
טלפוןטלפוןפרטי+ שם משפחה ישוב

הסמכה 

להוראת 

מבוגרים

הסמכה 

להוראת 

ילדים

+03-5592583052-3976602פז מרדכיאזור

050-62588482013דינטי אריהאביחיל

0547-2010012015זבולון מיקיאבן יהודה

0522-5543522015רובין דוריתאור יהודה

0528-474-7672015קריק דליהאילת השחר

050-22384012012אסרף ערן

052-36704152005מצליח סוזן

+08-8655122052-6002364פרוז משה

052-55539562015ממן גיא

0525-5536892015ממן בוברוב מתי

08-6473587052-501387920092010ק אדולפו'יודצ

077-3454014052-39385652013סוביק מאיה

050-5511-7672015קורן נסים

08-9297322052-329229020092010מאיר אוריהבית אריה

04-6588429050-5512455בן דוד דניבית שאן

03-5079090050-289002220092010טילוביץ יצחק

03-5074179054-46941222013רובינשטיין גילה

04-651554020092010שביט מיכאלגבעת אלה

03-6721667052-89043562011אנגל יוסי

03-5739160054-43715851991ציקלג מאיר

03-6968770050-85537142011גלעדי ציפי

03-5325732052-29475932011רונן מרים

052-374167820152013הפטקה מיכאל

0523-7629252015ישכיל אודי

052-6449958052-64499582013גורביץ תמר

0547-7376102015ספינקה גילי

052-33259002013צדיק ליאת

09-7465422052-758753320112013צדיק מוטי

09-9574815052-24350481997הילר אילה

09-9580738054-56812412005מילוא עתידה

0543-1018802015פנגר אלי

04-6398207050-62156362013וינשטוק אפריםזכרון יעקב

03-5050881055-66773502007גורן עודד

03-5051345054-55405922009י צבי'גרג

03-5057847052-67638712007קראוסהר יהודה

03-5030197052-525081320092010קרמר שמואל

03-5505071052-89060232011שורצמן שלמה

04-6202828054-59008902001קפלן אריה

050-69309722011עוגב גבריאל

052-26914672012הרץ ראובןחיפה

052-88100882009מרגליות רותחיפה

03-5442311054-72087972005מירום אהרון

03-5442311052-77333092005מירום דניאלה

03-6358549050-82492242011עברון אבי

אשקלון

הרצליה

באר שבע

.             'י ההתאגדות הישראלית לברידג"שהוסמכו ע'       רשימת מורי ברידג

ניתן לבדוק בהתאגדות האם קיימות המלצות לגבי המורה

אשדוד

בת ים

הוד השרון

חולון

מונוסון-יהוד

חדרה

גבעתיים

גבעת שמואל

גניגר



0508-5103712015אשכנזי אורי

02-6763770052-39490742005גראפי עירית

02-6432032054-47747761995יהל נילי

0522-3877852015ירמיהו עליזה

02-5637626054-64779872005טמס חיים

02-6415617050-52293352009לוי יצחק

02-6761043050-59326742009מזרה יונה

02-6429270050-62026822005ניימן עירית

02-6480124054-44806162011רוזנטל אבי

02-5346106052-62703022011שיינר אליעזר

054-43381182007כץ שרהכפר ורדים

054-77997552015ארבל דודכפר תבור

09-765-95932015אדנבורג שלמה

0545-5313032015גלפסי אלישבע

09-7711144054-81189911995גרייצר נורית

09-74548692015דיין יוסי

09-9505327052-35676632003וגנר גדעון

09-7658133052-29550562005וידבסקי חנה

09-7658133052-38632802011וידבסקי מיכה

09-7428404052-32669982005זילברשלג שמחה

09-7441500054-45563332012ליברמן ברק

09-7651417054-57207782005פכטמן רון

050-54781002015קובה ארלט

04-9986971052-58855512012אלכס אלון

04-9583672054-49117462013טאוב זאב

0528-5879522015צבעוני פנחס

04-6256266054-75218012013שפירא פאינה

050-57831672005אביב יוסי

02-533765402-53376492001זייטמן מגי

02-5341043052-26729912013קפלן טלי

08-9701060054-24781822013מאיירס דניאלהמודיעין

0544-8326682015קר נשמה'ריצמיתר

04-6954736057-77000091999הובר אלימלךמעין ברוך

08-86937012005מסינגר רונןמשגב דב

054-48474172013ברסלאור מנחם

04-9923093054-80819422011עופר יעל

04-9923013052-28293732011קליין איריס

04-9923013054-25583121999קליין גדי

052-25238342013כוכב יעקב

++054-6892939מיוחס יעקב

050-9552042+2013מיוחס מושיקו

03-5748070054-23003711998מנחם אבינועם

04-6020394054-534339320132013אוסאמה דניאלנצרת עילית

04-9915521052-521279920112010קריספיס נפתליעכו

0547-7092512015ורניי מיכאל'צעפולה

08-9950064050-56471162011ירליפ פנינהערד

077-7948369054-49244432013קומיסיונר יולנדהפרדסיה

03-9239028052-33535382011אראל יונתן

054-474978220092010ויטנברג אדוארד

052-39334532012ידלין דורון

0504-05805002015מדבדב אולג

03-9231472052-84053452007נוימן יוכבד

03-9300680052-36689941999פרקש רות

0505-6899862015רומי'קסלין ג

050-76605432011קראביץ אירית

2013גינוסר איתמרצופית

04-6262406052-79602732013הירש עדהקיסריה

כרמיאל

כפר סבא

מבשרת ציון

נהריה

נס ציונה

פתח תקוה

ירושלים



03-5341326054-54811812011טובים רחל

054-79997812012פאור שירי

04-8480013050-34099111999טל ברוךקרית אתא

04-8765788052-32227862005בנדיקט מימי

04-8706378054-80830152012זק יניב

077-5005150057-75175702009פיברט יוסיקרית גת

04-9835539052-86358792009הדרי מלכהקרית טבעון

04-8762834054-43326341999דורמן מרק

0507-8494012015חדש אהרון

03-9384989054-49555762001גל יוסיראש העין

03-9417790052-36486712013אסולין עדי

03-9517775054-45177762005בשביץ ראובן

0508-5860062015כהן עידית

054-48281702003לוסטיג אהוד

03-9699629052-32423192005רגב צורי

077-4416727054-579737619911991רותם אריה

0544-4427752015שקד נינט

0505-667-3302015שרון גילה

08-9438805050-73533031991ברקמן מאיר

077-5525560050-94278182009כהן דורית

08-9414384050-88444941997לזר נעמי

0545-4477832015שדה אורי

07-74400173054-434183420132013שחר קובי

03-6356066054-68788112013בנקהלטר פנינה

0546-4173932015צוויג יחזקאל

03-7513017050-93666762011אורן אפרת

054-67353832011פרנד טל

03-7510373054-44297242005ריזנברג אורלי

03-6762763052-86640642001רפפורט דוד

054-80017052013שוורץ דנה

052-22018382013בן דוד אבישי

052-62001082013בן דוד יובל

09-7712542054-44114212001גורן מנואלה

03-9040805054-31322771999גיא חנה

050-77954992012לובינסקי יובל

03-5533212054-46917032003מיקי' מאירוביץ

052-27832632012מינץ יעקב

09-7425277052-35763442005וישניצקי מירי

09-7981386050-65500601997לבל טליה

077-5253001054-45561112012ליברמן רות

09-774249003-57877812005שמש נעמי

04-6550438050-72719672010עומר זךשמשית

050-60007272012אופיר גלעד

077-5540740054-44412242005איטר איריס

03-6058355050-74090892012בירמן דניאלה

03-6967825050-54444951999בלס יהודית

054-46811582009בן חיים עוזי

03-6491590052-25363382005בראונשטיין יעל

03-6472449054-52064412005בריפמן הניה

0544-2382382015ברנדל יוסי

03-6057347052-33672592005גולדרינג אהובה

03-6481731050-62233441989טץ מינה-גורן

+050-6550050גלברד מרדכי

03-6495217054-523454520132013הרצקה רון

03-6428351054-78784072005היימן אטלקה

03-6761056052-34389432003טרגן אבי

03-6495119052-26000782011כהן שירה

03-6417470054-48713362012לנגי אסף

077-7027799052-50277992007סעדה מוטי

03-5492346052-35563012007רוה נעמי

03-6484907054-58648492003שבת דניס

054-25436112007שגב רון

03-7398288054-44204061983שזיפי אילן

רמת אפעל

תל אביב

רמת גן

רמת השרון

רעננה

רחובות

קרית אונו

קרית ביאליק

ראשון לציון

קרית מוצקין


