן, מת"ב הרצליה 
אנקר מאיר, לב חולון 

שוורץ דליה, נתניה 
חזיזה איליין, חדרה 

מחנאי שרה, זכרון יעקב 
עמיחי מזל, מרכז ספורט רשלצ 

אטל יוספה, רעננה ההגנה 
שגיא יהודה, רעננה ההגנה 

מסלם נילי, באר שבע 
סגן אמן ארד 

טופלברג יצחק, רמת השרון 

ברוור נדב, הלוחם אפקה 
נוי רבקה, לב הצפון 

פרידהבר מתן, כרמיאל 
בן ארי תמר, עמק יזרעאל 

סויסה לב טוב אופיר, עמק יזרעאל 
כץ מרשה, ברידג' פוינט פולג 

שוורץ מרים, אביבים 
שקד גדעון, מושבות-שמריהו 

אמדו דליה, מרום נווה 
עמיאל סיגלית, חדרה 
קרסיוק ראובן, חדרה 

גבריאלי אריה, סביון-קרית אונו 
בר יוסף יהודית, אשקלון 

כהן ליאור, אילת 
דומניץ רימונד, וקס-רחובות 

סגן אמן 
גור צבי, גל-ראש העין 

חן לאון, לב הצפון 
לוין איטה, חיפה/כרמל 

שפירא גילה, חיפה/כרמל 
גרוס יחיאל, רקפת קרית טבעון 

קריי דניאלה, רמת גן 
בר חנן, מרכז הברידג' ים 

קיגיס פאינה, חדרה 
ארבל תקוה, ויצו פתח תקוה 
יגודה אמיר, סביון-קרית אונו 

פורת גאולה, מרכז ספורט רשלצ 
שבתאי אילנה, אשדוד 

שחקן מתקדם 
אלימי ריטה, גל-ראש העין 

פלקסברג מאיר, קנטרי רעננה 
זומר זהבה, לב הצפון 
כהן מנחם, לב הצפון 

אברהם אדלשטיין, חיפה/כרמל 
בסיס שרית, חיפה/כרמל 

סטריאן אלכסנדר, חיפה/כרמל 
דניאל סנא, עמק יזרעאל 

ארבל גדעון, רקפת קרית טבעון 
גור מאיר, רקפת קרית טבעון 

שכטר דפנה, רקפת קרית טבעון 
שמעוני יצחק, רקפת קרית טבעון 

חצבאני אלי, השרון 
שינפלד ג'ודי, כפר סבא 
בורנשטיין ונסה, אביבים 

ברקת רוני, אביבים 
כהן ירון, אביבים 

פרקש אילנית, מושבות-שמריהו 
קרמר חנה, מושבות-שמריהו 

ליפמן יעקב, מרום נווה 
אורבן תומס, בית בלגיה י"ם 
שושני אוה, מת"ב הרצליה 

לומזוב לובוב, מרכז הברידג' ים 
למברגר חוה, מרכז הברידג' ים 

חרפק צבי, זכרון יעקב 
קפלן יוליו-דניאל, מרכז ספורט רשלצ 

דיין קטלין, בית מכבי ראשל"צ 
סבירסקי אהוד, רעננה ההגנה 

קרפ דינה, רחובות

מקבלי תארים חדשים ביום 12 לפברואר 2017
דרגות


