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ספורטיאדה לקבוצות 

סימולטנית ארצית
* בוקר (בשעה 10:00)

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
אוגוסט 2014 – אוקטובר 2014 

* ראו מודעה מפורטת.

הודעות חשובות

תחרות סימולטנית בוקר  
לאור בקשות רבות מציבור השחקנים, הוחלט לקיים לראשונה תחרות סימולטנית בוקר.

התחרות תתקיים ב 24 באוקטובר 2014 החל מהשעה 10:00 בסניפים. 

אמן  ונקודות  למשתתפים  תחולק  ידיים  ניתוחי  חוברת  הרגילות.  הסימולטניות  התחרויות  במתכונת  תתנהל  התחרות 

 .HANDICAP-מקומיות וארציות יוענקו לשחקנים. הנקודות יחושבו בשתי שיטות חישוב – רגילה ו

השיטה שתזכה את הזוג בניקוד הגבוה ביותר היא שתקבע את הניקוד שיוענק לזוג ובכך יותר שחקנים ייהנו מנקודות אמן.

נצלו את ההזדמנות והשתתפו בתחרות 

יריב בראודה ז"ל
הנהלת ההתאגדות וחבריה, מרכינים ראשם בכאב עצום, עם היוודע דבר מותו הפתאומי. 

יריב היה מנהל תחרויות בכיר בארץ ובאירופה ובשנה האחרונה שימש כיו"ר ועדת חוקה, במסגרת זו קידם 

נושאים רבים לטובת ציבור השחקנים וענף הברידג'. 

יריב היה כוכב עולה בשמי ענף הברידג', אדם שכל עתידו לפניו. אבידה גדולה לכולנו, אנו מחבקים את 

המשפחה ואת שני ילדיו הרכים, יהי זכרו ברוך!



דרוש

מנהל מועדון  
למועדון כפר סבא, דרוש מנהל מועדון

תחרויות  של  ספורטיבי  ניהול  כולל  התפקיד 

המועדון, קביעת סוגן, אופיין ואורכן, עזרה לחברים 

במציאת שותפים, ניהול אדמיניסטרטיבי, כספי, 

קשר שוטף עם גורמי חוץ ועוד.

מועמדים הרואים עצמם מתאימים 

מתבקשים למלא טופס מועמד

ולשלוח אותו בדואר אלקטרוני לכתובת 

 hadash-sharon@bezeqint.net

פרטים נוספים על המשרה וקבלת גישה 
לטופס פרטי מועמד,

ניתן למצוא בהודעה תחת "פורום כללי" 
שבאתר ההתאגדות, 

או בדף הפייסבוק של ההתאגדות.

ליגות לקבוצות 2014
נותרו מס' מקומות פנויים עבור קבוצות חדשות

הרשמת קבוצות חדשות
שימו לב! ההרשמה על בסיס מקום פנוי, כל הקודם זוכה. 

להרשמה יש לפנות למשרדי ההתאגדות:
ibf@bridge.co.il בטלפון: 03-9794862, בפקס: 03-9794319 או בדוא"ל

www.bridge.co.il 

שימו לב !
גם השנה ייתקיימו משחקי ליגות בחלק מהבתים גם בימי ששי.
תכנית מפורטת תישלח לקפטנים ותפורסם באתר ההתאגדות.

משחקי הליגות, מלבד היותם מרתקים, הינם גם הדרך הטובה והקצרה ביותר לצבירת 

נקודות אמן ארציות ובינלאומיות ותארים חדשים! (במידה ומצליחים, כמובן).

בואו להשתתף בתחרויות הליגות 2014 ! 
ליגה לקבוצות - התחרות המעניינת ביותר !

באתר ההתאגדות
נוספה רשימת קורסים לברידג' 
הנפתחים במועדוני ההתאגדות

ברחבי הארץ.

הרשימה כוללת את פרטי הקורס, פרטי המועדון 
ודרכי הרשמה.

את הרשימה ניתן למצוא תחת תפריט למד 
והתקדם / קורסים לברידג'.

www.bridge.co.il



הודעות מועדונים

מועדון הברידג' אביבים
מתכבד להזמינכם:

לתחרות ארצית ע"ש מנחם חפץ ז"ל,

בת 2 מושבים של 24 ידיים כל אחד

מושב 1 ביום ג' - 12 באוגוסט 2014

מושב 2  ביום ג'  - 19 באוגוסט 2014

התחרות תתקיים מועדון אביבים,

רח' דיסנצ'יק 7 תל אביב

מחיר למשתתף 65 ₪ למושב

מנהל התחרות – אילן שזיפי

גביעים ל-3 המקומות הראשונים

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!

רינת 03-6417470

מועדון הברידג' גל בראש-העין מתכבד 
להזמינכם ל:

תחרות ארצית לזכרו של חזי וסרשטרום ז"ל 
2 מושבים של 18 ידיים כל מושב

ביום שישי 22 באוגוסט 2014

משעה 10:00 עד לשעה 14:30 לערך

ב"היכל פיס לספורט" בקריית החינוך ע"ש יצחק רבין ברח' 
נחל רבא פינת דרך מנחם בגין בראש העין

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף 70 ₪

(כולל שתיה חמה וקרה)

פרסים כספיים ל- 3 המקומות הראשונים

500 ₪  לזוג במקום הראשון, 300 ₪ - לזוג במקום השני
200 ₪ - לזוג במקום השלישי, כמו כן פרס מיוחד לזוג 

במקום הראשון עד דרגת אמן  - ארוחת בוקר זוגית !

לפרטים נוספים והרשמה : שולה ויוסי גל

טלפונים : 03-9384989   0544955576

seven_nt@bezeqint.net : דוא"ל

מועדון הברידג' נס ציונה
מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית  

  
מושב אחד 30 ידיים

ביום שבת ה 23 באוגוסט 2014 

החל מהשעה 10:00

התחרות תתקיים ברח' השילת 13 בנס ציונה

מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 60 ₪ 

כולל כיבוד ושתיה חמה / קרה 

גביעים ל-3 המקומות הראשונים

מס' מקומות מוגבל, ההרשמה מראש חובה!

יעקב: 08-9153355
054-6892939

מרכז הברידג' ירושלים מזמינכם ל:
לתחרות ארצית 

מושב אחד 30 ידיים

ביום שישי 12 בספטמבר 2014 

 משעה 10:00 עד 14:00

התחרות תתקיים בבית בלב, שד' בן צבי 35, ירושלים

גביעים ל- 3 המקומות הראשונים

פרסים כספיים: 600 ₪ לזוג במקום הראשון, 400 ₪ לזוג 

במקום השני, 200 ₪ לזוג במקום השלישי

מחיר למשתתף 60 ₪

שתייה חמה וכיבוד חופשי

תחרות עם "ברידג'מייטס"

מספר המקומות מוגבל, הרשמה מראש חובה!

בריאן 0544-715950  

או מגי 0544-715949

בשל המצב, מומלץ להתעדכן מול מנהלי המועדון לפני ההגעה לתחרות.

בשל המצב, התחרות של מועדון אשדוד,

שאמורה היתה להתקיים ב 15 באוגוסט 2014 תידחה למועד מאוחר יותר,

הודעה תפורסם בהמשך.



דדרגות

מקבלי דרגות ביום 15-07-2014

 אמן זהב 

 לוי יצחק, מרכז הברידג'-י"ם 

 אמן כסף 

 כץ פז, השרון 

 אמן ארד 

 וולנר מלמד אסתר, כרמיאל 

 אמן 

 נירי עליזה, רמת השרון 

 רומנו שפרה, קריות/חיפה 

 עין הבר ליאת, אבן יהודה 

 דוד אלנה, אביבים 

 קוניק אפרת, אביבים 

 שחר אילנה, מרכז הברידג'-י"ם 

 שטאובר אריה, נס ציונה 

 סגן אמן כסף 

 וינברג שושי, ראש העין 

 בר-און חגית, נהריה 

 עפרוני רבקה, מרכז הברידג'-י"ם 

 שמיר עומר, ויצו פתח תקוה 

 פורת אריה, ערד 

 שוקרון שלום, כפר מרדכי 

 בן חיים כרמלה, נס ציונה 

 קרוגר שלמה, נס ציונה 

 סגן אמן 

 זיגלמן יוסי, לב הצפון 

 גל מרדכי, חיפה/כרמל 

 קרומבי דורית, "הרץ" חיפה 

 שי אסתר, רקפת קרית טבעון 

 סטרן דוד, אבן יהודה 

 קניגסברג עדו, רמת גן 

 דונאל סוזי, אביבים 

 אינגברמן חנה, מושבות-שמריהו 

 לוי רותי, בית בלגיה י"ם 

 היינריך אנדרי חנוך, ויצו-נוה יוסף 

 רז תרצה, ערד 

 שלום לאה, ערד 

 וינברג דסי, נס ציונה 

תוצאות תחרויות

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2014  - גמר על
סבוב:13 מתוך 13 תאריך: 05-07-14

מצטברשמותדרוג

178.26מרק מיכה - לובינסקי יובל1

172.26פרידלנדר אהוד - לירן ינון2

150.49שחר יובל - טמס חיים3

147.69פכטמן רון - בנין בר רוני4

145.21אנגל יוסי - פרידריך יוליאן5

144.54חץ נתן - לוינגר אסא6

134.01ידלין דורון - ישראלי דן7

133.40ברקת אילן - לנגי אסף8

121.57אופק טל - עממי צבי9

121.55שטרן לוי - אורי עמי10

אליפות ישראל לסניורים 2014
מושב:5 מתוך 5 תאריך: 19/07/14
תוצאות כלליות, השתתפו 45 זוגות

מצטברשמותדרוג

153.2דב אלכס - נוסבאום יצחק1

133.3מילצ'ן דרור - וקס יעקב2

124.1אנגל יוסי - פרידריך יוליאן3

116.4שלייפר ישראל - אורנשטיין איתן4

100.0תור רוני - לויט ישעיהו5

69.3קלזון יצחק - לביא עמיקם6

67.0אורן אפרת - זליגמן שלמה7

58.8מרק סוניה - מרק מיכה8

49.4זייטמן בריאן - זייטמן מגי9

46.9מרמלשטיין גבי - נוה נורית10


