
ידיעון ההתאגדות הישראלית לברידג' ן יוני 2017

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
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גמר וגמר

סימולטנית ארצית

פסטיבל הברידג' 
הבינלאומי ה-51 

30 ביוני
עד

6 ביולי

14 - 10
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פסטיבל הברידג' 
הבינלאומי ה- 51

משחקי הברידג' 
במסגרת המכביה ה 20

גביע המדינה לקבוצות 
- מוקדמות*

שמינית ורבע גמר גביע 4 - 5
המדינה*

תכנית פעילות ספורטיבית ארצית לחודשים:
יוני 2017 - אוגוסט 2017

* ראה מודעה מפורטת

הודעות חשובות

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51
יתקיים בין התאריכים

30 ביוני ועד 6 ביולי 2017

לראשונה
הפסטיבל יתקיים בהיכל קבוצת שלמה

בתל אביב )רח' אייזיק רמבה 7 בתל אביב(.

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

רישמו ביומנים !

www.ibf-festival.org :כל הפרטים באתר הפסטיבל



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

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

אפשרות עדכון פרטי שחקן,  דרך המערכת המקוונת
שחקנים יקרים שימו לב, במידה והנכם מעוניינים לעדכן פרטים )שינוי כתובת, 
טלפון, הוספת אי מייל וכד'(, ניתן לעשות זאת, באמצעות המערכת המקוונת 

שבאתר ההתאגדות.

לעדכון פרטים פעלו בהתאם להוראות הבאות:
1 .www.bridge.co.il היכנסו לאתר ההתאגדות
לחצו על אייקון "תשלומים" בתחתית הדף. 2
בחרו בכפתור  "חידוש חברות". 3
4 ..ENTER הזינו מספר חבר ותעודת זהות וליחצו
הוסיפו / תקנו את הפרטים הרלוונטיים.. 5
לחצו על כפתור "עדכון" בתחתית הטופס. )הכפתור מופיע רק לאחר הוספה / תיקון פרטים(.. 6

ספר חוקי הברידג' החדש 2017
במהלך חודש ספטמבר יכנסו לתוקף חוקי הברידג' החדשים כפי שנקבעו ע"י התאגדות הברידג' 

 .) WBF( העולמית
לצורך הטמעת החוקים בישראל, ההתאגדות לברידג' תקיים 3 ימי עיון המיועדים למנהלי 

תחרויות בכל הדרגות. ימי העיון יתקיימו בבית ההתאגדות – רח' יערה 27 ברעננה.

המחיר למשתתף 50 ₪ )כולל כיבוד(.
ההרשמה לימי העיון דרך המערכת המקוונת שבאתר ההתאגדות.

ועדת חוקהועדת חוקה

יום עיון  1

יום עיון  2

יום עיון  3

בהנחיית טון קוינמן, יו"ר ועדת החוקה של ה WBF, יתקיים ביום ו' ה- 7/7/17 
החל מהשעה 10:00 ומיועד למנה"ת תחרויות החל מדרגה 2 ומעלה )חובה 

למנהלי תחרויות בדרגה 3 ומעלה(.

יתקיים ביום ו' ה- 28/7/17 החל מהשעה  12:00 .

יתקיים ביום שבת ה- 9/9/17 , החל מהשעה 10:00.

מנהל תחרות שלא ישתתף בימי העיון יחוייב בבחינה על מנת לשמור על דרגתו 



בואו לשחק בתחרויות גביע המדינה 
דרך מצויינת לזכות בנקודות אמן בינלאומיות וארציות

גביע המדינה לקבוצות 2017 
התחרות תתקיים במתכונת של מסלול אחד משותף של גביע המדינה לקבוצות.
התחרות תיערך בחודשים יולי עד ספטמבר 2017 על פי השיטה הבאה )התכנון מניח 30-50 קבוצות, 

וייתכנו שינויים בארגון אם המספר יהיה שונה משמעותית(.
כלל הקבוצות שיירשמו במועד, ידורגו לפי מקדם הרמה של השחקנים בקבוצה ולפי השתייכותם 

לליגה בשנת 2017.  כרבע מן הקבוצות הנרשמות )המספר המדוייק תלוי במספר הקבוצות שירשמו 
ובשיקולי אירגון ותפוסת האולם( יוגדרו כ'קבוצות בכירות' ויעלו ישירות לשלב השני. 

מוקדמות - יום שבת 22 ביולי: תשתתפנה כל הקבוצות שלא שוחררו מהשלב הראשון. שיטת 
התחרות SWISS, 4 מפגשים של 12 חלוקות )2 מושבים(. כרבע עד מחצית מהקבוצות עולות לשלב 

הבא ואליהן מצטרפות הקבוצות הבכירות ששוחררו מהשלב הראשון.
המשך התחרות בשיטת המפסיד יוצא:

שלב 32 – יום שישי 4 באוגוסט: בהשתתפות הקבוצות שעלו מהמוקדמות והקבוצות ששוחררו 
מהמוקדמות )קיום שלב זה כפוף למספר הקבוצות שירשמו(.

שמינית גמר - שבת 5 באוגוסט בבוקר: בהשתתפות 16 קבוצות. שתי מחציות של 12 חלוקות. 8 
הקבוצות המנצחות עולות לרבע הגמר, המפסידות משחקות משחקי דירוג 9-16

רבע גמר – שבת 5 באוגוסט אחרי הצהריים: בהשתתפות 8 קבוצות. השיטה זהה לשיטת שמינית 
הגמר, 4 הקבוצות המנצחות עולות לחצי הגמר.

חצי גמר - יום שישי 1 בספטמבר: בהשתתפות 4 קבוצות. שתי מחציות של 14 חלוקות, המשחק עם 
מסכי הפרדה. המנצחות עולות לגמר.

גמר - שבת 2 בספטמבר: בהשתתפות מנצחות חצי הגמר. שלושה מקטעים של 14 חלוקות עם 
.BBO-מסכי הפרדה, שלב הגמר משודר ב

גביעים מפוארים לקבוצה הזוכה. 
פרסים כספיים בסך כולל של 9,000 ₪ לקבוצות שתגענה לגמר.
נקודות אמן בינלאומיות לקבוצות שתגענה לחצי הגמר ולגמר.

נקודות אמן ארציות ומקומיות למנצחים בכל השלבים.

תכנית המשחקים וסדרי ההרשמה יתפרסמו
באתר ההתאגדות וישלחו לקפטני קבוצות הליגה בדוא"ל. 

לתקן דמי השתתפות לקבוצה לכל מושב הם 180 ₪ 

ההרשמה עד לתאריך 17 ביולי 2017 !
ההרשמה דרך אתר התשלומים המקוון של ההתאגדות הישראלית לברידג'

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

2. חפשו את אייקון התשלומים בתחתית הדף:  

3. לחצו על:  

לא נוכל להבטיח מקום למאחרים להירשם.



הרצאות מומחים ללא תשלום
במהלך פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה-51

בכל בוקר, ב-09:30 תתקיים הרצאת מומחה

אסור לפספס!

גלעד אופיר - יום א' 2/7/17
גלעד אופיר – שחקן נבחרת בעל הישגים רבים ברמה הלאומית והבינלאומית. מרצה בכיר לכל 

הרמות ולכל הגילאים, מחבר ספרי הברידג' – "מאחורי ההיגיון של הברידג' המודרני"
ו"מאחורי ההגיון של משחק ההגנה".

אפרים בריפמן - יום ב' 3/7/17
אפרים בריפמן – אחד מהמורים הוותיקים והמצטיינים בישראל. יזם והקים קורסים רבים בהם 

השתתפו מאות תלמידים. אפרים הוא הבעלים של מועדון הברידג' "כיכר המדינה" ומחבר ספרי 
הברידג' "לקיחות ולקחים 1" ו"לקיחות ולקחים 2".

אלירן ארגלזי - יום ג' 4/7/17
אלירן ארגלזי - בן 28 מראשון לציון, חבר ועדת צעירים ומזה כ12 שנים מאמן ברידג׳ ליחידים 

ולזוגות ומורה לילדים במסגרת פרוייקט בתי הספר של ההתאגדות לברידג'.
שחקן נבחרת ישראל לשעבר שזכה בשתי אליפויות עולם לצעירים.

ברק ליברמן - יום ד' 5/7/17
ברק ליברמן – בעלים ומדריך ראשי של ביה"ס לברידג' שבעה כוכבים בהרצליה פיתוח. שחקן 

ברידג' מגיל 6, מורה מגיל 16. בין מובילי המורים לברידג' בישראל. מרצה בעברית ובאנגלית לכל 
הרמות. טעימות משיעוריו המרתקים תוכלו למצוא בסרטוני וידאו המופצים באינטרנט. 

אלדד גינוסר - יום ה' 6/7/17
אלדד גינוסר – מבכירי השחקנים בארץ, שחקן נבחרת וכן קפטן הנבחרת הפתוחה לשנת 2016.

אלדד בעל הישגים רבים בעשור האחרון ברמה לאומית ובינלאומית. עוסק בהוראת ברידג' וכתב 
2 ספרי ברידג' - "2 על 1" ו"ברידג' ב-60 שניות".

הרצאת "צעדים ראשונים בעולם הברידג'"
הזמינו את חבריכם וקרוביכם לשיעור חשיפה ללא תשלום

רויטל עסיס - יום ג' 4/7/17
רויטל עסיס – מוותיקי מורי הברידג' בישראל, מנהלת תחרויות מוסמכת, עם נסיון גם בהוראת 
ברידג' לילדים. רויטל מהווה מקור בלתי נדלה להרחבת מעגל שחקני הברידג' ולהנחלת אהבת 
המשחק בקרב כל מי שלומד אצלה. בקורסים המוצלחים של רויטל למדו כבר אלפי תלמידים 
מתחילים ומתקדמים, אשר זכו ליהנות ממשחקים מודרכים והשתלבו במועדונים ובפעילויות 

ההתאגדות. זו ההזדמנות שלכם המתעניינים, לקבל חשיפה לעולם הברידג'.



הודעות מועדונים

מועדון חיפה כרמל
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

ע"ש יצחק נוסבאום ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 9 ביוני 2017 | בשעה 10:00
במועדון כרמל

רח' מחניים 9 )מול בית 18( חיפה

מנהל תחרות: אסף עמית
מחיר למשתתף 65 ₪

גביעים מהודרים ופרסים כספיים ל- 3 
המקומות הראשונים

מס' המקומות מוגבל | הרשמה מראש חובה
יניב זק – 054-8083015

אריה ברקוביץ – 052-8757855

מועדון נס ציונה
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים
יום שבת 10 ביוני 2017 | בשעה 10:00

בית ויצ"ו, רח' השייטת פינת המעפילים, נס ציונה

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים מהודרים ו/או פרסים כספיים
ל- 3 המקומות הראשונים

מס' המקומות מוגבל ביותר | הרשמה מראש חובה
יעקב מיוחס – 054-6892939
מושיקו מיוחס 050-9552042

מועדון רמת השרון 
שמח להזמינכם לתחרות לקראת הפסטיבל

מושב 1 30 ידיים

יום שלישי 13 ביוני 2017 | בשעה: 20:00

רח' סוקולוב 52 רמת השרון

מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪
גביעים מהודרים לשלושת המקומות הראשונים

הרשמה מראש חובה

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

מועדון ברידג' קלאב רחובות
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

לזכרו של ליאוניד צרטוק ז"ל
מושב 1 30 ידיים

יום שישי 16 ביוני 2017 | בשעה 10:00

במועדון ברידג' קלאב רחובות
רח' המנוף 1, רחובות

מנהל תחרות: אילן שזיפי
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים ל- 3 המקומות הראשונים
הרשמה מראש חובה

נעמי לזר – 050-8884494 | דורית לשם – 050-9427818
מאיר ברקמן – 050-7353303 

מרכז הברידג' ירושלים
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים 24 ידיים
יום שלישי 20 ביוני 2017 | בשעה 17:00
יום שלישי 27 ביוני 2017 | בשעה 17:00

רח' שד' בן צבי 35, ירושלים

מנהל תחרות: דרור שיפטן

מחיר ל-2 מושבים למשתתף 120 ₪
כולל כיבוד קל
הרשמה ופרטים

מגי 054-4715949

מועדון ברידג' ירושלים
מזמינכם לתחרות ארצית

לזכרם של חברינו נורית ונח מעוז ז"ל
2 מושבים של 18 ידיים

יום שישי 23 ביוני 2017 | בשעה 10:00

ב"מגדלי הים התיכון"
רח' ינובסקי 4, ירושלים 

מנהל תחרות: ברי אבנר
מחיר למשתתף 70 ₪

גביעים ל- 3 המקומות הראשונים וכן,
למקום הראשון עד דרגת אמן כסף.

הרשמה מראש חובה
עפרה – 050-5562459   |   שלומית – 052-2670177

fyod14@gmail.com במייל



תוצאות תחרויות

תחרות: אליפות ישראל לסניורים 2017 - גמר א'
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 20/05/17

מנהל תחרות: שזיפי אילן  |  השתתפו 28 זוגות

תחרות: אליפות ישראל לסניורים 2017 - גמר ב'
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 20/05/17

מנהל תחרות: שזיפי אילן  |  השתתפו 36 זוגות

מצטברשמותדרוג
137.6ידלין ישראל - ידלין דורון1
109.6לובינסקי יובל - גלברד מרדכי2
85.9שגיב יהודה - אורנשטיין איתן3
73.0ברסלאור מנחם - זילברבוש שמואל4
58.1טימיאנקר נח - ברקמן מאיר5
54.0ארואץ אבי - אברנוק חוה6
39.4מינץ יעקב - קראוס מיקי7
35.80שזר ארנון - סוכמן צבי8
35.75לבנאור אדמונד - קובאליו סרג'יו9

33.7גלעדי יהודה - וייס יוסי10

מצטברשמותדרוג
75.1אוציטל בוריס - לזר שוקי1
73.5מרק סוניה - מרק מיכה2
73.2חיות אבי - אנטין דוד3
60.5הורוביץ שמשון - גרייצר נורית4
53.1מרמלשטיין גבי - נוה נורית5
39.1טל דן - פסטרנק יוסף6
37.1גולדברג כרמן - גרודצקי שולה7
31.5אלג'ם יוסף ד"ר - רדלר חיה8
29.6פדון יניב - לביא משה9

28.2ברון יוליאן - גולדנברג שלום10

תוצאות כלליותתוצאות כלליות

מועדון ברידג' 4 פאן 
שמח להזמינכם לתחרות לקראת הפסטיבל

2 מושבים 18 ידיים
יום שבת 24 ביוני 2017 | בשעה: 10:00

התחרות תתקיים במועדון אביבים
רח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מחיר למשתתף: 75 ₪ לשני הסיבובים
מנהל תחרות: אילן שזיפי

פרסים כספיים ל-3 המקומות הראשונים
מספר המקומות מוגבל - הרשמה מראש חובה

אורלי – 054-4429724  | גדי – 054-4671721

מועדון ברידג' אביבים 
מתכבד להזמינכם  לתחרות ארצית

2 מושבים 24 ידיים

יום שלישי 11 ביולי 2017 | בשעה: 20:30
יום שלישי 18 ביולי 2017 | בשעה: 20:30

במועדון ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 120 ₪
עבור 2 סיבובים
לפרטים והרשמה:

מועדון: 03-6417469, 03-6417470
bridgeavivim@comm.net.il :באתר המועדון

מועדון הברידג' ויצו פ"ת
שמח להזמינכם לתחרות ארצית

2 מושבים של 18 ידיים

יום שישי 14 ביולי 2017 | בשעה: 09:30
בבית ההתאגדות, רח' יערה 27, רעננה

נקודות אמן ארציות

מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 75 ₪
תוצאות מהירות- שימוש בברידג'מייט
כיבוד קל ושתייה חמה על חשבון הבית

אין שרותי מזנון במקום. נא להצטייד במזון בהתאם
חובה להירשם מראש | חובה להודיע על ביטול
מוטי פז 052-3976602 | טלי וולף 052-8087337

WhatsApp-אפשר לשלוח הודעה ב
moty[az1@walla.com :רצוי ביותר להירשם

מועדון חולון מתכבד להזמינכם לתחרות 
מושב 1 30 ידיים

יום שבת 15 ביולי 2017

בשעה: 16:30

בקאנטרי חולון
רח' הלוחמים 30 )צמוד למשרד הרישוי(, חולון

מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪

לפרטים והרשמה:
רועי טושר 050-9033355



אליפות ישראל הפתוחה לזוגות - גמר על
מושב:13 מתוך 13 תאריך: 06-05-17

מצטברשמותדרוג
169.19ידלין ישראל - ידלין דורון1
161.15זק שחר - בראונשטיין אריאל2
157.74לנגי אסף - ברקת אילן3
156.03לויט-פורת רות - אברמוב ורדה4
155.76ברנשטיין גרגורי - גרינבאום ליאוניד5
137.81טל דנה - טל נגה6
129.92רביד מנחם - כהן דני7
129.66וקס גל - וקס יעקב8
128.77יקותיאלי אסף - אביטל שחף9

120.84עומר זך - עומר יותם10
115.48לונשטיין תומר - זייטק אביב11
112.07חץ נתן - לוינגר אסא12
95.69חץ קלרה - רול יוסף13
86.42ברקמן מאיר - טימיאנקר נח14

תוצאות כלליות

מקבלי תארים חדשים ביום 11 למאי 2017

דרגות

רב אמן זהב 
ברנשטיין גרגורי, קריות/חיפה 

רב אמן ארד 
שלייפר ישראל, חיפה/כרמל 

קרביץ אירית, רמת גן 
אמן בכיר זהב 

ליבוביץ חיים, רמת גן 
בן דוד אבישי, אביבים 

קמינסקי עמוס, אביבים 
אמן בכיר כסף 

כהנא ישראל, ספורט + חולון 
ליפשיץ יותם, עמק יזרעאל 

אמן בכיר ארד 
עומר יותם, עמק יזרעאל 
שמואלי מאירה, אביבים 

מילר בני, מושבות-שמריהו 
מזרה יונה, מרכז הברידג' ים 

שעובי אביהוא, וקס - רחובות 
זייטק אביב, נס ציונה 
טל ארז, קיבוצי דרום 

שומרוני ירון, קיבוצי דרום 
אמן בכיר 

וולך הליין, כרמיאל 
בנבניסטי רונן, ברידג' פוינט פולג 

מזרחי אלי, כפר סבא 
דוד מנשה, קיסריה 

בן-דוד רוני, סביון-קרית אונו 
וייס גבי, גליל תחתון 

אמן זהב 
זילברמן שאול, ספורט + חולון 

לבנה רוני, רמת גן 
גולן אלעד, מושבות-שמריהו 
לוי איתן, מרכז הברידג' ים 

שגיא אניטה, מרכז הברידג' ים 

שגיא משה, מרכז הברידג' ים 
זאבי אלימלך מרים, אשקלון 

רחימי רחמים, רחובות 
ברוצקי יצחק, מועדון מודיעין 

אמן כסף 
פרידן איבון, כיכר המדינה ת"א 

ביאליק יהודית, נהריה 
ליכטנשטיין שולי, מושבות-שמריהו 

ענתבי רחל, זכרון יעקב 
רוזנצוייג אסתר, סביון-קרית אונו 

אמן ארד 
דדשוב בן, ברידג' פוינט פולג 

עין הבר ליאת, ברידג' פוינט פולג 
לבנה רחל, רמת גן 

צור שניר, מושבות-שמריהו 
עמרם ציפי, מרכז הברידג' ים 

הנדלר יהודה, חדרה 
רוזנפלד נחמה, ויצו פתח תקוה 

לבוצ'ניק מרטה-רוזה, מרכז ספורט רשלצ 
קלס מרימי, מרכז ספורט רשלצ 

סוחנוב ולרי, באר שבע 
סומוב מרינה, באר שבע 

שרון מרים, רחובות 
אמן 

נאור יעל, חיפה/כרמל 
בוימל דבורה, קריות/חיפה 

שטרן ורד, קריות/חיפה 
מנטוביץ משה, נהריה 

קוזלובסקי מרינה, השרון 
קוזלובסקי שמעון, השרון 

שי רחל, השרון 
גוטליב נדב, הדר כפר סבא 

שיפר סילביה, מושבות-שמריהו 
מור אריה, מרכז הברידג' ים 

לוי משה, מרכז ספורט רשלצ 
ליפצ'וק חנה, מרכז ספורט רשלצ 

דטרה ציפי, וקס - רחובות
סגן אמן זהב 

שדות עמק, עמק יזרעאל 
קרן מיכאל, כפר סבא 
תדמור אורי, רמת גן 

סגל מקסימה, אביבים 
עדי נורית, אביבים 

ברעד אופיר, באר שבע 
כהן ליאור, אילת 

גוסטינסקי גינה, אשדוד 
גוסטינסקי ויקטור, אשדוד 

סגן אמן כסף 
נרקיס דורון, גל - ראש העין 
אברמובשצ'יק ריטה, כרמיאל 

וייל טובה, חיפה/כרמל 
פיבלמן צבי, קריות/חיפה 

בן אקי סימונה, רקפת קרית טבעון 
גרוס יחיאל, רקפת קרית טבעון 

קינן עודד, אביבים 
איתן מיכאל, מרום נווה 
בן חור אירית, ירושלים 

קוגן בלה, מרכז הברידג' ים 
צין נאוה, זכרון יעקב 

קריספין סוזן, ערד 
דומניץ רימונד, וקס - רחובות 

סגן אמן ארד 
חן לאון, לב הצפון 

זלצר אביבה, חיפה/כרמל 
שפירא גילה, חיפה/כרמל 

פירר איגור, נהריה 
דודקו סופי, ברידג' פוינט פולג 

חרמש רפאל, רמת גן 

קריי דניאלה, רמת גן 
מזרחי מרים, "גת" ירושלים 

שפק מרים, לב חולון 
יגודה אמיר, סביון-קרית אונו 

ווליכמן מנחם, בית מכבי ראשל"צ 
פליק שמשון, רעננה ההגנה

סגן אמן 
פלקסברג מאיר, קנטרי רעננה 

וייס אורי, עמק יזרעאל 
פריד אשר, מרום נווה 

רפפורט מיכאל, מרכז הברידג' ים 
רבינר עמי, חדרה 

לוסטיג דיויד, זכרון יעקב 
שפיר אבי, זכרון יעקב 

פלוטקין מרדכי, בית מכבי ראשל"צ 
קאליפא יהודה, ערד 

סילבר לוריין, רעננה ההגנה 
קליין לאה, רעננה ההגנה 

שפירא ריקי, נס ציונה 
בן יאיר שלומית, מועדון מודיעין 

שחקן מתקדם 
גילברט מרטין, אביבים 
גילברט רוקי, אביבים 

לפיד אסתר, סביון-קרית אונו 
פרל סלביק, סביון-קרית אונו 

סורדו דבורה, בית מכבי ראשל"צ 
ליכטנברג משה, ערד 

ברגר גדעון, רעננה ההגנה 
ברגר נעמי, רעננה ההגנה 

המר מיקי, אשקלון 
איבנשיץ מירה, רחובות 

קורן יעל, נס ציונה

הזוכים במקום הראשון )באמצע(: ידלין דורון 
וידלין ישראל | במקום השני )מימין(: זק שחר

ובראונשטיין אריאל ובמקום השלישי 
)משמאל(:  לנגי אסף וברקת אילן.


