
תבותכהנוכש
ביצנה ןומרא  םיכח  והילא  ביצנה -  ןומרא   
ביצנה ןומרא  םינמוסמה  תומוקמב  לבוח -  בר  ביצנה -  ןומרא   

ביצנה ןומרא    
( שיגנ  ) יתליהקה להנימה  לעמ  סכרה  "ר –  לע בוחרל  ביבח  םולשבא  בוחר  ןיב 

ביצנה ןומרא   ( שיגנ  ) םינמוסמה תומוקמב  חלמה  םי  בוחרה    

ביצנה ןומרא    
ימורד ןותחת  ינשאק  ידאו  ןייטשנייפ –  ריאמ  בוחר  ( שיגנ )

םרכה תיב  יתליהקה  להנימה  לומ  בונורהא  -  םרכה -  תיב   
םרכה תיב   ( שיגנ  ) יתליהקה להנמל  הסינכה  לומ  ינפג –  בוחר   
םרכה תיב   ( שיגנ  ) תבשבשה ןגל  ךומסב   
ןגו תיב  ןאו  ' גר הגוג  בוחר  ןגו -  תיב   
ןגו תיב   ( שיגנ  ) םוחנ ןב  קחצי  ברה  תניפ  הרות –  ירעש  בוחר   
ןגו תיב   ( שיגנ ) םידדצה ינשב  ןאו  ' גר תניפ  בהובא –  בוחר   
ןגו תיב   ( שיגנ  ) לצרה תורדשל  הכומסה  הבחרב  יאלקח –  באז  בוחר   

העקב  ( שיגנ  ) ילתפנו 50-54 ןבואר  תובוחרה  תניפ   
תיתפרצ העבג   ( שיגנ ) יתליהקה להנמה  ירוחאמ  חטשב  הנגהה 13 –  בוחר   
תיתפרצ העבג   ( שיגנ  ) תסנכה תיב  דיל  חטשב  לייחה 45 –  בוחר   

יכדרמ תעבג   

( שיגנ  ) רשע חטש  הנרס –  לאקזחי  בוחר   

 

 
יאלוזא אביקע  בוחר   - לואש תעבג   ( שיגנ  ) ץבקלא המלש  בוחרל  יאלוזא  אביקע  בוחר  ןיב  הבחרב   

םיננוג  ( לסרודכה שרגמל  דומצ   ) סיפה זכרמ  ירוחאמ  םיננוג  סופמק   
םיננוג  ( שיגנ  ) ןיב 29-31 לילגה  יאנק  בוחר   
םיננוג  ( שיגנ ( ) יול ימר  לומ   – ) הליסמה קראפל  "ג  בשר בוחר  ןיב   
הליג םינמוסמה  תומוקמב  יקאש -  יח  הליג -   
הליג יקצולופ   הליג -   
הליג  ( שיגנ  ) ד״בח רפס  תיב  לומ  תילגרמה –  בוחר   
הליג םינמוסמה  תומוקמב  הגוד -  המלש  הליג -   
םינג םיסובוטואה  ףוסמ  דיל  חטש  ןי -  ' צלוד בוחר  םינג -   
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םינג םימה  לדגמ  דיל  יימוהמד -  בוחר  םינג -   
המוח רה  ןמסיז 9  בוחרל  תחתמ  המוח -  רה   

המוח רה   ( שיגנ  ) םינמומה תומוקמב  ריאמ –  לאומש  תורדש   

המוח רה   ( שיגנ  ) חותפה חטשב  הרטשמה  לומ  ריאמ –  לאומש  תורדש   

ףונ רה    
( שיגנ ) בייט יח  דעו  םינולס  רכיכמ  לטנזור –  בוחר 

היבלט / הבשומ םינמוסמה   םיחטשב  שמשה –  תשרוח   
תומר הלעמ   ( שיגנ  ) ינרות רפס  תיבל  ךומס  תומר –  ךרד   
תומר הלעמ   ( שיגנ  ) דגא ןוינחל  תחתמ  יקסרימ –  בוחר   
תומר הלעמ   ( שיגנ  ) ג״צא תניפ  הדלוג –  תורדש   
םייח רוקמ   ( שיגנ  ) םייח רוקמ  רפס  תיב  לומ  בוד –  ןב  בוחר   
םייח רוקמ   ( שיגנ  ) רפסמ 10 לומ  םייח –  רוקמ  בוחר   

בקעי הוונ  ןיינב 11  דיל  קיר –  שרגמ  בקעי  ריבא  בוחר   

בקעי הוונ    
( שיגנ ) םירוכיב םחל  רפסה  תיב  ירוחאמ  קיר  שרגמ  ךאילא –  בוחר 

בקעי הוונ   ( שיגנ  ) לומ 24 בונסינ  תסנכ  תיב  דיל  היינח  שרגמ  הנס –  השמ  בוחר   

בקעי הוונ    
דיל 46 ץיבר –  בוחר 

בקעי הוונ  רקידאש 12-8  בוחר   
םרכ ןיע  םינמוסמה  תומוקמב  ןייעמה -  ןטסוב  םרכ -  ןיע   
םרכ ןיע  םיקוצה  ליבשל  בוחרמ  םילשורי -  רעיל  הסינכב  םרכ -  ןיע   
םרכ ןיע   ( שיגנ ) תימרכ תימינפ  ביבס  םיחותפ –  םיחטש   

תוינ / לאומש תירק  / היבחר   
( שיגנ  ) םינמוסמה םיחטשב  םיפוצה  ןקל  ךומסבו  רזנמל  תיברעמ  הבלצמה –  קמע 

באז תגספ    
חותפ חטש  ןיבת –  ילא  בוחר 

באז תגספ  חותפה  חטשב  לומ 73-69  רודירמ –  והילא  בוחר   
באז תגספ  הכירבה  דיל  רכרוכה  ןוינחבו  בוחרה  ךרואל  םיחותפ  םיחטשב  לג –  בוחר   
באז תגספ  בוחרה  ךרואל  םיחותפ  םיחטשב  ריואה –  ליח  בוחר   
באז תגספ  סובוטואה  ףוסמ  דיל  חותפ  חטש  לטפסוי –  בוחר   
באז תגספ   ( שיגנ ) בוחרה ךרואל  םיחותפ  םיחטשב  ןרטש –  ירוי  בוחר   
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באז תגספ  לעמ 53-51  חותפ  חטש  רימת –  לאומש  בוחר   
באז תגספ  המזיח  ןוינח  לעמ  רכרוכה  ןוינח  תפיכוד  תרייס  תורדש   
תויפלת ןופצ  ופול 11-15  בוחר  לומ  יבנלא -  הנחמ   

ןומטק  ( שיגנ  ) הינחה שרגמב  יאתסוד –  בוחרו  והיקזח  בוחר  תניפ   
ןופצ לבויה  תיירק  םיתבה  תברקב  אל  לבויה  ידאו  ךרואל  ןופצ -  לבויה  תיירק   
ןופצ לבויה  תיירק  גרוברו  שרגמ  ןופצ -  לבויה  תיירק   

ליזרב בוחר   - ןופצ לבוי  תיירק   ( שיגנ ) רגנווסלוא בוחרל  ליזרב  בוחר  ןיבש  םיחותפה  םיחטשה   
הממור   21 ןיקצורוס –  בוחר   
הממור  ( שיגנ  ) וירחאו ןגה  ינפל  בישמ –  םחנמ  בוחר   
הממור םיניינבה  ירוחאמ  הרות 19 –  תרזע  בוחר   
תומר הדלוג  / ןויצ תביש  תומר -   

ןולא תומר  אביקע  ינב  ףינס   
ןולא תומר  רבעשל  םיפוצה  הנבמ  דיל  ןמורט –  יראה  בוחר   
ןולא תומר   ( שיגנ  ) בוחרה ףוסב  רעונה –  תיילע  בוחר   
ןולא תומר   ( שיגנ  ) ואטנגרומ תניפ  המידק –  בוחר   

רתבמה תעבגו  לוכשא  תמר   ( שיגנ " ) םולש תבהא   " תסנכה תיב  תבחרב  ןריט –  ירצימ  בוחר   
רתבמה תעבגו  לוכשא  תמר   ( שיגנ  ) הרומה די  תבחרב  ןרא –  ןמלז  רכיכ   

המלש תמר   ( שיגנ  ) לאתפ תניפ  ונינשומלא –  בוחר   
המלש תמר   ( שיגנ  ) הינחה תבחרל  ךומס  םיובסקוב –  בוחר   
המלש תמר   ( שיגנ ) םינבל רוא  רפסה  תיב  דיל  םייהכלק –  יזוע  בוחר   

הינד תמר  / תרש תמר   

( שיגנ ) רפע חטשב  דוד  רזנ  תניפ  ץרמ  דוד  הינד -  תמר  / תרש תמר   

 

 
הנונרא תויפלת   ( שיגנ  ) ירוחאמ 50-54 תורודה –  ארוק  בוחר   
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