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ליגת העל לזוגות + ליגה 
 TB לאומית לזוגות

ליגה לזוגות TB )מוקדמות 
במחוזות למילוי מקום(

TB ליגה ארצית לזוגות
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אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים – מחוזי *

סימולטנית ארצית

אליפות ישראל לזוגות 
מעורבים – שלבי גמר
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 28 – 27

סימולטנית ארצית יום 
שלישי*

אליפות ישראל הפתוחה 
מחוזי *

אליפות ישראל הפתוחה 
חצי גמר וגמר

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
פברואר 2018 - אפריל 2018

* ראו מודעה מפורטת

כל תחרויות ההתאגדות פתוחות רק לחברי ההתאגדות
בתוקף לשנת 2018.

מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכם בהקדם.

הודעות חשובות

לידיעת ציבור השחקנים –תחרויות סימולטניות בשנת 2018
בשנת 2018 יתקיימו 10 תחרויות סימולטניות

7 בערב )5 בימי א' ו 2 בימי ג'( ו 3 בבוקר בימי שישי.
להלן כל מועדי הסימולטניות :

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

יום תאריך יום תאריך
יום שישי בבוקר 24/8/18 התקיים 21/1/18

יום שישי בבוקר 12/10/18 יום א' בערב 11/3/18

יום א' בערב 11/11/18 יום ג' בערב 3/4/18

יום שישי בבוקר 7/12/18 יום א' בערב  6/5/18

יום ג' בערב 1/1/19 יום א' בערב  8/7/18

חדש

חדש

חדש



פתיחת קורס מנהלי תחרויות 2018 
קורס מנהלי תחרויות נועד להכשיר מנהלי תחרות ברידג' ברמה המאפשרת ניהול עצמאי של תחרויות 

ברידג' על כל המשתמע מכך: הכנה, פרסום מוקדם, אירגון, ניהול, שיפוט, חישובי תוצאות ופרסומם, 
הפעלת תוכנת החישובים, שימוש במכשירי ברידג'מייטס, פרסום באתר התוצאות ועוד...

הקורס מיועד לרוצים לשמש בתפקיד מנהל תחרות ומתאים גם לקפטנים ספורטיביים  ופעילים בסניפים.

הקורס יתקיים בבית ההתאגדות ברעננה, מפגש ראשון יתקיים ב 7/3/18 מפגש אחרון ב 13/6/18.

הקורס יכלול 43 שעות לימודיות בהנחיית אילן שזיפי:
11 מפגשים בימי ד' בין השעות 16:00 עד 19:00
2 מפגשים בימי ו' בין השעות 10:00 עד 15:00 

כדי לקבל תעודת הסמכה כמנהל תחרות בהתאגדות יש לעמוד בדרישות אלה:
מבחני הסמכה מטעם ההתאגדות אחרי סיום הקורס )בתשלום נפרד(. . 1
התמחות ולאחריה מבחן מעשי )לעוברים בהצלחה את מבחן ההסמכה(.. 2
קבלת אישור הועדה להסמכת שופטים של משרד הספורט.. 3

עלות למשתתף 1250 ₪. משתתפי הקורס יקבלו במתנה את ספר החוקים החדשים 2017.
ההרשמה לקורס באמצעות המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות -  להרשמה לחצו כאן

ועדת חוקהועדת חוקה

אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2018
שלב מוקדמות מחוזיות

מועד התחרות 3.3.2018 | שעה 09:30 

TB שני מושבים קצרים בני 18 חלוקות. שיטת חישוב
יחולקו נקודות אמן במתכונת מורחבת השמורה רק לאליפויות המחוזיות.

מרכזדרוםצפון
במועדון "חיפה כרמל"

רח' מחניים 9, חיפה
מועדון אשדוד

הרב שאולי 4, אשדוד
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(

זוג מעורב = שחקנית ושחקן
שלבי הגמר :

שלבי הגמר יתקיימו בסוף השבוע 24-23 במרץ.
המשך התחרות במתכונת החדשה, סוף שבוע אחד בלבד.

פרסים כספיים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.
התחרות מיועדת לחברי התאגדות בתוקף בשנת 2018

https://bridgepayment.org/contest_list.aspx


אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2018
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שיטת חישוב
שבת 14 באפריל 2018, שעה 09:30 עד 14:40 לערך

שני מושבים בני  18 חלוקות, חלוקות זהות וחישוב משותף בכל המרכזים
יוענקו נק' אמן ארציות במתכונת מורחבת לכל הזוגות המסיימים מעל הממוצע.

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

מועדון רחובות
רח' המנוף 1, רחובות

מועדון הברידג' "אביבים"
דיסנצ'יק 7, תל אביב

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(

ככלל לא מאושרים מחליפים.

לתשומת לב המשתתפים באליפות ישראל לזוגות: 
המשך התחרות במתכונת : שלב חצי גמר משותף )ללא בתים(, 

שלב גמר: בית א' בשיטת בתים )מפגשים(, גמר-על בהשתתפות 14 זוגות,
12 מבית א' ושני הראשונים מגמר ב'

תאריכי המשך האליפות : חצי גמר וגמר – 27 - 28 באפריל, גמר-על : 11 - 12 במאי
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות במתכונת מורחבת מאד.

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

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

בקשה לקבלת הצעות
לניהול לוגיסטי בפסטיבל.

 22-28/6/18 לפסטיבל הברידג' בת"א שיתקיים השנה בין התאריכים 
בהיכל קבוצת שלמה בת"א דרוש מנהל צוות לוגיסטיקה. 

על המועמד להיות גוף עצמאי )עדיפות לעוסק פטור( שמסוגל לשמש 
קבלן ביצוע בנושא ולגייס את צוות הלוגיסטיקה. 

האתגר,  עם  להתמודד  יכולים  שאתם  וחושבים  מעוניינים  אתם  אם 
שלחו פניה להתאגדות על מנת שנחזור אליכם עם כל הפרטים.

. ibf@bridge.co.il  | 09-7774031

https://www.facebook.com/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99-776246342481662/
https://www.facebook.com/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99-776246342481662/


  הודעה לחברי ההתאגדות

רישום להתאגדות לשנת 2018
בשנים האחרונות שחקנים חברי התאגדות ושחקנים שאינם חברי התאגדות נהנים 
מאותם השירותים כאשר הם משחקים במועדוני הברידג' הרשמיים של ההתאגדות 

ובתחרויות ההתאגדות השונות.

על פי החלטת האסיפה הכללית, החל מתאריך 1/2/18, שחקן שאינו חבר בהתאגדות 
ישלם 5 שקלים נוספים עבור כל תחרות במועדונים. 

שחקנים שאינם חברי התאגדות לא יוכלו להשתתף בתחרויות ההתאגדות ודמי 
ההשתתפות בפסטיבל הבינלאומי יהיו יקרים יותר עבורם.

יובהר כי תשלומי חברי התאגדות נותרו ללא שינוי
ודמי החברות השנתיים עומדים על 120 ₪, 10 ₪ בלבד לכל חודש.

אנו עושים את המרב על מנת לאפשר לכם, חברי ההתאגדות, לקבל את השירות הטוב 
ביותר ולקדם בעזרתכם את משחק הברידג' אותו אנו כל כך אוהבים, בארץ ובעולם.

אנו מזמינים אתכם להצטרף עוד היום למשפחת הברידג' ולסייע לנו לספק 
לכם את תנאי המשחק הטובים ביותר. במסגרת החברות תוכלו ליהנות מ:

חיסכון כספי ניכר בדמי ההשתתפות בתחרויות במועדונים.. 1

תכנת חישובים מתקדמת ותנאי משחק מודרניים בדומה לנעשה בעולם.. 2

נתונים ותוצאות באתר התוצאות המתקדם בעולם.. 3

מחירים מוזלים בתחרויות ההתאגדות ובפסטיבל הבינלאומי.. 4

צבירת נקודות אמן ועליה בסולם הדרגות.. 5

בטאון התאגדות מהודר ועשיר בתכנים החשובים לכל שחקן ברידג'. . 6

מהדורה דיגיטלית מורחבת בכל חודש ומהדורה מודפסת פעם בחודשיים.

שירות אישי לכל חבר על ידי משרד ההתאגדות.. 7



הודעות מועדונים

עמותת ירושלים
מתכבדת להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1,  30 ידיים
יום שישי 16 בפברואר 2018 | בשעה 10:00

במועדון ויצ"ו ברח' החלוץ 47, ירושלים

מנהל תחרות: ברי אבנר
מחיר למשתתף: 65 ש"ח
הרשמה מראש חובה

רחל פורת 054-7883731 | עופרה קיידר  050-5562459

מועדון ברידג' קלאב רחובות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1,  30 ידיים
יום שבת 17 בפברואר 2018 | בשעה 10:00

רח' המנוף 1, רחובות

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

כולל שתיה חמה וכיבוד קל
הרשמה מראש חובה

מאיר 050-7353303  |  נעמי 050-8844494

מועדון ברידג' 4 פאן רמת גן
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

 2 מושבים 18 ידיים
יום שישי 23 בפברואר 2018 | בשעה 10:00

בבית ההתאגדות ברח' יערה 27, רעננה

מחיר למשתתף: 75 ₪
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה:
אורלי 054-4429724 | גדי 054-4671721

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים

יום שלישי 6  במרץ 2018 | בשעה 20:00
רח' וייצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

יישמרו מקומות לנרשמים מראש בלבד
לפרטים והרשמה במועדון: 03-6969830

מועדון הקריות מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב 1, 30 ידיים

יום שישי 9 במרץ 2018 | בשעה 10:00
מרכז שיקום וספורט אילן, קריית חיים

)לרשום ב-WAZE  חיפה במקום קריית חיים(

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף: 70 ₪

פרטים, הוראות הגעה והרשמה באתר הסניף:
www.micha-amit.com

מספר המקומות מוגבל - הרשמה מראש חובה!
ניתן להרשם באמצעות כפתור הרישום באתר

או להשאיר הודעה אצל אסף בטלפון 04-8712764

מועדון ההגנה רעננה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב 1 - 30 ידיים

יום שישי 9 במרץ 2018 | בשעה:10:00

בבית ההתאגדות ברח' יערה 27, רעננה 

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
לפרטים והרשמה:

רחל/אסתר - 09-7720707 | אריק אורלב - 052-3573780

מועדון רמת השרון 
שמח להזמינכם לתחרות גביע פסח תשע"ד

2 מושבים  24 ידיים
ביום שלישי 20 במרץ 2018 | בשעה: 20:00  //  וביום שלישי 27 במרץ 2018 | בשעה: 20:00

רח' סוקולוב 52 רמת השרון

מנהל תחרות: אילן שזיפי | מחיר למשתתף: 110 ₪ לשחקן ל-2 מושבים
גביעים מהודרים לשלושת המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה
www.bridgerh.co.il יעקב מינץ – 052-2783263 | מועדון 03-5403244 | אתר המועדון



תוצאות תחרויות

מצטברשמותדרוג
82.0מילכטייך ריטה - ברק רוני1

73.0מנצור אור - כץ עמית2

67.0קורנט עמית - שרו שירה3

53.0דוד נגר בילי - בנעים מרסל4
48.2פיברט גל - חייפץ רון5
48.0מנחם אמנון - יונה מזל6
46.0בר-שביט אלי - מיוחס עליזה7
46.0פולק רותי - ליימן וייס ענת8
45.0מילשטיין טוביה - נוי לאודין9

44.4אגמון יצחק - שוב-עמי אלנברג רינה10

מצטברשמותדרוג
145.26זק שחר - בראונשטיין אריאל - טל נגה - טל דנה1

137.89ברקת אילן - לנגי אסף - זק יניב - בראל מיכאל - רול יוסף - לוין אמיר2

135.73הרבסט אילן - פכטמן רון - בנין בר רוני - רשף אופיר - )הרבסט אופיר( - גלבוע אורי3

127.83בירמן אלון - אלטשולר גלעד - פרידריך יוליאן - )פורר דוד( - אנגל יוסי - פרידריך יוליאן4
119.61אופיר גלעד - ידלין ישראל - ידלין דורון - אסולין עדי - אסרף ערן - מינזלי אאידה5
106.04גרייצר נורית - מורן אורית - נוסצקי מיכל - סעדה נטלי - קובאליו סרג'יו - גרינברג ניר6
105.51צ'ורניי מיכאל - מדבדב אולג - גרינבאום ליאוניד - ברנשטיין גרגורי - לובינסקי יובל - מרק מיכה7
102.70עמית מיכה - עמית אסף - לוינגר אסא - חץ נתן - גלברד מרדכי8
94.81שזר ארנון - בן צבי אייל - ממן אבי - וורך יגאל - קפיטנוב בוריס - שזר עמוס9

91.43לזר אלון - בר יוסף יותם - פיטרס דירק - לידור אורן - יקותיאלי אסף - )אביטל שחף(10
79.20קניגסברג מודי - מוזס דני - שניידר רני - תור רוני - ישראלי דן - ורשבסקי ארן11
68.99מרקוס עמירם - פרידלנדר טוביה - שמיר יעקב - מרום דני - מרקוס קובי - בן-דור איתי12

אליפות ישראל עד אמן כסף
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 06/01/18

תוצאות כלליות
השתתפו 81 זוגות בשלושת מחוזות ההתאגדות

ליגה לאומית לקבוצות 2017 - שלב ראשון
מושב:11 מתוך 11 תאריך: 22-12-17

חצי גמר רבע גמרגמר
שלבי גמר ליגה לאומית 2018

זק שחר

זק שחר

זק שחר
זק שחר

בירמן אלון

הרבסט אילן

ברקת אילן

בירמן אלון

גרייצר נורית

מינזלי אאידה

צ'ורניי מיכאל
הרבסט אילן

ברקת אילן
הרבסט אילן

עמית מיכה



דרגות

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 9 בינואר 2018(

רב אמן בינלאומי 
מרק מיכה, כפר סבא 

רב אמן זהב 
לוי הילה, נס ציונה 

רב אמן כסף 
מורד אורי, מושבות-שמריהו 
ישראלי דן, סביון-קרית אונו 

אורמן ליאור, נס ציונה 
רב אמן ארד 

טל לביאה, חיפה/כרמל 
טל עפר, נהריה 

רב אמן 
שפיר ערן, ברידג' פוינט פולג 

אילת אוזן יובל, באר שבע 
בן ארויה אילן, אשקלון 

אמן בכיר זהב 
ליפשיץ יותם, עמק יזרעאל 

צביקל אריה, נתניה 
אמן בכיר כסף 

שפירא דני, רמת השרון 
רפפורט לאה, קריות/חיפה 

עומר יותם, עמק יזרעאל 
לאור דני, כפר סבא 

אקסלרוד דרור, ירושלים 
אמן בכיר ארד 

גורדון אושרה, קריות/חיפה 
טבשי חיים, זכרון יעקב 

בוגוסלבסקי אלכסיי, ראשון לציון 
גלילי נתן, מועדון מודיעין 
סוכמן גידי, קבוצי דרום 

אמן בכיר 
ינון חגי, רמת השרון 

דניאל אוסאמה, עמק יזרעאל 
בצלאל רות, ברידג' פוינט פולג 

כליף יערה, רמת גן 
בן שמחון אמליה, אביבים 

גרייף יגאל, אביבים 
גוטמן בטי, ראשון לציון 

אמן זהב 
הולצמן זאב, חיפה/כרמל 

קשת מרים, כפר סבא 
כץ עמית, מושבות-שמריהו 

שילה ראובן, ירושלים 
ספיר מרים, בית בלגיה י"ם 

פדון עמליה, סביון-קרית אונו 
רוזנטל מרטין, באר שבע 

וילר אווי, וקס - רחובות 
מלכה דוד, נס ציונה 

אמן כסף 
וולך רחל, חיפה/כרמל 

ברקן יואל, השרון 
וולפגור אתי, רמת גן 
בירן מיכאל, רעננה 

באלינט מיכאלה, אביבים 
קוזיק סוניה, אביבים 

פולק רותי, מושבות-שמריהו 
לב ברוך, ירושלים 

פורת רחל, ירושלים 
עמרם ציפי, מרכז הברידג' ים 

ויזל לילי, נתניה 
מימון מרים, נתניה 

אלימלך דוריס, קיסריה 
סוחנוב ולרי, באר שבע 

סומוב מרינה, באר שבע 
פוסטר עופרה, רחובות 

מזובר אמיר, מועדון מודיעין 
אמן ארד 

בליקוף אידה, כרמיאל 
דוד אילן, חיפה/כרמל 

פיקסל יואב, עמק יזרעאל 
בן שמחון אבי, ברידג' פוינט פולג 

ברק רות, רמת גן 
לביא משה, רמת גן 

בציה גרינברג לביא, אביבים 
קופלביץ דולי, מושבות-שמריהו 

רונן חנה, מרום נווה 
ברק רוני, לב חולון 

מילכטיין ריטה, לב חולון 
בן-הרוש אלברט, נתניה 

לוי משה, מרכז ספורט רשלצ 
שבתאי אלי, אשדוד 

קרדו אורית,נס ציונה 
שוב-עמי אלנברג רינה, נס ציונה 

אמן 
גודוביץ צילה, חיפה/כרמל 

פורטונה ארנון, חיפה/כרמל 
בן ארי תמר, עמק יזרעאל 
סויסה לב טוב אופיר, עמק 

יזרעאל 
דיין חי, רמת גן 

וכולדר איתן, אביבים 
קינן עודד, אביבים 

שפירא אניטה, אביבים 
גלעדי ציפי, מרום נווה 

רשינסקי רפאל, מרום נווה 



דומניץ רימונד, וקס - רחובות 
מיוחס עליזה, נס ציונה 

סגן אמן זהב 
פוקט יצחק, ספורט + חולון 

פישר אבי, לב הצפון 
מרתין ג'רלד, כרמיאל 

ירוס מיכאל, חיפה/כרמל 
מור אהוד, חיפה/כרמל 
ניצן ניצה, חיפה/כרמל 

כץ מרשה, ברידג' פוינט פולג 
ליברמן ארנון, סביון-קרית אונו 

מוספיר אלברט, ערד 
קגן יעקב, באר שבע 

ארבל עמוס, וקס - רחובות 
קורנט עמית, נס ציונה 

סגן אמן כסף 
סמואלוב טל, כיכר המדינה ת"א 

רחמים אירית, לב הצפון 
שמאי אילנה, חיפה/כרמל 

כץ אורה, רמת גן 
סגל ציפי, ירושלים 
פלס דגנית, חדרה 

כהן רינה, מרכז ספורט רשלצ 
זידמן ז'נט, אשדוד 

זילברבוש רינה, אשדוד 
שפירא שוש, אשדוד 

בירנבאום יטה, כפר מרדכי 
מושקוביץ עידו, נס ציונה 

סגן אמן ארד 
ורטר אלי, רמת השרון 
רוזנס אילנה, רמת גן 
אביד יוסף, ירושלים 

נתיב דוד, מרכז ספורט רשלצ 
פז ביהצביה, אשדוד 

פיברט גל, יואב 
פולק עמוס, וקס - רחובות 

קורן יעל, נס ציונה 
רוזנטל שי, נס ציונה 

סגן אמן 
שטמלר יעקב, ספורט + חולון 

קריינדלר מיכאל ד"ר, כרמיאל 
אדלשטיין אברהם, חיפה/כרמל 

בר יוסף לוסי, חיפה/כרמל 
פרר אייבן, חיפה/כרמל 

פרטר יעקב, טבעון 
יוגב יפה, רקפת קרית טבעון 

רוזנס מיקי, ברידג' פוינט פולג 
גרינברג לורט, כפר סבא 

אברהם לאה, מושבות-שמריהו 
הוט נורית, מושבות-שמריהו 

רבינוביץ' יונתן, מושבות-שמריהו 
גלעד יוסף, מרום נווה 
חקון מוריס, ירושלים 

רטר יוסי, ירושלים 

זוהר גבריאל, בית בלגיה י"ם 
דבי אהרון טובה, אבא חושי חיפה 

בן-זקן רחל, מרכז הברידג' ים 
וינוגרד עודד, מרכז הברידג' ים 
סלמה מאיר, מרכז הברידג' ים 
קליינר טניה, מרכז הברידג' ים 
רודס מרטין, מרכז הברידג' ים 

ריץ יוסף, מרכז הברידג' ים 
בואנו אביב, סביון-קרית אונו 

גלילי שלמה, סביון-קרית אונו 
גולדשטיין סולנג', מרכז ספורט רשלצ 

שמר בן-עמי, בית מכבי ראשל"צ 
בלז חיים, רעננה ההגנה 

מוקד אילנה, רעננה ההגנה 
שביט בצלאל, רעננה ההגנה 

קוזוקרו מרים, באר שבע 
אהרונוב נורית, רחובות 

שובל אורנה, רחובות 
חייפץ רון, יואב 

ילין רוני, נס ציונה 
רחליס זויה, גליל תחתון 

שחקן מתקדם 
שנפ מאיה, רמת השרון 

ויסמן בתיה, כיכר המדינה ת"א 
בלייר שלום, כרמיאל 

יוגב אייל, כרמיאל 
קורקוס מרים, כרמיאל 
שפירא משה, כרמיאל 

בלנק שרה, חיפה/כרמל 
גרינבלט אברהם, חיפה/כרמל 

מסלר לאה, חיפה/כרמל 
עיאדאת מוחמד, עמק יזרעאל 

מור יהודה, השרון 
גולדה מרים, אביבים 

לאובר מירה, מושבות-שמריהו 
כשר ניצה, מרום נווה 
מנדה סול, מרום נווה 
קרני מסי, מרום נווה 

אהרון הלנה, ירושלים 
פלד יונה, בית בלגיה י"ם 

באום אמנון, אבא חושי חיפה 
ברזסקי דליה, זכרון יעקב 

לדרמן חני, סביון-קרית אונו 
זולטק חיים, מרכז ספורט רשלצ 
אלירז מלכה, בית מכבי ראשל"צ 

בלומברג שרה, בית מכבי ראשל"צ 
לבון לאה, בית מכבי ראשל"צ 

לברן תמרה, בית מכבי ראשל"צ 
מוקד חנן, רעננה ההגנה 

בר-און שמעון, אשקלון 
גורדון מיכה, וקס - רחובות 

רחליס ניר, גליל תחתון


