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* ראה מודעה מפורטת

חוקי הברידג' החדשים
במהלך חודש ספטמבר 2017 יכנסו לתוקף חוקי הברידג' החדשים

 .) WBF( כפי שנקבעו ע"י התאגדות הברידג' העולמית
לצורך הטמעת החוקים בישראל, ההתאגדות לברידג' תקיים 4 ימי עיון המיועדים למנהלי 

תחרויות בכל הדרגות. ימי העיון יתקיימו בבית ההתאגדות – רח' יערה 27 ברעננה.

המחיר למשתתף 50 ₪ )כולל כיבוד(.
ההרשמה לימי העיון דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות.

ועדת חוקהועדת חוקה

מנהל תחרות שלא ישתתף בימי העיון יחוייב בבחינה על מנת לשמור על דרגתו 

הודעות חשובות

יום עיון  1

יום עיון  2

יום עיון  3

בהנחיית טון קוינמן, יו"ר ועדת החוקה של ה WBF, יתקיים ביום ו' ה- 7/7/17 
החל מהשעה 10:00 ומיועד למנה"ת תחרויות החל מדרגה 2 ומעלה )חובה 

למנהלי תחרויות בדרגה 3 ומעלה(.

יתקיים ביום ו' ה- 28/7/17 החל מהשעה  12:00 .

יתקיים ביום שבת ה- 9/9/17 , החל מהשעה 10:00.

יתקיים ביום שישי ה- 18/8/17  החל משעה 10:00 במועדון חיפה כרמל 
)רח' מחניים 9 , חיפה(.

יום עיון  4



בואו לשחק בתחרויות גביע המדינה 
דרך מצוינת לזכות בנקודות אמן בינלאומיות וארציות

גביע המדינה לקבוצות 2017 
התחרות תתקיים במתכונת של מסלול אחד משותף של גביע המדינה לקבוצות.
התחרות תיערך בחודשים יולי עד ספטמבר 2017 על פי השיטה הבאה )התכנון מניח 30-50 קבוצות, 

וייתכנו שינויים בארגון אם המספר יהיה שונה משמעותית(.
כלל הקבוצות שיירשמו במועד, ידורגו לפי מקדם הרמה של השחקנים בקבוצה ולפי השתייכותם 

לליגה בשנת 2017.  כרבע מן הקבוצות הנרשמות )המספר המדוייק תלוי במספר הקבוצות שירשמו 
ובשיקולי אירגון ותפוסת האולם( יוגדרו כ'קבוצות בכירות' ויעלו ישירות לשלב השני. 

מוקדמות - יום שבת 22 ביולי: תשתתפנה כל הקבוצות שלא שוחררו מהשלב הראשון. שיטת 
התחרות SWISS, 4 מפגשים של 12 חלוקות )2 מושבים(. כרבע עד מחצית מהקבוצות עולות לשלב 

הבא ואליהן מצטרפות הקבוצות הבכירות ששוחררו מהשלב הראשון.
המשך התחרות בשיטת המפסיד יוצא:

שלב 32 – יום שישי 4 באוגוסט: בהשתתפות הקבוצות שעלו מהמוקדמות והקבוצות ששוחררו 
מהמוקדמות )קיום שלב זה כפוף למספר הקבוצות שירשמו(.

שמינית גמר - שבת 5 באוגוסט בבוקר: בהשתתפות 16 קבוצות. שתי מחציות של 12 חלוקות. 8 
הקבוצות המנצחות עולות לרבע הגמר, המפסידות משחקות משחקי דירוג 9-16

רבע גמר – שבת 5 באוגוסט אחרי הצהריים: בהשתתפות 8 קבוצות. השיטה זהה לשיטת שמינית 
הגמר, 4 הקבוצות המנצחות עולות לחצי הגמר.

חצי גמר - יום שישי 1 בספטמבר: בהשתתפות 4 קבוצות. שתי מחציות של 14 חלוקות, המשחק עם 
מסכי הפרדה. המנצחות עולות לגמר.

גמר - שבת 2 בספטמבר: בהשתתפות מנצחות חצי הגמר. שלושה מקטעים של 14 חלוקות עם 
.BBO-מסכי הפרדה, שלב הגמר משודר ב

גביעים מפוארים לקבוצה הזוכה. 
פרסים כספיים בסך כולל של 9,000 ₪ לקבוצות שתגענה לגמר.
נקודות אמן בינלאומיות לקבוצות שתגענה לחצי הגמר ולגמר.

נקודות אמן ארציות ומקומיות למנצחים בכל השלבים.

תכנית המשחקים וסדרי ההרשמה יתפרסמו
באתר ההתאגדות וישלחו לקפטני קבוצות הליגה בדוא"ל. 

דמי השתתפות לקבוצה לכל מושב הם 180 ₪ 

ההרשמה עד לתאריך 17 ביולי 2017 !
ההרשמה דרך אתר התשלומים המקוון של ההתאגדות הישראלית לברידג'

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

2. חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף:  

3. לחצו על:  

לא נוכל להבטיח מקום למאחרים להירשם.



ליגות לקבוצות 2017
שימו לב: סיום ההרשמה ב-15 באוגוסט

תחרויות הליגות לקבוצות 2017 בפתח. בימים הקרובים ישלחו לקפטני הקבוצות הזכאיות 
)לפי תוצאות הליגות 2016( הודעות מפורטות ובהן סדרי ההרשמה.

ההודעות נשלחות בדוא"ל )ולא בדואר כבעבר( – ההודעות נמצאות באתר ההתאגדות

שחקן יקר, אנא בדוק אם קפטן הקבוצה שלך קיבל את ההודעה ואת הפרטים להרשמה.
בכל בעיה )קפטן  בחו"ל / פרש מהקבוצה וכו'(, פנה מייד למשרד ההתאגדות

ibf@bridge.co.il :טלפון 03-9794862, פקס 03-9794319 או בדוא"ל
שימו לב ! משחקי ליגות, בחלק מהבתים, יתקיימו גם בימי ששי.

תכנית מפורטת תפורסם לכל הקבוצות שירשמו כנדרש.

שימו לב, ההרשמה על בסיס מקום פנוי, כל הקודם זוכה.
אין משחקי מבחן לעליה לליגה ב' !

הרשמת קבוצות חדשות
ההרשמה נועדת למילוי מקומות פנויים בליגה ב' 2017 ומיועדת לקבוצות שירדו מליגה ב' 2016, 

לקבוצות חדשות המעונינות להשתלב במשחקי הליגות ולקבוצות שאין בהן מספר מספיק של שחקנים 
עם זכויות )בדרך כלל עקב עזיבת שחקנים(.

הודעה מפורטת על סדרי ההרשמה לתחרות זו, באמצעות המערכת המקוונת של אתר ההתאגדות,  
יפורסמו באתר ההתאגדות וישלחו בדוא"ל לקפטנים של קבוצות שירדו מליגה ב' בעונת 2016.

לפרטים נוספים ושאלות הבהרה, אל תהססו לפנות למשרד ההתאגדות, כל הפרטים 
www.bridge.co.il  יפורסמו באתר ההתאגדות

ההרשמה עד ה 15/8/17,  דרך המערכת התשלומים המקוונת באתר ההתאגדות.

חפשו את האייקון בתחתית הדף 

משחקי הליגות, מלבד היותם מרתקים, הינם גם הדרך הטובה והקצרה ביותר לצבירת 
נקודות אמן ארציות ובינלאומיות וכן תארים חדשים!

בואו להשתתף בתחרויות הליגות 2017 !

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

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



הודעות מועדונים

מועדון ברידג' אביבים 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 24 ידיים

יום שלישי 11 ביולי 2017 | בשעה: 20:30
יום שלישי 18 ביולי 2017 | בשעה: 20:30

במועדון ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 120 ₪ עבור 2 סיבובים
לפרטים והרשמה- מועדון: 03-6417469, 03-6417470

bridgeavivim@comm.net.il :באתר המועדון

מועדון הברידג' ויצו פ"ת
שמח להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים של 18 ידיים

יום שישי 14 ביולי 2017 | בשעה: 09:30

בבית ההתאגדות, רח' יערה 27, רעננה
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 75 ₪
חובה להירשם מראש | חובה להודיע על ביטול

מוטי פז 052-3976602 | טלי וולף 052-8087337

motypaz1@walla.com :רצוי ביותר להירשם

מועדון חולון מתכבד להזמינכם לתחרות 
מושב 1 30 ידיים

יום שבת 15 ביולי 2017 | בשעה: 16:30

בקאנטרי חולון

רח' הלוחמים 30 )צמוד למשרד הרישוי(, חולון

מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪

לפרטים והרשמה: רועי טושר 050-9033355

מועדוני בית הלוחם מתכבדים להזמינכם
לטורניר וקסלר
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 21  ביולי 2017 | בין השעות: 10:00-14:00

בית הלוחם ת"א- אפקה | שמואל ברקאי 49 | 03-6461646
בית הלוחם חיפה | דרך צרפת 101 | 04-8590820
בית הלוחם ירושלים | אהרון שולוב 2 | 02-6750011

פרסים כספיים בהיקף של 9,000 ₪

מחיר למשתתף: 60 ₪ | 40 ₪ לחברי 
ארגון נכי צה"ל ובני/בנות זוג, חיילי צה"ל                                                                                                                                           

ומשתתפים מתחת לגיל 18

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שלישי 25  ביולי 2017 | בשעה: 20:00

רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪

יישמרו מקומות לנרשמים מראש בלבד

לפרטים והרשמה במועדון: 03-6969830

מועדון ברידג' קלאב רחובות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

לזכרה של נחמה דימנט ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 28 ביולי 2017 | בשעה 10:00

במועדון ברידג' קלאב רחובות רח' המנוף 1, רחובות

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים ל- 3 המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה
נעמי לזר – 050-8884494

דורית לשם – 050-9427818

מאיר ברקמן – 050-7353303



תוצאות תחרויות

סימולטנית יוני 2017
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 04/06/17

השתתפו 992 זוגות

סימולטנית יוני 2017
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 04/06/17

השתתפו 992 זוגות

מצטברשמותדרוג

77.20בואנו יעקב - אטס יצחק1

76.62שזר עמוס - שזר ארנון2

73.78בנישטי משה - בר-און דליה3

72.67ארבל דייויד - בר גילי4

72.65ברנדס יניב - ברעם אלי5

72.24שביט מיכאל - פז אלי6

71.15ארנון זאב - ספינקה פיני7

70.31טימיאנקר נח - סורל רבקה8

69.29שקולניק זינובי - שנפ שולמית9

69.16מנדלבאום יצחק - אקרמן ראובן10

מצטברשמותדרוג

74.70בואנו יעקב - אטס יצחק1

72.03ברנדס יניב - ברעם אלי2

71.62שביט מיכאל - פז אלי3

71.50שזר עמוס - שזר ארנון4

70.68ג'וסטר מריון - אברמובשצ'יק ריטה5

69.94בנישטי משה - בר-און דליה6

69.83ארנון זאב - ספינקה פיני7

68.50מתתיהו גל - דנק שחר8

68.40דיין ציון - בורבסקי אברהם9

68.34ארבל דייויד - בר גילי10

בחישוב ארצי - Handicapבחישוב ארצי – משוקלל

מועדון נתניה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש כץ שמואל )שמיל( ז"ל

מושב 1 30 ידיים 

יום שבת 29 ביולי 2017 | שעה -  10:00

במועדון הברידג' נתניה
רחוב דר' בקמן 2 פינת שמואל הנציב 15 נתניה

מחיר למשתתף 70 ₪ 
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מס' המקומות מוגבל - הרשמה מראש חובה

מיקי קליין 050-5401475

מועדון ברידג' פוינט פולג מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית לזכר חנה מאירי ז"ל

מושב 1 30 ידיים

יום שישי 11 באוגוסט 2017 | בשעה 10:00

בבית ההתאגדות, רח' יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

רישום מוקדם חובה

אורית 052-5673392 | ישראל 054-2262642

מועדון ברידג' קריית טבעון וגניגר שמח להזמינכם לתחרות ארצית "גביע דן בר"
מושב 1 30 ידיים

יום שבת 12 באוגוסט 2017 | בשעה: 10:00 

באולם חדר האוכל של קיבוץ גניגר
גביעים לשלושת המקומות הראשונים   |   נקודות אמן ארציות

מחיר למשתתף: 60 ₪  כולל כיבוד קל
מנהל תחרות: אסף עמית

פרטים נוספים והרשמה מוקדמת חובה: יורם שניידר 04-9832888 | אריאל בן דרור 050-8565064



אליפות ישראל לזוגות נשים 2017
מושב:4 מתוך 4 תאריך: 03/06/17

השתתפו 36 זוגות | מנהל תחרות: אבנר ברי

מצטברשמותדרוג
130.5טל דנה - טל לביאה1
90.5ברנר אילנה - פופלילוב מתילדה2
90.5בנימין סלביה - פז שרה3
82.5מורן אורית - גרייצר נורית4
65.5אברמוב ורדה - זינגר מריקה5
59.5בוברוב ממן מתי - ממן גיא6
57.5ניימן עירית - ספקטור מיכל7
52.5בלוך שרה - טולדנו חנה8
45.5בראונשטיין יעל - ריזנברג אורלי9

35.5זייטמן מגי - בורק לואיזה10

תוצאות כלליות

מקבלי תארים חדשים ביום 11 למאי 2017

דרגות

רב אמן בינלאומי 
ליבסטר נדיה, השרון 

רב אמן ארד 
טל חיים, חיפה/כרמל 

גלעדי יהודה, כפר סבא 
רב אמן 

אלג'ם יוסף ד"ר, רחובות 
אמן בכיר ארד 

פרחי לינה, הלוחם אפקה 
רזניק פרץ, "הרץ" חיפה 

זלצמן בנימין, ירושלים 
אסרף איילה, אשדוד 

אמן זהב 
פורטיאנסקי ג'אנה, גל - ראש 

העין 
טננבוים אורלי, הדר כפר סבא 

מנשה רחל, אשדוד 
אמן ארד 

קון אנריך, ברידג' פוינט פולג 
אמן 

קאופמן אורן, ספורט + חולון 
דונצ'ס דוד, כרמיאל 

קרוב שמואל, אביבים 
ז'נסקר מאיה, ערד 

שבתאי אלי, אשדוד 
סגן אמן זהב 

נוימן אוה, כרמיאל 
שי רחל, רקפת קרית טבעון 

קרפ דוד, כפר סבא 
ובר שרה, מרום נווה 

ענב אן, בית מכבי ראשל"צ 
סגן אמן כסף 

שוהם אילן, גל - ראש העין 
אביב זאב, השרון 

דודקו סופי, ברידג' פוינט פולג 
כץ מרשה, ברידג' פוינט פולג 

קריי דניאלה, רמת גן 
שוורץ מרים, אביבים 

רשתי ששון, מושבות-שמריהו 
כהן אלברט, אשדוד 

קרני סמדר, כפר מרדכי 
סגן אמן ארד 

וגנר-אביטל יעל, חיפה/כרמל 
וילקנסקי אבנר, ברידג' פוינט פולג 

וילקנסקי כרמלה, ברידג' פוינט 
פולג 

אורון צילה, מרכז הברידג' ים 
פורת יגאל, מרכז ספורט רשלצ 

שרון גילה, נס ציונה 
סגן אמן 

קיראי לידיה, רמת השרון 
בן שישו אידה, כיכר המדינה ת"א 
ארבל גדעון, רקפת קרית טבעון 

גולדמן שי, אביבים 
זמיר גורי, אביבים 
טל אריה, אביבים 

רוזנפלד אידה, ירושלים 
שושני אוה, מת"ב הרצליה 

מזרחי גילה, מרכז הברידג' ים 
שכטר בני, מרכז ספורט רשלצ 

יונה דוד, רעננה ההגנה 
שחקן מתקדם 

ורדניקוב אורן, חיפה/כרמל 
קצבמן זאב-זינובי, חיפה/כרמל 

בן ארצי עליזה, נהריה 
מדר יפה, רקפת קרית טבעון 

שמש לאה, רקפת קרית טבעון 
ברקוביץ' גיורי, אביבים 

קאהן הלן, ירושלים 
יעקב אברהם, מרכז ספורט רשלצ 

ברלב טובה, באר שבע 
רחליס זויה, גליל תחתון 


