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תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מאי 2014 – יולי 2014 

* ראו מודעה מפורטת.

2014 - Top Bottom 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

הודעות חשובות



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

אליפות ישראל לזוגות סניורים 2014
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שיטת חישוב .(18X2) ישוחקו 36 חלוקות
כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

שבת 5 ביולי 2014
שעה 09:30 עד 14:40 לערך

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

במועדון בצומת ראם (מסמיה)
פרטים נוספים  - יש לבדוק

 בזמן ההרשמה

מועדון "אביבים"
רח' דיסנצ'יק 7, 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

סניור = מי שנולד ב: 31.12-1954 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 ב: -18 19 ביולי 2014.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות בגמר במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי ההתאגדות בתוקף בשנת 2014

תחרות סימולטנית ארצית
התחרות הקרובה תתקיים ב-18 במאי 2014

נקודות אמן ארציות ומקומיות מחושבות בשני אופנים:

1. שיטת חישוב רגילה

2. שיטת חישוב HANDICAP – שקלול תוצאה לפי דרגה. (ככל שדרגת הזוג נמוכה יותר
בהשוואה למקום המשחק, כך תוצאתו תקבל "בונוס" גדול יותר).

נקודות האמן ניתנות בכל מסלול בנפרד (הגבוה מביניהם), כך שיותר שחקנים נהנים וזוכים בנקודות אמן.

נצלו את ההזדמנות והשתתפו בתחרות.

חוברת ניתוחי ידיים תחולק למשתתפים. החוברת נכתבה ע"י עדי אסולין שחקנית נבחרת ישראל 
מאז היותה בת 14! סגנית אלופת אירופה עד גיל 21 ב-6 השנים האחרונות ומורה לברידג'.



הודעות מועדונים

מרכז הברידג' י"ם מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית ע"ש משה בן אוזיליו ז"ל 

2 מושבים 24 ידיים (ימי ג' אחה"צ).

מושב 1 ביום ג' – 20 במאי 2014 
מושב 2 ביום ג' –27 במאי 2014

בין השעות 17:00 – 20:00

גביעים לשלושת המקומות הראשונים

בבית בלב, ירושלים 
(מול "בזק", הכניסה דרך רח' אוסישקין ורח' צפת)

מחיר למשתתף: 110 ₪, ל 2 המושבים
כולל שתיה חמה וכיבוד קל – חופשי.

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!

בריאן  0544-715950     

מגי  0544-715949 

מועדון הברידג' רמת השרון

מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

"גביע האביב" 
מושב אחד, 30 ידיים

שתתקיים ביום שישי 23 במאי 2014

בין השעות 10:00 עד 14:00

במועדון רמת השרון, סוקולוב 52 רמה"ש.

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!

אצל יעקב מינץ: 052-2783263

03-5403244 

www.bridgerh.co.il ודרך צור קשר באתר המועדון

רשימת מורים מוסמכים 
באתר ההתאגדות, במדור "שחק ברידג'" פורסמה רשימה של מורי ברידג' שהוסמכו ע"י ההתאגדות 

במהלך השנים. הרשימה תסייע לציבור לומדי הברידג', המורים עצמם וכן סניפים וגופים המעוניינים 

להעסיק מורים לברידג'.

אם הנכם מורים מוסמכים ואינכם מופיעים ברשימה, אנא שלחו למשרד צילום של תעודת ההוראה 

שקיבלתם, בצירוף שם מלא, מס' חבר, שם המורה בקורס המורים ורקע בהוראה במידה וקיים.

אם הנכם מופיעים ברשימה אך אינכם פעילים, עדכנו אותנו על מנת שנסיר את שמכם מהרשימה.

מועדון הברידג' נתניה,

מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש שמואל (שמיל) כץ ז"ל 
מושב אחד 30, ידיים

שתתקיים ביום שבת ה 24 במאי 2014
בשעה 10:00 במועדון הברידג',

רח' שמואל הנציב 15, כניסה מרח' בקמן 2.

מחיר למשתתף 70 ₪,
גביעים יינתנו ל-3 המקומות הראשונים.

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!

מיקי: 050-5401475

טל: 077-5567475, 09-8337063

מועדון הברידג' רחובות, מתכבד להזמינכם

לתחרות מקומית ע"ש אורה דן
מושב אחד, 24 ידיים

שתתקיים ביום שישי, 30 במאי 2014
בין השעות 10:00 עד 14:00
במועדון, רח' המנוף 1 רחובות

בתחילת התחרות יתקיים טקס קצר לזכרה.

פרסים כספיים: 

500 ₪ למקום ראשון,

200 ₪ למקום שני,

גביע לזוג המדורג ראשון, בדרגות עד אמן.

עלות למשתתף 40 ₪ 

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!

מאיר ברקמן: 050-7353303,

נעמי לזר: 050-8844494, דורית כהן: 050-9427818



בתי הלוחם מתכבדים להזמינכם 
ל"טורניר וקסלר"

לזכרם של רות וג'ק וקסלר  

שיתקיים ביום ו' ה 6 ביוני 2014
בין השעות 10:00 עד 14:00

בשלושת בתי הלוחם – ת"א, י"ם, חיפה.

מס' מקומות מוגבל,
ההרשמה מראש חובה!

ת"א – שמואל ברקאי 49

03-6461646

חיפה – דרך צרפת 101 

04-8590820

ירושלים – מנחת, ליד גן החיות התנכי

08-6750011

מועדון ברידג' גבעתיים,

מתכבד להזמינכם 

לתחרות ארצית"גביע גבעתיים" 
מושב אחד 30, ידיים

שתתקיים ביום שבת, 7 ביוני 2014

בין השעות 10:00 עד 14:00

באולם "גרניט", בבית ההתאגדות,

 רח' יערה 27, רעננה.

מס' מקומות מוגבל,

ההרשמה מראש חובה!

אוה ליבוביץ' 054-4651504

מועדון הברידג' רמת השרון 
מתכבד להזמינכם לתחרות 

ארצית "קיץ תשע"ד" 
2 מושבים 24 ידיים (ימי ג' אחה"צ)

מושב 1 ביום ג' – 17 ביוני 2014 
מושב 2 ביום ג' –24 ביוני 2014

החל מהשעה 20:00.

מס' מקומות מוגבל,

ההרשמה מראש חובה!

אצל יעקב מינץ: 052-2783263

03-5403244 

ודרך צור קשר באתר המועדון

www.bridgerh.co.il

דדרגות

רשימת מקבלי דרגות ביום 9 באפריל 2014

רב אמן כסף 
 מזרחי יפה, רמת השרון  

אמן זהב 
 אורלוביץ עמוס, ספורט + חולון 

 שבש אווה, רמת השרון 

 שקד יצחק, קריות/חיפה 

 בן נון אביבה, אביבים 

 גורן בן-שלום עמית, ראשל"צ  

אמן כסף 
ברק אלעד, כיכר המדינה ת"א 

 הפטקה מיכאל, טבעון 

 תלם מלכה, רקפת קרית טבעון 

 קניגסברג אייל, רמת גן 

 לובינסקי אורנה, אביבים 

 ישראל לאה, ירושלים 

 בוברוב ממן מתי, אשקלון 

 לוי קלרה, אשדוד 

 וייס רענן, קבוצי צפון 

 

אמן ארד 
 פדהצור פועה, רקפת קרית טבעון 

 וילנסקי אריה, מושבות-שמריהו 

 שניידר ישי, מרכז הברידג'-י"ם 

 שובל אפרים, נס ציונה 

 דורון יהודה, קבוצי דרום 

אמן 
עמירון חנה, רמת השרון 

 קורן אשר, לב הצפון 

 אביטוב טובה, נהריה 

 הולינגר עירית, "הרץ" חיפה 

 בלום טל, השרון 

 נקאש חוה, אביבים 

 אביצור מנשה, מושבות-שמריהו 

 שרון נאוה, פרדס חנה-חדרה 

 קליפר דב, חדרה 

 אדמון יהודית, ויצו פתח תקוה 

 גורדון זאב, מרכז ספורט ראשל"צ 

 שטיף יעקב, רחובות 

 תמאם חיים, וקס-רחובות 

 הנינה אלון, קבוצי צפון 

 

סגן אמן כסף 
 הופמן ניצה, רמת השרון 

 גני רותי, חיפה/כרמל 

 אוחנה שחר, טבעון 

 ברוש מרגלית, רקפת קרית טבעון 

 גורביץ תמר, השרון 

 לנדה חוה, מושבות-שמריהו 

 אשבל לאה, ירושלים 

 נועם גבריאל, ירושלים 

 אייזן גנריך, מרכז הברידג'-י"ם 

 פביאן אבירם, זכרון יעקב 

 בנירי עילי, ויצו פתח תקוה 

 שניטמן נגה, ויצו פתח תקוה 

 גז חנה, מרכז ספורט ראשל"צ 

 עזרן רחל, מרכז ספורט ראשל"צ 

 שקד נינט, מרכז ספורט ראשל"צ 

 רבסקי גילה, בית מכבי ראשל"צ 

 קריב מיכאל, רחובות 

 דניאל שלום, אשדוד 

 אלקלעי אורנה, נס ציונה 

 דומברבה לוסיאן, נס ציונה 

 שטיינברג רותי, נס ציונה 

 סבירסקי רפי, קבוצי דרום 

 

סגן אמן 
 מרקוביץ אטליה, חיפה/כרמל 

 כהן עדנה, השרון 

 פורת מאיר, השרון 

 בר זיו חנה, כפר סבא 

 קרטיס מירה, מושבות-שמריהו 

 נחום פרידה, ירושלים 

 דה-פריס אברהם, מת"ב הרצליה 

 אליתים יהודה, מרכז הברידג'-י"ם 

 ברוך איציק, מרכז הברידג'-י"ם 

 יושע אמנון, מרכז הברידג'-י"ם 

 יושע לילי, מרכז הברידג'-י"ם 

 בלודז יונתן, ויצו פתח תקוה 

 אליעזר אברהם, ערד 

 ארבל אליאס, באר שבע 

 חיון לילי, באר שבע 

 חנונה דוד, אשדוד 

 פלג ורד, כפר מרדכי



תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג

126.0ברנר אילנה - פופלילוב מתילדה1

95.0זינגר מריקה - לויט-פורת רות2

87.0ממן גיא - כץ פז3

71.0רוזנפלד ורדה - אלון הדסה4

53.0אורן אפרת - טל דנה5

53.0בורק לואיזה - זייטמן מגי6

48.0קיש תמר - מזרחי יפה7

46.0יהל נילי - דורי צביה8

43.0גורן בן-שלום עמית - ברוידא שרה9

42.0ניימן עירית - נחמיאס יהודית10

אליפות נשים 2014 ע"ש אורה דן
מושב:4 מתוך 4 תאריך: 05/04/14, תוצאות כלליות

השתתפו 36 זוגות


