
ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן מרץ 2018
עורכים: אילן שזיפי ואוריה מאיר,

כתובת משרד ההתאגדות: יערה 27, רעננה מיקוד 4320458
טל. 09-7774031, פקס. 09-7774033

www.bridge.co.il :אתר ההתאגדות ibf@bridge.co.il :דוא"ל

מאי 2018אפריל 2018מרץ 2018
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24 - 23

לזוגות  ישראל  אליפות 
מעורבים – מחוזי *

סימולטנית ארצית,
יום א' - ערב

לזוגות  ישראל  אליפות 
מעורבים – שלבי גמר

3

14

 28 – 27

סימולטנית ארצית,
יום ג' - ערב

 - הפתוחה  ישראל  אליפות 
מחוזי *

 - הפתוחה  ישראל  אליפות 
חצי גמר וגמר

12 - 11

12

 26 – 25

אליפות זוגות פתוחה – גמר 
על

 – סניורים  זוגות  אליפות 
מחוזי *

לזוגות  ישראל  אליפות 
סניורים – שלבי גמר

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
מרץ 2018 - מאי 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



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.

אליפות ישראל לזוגות סניורים 2018
שלב מוקדמות מחוזיות

IMP שיטת חישוב
שבת 12 במאי 2018

שעה 09:30 עד 14:40 לערך
ישוחקו 36 חלוקות,)2X18(. כמות נקודות אמן ארציות מוגדלת תוענק לזוגות מעל הממוצע

מרכזדרוםצפון

במועדון "חיפה כרמל"
רח' מחניים, חיפה

במועדון מרכז הברידג'
בן צבי 35 - ירושלים

במועדון ככר המדינה
ויצמן 53, 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

סניור = מי שנולד ב : 31.12-1957 או לפני כן
לפחות אחד מבני הזוג חייב להשתייך לסניף במחוז שבו הוא משתתף

)ניתן להשתתף במחוז אחר רק באישור מוקדם של קפטן המחוז המארח( 
חלוקות זהות בכל המחוזות וחישוב משותף  |  ככלל, לא מאשרים ממלאי מקום בתחרויות אליפות ישראל

שלבי הגמר : שלבי הגמר ב: 25 - 26 במאי 2018.
פרסים ונקודות אמן ארציות ובינלאומיות בגמר במתכונת מורחבת מאד



: צרו איתנו קשר גם ב- 
  "ההתאגדות הישראלית לברידג׳"

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

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

ועדת חוקהועדת חוקה

 בנות שיצטיינו בפרויקט, יוכלו להשתלב בנבחרת הנערות של ישראל
ולייצג את ישראל בתחרויות בינלאומיות בחו"ל.

המפגש הראשון יתקיים ב 6/4/18
בבית ההתאגדות ברעננה החל מהשעה 10:30 עד 13:30.

אם את בת 10-16 ומשחקת ברידג' לפחות שנה, הפרויקט הזה הוא בשבילך! בואי לפרוץ דרך!

ניתן להגיש מועמדות באמצעות מורי הברידג' של פרויקט "הדור הבא"
 elit_girls@bridge.co.il  :או ישירות בדוא"ל

פרויקט "ספורטאיות עילית" יוצא לדרך! 
בהובלת אלופות העולם – עדי אסולין והילה לוי

ההתאגדות לברידג' מציעה מסגרת ייחודית ומקצועית לאימון 
בנות / נערות, בסביבה ידידותית ותומכת המאפשרת גיבוש 

חברתי, העלאת הביטחון האישי,  הגברת המוטיבציה
להישגיות ועוד.

המפגשים יערכו פעם בחודש ללא תשלום. 

 להרשמה לחצו כאן

https://www.facebook.com/groups/IBF2015/about/
https://www.facebook.com/groups/IBF2015/about/
https://www.facebook.com/gilado.bridge/
https://bridgepayment.org/contest_list.aspx 
https://bridgepayment.org/contest_list.aspx


כל מה שרצית לדעת על הביטאון הדיגיטלי
ולא העזת לשאול

בכל חודש חברי ההתאגדות נהנים מגישה לביטאון 
דיגיטלי איכותי, עשיר בתכנים מקצועיים ובכתבות 

מעניינות . הבטאון וגם אלו הקודמים לו, נגישים לכם 
מכל טלפון, טבלט או מחשב, בכל רגע נתון.

איך מגיעים אל הביטאון הדיגיטלי?
 www.bridge.co.il היכנסו לאתר ההתאגדות

לחצו על האייקון עם המסגרת האדומה בתמונה:

בדף הבא הזינו את הפרטים הנדרשים והתחברו: 

כדי לדפדף בין דפי הבטאון לחצו על החיצים שבצדדים:

או  קודמים  לגיליונות  לדפדף  באפשרותכם  כאשר  האחרונים  הביטאונים  ששת  בפניכם  יוצגו  כעת 
לחפש ביטאון ספציפי באמצעות הזנת חודש ושנה. 

לפתיחת הגיליון יש ללחוץ על תמונת הגיליון הנבחר:



לפתיחת תוכן עניינים אינטראקטיבי 
לחצו על הכפתור המסומן. כעת תוכלו לקבל גישה מהירה לכתבות ספציפיות בלחיצת עכבר.

לפתיחת תפריט תמונות ממוזערות של דפי הבטאון, לחצו על הכפתור המסומן: 

להדפסת דף ספציפי או את כל החוברת לחצו על הכפתור המסומן: 

על  לחצו   PDF בקובץ  למחשב  הבטאון  להורדת 
עמודים  טווח  להדפיס  תוכלו  כעת  המסומן.  הכפתור 

ספציפי לבחירתכם.

לצפייה בתצוגה מסך מלא לחצו על הכפתור המסומן: 

להגדלת התצוגה והכתב לחצו על הכפתור המסומן: 



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 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

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

מועדון אם המושבות מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית לזכרה של גילה אמודי

מושב 1 - 30 ידיים
יום שבת 7 באפריל 2018 | בשעה:10:00
בבית ההתאגדות ברח' יערה 27, רעננה 

מנהל תחרות : אילן שזיפי
מחיר למשתתף: 70 ₪

לפרטים והרשמה מראש: דורון 052-3933453

מועדון ברידג' כרמל בשיתוף מועדון זכרון יעקב 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 - 30 ידיים
ביום שישי 20 באפריל 2018 | בשעה: 10:00

רח' מחניים 9 )מול בית 18(, חיפה
מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף: 70 ₪ 

גביעים מהודרים לשלושת המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה

יניב זק – 054-8083015 | אריה ברקוביץ – 052-8757855
אפי ויינשטוק – 050-6215636

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

הודעות מועדונים



מצטברשמותדרוג
74.9734ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן1

74.9726בנירי עילי - שליבוביץ יונתן2

73.17גלעדי יהודה - וייס יוסי3

71.90רשתי דפנה - זייד שמואל4
69.85שניידר רני - קופמן שרה5
69.27מורג שי - כץ פז6
69.09מגל אלדד - שרו יונתן7
68.85אליהו סיגל - פורת רמי8
68.66שמואלי רן - צברי מיכל9

68.56ציפין עודד - פארי אהרון10

מצטברשמותדרוג
72.66בנירי עילי - שליבוביץ יונתן1

71.92ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן2

71.40רשתי דפנה - זייד שמואל3

69.90מורג שי - כץ פז4
69.45שמואלי רן - צברי מיכל5
69.34בן דוד אבישי - טננבוים אורלי6
67.79גלעדי יהודה - וייס יוסי7
67.77הלל דן - באלינט מיכאלה8
67.07ציפין עודד - פארי אהרון9

66.51בן-דוד רוני - שפירא ירון10

Handicap - בחישוב ארצי בחישוב ארצי - משוקלל

סימולטנית ינואר 2018
תאריך: 21/01/18   |    השתתפו 1066 זוגות

מועדון הברידג' סביון -קריית אונו  מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית 
מושב 1 - 30 ידיים

יום שלישי 24 באפריל 2018 | בשעה: 19:00 
בבית התרבות החדש סביון: סמטת היובל 1 , סביון

מנהל תחרות : דירק פיטרס
מחיר למשתתף: 70 ₪

חניה בשפע, גישה לנכים
לפרטים והרשמה מראש: שירי 054-7999781 או שורה 052-8802656

תוצאות תחרויות

מועדון כפר מרדכי 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 - 30 ידיים
ביום שישי 20 באפריל 2018 | בשעה: 9:30

בית העם – מושב בניה ליד גדרה
מנהל תחרות : דרור שיפטן

מחיר למשתתף: 150 ₪ לזוג
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

לפרטים והרשמה מראש:
דן זינגר 054-6663480 | מלכה לוי 054-3434111

מועדון ברידג' ויצו פ"ת 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 - 36 ידיים
ביום שבת 21 באפריל 2018 | בשעה: 10:00
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רב אמן 
גבע חיים, כפר סבא 
פלורס חיה, רמת גן 
מרמר רוני, ירושלים 

אמן בכיר זהב 
מגל אלדד, זכרון יעקב 

אמן בכיר כסף 
משכית חניתה, חיפה/כרמל 
ברזג אלן, ברידג' פוינט פולג 

אמן בכיר ארד 
אלרן ישראל, חיפה/כרמל 

לביא יקיר, השרון 
פרלשטיין אינגה, רמת גן 

קמעו שי, זכרון יעקב 
שפירא ירון, סביון-קרית אונו 

אמן בכיר 
שוורץ אבי, רמת השרון 
כהן בתיה, קריות/חיפה 
כוכבי אלי, קריות/חיפה 

שגיא אריה, כפר סבא 
רטנר אליהו, ראשון לציון 

אמן זהב 
פרידן איבון, כיכר המדינה ת"א 

שורוש נבייה, עמק יזרעאל 
פובולוצקי נחום, כפר סבא 

מרין רחל, ירושלים 
הלרמן אילן, קיסריה 

זוהר נאוה, סביון-קרית אונו 

מצטברשמותדרוג
58.97פייקין יותם - גולדפרב איליה1

57.48טובביס אלכס - אנטונוב לריסה2

56.01מתתיהו גל - שליבוביץ יונתן3

55.01טוביאס חיים - גליצנשטין מרדכי4
53.74סרוסי אמי - סרוסי דוד5
53.45מרק סוניה - עציון אמיר6
53.40וייס ישראל - הרשקוביץ שלמה7
53.38ארבל דייויד - פרידלנדר אהוד8
52.54שמואלי רן - בן דוד אבישי9

52.50כהן עדי - שפי רון10

תחרות: ליגה ארצית לזוגות טופ-בוטום 2018
מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 10/02/18

תוצאות כלליות
השתתפו 28 זוגות

דרגות

ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון ליום 9 בינואר 2018(

מצטברשמותדרוג
55.60מרק מיכה - לובינסקי יובל1

54.94טל נגה - טל דנה2

54.55זק יניב - כהן אילן3

54.45אורן אפרת - רול יוסף4
53.70ידלין דורון - גלברד מרדכי5
52.80חץ קלרה - פכטמן רון6
52.61אקסלרוד דרור - אקסלרוד אשר7
52.41מדבדב אולג - צ'ורניי מיכאל8
52.18גרינבאום ליאוניד - ברנשטיין גרגורי9

51.76גלעדי ירון - אסולין עדי10

מצטברשמותדרוג
57.56רוזנטל ניר - בסקין בן1

56.58ברוידא שרה - גורן בן-שלום עמית2

55.40רשתי שאול - הרפז דורון3

54.82טרגן אברהם - צייטין דוד4
53.82לביא שלומי - אפשטיין אורי5
53.74זמיר עמי - אלספל חנן6
52.82קרבי עפר - כץ אפרים7
52.57קמעו שי - בר יוסף יותם8
52.32פיוטרו קלוד - פלאי רענן9

51.78הופפלד אריה - דימנט נעם10

ליגת העל לזוגות טופ-בוטום 2018
מושב: 6 מתוך 6 תאריך: 10/02/18

תוצאות כלליות
השתתפו 28 זוגות

תחרות: ליגה לאומית לזוגות טופ-בוטום 2018
מושב: 3 מתוך 3 תאריך: 03/02/18

תוצאות כלליות
השתתפו 27 זוגות



סגן אמן זהב 
קופמן גיל, גל - ראש העין 

סימנטוב שושנה, ספורט + חולון 
קוויתי שמואל, ספורט + חולון 

רוב שרה, ספורט + חולון 
אופיר אברהם, רמת השרון 

צרלמאייר דבורה, רמת השרון 
זמיר גורי, הלוחם אפקה 

חן לאון, לב הצפון 
נוי רבקה, לב הצפון 

ארבל גדעון, רקפת קרית טבעון 
פוגל בנימין, רקפת קרית טבעון 

קוברסקי דורית, השרון 
אורנשטיין רינה, כפר סבא 

בראור עמנואל, אביבים 
גלצר יוסי, אביבים 
דונת שקי, אביבים 

הופמן יוחנן, אביבים 
לוי דורית, אביבים 

קאשי אירית, אביבים 
שמשי אפרים, מושבות-שמריהו 

חלמיש רבקה, מרום נווה 
אגם יעקב, ירושלים 

זק אורה, ירושלים 
בר אילן חגי, חדרה 

עזרן רפאל, קיסריה 
הרצוג זהבה, זכרון יעקב 

איזק אפרים, מרכז ספורט רשלצ 
סקוטלסקי אבנר, מרכז ספורט רשלצ 

ריטר דורית, מרכז ספורט רשלצ 
ווליכמן מנחם, בית מכבי ראשל"צ 

שוייצר רוזי, ערד 
כהן אלברט, אשדוד 

אלזס אריה, יואב 
דיקפואה פייר, נס ציונה 

יגרמן עדנה, מועדון לידור 

סגן אמן כסף 
סבירסקי חנה, ספורט + חולון 
בינט דוד, כיכר המדינה ת"א 

קיי אסתר, כיכר המדינה ת"א 
גרשון עודד, חיפה/כרמל 
הובר נורית, חיפה/כרמל 

לחמן אהובה, חיפה/כרמל 
יונה ברטה, קריות/חיפה 

צרקוביץ אבי, נהריה 
אלבאום יונה, השרון 

וייס לאה, השרון 
וייס מנחם, השרון 

וינשטין פליסיה, השרון 
זהר יעל, השרון 

אבן זהב מאירה, רמת גן 
שרון חנה, רמת גן 

בדנר שמואל, אביבים 
בראל נורית, אביבים 

פשיביש סילבן, אביבים 
ליפמן חיה, מרום נווה 

גוניונסקי יוכבד, אבא חושי חיפה 
איזנברג מרק, מרכז הברידג' ים 

סעדה גיל, מרכז הברידג' ים 
רטמנסקי דניאל, מרכז הברידג' ים 

ריץ יוסף, מרכז הברידג' ים 
שפיר אבי, זכרון יעקב 

אוברקוביץ רונית, ויצו פתח תקוה 
אלפרוביץ יהודית, סביון-קרית אונו 
יעקב אברהם, מרכז ספורט רשלצ 

עזרי אתי, בית מכבי ראשל"צ 
הירש ליזה, רעננה ההגנה 

שפירא דוד, רעננה ההגנה 
מזרחי רחל, אשקלון 

פיברט גל, יואב 
פולק עמוס, וקס - רחובות 

סגן אמן ארד 
ארליך חדוה, רמת השרון 
מירון איירין, רמת השרון 

גבריאלי שולמית, כיכר המדינה ת"א 
פלמן מרים, כיכר המדינה ת"א 

שבתאי רחלי, כיכר המדינה ת"א 
סנדרוב רינה, קנטרי רעננה 

דבצ'רי סוזי, חיפה/כרמל 
נובק תקוה, חיפה/כרמל 

טייגר יואל, השרון 
קליינברג דניאל, השרון 

גשורי ארזה, רמת גן 
לרנר מנחם, רמת גן 
בן סיני מרי, אביבים 

ברגר יהודית, אביבים 
חובב ג'נט, אביבים 
תמרי גדי, אביבים 

ברובסקי אריה, ירושלים 
רגב עשירה, ירושלים 

שטרן הדסה, ירושלים 
אימרל שרה, מרכז הברידג' ים 

ורשבסקי ציפי, מרכז הברידג' ים 
שמיס שמיל, חדרה 

מגן רחל, זכרון יעקב 
סמסונוב יהודית, זכרון יעקב 

גלילי שלמה, סביון-קרית אונו 
צוקרמן צפורה, סביון-קרית אונו 

רוזנטל ענבל, סביון-קרית אונו 
כפיר בן, אשקלון 

ליברמן רודיקה, אשדוד 
בוימל אדלה, וקס - רחובות 

יוסף דניס, וקס - רחובות 
בינוביץ מישל, מועדון מודיעין 

סגן אמן 
כץ אוולין, ספורט + חולון 
גרופר ענת, רמת השרון 

דר חנה, רמת השרון 
שפיר נילי, רמת השרון 

אלמור שלמה, כיכר המדינה ת"א 
סבה נינה, כיכר המדינה ת"א 

פנפיל יונה, כיכר המדינה ת"א 
בן ישראל מירי, חיפה/כרמל 
ברנבלום נירה, חיפה/כרמל 

גדיאל לידיה, חיפה/כרמל 
גרינברג רונית, חיפה/כרמל 

ליבנה מיכל, חיפה/כרמל 
סגל מרים, חיפה/כרמל 

סטריאן אלכסנדר, חיפה/כרמל 
צוק-רמון יהודית, חיפה/כרמל 

שחר אמיר, חיפה/כרמל 
פרטר רחל, טבעון 

לבנהר אביגדור, עמק יזרעאל 

אמן כסף 
וייס אורי, ספורט + חולון 

ברנשטיין-כהן עדנה, כיכר המדינה ת"א 
ברנד נתן, כפר סבא 

רוזנברג ראובן, הדר כפר סבא 
קולומבו שרה, מרכז הברידג' ים 

ינאי יוסף, זכרון יעקב 
הלפרן בלהה, סביון-קרית אונו 

סימבליסטה ג'ורג', סביון-קרית אונו 
אברמוביץ טובה, ראשון לציון 

נקר לינה , מרכז ספורט רשלצ 
בר ג'נין, ערד 

אמן ארד 
חרש זהר, ספורט + חולון 

טל סימונה, רמת השרון 
זיסו אסתי, לב הצפון 

שטרן ורד, קריות/חיפה 
לנדקוף בנימין, "הרץ" חיפה 

פרידמן טובה, רקפת קרית טבעון 
צפריר יהודה, רקפת קרית טבעון 

הלל מאיר, השרון 
לוי מאיר, השרון 

מור משה, השרון 
נדל מרגלית, השרון 
קנדיטן מרי, אביבים 

הנדל אביהו, מושבות-שמריהו 
פרוסט דליה, מושבות-שמריהו 

אמדו דליה, מרום נווה 
שיף יעקב, מרכז הברידג' ים 

גל רבקה, חדרה 
דניאל עליזה, ויצו פתח תקוה 
מנשה יעקב, סביון-קרית אונו 

שטרסלר אוה, יואב 
שומרוני גילה, נס ציונה 

אמן 
שפלר נינה, רמת השרון 

ויאלגוס פרלה, הלוחם אפקה 
יערי אריה, נהריה 

קרוליצקי אלכס, נהריה 
וייס משה, השרון 

דודקו סופי, ברידג' פוינט פולג 
קרן מיכאל, כפר סבא 

גולני נעמי, רמת גן 
גפטר קליר, רמת גן 

זלאיט לבנה, רמת גן 
פטלאך ריטה, רמת גן 
בן סימון שרל, אביבים 
נשר יאן תמר, אביבים 

טורטל אשר, מושבות-שמריהו 
הולצקנר דבורה, מרום נווה 

רובינשטיין משה, ערד 
אור-מאיר ציפי, באר שבע 

סיבוני עמוס, באר שבע 
גוסטינסקי גינה, אשדוד 

גוסטינסקי ויקטור, אשדוד 
אלוני יעקב, כפר מרדכי 
בן-סיני דב, כפר מרדכי 

ויסלברג יורם, וקס - רחובות 
ברייר אמנון, נס ציונה 

גיברשטיין מושקו, קבוצי דרום 



גילמן שרה, רעננה ההגנה 
וולף ג'יה, רעננה ההגנה 

זהבי דניאל, רעננה ההגנה 
יוחאי יוסף, רעננה ההגנה 

מוסרי שולה, רעננה ההגנה 
ניב אתי, רעננה ההגנה 

כהן יגאל, יואב 
איתן גיורא, וקס - רחובות 

אלדר אסתר, וקס - רחובות 
בורי סילביה, וקס - רחובות 
בנדק יוסף, וקס - רחובות 

ברנשטיין אבי, וקס - רחובות 
גבע קובי, נס ציונה 

טנבוש יהודית, נס ציונה 
קרן צבי, נס ציונה 

רובינפלד מרים, מועדון מודיעין 
דרורי בנימין, קבוצי צפון 
ירמנקו ילנה, גליל תחתון 

בר אשר אסנת, מועדון לידור 

שחקן מתקדם 
ברנשטיין טדי, ספורט + חולון 

יופה אנטול, ספורט + חולון 
עזר יובל, ספורט + חולון 
כוגן מיכאל, רמת השרון 

גוראל נעמי, כיכר המדינה ת"א 
ליפקין חנה, כיכר המדינה ת"א 

אבקסיס דידיה, כרמיאל 
איבנשיץ דני, כרמיאל 

בן ערב שאולי, כרמיאל 
לנדאו נעם, כרמיאל 
פרנס גיא, כרמיאל 
שאו מייק, כרמיאל 

גולדנברג זיוה, חיפה/כרמל 
כדורי סטפניה, חיפה/כרמל 

כהן מרגרט, חיפה/כרמל 
מרמלשטיין עליזה, חיפה/כרמל 

סכנין חוה, חיפה/כרמל 
אמדור דוד, קריות/חיפה 

גילדין אלכסנדר, קריות/חיפה 
גרוסמן טניה, קריות/חיפה 

שניידר נורית, טבעון 
דניאלי לאה, רקפת קרית טבעון 

יפה יעל, רקפת קרית טבעון 
קומר יעל, רקפת קרית טבעון 

רוכין צילה, רקפת קרית טבעון 
מרקוב ג'ון, השרון 
נגור מוטי, השרון 

גרופר שרה, הלוחם חיפה 
בן-נתן רבקה, ברידג' פוינט פולג 
שלווי מרשה, ברידג' פוינט פולג 

מאיר מיכאל, כפר סבא 
שניר אלנתן, כפר סבא 

בולוז רודק, רמת גן 
חיגר מרים, רמת גן 

לינדה יעקב, רמת גן 
שריג בועז, רמת גן 

סימקין בלה, אביבים 
רבינוביץ אפרת, אביבים 

בייט ברוך, מושבות-שמריהו 
בייט נורית, מושבות-שמריהו 

ויינשטוק דורה, מושבות-שמריהו 

זילברברג אבי, מושבות-שמריהו 
ססינה יבגניה, מושבות-שמריהו 

ספירו אילושקה, מושבות-שמריהו 
אקשטיין רינה, מרום נווה 

גארנקרז מרסלה, מרום נווה 
זינמן טובה, מרום נווה 

ישראלי יחיעם, מרום נווה 
צור נאוה, מרום נווה 
שון מירה, מרום נווה 
שורץ צבי, מרום נווה 

הרשמן ג'נט, ירושלים 
טוביאס מרים, ירושלים 

יונה נחמה, ירושלים 
רטר קורן, ירושלים 

מרום נטע, אבא חושי חיפה 
זוהר רחמים, ויצו - נוה יוסף 

יניב דינה, ויצו - נוה יוסף 
פינקלשטין רחל, ויצו - נוה יוסף 
רזניקוב ראיסה, ויצו - נוה יוסף 

ברדיצבסקי ולדימיר, מרכז הברידג' ים 
דוד זוהרה, מרכז הברידג' ים 

רחמני זמירה, מרכז הברידג' ים 
אברמזון איריס, חדרה 

אדיר תמר, קיסריה 
נהב גדעון, קיסריה 

גל שלמה, זכרון יעקב 
זילברברג רינה, ויצו פתח תקוה 
בר ניב אבגיל, סביון-קרית אונו 

גספר נעמי, סביון-קרית אונו 
דיקטרו רנה, סביון-קרית אונו 
דרזנין שאול, סביון-קרית אונו 

מנדל רוחל'ה, סביון-קרית אונו 
פלדמן יהודה, סביון-קרית אונו 

גולד יוסף, ראשון לציון 
חומרי נחמה, מרכז ספורט רשלצ 

חזן דוד, מרכז ספורט רשלצ 
ליססטגאוס יצחק, מרכז ספורט רשלצ 

רוזין יהונתן, מרכז ספורט רשלצ 
גבע שאול, בית מכבי ראשל"צ 
דבח בלה, בית מכבי ראשל"צ 
מור זהבה, בית מכבי ראשל"צ 

שגיא אורה, בית מכבי ראשל"צ 
שפירא סיאונה, בית מכבי ראשל"צ 

אגסי פולט, רעננה ההגנה 
גת אריה, רעננה ההגנה 

זעירא יחזקאל, רעננה ההגנה 
לב iאילנה, רעננה ההגנה 
מוסט מייק, רעננה ההגנה 

ראובן אמיר, באר שבע 
צמח יעל, יואב 
צמח רפי, יואב 

בלומשטיין נחמה, וקס - רחובות 
הדר אופיר, וקס - רחובות 

סביר אירנה, וקס - רחובות 
קושיצקי דבורה, וקס - רחובות 

רז בהירה, וקס - רחובות 
נחמן אליאן, נס ציונה 

רווה פרלה, מועדון לידור

לבנהר הגר, עמק יזרעאל 
ארבל חוה, רקפת קרית טבעון 

ארבל יעקב, רקפת קרית טבעון 
בר סנה טלי, רקפת קרית טבעון 
ורדי מלכה, רקפת קרית טבעון 

ברייר גבי, השרון 
מינצקר עוזי, השרון 

סיני שרה, השרון 
רן מרדכי, השרון 

שמש רחל, השרון 
קצ'ר מרגלית, ברידג' פוינט פולג 

וינרובר ורדה, רמת גן 
וינרובר משה, רמת גן 

מגד נירה, רמת גן 
פרל סלביק, רמת גן 

גלבוע דניאלה, הדר כפר סבא 
טוקר ילנה, הדר כפר סבא 

אבן-צור זהר, אביבים 
אהרונוביץ מרים, אביבים 

אלון אודט, אביבים 
בארי תמר, אביבים 

ברודנו אירנה, אביבים 
ברלין לורנה, אביבים 

גורצקי מריאן, אביבים 
דונר יעקב, אביבים 
דרמן שריל, אביבים 
וגנר פנחס, אביבים 

לזר הלן, אביבים 
מלמד אמה, אביבים 
פוגלר גילת, אביבים 

פוגלר דן, אביבים 
פרידמן אהרון, אביבים 

צויזנר אילן, אביבים 
קירשנבאום נילי, אביבים 

בנימיני עדנה, מושבות-שמריהו 
אלטר זיזי, מרום נווה 

גוילי רבקה, מרום נווה 
ידוב דנה, מרום נווה 

אובנת אילנה, ירושלים 
ענבר עירית, מת"ב הרצליה 

קנטר שולמית, ויצו - נוה יוסף 
שמש רינה, ויצו - נוה יוסף 

בן אבו לטיסיה, מרכז הברידג' ים 
מנילוביץ משה, מרכז הברידג' ים 

פרלמן חסיה, מרכז הברידג' ים 
שטרית אבי, מרכז הברידג' ים 

בר אמה, חדרה 
גבריאלי עידית, חדרה 

דובדבני רות, זכרון יעקב 
הורבט מיקי, זכרון יעקב 

הורבט רבקה, זכרון יעקב 
חרפק צבי, זכרון יעקב 

אופנהיים זהבה, ויצו פתח תקוה 
דלל אביבה, ויצו פתח תקוה 

ינאי זאב, סביון-קרית אונו 
לפיד אסתר, סביון-קרית אונו 

פוטרמן נורית, סביון-קרית אונו 
אפלבוים נעמי, ראשון לציון 

חומרי אבנר, מרכז ספורט רשלצ 
קפלן יוליו-דניאל, מרכז ספורט רשלצ 
כהן קדוש מרדכי, בית מכבי ראשל"צ 

קריסטל רוזה, בית מכבי ראשל"צ 
שמר יהודית, בית מכבי ראשל"צ 


