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Chorizos & Boerewors
פרמיונים
המוסקטרים
זמן Flies
השוורים
סיירת חורשן
הקישואים ממרחביה
המגהצות
אריות שמשית
נאבאואדי
לב שלמה
הראלים
Mentor team
ג'טמיקס
חברים של סינגלמאניה
בו אחי יהיה כיף
נעים בגלגלים
משפחת גרדי
האחים כהן
נפגשים בעדולם
רוכבי הפרדות
הקמרונים
מתברברים בע"מ
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גיסנו
הקוורטט
פרחי השדה
איסוף קרבי
יופי
צוות מגידו
מנווטים ההולכים ראשונה
הולכים על זה ברגל ימין
אנרקון
eazy walking
צוות רע
הרקל וקשוארה
בן שמן
בזבוז של בייביסיטר
לרוץ מהר לפני שייגמר
רכבת העמק
טבוירוט
השבילאים
הנוסבוימים
Eindarsquad
רומי ואיתן
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אנריקו זזינסקי )(55
יוני יעקבי )(35
צביקה דודלזק )(70
דויד סמואלס )(54
אריק שור )(58
אלדד לוי )(54
ארז שלו )(36
אייל נתנאל )(57
אופיר שדמי )(51
ארז אזרחי )(47
חגי שלמוני )(55
שימי חובב )(53
חיים גולדברגר )(50
יוסי ודנגרה )(45
יורם עשת )(48
גדי מה טוב )(55
עזרא ברקאי )(56
עומר גרדי )(35
גל כהן )(35
יוני גרוספלד )(55
מתן צוקר )(15
גיורא קמרון )(46
יהודה גוטמן )(59

יונתן אור )(55
שגיא סלע )(34
אלונה גלבוע )(45
גיורא בירן )(49
יוני שור )(49
אלון שפרן )(50
ניר קניג )(28
סיביליה עזי )(47
דרור בן מאיר )(44
רוקו סופר )(46
עמוס צדיק )(48
אסף לזר )(34
חיליק אחיטוב )(54
ירדן ודנגרה )(15
בועז גוטווילינג )(55
עופר לוי )(54
יגאל נחושתן )(57
יאיר גרדי )(61
אלעד כהן )(33
ניר להן )(50
שי צוקר )(45
אמיר קמרון )(13
נטע גוטמן )(23

סטנלי פרימן )(57

דבי פרימן )(54

אסף חפץ )(70

יובל אברהם )(64

ארנית שור )(53
שי פלדמן )(53
שיר כץ )(29

ינאי שור )(15

אסף קאופמן )(25
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אבנר הלחמי )(62
ארז ארד )(57
עדו ברית )(51
טל בראון )(44
רפי הימן )(55
אייל שפרלינג )(50
אור פז )(35
משה רביד )(68
רון מוהל )(39
רוני דה קוסטה בק )(70
ענבר יסעור )(45
שחר הרשמן )(41
איתי שחורי )(53
אוסקר פיקסלר )(32
ניר קלקשטיין )(42
עפר הופמן )(49
שאול ויסמן )(48
דני פארן )(64
איתם נוסבוים )(15
אמנון עין דר )(46
איתן כהן מונבז )(44

חנן מירום )(62
רעיה רודיך (59
שי לבבי )(50
יונתן בראון )(18
יונה הימן )(54
עינת שפרלינג )(39
צחי אוברמן )(30
דליה רביד )(64
איציק בראשי )(52
ענבל דה קוסטא )(34
רתם יסעור )(12
מיכל הרשמן )(41
דניאל שחורי )(13
נעמה פיקסלר )(32
גלית קלקשטיין )(42
חגי תוך )(47
פליקס צירולניק )(49
נעם פארן )(31
יצחק נוסבוים )(49
מתן עין דור )(13
רומי שימרון )(44
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זיו קניג )(19

עומר דגן )(56
צחי לבנטר )(45
קרין סיגל )(45

דני שביט )(59

רביב כוכבי )(51
יואב יעקובוביץ )(55

בועז שליט )(50

יוסי אזרזר )(52

אייל גנדלמן )(42

עינת אופיר )(53
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ערן ארד )(53

איריס רביד )(39
חווה דודלזק )(66

נורית שמואלי )(55

בר קלקשטיין )(14

נדב קלקשטיין )(11

פליקס פיסרבסקי )(47
אריה נחום )(64
נדב נוסבוים )(12
יוגב רותם )(13

עמית פיסרבסקי )(15

רועי פיסרבסקי )(15
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שביב
צירים חלודים
השמופיז
אביב נעורים
סוחבים בעליה
Stars
כוכבי לכת
מורים מהעמק ותלמידיו
הטוב הרע והמכוער
המרתוניסטים
המהנדסים באים
קו האופק
קבוצת סילבה
גן תרצה
המנסורים
המלאכים של יקיר
זוג משמיים
צועדים בקצב
האחים אברהם
הבירה בסיום
הכל פיין
זורעמבורגר
ברו‐גיין
אספת הורים
חבצלת
מרחבים
ספאם
The H Team
אור
פיאנו פיאניסימו
יניב ואמנון
קוצר
אאא
שמש
פלנר
הבלוכים
חתול בסנדלים
העצלנים
מורג
המאירים
הסמולנים
השוקרונים
הכוורנים
משפחת גילה
AL^2
מור ע.נ.ק.
המטיילים

רן שביב )(45
גיא יוחנן )(42
ספי פורת )(57
ירון נחושתן )(51
נמרוד צמני )(43
אנה איגנטוב )(45
אריה יבסייב )(52
שלו פלדמן )(37
אשר שמואלי )(61
דורון קינר )(61
יובל ברג )(31
יוסי שקד )(57
ענת מאיר )(40
הראל דור )(20
דלית מנסור )(17
יקיר גולדנר )(30
נתי שמע )(50
ישראל קורנברג )(65
דקל אברהם )(20
עוזי אבנר )(55
נרי פיין )(20
ענת המבורגר )(52
עמית כהנא )(20
איתן כהנא )(48
גיורא גולדהכט )(67
רון טויג )(46
מאור פרנטה )(32
ליאור הלחמי )(36
אורי אור )(70
שמאי רן )(59
אמנון גולדמן )(41
אורי קוצר )(52
דורון סלע )(47
קרן שגיא )(40
יותם פלנר )(13
אסף בלוך )(49
שרון רינת )(54
אנטון לבד )(32
הילה מורג )(46
נועם מאירי )(53
יותם סלעי )(17
יעקב שוקרון )(57
אלישע אולייניק )(72
אייל גילה )(17
ארקדי ליבשיץ )(53
עמרי ונדל )(60
זיו שינדלר )(50

מיכל שביב )(41
ינאי חכים )(36
רונית פורת )(53
משה מנור )(59
אמיר צמני )(39
סרגיי שצ'מלינין )(73
דרור מלמד )(50
גדעון חזן )(56
מופז שמואלי )(21
שמוליק סגל )(43
קטיה ברג )(28
אורית שקד )(56
עפר אביטל )(63
נועם מנור )(14
רונית מנסור )(47
אמיר צור )(14
גלית שמע )(47
טל קורנברג )(40
רגב אברהם )(16
שלמה רז )(60
עודד פיין )(31
טל זורע )(11
אלון כהנא )(15
ענת כהנא )(47
עודד לוין )(68
גילי טויג )(13
אביטל ספיר )(34
קרן הלחמי )(35
מירה אור )(69
רות רן )(52
יניב יעקובוביץ )(41
עינב קוצר )(17
אופיר סלע )(16
טל בן הרים )(41
דוד פלנר )(46
עומר בלוך )(14
נבו רינת )(23
אורן עמר )(32
אוהד מורג )(37
דביר מאירי )(20
נועם תמאם )(17
יובל שוקרון )(21
יוסי פאר )(61
זיו גילה )(52
אנה ליבשיץ )(28
נינה כליף )(17
ליל שינדלר )(15

יואב שביב )(12
רני פורת )(53
חגית וייס )(50

איילת ליניק )(53
אמילי ארנולד )(39

צפריר מינצר )(53
חן שמואלי )(19

איתי שקד )(28
הלל צ'רני )(61
יואב וינשל )(13
אבי מנסור )(52
שחר דגן )(14

מיכל שקד )(18
ניר תבור )(12
אלון זורע )(13
שרון מנסור )(19
אלעד בביוף )(14

נעמה קורנברג )(30

פימה חופית )(33

ג'ים פרישפלס )(59

רם גולדהכט )(30
שגיא יוסף )(14

אופיר איידלמן )(38

דפנה קוצר )(12

לידור לוין )(24

ארז יצחקי )(28

נדב קורדובה )(13
לידי שינדלר )(12

יהודית שינדלר )(43

ברק מינדל‐הוכמן )(12

אלמוג ניסן )(37
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גיאו
באנו להנות
נמרוד והעמיתים
ביזנס ופלז'ר
הרגבים
הרצים
שירה תבור
אבנר
Metrogorodok
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הגינגים
מם
ReniBari
הכפריים
פאזל ‐ Puzzle
האחרונים
Maccabee Pilsner
נירית‐זכרון
הקוצרים
סודי ביותר
נורית ואברי
העגורים
גמדים
90
מוסיקאים נודדים
מנווטים קדימה
באומץ ובתבונה
בניחותא
Estonian Libahunt
השמנמנים
הבודדים
והיה העקוב למישור
StruGGle
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799

The NY Team
צבי הנינג'ה
ניפגש בשש
אספרסו כפול
החרדון והעגולשון
דני ורוני
היעל ושאר ירקות
הילדים של חורף + 66
שרוטים
הדחליל ואיש הפח
Still the One
לב השרון 1

דליה מינצר )(47
ירון שרוני )(35
נמרוד ברגמן )(46
אסף דגן )(28
שמוליק רגב )(57
ציון מטלון )(49
שירה תבור )(13
אבנר אברהם )(63
)Ilya Azovtsev (43

מעין מינצר )(18
יואב ספקטור )(25
עמית רון )(45
תומר כהן )(30
טל רגב )(30
דרור מטלון )(15
אשרה תבור )(41
טינה אברהם )(60
)Galina Vdovichenko (41

1

2

אבי מינסקי )(44
מודי בוכבינדר )(55
אורן גרשטנר )(37
נעה כפרי )(25
פבל יופה )(52
קובי מצגר )(56
ירון ארצי )(31
אסף אשכנזי )(48
אנדרה קוצר )(68
ורדה אינגלס )(61
אברי עינבר )(54
עופר מנדלסון )(55
אנדריי איגנטוב )(43
אהוד דפני )(64
אידה איגנטוב )(19
עופר יודפת )(58
ליעד שחר )(39
גלעד בן‐אור )(35
)Tiiu Mägi (55
אלעד סער )(34
מיכאל רונן )(65
חנן ברזלי )(39
)Luginina Olga (24

מתן מינסקי )(17
יפה מור )(43
אורית חיים )(35
אור כפרי )(23
זאנה סמרין )(43
איילה מצגר )(55
)Veronika Stankova (23
אבי בר )(48
עמוס קוצר )(72
לי‐אור זך )(29
נורית חיון )(52
נעמי מנדלסון )(15
אירה איגנטוב )(16
נטע דפני )(24
ליאב בן טולדו )(19
רות נתיב )(53
עופר ברגיל )(40
ליטל בן‐אור )(34
)Veikko Tamlak (46
שרון סער )(29
שמואל קורב )(30
איל מרגולין )(31
)Shelkovnikov Denis (26
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ניר יסעור )(46
דני וולשטיין )(56
דולב לום )(25
נועם רביד )(42
יוחאי שפי )(40
דן צ'יזיק )(46
רונן שורר )(40
רועי מנדל )(48
שאול שפי )(69
אמיר חלבה )(40
ליסה משלי )(59
צח נהרי )(45

ניצן יסעור )(19
גלעד דורון )(32
רפאל חמרה )(26
נעמי רביד )(37
דניאל רז‐רוטשילד )(20
רוני חריש )(33
אורן עידו )(29
גיל שכטר )(48
מתן שפי )(37
דורון שרון )(44
יובל משלי )(61
ניר סימון )(40

אפיק ליפשיץ )(24
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4

5

ניר כפרי )(19
טטיאנה פלפץ )(27
תמי רנון )(52

זאב רנון )(57

מריה חנטקוב )(66
סימה זך )(56

יהודית גלברד )(55

דורית עוז )(64
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עומר דורון )(27

משעל אשמורת )(23
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רצים שלום
גאגא
עוף החול
ניאנדרטלים
כוח ניצן
ציפורים נודדות
עטלף
הר ירוק
בשביל מה
גיסים חסרי מנוח
נובמבר 1982
בבונים 2015
קרוקודילי הכרמל
פוסומי שמשית
ירוק בעיניים
אנדיור 1
אנדיור 2
50
Kangdjoktjo
הסוציאליסטים
ALKO‐STOP

צח בר‐תור )(39
אילן גלזר )(53
אורי אוסלנדר )(35
יואב בן דור )(27
מוטי שור )(61
מיכאל פרדקין )(29
אלכסנדר וגנוב )(27
גיל גרינברג )(46
דני רביד )(31
אופיר כהן )(41
יהודה שפר )(52
איתי ארני )(56
איל הימן )(28
דרור זילברשטיין )(56
איציק עמר )(52
רן שילון )(51
דור רמתי )(44
אנדריי )(29
)Vera Hajkova (59
עמית עינבר )(23
)Georgiy Ilgach (27

רוני שרון )(35
אפק גול )(56
עודד יצחקי )(35
גל יסעור )(29
טל שור )(55
איל צוקרמן )(29
יבגני קושניר )(27
אניה גרינברג )(40
איל רונן )(30
איתי דוידוביץ )(42
אהרון לייבוביץ )(50
כרמל ארני )(26
איתי בר אילן )(28
נבות זילברשטיין )(22
ערן בן ישראל )(36
יוסו בלונדר )(41
גל כהן )(51
יורה )(27
)Zuzana Setinkova (57
נתן נוה )(24
)Sergey Glebov (28

אנה פיליפס )(28

ליאור קרול )(29

אריה יעקובי )(50
רועי ארני )(33

עמית קציר )(45
אביב כפיף )(51

גבי כספי )(44

