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22 - 21

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – שלב מחוזי*

סימולטנית ארצית 

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – חצי גמר וגמר

6 - 5

6

20 - 19

אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – גמר על

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים – שלב מחוזי*

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים – חצי גמר 

וגמר*
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30

אליפות ישראל לנשים 
חצי גמר וגמר*

סימולטנית ארצית

פסטיבל הברידג' 
הבינלאומי ה-51 

)עד 6 ביולי(

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אפריל 2017 - יוני 2017

* ראה מודעה מפורטת

הודעות חשובות

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51
יתקיים 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 !

לידיעת ציבור השחקנים
לרגל חג הפסח משרדי ההתאגדות יהיו סגורים החל מ 10 עד 17 באפריל 2017.

חג שמח לכולם.



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(

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

מועדון אשדוד
הרב שאולי 4

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

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



אליפות ישראל לזוגות נשים 2017 
אליפות ישראל לזוגות נשים תתקיים 

בסוף השבוע  2-3 ביוני 2017 במועדון ההתאגדות הכדורת ברעננה.
רח' יערה, 27, רעננה, כניסה לחניון הכדורת העליון.

)נא לא לחנות ברחוב דוד אלעזר(.

אליפות הנשים היא בנוסף לאליפות הפתוחה והנשים יכולות להשתתף בשתיהן. 
ההרשמה על בסיס מקום פנוי "כל הקודם זוכה". 

מתכונת התחרות:
שלב מחוזי - לא יתקיים שלב מחוזי.  

שלב חצי גמר - ביום ששי יתקיימו 2 מושבים, משותפים לכולן.  
שלב  גמר - בתום השלב המוקדם יופרדו הזוגות ל 2 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 ב-2 מושבים של כ- 24 חלוקות )או 3 מושבים קצרים של 16-18 חלוקות(.  
יתכנו שינויים במתכונת זו בהתאם לכמות הזוגות ולשיקולי ארגון.

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

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

אם לא יתקיים שלב מוקדם אלא שלב גמר )בהתאם לכמות הזוגות( יוענקו נקודות אמן ארציות ובינלאומיות 
לתחרות כולה.

תקנון - תקנון מפורט יתפרסם בסמוך לתחרות.

לוחות זמנים
ביום ו', 2 ביוני: משעה 10:00 ועד 17:00 לערך,
בשבת, 3 ביוני: משעה 10:00 ועד 18:00 לערך.

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

www.bridge.co.il "ניתן להוריד ולהדפיס כרטיס שיטות דרך אתר ההתאגדות )ב"מידע שימושי

הרשמה מראש חובה )לא תהיה גביה במקום(.
מחיר לזוג 400 ש"ח.

ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות עד לתאריך 29.05.17

 www.bridge.co.il 1. הכנסו לאתר ההתאגדות

2. בתחתית העמוד לחצו על  

3. בדף הבא בחרו ב -  

4. בדף הבא לחצו על הקישור שליד שם התחרות - אליפות נשים



הודעות מועדונים

מועדון הברידג' ויצו פתח תקווה
שמח להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים שתתקיים

יום שישי  7 באפריל 2017
בשעה – 10:00

מתארחים 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

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

מושב 1 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

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' 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

בית בלגיה ירושלים
שמח להזמינך לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים

יום שישי 28 באפריל 2017
בשעה: 10:00

במגדלי הים התיכון
רח' ינובסקי 4 ירושלים

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 65 ₪

חניה בשפע בחניון המקום |הרשמה חובה 
אמנון 050-7201047

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

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



    עמותת ברידג' ירושלים
שמח להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים

יום שישי 12 במאי 2017
בשעה 10:00

ב"מגדלי הים התיכון"
רח' ינובסקי 4, ירושלים

מנהל תחרות: ברי אבנר

מחיר למשתתף 65 ₪
כולל כיבוד ושתיה חמה

גביעים ל- 3 המקומות הראשונים 
וכן למקום ראשון עד דרגת אמן כסף

שלומית – 052-2670177 | עפרה – 050-5562459

מועדון בית מכבי ראשל"צ מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שבת 13 במאי 2017 | בשעה  10:00 – 14:00
רח' גולדה מאיר 21 קריית ראשון )באולם הכדורסל – בית מכבי(

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

מס' מקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה שגב חן 050-7712396
חניה חופשית במקום 

סניף הקריות מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 12 במאי 2017
בשעה: 10:00

מרכז שיקום וספורט אילן בקריית חיים
)לרשום ב- WAZE חיפה במקום קריית חיים(

מנהל תחרות : אסף עמית
מחיר למשתתף: 65 ₪

פרטים נוספים, הוראות הגעה והרשמה באתר הסניף:
www.micha-amit.com

ניתן להרשם באמצעות כפתור הרישום באתר
או בטלפון: דוד אמבר 052-6346447 

אסף עמית 050-9511422

תוצאות תחרויות

סימולטנית מרץ 2017 בחישוב ארצי 
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 12/03/17

השתתפו 1030 זוגות

מצטברשמותדרוג

74.78בן עמי חנן - חן אברהם1

74.13קיסרי נסים - רם דוד2

73.70גוניק-ששון אורנה - לובינסקי יובל3

72.83פומרנץ לוי - בנישטי שלמה4

72.82כהן ליאור - צדיק ארז5

71.32הרשקוביץ שלמה - שורוש נבייה6

69.62בן נון אביבה - קינן עודד7

69.51פלורס משה - פלורס חיה8

69.37טודרס דב - שלייפר ישראל9

69.36ארגז ירון - מרמר רוני10

מצטברשמותדרוג

73.64בן נון אביבה - קינן עודד1

72.55כהן ליאור - צדיק ארז2

71.38קיסרי נסים - רם דוד3

70.33פומרנץ לוי - בנישטי שלמה4

69.41בן עמי חנן - חן אברהם5

69.22גוניק-ששון אורנה - לובינסקי יובל6

69.16לנדאו שחר - ראובן עמי7

68.67הרשקוביץ שלמה - שורוש נבייה8

67.94גוטמן הנרי - גונן נחום9

67.83הנר ברטה - הנר אלכסנדר10

בחישוב Handicapחישוב משוקלל



רב אמן ארד 
טל ישראל, גליל תחתון 

רב אמן 
כהן אילן, רמת השרון 

אמן בכיר כסף 
פרוז איתי, אשדוד 

אמן בכיר ארד 
שרו יונתן, חדרה 

לונשטיין תומר, מועדון לידור 
אמן כסף 

גורביץ תמר, השרון 
אמן ארד 

מזרחי שמחה, חיפה/כרמל 
ולט חבני מתנה, השרון 

אביטבול מרדכי, רמת גן 
בינט ג'ורג' שמעון, מרום נווה 

פנו אבי, ראשון לציון 
קיקוב רפאל, רחובות 

אמן 
ליבלינג לינדה, חיפה/כרמל 

גלקין גדי, חדרה 
שוובה דני, סביון-קרית אונו 

נבון משה, ערד 
סגן אמן זהב 

קרומבי דורית, "הרץ" חיפה 
קדמי יעקב, רמת גן 
קדר עמוס, רמת גן 

גילאון אריה, מרום נווה 
משאלה נורמה, באר שבע 

סגן אמן כסף 
לנגר נמרוד, לב הצפון 
פריש חוה, לב הצפון 

בן ארי תמר, עמק יזרעאל 
סויסה לב טוב אופיר, עמק יזרעאל 

גולדברג אבי, רמת גן 
אדיב יעקב, מושבות-שמריהו 

מיוחס עליזה, נס ציונה 
קוסטו דורית, נס ציונה 

סגן אמן ארד 
פישר אבי, לב הצפון 

גרוס יחיאל, רקפת קרית טבעון 
בר שדה ברוריה, קיסריה 

פורת גאולה, מרכז ספורט רשלצ 
הירש ליזה, רעננה ההגנה 

קמינר שמואל, רעננה ההגנה 
שליטין נעמי, רחובות

סגן אמן 
לוי קרן, כיכר המדינה ת"א 

פישר חנה, לב הצפון 
גרינמן שמשון, חיפה/כרמל 

עמיחי מורי, קריות/חיפה 
פיקסל יואב, עמק יזרעאל 

ברק שמעון, השרון 
דודקו סופי, ברידג' פוינט פולג 

קרן ארוצינוב, ברידג' פוינט פולג 
נוי יצחק, מושבות-שמריהו 

פלץ משה, מושבות-שמריהו 
פריד עדינה, מרום נווה 

אוסטווינד שולמית, ירושלים 
אורון צילה, מרכז הברידג' ים 

בן-שיטרית ניסים, מרכז הברידג' 
ים 

שפירא גבריאל, מרכז הברידג' ים 
קרל דב, חדרה 

שנבל יגאל, קיסריה 
רוזנטל ענבל, סביון-קרית אונו 

פורת יגאל, מרכז ספורט רשלצ 
שקד מלכה, מרכז ספורט רשלצ 
הומי רבקה, בית מכבי ראשל"צ 

פלוטקין שרה, בית מכבי ראשל"צ 
אמיר גילה, רעננה ההגנה 
דגן עמוס, רעננה ההגנה 

קידר אלי, רעננה ההגנה 
מירון מאירה, באר שבע 
אבישי יהודית, רחובות 
הדר שושנה, רחובות 

שחקן מתקדם 
בורלא אסתר, כיכר המדינה ת"א 

נסומה חיים, לב הצפון 
נסומה רותי, לב הצפון 

מנדר ענת, כרמיאל 
סליגסון יואל, קריות/חיפה 

פרטר יעקב, טבעון 
פרטר רחל, טבעון 

עמרי יזן נאל, עמק יזרעאל 
יעקבי שרה, רקפת קרית טבעון 

נצר יובל, כפר סבא 
שולמן יגאל, הדר כפר סבא 

גוטליב מרים, אביבים 
זמיר אירית, אביבים 

כרדי אברהם, אביבים 
פניג'ל רות, אביבים 

כץ נעמי, מושבות-שמריהו 
רז רוזט, מושבות-שמריהו 

אברמוב ציונה, ירושלים 
זהר שרה, ירושלים 

רפופורט סטפן, ירושלים 
להב מיכאל, מרכז הברידג' ים 
פפר מיכל, מרכז הברידג' ים 

קאיזרמן אדית, זכרון יעקב 
אפלבוים נעמי, בית מכבי ראשל"צ 
רוטשילד יעקב, בית מכבי ראשל"צ 

רוטשילד שולמית, בית מכבי 
ראשל"צ 

הייד ג'יליאן, רעננה ההגנה 
וקס טובה, וקס-רחובות 

אבס דן, נס ציונה

מקבלי תארים חדשים ביום 12 למרץ 2017
דרגות

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

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


