
ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן דצמבר 2015
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר, כתובת משרד ההתאגדות: ת.ד. 1264 שוהם 6085000

טל. 03-9794862, פקס. 03-9794319
www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

פברואר 2016ינואר 2016דצמבר 2015
12 - 11

18

ליגה לקבוצות
פליי-אוף ופיינל-פור

אליפות ישראל 
למועדונים

2

9 - 8

10

16-15

23 - 22

אליפות ישראל עד אמן כסף
מחוזי*

אליפות ישראל לצעירים
מוקדמות*

סימולטנית ארצית
ערב

אליפות ישראל לצעירים
שלבי גמר

אליפות ישראל לזוגות נשים
חצי גמר וגמר*

13

27

ליגות לזוגות T.B מוקדמות
מחוזי

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים 

מחוזי

תוכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
דצמבר 2015 – פברואר 2016

הודעות חשובות
* ראו מודעה מפורטת

אליפות ישראל לזוגות עד אמן כסף 2016
IMP שיטת חישוב

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

שבת 2 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)

זכאים להשתתף שחקנים עד דרגת אמן כסף בהתאם לדוח נק' אמן שיתפרסם עד אמצע דצמבר (אסורה 
ההשתתפות לבעלי דרגה גבוהה יותר). התחרות במסגרת מחוזית בלבד – אין שלב ארצי



אליפות ישראל לזוגות נשים 2015 
אליפות ישראל לזוגות נשים תתקיים 

בסוף השבוע  23-22 בינואר 2016 במועדון הכדורת ברעננה.
רח' יערה, 27, רעננה, כניסה לחניון הכדורת העליון.

(נא לא לחנות ברחוב דוד אלעזר).

אליפות הנשים היא בנוסף לאליפות הפתוחה והנשים יכולות להשתתף בשתיהן. 
התחרות פתוחה לנשים הרשומות בהתאגדות בשנת 2015 ו-2016.

ההרשמה על בסיס מקום פנוי. 
מתכונת התחרות:

שלב מחוזי - לא יתקיים שלב מחוזי.  
שלב חצי גמר - ביום ששי יתקיימו 2 מושבים, משותפים לכולן.  

שלב  גמר - בתום השלב המוקדם יופרדו הזוגות ל 2 בתים על סמך ההישג המצטבר:  
גמר א'  (בערך שליש מהזוגות)  

גמר ב' המספר המדויק יוחלט לפי מספר הזוגות שירשמו וישתתפו בתחרות, ועל פי  שיקולי ארגון התחרות.
שלב הגמר ישוחק בשבת ב-2 מושבים של כ- 24 חלוקות (או 3 מושבים קצרים של 16-18 חלוקות).  

יתכנו שינויים במתכונת זו בהתאם לכמות הזוגות ולשיקולי ארגון.

נקודות אמן
בשלב המוקדם יוענקו נקודות אמן ארציות לזוגות מעל הממוצע.

בשלב הגמר - נקודות אמן בינלאומיות וארציות יוענקו בשני הבתים, לפי מפתח שקבעה ועדת נקודות אמן 
ומושבים. כמו כן יינתנו פרסים כספיים.

אם לא יתקיים שלב מוקדם אלא שלב גמר (בהתאם לכמות הזוגות) יוענקו נקודות אמן ארציות ובינלאומיות 
לתחרות.

תקנון - תקנון מפורט יתפרסם בסמוך לתחרות.

לוחות זמנים
ביום ו', 22 ינואר: משעה 10:00 ועד 17:00 לערך,
בשבת, 23 ינואר: משעה 10:00 ועד 18:00 לערך.

כרטיסי שיטות 
על כל זוג להצטייד מראש בכרטיס שיטות ישראלי תקני, ממולא כיאות.

www.bridge.co.il (בתפריט מידע שימושי/הורדות/טפסים) ניתן להוריד ולהדפיס כרטיס שיטות דרך אתר ההתאגדות

הרשמה מראש חובה (לא תהיה גביה במקום).

ההרשמה דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות

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

2. בתחתית העמוד לחצו על  

3. בדף הבא בחרו ב -  



אליפות ישראל לזוגות צעירים 2016
אליפות ישראל לזוגות צעירים תתקיים בתאריכים 

8 - 9 בינואר   2016 - מוקדמות
15 – 16 בינואר 2016 – גמר

מתכונת התחרות תיקבע בהתאם להיקף ההרשמה (ייתכן ויאוחדו 2 אליפויות לאליפות אחת). 

אליפות ישראל עד גיל 15 (ילדים) - רשאים להשתתף שחקנים שנולדו החל מ- 1.1.2001.
אליפות ישראל עד גיל 20 (בתי ספר) - רשאים להשתתף שחקנים שנולדו החל מ- 1.1.1996.
אליפות ישראל עד גיל 28 (צעירים) - רשאים להשתתף שחקנים שנולדו החל מ- 1.1.1988. 

זוגות צעירים המעוניינים להשתתף באליפות חייבים להירשם מראש עד לתאריך 31.12.2015
ibf@bridge.co.il בטלפון: 03-9794862  פקס': 09-9794319 או דוא"ל

לתשומת לבכם: תוצאות התחרות ישמשו כחלק מהשיקולים 
לקביעת נבחרות ישראל הצעירות 2016. עד גיל 15 ועד גיל 20.

ימי עיון למנהלי תחרויות דרגה 1 יתקיימו ב: 
יש לבחור באחד הימים

יום העיון שהיה אמור להתקיים בצפון ב-27.11.15 נדחה,
מועד חדש יפורסם בהמשך
19.12 - יום שבת (רעננה)

1.1.16 - יום שישי (רעננה)
החל מ-10:00 ועד 15:00 לערך

עלות 50 ₪ למשתתף, יש להירשם באמצעות המערכת המקוונת של ההתאגדות.
www.bridge.co.il :הכנסו לאתר

חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף - 

ולחצו על:   שם יופיע גם הקישור להרשמה ליום העיון.

ועדת חוקהועדת חוקהועדת חוקה

ההשתתפות למנהלי 

התחרויות - חובה!

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

"�  "גלעד אופיר - יו�ר ההתאגדות הישראלית לברידג



SAVE THE DATE

לידיעת ציבור השחקנים, 
פסטיבל הברידג' ה-50 יתקיים בשנה הבאה

בחודש יוני (לא בפברואר כבכל שנה) 

בין התאריכים 3-10/6/2016
במרכז הירידים בתל אביב.

רשמו ביומנים והזמינו את חבריכם בארץ ובעולם
לקחת חלק בחוויה ובחופשה בלתי נשכחת בישראל.

שימו לב! כחלק מייעול עבודת משרד ההתאגדות ושיפור איכות ומהירות השירות, 
יינתנו שירותים טלפונים בין השעות 09:00 עד 13:30 בימים א' עד ה'. לאחר שעות אלו, ניתן 

ibf@bridge.co.il :לפנות למשרד בדוא"ל ופנייתכם תיענה בהקדם. כתובת דוא"ל משרד

חברים חדשים בהתאגדות,
הקדימו לחדש חברותכם

ותיהנו מעד חודשיים נוספים ללא תשלום.

מהרו לחדש / להירשם להתאגדות על מנת שתוכלו 
להשתתף בפסטיבל הברידג' הבינלאומי ובשלל 

ד!  תחרויות ההתאגדות המיועדות לחברי התאגדות בלבד!  
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ההרשמה דרך המועדונים או דרך המערכת 
המקוונת שבאתר ההתאגדות . 

החלה ההרשמה להתאגדות לשנת 2016
לוח שנה חדש ומהודר יחולק לכל נרשם בחודש ינואר.



הודעות מועדונים

מועדון ברידג' אשקלון מתכבד להזמינכם: 
לתחרות ארצית
מושב אחד 30 ידיים 

יום שישי 25  דצמבר 2015, שעה  - 09:30  

ב"בית וקס" 
שד' העצמאות 68 קרית גת

מנהלת התחרות – אביבה בן ארויה
מחיר כולל למשתתף 65 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
ניסים קורן – 050-5511767
יוסי פיברט – 053-7517570
מגי זייטמן – 054-4715949

מועדון טבעון מתכבד להזמינכם: 
לתחרות ארצית
"גביע סבתא"

מושב אחד 30 ידיים 

ביום שישי ה-22 בינואר 2016, בשעה 10:00

באולם צוותא, רח' כצנלסון 35 ק. טבעון.

מנהל התחרות – אסף עמית
מחיר כולל למשתתף 60 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
יורם שניידר 04-9832888

אריאל בן דרור 050-8565064

מועדון ברידג' רמת השרון מתכבד להזמינכם:
לתחרות גביע סוף השנה

תחרות דו מושבית 24 ידיים

מושב 1 - ביום ג' ה 22 בדצמבר 2015  בשעה 20:00
מושב 2 – ביום ג' ה 29 דצמבר 2015 בשעה 20:00  

במועדון רמת השרון, 
ברחוב סוקולוב 52 רמת השרון. 

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 110 ₪ לשני מושבים

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

יעקב מינץ – 052-2783263 

מועדון מרכז הברידג' ירושלים מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית
דו מושבי 24 ידיים 

יום ג' 8 בדצמבר 2015 
יום ג' 15 בדצמבר 2015 

שעה  - 17:00 

במועדון מרכז הברידג' ירושלים/בית בלב
שד' בן צבי 35 ירושלים.

מנהל תחרות – בריאן זייטמן
מחיר למשתתף 120 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
להרשמה: בריאן זייטמן – 054-4715950 

          מגי זייטמן – 054-4715949

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם:
לתחרות ארצית

2 מושבים קצרים של 18 ידיים  

יום שבת 5 בדצמבר 2015, שעה  - 10:00  

במועדון כיכר המדינה,
רחוב ויצמן 53 תל-אביב 

מנהל תחרות – אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה  

לפרטים והרשמה: משרד המועדון 03-6969830

מועדון אביבים
מתכבד להזמינכם: 

לתחרות ארצית
מושב אחד 30 ידיים 

ביום שישי 29 בינואר 2016 בשעה 10:00

במועדון אביבים, רח' דיסנצ'יק 7 תל אביב

מנהל התחרות – אילן שזיפי
מחיר כולל למשתתף 65 ₪ 

מספר המקומות מוגבל—ההרשמה מראש חובה
טל 03-6417470 



תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
154.18עמית מיכה - עמית אסף - חץ נתן - לוינגר אסא - גלברד מרדכי1
136.74מגדל אילן - לביא שלומי - זיידנברג נצר - יוגב דוד - גיא שרון - ג'נג'חשווילי רבז2
127.02קניגסברג מודי - קניגסברג אייל - שגב רון - מוזס דני - תור רוני - שניידר רני3
120.09שטרן לוי - סופר רם - סלומון יהושע - אורי עמי - ליבסטר נדיה4
118.46טנדטר עלי - אורנשטיין איתן - טל עפר - כהן יוסף - אבל אלפרד5
115.52גרייצר נורית - מורן אורית - נוסצקי מיכל - סעדה נטלי6
108.71לוין יובל - לוין יואב - בוך משה - טל ישראל - גנץ בנימין - מור שחר7
103.18אשכנזי יוסי - הרשקוביץ שלמה - פטרושקה רועי - דרמר שלמה - וייס ישראל - ליפשיץ יותם8
102.41גרינברג צדוק - גולן אודי - מנור משה - ברון יוליאן - טל חיים - טל לביאה9

88.70בן מאיר יוסף - ניסר לאון - לייבו אדי - מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי - בן יהודה יהודית10

תחרות: ליגה ארצית לקבוצות 2015 - בית 1
מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 17-10-15

מצטברשמותדרוג
153.51הרצקה רון - רוסלר אמנון - בריפמן אפרים - (וילסקר בוריס) - ינר יובל1
141.67אורן אפרת - מיוחס מושיקו - רום שושנה - גרסטנר גל - פכטמן רון - חץ קלרה2
135.19וייס יוסי - קובאליו סרג'יו - אלטברגר נמרוד - אלטברגר עמוס - ערמי רות - שרויט שמעון3
116.70וויינשטוק פאול - אורן יוסף - ניימן עירית - ניימן יוסף4
114.46מרקוס עמירם - מרקוס קובי - מרום דני - שמיר יעקב - פרידלנדר טוביה - רום מיכל5
112.16שפיר ערן - דינטי אריה - ובר זאב - איתן חיותה - מסינגר רונן - ארנון זאב6
98.98פיברט יוסף - גלר מיכאל - סרוסי דוד - פייקין יותם - גולדפרב איליה - קנידל חוליו7
גלעדי יהודה - שקולניקוב לאוניד - ויטנברג אדוארד - סדיס ג'ובינה8

פכטמן עודד - גלפסקי יצחק ד"ר
98.61

94.44קלר יצחק - אוציטל בוריס - חיות אבי - אנטין דוד - קלזון יצחק - לביא עמיקם9
91.45כהן עדי - ספקטור מיכל - סולניק אריה - חלמיש משה - (סניטקובסקי דני) - (בנקר בנימין)10

תחרות: ליגה ארצית לקבוצות 2015 - בית 2
מושב: 11 מתוך 11 תאריך: 17-10-15

מצטברשמותדרוג
135.27בן דרור אריאל - אברבך ישראל - שביט מיכאל - פז אלי - נביא יהודה - גד עמיאל1
130.89בנישטי משה - בר-און דליה - קרמר הדסה - קינן דני - פרקש דניאל - שור חנה2
119.81הוכברג אריה - הוכברג אבלין - שור חנן - שרן מיכאל - אביגדול אלכסנדר - פולני באטריס3
117.99הרבסט מיכאלה - בר סבר יפה - שכטר קרין - שכטר דב4
115.55פירסט רונית - חן ליאת - שידלובסקי אורן - הולצר קלרה - אזולאי אורי5
114.25לוי עופר - נעים עמוס - קמעו שי - קופרברג ניר6
110.52עומר זך - עומר יותם - קרבי עפר - כץ אפרים7
105.22רוטשילד חנן - רז עופר - כהן ישע - אפרתי יעקב - אדטו אבי - אלון אלכס8
99.76שחף דרור - וייסמן דוד - הרץ ראובן - הולינגר אבי9

94.92תמיר טובה - רזניק פרץ - אשכנזי רות - איסק מנחם - לחמן מיכה - פואה דורית10
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133.13לב מוניק - הולצמן רון - צדיק מרדכי - קפואנו יום טוב - בלוך גלעד - ביטון רוז'ה1
119.71גרינברג שושנה - מרק סוניה - מאירוביץ מיקי - שפיגל צחי - דנציגר אלכס - גיא חנה2
93.24וידבסקי חנה - וידבסקי מיכה - אופיר רונית - איצקוביץ צבי - בלוך שרה - ספייר אלברט3
93.15שריבמן ויקטור - הררי נתנאל - מאור דני - מאור נורית4
92.67בנימין סלביה - דוד אליהו - גרבר זיוה - ריפס סילביה - הרציג רבקה - פן אסתר5
91.96ויידמן ולרי - וולף טלי - אטיא שמואל - יהודיוף איתן - סוקול מתי - אופמן טובה6
91.78נויברט טדי - קלדרון אבי - פכטמן אהובה - טולדנו חנה - אריאלי אמנון - לרנר משה7
87.90קרביץ אריה - קרביץ אירית - גלר אורי - כהן יהודה - לנדסמן אטי - רונן מרים8
57.01בורודצקי אדי - פנצ'נקו אולג - צ'סנר צבי - שמש שמעון - שורצמן שלמה - אופינקריו ראדו9

39.45גולן שמעון - פרידמן אהרון - כהן-טל ישי - לידור דניאלה - הירש הלן - אבירם יעקב10
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160.44עציון אמיר - זמיר עמי - טולדנו אורן - אורמן ליאור1
141.80פולק אוסקר - בקלצוק ארז - טל יוסף - ברודובסקי רומן - ליפין גנאדי2
132.14ליכטמן אייל - שקולניק זינובי - אגרוניק גריגורי - שלג אלי - וינביץ' גריגורי - שצוקין גולן3
120.98בלאט אמירה - כהן דני - כהן מזל - (זליקובסקי ליאוניד) - טובביס אלכס - שבתיאלי תקוה4
112.09שזיפי חנה - גוטמן הנרי - בריפמן מיכאל - קסיונזק יאנוש - ארנון גדי - קונפינו יוסי5
112.07שרו חורחה - פומרנץ לוי - שרו יונתן - ארבל דיויד - הראל אמנון6
109.45טטנבוים תומר - שפינר ירדן - סגל מתן - אדמס שובל - אביטל שחף - יקותיאלי אסף7
98.94מיטל כפיר - כנען תומר - אפשטיין אורי - מורד אורי - רשתי שאול - גולדרינג דוד8
90.92ברט יורם - אלון הדסה - פרנד טל - הרמתי עפר - רייטר אלן9

85.67רותם אריה - סכמן משה - ברק אליעזר - אלבק רוני10
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162.56ברקמן מאיר - טימיאנקר נח - לזר נעמי - הורוביץ שמשון - אלפרן דן1
157.13פרוז משה - שפינר שמואל - פרוז דלילה - אסרף דניאל - טולדנו רפאל2
124.13בורק לואיזה - זייטמן מגי - גרינברג שמואל - רפאלי דוד - ארגז ירון - מרמר רוני3
בך ורדה - אקסלרוד דרור - אקסלרוד חדוה - אקסלרוד אשר4

רוזנברג מדי - בורקובסקי מיכאל
118.63

111.89שטרית אבי - פרקש רות - נחמיאס יהודית - קריספי ניסים - דורון רון - זיו ישראל5
108.44שוולזון ויקטור - רטנר אליהו - יסלסון לאוניד - בוגוסלבסקי אלכסיי - ליטבינוב ולדיסלב6
99.08זינגר דן - כהן שרה - יזהר רפי - פרץ פולדי - שעובי אביהוא - אשל רן7
96.29לבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר - כליף אילנה - כליף יערה - שונק שושנה - רדלר חיה8
91.11קופליוביץ חיה - ישראלי דן - מקוב מרדכי - בר אדם - גריזים יורם - קרן אורה9

88.22קורן ניסים - בוברוב ממן מתי - רובינשטיין שמיל - פייקין צביקי - פייקין אורנה - בן ארויה אילן10
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שלייפר ישראל - טודרס דב - שפוצ'ניק גרש - פלופסקי לאון 1

רוזנשיין אלכסנדר - שקד יצחק
153.51

141.67שני גילה - סגלוב חנה - שטטר יהודה ד"ר - סולוביציק איריס - בוחניק אשר - אלעד אלי2
135.19בר גלעד - אוחנה שחר - דנק שחר - ליפשיץ גלעד3
116.70גורדון אושרה - לוי אבי - הנר ארז - טופז זהבה - מצגר אילנה - ארבל שמואל4
114.46אלרן ישראל - ולפר מיכאל - מולדובנו מריה - הילזנרד אנני - טל פטר - מיכלוביץ נחום5
112.16הרשקוביץ בלו - רומנו רפי - רומנו שפרה - מלמד רות - שיינר חנה - טישלר לאה6
98.98שוורץ אתי - שוורץ עופר - אבנת צח - אבנת רן - אבן חיים שמעון7
98.61ישראלי עמיר - קרנבסקי מרק - אבידר אופליה - נסטור קלז - גרינברגר שלמה - צבעוני פנחס8
94.44בן מרדכי עמירה - בר-אדון מריון - (פלקס ברוריה) - הנינה אלון - (עזרן רפאל) - לוי שלמה9

91.45נוי לאודין - ויינגרטן דליה - (גונן זויה) - זיגלמן יוסי - זיגלמן שרה - שפרינגר נילי10
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140.16גל טיבור - רפפורט לאה - בן דוד רמי - מלמד אהרון - גולדשטיין יעקב - מאר רוני1
125.69עופר יעל - רייך ריקרדו - שחר אשר - שפיר תמרה - סדן אהוד - סדן צבי2
117.03טל ברוך - גבע עמיחי - לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה - תמרי אבא - גולדשמידט נחמן3
106.28כוכבי אלי - טורפשטיין ירון - בייצר מוטי - גונן אוה - בן נחום גילי - אבן צור אלי4
97.54חכמה דוד - ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה - בדוס ברוך - וייס גבי - כהן מני5
ריבק נורית - סמורזיק אביטל - אלון ליאורה - משיח רבקה6

טורבוביץ ציפי - אוסדצ'י-קפלן אורנה
82.26

81.84בנימין שוקי - אורן יפתח - גל אילן - ישכיל אודי - גטניו אבישי - אורן בעז7
67.50שפירא פאינה - טאוב זאב - אדטו משה - כהן וולטר - ברושי משה - גולן מלכה8
53.85איוב ראווי - שורוש נבייה - גזית גונן - בנדק מור - איוב ראיד - אוסאמה דניאל9

28.40בלוזר קובי - ליבר מוניקה - דותן נעמי - בן משה גיורא - אורון הרצל10
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151.45רם ראובן - רונה ביאנה - זילברשטין לייזר - פלדמן אברהם - פלג אסף - אטד שושנה1
138.27שחורי נילי - עופר הנרי - בצלאל רות - קורן תקוה - שרייבר שרל2
136.09זייטק אביב - לונשטיין תומר - מתתיהו גל - נרקיס איתי - חוטורסקי ניר - בנירי עילי3
128.23איתן מוניה - איתן יבגניה - חלפון רפאל - טל ישראל - אבנית אסתי - אבנית אבי4
115.76מילוא עמיר - אלון יהודה - דשא גיל - רייכמן יוסי - רובינשטיין ססיליה - הריס אורית5
113.28וזינה אורי - רונן ליאורה - רובינסון דוד - שמעון ציפי - יליסבטסקי גנאדי - שוורץ זקלין6
106.34פרולינגר איל - בנבניסטי רונן - טל ג'ו - נתן אביב - הולנדר עידן - יערי דליה7
101.47פאר ניר - רוס רני - רוס דור - גלמן נועם - לוי מיכה8
101.44טרנר אפרים - אלטמן אריה - דוד מנשה - סינמליה סיקו9

79.49קליינפלד אילנה - בן שמעון מרים - פרי יצחק - פרי רחל - מראלי טרי - מראלי אהרון10
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166.15אשר עופר - רגב יורם - אלול סימה - גני יוסף - חוטר יפה - גבע חיים1
146.39גרייף יגאל - צמח כמי - אלון אדל - צ'פרוט בטי - שופט דוד - (רקובסקי צפורה)2
132.15גרינברג שלווה - קלותניק ברל - מור מוטי - רוזנברג ריקי - בורקו יפה - גלון ריי3
131.00בילר תודי - אלעד רחל - דיקמן עמוס - בלס אביבה - מילר בני - פז מרדכי4
128.32לביא יקיר - טאו טל - מור חנה - מילנר חיה - אבן אדיר - גולדברגר דורית5
123.65כהן שירה - כץ אוה - פרחי לינה - גורן עודד - קרמר שמואל - בסן לינה6
117.05גל יוסי - גולדשטיין אריה - אלגרבלי פרוספר - מאיר אוריה - רוזין רונן - קולנדר אתי7
115.20שובל אפרים - וסרמן סורין - כהן איציק - למפרט איטה - לשם דורית - שרון כרמל8
80.65אלי אביב - אקשטיין יהלי - כץ עמית - רבינוביץ שלי - פיפנו עידן - בל-קיסר כליל9

76.59סבח אופק - מסיקה דניאל - שליבוביץ יהונתן - ברגר נועם - מנצור אור - דדשוב בן10
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147.64גלעדי ירון - רייטר אדם - אלספל חנן - כץ פז - מורג שי1
135.52אונגר שולה - הולנדר שרה - קליין קטי - שדה מרגלית - רובינשטיין מלכה - נוימן יוכבד2
132.30מזרחי יפה - פז שרה - גרינשפן שוש - קיש תמר3
120.06כהן חיים - זרביב שרלי - פלד נתן - מנשה יהושוע - בנבנשתי אלברט - מצליח סוזן4
113.95ולהויז דוד - מנושביץ רטי - רוזנברג שרה - נובינסקי אדם - ביגון מרים - חסון דוד/קונטור5
110.97שמואלי מאירה - פרץ עזריאל - פרץ אביבה - (אזולאי דוד) - (מרמלשטיין חיה) - יאיר יוסף6
109.59טוויג אהרון - שבת דניס - גנוט ישראל - פפיאן בן יהודה קרינה - פלמן גילה - קרני אפרים7
104.79רסין רות - חורב זאב ד"ר - בלס יוסף - בלס יעקב - פוקס קנט - מרחום רינה8
93.52פרנקל גיורא - טלפיר רנה - רובינשטיין אסתר - חזן משה - טל משה - פורשר שמעון9

92.70אראל יונתן - קליין יעקב - מימון שרית - יקיר דני - וילנסקי אריה - זומר אהרון10
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177.00קופמן שרה - פרידלנדר דודי - ברשוע רן - וישניצקי מירי - ידדוב רמי - הראל אורן1

139.68וקסלבאום חנה - וקסלבאום אבנר - מלאך יעקב - וולף חיה - אזנקוט פנינה - מיימון סאייג2

127.58בן דוד אבישי - הורניק אירוינג - שמואלי רן - צברי מיכל - אסולין עדי - שפירו לאה3

124.62רוטשטיין אדלה - לוין נעמי - טל ריבה - גולדברג כרמן - גרודצקי שולה - אגוזי נילי4

121.36ינון חגי - שפירא דני - עצמון נורית - אורון דוד - בילגוראי שרה - שפירא ורדה5

119.55דגן זבולון - עזרא משה - פלאי רענן - פיוטרו קלוד - רוזנצויג נחמיה - מנחם אבינועם6

112.58דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי - שניר רותי - סדן נגה - ביקוביצקי ורדה - סדן יעל7

106.28שליט רות - בן יהודה רן - גולדרינג אהובה - כהנא ישראל - בקיש רמי - כהן נילי8

99.92סטניצקי דורית - בנקהלטר פנינה - דויד סילביה - לבנת טובה - לוי אורי - לוי שרי9

89.55אברון אנית - הובר אלימלך - רשף דבורה - וירג כרמן - לוטן אביבה - וייס גרשון10
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149.72שפריר שירי - שדה ציון - שחר נטע - סגל מרדכי - בלטר איגור1

137.21קיסרי נסים - ניר דוד - כץ אברהם - רם דוד - לנדאו מרק - טובי יעקב2

134.09גלילי נתן - שבירו גדי - פריגל דוד - עוזר יורם - ברוידא שרה - גורן בן-שלום עמית3

120.78נאמן אמה - מיכאלי נפתלי - מיכאלי דורית - לוטן דפנה - נאמן צבי - מישקין אריה4

115.30רז אמנון - רז צילה - אגטשטיין אביבה - לוי אבי - ויינברג ארודי - ענבר דן5

106.77מאיירס דניאלה - ירדן קרי - ברוצקי יצחק - ירדן דן - ססרקו לאה - שמואלי שרת6

106.05בשביץ ראובן - גוטמן בטי - סלמי עליזה - אליאס אילנה - יעקב יצחק - שגיא עדנה7

105.53(עציון בועז) - אקוני ארלט - לייקין יהודית - קורן דיאנה - שדה גילה - לדרמן ליאון8
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