
אולמן  אלון  ישב  שנים  פני שש 
־בביתו והכין לעצמו רשימת מט

לות שאפתנית, שכללה סעיפים 
לפריצת  אוטוריטה  להיות  כמו 

ואר אנשים  להוביל  או  ־גבולות 
גונים להישגים יוצאי דופן. 

איפה  של  מאוד  מאתגרת  תמונה  לעצמי  "הכנתי 
מספר.  הוא  שנים",  חמש  בעוד  להיות  רוצה  אני 

זה, וש ־"לקח לי תשעה חודשים לכתוב את 
פחות  בתוך  זה.  את  להשיג  חודשים  בעה 
שלי  החלומות  כל  את  הגשמתי  משנה 
לשנים הבאות, חוץ מאחד: לכתוב ספר. 
רב־ לכתוב  רוצה  אני  כי  זמן,  לוקח  זה 

מכר שישפיע על כל העולם".
להישמע  עשויה  הייתה  הזו  הצהרה 
אולמן  אלון  אלמלא  לגמרי,  מגלומנית 

־כבר קנה לעצמו שם של מי שאוהב לה
גשים מטרות שנראות בדיוניות. 

בשלוש  היום  מחזיק   )49( אולמן 
וקורסים  סדנאות  שמפעילות  חברות, 

־הנושאים שמות כמו "קוד המנצח", "הנ
ו"קוד  גבולות"  פריצת  "בוקר  בחרת", 
הכסף", ובכולן הוא מככב תחת הסיסמה 
להשיג  לכם  לעזור  היא  שלי  "המשימה 

את המטרות וההצלחה שלכם, בעוצמה ובמהירות 
מדי  משתתפים  שלו  בסדנאות  הכרתם".  שלא 
חודש מאות אנשים. אולמן ממלא אולמות כמו בית 
ציוני אמריקה בתל אביב באנשים שמשלמים אלפי 
אלפים  חמשת  וגובה  אותו,  לשמוע  כדי  שקלים 
שקל ממי שרוצה לשבת אתו לפגישה אישית. יחד 

מתנד חלקם  איתו,  שעובדים  איש  כחמישים  ־עם 
בים שהיו תלמידים וחזרו, הוא הספיק כבר לעבוד 
עם כמאה חברות ועוד כמה עשרות אלפי אנשים. 
כי  מתברר  לי,  מראה  שהוא  מכתבים  מאינספור 

רובם מודים לו על ששינה את חייהם. 

המבוגר האחראי בבית
הוא גדל בקריות אצל אב שהיה קבלן זעיר ואם 
הורים  לזוג  "נולדתי  מזכירות.  בעבודות  שעסקה 
שאני אוהב ומעריך", הוא אומר, "אבל הם היו בני 
שבע  בגיל  מכלום.  מושג  להם  היה  ולא  ו־20   18
בערך הבנתי שאני המבוגר האחראי בבית, וזו לא 
הוא  אם  במיוחד  כזה,  ילד  לילד.  פשוטה  תובנה 
רגיש, לומד שחלק מהתפקיד שלו בחיים זה לעזור 
לאנשים, ואני בטוח שזה מה שהוביל אותי לעשות 

את מה שאני עושה היום".
־אולמן אוהב להתנסח במשפטים קליטים וחבי

הברזל
איש

מאת דפנה לוי

־בים. אחד מהם, למשל, הוא "פעם הייתה לי עבו
־דה, אחר כך קריירה, והיום יש לי שליחות". המ

עבר בין שלושת מצבי הצבירה האלה קרה הודות 
ברגעים  שהתרחש  שלו,  בתודעה  דרמטי  לשינוי 

שהיה על סף המוות.
"עד אז התנהלתי במסלול שמבחוץ נראה נפלא, 

־אבל מבפנים קצת פחות. הגעתי לצבא לקורס חו
צבאית,  קריירה  לעשות  חלום  לי  היה  לא  בלים, 
אבל איכשהו מצאתי את עצמי מקבל סרן במסלול 
מקוצר כקצין מצטיין ומתפתה לחתום קבע. שלחו 
אותי לאנגליה ללמוד לוחמה בין צוללות, סיימתי 
בהצטיינות, יצאתי ללימודי כלכלה באוניברסיטת 
תל אביב, וחזרתי לצבא. היום אני שואל את עצמי 
אהבתי  לא  שנים.  הרבה  כך  כל  שם  חיפשתי  מה 
את המערכת הזאת, אבל ביקשתי וקיבלתי תפקיד 
של  הראשי  המדריך  להיות   – בונבוניירה  שהוא 

קורס חובלים. זה היה תפקיד מדהים". 
)"ההחלטה  לאורטל  נישא  הוא  שנים  באותן 
ברשת  מנהלת  היום  בחיים"(,  טובה שעשיתי  הכי 

לו שלו,  כמו  שלה,  שהקריירה  פלייס",  ־"הולמס 
קחת אותה לנסיעות ברחבי העולם. הם מתגוררים 
בשכונת דניה בחיפה ומגדלים שלושה ילדים: בר 
15 וחצי( וגל  )בת  22, חייל בחיל הים(, גאיה  )בן 
ונדי־ וחצי(. "הם ילדים טובים, שאפתנים   14  )בן

g המשך  l

בים. כולם למדו ולומדים בבית הספר הריאלי כי 
הם בנים של צפונבונים, אבל הם ילדים מדהימים, 
וכמו לי ולאמא שלהם גם להם יש להם קריירות, 
ובכל  יזמות  בפרויקטים של  התלמידים,  במועצת 

מיני כאלה". 
ההישגים  על  גם  מסוים  קרדיט  לוקח  אולמן 
לבוא  אנשים  משכנע  כשהוא  משפחתו.  בני  של 

־ללמוד אצלו, הוא מסביר להם בין השאר שהצמי
חה האישית שעליה הוא מדבר תשפר את כישורי 
יוכלו  והזוגיות שלהם, וכתוצאה מכך הם  ההורות 
לאפשר לבני משפחתם להתפתח גם הם. "אשתי, 
למשל, פרצה אחרי שאני פרצתי, כי כל עוד הייתי 
אדם לא ממומש לא יכולתי לאפשר לסביבה שלי 

את כל מה שאני יכול היום", הוא אומר. 

"עננה נוראית מעל הראש"
המהפך הדרמטי בחייו של אולמן התרחש חודש 

לפני יום הולדתו השלושים. 
היו ברורים, אבל עברתי אותם כמעט  "החיים 
הייתי  בפנים  האנשים.  רוב  כמו  שינה,  כדי  תוך 
שכל  להיות  יכול  שלא  לעצמי  אמרתי   – גמור 
לסיים  שחייבים  מטלות  של  רשימה  הם  החיים 

אותה בהצטיינות כדי לקבל עוד מטלות". 

־עמוס בהרהורים כאלה הוא יצא עם אשתו לחו
פשה בטורקיה, אבל 18 שעות לפני הטיסה חזרה 
מקומי  רופא  נסבלים.  בלתי  כאבים  אותו  תקפו 
זריקות  לקבל  דרש  ואולמן  בכליות,  בעיה  אבחן 
ארצה.  החזרה  עד  מעמד  להחזיק  כדי  מורפיום 
במהלך הטיסה לישראל חווה פתאום חנק, דיילת 
שהתעשתה חיברה אותו למסכת חמצן, ובסופו של 
החולים  בבית  עצמו  את  מצא  הוא  ייסורים  מסע 
רמב"ם בחיפה, עובר הליך חירום שהציל את חייו. 
הייתי בעיקר עסוק  "כשהורידו אותי מהמטוס 
צעיר  גבר  שאני,  כך  על  שלי  המבוכה  בתחושת 
ובריא, מורד מהמטוס על אלונקה. רציתי להוכיח 
לכולם שאני יכול ללכת על הרגליים שלי, והייתי 

־בהלם כשהרופאים התחילו לדבר עם אשתי ולה
גיד משפטים כמו 'בהרבה מקרים אנחנו מצליחים 
להחזיר אנשים כאלה לתפקוד' או 'הוא עוד יחיה'". 
התופעה  ריאה.  מקריסת  סבל  מתברר,  אולמן, 
או  בדקירה  שנפצעים  מי  אצל  להתרחש  עלולה 
היא  אצלו,  כמו  ספונטנית,  אבל  מעיכה,  בתאונת 

נדירה ביותר. 
והמח הניתוח,  אחרי  החולים  בבית  שכב  ־הוא 

לבחון  אותו  הביאה  הטראומה  לנקר.  החלו  שבות 
אנשים,  מעט  ללא  שקורה  כפי  חייו,  את  מחדש 
יכול היה לצאת מבית החולים,   אלא שאולמן לא 

הוא פיקד על ספינות טילים בחיל הים וסומן כהבטחה גדולה, 
אלא שאז קרסה אחת הריאות שלו והוא כמעט הלך לעולמו. 

 במקום לשקוע, אלון אולמן המציא לעצמו חלומות. 
 היום הוא סוחף אחריו אלפי אנשים שבאים ללמוד אצלו 

איך להגשים מטרות, לשנות את החיים ולנצח בגדול 

 אלון אולמן. 
"פעם הייתה לי 
עבודה, אחר כך 
 קריירה, והיום 
יש לי שליחות"
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נו עננה  "עם  חזר לתפקד  הוא  ולשכוח.  ־להדחיק 
ראית מעל הראש של שלושים אחוז סיכוי לאירוע 
חוזר. זה מטורף. אי אפשר להפסיק לחשוב על זה 
שבכל רגע אתה עלול לחטוף עוד אירוע, ושבפעם 

הבאה זה יהרוג אותך".
איזה משמעויות מעשיות היו לזה? †

ופתאום  הים,  חיל  מפקד  להיות  בדרך  "הייתי 
לי  היה  אסור   .24 פרופיל  עם  עצמי  את  מצאתי 
להפליג. מבחינתי הייתי מוכן לחתום על טפסים 
יכלו  לא  הם  אבל  מאחריות,  החיל  את  ולשחרר 
לקחת את הסיכון - אי אפשר לשתף אותי במבצע 
אותי פתאום  לפנות  סכנה שיצטרכו  קרבי כשיש 
בכיר  קצין  להיות  אפשר  אמנם  כולם.  את  ולסכן 
להיות  כמו  זה  אבל  להפליג,  בלי  גם  הים  בחיל 
שחקן כדורגל שאסור לו לבעוט לשער. זה חוקי, 
אבל לא תהיה כוכב גדול, ואני לא רציתי להיות 

בתפקיד משני".
אז עזבת? †

"לא מיד. קצין רפואה ראשי אישר שאם אחרי 
חמש שנים לא יהיה לי אירוע נוסף, הפרופיל שלי 
פעילות,  באמצע  שנים,  וחצי  ארבע  אחרי  יעלה. 
חטפתי התקף שני. הפעם הבנתי מהרגע הראשון 
מה זה, עליתי על רכב, ודרשתי שיטוס לרמב"ם. 

סי אחוז  חמישים  לי  נתנו  כשהשתחררתי  ־הפעם 
נוסף. לאנשים כמוני, שרוצים לעצב  כוי לאירוע 
את המציאות שבה הם חיים, זה בלתי נסבל. אחרי 
כמה חודשי החלמה באתי לרופא שלי, ואמרתי לו 
'תתקן אותי, תגיד לי מה לעשות, אני מוכן ללכת 

לירח'. אז עדיין חשבתי שזה בשביל לחזור לים".

אולמן עבר ניתוח דרמטי, שכלל בין השאר את 
שבירת הצלעות שלו וכריתה של שליש מהריאה, 
מספר  "כשאני  אומר.  הוא  א'",  פרק  נגמר  "וכך 
את זה לאנשים בארץ ובעולם, הם נהיים עצובים. 
באותה תקופה גם אני חשבתי ככה, אבל היום אני 
אלוהים  כי  כמתנה,  שמח,  כסיפור  זה  את  רואה 
יודע איפה הייתי מסתובב היום ומה הייתי חושב 
או מרגיש אם זה לא היה קורה. הדלק שמניע אותי 
היום זה להביא את הבשורה הזו למיליוני אנשים. 
אני לא רוצה שהם יחכו, כי אני יודע מה קורה לך 

כשאתה מתעורר".

ההבדל בין המנצחים והשאר
־ההתעוררות שלו התרחשה רק לקראת גיל אר

בעים. אולמן היה מדריך בפו"ם, בית הספר לפיקוד 
שה קצינים  צמד  במקרה  ופגש  צה"ל,  של  ־ומטה 

תאמנו לריצת מרתון. "משהו גרם לי לשאול אותם 
חודשים  שלושה  אליהם.  להצטרף  יכול  אני  אם 
טבריה.  של  במרתון  ודואב  כואב  רצתי  זה  אחרי 

אח מקומות  מיני  מכל  הבאתי  לסיים  הכוח  ־את 
רים בחיים שלי. הבאתי את הנחישות ואת ההחלטה 

לנצח, לא לוותר. 
אנחנו  מה  לנו  שאומר  גדול  קול  יש  "לכולנו 
יכולים ורוצים לעשות, ועשרות קולות קטנים של 
פחדים ותירוצים שאומרים לנו למה אנחנו בעצם 
יכולים. כשאתה חוצה קו סיום של מרתון או  לא 

הנפ הדברים  אחד  הראשונה,  בפעם  דומה  ־משהו 
־לאים שקורים לך זה שהקולות הקטנים לא נעל

מים, אבל ברור מי עובד אצל מי".
"בהת טריאתלון.  כמובן,  היה,  הבא  ־השלב 

גברים  הזויים.  לי  נראו  האלה  האנשים  כל  חלה 
ששואלים  גברים  צמודים,  צבעוניים  בטייטסים 
בשעווה.  או  בלייזר  מהרגליים  שיער  להוריד  אם 
אל תשכחי שאני באתי מהצבא, וכל זה היה זר לי, 
שלא  תחושות  הרגשתי  שהתחלתי  שמרגע  אלא 
הרגשתי מאז שהייתי ילד וידעתי שאני חייב עוד". 
שיקום  שבאמצעות  חשבו  שהרופאים  האיש 
מצא  רגיל,  כמעט  לתפקוד  לחזור  יוכל  מתאים 
מתחרה  באריזונה,  קצרה  תקופה  אחרי  עצמו  את 
בתחרות "איש הברזל": 3.86 ק"מ של שחייה בים, 
ולקינוח ריצת  180.25 ק"מ ברכיבה על אופניים, 
מרתון )קצת יותר מ־42 ק"מ(. לאחר אריזונה עשה 

זאת עוד חמש פעמים בחמש שנים עוקבות. 
הוא  ידי חבר,  כשהרעיון הועלה לראשונה על 
חשב שמדובר ברעיון מטורף, אבל התשוקה בערה, 

־"ולא רציתי שזה יהיה עוד סיפור של משהו שיכו
ולא עשיתי. התודעה שלי כבר הת ־לתי לעשות 

חילה להתרחב, אז לא יכולתי להשתמש בתירוצים 
הילדים,  האישה,  כמו  בהם,  משתמשים  שכולנו 

הבוס, הגיל, הזמן. אז עשיתי".
איך? †

"הדרך הכי קצרה לכל דבר שנרצה להשיג זה 
להיות במחיצת מי שכבר עשה את זה. לראות איך 
הוא חושב, מה הוא עושה. הלכתי למי שעושה את 
זה, וביקשתי שיבנה לי תוכנית. זה לא היה פשוט, 
תמיד יש קשיים. בפעם הראשונה בבריכה בקושי 
גמרתי ארבע בריכות, כשיצאתי עם חברים לרכוב 

־על אופניים הם השאירו אותי הרחק מאחור, וכש
כבר הייתי באמצע התחרות, היה שלב שבו פשוט 
את  גמרתי  הרגליים.  את  להזיז  יותר  יכולתי  לא 
הבגדים  את  ללבוש  אפילו  הצלחתי  ולא  השחייה 

־לרכיבה. מה שהציל אותי זה שהבנתי כבר אז שא
פשר לבחור מחשבות, שאני יכול לבחור לא לפחד, 
וככה הגעתי לקו הגמר ובאותה שנייה ידעתי שיש 

בי יותר".
לא מיצית את כל כולך בתחרות הזאת? †

אפשר  שאי  ידיעה  ידעתי  אבל  כן,  "לכאורה 
דברים  ואעשה  אמשיך  עוד  שאני  אותה,  להסביר 
שאני אפילו לא יודע מה הם. באותו רגע ניצתה בי 

וגדלה לחקור, למ ־תשוקה מטורפת שרק הולכת 
את  לאנשים  להגיש  מודלים,  מלשון  למדל,  פות, 
התשובה לשאלה מה מבדיל בין בני אדם, מה עושה 
וליצור  השאר,  כל  לבין  מנצחים  בין  ההבדל  את 

דרכים מעשיות שבהן הם יוכלו להיות מנצחים".
לא כולם יכולים להיות אלופים אולימפיים או  †

מנכ"לים גדולים.
על  מדבר  לא  אני  מנצחים,  אומר  "כשאני 
המטרות  את  להגשים  אלא  אחר,  מישהו  לנצח 
שלך עצמך. אני רוצה ללמד אנשים להבין איך זה 
שבאותן נסיבות יהיו מי שיהרסו, יפריעו, יקלקלו 
את הפוטנציאל של עצמם ושל אחרים, יתקרבנו, 
תזרוק  אם  שגם  ואחרים,  אומללים,  ויהיו  יאשימו 
אותם לבור, תכסה במכסה, תכניס פנימה עקרבים 
ותראה שגדל שם  ותסתלק, תחזור אחרי שנתיים 

דשא והעקרבים רוקדים סטפס".

אל תקראו לו גורו
אולמן לא אוהב את הכינוי גורו. למרות שאוצר 
המילים שלו כולל סיסמאות ומונחים כמו "תחומי 

"המגד רגשי",  "ג'י־פי־אס  קרב",  "מרשם  ־הזהב", 
־לור", "ארבעת העולמות )פיזי, מנטלי, רגשי ורו

חני(" ואפילו "מבחני אולמן", במהלך שיחתנו הוא 
חוזר לא אחת על ההצהרה שהוא לא כזה. לא גורו. 
הוא מספר שעל מנת לקבל תשובות לכל השאלות 
בינלאומיים  מומחים  אצל  ללמוד  הלך  הוא  שלו 
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"לכולנו יש קול גדול שאומר לנו מה אנחנו יכולים 
ורוצים לעשות, ועשרות קולות קטנים של פחדים 

ותירוצים שאומרים לנו למה אנחנו בעצם לא יכולים. 
כשאתה חוצה קו סיום של מרתון בפעם הראשונה, 
אחד הדברים הנפלאים שקורים לך זה שהקולות 
הקטנים לא נעלמים, אבל ברור מי עובד אצל מי"

"כל אחד יכול להיות 
גדול בהרבה מהאני 

העכשווי שלו, יכול להיות 
הגרסה הכי טובה של 

עצמו, בעסקים, בעבודה, 
 בזוגיות, ביחסים שלו 

עם הילדים"

־שמתמחים בהשגת ביצועי־על, למד בסדנאות לה
־שגת חופש כלכלי, ובנה מסגרות מעשיות להגש

מת מטרות. 
"רוב המשתתפים בסדנה הראשונה שלי היו בני 
מודה.  הוא  כורחם",  בעל  לשם  שגררתי  משפחה 

־"אנשים הם סקפטיים, אבל כשהם כבר באים ושו
מעים אותי, הם מבינים שזאת חוויה שהם חייבים 

לספר עליה לאחרים, כי הם רואים תוצאות".
וככל  ובארה"ב,  בארץ  ללמוד,  המשיך  אולמן 
שלמד, גם נמלא התרגשות. "זה מטורף", הוא חוזר. 
"רוב האנשים לא ממצים אפילו עשירית מהיכולות 
שלהם, לא שואלים את עצמם בכלל מה הם רוצים, 
להצליח,  יכולים  לא  שהם  עצמם  את  משכנעים 
ואני יודע שכן, שכל אחד יכול. לא כל אחד יכול 
להיות ברק אובמה, אבל כל אחד יכול להיות גדול 
יכול להיות הגרסה  בהרבה מהאני העכשווי שלו, 
בזוגיות,  בעבודה,  בעסקים,  עצמו,  של  טובה  הכי 

ביחסים שלו עם הילדים".
כל זה מוביל לאושר? †

־"בוודאי, האושר הוא תחושת ההתקדמות המת
מדת לעבר התמונה המנצחת שלך, תמונה שאתה 

קובע מה יש בה".
באבן,  שחוצב  כמי  עצמו  את  מתאר  אולמן 
אחרים  כדי ללמד  אדירים,  דרך במאמצים  מפלס 
את מה שנודע לו בחייו - שכל אחד יכול ללמוד 
שהוא  מה  את  להשיג  התודעה,  את  לשנות  איך 

־רוצה להשיג, לסלק את חסמי ההצלחה שלו, לש
בכל  הצלחה,  סיפורי  המון  לי  "יש  חייו.  את  נות 

תחום שאת יכולה לדמיין", הוא אומר. 
מהתורה  † מתלהבים  שלא  משתתפים  גם  יש 

שלך? 
שלנו  הסטטיסטיקה  "לפי  אולמן.  אומר  "יש", 
לו  מחזיר  ואני  מרוצה,  לא  מאות  לארבע  אחד 
אני  קטנות.  אותיות  ובלי  שאלות  בלי  הכסף  את 
לא פוחד מזה, כי אני יודע שאלה אנשים שעדיין 
לא מוכנים לזה. כשהם יהיו מוכנים, אני יודע מה 
יקרה להם, גם הם יידבקו באותו טירוף שלי וישנו 

את חייהם". 
וכל זה עושה אותך מאושר?  †

"בוודאי, אני יודע איך חייתי פעם ואיך אני חי 
־עכשיו, ואני רוצה לתת את זה לאחרים. אני מר

גיש שאני מביא לעולם הרבה מאוד ערך. זה כמו 
שריפה פנימית אצלי, שאי אפשר לכבות אותה".

יש לך עדיין חלום שלא מומש? †
אלף  בכמאה  היום  עד  שנגעתי  מעריך  "אני 
על  שהתרוצץ  שינדלר,  כמו  מרגיש  ואני  איש, 
שצריך  מיליונים  עוד  שיש  ואמר  הרכבת  רציף 
לעזור להם. אני יודע שיש עוד מיליון איש לפחות 
בארץ שאני יכול לשנות להם. מספיק שאני אגע 
בהם, ואת יתר הדרך הם יכולים לעשות לבד. ואחר 
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לא זכית? מגיעה לך הנחה!

חיפה,  נחמיה  אוה  להבים,  עטיה  אביגיל  הרצליה,  לוזון  אביבה 
הרצליה,  פז  אורה  ב"ש,  אזולאי  אורה  חיים,  קרית  שור  אולגה 
ראשל"צ,  גיגי  אורנה  ת"א,  גולומב  אורלי  ת"א,  ברוורמן  אורית 
אור  אשר  איילת  ת"א,  צדקוני  אידה  גת,  קרית  וולפוביץ  אטה 
יהודה, אילנה אורן נ"צ, אילנה ברמן קרית מוצקין, אירית בן חמו 
דמרי  אנדרה  צורן,  פלינט  אלה  חצב,  מושב  דוריב  אלבז  נשר, 
ב"ש, אריאלה פרץ הוד השרון, אריאלה שפיץ נתניה, בינה פינטו 
אור יהודה, ג'ני לוזון הרצליה, גיטה חיים קרית אתא, גיל דור אבן 
יהודה, גלי חממי ראשל"צ, גליה מוסקוביץ כפ"ס, דבורה מגנאזי 
נתניה, דבורה פאר חיפה, דורית בר גולוב בת חפר, דורית לנדאו 
נתניה, דליה ורמונט פ"ת, דליה זינגר ת"א, דנה שושני מבשרת 
הילית  אביחיל,  יעקב  בן  דרורה  זאב,  גבעת  סולטן  דניז  ציון, 
מוסרי קרית אונו, ורד עזריאל קרית טבעון, ורדה כהן ב"ש, ז›נין 
חנה  גבעתיים,  נבאדו  חואן  ים,  בת  חזן  ז'קלין  ים,  קרית  בריותי 
יכין מבשרת ציון, חני הרפז ת"א, טובה לבין קרית אתא, יפה בן 
עמי חולון, יפה קורן חיפה, לאה כהן ב"ש, ליאור דרטלר חיפה, 
לילי ברוך ראשל"צ, ללי ביניאשוילי ירושלים, מאיה שקורי נתניה, 
הוד השרון,  מירב מרום  חיפה,  לבבי  מיכל  תוהמי חדרה,  מאיר 
מרים וינטראוב ר"ג, מרים שורץ נתניה, מרסל בן עמרם חדרה, 
מרסלה אלימלך אילת, נאוה גרברדיק ב"ב, נילי מרום ב"ש, נעמי 
גולדשטיין חיפה, סברינה אלישע אשדוד, סברינה כהן רמה"ש, 
סמדר מגם ציפורית, סמדר רחמים כפר תבור, עדה ברן מושב 
שמוש  עדינה  רעננה,  נפתלי  עדי  גבעתיים,  אלוני  עדי  אחיטוב, 
הרצליה, עדן יעקב ראשל"צ, עינב ברוך ת"א, עינת טלמון ת"א, 
עפרה דויטש גבעתיים, פנינה בן לולו קרית גת, פנינה גרוישטרן 
חוס  ראובן  בנימינה,  וולפסטל  קרין  פ"ת,  שטיק  צילה  הרצליה, 
ברזילי  רונית  נתניה,  קרויטורו  רויטל  עזר ר"ג,  ראשל»צ, רבקה 
הגלילית,  חצור  דאודי  רחל  השרון,  הוד  ברקו  רחל  יהודה,  אור 
רחל הדר פ"ת, רחל זית ראשל"צ, רחל שטורם ת"א, ריקי חנוכה 
ינאי ר"ג, שושנה דרוק  גת, שוש  הרצליה, שולמית לנדרי קרית 
חולון, שלומית צחור נהריה, שלומית רבי מודיעין, שמואל בוקובזה 
רמת אביב, שרה אשכנזי יפו, שרה גלאור אילת, שרה דקר ר"ג, 
אשדוד,  עוזיאל  שרון  מוצקין,  קרית  רביב  שרה  ב"ש,  כהן  שרה 
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