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סימולטנית ארצית

פסטיבל הים האדום 

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
ספטמבר – נובמבר 2016

הודעות חשובות

* ראו מודעה מפורטת

הנחיות וועדת החוקה
הודעות לציבור השחקנים ולמנהלי התחרויות 

בעת ביצוע הכרזה – יש להניח את כרטיס ההכרזה עם כל הכרטיסים שמתחתיו )לא לשים . 1
כרטיס בודד(.

במהלך משחק עם מסכים – הכרוז המיועד יהיה אחראי לניהול הלוח והמגש )לפני ההובלה(.. 2

תחרויות המנוהלות ע"י אנשים שלא הוסמכו לא תוכרנה! במצב חירום בלבד, ניתן לבקש . 3
אישור מיוחד וחד פעמי מרמ"ד תחרויות. מועדונים המשתמשים דרך קבע במנהלי תחרויות 

בלתי מוסמכים, נדרשים להפסיק את פעילותם ולהורות להם להתכונן למבחני הסמכה. 

ועדת החוקה החליטה לבטל את דרגת "מנהל תחרות במועדון". מכל המחזיקים בתואר זה . 4
נדרש לעבור מבחני הסמכה עד לתאריך 1 באוגוסט 2017.

ועדת חוקהועדת חוקה



הודעות מועדונים

מועדון ירושלים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש דינאי עמי

2 מושבים של 18 ידיים  

יום שישי 9 בספטמבר 2016
שעה - 10:00

במגדלי הים התיכון תלפיות
רח' ינובסקי 4, ירושלים

מחיר למשתתף 75 ₪ כולל כיבוד

מנהל תחרות – ברי אבנר
גביעים ופרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
עפרה קידר – 050-5562459
ניימן עירית – 050-6202682

מועדון ככר המדינה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

2 מושבים של 18 ידיים 

יום שבת 10 בספטמבר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' ככר המדינה
רח' ויצמן 53, תל אביב

מחיר למשתתף 70 ₪

מנהל התחרות – אילן שזיפי

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון- 03-6969830

מועדון וקס רחובות מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים 

יום שישי 16 בספטמבר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' וקס רחובות
רחוב ארלוזורוב 28 רחובות

מחיר למשתתף 70 ₪ כולל כיבוד
גביעים ופרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
יעקב וקס – 054-6344830

גל וקס – 052-5688781

מועדון מרכז הברידג' ירושלים מתכבד 
להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש אמיל ויזנר ז"ל
מושב 1, 30 ידיים  

יום שישי 30 בספטמבר 2016, שעה - 10:00

במועדון מרכז הברידג' ירושלים,
שד' בן צבי 35 – בית בלב

מחיר למשתתף 65 ₪ כולל כיבוד

מנהל תחרות – מגי זייטמן
גביעים ופרסים כספיים לשלושת המקומות 

הראשונים | מספר המקומות מוגבל—ההרשמה 
מראש חובה

בריאן זייטמן – 054-4715950
מגי זייטמן – 054-4715949

מועדון מושבות שמריהו מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים 

יום שישי 7 באוקטובר 2016
שעה - 10:00

בבית ההתאגדות ברעננה
רחוב יערה 27 רעננה

מחיר למשתתף 70 ₪

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
דורון ידלין – 052-3933453

מועדון חולון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש אריה תדמור ז"ל

2 מושבים, 18 ידיים 

יום שבת 1 באוקטובר 2016
שעה - 16:30

במועדון הברידג' קנטרי חולון
רח' הלוחמים 30 )ליד משרד הרישוי(

מחיר למשתתף 70 ₪
מנהל תחרות – אילן שזיפי

פרסים ל-3 המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
טושר רועי - 050-9033355



מועדון השרון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
2 מושבים, 18 ידיים 

יום שישי 14 באוקטובר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' השרון
רח' ששת הימים 42 קומה ב' כפר סבא

מחיר למשתתף 75 ₪

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון - 077-5253001

רותי ליברמן – 054-4556111

מועדון נס ציונה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
2 מושבים, 18 ידיים 

יום שבת 15 באוקטובר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג' נס ציונה
רח' השייטת 13 נס ציונה

מחיר למשתתף 75 ₪

פרסים ל-3 המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
יעקב מיוחס – 054-6892939 

מועדון הדר כפר סבא מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית ע"ש סמו מוסקוביץ ז"ל

מושב 1, 30 ידיים 

יום שישי 21 באוקטובר 2016
שעה - 10:00

בבית ההתאגדות ברעננה
רחוב יערה 27 רעננה

מחיר למשתתף 65 ₪

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
גדעון וגנר – 052-3567663

יהודה צראף – 054-4967383

מועדון אביבים מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים 

יום שבת 22 באוקטובר 2016 | שעה - 10:00

במועדון הברידג' אביבים, רחוב דיסנצ'יק 7 תל-אביב

מחיר למשתתף 70 ₪ | פרסים ל-3 המקומות הראשונים

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה: מועדון – 03-6417470

מועדון רמת השרון מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית- גביע ראש השנה

מושב 1, 30 ידיים 

יום שבת 8 באוקטובר 2016
שעה - 10:00

במועדון הברידג'' רמת השרון
רחוב סוקולוב 52 רמת השרון

מחיר למשתתף 65 ₪

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
מועדון – 03-5403244

יעקב מינץ – 052-2783263

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

  "גלעד אופיר - יו״ר ההתאגדות הישראלית לברידג׳"
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דרגות
מקבלי דרגות ביום 10 באוגוסט 2016

אמן בכיר זהב 
 פרוש יעקב , מרכז הברידג' ים 

 אמן בכיר כסף 
 בילגוראי שרה, לב הצפון 

 נוימן יוכבד, ויצו פתח תקוה 

 אמן בכיר ארד 
 קידר שושנה, ספורט + חולון 

 אדלשטיין פרידה, חיפה/כרמל 
 גונן שרה, קריות/חיפה 

 גנוט ישראל, הדר כפר סבא 
 קורן ניסים, אשקלון 

 אמן בכיר 
 קניגסברג דרורה, רמת גן 
 יריב רות, הדר כפר סבא 

 ריטר אהרן, מרכז ספורט ראשל"צ 
 אקוני ארלט, אשקלון 

 אשל רן, וקס - רחובות 
 זייטק אביב, נס ציונה 

 לונשטיין תומר, מועדון לידור 

 אמן זהב 
 כהן רבקה, "הרץ" חיפה 

 אורלב ציפי, וקס - רחובות 

 אמן כסף 
 דותן נעמי, חיפה/כרמל 

 רומנו שפרה, קריות/חיפה 
 אשר יעל, מרכז הברידג' ים 

 אשר נחמיה, מרכז הברידג' ים 
 ויינר שפרה, וקס - רחובות 

 אמן ארד 
 אורן בעז, עמק יזרעאל 
 עקיבא אביבה, רמת גן 

 בן שמחון אמליה, אביבים 
 פולק רותי, מושבות-שמריהו 

 מימון מרים, נתניה 
 סבאג דניאל, זכרון יעקב 

 קילשטיין לרה, ראשון לציון 
 אליוביץ עליזה, מועדון לידור 

 אמן 
 ינובסקי טובה, גבעתיים 

 נוי לאודין, לב הצפון 
 זולקוב גנריאטה, חיפה/כרמל 

 לנקביץ' זופיה, חיפה/כרמל 
 קולדן יהודית, אביבים 

 כץ עמית, מושבות-שמריהו 
 אלה סו, בית בלגיה י"ם 

 אלה רמי, בית בלגיה י"ם 
 צפניה רינה, חדרה 

 ברגר נועם, ויצו פתח תקוה 
 אמיר לאה, סביון-קרית אונו 

 גן-אל נעמי, רחובות 

 שלום דניאל, אשדוד 
 שטיינברג רותי, נס ציונה 

 סגן אמן זהב 
 אהרוני אבי, חיפה/כרמל 

 גוטליב ליפא, חיפה/כרמל 
 בוימל דבורה, קריות/חיפה 

 ארז נעמי, "הרץ" חיפה 
 נוימן יהושע, "הרץ" חיפה 

 נדל מרגלית, השרון 
 בומש חוי, רמת גן 

 פישר מרים, רמת גן 
 ברייטמן קלוד, אביבים 

 קוטלצקי טובה, אביבים 
 נגר דני, מושבות-שמריהו 

 פיזנטי ליאורה, מושבות-שמריהו 
 אדלר דינר פרידה, מרום נווה 

 לויט אסתר, מרום נווה 
 קסירר תמר, ירושלים 

 כץ יעל, מרכז הברידג' ים 
 קרמנשהי אריה, מרכז הברידג' ים 

 בן דיין מריאן, קיסריה 
 ליבל סמדר, קיסריה 

 סבח אופק, ויצו פתח תקוה 
 אצבעוני זהבה, סביון-קרית אונו 

 כפיר דובי, מרכז ספורט ראשל"צ 
 אליעזר אברהם, ערד 

 סיבוני עמוס, ערד 
 שלום לאה, ערד 

 סגן אמן כסף 
 רשינסקי רפאל, גבעתיים 

 טייג יוסי, חיפה/כרמל 
 אורון הרצל, קריות/חיפה 

 אורן איתן, רקפת קרית טבעון 
 זנד אליעזר, השרון 
 לרנר ורדה, השרון 

 קרפ דוד, כפר סבא 
 אביטבול מרדכי, רמת גן 

 ברק רות, רמת גן 
 גוטליב נדב, הדר כפר סבא 

 עזוז גילדה, אביבים 
 ברנהולץ כרמלה, מושבות-שמריהו 

 רודניק שמואל שחר, מושבות-
שמריהו 

 טלמור חוה, מרום נווה 
 סולקוביץ אלכס, מרום נווה 

 אגם יעקב, ירושלים 
 שפיגלמן אהובה, מרכז הברידג' ים 

 איטח מאיר, חדרה 
 גרינמן אריה, סביון-קרית אונו 

 לבון מרים, סביון-קרית אונו 
 לוי משה, מרכז ספורט ראשל"צ 

 ליפנהולץ ליאופולדו, ערד 
 ולדמן צילה, נס ציונה 
 שטרן אריה, נס ציונה 

 נבון יערי מירה, מועדון מודיעין 

 סגן אמן ארד 
 בנימיני דליה, רמת השרון 

 פוגלמן יעל, רמת השרון 
 ד"ר זומר אילן, כיכר המדינה ת"א

זילברשטיין יהודית, נהריה 
 אליאס אליהו, אביבים 

 גלט אהרון, אביבים 
 בן דרור ישענה, מושבות-שמריהו 

 סגל אילנה, מושבות-שמריהו 
 משיח אולגה, מרום נווה 

 ריטר דורית, מרכז ספורט ראשל"צ 
 קריספין סוזן, ערד 
 ארד בני, נס ציונה 

 צור עדנה, נס ציונה 

 סגן אמן 
 בן דוד חיה, רמת השרון 

 שכנאי זהבה, רמת השרון 
 ג'ונס אדם, כיכר המדינה ת"א 

 קרוליצקי אלכס, נהריה 
 איוב ראווי, עמק יזרעאל 

 שדות עמק, עמק יזרעאל 
 חלוזין נורית, אביבים 

 שקד גדעון, מושבות-שמריהו 
 איתן מיכאל, מרום נווה 

 בדש שולמית, מרום נווה 
 חזיזה איליין, חדרה 

 מוספיר אלברט, ערד 
 גולן שלומית, רעננה ההגנה 

 עפר מיכאל, רחובות 
 מיוחס עליזה, נס ציונה 
 רגב טל, מועדון מודיעין 

 שחקן מתקדם 
 יעקב אריה, קריות/חיפה 
 בנקי יפתח, עמק יזרעאל 

 לבנהר אביגדור, עמק יזרעאל 
 לבנהר הגר, עמק יזרעאל 
 פיקסל יואב, עמק יזרעאל 
 הלפרן רונית, "הרץ" חיפה 

 גרוס יחיאל, רקפת קרית טבעון 
 הוברמן דוד, רקפת קרית טבעון 

 גרנט מירי, ברידג' פוינט פולג 
 גולדמן שי, אביבים 
 פורת ירון, אביבים 
 קינן עודד, אביבים 

 שליט נטע, אביבים 
 חקון מוריס, בית בלגיה י"ם 

 הלוי עופר, חדרה 
 רבינר עמי, חדרה 

 מן זלדה, ויצו פתח תקוה 
 ורדי חיה, רעננה ההגנה 
 קידר אלי, רעננה ההגנה 

 שפירא דוד, רעננה ההגנה 
 אילוז אדמונד, באר שבע 

 גיגי שלמה, באר שבע 
 ארבל עמוס, וקס - רחובות


