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אליפות ישראל למועדונים

מוקדמות אליפות ישראל 
לצעירים*

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
ספטמבר 2017 - נובמבר 2017

* ראה מודעה מפורטת

הודעות חשובות

יום עיון חוקי הברידג' החדשים

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 

יום עיון אחרון בנושא החוקים החדשים יתקיים ביום שבת ה- 9/9/17
החל מהשעה  10:00.

מנה"ת שטרם עברו יום עיון נדרשים להירשם ליום עיון זה.

לידיעת ציבור השחקנים ומנהלי התחרויות 
 מועד כניסת החוקים החדשים לתוקף נדחה ל-1/10/17  

  חל איסור על משחק עם משקפי שמש בעת תחרות )אלא מסיבות בריאותיות ובאישור רופא(. 

ועדת חוקהועדת חוקה



אליפות ישראל לזוגות צעירים 2017

התחרות תתקיים בשתי קטגוריות גיל : 

עד גיל 16 ו-עד גיל 26

שלב המוקדמות יתקיים בשבת 25 בנובמבר 2017.
שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 1 – 2 בדצמבר 2017

ההרשמה מראש חובה עד לתאריך 19/11/17 
ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות )אין גבייה במקום(

קיום שלב המוקדמות תלוי בכמות הנרשמים 

מחיר לזוג 90 ש"ח.
באם לא יתקיים שלב המוקדמות התשלום יזקף עבור שלבי הגמר

הנרשמים יקבלו בסמוך לאירוע מידע על פרטי התחרות, לוח זמנים וכו'

ועדת חוקהועדת חוקה

סדנה למנהלי תחרויות בלרנקה, 2018
סדנה אזורית של התאגדות הברידג' האירופאית )EBL( , תתקיים בקפריסין בעיר לרנקה

בין התאריכים 8 עד 11 בפברואר 2018.
מטרת הסדנה:

לשפר את רמתם של מנהלי תחרויות ולאפשר להם להיחשף למסגרת הבינלאומית,
כמו גם להשתלב בניהול תחרויות ההתאגדות השונות בעתיד. )הקורס מתנהל באנגלית(.

הקורס מיועד למנה"ת בדרגה 1-3
 מחיר: 250 יורו למשתתף בחדר יחיד. 

המחיר כולל: 3 לילות במלון על בסיס פנסיון מלא וכמובן הסדנה עצמה.
מנהלי תחרויות הרואים עצמם מתאימים למסגרת זו ומעוניינים להתקדם ולהשתלב בפעילויות 

   ibf@bridge.co.il ההתאגדות, מוזמנים לשלוח בקשה למשרדי ההתאגדות
<< כמות המשתתפים מוגבלת לכן מומלץ לשלוח בקשה בהקדם. >>

ההשתתפות מותנית באישור ועדת חוקה.

תוצאות התחרות משמשות כקריטריון בבחירת השחקנים לנבחרות ישראל הצעירות.



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

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

ליגות לקבוצות 2017
ההרשמה לליגה ב' באזור דרום ומרכז הסתיימה

נותרו מקומות פנויים בליגות במחוז צפון .
שימו לב ! משחקי ליגות, בחלק מהבתים, יתקיימו גם בימי ששי.

תכנית מפורטת תפורסם לכל הקבוצות שירשמו כנדרש.
ההרשמה על בסיס מקום פנוי, כל הקודם זוכה.

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

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

בואו להשתתף בתחרויות הליגות 2017 !

קביעת נבחרות ישראל הצעירות
לאליפות העולם סין, אוגוסט, 2018

ועדת צעירים מזמינה זוגות צעירים, הרואים עצמם מתאימים להשתתף 
במשחקי המבחן לקביעת נבחרות ישראל, להגיש את מועמדותם לאחת 

מהקטגוריות הבאות:

עד גיל 26 - לצעירים שנולדו לאחר 1.1.1993
עד גיל 21 - לצעירים שנולדו לאחר 1.1.1998
עד גיל 16 - לצעירים שנולדו לאחר 1.1.2003

ועדת צעיריםועדת צעירים

 ההרשמה תתאפשר עד 15.9.2017
ibf@bridge.co.il דרך משרדי ההתאגדות



הודעות מועדונים

מועדון רמת השרון 
שמח להזמינכם לתחרות גביע ראש השנה תשע"ח

2 מושבים  18 ידיים
יום שבת 23 בספטמבר 2017 | בשעה 9:30

רח' סוקולוב 52 רמת השרון
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 80 ₪
גביעים מהודרים לשלושת המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה
יעקב מינץ – 052-2783263 | מועדון 03-5403244 

www.bridgerh.co.il אתר המועדון

מרכז הברידג' ירושלים
מזמינכם לתחרות ארצית ע"ש אמיל ויזנר ז"ל

2 מושבים  18 ידיים
יום שישי 6 באוקטובר 2017 | בשעה 10:00

בית בלב | שד' בן צבי 35, ירושלים
מנהל תחרות: ברי אבנר

מחיר למשתתף 70 ₪
כולל כיבוד עשיר,

גביעים ופרסים כספיים
הרשמה מראש חובה

מגי 054-4715949 | אילנה 050-3059588

מועדון ברידג' השרון 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים  18 ידיים
יום שבת 7 באוקטובר 2017 | בשעה 10:00

רח' ששת הימים 42, כפר סבא
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 75 ₪
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

נקודות אמן ארציות

מס' מקומות מוגבל – הרשמה מראש חובה
רותי 054-4556111 | מועדון 077-5253001

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

יום שישי 13 באוקטובר 2017 | בשעה 10:00

במועדון הברידג' וקס רחובות
רחוב ארלוזורוב 28 רחובות

מחיר למשתתף 70 ₪ כולל כיבוד
מנהל תחרות: אילן שזיפי     

הרשמה מראש
יעקב וקס 054-6344830 | גל וקס 052-5688781

מועדון אם המושבות מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית לזכר חברנו יוני אראל ז"ל
2 מושבים 18 ידיים

יום שבת 14 באוקטובר 2017 | בשעה 10:00

בבית ההתאגדות | יערה 27, רעננה
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 75 ₪     |      גביעים ופרסים כספיים בסך 3000 ₪
באדיבות משפחת אראל לשלושת המקומות הראשונים

לפרטים והרשמה: דורון ידלין 052-3933453



מקבלי תארים חדשים ביום 9 לאוגוסט 2017

דרגות

רב אמן בינלאומי 
פרידלנדר אהוד, לב הצפון 

רב אמן ארד 
טולדנו אורן, בית בלגיה י"ם 

רב אמן 
יקותיאלי אסף, אביבים 
מישקין אריה, ירושלים 

אמן בכיר זהב 
חוטורסקי ניר, קריות/חיפה 

אביטל שחף, אביבים 
בן נון אביבה, אביבים 

בנירי עילי, מושבות-שמריהו 
זייטק אביב, נס ציונה 

סגל מתן, נס ציונה 
לונשטיין תומר, מועדון לידור 

אמן בכיר כסף 
דניאלי מיכה, זכרון יעקב 

אמן בכיר ארד 
מתתיהו גל, חיפה/כרמל 
דנק שחר, עמק יזרעאל 

וסרמן גילדה, אביבים 
רדני יעל, ירושלים 

אמן בכיר 
לוי אבי, ספורט + חולון 

לוי יהודית, ספורט + חולון 
גוטפריד שי, ברידג' פוינט 

פולג 
ליבוביץ ג'ורג', ירושלים 

אמן זהב 
ברגר נועם, מושבות-שמריהו 
סבח אופק, מושבות-שמריהו 

שליבוביץ יונתן, מושבות-
שמריהו 

קופר ענבר, מת"ב הרצליה 
אמן כסף 

אביטבול מרדכי, רמת גן 

מסיקה דניאל, מושבות-
שמריהו 

כהן דן, נתניה 
אמן ארד 

רגב נחום, ירושלים 
כהן עליזה, אשדוד 

אמן 
מורוזנסקי לאוניד, כרמיאל 

ברנט דוד, חיפה/כרמל 
זומר יגאל, אביבים 

סגן אמן זהב 
אברמובשצ'יק ריטה, כרמיאל 

טל טובה, כרמיאל 
אהרוני עדה, חיפה/כרמל 
קרומבי אלי, חיפה/כרמל 
פורגס שרי, "הרץ" חיפה 

סומך יפית, רמת גן 
בן אלי מיכל, אביבים 

פורת גאולה, מרכז ספורט 
רשלצ 

ולדמן צילה, נס ציונה 
סגן אמן כסף 

פורת יגאל, מרכז ספורט 
רשלצ 

סקומורובסקי מרה, נס ציונה 
סגן אמן ארד 

גור צבי, גל - ראש העין 
גרינמן שמשון, חיפה/כרמל 

ארבל גדעון, רקפת קרית 
טבעון 

זמיר גורי, אביבים 
קס גינה, אביבים 

פריד אשר, מרום נווה 
סגל ציפי, ירושלים 

בר חנן, מרכז הברידג' ים 
יעקב אברהם, מרכז ספורט 

רשלצ 
ארבל עמוס, וקס - רחובות 

סגן אמן 
שגיא אילנה, חיפה/כרמל 

וויצמן עידית, השרון 
באלינט מיכאלה, אביבים 
פרקש אילנית, מושבות-

שמריהו 
קנור צבי, מושבות-שמריהו 

רסקין דפנה, מושבות-שמריהו 
אברמסקי מוטי, ירושלים 

ליברמן הלינה, ויצו - נוה יוסף 
פלס דגנית, חדרה 
מילר נתן, קיסריה 

דיין קטלין, בית מכבי ראשל"צ 
סובל אריה, ערד 

שפירא דוד, רעננה ההגנה 
רוזנטל שי, נס ציונה 

שחקן מתקדם 
שטמלר יעקב, ספורט + חולון 

כץ אליעזר, חיפה/כרמל 
מנשה ניסים, חיפה/כרמל 
שחר אמיר, חיפה/כרמל 

וינוגרד עודד, מרכז הברידג' ים 
קליינר טניה, מרכז הברידג' ים 

בואנו אביב, סביון-קרית אונו 
ווליך חיים, סביון-קרית אונו 
יולביץ שלומית, בית מכבי 

ראשל"צ 
שגב מנחם, בית מכבי ראשל"צ 

ליבליך דוד, רעננה ההגנה 
פריד פאני, אשקלון 

פיברט גל, יואב 
כוכב הילה, נס ציונה 
שוהם נילי, נס ציונה 


