
שם משתתףקנסניקוד תחנותתוצאה סופיתזמןקטגוריהשם קבוצהמספר קבוצהמסלול
זורע טל

זורע אלון

שרון דניאל

טל אסיף

סט שי

סט עומר

קלקשטיין ניר

קלקשטיין נדב

קלקשטיין יובל

קלקשטיין בר

גילה זיו

גילה אייל

פליקס פיסרבסקי

ויסמן שאול

רז שלמה

פרישפלס ג'ים

דור אמזלג

בן שטרית נדב

שפי פלג

שפי יותם

שפי גור

פינצ'וק אירינה

נסראלדין נגיב

אבנר עוזי

קלמנוביץ מי-טל

מסינג ענת סיפורים

טל אביב

יודפת שי

יודפת עופר

יודפת מיגל

פארן דני

נעם פארן

קוזנצוב דמיטרי

לויצקי פבל

גיאורגי אילגץ׳

מנדל רועי

מיכל נאור

יפה פיני

מיכל שילה

זילברשטיין נבות

ויינר תומר

ויינר אמיר

דוד גונצ'רנקו

ארנולד צ'סקיס

ליפמן רמי

ליפמן יעל

זילקה יהל

דפני אהוד

דפני אבישי

רז וולפה

עפרי שניר

אלון פרדו

אופק עינב

צפורי דרור

יורם מי דן

רגב שמואל

רגב יעל

מינצר צפריר

יבסייב אריה

1927

0 58 58 3:52:24 בוגרים הפינה הבינונית 1884

0 61 61 3:48:22 בוגרים חיות הבר

1830

-3 50 47 4:02:31 מעורב גיל הנינג'ות 1879

0 57 57 3:46:37 מעורב גיל Satt-team ס"טים

1894

0 46 46 3:49:24 בוגרים גיל בסמת 84 1875

-14 61 47 4:13:10 בוגרים גיל התאנה והגפן

1913

0 46 46 3:55:32 בוגרים חנג'יגה 1836

0 46 46 3:54:33 בוגרים גיל סבים לתריסר

1908

-5 49 44 4:04:35 מעורב גיל חרמון 1855

-3 48 45 4:02:22 בוגרים גיל שרוטים 2

1899

0 42 42 3:47:41 מעורב גיל שלדג 1889

0 42 42 3:44:49 מעורב גיל סוסים מתים

1843

0 38 38 3:37:09 בוגרים גיל על רגל אחת 1923

0 39 39 3:55:42 בוגרים גיל משפחת פארן

1853

-3 41 38 4:02:35 מעורב סנופקין תעשיות בע"מ 1897

0 38 38 3:47:27 מעורב גיל כחול וחום

1864

-3 37 34 4:02:16 בוגרים המתברברים 1931

-14 51 37 4:13:38 בוגרים גיל הויינרים

1885

-1 34 33 4:00:06 בוגרים גיל דפניים 1876

0 33 33 3:56:53 מעורב גיל ריי

1861

0 30 30 3:59:57 בוגרים גיל אריות מנשה 1926

0 31 31 3:48:28 בוגרים הבילוש

1848

-11 41 30 4:10:03 בוגרים גיל צליל מכוון 1883

-4 34 30 4:03:42 מעורב גיל הרגבים

רגלי 4



יבסייב אדר

שלו משה

שלו יואב

שביב מיכל

ויסמן עדי

ארד שחר-3446

אלון שפר

שרוני ירון

ירון סימסולו

משלי ליסה

אלוש רות

ענת המבורגר

נוסבוים שרון

שפרלינג שי

שפרלינג שחר

שפרלינג אייל

מורן ארז

ארז נחשון

זיו פולסקי

אלכס פולסקי

ענבר עמית

ענבר עומר

ענבר ליאור

ענבר אברהם

פלוטקין רון

ליבשיץ ארקדי

זיינפלד עופר

רנון תמי

רנון זאב

מצגר קובי

קונטס רונן

גלילי גיא

שינדלר לידי

שינדלר ברגמן יהודית

יונתן שובינסקי

אריאל שובינסקי

רן שמאי

רן רות

עפרון אלדד

עפרון איתן

נטיף צפי

משלי יובל

טייט אבה

Clare Murdoch

Alan Goldstone

דה קוסטה בק רוני

דה קוסטא ענבר

נתיב רות

דגון אורנה

שפי שאול

שפי מתן

שפי יהל

איילה שפי

שקד יוסי

שקד אורית

מלכה נופר

טוניצקי תומר

רימברג כפיר

רועי לוז

לוז יואב

1934

0 29 29 3:48:08 מעורב גיל הנמרות 1904

-16 46 30 4:15:55 בוגרים  

1868

0 28 28 2:30:08 בוגרים באנו להנות 1841

0 29 29 3:51:44 בוגרים גיל אסף

1890

0 27 27 3:50:48 מעורב גיל רקפת 1905

0 27 27 3:48:40 מעורב גיל כוח נשי

1869

-3 29 26 4:02:59 בוגרים גיל אם בארזים 1909

0 26 26 3:58:35 מעורב גיל ארמגדון

1888

-4 29 25 4:03:08 בוגרים גיל עינבר 1867

-8 34 26 4:07:20 בוגרים גיל The foxes

1878

0 24 24 3:54:45 מעורב גיל אחרונים מתמיד 1895

0 24 24 3:38:43 בוגרים גיל נהר גועש

1920

0 22 22 3:54:49 מעורב גיל לטיול יצאנו 1860

-2 26 24 4:01:05 בוגרים גיל סצחזקנים

1922

-3 24 21 4:02:39 מעורב גיל פיאנו פיאניסימו 1842

-3 25 22 4:02:34 בוגרים גיל יםכחול

1870

0 20 20 3:50:43 מעורב גיל הלא אצים 1873

-3 24 21 4:02:51 בוגרים גיל העפרונים

1933

0 17 17 3:18:17 מעורב גיל בנות דה קוסטה 1834

0 19 19 3:56:14 מעורב  

1877

-18 34 16 4:17:49 בוגרים גיל שרוטים 1 1906

0 17 17 3:28:39 מעורב גיל רות ואורנה

1851

0 14 14 2:54:08 מעורב חוזרים לכושר 1902

-25 41 16 4:24:12 מעורב גיל חסדופים

1924-28 42 14 4:27:26 מעורב גיל יואב ושלושת הדובים



אלינור פבישביץ

שלו ארז

סיגלית רודס

רעיה רודיך

ערן ארד

עינת אופיר ארד

הדס דן

ארד ארז

רוני נבון

אורן גיל

אופיר גיל

מיכל קנדל

איגנטוב אידה

רועי גבאי

צחי ע'גמי

אסף שמיר

איתי שקד

לי ברד

דסה עידו

איגנטוב אנה

איגנטוב אנדרי

נתן ת'ראל

אלעד חגי

טייטר  יאנה

טייטר  ארתור

ריינהרץ לירון

ריינהרץ אורית

יואב שפיגל

דורון קינר

נוסבוים עמרי

יוני שטיין

ארד ארבל

אוריה ימיני

אביב ברק

מיכל הרשמן

הרשמן שחר

פרידמן אלכס

לפושנר לובוב

חייט נולה

וינשל יואב

הולנדר חן

פורת רונית

פורת אמיר

ספי פורת

זילברשטיין נעמה

זילברשטיין דרור

גורין דודי

ברית עדו

שמעון ישראליאן

יעקב שוקרון

בר-גד יזהר

בר-גד יואב

0 13 13 2:44:51 מעורב ארסיגי 1891

1835

0 13 13 3:58:00 מעורב אופיר גיל 1915

0 13 13 3:42:21 מעורב גיל האחים והאחיות

1837

-21 34 13 4:20:40 בוגרים חחחח 1896

-9 22 13 4:08:14 מעורב על שביל החלב

1919

-19 30 11 4:18:08 מעורב גיל קצר ולא לעניין 1912

0 12 12 3:44:53 מעורב צ'יקו ודיקו

1846

-38 46 8 4:37:53 מעורב משפחת טייטר 1865

-33 41 8 4:32:12 בוגרים גיל 972

1929

-16 16 0 4:15:10 בוגרים גיל גיוס נובמבר 1971 1918

-32 37 5 4:31:26 מעורב גיל אייניץ

1916

-31 3 -28 4:30:31 מעורב השחפים 1898

-75 59 -16 5:14:25 בוגרים כוח ניוטון

1844

-694 39 -655 15:33:17 מעורב גיל נולה נולדה! 1921

-50 20 -30 4:49:29 מעורב גיל המשפחה של קשוארה

1910

0 0 0 מעורב גיל שמופיז 1907

0 0 0 בוגרים Team ugi

0 0 בוגרים גיל הטייס והצנחן 1872

0 0 0 מעורב גיל פוסומים 2.0

1858

0 0 0 בוגרים גיל הפרוזדור 1840

0 46 46 בוגרים גיל גולני 76

1886

0



מנור איתי

זמיר סלע

קרול ליאור

פרדקין מיכאל

סגל זף

יפה מור

בוכבינדר מודי

חלבה אמיר

דימה ויזלמן

פלדמן שלו

כנען דותן

מיש שי

אליאס גיל

רוני שרון

צח בר-תור

גרינברג גיל

גרינברג אניה

שפר עמרי

שפר יהודה

אריה יעקבי

ארצי נעה

ארצי ירון

עמית צנגוט

ניב צנגוט

שי פלדמן

דרור רגב

סרגה אלי

סרגה אורן

אלון שחורי

מאיר ענת

ברבינג נועה

תומר רומנו

תום צבר

עמרי כרמל

נדב קלוגר

וולשטיין דן

הר-נוף רומן

שירי כץ

יוני יעקבי

ברנס עינב

ברנס ניצן

-12 95 83 6:11:02 בוגרים המלפפון והגנן 1857

1833

0 68 68 5:57:35 בוגרים גיל M&M 1856

-27 98 71 6:26:08 בוגרים ציפורים נודדות

1874

-3 70 67 6:02:15 בוגרים שרדי רצים 1863

-5 73 68 6:04:52 בוגרים השכן ממול

1903

0 63 63 5:53:42 בוגרים רצים שלום 1882

0 64 64 5:00:09 בוגרים גיל אליאס

1928

0 62 62 5:57:43 בוגרים גיל נובמבר 82 ובניהם 1914

0 62 62 5:40:16 מעורב גיל הר ירוק

1829

-7 64 57 6:06:38 בוגרים הצנגוטים 1930

-13 72 59 6:12:10 מעורב חציכוח

1832

0 52 52 5:55:15 בוגרים גיל הרי אוראל 1828

0 54 54 5:58:01 בוגרים גיל ההולכים בדרכים

-34 74 40 6:33:59 בוגרים גיל זאבי ההרים

1932

0 41 41 5:41:32 בוגרים הולכים לאיבוד 1901

0 46 46 5:25:16 מעורב גיל  

1862

רגלי 8

-9 40 31 6:08:26 בוגרים גיל איילות

1831

0 36 36 5:54:03 מעורב הנוסעים בזמן 1911



סמואלס דוד

בירן גיורא

ממלוק רוני

ויינר עמית

צוקר מתן

חן גרייס נווה

נחאיסי יגאל

נהרי צחר

ברקאי עזרא

שביב רן

מינסקי אבי

שפרן אלון

לוי אלדד

הולנדר גדעון

גולדנברג יואל

עומר דורון

גלעד דורון

שחורי איתי

שור אריק

נתנאל איל

רועי שוקר

יורם עשת

בעז גוטווילינג

רות נצר

עומר ישי

-4 106 102 6:03:28 בוגרים גיל זמן זבובים 1859 רכוב 6

1866

0 100 100 5:54:56 מעורב City Cycling Club (CCC) 1838

0 100 100 5:52:06 מעורב גיל איילות השפלה

1852

-8 106 98 6:07:07 בוגרים גיל ננוח בקבר 1881

0 98 98 5:46:29 בוגרים גיל מוטציית לב השרון

1849

9 85 94 5:55:37 בוגרים גיל JR 1900

-4 101 97 6:03:12 בוגרים גיל סיירת חורשן

1925

-15 73 58 6:14:40 בוגרים גיל הכוח העולה 1854

0 81 81 5:58:05 בוגרים עוצרים לקפה

1850

-13 53 40 6:12:45 מעורב גיל ה-כלבת 1847

-8 55 47 6:07:37 בוגרים גיל בלי פודיום


