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* ראה מודעה מפורטת

חוקי הברידג' החדשים
במהלך חודש ספטמבר 2017 יכנסו לתוקף חוקי הברידג' החדשים

 .) WBF( כפי שנקבעו ע"י התאגדות הברידג' העולמית
לצורך הטמעת החוקים בישראל, ההתאגדות לברידג' תקיים 4 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

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

הודעות חשובות

יום עיון  1

יום עיון  2

יתקיים ביום שבת ה- 9/9/17 , החל מהשעה 10:00.יום עיון  3

יתקיים ביום שישי ה- 18/8/17  החל משעה 10:00 במועדון חיפה כרמל 
)רח' מחניים 9 , חיפה(.

יום עיון  4

ע צ ו ב

ע צ ו ב



בחירות למוסדות ההתאגדות  ב-1/9/17
חברי התאגדות, מוזמנים להגיש את מועמדותם עד ל-18/8/17

את הפניה בצירוף קורות החיים יש לשלוח במייל:
ibf@bridge.co.il

להלן התפקידים העומדים לבחירה:
כלל התפקידים הינם בהתנדבות וללא שכר.

בחירות בועידה הארצית )נציגי הסניפים - מורחב(
התפקידים פתוחים בפני כל חבר התאגדות

נשיא ההתאגדות, סגני נשיא )שניים(, יו"ר ועדת ביקורת, ועדת ביקורת, יו"ר בית דין ארצי, 
חברי בית הדין הארצי )6 חברים נוספים לפחות (, יו"ר ועדת משמעת ארצית,

חברי ועדת משמעת ארצית )4 חברים לפחות(.

בחירות במועצת העמותה
התפקידים פתוחים בפני חברי מועצה*

יו"ר ההתאגדות, גזבר ההתאגדות, קפטן ספורטיבי ארצי, שני חברי ועד עמותה.

בחירות לועדות מקצועיות – יתקיימו לקראת סוף השנה.
ועדת סגל, ועדת צעירים, ועדת נקודות אמן ומושבים, ועדת חוקה.

*החברות במועצה ומפתח החברים במועצה נקבעים על פי תקנון ההתאגדות. להלן עיקרו:
"היו"ר והקפטנים של הסניפים יהיו חברי מועצה בתוקף תפקידם." 	 
"נבצר מיו"ר הסניף לכהן כחבר מועצה מסיבה אישית או סיבה הנעוצה בהוראות תקנון זה, 	 

יחליפו אותם סגניהם ובהעדרם, יבחר הסניף הנוגע בנציג או נציגים אחרים במקומם, לפי 
העניין, באמצעות הועד של אותו סניף."

"לא יכהן במועצה מי שאינו חבר בעמותה, הוכרז כפסול דין או פושט רגל או מי שמשרת את 	 
ההתאגדות בשכר, חוץ אם נקבע לו שכר בשל התפקיד שהוא ממלא במועצה עצמה הוא 

הדין ביחס לחברים בועדי הסניפים ותת סניפים."

קביעת נבחרות ישראל הצעירות
2018 גוסט,  או  , ן סי לאליפות העולם 

ועדת צעירים מזמינה זוגות צעירים, הרואים עצמם מתאימים להשתתף במשחקי המבחן 
לקביעת נבחרות ישראל, להגיש את מועמדותם לאחת מהקטגוריות הבאות:

1.1.1993 לאחר  שנולדו  לצעירים   -  26 גיל  עד 
1.1.1998 לאחר  שנולדו  לצעירים   -  21 גיל  עד 
1.1.2003 לאחר  שנולדו  לצעירים   -  16 גיל  עד 

ibf@bridge.co.il  ההרשמה תתאפשר עד 15.9.2017 למשרדי ההתאגדות

ועדת צעיריםועדת צעירים



ליגות לקבוצות 2017
שימו לב: סיום ההרשמה ב-15 באוגוסט

תחרויות הליגות לקבוצות 2017 בפתח. בימים הקרובים ישלחו לקפטני הקבוצות הזכאיות 
)לפי תוצאות הליגות 2016( הודעות מפורטות ובהן סדרי ההרשמה.

ההודעות נשלחות בדוא"ל )ולא בדואר כבעבר( – ההודעות נמצאות באתר ההתאגדות

שחקן יקר, אנא בדוק אם קפטן הקבוצה שלך קיבל את ההודעה ואת הפרטים להרשמה.
בכל בעיה )קפטן  בחו"ל / פרש מהקבוצה וכו'(, פנה מייד למשרד ההתאגדות

ibf@bridge.co.il :טלפון 09-7774031, פקס 09-7774033 או בדוא"ל
שימו לב ! משחקי ליגות, בחלק מהבתים, יתקיימו גם בימי ששי.

תכנית מפורטת תפורסם לכל הקבוצות שירשמו כנדרש.

שימו לב, ההרשמה על בסיס מקום פנוי, כל הקודם זוכה.
אין משחקי מבחן לעליה לליגה ב' !

הרשמת קבוצות חדשות
ההרשמה נועדת למילוי מקומות פנויים בליגה ב' 2017 ומיועדת לקבוצות שירדו מליגה ב' 2016, 

לקבוצות חדשות המעונינות להשתלב במשחקי הליגות ולקבוצות שאין בהן מספר מספיק של שחקנים 
עם זכויות )בדרך כלל עקב עזיבת שחקנים(.

הודעה מפורטת על סדרי ההרשמה לתחרות זו, באמצעות המערכת המקוונת של אתר ההתאגדות,  
יפורסמו באתר ההתאגדות וישלחו בדוא"ל לקפטנים של קבוצות שירדו מליגה ב' בעונת 2016.

לפרטים נוספים ושאלות הבהרה, אל תהססו לפנות למשרד ההתאגדות, כל הפרטים 
www.bridge.co.il  יפורסמו באתר ההתאגדות

ההרשמה עד ה 15/8/17,  דרך המערכת התשלומים המקוונת באתר ההתאגדות.

חפשו את האייקון בתחתית הדף 

משחקי הליגות, מלבד היותם מרתקים, הינם גם הדרך הטובה והקצרה ביותר לצבירת 
נקודות אמן ארציות ובינלאומיות וכן תארים חדשים!

בואו להשתתף בתחרויות הליגות 2017 !

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

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



הודעות מועדונים

מועדון ברידג' אביבים 
מתכבד להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים

יום שלישי 8 באוגוסט 2017
בשעה: 20:30

במועדון ברח' דיסנצ'יק 7, תל אביב

מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 70 ₪
לפרטים והרשמה:

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

מועדון ברידג' פוינט פולג מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית לזכר חנה מאירי

מושב 1 30 ידיים

יום שישי 11 באוגוסט 2017 | בשעה 10:00

בבית ההתאגדות, רח' יערה 27, רעננה
מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪
גביעים לשלושת המקומות הראשונים

רישום מוקדם חובה
אורית 052-5673392

ישראל 054-2262642

מועדון ברידג' קריית טבעון וגניגר שמח להזמינכם
לתחרות ארצית "גביע דן בר"

מושב 1 30 ידיים

יום שבת 12 באוגוסט 2017 | בשעה: 10:00 

באולם חדר האוכל של קיבוץ גניגר

גביעים לשלושת המקומות הראשונים
נקודות אמן ארציות

מחיר למשתתף: 60 ₪ | כולל כיבוד קל

מנהל תחרות: אסף עמית
פרטים נוספים והרשמה מוקדמת חובה:

יורם שניידר 04-9832888  |  אריאל בן דרור 050-8565064

מרכז הברידג' ירושלים
מזמינכם לתחרות ארצית ע"ש בריאן זיטמן ז"ל

מושב 1 30 ידיים

יום שישי 18 באוגוסט | בשעה 10:00

בית בלב, שד' בן צבי 35, ירושלים

מנהל תחרות: ברי אבנר

מחיר למשתתף 65 ₪ | כולל כיבוד קל
הרשמה מראש חובה

מגי 054-4715949  |  יונה 050-5932674

מועדוני ההגנה רעננה ו- גל ראש העין
מתכבדים להזמינכם לתחרות ארצית

מושב 1 30 ידיים

יום שישי 25 באוגוסט 2017  |  בשעה 10:00

בבית ההתאגדות, יערה 27, רעננה

מנהל תחרות: אילן שזיפי

מחיר למשתתף 70 ₪
כולל שתיה חמה/קרה וכיבוד קל

פרטים והרשמה:
אריק אורלב 052-3573780 | יוסי גל 054-4955576

מועדון כיכר המדינה מתכבד להזמינכם
לתחרות ארצית
מושב 1 30 ידיים

יום שבת 26  באוגוסט 2017 | בשעה: 10:00

רח' ויצמן 53, תל אביב

מנהל תחרות : אילן שזיפי

מחיר למשתתף: 70 ₪
יישמרו מקומות לנרשמים מראש בלבד

לפרטים והרשמה
במועדון: 03-6969830



תוצאות תחרויות מפסטיבל הברידג' ה-51

תחרות: זוגות IMP גביע אמסלם
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 01/07/17  |  השתתפו 254 זוגות

תחרות: זוגות נשים
ושב:1 מתוך 1 תאריך: 01/07/17|  השתתפו 98 זוגות

תחרות: תחרות בוקר
מושב:1 מתוך 5 תאריך: 02/07/17  |  השתתפו 116 זוגות

תחרות: זוגות גברים
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 01/07/17  |  השתתפו 69 זוגות

תחרות: זוגות מעורבים
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 02/07/17  |  השתתפו 214 זוגות

תחרות: תחרות בוקר
מושב:2 מתוך 5 תאריך: 03/07/17  |  השתתפו 111 זוגות

מצטברשמותדרוג
138.0בר גילי - מיוחס מושיקו1
124.0אופק טל - עממי צבי2
117.0ידלין ישראל - ידלין דורון3
116.0מינץ ורד - מינץ יעקב4
106.0יקותיאלי אסף - אביטל שחף5
101.0מרק מיכה - לובינסקי יובל6
97.0כהן דוד - אלישר שלמה7
90.0ממן אבי - בן צבי אייל8
86.0ברקת אילן - לנגי אסף9

85.0גינוסר אלדד - גינוסר איתמר10

מצטברשמותדרוג
65.97פאור שירי - פאור צביה1
65.16פרץ פנינה - עירשי טובה2
62.38פרקש רות - בן יהודה יהודית3
61.50וירג כרמן - אברון אנית4
60.91לויט יולי - פורם פרידה5
59.69רז צילה - ירדני יעל6
59.64אורן אפרת - קופמן שרה7
59.57חכמי מיכל - מזמור צפורה8
59.11שונק שושנה - רדלר חיה9

58.60הראל תמי - אברהם טניה10

מצטברשמותדרוג
68.55שניידר רני - גלברד מרדכי1
68.50אלספל חנן - זמיר עמי2
67.10פלנר מלכה - חיות אבי3
66.47אלישר שלמה - קריספי ניסים4
64.87ארבל דייויד - אורנשטיין איתן5
63.45זק יניב - וקסלר מיכל6
62.90גני יוסף - חוטר יפה7
60.81אופיר גלעד - גלעדי ירון8
60.34טוויג אהרון - שבת דניס9

60.30רגב יורם - אלול סימה10

מצטברשמותדרוג
66.85פלדבוי גיל - טל ישראל1
63.94זמיר עמי - יקותיאלי אסף2
62.80פרוז משה - דוד נגר בילי3
60.90קלר יצחק - חיות אבי4
59.20ארבל דייויד - אורנשטיין איתן5
58.25רוטשילד חנן - רז עופר6
57.97גינוסר שעיה - גינוסר איתמר7
57.62אסרף אורי - ארגלזי אלירן8
57.60רונן אלי - לביא עמיקם9

57.50טולדנו אורן - אורמן ליאור10

מצטברשמותדרוג
66.10חכמי מיכל - כהן דוד1
2Buus Thomsen Signe - 64.34מיוחס מושיקו
63.78ארבל דייויד - לויט-פורת רות3
63.74טל דנה - חץ נתן4
63.41ניימן עירית - ניימן יוסף5
62.63מולכו רזיאן - אנגל יוסי6
7Zaranovic Jovana - 61.96טולדנו אורן
8Mezei Katalin - Honti Laszlo61.58
61.47ארנון גדי - ריזנברג אורלי9

61.06יוגב דוד - גולדברג כרמן10

מצטברשמותדרוג
65.81מיוחס מושיקו - כהן עדי1
65.18יקותיאלי אסף - גלעדי ירון2
64.38שניידר רני - ניצן רינה3
63.99גילרמן ג'נס - נחום אריה4
63.69מילר בני - בנישטי שלמה5
63.51חיות אבי - בן שמחון אמליה6
63.18טוויג אהרון - לוי יהודית7
62.97וקסלר רבקה - בן דוד יובל8
61.95טל ג'ו - בלס יעקב9

60.820מרקוס עמירם - בלס רמי10

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות



BAM תחרות: קבוצות
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 03-07-17   |  השתתפו 107 קבוצות

מצטברשמותדרוג
1Walczak Piotr - Ilczuk Piotr - Vainikonis Erikas - Arlovich Andrei69.79%
65.63%ברקת אילן - רול יוסף - לוין אמיר - לנגי אסף2
62.50%בנירי עילי - חוטורסקי ניר - ורשבסקי ארן - ישראלי דן3
61.46%שגיב יהודה - אורנשטיין איתן - אורי עמי - סלומון יהושע4
5Gordon Irving - Duncan Sandy - Haase Gerald - Silverstone Victor61.46%
6Kiljan Veri - Polak Tobias - Van Overbeeke Tom - Tijssen Luc61.46%
61.46%ארנון גדי - קונפינו יוסי - לונשטיין תומר - לונשטיין דני - זיגלמן רונאל - רשתי שאול7
61.46%מרק סוניה - גרסטנר גל - לבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר - אורן אפרת - מיוחס מושיקו8
60.42%טובביס אלכס - פרקש רות - בן יהודה יהודית - לייבו אדי9

59.38%עציון אמיר - זמיר עמי - גלעדי ירון - אלספל חנן - הירש עמליה - אסרף ערן10

מצטברשמותדרוג
WINבנין בר רוני - זק יניב - בראל מיכאל - גינוסר אלדד - רשף אופיר1
RUלוינגר אסא - חץ נתן - חץ קלרה - לוין אמיר2
SFאופק טל - עממי צבי - סילברמן אילת - דב אלכס3
SFרוזמרין גד - אופיר גלעד - לובינסקי יובל - מרק מיכה - בירמן אלון - פורר דוד4
P/Oסעדה נטלי - נוסצקי מיכל - לידור אורן - פיטרס דירק5
6Shivdasani Jaggy - Satyanarayana Bachiraju - Tewari Rajeshwar - Anklesaria KeyzadP/O
QFידלין דורון - ידלין ישראל - לביא משה - ליפשיץ יותם7
8Haase Gerald - Silverstone Victor - Duncan Sandy - Gordon IrvingQF
1/8שוורץ אדריאן - זליגמן שלמה - פרידריך יוליאן - אנגל יוסי -  )רומיק פנחס(9

1/8בריפמן אפרים - קובאליו סרג'יו - גלבוע אורי - וקס יעקב10

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

HANDICAP תחרות: תחרות
מושב:2 מתוך 2 תאריך: 03/07/17  |  השתתפו 103 זוגות

תחרות מתחילים
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 04/07/17 |  השתתפו 40 זוגות

תחרות: קבוצות פתוחה
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 04-07-17  |  השתתפו 106 קבוצות

מצטברשמותדרוג
62.88מנצור אור - כץ עמית1
60.55קוזיק סוניה - לוי יוסי2
60.28פאר שוש - שושני אוה3
59.68פרוש יעקב - לביא עמיקם4
58.78קורנט עמית - רויטמן זיו5
58.33שיניצקי יואב - דוידוביץ משה6
58.20רקובר איל - שחר אילנה7
57.61אבני אבי - בן חיון שלמה8
57.35שטרן ורד - נחום ניסים9

57.13מוטיל גלעד - מוטיל יוני10

מצטברשמותדרוג
66.13אלון גיל - רבינוביץ' יונתן1
64.29גל-לוי ארנה - לוי שלמה2
63.93נעים אלגרה - ליכטנברג משה3
63.32פטוסי יצחק - ורד רבקה4
62.60נוה משה - ווליכמן מנחם5
62.21רזניק יוסף - זוקץ בני6
60.07פלץ משה - נוי יצחק7
59.32אפלבוים נעמי - כהן איריס8
59.14בלוך פבל - קליימן יבגני9

58.78בן יאיר הילה - ליפשיץ זיוה10

תוצאות כלליותתוצאות כלליות



תחרות: תחרות בוקר
מושב:3 מתוך 5 תאריך: 04/07/17  |  השתתפו 127 זוגות

תחרות: זוגות פתוחה ע"ש פאול לוקץ' - גמר ב
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 06/07/17  |  השתתפו 129 זוגות

תחרות: תארים נמוכים 
מושב:3 מתוך 3 תאריך: 06/07/17  |  השתתפו 101 זוגות

תחרות: תחרות בוקר
מושב:4 מתוך 5 תאריך: 05/07/17 |  השתתפו 113 זוגות

תחרות: IMP חד מושבית ערב
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 06/07/17  |  השתתפו 106 זוגות

תחרות: בוקר
מושב:5 מתוך 5 תאריך: 06/07/17  |  השתתפו 122 זוגות

מצטברשמותדרוג
68.18קופמן שרה - שניידר רני1
65.25גינוסר איתמר - הלל דן2
65.19גולדמן מרצל - מנחמי אבשלום3
65.14טימיאנקר נח - בר-און רוני4
64.46לוי יוסי - וישניצקי מירי5
64.26ניסנסון בלהה - רובינוב אילנה6
63.83אלספל חנן - מיוחס מושיקו7
62.00ידלין דורון - כץ פז8
61.28רווח מוריס - ערמי רות9

60.99רגב יורם - אלול סימה10

מצטברשמותדרוג
58.92רשתי שאול - זיגלמן רונאל1
57.36בנקר בנימין - חייט מוטי2
56.66קיש תמר - מזרחי יפה3
4Barylewski Marek - Kreminski Cezary55.81
55.54ארואץ אבי - אברנוק חוה5
54.95שורוש נבייה - הרשקוביץ שלמה6
54.61בורק לואיזה - גרינברג שמואל7
54.22שר חנן - מגדל אילן8
54.18רביד מנחם - כהן דני9

53.97לויט ישעיהו - תור רוני10

מצטברשמותדרוג
65.06בן שמחון אמליה - קרוב שמואל1
60.23תורג'מן ארי - פלצי יעקב2
59.80גל-לוי ארנה - לוי שלמה3
59.68בן חיים כרמלה - אדלונד אטי4
57.92אבני אבי - כפיר שושנה5
57.89קרוליצקי אלכס - פירר איגור6
57.58שפירא עטי - שפט מירי7
57.55סומוב מרינה - סוחנוב ולרי8
57.37רייטן חיה - הנדלר יהודה9

57.19קופר ענבר - נוידרפר רמי10

מצטברשמותדרוג
68.28ארבל דייויד - אורנשטיין איתן1
67.07מיוחס מושיקו - רום שושנה2
66.01אנגל  ד"ר שאלי - גלברד מרדכי3
64.37ביגון מרים - הולצר אשר4
64.15ברקמן מאיר - רחימי רחמים5
62.63לב מוניק - איתן מוניה6
61.84גל און נורית - גל און אלכס7
61.52גילרמן ג'נס - שוחט תמר8
61.39וקסלר רבקה - בן דוד יובל9

61.34שמעוני יחיאל - שמעוני כרמלה10

מצטברשמותדרוג
77.0שיינמן רמי - ערמי רות1
61.0אורנשטיין איתן - ארבל דייויד2
59.0סוחר יצחק - ברנר מרים3
58.0ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש4
56.0אבנית אבי - אבנית אסתי5
51.0קסלין ג'רום - טובביס אלכס6
50.0אריאלי אמנון - לרנר משה7
48.0לבל טליה - גלברד מרדכי8
41.0הכרמלי עמליה - לידור אורן9

Simic Olga39.0 - שטרן לוי10

מצטברשמותדרוג
70.83שניידר רני - גלברד מרדכי1
67.38וקס יעקב - קופליוביץ חיה2
65.91ארבל דייויד - אורנשטיין איתן3
64.44אוסדצ'י-קפלן אורנה - ברקוביץ אריה4
63.92בלס אביבה - קליין קטי5
62.35שפירא דני - שפירא ורדה6
62.06בן חיים כרמלה - מיוחס יעקב7
61.84פורם פרידה - אנטין דוד8
61.84גני יוסף - חוטר יפה9

10Covill Laura - 60.95גינוסר איתמר

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות

תוצאות כלליות



תחרות: זוגות פתוחה ע"ש פאול לוקץ' - גמר א
מושב:7 מתוך 7 תאריך: 06/07/17  |  השתתפו 80 זוגות

מצטברשמותדרוג
58.86ידלין ישראל - ידלין דורון1
58.70שרו חורחה - פומרנץ לוי2
57.97ברקת אילן - לנגי אסף3
57.96חץ נתן - לוינגר אסא4
5Olanski Wojtek - Vainikonis Vytautas57.15
6Haase Gerald - Silverstone Victor57.14
7Simic Olga - Brajovic Ana57.09
57.07טרגן אברהם - צייטין דוד8
57.00ארנון גדי - קונפינו יוסי9

10Chodorowska Irena - Chodorowski Jan56.77

תוצאות כלליות

מצטברשמותדרוג
125.47מינזלי אאידה - פרידלנדר אהוד - פילוסוף סילביה - אורנשטיין איתן1
119.42אסרף ערן - אופיר גלעד - הירש עמליה - אסולין עדי - הרטמן אולגה2
117.39טל נגה - לנגי אסף - שיינמן רמי - ברקת אילן - ערמי רות - סעדה נטלי3
116.39גרייצר נורית - הורוביץ שמשון - מרק מיכה - מרק סוניה4
111.88אנטין דוד - אגוזי נילי - חיות אבי - איטר איריס5
111.05בריפמן הניה - בריפמן אפרים - נוה נורית - מרמלשטיין גבי6
102.50שגיב יהודה - שגיב סטלה - פרנק יוסף - זיידנר חנה7
101.71הרשקוביץ שלמה - פירסט רונית - חן ליאת - הרבסט אילן - הרבסט אופיר - הרבסט מיכאלה8
101.22מורן אורית - ידלין ישראל - ידלין דורון - נוסצקי מיכל9

100.77פז מרדכי - קליין קטי - בלס אביבה - בילר תודי10

תוצאות כלליות

תחרות: קבוצות מעורבות
מושב:1 מתוך 1 תאריך: 30-06-17  |  השתתפו 107 קבוצות

מקבלי תארים חדשים ביום 17 ליולי 2017

דרגות

לבנה דורון, רחובות 
ארבל דייויד, גליל תחתון 

אמן בכיר זהב 
ברנס לורנס, גל - ראש העין 

לבל טליה, לב הצפון 
נביא יהודה, חיפה/כרמל 

שני גילה, חיפה/כרמל 
פירסט רונית, טבעון 
ליפין גנאדי, רמת גן 
אברון אנית, אביבים 

לוי יצחק, מרכז הברידג' ים 
בלס אביבה, ויצו פתח תקוה 

מקוב מרדכי, נס ציונה 
אמן בכיר כסף 
חן ליאת, טבעון 

פטרושקה רועי, עמק יזרעאל 
וקסלר רבקה, אביבים 

בנירי עילי, מושבות-שמריהו 
ברלינגר בן, ירושלים 

פלג אסף, גליל תחתון 
אמן בכיר ארד 

בוך אביטל, ספורט + חולון 
אבן חן טובה, רמת השרון 

בירקנפלד רוני, רמת השרון 
צברי מיכל, רמת השרון 

אבן אדיר, כיכר המדינה ת"א 
וירג כרמן, כיכר המדינה ת"א 
לויטנוס לביאה, קריות/חיפה 

איטר איריס, אביבים 
ענבר דן, ירושלים 

לוי עופר, זכרון יעקב 
הופפלד אריה, רחובות 

אמן בכיר 
אטס יצחק, רמת השרון 

רב אמן כסף 
גיא שרון, רמת השרון 

בן יהודה יהודית, קריות/חיפה 
רב אמן ארד 

זמיר עמי, אביבים 
קופמן שרה, נס ציונה 

רב אמן 
כהן יוסי, הלוחם אפקה 
אדטו אבי, קריות/חיפה 
איתן מוניה, כפר סבא 
בלס יעקב, כפר סבא 
כהן אורה, כפר סבא 
אלספל חנן, אביבים 

גולדרינג אהובה, אביבים 
רוזנטל אבי, ירושלים 

בר גילי, סביון-קרית אונו 
רם משה, באר שבע 

עצמון נורית, רמת השרון 
רוזן גבי, כיכר המדינה ת"א 

שגיב אירית, כיכר המדינה ת"א 
דנק שחר, עמק יזרעאל 

קופרמן זאב, השרון 
ביגון מרים, הדר כפר סבא 

זמיר צחי, אביבים 
מילנר חיה, מושבות-שמריהו 

דר צבי, ויצו פתח תקוה 
בר יצחק, קבוצי דרום 

אמן זהב 
וינר שמואל, הלוחם אפקה 

אלישר נועם, כיכר המדינה ת"א 
שפט מירי, כיכר המדינה ת"א 

אוסדצ'י-קפלן אורנה, חיפה/כרמל 
שיפמן פרנסלין, קריות/חיפה 

משיח רבקה, "הרץ" חיפה 



סידון יוסי, מרכז ספורט רשלצ 
רטנר עמירם, בית מכבי ראשל"צ 

כהן ליאור, אילת 
קפנר משה, כפר מרדכי 
קפנר פנינה, כפר מרדכי 

וינשטיין איגור, וקס - רחובות 
שומרוני גילה, נס ציונה 

סגן אמן זהב 
גנאל גניה, ספורט + חולון 

ג'וסטר מריון, כרמיאל 
זילברשטיין יהודית, נהריה 

קרוליצקי אלכס, נהריה 
בכר דורה, אביבים 
עזוז גילדה, אביבים 

פרפורי שושנה, אביבים 
קובוס מרי, אביבים 
קינן עודד, אביבים 

אמדו דליה, מרום נווה הולצקנר דבורה, 
מרום נווה 

רשינסקי רפאל, מרום נווה
דיין ציון, ירושלים 

צין נאוה, זכרון יעקב 
וינקנפלד עובדיה, מרכז ספורט רשלצ 

לייכטר שרית, באר שבע 
חנונה דוד, אשדוד 

דומניץ רימונד, וקס - רחובות 
מיוחס עליזה, נס ציונה 

סגן אמן כסף 
רק דב, כיכר המדינה ת"א 

נוי רבקה, לב הצפון 
פישר אבי, לב הצפון 

זלצר אביבה, חיפה/כרמל 
ינקוביץ ציפי, חיפה/כרמל 
שוצמן רחל, חיפה/כרמל 
שפירא גילה, חיפה/כרמל 

פירר איגור, נהריה 
פיקסל יואב, עמק יזרעאל 

ישר דוד, רמת גן 
ישר רות, רמת גן 

גל-לוי ארנה, אביבים 
חלוזין נורית, אביבים 
כהן הרצל, אביבים 

פדלון אורה, מרום נווה 
שושני אוה, מת"ב הרצליה 

שפק מרים, לב חולון 
כהן מלכה, ויצו - נוה יוסף 
כרכבי בנו, סביון-קרית אונו 

ביבר תקוה, באר שבע 
שפרמן יעקב, אשדוד 

זלצמן דליה, קבוצי דרום 
סגן אמן ארד 

פישר חנה, לב הצפון 
רחמים אירית, לב הצפון 
בנקי יפתח, עמק יזרעאל 

וייס אורי, עמק יזרעאל 
אהרוני שלמה, ברידג' פוינט פולג 

זכריה ריטה, ברידג' פוינט פולג 
ניצני רחל, רמת גן 

אדלשטיין-וקס רוני, אביבים 
בציה גרינברג לביא, אביבים 

לוי שלמה, אביבים 
ליפמן חיה, מרום נווה 
פריד עדינה, מרום נווה 
צורף רחל, מרום נווה 
טורק דבורה, ירושלים 

אליתים יהודה, מרכז הברידג' ים 
בן-שיטרית ניסים, מרכז הברידג' ים 

שפר יגאל, מרכז הברידג' ים 

יליסבטסקי גנאדי, ברידג' פוינט פולג 
שלומי יאיר, ברידג' פוינט פולג 

בלאט לובומיר, אביבים 
בן שמחון אמליה, אביבים 

מרקוס עידו, מושבות-שמריהו 
שניידר בלה, ירושלים 

פאר שוש, מת"ב הרצליה 
טוביאן אבי, מרכז הברידג' ים 

בנארדטה רחל, אשדוד 
פורמן בארי, וקס - רחובות 

אמן כסף 
בן חיון שלמה, השרון 

כהן איציק, רמת גן 
שחם מוטי, רמת גן 
שפירא עטי, אביבים 

ברגר נועם, מושבות-שמריהו 
כץ עמית, מושבות-שמריהו 

שליבוביץ יונתן, מושבות-שמריהו 
בינט ג'ורג' שמעון, מרום נווה 

טננהאוז אסתר, ירושלים 
מלמד גילה, ירושלים 

גלסברג נדל לזלי, מת"ב הרצליה 
נדל דונלד, מת"ב הרצליה 

פנסקי יעקב, מרכז הברידג' ים 
קולניק יעקב, מרכז הברידג' ים 

דובדבני פנחס, זכרון יעקב 
סלמון ראסל, וקס - רחובות 

קפלן דביר, קבוצי דרום 
גור יונה, גליל תחתון 

אמן ארד 
שוורץ אתי, עמק יזרעאל 

לובצקי חנה, רמת גן 
שינבאום שלמה, רמת גן 
אפלבוים עפרה, אביבים 

הלוי דני, אביבים 
קרוב שמואל, אביבים 

מנצור אור, מושבות-שמריהו 
מסיקה דניאל, מושבות-שמריהו 

גרינברג שמעון, לב חולון 
עפרוני רבקה, מרכז הברידג' ים 

רייטן חיה, חדרה 
ליפצ'וק חנה, מרכז ספורט רשלצ 

בירמן אלה, רעננה ההגנה 
קריב מיכאל, רחובות 
שלום דניאל, אשדוד 

בר-שביט אלי, נס ציונה 
אמן 

באן דוד, כיכר המדינה ת"א 
אבישי עידית, עמק יזרעאל 

כורם שלומית, עמק יזרעאל 
רוטנברג יוסף, ברידג' פוינט פולג 

חן גאולה, רמת גן 
לביא משה, רמת גן 
אלקבץ שלי, אביבים 
גבע אבלין, אביבים 

הורוביץ חנה, אביבים 
גורלנד אלכס, מושבות-שמריהו 

דולב ורדה, מושבות-שמריהו 
קופלביץ דולי, מושבות-שמריהו 

גילאון אריה, מרום נווה 
רונן חנה, מרום נווה 
ברעם מוטי, ירושלים 

גורן עוזי, ירושלים 
שיק אבי, ירושלים 

סיטון מניה, בית בלגיה י"ם 
האס דן, מרכז הברידג' ים 

קריצ'מן לאה, חדרה 
לנדאו גדי, סביון-קרית אונו 

קרל דב, חדרה 
בורוביצקי פסח, נס ציונה 

שפירא ריקי, נס ציונה 
בריסטובסקי אברהם, מועדון לידור 

סגן אמן 
רחמים יעקב, לב הצפון 

בסיס שרית, חיפה/כרמל 
ביודו רוזלינד, השרון 
בר-אל שלי, השרון 
ברקת רוני, אביבים 

כהן ירון, אביבים 
רויטמן זיו, מושבות-שמריהו 

פינטו תמר, מרום נווה 
טסטה סימונה, ירושלים 
כהן זאבה, זכרון יעקב 

יעקב אברהם, מרכז ספורט רשלצ 
אנטרמן מרים, באר שבע 

גרינשטין נליה, רחובות 
פריש אביגיל, כפר מרדכי 

קורנט עמית, נס ציונה 
שחקן מתקדם 

מוטיל גלעד, קנטרי רעננה 
ירוס מיכאל, חיפה/כרמל 
מור אהוד, חיפה/כרמל 

סלומון יפה, נהריה 
אלון גיל, עמק יזרעאל 

אקר איתן, עמק יזרעאל 
וודרובניק סשה, עמק יזרעאל 

ויסמן אור, עמק יזרעאל 
פריג' אלעד, עמק יזרעאל 

מירז אביבה, רקפת קרית טבעון 
שוב רוני, אביבים 

אייזנברג בני, מושבות-שמריהו 
ארדיטי רום, מושבות-שמריהו 
ארם שירה, מושבות-שמריהו 

גולדנברג נועה, מושבות-שמריהו 
גפני הילה, מושבות-שמריהו 

וייסבלט ניתאי, מושבות-שמריהו 
לזרוביץ' צורי, מושבות-שמריהו 

מילויצקי מירה, מושבות-שמריהו 
מרימי שקד, מושבות-שמריהו 

רבינוביץ' יונתן, מושבות-שמריהו 
שמש אריאל, מושבות-שמריהו 

גרינברג דיאן, ירושלים 
גיליס עמנואל, מרכז הברידג' ים 

ויזל קטי, נתניה 
זיידמן עדנה, חדרה 

סבח ירדן, מייזנר פ"ת 
סמואלוב טל, סביון-קרית אונו 

גולדשטיין ניקו, מרכז ספורט רשלצ 
גולדשטיין סולנג', מרכז ספורט רשלצ 

היימן אוסקר, באר שבע 
היימן גרסיאלה, באר שבע 

אזרד אורי, אשקלון 
וידר יעל, אשקלון 

זקרדזה מארק, אשקלון 
מרום נועם, אשקלון 

רוזנפלד גילעד, אשקלון
קראוטגמר ארנון, רחובות 

בינוביץ מישל, וקס - רחובות 
אדר אילנה ,נס ציונה 

דר רז, נס ציונה 
ילין רוני, נס ציונה 

פרלמן דוד, נס ציונה 
שחם רועי, נס ציונה 

ירמנקו ילנה, גליל תחתון


