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תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
ינואר 2017 - מרץ 2017

* ראה מודעה מפורטת

הודעות חשובות

קורסים לברידג' במועדוני ההתאגדות
באתר ההתאגדות ישנו מידע על קורסים לברידג' לכל הרמות.

)מתחילים / מתקדמים / הגנה(. כדי לצפות בפרטים ולהירשם,
www.bridge.co.il יש להכנס לאתר ההתאגדות

וללחוץ על תפריט "למד והתקדם / קורסים לברידג'".

לידיעת ציבור השחקנים,
בוצעו מספר שינויים בתכנית הספורטיבית אנא שימו לב לשינויים:

סימולטנית מרץ - 12 לחודש, עידכונים בחודש ינואר 2018 ובמשחקי המבחן 



ההרשמה לשנה הבאה
דרך המערכת המקוונת או בסניפים

כבר שתיתם קפה החודש?
חברי התאגדות וליהנות מ:תוכלו להיותבמחיר של כוס קפה בחודש

ברידג' - סימן שאתה צעיר

ביטאון חודשי עם תכנים מגוונים

צבירת נקודות אומן

קורסים מסובסדים לשחקני תחרויות

לוח שנה מהודר עם כל אירועי הברידג' המרכזיים

השתתפות בתחרויות ובפסטיבל הבינלאומי 
במחיר מוזל

שייכות למשפחת הברידג' ותמיכה בנבחרות ישראל 

קבלת מידע ועדכונים



אליפות ישראל לזוגות עד אמן כסף 2017
IMP שיטת חישוב

גם השנה: התחרות סימולטנית בין המחוזות | משחקים אותן חלוקות, חישוב משותף, רשימת דרוג ארצית

שבת 7 בינואר | שעה 09:30
שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. 

כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע
מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים 9, חיפה

במועדון הברידג' רחובות
רח' המנוף 1,  רחובות

במועדון הברידג' "אביבים"
אריה דיסנצ'יק 7, שיכון דן, ת"א

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

לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף
)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח(

התחרות במסגרת מחוזית בלבד – אין שלב ארצי

TB 2017 ליגות לזוגות
שלב מוקדמות מחוזיות | השלמת זוגות לליגה

התחרות מיועדת למילוי מקומות פנויים בבית התחתון של הליגה  .1
גם השנה יתקיימו משחקי מוקדמות אזוריות.  .2

.TB שיטת המוקדמות - שני מושבים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב  .3

שבת 4  בפברואר 2017, שעה 09:30, סיום משוער 15:00
מרכזדרוםצפון

במועדון חיפה כרמל
רח' מחניים, חיפה

בית גילאור
מועצה איזורית יואב

מועדון רמת השרון
סוקולוב 52 רמת השרון

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

לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף
)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח(

מחזור הליגה השני )ליגה ארצית( יתקיים בסופ"ש 24-25/02/2017

פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2017



מועדון הברידג' סביון-קריית אונו 
בהנהלת שירי פאור מתכבד להזמינכם:

לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שבת  21 בינואר 2017
בין השעות -  10:00-14:00

בבית התרבות החדש של סביון
סמטת היובל 1, סביון 

חניה בשפע, גישה לנכים
לפרטים והרשמה )חובה(:

שירי - 054-7999781
שורה - 050-7827986 

מועדון הברידג' ויצו פתח תקווה
שמח להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים שתתקיים

יום שישי  3 בפברואר 2017
בשעה – 10:00

במועדון ההתאגדות
רח' יערה 27, רעננה 
נקודות אמן ארציות

מנהל תחרות – אילן שזיפי

מחיר ליחיד – 70 ₪
תוצאות מהירות – שימוש בברידג' מייטס

חובה להירשם מראש * חובה להודיע על ביטול
מוטי פז – 052-3976602

טלי וולף – 052-8087337 
Motypaz1@walla.com

מועדון השרון מתכבד להזמינכם 
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים 

יום שבת 11 בפברואר 2017
 בשעה:10:00

מתארחים במועדון השרון רח' ששת הימים 42, כפר סבא

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪
לפרטים והרשמה: רות ליברמן: 054-4556111 | מועדון: 077-5253001

מועדון רמת השרון
מתכבד להזמינכם לגביע  ראש השנה האזרחית

2 מושבים 24 ידיים כל אחד

מפגש 1 – ביום ג' 17/1/17 בשעה 20:00
מפגש 2 – ביום ג' 24/1/17 בשעה 20:00

ברח' סוקולוב 52 רמה"ש

מחיר למשתתף 120 ₪
מנהל תחרות – אילן שזיפי

מס' מקומות מוגבל- הרשמה מראש חובה

לפרטים והרשמה במועדון:
03-5403244

יעקב מינץ 052-2783263

מועדון ברידג' כרמל בשיתוף
עם מועדון רקפת טבעון מתכבד להזמינכם:

לתחרות ארצית ע"ש אדם פיש ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום שישי  20  בינואר 2017
שעה -  10:00

במועדון חיפה כרמל  רח' מחניים 9
)מול בית מס' 18( חיפה

מחיר למשתתף 70 ₪ 
 מנהל תחרות – אסף עמית
פרסים בשווי 6000 ₪!

פרסים גם לזוגות ראשונים שאינם רבי אמן.
מס' המקומות מוגבל-הרשמה מראש חובה

יניב זק – 054-8083015
אריה ברקוביץ – 052-8757855

הודעות מועדונים



תוצאות תחרויות

מצטברשמות השחקניםדרוג
165.79קניגסברג מודי - קניגסברג אייל - שגב רון - מוזס דני - תור רוני - שניידר רני1

139.45גרייצר נורית - מורן אורית - נוסצקי מיכל - סעדה נטלי - )הורוביץ שמשון( - )לויט-פורת רות(2

136.26שפיר ערן - מסינגר רונן - אילוז קלוד - ארנון זאב - ובר זאב - שטיימן ישראל3

129.57בנישטי משה - קינן דני - )פרלמוטר אריה( - פרקש דניאל - בר-און דליה - קרמר הדסה4
117.32מגדל אילן - לביא שלומי - זיידנברג נצר - יוגב דוד - גיא שרון5

מצטברשמות השחקניםדרוג
129.56מרקוס עמירם - פרידלנדר טוביה - שמיר יעקב - מרום דני - מרקוס קובי1
128.46פיברט יוסף - סרוסי דוד - קנידל חוליו - פייקין יותם - גולדפרב איליה - יודצ'ק אדולפו2
117.99פולק אוסקר - בקלצוק ארז - טל יוסף - טובביס אלכס - ברודובסקי רומן - ליפין גנאדי3
116.66גרינברג שוש - מאירוביץ מיקי - שפיגל צחי - מרק סוניה - פלדבוי גיל - גיא חנה4
109.34עציון אמיר - גלעדי ירון - זמיר עמי - יקותיאלי אסף - אלספל חנן - אביטל שחף5

מצטברשמות השחקניםדרוג
158.76אופק טל - עממי צבי - דב אלכס - סילברמן אילת - גולן אודי - ברון יוליאן1
157.17טל חיים - טל לביאה - מנור משה - גלסר אנדרי2
134.74בן מאיר יוסף - ניסר לאון - לייבו אדי - מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי - בן יהודה יהודית3
124.51גל טיבור - רפפורט לאה - בן דוד רמי - מלמד אהרון - מאר רוני - )לדר שלמה(4
115.10הרבסט מיכאלה - בר סבר יפה - שכטר קרין - שכטר דב - הבר שמעון - הולצמן זאב5

מצטברשמות השחקניםדרוג
165.96רייטר אדם - מורג שי - שפירו לאה - אסולין עדי - גנוט ישראל - גינוסר איתמר1
149.39נויברט טדי - טולדנו חנה - פכטמן אהובה - אריאלי אמנון - לרנר משה - קלדרון אבי2
133.80מזרחי יפה - פז שרה - קיש תמר - סורל רבקה - גרינשפן שוש - בלס יעקב3
131.08וידבסקי מיכה - וידבסקי חנה - אופיר רונית - איצקוביץ צבי - ספייר אלברט - בלוך שרה4
121.76רם ראובן - פלדמן אברהם - פלג אסף - זילברשטין לייזר - אורטל אילן - קרייתי ניצה5

תחרות: ליגה ארצית לקבוצות 2016 - בית 1
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 16-12-16

תחרות: ליגה ארצית לקבוצות 2016 - בית 2
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 03-12-16

תחרות: ליגה א' לקבוצות 2016 - בית 1
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 17-12-16

תחרות: ליגה א' לקבוצות 2016 - בית 2
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 28-10-16



מצטברשמות השחקניםדרוג
137.76זייטק אביב - לונשטיין תומר - חוטורסקי ניר - בנירי עילי1

135.02שפינר ירדן - אדמס שובל - שרו יונתן - מתתיהו גל - דנק שחר2

126.66ליכטמן אייל - שצוקין גולן - וינביץ' גריגורי - שלג אלי - אגרוניק גריגורי - שקולניק זינובי3

126.62מי-טל כפיר - אפשטיין אורי - מורד אורי - רום מיכל - ישראלי דן - הראל אמנון4

124.53בריפמן מיכאל - שזיפי חנה - מנחם אבינועם - קשאוזק יאנוש - עזרא משה - גוטמן הנרי5

מצטברשמות השחקניםדרוג
152.95שפריר שירי - אילת אוזן יובל - Winsor Joe - שחר נטע - שדה ציון - סגל מרדכי1

146.26בורק לואיזה - גרינברג שמואל - זייטמן מגי - רפאלי דוד - מרמר רוני - ארגז ירון2

145.60כרפס זאב - פרי שלום - חבצלת דורון - פרי יהודית3

114.44שטרית אבי - פרקש רות - דורון רון - נחמיאס יהודית - זיו ישראל - קריספי ניסים4

114.38בך ורדה - וקשלק רן - אקסלרוד דרור - אקסלרוד חדוה - אקסלרוד אשר - בורקובסקי מיכאל5

מצטברשמות השחקניםדרוג
118.44אוסאמה דניאל - איוב ראיד - איוב ראווי - שורוש נבייה - בר גלעד1

117.17טל ברוך - תמרי אבא - גולדשמידט נחמן - לויטנוס לביאה - לויטנוס מאיר - גבע עמיחי2

105.97אלרן ישראל - טמיר אלי - כהן רבקה - הילזנרד אנני - גוטפריד שי - ולפר מיכאל3

102.90בנימין שוקי - גטניו אבישי - אורן יפתח - גל אילן - אורן בעז - ישכיל אודי4

89.08שר יהושוע - קוגן זאב - גוטמן סרג'יו - מרקוביץ אוה - ארד יאיר - גונן שרה5

מצטברשמות השחקניםדרוג
137.48שחף דרור - וייסמן דוד - הולינגר אבי - הרץ ראובן - קרמר ליאורה - משכית חניתה1

130.28גורדון אושרה - ארבל שמואל - הנר ארז - לוי אבי - לחמן מיכה - רזניק פרץ2

120.08כוכבי אלי - אנג'ל אביאלה - בן נחום גילי - טורפשטיין ירון - גונן אוה - אנג'ל דוד3

114.29חכמה דוד - גזית צבי - שדות עמק - כהן מני - בדוס ברוך - וייס גבי4

101.20סוחר יצחק - תמיר טובה - פואה דורית - )אליעז רות( - ברנר מרים5

מצטברשמות השחקניםדרוג
159.83עומר זך - עומר יותם - אדטו אבי - אלון אלכס1

158.03איתן מוניה - חלפון רפאל - איתן יבגניה - אבנית אבי - אבנית אסתי - טל ישראל2

136.08מילוא עמיר - רייכמן יוסי - אלון יהודה - דשא גיל - ראובן עמי - לנדאו שחר3

131.82ברזג אלן - נימן מירי - שמעון ציפי - )צביקל אריה( - יליסבטסקי גנאדי - )קאופמן ישראל(4

124.16פאר ניר - רוס דור - רוס רני - סגל)כץ( מריאנה - גלמן נועם - דוידסון דרק5

תחרות: ליגה א' לקבוצות 2016 - בית 3
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 17-12-16

תחרות: ליגה א' לקבוצות 2016 - בית 4
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 03-12-16

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2016 - בית 1
מושב:9 מתוך 9 תאריך: 28-10-16

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2016 - בית 2
מושב:9 מתוך 9 תאריך: 28-10-16

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2016 - בית 3
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 17-12-16



מצטברשמות השחקניםדרוג
152.19רוטשטיין אדלה - אגוזי נילי - גולדברג כרמן - טל ריבה - לוין נעמי - גרודצקי שולה1

148.38בן שמואל אשר - גולובי שרי - וינר שמואל - נחום ארז - ניצן רינה - עילם משה2

135.52שליט רות - טוויג אהרון - מיכלס קלרה - שבת דניס - גולדרינג אהובה - ברקוביץ לאה3

134.03מאיר דניאל - לביא נירה - אלגרבלי פרוספר - שמלה ז'אק - לוסקי ניב4

130.34כהן חיים - בנבנשתי אלברט - פלד נתן - מצליח סוזן - מנשה יהושוע - זרביב שרלי5

מצטברשמות השחקניםדרוג
158.94ססרקו לאה - מזרה יונה - יעקב מלכה - אמיר יוסי - )הס רנה(1

156.98רובינשטיין ססיליה - פרקלסקי יוסף - הריס אורית - טל ג'ו - ספינקה פיני2

155.81שחל אריה - כהן אורה - סמיר סייג - דגן חוה - דגן אבינועם - באר מרכוס3

146.19לביא יקיר - לוי עובדיה - אבן אדיר - אפלבוים שלום - רווח אברהם4

126.16פרנקל גיורא - טלפיר רנה - רובינשטיין אסתר - פורשר שמעון - חזן משה - טל משה5

מצטברשמות השחקניםדרוג
149.68ברט יורם - אלון הדסה - זייטמן אורן - נוה ראובן - ססר זיו - )שניידר אבי(1

143.31נרקיס איתי - אלי אביב - אקשטיין יהלי - ויטנברג אדוארד - וילסקר בוריס2

123.23רותם אריה - סכמן משה - ברק אליעזר - אלבק רוני - יסלסון לאוניד - בוגוסלבסקי אלכסיי3

121.11ינון חגי - עצמון נורית - שפירא דני - שפירא ורדה - אורון דוד - בילגוראי שרה4

118.94אבא אברהם - שמיון דגן ג'ודי - גורן עודד - פרחי לינה - טילוביץ יצחק - וייס גרשון5

מצטברשמות השחקניםדרוג
186.15סוביק מאיה - סוביק ויקטור - אגוזי יורם - אגוזי בתיה1

160.58ברנדס יניב - גילת רוני - ברעם אלי - רפפורט דני - לביא אמנון - וקס יצחק2

141.18קופליוביץ חיה - סגל מתן - סקגין מיכאל - לימן רפי3

125.89מושקוביץ יורם - דסקלוב דבש - דורי ישראל - סגלוביץ דוד - קרים מלקולם - רוטבלט מרטין4

118.10בשביץ ראובן - גוטמן בטי - סלמי עליזה - אליאס אילנה - יעקב יצחק - שגיא עדנה5

מצטברשמות השחקניםדרוג
168.51גנץ בנימין - מור שחר - שומרוני ירון - סוכמן גידי - סוכמן צבי - כהן ארדון1

136.67לוי יצחק - שיינר אליעזר - רוטברט רינה - גודמן ברנרד - חסין נטשה - שרעבי יורם2

130.31לדרמן ליאון - פייקין צביקי - פייקין אורנה - בוברוב ממן מתי - בן ארויה אילן - שדה גילה3

124.92מאיירס דניאלה - ירדן דן - שמואלי שרת - ברוצקי יצחק - בן שלום צבי - מזובר אמיר4

117.23רז אמנון - רז צילה - אגטשטיין אביבה - ויינברג ארודי - לוי אבי - ענבר דן5

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2016 - בית 4
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 28-10-16

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2016 - בית 5
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 28-10-16

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2016 - בית 6
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 17-12-16

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2016 - בית 7
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 17-12-16

תחרות: ליגה ב' לקבוצות 2016 - בית 8
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 29-10-16



דרגות

רב אמן זהב 
צ'ורניי מיכאל, רמת השרון 

רב אמן כסף 
אברנוק חוה, גבעתיים 

רב אמן ארד 
מרקוס עמירם, מושבות-שמריהו 

שרו חורחה, חדרה 
רב אמן 

גרסונבויט ריקרדו, נס ציונה 
אמן בכיר זהב 

אלעד אלי, חיפה/כרמל 
בן נחום גילי, חיפה/כרמל 

דינטי אריה, ברידג' פוינט פולג 
ון דר ואודן פרד, סביון-קרית אונו 

רם דוד, באר שבע 
אמן בכיר כסף 

סוסמן אילנה, ברידג' פוינט פולג 
גוניק-ששון אורנה, אביבים 

עמרם אלברט, יואב 
אמן בכיר ארד 

נחום ניסים, הלוחם אפקה 
שכטר דב, כיכר המדינה ת"א

אמן בכיר 
גרוסו גבריאל, הלוחם אפקה 
חוטורסקי ניר, קריות/חיפה 

קוטב שושנה, רקפת קרית טבעון 
ינאי אברהם, הלוחם חיפה 

אדמס שובל, מרכז הברידג' ים 
שי עמנואל, סביון- קרית אונו 

אמן זהב 
לויתן שרה, הלוחם אפקה 
נחום ארז, הלוחם אפקה 

טלר אריאלה, כיכר המדינה ת"א 
בר גלעד, עמק יזרעאל 
דנק שחר, עמק יזרעאל 

וייס פאולה, ירושלים 
אמיד אברהם, מרכז הברידג' ים 

שיאון אבי, אשדוד 
שי שמואל, וקס - רחובות 

טשבייני יעקב, נס ציונה
אמן כסף 

ליפשיץ אורי, גבעתיים 
הרפז קטי, לב הצפון 

ויינגרטן דליה, לב הצפון 
טמיר אלי, חיפה/כרמל 

אורן יפתח, עמק יזרעאל 
איוב ראיד, עמק יזרעאל 

הנינה אלון, רקפת קרית טבעון 
בלאט לובומיר, רמת גן 

הלל דן, אביבים 
זהר שרה, מושבות-שמריהו 

תמיר ישעיהו, לב חולון 
חריר אילנה, נתניה 

בייזר חיים, סביון-קרית אונו 
שטיף יעקב, בית מכבי ראשל"צ 

ליבמן משה, רעננה ההגנה 
פייגל מרינה, אשדוד 

 פרימר יגאל, נס ציונה 

שמואלי שרת , מועדון מודיעין 
אמן ארד 

פלדמן טלי, גל - ראש העין 
זייף חיים, רמת השרון 

שיף מכאלה, רמת השרון 
ברק שרה, חיפה/כרמל 

פרץ אורי, נהריה 
שורוש נבייה, עמק יזרעאל 

איסלר אלכסנדר, "הרץ" חיפה 
יניב יהודה, "הרץ" חיפה, קרית טבעון 

לוי אירית, אביבים 
פרידן איבון, אביבים 
ציטיאת אלי, אביבים 

הראל אתי, מושבות-שמריהו 
כץ עמית, מושבות-שמריהו 

קלפקה חזי, מושבות-שמריהו 
אייזן גנריך, מרכז הברידג' ים 

גריבי אילן, זכרון יעקב 
גריבי יוסי, זכרון יעקב 
צורי מירי, זכרון יעקב 

צויבל אידה, מרכז ספורט רשלצ 
כהן אבינעם, בית מכבי ראשל"צ 

שלום שלום, ערד 
גבעון בת שבע, רחובות 

אהרון ויויאן, אשדוד 
אמן 

דר' זומר אילן, כיכר המדינה ת"א 
נוימן יהושע, "הרץ" חיפה 

יעקבי ברוריה, רקפת קרית טבעון 

מצטברשמות השחקניםדרוג

60.38הרבסט מיכאלה - בר סבר יפה1

59.93פולק ג'ו - לויתן שרה2

58.96שניידר אבי - ארנון גדי3

58.71מרק סוניה - מרק מיכה4

57.87גלר אורי - בואנו יעקב5

57.35עומר זך - ארבל דייויד6

57.35טימיאנקר נח - ברקמן מאיר7

56.83מלאך יעקב - אינגל גיל8

56.37פרלשטיין אינגה - ליבוביץ חיים9

55.73סרוסי דוד - פיברט יוסף10

אליפות המועדונים 2016
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 23/12/16

מקבלי דרגות ביום 12 בדצמבר 2016



דרגות

ברון נורמן, השרון 
בראל ורדה, רמת גן 

מאירוביץ בתיה, רמת גן 
דדשוב בן, מושבות-שמריהו 

הנדל אביהו, מושבות-שמריהו 
טל זיוה, מושבות-שמריהו 

קוסטיס ג'וש, מושבות-שמריהו 
שליבוביץ יהונתן, מושבות-שמריהו 

אדלר דינר פרידה, מרום נווה 
לויט אסתר, מרום נווה 

בורבסקי אברהם, ירושלים 
עפרוני רבקה, מרכז הברידג' ים 

אשר אשר, חדרה 
צפניה מיכה, חדרה 

עצטה מזל, זכרון יעקב 
גואריס כרמית, ויצו פתח תקוה 
עזרן רחל, מרכז ספורט רשלצ 
שקד נינט, מרכז ספורט רשלצ 
נוה משה, בית מכבי ראשל"צ 

פאר מלכה, בית מכבי ראשל"צ 
ידגר רפי, ערד 

אולסבורג ברנרד, רעננה ההגנה 
אלטר אורה, באר שבע 
סוחנוב ולרי, באר שבע 

כהן שלומי, אילת 
כהן עליזה, אשדוד 

פירוז אסתר, אשדוד 
סגן אמן זהב 

שליט יעל\ גבעתיים 
בן משה גיורא, קריות/חיפה 

יערי אריה, נהריה 
אבישי עידית, עמק יזרעאל 

כורם שלומית, עמק יזרעאל 
בן מרדכי יעקב, רקפת קרית טבעון 

רז שרה, רקפת קרית טבעון 
גוטליב נדב, הדר כפר סבא 

שינבאום שלמה, אביבים 
צור שניר, מושבות-שמריהו 

רודניק שמואל שחר, מושבות-שמריהו 
שברצמן אילנה, מושבות-שמריהו 

כהן עדנה, מרום נווה 
רונן חנה, מרום נווה 

האס דן, מרכז הברידג' ים 
בן-הרוש אלברט, נתניה 

גרוף יצחק, נתניה 
רואסו דניאל, חדרה 

לבון מרים, סביון-קרית אונו 
לוי משה, מרכז ספורט רשלצ 

שטרן אריה, מרכז ספורט רשלצ 
ליפנהולץ ליאופולדו, ערד 
גרינהוט משה, באר שבע 

אוקון הדסה, רחובות 
בן חץ לאה, רחובות 

דורון יונה, רחובות 
קמפלר יוסף, רחובות 

שבתאי אלי, אשדוד 
וינשטיין איגור, וקס - רחובות 

ולדמן רודי, נס ציונה 
נבון יערי מירה, מועדון מודיעין 
רובינשטיין גילה, מועדון לידור 

סגן אמן כסף 
ביידא אורי, רמת השרון 

בן דרור בני, רמת השרון 
מימון אלנזר לאה, כרמיאל 
אהרוני עדה, חיפה/כרמל 

ברנט דוד, חיפה/כרמל 
כהן אריה, חיפה/כרמל 

מיכאילוביץ דניאלה, קריות/חיפה 
נחמיאס יוסף, "הרץ" חיפה 

שושן גלוריה, רקפת קרית טבעון 
שי רחל, רקפת קרית טבעון 

דינור ציפי, השרון 
שריבר פרידה, השרון 

גולני נעמי, רמת גן 
פטלאך ריטה, רמת גן 
אליאס אליהו, אביבים 

גלט אהרון, אביבים 
סגל מקסימה, אביבים 
רוטקוף סילבן, אביבים 

שלף רחל, אביבים 
עינת אוה, מושבות-שמריהו 

שמשי אפרים, מושבות-שמריהו 
ברנע יהודית, מרכז הברידג' ים 

פרנק עירא, חדרה 
אפל פנינה, סביון-קרית אונו 

ריטר דורית, מרכז ספורט רשלצ 
פריקמן שלמה, רעננה ההגנה 

ברעד אופיר, באר שבע 
לייכטר שרית, באר שבע 
גוסטינסקי גינה, אשדוד 

גוסטינסקי ויקטור, אשדוד 
סולימני ידידיה, יואב 
ארד בני, נס ציונה 

ברייר אמנון, נס ציונה 
צור עדנה, נס ציונה 

סגן אמן ארד 
שוהם אילן, גל - ראש העין 

לנגר נמרוד, לב הצפון 
פריש חוה, לב הצפון 

ארזוני דניאל, עמק יזרעאל 
דהאן אברהם, עמק יזרעאל 

גולדברג אבי, רמת גן 
איתן מיכאל, מרום נווה 

סיימונס דוד, ירושלים 
חובב אביבה, ויצו - נוה יוסף 

חובב עלי, ויצו - נוה יוסף 
רבי נסים, מרכז הברידג' ים 

קליין מרים, נתניה 
ליברמן ארנון, סביון-קרית אונו 

מוספיר אלברט, ערד 
קציר זכריה, ערד 
רמון יעקב, ערד 

גולן שלומית, רעננה ההגנה 
מוסקונה שוש, רעננה ההגנה 
קראים צדוק, רעננה ההגנה 

שליטין גדי, רחובות 
קורשיה דניאל, אשדוד 

הרצברג אסתי, נס ציונה 
סקומורובסקי מארה, נס ציונה 

קוסטו דורית\ נס ציונה 

סגן אמן 
רייכמן יצחק, גל - ראש העין 
נסים דליה, כיכר המדינה ת"א 

פישר אבי, לב הצפון 
פרידהבר מתן, כרמיאל 
וייזר יוסף, חיפה/כרמל 

ליבנה גיורא, חיפה/כרמל 
שור שיפי, חיפה/כרמל 

שטיין לינה, קריות/חיפה 
כץ מרשה, ברידג' פוינט פולג 

שוורץ מרים, אביבים 
אקרשטיין סטפני, מושבות-שמריהו 

פקטור ברברה, מושבות-שמריהו 
אמדו דליה, מרום נווה 

טילבור פנינה, מרום נווה 
סגל ציפי, ירושלים 

כהן אריאלה שרי, לב חולון 
מסר רות, מרכז הברידג' ים 

נחמן אסתר, מרכז הברידג' ים 
טראו ויויאן, ויצו פתח תקוה 

גבריאלי אריה, סביון-קרית אונו 
רוה שמשון, מרכז ספורט רשלצ 

אסף אתי, בית מכבי ראשל"צ 
גיבשטיין בלה, בית מכבי ראשל"צ 

גילעם גבי, רעננה ההגנה 
גרנט מירי, רעננה ההגנה 
הירש ליזה, רעננה ההגנה 
בר יוסף יהודית, אשקלון 
זילברברג נעמי, רחובות 

קיקוב ברכה, רחובות 
כהן ליאור, אילת 

דומניץ רימונד, מועדון מודיעין 
שטיין נורית, מועדון מודיעין 
שיקלר פנינה, מועדון לידור 

שחקן מתקדם 
בצראוי וידאד, גל - ראש העין 

הילרוביץ חיים, רמת השרון 
שגיא נעמי, רמת השרון 

חן לאון, לב הצפון 
וגנר-אביטל יעל, חיפה/כרמל 

וודה רחל, קריות/חיפה 
סינגר יאנה, נהריה 

ביודו רוזלינד, השרון 
ברנוביץ אלכסנדר, ברידג' פוינט פולג 

מייטיס דוד, ברידג' פוינט פולג 
רובינשטיין אדי, ברידג' פוינט פולג 

פטלקו ליה, מושבות-שמריהו 
גלעד יוסף, מרום נווה 
ידוב דנה, מרום נווה 

פריד אשר, מרום נווה 
סיימונס צפי, ירושלים 

אלפי מנשה, מרכז הברידג' ים 
בן-זקן רחל, מרכז הברידג' ים 

בן-שיטרית ניסים, מרכז הברידג' ים 
שפירא גבריאל, מרכז הברידג' ים 

גולדפינגר אנקה, חדרה 
יעקובסון אריה, בית מכבי ראשל"צ 

קליר איתן ד"ר, אשקלון 
בהר שרה, רחובות 

ביינהרט ראובן, גליל תחתון 
קריל פטריסיה קתלין, גליל תחתון 


