
ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן מאי 2017

עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר,
כתובת משרד ההתאגדות: יערה 27, רעננה מיקוד 4320458

טל. 09-7774031, פקס. 09-7774033
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל
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אליפות ישראל הפתוחה 
לזוגות – גמר על

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים – שלב מחוזי*

אליפות ישראל לזוגות 
סניורים – חצי גמר וגמר

3  -  2

 4

30

אליפות ישראל לנשים 
חצי גמר וגמר*

סימולטנית ארצית

פסטיבל הברידג' 
הבינלאומי ה-51 

)עד 6 ביולי(

30.6 עד 
6.7

14 - 10

22

פסטיבל הברידג' 
הבינלאומי ה- 51

משחקי הברידג' 
במסגרת המכביה ה 20

גביע המדינה לקבוצות - 
מוקדמות

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מאי 2017 - יולי 2017

* ראה מודעה מפורטת

הודעות חשובות

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51
יתקיים בין התאריכים

30 ביוני ועד 6 ביולי 2017

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 !

www.ibf-festival.org :כל הפרטים באתר הפסטיבל



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

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

אפשרות עדכון פרטי שחקן,  דרך המערכת המקוונת
שחקנים יקרים שימו לב, במידה והנכם מעוניינים לעדכן פרטים )שינוי כתובת, 
טלפון, הוספת אי מייל וכד'(, ניתן לעשות זאת, באמצעות המערכת המקוונת 

שבאתר ההתאגדות.

לעדכון פרטים פעלו בהתאם להוראות הבאות:
1 .www.bridge.co.il היכנסו לאתר ההתאגדות
לחצו על אייקון "תשלומים" בתחתית הדף. 2
בחרו בכפתור  "חידוש חברות". 3
4 ..ENTER הזינו מספר חבר ותעודת זהות וליחצו
הוסיפו / תקנו את הפרטים הרלוונטיים.. 5
לחצו על כפתור "עדכון" בתחתית הטופס. )הכפתור מופיע רק לאחר הוספה / תיקון פרטים(.. 6

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.

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



מועדון ברידג' אשדוד
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

"60 שנה לאשדוד"
2 מושבים קצרים 36 ידיים

18 בורדים

יום שישי 26 במאי 2017  |  בשעה: 10:00
באולמי בל מר

רח' הטיילת 10 חוף מי עמי, אשדוד

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר כולל ארוחת צהריים למשתתף – 100 ₪

פרסים כספיים בסך 6500 ש"ח
חובה להרשם מראש

כהן חיים – 052-3733609  |   פרוז משה – 052-6002364

מועדון רמת השרון 
שמח להזמינכם לתחרות גביע שבועות תשע"ז

מושב 1 30 ידיים
יום שבת 27 במאי 2017  |  בשעה: 10:00

רח' סוקולוב 52 רמת השרון
מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

הרשמה מראש חובה
יעקב מינץ – 052-2783263

מועדון 03-5403244 
www.bridgerh.co.il אתר המועדון

הודעות מועדונים

מועדון הברידג' חולון
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש חברינו תדמור אריה ז"ל
2 מושבים 24 ידיים 

יום שלישי  9 במאי 2017  |  בשעה 20:00
יום שלישי 16 במאי 2017  |  בשעה 20:00

מתארחים במועדון ברידג' חולון
רח' הלוחמים 30

)צמוד למשרדי הרישוי( חולון

מנהל תחרות – אילן שזיפי

מחיר למשתתף 120₪ עבור 2 המושבים
לפרטים והרשמה מראש חובה
טושר רועי – 050-9033355

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

להרשמה: שלומית – 052-2670177 עפרה – 050-5562459

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

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
הרשמה אצל שגב חן 050-7712396

חניה חופשית במקום

מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש יצחק נוסבאום ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 9 ביוני 2017  |   בשעה 10:00
במועדון כרמל

רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה
מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף 65 ₪

גביעים מהודרים ופרסים כספיים
ל- 3 המקומות הראשונים

מס' המקומות מוגבל | הרשמה מראש חובה
יניב זק – 054-8083015  |  אריה ברקוביץ – 052-8757855



תוצאות תחרויות

סימולטנית אפריל 2017 בחישוב ארצי 
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 02/04/17

השתתפו 993 זוגות

מצטברשמותדרוג

79.93סומוב מרינה - סוחנוב ולרי1

71.71גנס בוב - דורון רון2

70.32גרינשטיין מייק - פרלמוטר אריה3

70.26פלדבוי גיל - גורדון דן4

69.49ורם מנחם - גולן רחל5

68.84חיות אבי - בן שמחון אמליה6

67.54נמט שלמה - גרייצר יאיר7

67.52גלסר אנדרי - ברקוביץ אריה8

67.38שעובי אביהוא - אשל רן9

67.03איתן יבגניה - איתן מוניה10

מצטברשמותדרוג

81.16סומוב מרינה - סוחנוב ולרי1

69.45פלדבוי גיל - גורדון דן2

68.47איתן יבגניה - איתן מוניה3

67.95גנס בוב - דורון רון4

67.14ברסלר שלמה - בן סימון שרל5

67.09עדי נורית - שלם איריס6

66.41הרשקוביץ בלו - מלמד רות7

66.31שפירא ירון - בן-דוד רוני8

66.23חיות אבי - בן שמחון אמליה9

66.09כהן ליאור - צדיק ארז10

בחישוב ארצי - Handicapבחישוב ארצי - משוקלל

מועדון רמת השרון 
שמח להזמינכם לתחרות לקראת הפסטיבל

מושב 1 30 ידיים
יום שלישי 13 ביוני 2017 | בשעה: 20:00

רח' סוקולוב 52 רמת השרון

מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪
גביעים מהודרים לשלושת המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה

יעקב מינץ – 052-2783263 | מועדון 03-5403244 
www.bridgerh.co.il אתר המועדון

מועדון נס ציונה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים
יום שבת 10 ביוני 2017 | בשעה 10:00

ב"קניותר" )קומת חניה(
רח' שדרות האירוסים 53, נס ציונה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים מהודרים ו/או פרסים כספיים
ל- 3 המקומות הראשונים

מס' המקומות מוגבל ביותר
הרשמה מראש חובה

יעקב מיוחס – 054-6892939 

מועדון ברידג' קלאב רחובות
שמח להזמינכם לתחרות ארצית

לזכרו של צרטוק ליאוניד ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 16 ביוני 2017 | בשעה 10:00
במועדון ברידג' קלאב רחובות

רח' המנוף 1, רחובות

מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 75 ₪
גביעים ל- 3 המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה
נעמי לזר – 050-8884494 | דורית לשם – 050-9427818

מאיר ברקמן – 050-7353303 

מועדון הברידג' סביון- קריית אונו 
בהנהלת שירי פאור

מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שבת 17 ביוני 2017 | בין השעות: 14:00 - 10:00

בית התרבות החדש של סביון
רח' סמטת היובל 1, סביון

מנהל תחרות: אילן שזיפי
חניה בשפע, גישה לנכים

לפרטים והרשמה מראש חובה
שירי – 054-7999781
שורה- 052-8802656



סגן אמן 
וגנר-אביטל יעל, חיפה/כרמל 

פרידמן יוסף, קריות/חיפה 
פיאנקביץ שולה, נהריה 

פירר איגור, נהריה 
בנדק מור, עמק יזרעאל 
גזית גונן, עמק יזרעאל 
עזרא לארי אלי, השרון 

זמיר אירית, אביבים 
רשתי משה, אביבים 

אורבן תומס, בית בלגיה י"ם 
אנגלמן נחום, מרכז הברידג' ים 

גונן נילי, מרכז הברידג' ים 
שויגר צבי, מרכז הברידג' ים 

רוזנצוויג אלחנן, סביון-קרית אונו 
קונפורטי רוני, בית מכבי ראשל"צ 

שקד חנה, בית מכבי ראשל"צ 
גולד סילביה, רחובות 

ארבל עמוס, וקס - רחובות 
פישר אהובה, נס ציונה 

שחקן מתקדם 
בנג'מין גרהם, כרמיאל 

ודיש אמה, כרמיאל 
גד עדי, טבעון 

אגור אורית, רקפת קרית טבעון 
טוביה יוסף, רקפת קרית טבעון 

עמישב מילכה, רקפת קרית טבעון 
שושני רזיאל, רקפת קרית טבעון 

וינברגר גורג, השרון 
גוטפריד ורדה, ברידג' פוינט פולג 

טוביה ברק, ברידג' פוינט פולג 
קמיר זוהר, ברידג' פוינט פולג 

גרינברג לורט, כפר סבא 
זמיר גורי, אביבים 

לוטרמן זהבה, אביבים 
פוקסברונר אסתר, מרום נווה 
פוקסברונר משה, מרום נווה 

גודמן לין, ירושלים 
דורון אמנון, ירושלים 
לילינטל גון, ירושלים 

הרש שמעון, בית בלגיה י"ם 
אברמוביץ איוה, מרכז הברידג' ים 

דהן שמעון, מרכז הברידג' ים 
שושי זאב, חדרה 

בן יאיר הילה, מרכז ספורט רשלצ 
לוי אסתר, בית מכבי ראשל"צ 

שמעוני רינה, רעננה ההגנה 
ווינשטוק סלמה, באר שבע 

הופמן שלמה, וקס - רחובות 
ירושלמי דליה, וקס - רחובות 
נוסבאום עפר, וקס - רחובות 
פדרמן שלמה, וקס - רחובות 

פולק עמוס, וקס - רחובות 
ווקס זיגי, מועדון מודיעין 
ווקס חיה, מועדון מודיעין 

רב אמן 
דימנט נעם, רחובות 

סגל מרדכי, כפר מרדכי 
אמן בכיר זהב 

פלופסקי לאון, חיפה/כרמל 
עומר זך, עמק יזרעאל 

רז אמנון, בית בלגיה י"ם 
טוויג אהרון, ויצו פתח תקוה 

רובינשטיין שמיל, אשקלון 
אמן בכיר כסף 

מורג שי, אביבים 
אמן בכיר ארד 

ליבר מוניקה, קריות/חיפה 
בסקין בן, מרכז הברידג' ים 

עבו עליזה, גליל תחתון 
אמן בכיר 

לשד איתן, נהריה 
קורן תקוה, ברידג' פוינט פולג 

מנדלאי אמי, רמת גן 
הרפז חיים, אשדוד 

אמן זהב 
ראובני יהודית, לב הצפון 

ספינקה גילי, השרון 
רוזן צבי, ערד 

ניר דוד, באר שבע 
שטאובר אריה, נס ציונה 

אמן כסף 
שורוש נבייה, עמק יזרעאל 

עזרא אודט, השרון 
קרונקופ דליה, מושבות-שמריהו 

ירניצקי גלעד, וקס - רחובות 
גוטליב רונן, מועדון מודיעין 

אמן ארד 
כספי ישראל, גל - ראש העין 
כספי פנינה, גל - ראש העין 

גל עדנה, השרון 
לייט אדי, השרון 

שרגא פסח, רמת גן 
בכר פנחס, מושבות-שמריהו 
סבח אופק, מושבות-שמריהו 

שליבוביץ יונתן, מושבות-שמריהו 
גני רותי, ויצו - נוה יוסף 

חיינה מרדכי, ויצו - נוה יוסף 
ניב תורית, מרכז הברידג' ים 

שחר אילנה, מרכז הברידג' ים 
שינדלר דן, מרכז הברידג' ים 

גלרנטר אילנה, באר שבע 
שחר אתי, רחובות 

בירנבאום מוניק, אשדוד 
בירנבאום צבי, אשדוד 

אמן 
אפרים דוד, גל - ראש העין 
לדרמן גילה, ספורט + חולון 

מצא שמואל, רמת השרון 
גונן נחום, כיכר המדינה ת"א 

דוד אילן, חיפה/כרמל 
סגל אלין, רקפת קרית טבעון 

סגל דוד, רקפת קרית טבעון 
משיח משה, רמת גן 
רומנו משה, רמת גן 

זגר אני, אביבים 
דינוביץ חני, מושבות-שמריהו 
צוויג חיה, מושבות-שמריהו 

רמר אסתר, מושבות-שמריהו 
קרמנשהי אריה, ירושלים 
כץ יעל, מרכז הברידג' ים 
בן-הרוש אלברט, נתניה 

גבעולי שושנה, חדרה 
גל רבקה, חדרה 

כהן חנה, רחובות 
ארדיטי רון, כפר מרדכי 

סגן אמן זהב 
גל ציון, גל - ראש העין 

מורוזנסקי לאוניד, כרמיאל 
אורון הרצל, קריות/חיפה 

נחמיאס יוסף, "הרץ" חיפה 
רפילוביץ רינה, רקפת קרית טבעון 

הרץ רבקה, מושבות-שמריהו 
כהן שוש, מושבות-שמריהו 
ניצן מרים, מושבות-שמריהו 

גלעדי ציפי, מרום נווה 
ברחודר דרור, סביון-קרית אונו 

בשביץ אסתר, ראשון לציון 
בלקירש חנה, בית מכבי ראשל"צ 

כהן אינה, רחובות 
פריאנטי שמחה, רחובות 

ברייר אמנון, נס ציונה 
סגן אמן כסף 

קרוליצקי אלכס, נהריה 
רפילוביץ אלכס, רקפת קרית טבעון 

אהרוני אורית, השרון 
אמדו דליה, מרום נווה 

בר אילן חגי, חדרה 
ליברמן ארנון, סביון-קרית אונו 

אליהו עובדיה, מרכז ספורט רשלצ 
פורת גאולה, מרכז ספורט רשלצ 

מוספיר אלברט, ערד 
ריבסקי ג'וליאן, רעננה ההגנה 

עמיר גילה, באר שבע 
כהן ליאור, אילת 

קורשיה דניאל, אשדוד 
אבירי עדי, כפר מרדכי 
בבניק יוסף, נס ציונה 

סגן אמן ארד 
גרנות אילנה, גל - ראש העין 

לאופר נחמה, כיכר המדינה ת"א 
ספיר צביה, כרמיאל 

גזית גלי, נהריה 
קינן עודד, אביבים 

פדלון אורה, מרום נווה 
אבלגון אלכס, מרכז הברידג' ים 

ימין דוד, רעננה ההגנה 
מועלם נירה, רעננה ההגנה 
שפיצר ארוין, רעננה ההגנה 

מקבלי תארים חדשים ביום 5 לאפריל 2017

דרגות


