
מס 
קבוצה

פתוח פתוחראש הקבוצהמקצה
נשים

מעורב מעורב גיל
גיל 

52 אריה יעקבי(ז)
52 ליבו אהרון(ז)

36 עודד שנון(ז)
34 צאלה שנון(נ)

46 מינסקי אבי(ז)
16 מינסקי אור(ז)

41 רון מוהל(ז)
54 שמוליק בראשי(ז)

58 גול אפק(ז)
55 גלזר אילן(ז)

52 דנה לבב(נ)
33 מיכל כהן(נ)

45 צמני נמרוד(ז)
18 צמני שי(ז)

41 צמני אמיר(ז)
56 לוי אלדד(ז)

52 שפרן אלון(ז)
55 שי פלדמן(ז)
53 ברית עדו(ז)
52 לבבי שי(ז)

57 אבנר עוזי(ז)
טטיאנה(נ) 29ז'ילצובה-פלפס

938

937

936

933

931

932

934

חברי הקבוצה

אריה יעקבירגלי 8 שעות929

עודד שנוןרגלי 6 שעות930

אבי מינסקירגלי 6 שעות

רון מוהלרגלי 4 שעות

נמרוד צמנירגלי 4 שעות935

אפק גולרגלי 8 שעות

דנה לבברכוב 6 שעות

אלדד לוי רכוב 6 שעות

עוזי אבנררגלי 4 שעות

ברית עדורגלי 4 שעות

אנה(נ) פלפס טט לצובה 29 ז

58 וולשטיין דן(ז)
59 סגל דוידי(ז)

57 בוכבינדר מודי(ז)
45 יפה מור(ז)

42 שפי יוחאי(ז)
22 רז-רוטשילד דניאל(ז)

38 שרון הרשקוביץ(ז)
31 ליאת נתנאל(נ)

34 תמר לוי(נ)
41 אריק הופמן(ז)

71 שפי שאול(ז)
39 שפי מתן(ז)

57 אוורנה דגון(נ)
55 נתיב רות(נ)

60 יודפת עופר(ז)
36 לוי נדב(ז)

34 אפרת שחר(נ)

36 ברוסטין תום(ז)
29 דן רועי(ז)

941

939

944

942

943

946

945

מודי בוכבינדררגלי 6 שעות940

דני וולשטייןרגלי 8 שעות

שרון הרשקוביץרגלי 4 שעות

יוחאי שפירגלי 8 שעות

שאול שפירגלי 6 שעות

עופר יודפתרגלי 4 שעות

נדב לוירגלי 4 שעות

רועי דןרגלי 8 שעות



מס 
קבוצה

פתוח פתוחראש הקבוצהמקצה
נשים

מעורב מעורב גיל
גיל 

חברי הקבוצה

Normunds Lisovskis44 (ז)
Ingrida Laipniece41 (נ)

Jaan Metsa45 (ז)
Tiina Kangilaski45 (נ)

Raiden Metsa12 (ז)
44 יוחנן גיא(ז)

38 חכים ינאי(ז)

62 אלוש דוד(ז)
57 אלוש רות(נ)

30 בן שטרית נדב(ז)
61 בן שטרית מאיר(ז)

57 הימן רפי(ז)
56 הימן יונה(נ)

55 איציק נוריך(ז)
53 אוהד עוזרד(ז)

43 גלבוע אופיר(ז)
47 שביב רן(ז)

47 גלבוע אלונה(נ)
39 פלדמן שלו(ז)

58 חזן גדעון(ז)
55 מינצר צפריר(ז)

55 חובב שימי(ז)
לי(נ) 22חובב

952

950

948

947

949

963

962

Jaan Metsaרגלי 4 שעות

Normunds Lisovskisרגלי 8 שעות

גיא יוחנןרכוב 6 שעות

דוד אלושרגלי 4 שעות

מאיר בן שטריתרגלי 4 שעות951

רפי הימןרגלי 4 שעות

איציק נוריךרכוב 6 שעות953

רן שביברכוב 6 שעות954

שלו פלדמן

שימי חובברגלי 4 שעות

רגלי 4 שעות

(נ) 22 חובב ל

42 מאיר ענת(נ)
67 קורנברג ישראל(ז)

61 משלי ליסה(נ)
63 משלי יובל(ז)

17 צוקר מתן(ז)
17 יואב חבר(ז)

45 גיא כנען(ז)
46 גיל חכם(ז)

44 אסף גלבוע(ז)
42 חלבה אמיר(ז)

72 דודלזק צביקה(ז)
66 אברהם יובל(ז)

63 לוץ דוד(ז)
64 בר אהרון(ז)
59 ארד ארז(ז)

61 רעיה רודיך(נ)
63 הדס דן(נ)

58 אלדד דן(ז)
37 בן אור גלעד(ז)
36 בן אור ליטל(נ)

61 רן שמאי(ז) 1004

994

983

971

965

972

ענת מאיררגלי 4 שעות964

ליסה משלירגלי 8 שעות

אמיר חלבהרגלי 6 שעות973

Matan Tsukerרכוב 6 שעות

גיא כנעןרכוב 6 שעות

צביקה דודלזק רכוב 6 שעות

גלעד בן-אוררגלי 4 שעות998

ארז ארדרגלי 4 שעות

שמאי רןרגלי 4 שעות



מס 
קבוצה

פתוח פתוחראש הקבוצהמקצה
נשים

מעורב מעורב גיל
גיל 

חברי הקבוצה

54 רן רות(נ)

32 קרן-צור שי(ז)
31 יסעור גל(נ)

29 בן דור יואב(ז)
57 שלמוני חגי(ז)
53 עמוס צדיק(ז)
47 צחי לבנטר(ז)
58 אמנון וולף(ז)

54 שפר יהודה(ז)
24 שפר יעל(נ)
28 וולף איתן(ז)
50 שגיא שור(ז)

54 יבסייב אריה(ז)
52 מלמד דרור(ז)
57 ביאר אביחי(ז)
15 קמרון אמיר(ז)

63 פרישפלס ג'ים(ז)
62 רז שלמה(ז)

55 אש נחמן(ז)
55 אריק ברא"ז(ז)

30 אוליצ'ני ורוניקה(נ)
48 צ'יזיק דן(ז)

52 להן ניר(ז)
נוה(ז) 36שי

1030

1028

1023

1021

1008

1007

1029

חגי שלמונירכוב 6 שעות

שי קרן-צוררגלי 8 שעות

יהודה שפר רגלי 4 שעות

אביחי ביאררגלי 4 שעות1027

אריה יבסייברגלי 4 שעות

שלמה רזרגלי 4 שעות

נחמן אשרכוב 6 שעות

דן צ'יזיקרגלי 8 שעות

ניר להןרכוב 6 שעות1031
36 ש נוה(ז)

34 לבד אנטון(ז)
30 ארז יצחקי(ז)

49 רפאלי דני(ז)
38 פלג אברהם(ז)

56 סמואלס דוד(ז)
51 גיורא בירן(ז)

48 ניר יסעור(ז)
47 יסעור ענבר(נ)

57 שמואלי נורית(נ)
63 שמואלי אשר(ז)

54 יופה פבל(ז)
45 סמרין זאנה(נ)

64 הלחמי אבנר(ז)
64 חנן מירום(ז)

50 עופר טל(ז)
57 גרוספלד יוני(ז)

1045

1043

1041

1035

1159

1042

1044

1048

אנטון לבדרגלי 4 שעות

דני רפאלירגלי 6 שעות

דויד סמואלסרכוב 6 שעות

ענבר יסעוררגלי 8 שעות

נורית שמואלירגלי 4 שעות

פבל יופהרגלי 6 שעות

אבנר הלחמירגלי 4 שעות

יוני גרוספלדרכוב 6 שעות



מס 
קבוצה

פתוח פתוחראש הקבוצהמקצה
נשים

מעורב מעורב גיל
גיל 

חברי הקבוצה

34 מאור פרנטה(ז)
46 רם יוחאי(ז)

35 שטיין יואב(ז)
41 בר-תור צח(ז)

53 חובב עוזרד(ז)
32 יואש בן צבי(ז)

63 קינר (קיסינגר) דורון(ז)
56 נסראלדין נגיב(ז)

45 סגל קינר שמוליק(ז)
43 בן הרים טל(נ)

42 שגיא קרן(נ)

44 רביד נועם(ז)
39 רביד נעמי(נ)

58 מצגר קובי(ז)
57 מצגר איילה(נ)

38 שלו ארז(ז)
30 ניר קניג(ז)
31 שיר כץ(ז)
21 זיו קניג(ז)

24 יונתן מנדלסון(ז)
21 רז פאול(ז)

טל(ז) 13זורע

1057

1049

1061

1060

1058

1062

צח בר-תוררגלי 8 שעות

יוחאי רםרגלי 4 שעות

חובב עוזרדרגלי 4 שעות1053

1051

דורון קינר רגלי 4 שעות

נועם רבידרגלי 8 שעות1059

טל בן הריםרגלי 4 שעות

קבי מצגררגלי 4 שעות

שעות1063 4 סלומוןרגלי נעם

ארז שלורכוב 6 שעות

רז פאולרכוב 6 שעות

13 זורע טל(ז)
14 סלומון נעם(ז)

56 קליינמן מרסלו(ז)
68 גבריאל רענן(ז)
60 ג'ררד פולני(ז)

60 יעל צנגן-טטרקה(נ)
37 ירון שרוני(ז)

44 אבי גיל(ז)
42 נמרוד אלוני(ז)
14 נוסבוים נדב(ז)

51 נוסבוים יצחק(ז)

60 שור אריק(ז)
51 שור יוני(ז)

55 אורנית שור(נ)
13 רביד יואב(ז)

70 רביד משה(ז)
66 רביד דליה(נ)
63 שור מוטי(ז)

57 שור טל(נ)

54 עמר איציק(ז)
32 ישראל אהרונסון(ז)

41 שחר ליעד(ז)
42 ברגיל עופר(ז)

1068

1065

1064

נעם סלומוןרגל 4 שעות1063

גבריאל רענן רכוב 6 שעות

יצחק נוסבויםרגלי 4 שעות1066

ירון שרונירגלי 4 שעות

אריק שוררכוב 6 שעות1067

משה רביד רגלי 4 שעות

ירוק בעיניים 1רגלי 8 שעות1070

1069

ליעד שחררגלי 6 שעות1073

מוטי שוררגלי 8 שעות



מס 
קבוצה

פתוח פתוחראש הקבוצהמקצה
נשים

מעורב מעורב גיל
גיל 

חברי הקבוצה

39 רענן תמם(ז)
48 יורם רוברטס(ז)

43 שביב מיכל(נ)
14 שביב יואב(ז)

78 גופשטיין סמיון(ז)
71 ברג דוד(ז)
72 אור אורי(ז)
72 אשל חגי(ז)
72 אור מירה(נ)

59 אייל נתנאל(ז)
50 שכטר גיל(ז)

57 זזינסקי אנריקו(ז)
57 אור יונתן(ז)

59 פרימן סטנלי(ז)
56 פרימן דבי(נ)

43 אמנון גולדמן(ז)
43 יניב יעקובוביץ(ז)

55 ליבשיץ ארקדי(ז)
30 ליבשיץ אנה(נ)

27 בויאנג'ו אינגה(נ)
28 מה-טוב יואב(ז)

28 ניאגו נטלי(נ)
31 קינן יהונתן(ז)
ברלינר(ז) 36גל 1085

1084

1079

1078

1074

1081

רגלי 4 שעות1076

רענן תמםרגלי 8 שעות

עפר אביטלרגלי 4 שעות1077

מיכל שביב

אייל נתנאלרכוב 6 שעות

ליבשיץ ארקדירגלי 4 שעות1082

אנריקו זזינסקירכוב 6 שעות

אמנון גולדמןרגלי 4 שעות

יואב מה-טוב רגלי 6 שעות

שעות 8 ברלינררגלי נר(ז)גל 36 גל ברל
36 יוני גרוזמן(ז)

30 יניב ברלינר(ז)
36 ניר אברון(ז)

59 יעקב שוקרון(ז)
23 יובל שוקרון(ז)

65 אילן יעקב(ז)
25 אילן גאיה(נ)

18 הולנדר אלון(ז)
19 עבודי נועה(נ)

37 כהן גל(ז)
35 כהן אלעד(ז)

58 לוינקרון זהבה(נ)
24 לוינקרון יעל(נ)
29 לביא נתאי(ז)

27 יותם לוינקרון(ז)
23 לוינקרון יונתן(ז)
52 הולנדר גדעון(ז)

14 הולנדר חן(ז)

32 גולדהכט רם(ז)
40 אידלמן אופיר(ז)

69 גולדהכט גיורא(ז)
36 גולדהכט עמית(ז)

47 אלעד חגי(ז)

1087

1085

1095

1094

1098

יעקב שוקרוןרגלי 4 שעות1086

נררגל 8 שעות גל ברל

יענקלה אילןרגלי 4 שעות

אלון הולנדררגלי 6 שעות

גל כהןרכוב 6 שעות1092

1088

גידי הולנדר

זהבה לוינקרון רגלי 4 שעות

גיורא גולדהכטרגלי 4 שעות1097

רגלי 4 שעות

חגי אלעדרגלי 4 שעות



מס 
קבוצה

פתוח פתוחראש הקבוצהמקצה
נשים

מעורב מעורב גיל
גיל 

חברי הקבוצה

44 דליה שיינדלין(נ)

57 עופר מנדלסון(ז)
17 נעמי מנדלסון(נ)

52 שמע נתי(ז)
49 שמע גלית(נ)

52 שפרלינג אייל(ז)
41 שפרלינג עינת(נ)

47 נהרי צחי(ז)
58 ברקאי עזרא(ז)
59 יגאל נחאיסי(ז)

41 אסף דיין(ז)
58 יוסי לוי(ז)

46 סרגה אלי(ז)
53 נחושתן ירון(ז)

37 אוסלנדר אורי(ז)
49 יצחקי עודד(ז)

61 גוטמן יהודה(ז)
27 קאופמן אסף(ז)

25 גוטמן נטע(נ)
45 איגנטוב אנדרי(ז)
18 איגנטוב אירה(נ)

49 זלצר שי(ז)
הורנשטיין(ז) 50נדב

1107

1106

1102

1099

1101

1104

1109

עופר מנדלסוןרגלי 6 שעות

נתי שמערגלי 4 שעות

אלי סרגהרגלי 4 שעות1105

אייל שפרלינגרגלי 4 שעות

אורי אוסלנדררגלי 8 שעות

עזרא ברקאירכוב 6 שעות

יהודה גוטמןרכוב 6 שעות

אנדריי איגנטוברגלי 4 שעות1108

שי זלצררגלי 4 שעות
ן(ז) 50 נדב הורנשט

16 רפפורט עמית(נ)
57 זוהר רפפורט(ז)

63 יאיר גרדי(ז)
37 גרדי עומר(ז)

47 איגנטוב אנה(נ)
47 רצ'ל גולד(נ)

21 איגנטוב אידה(נ)
21 מיכל קנדל(נ)

42 כהן תומר(ז)
39 כהן נמרוד(ז)

41 מתן נפתלי(ז)
42 איתי אביטל(ז)

16 בביוף אלעד(ז)
16 שחר דגן(ז)

32 גולדנר יקיר(ז)
34 פיקסלר אוסקר(ז)
34 פיקסלר נעמה(נ)

1120

1119

1113

1111

1167

1112

1115

זוהר רפפורטרגלי 4 שעות

עומר גרדירכוב 6 שעות

אנה איגנטוברגלי 4 שעות

מתן נפתלירכוב 6 שעות1117

אידה איגנטוברגלי 4 שעות

נמרוד כהןרגלי 6 שעות

אלעד בביוף

רגלי 4 שעות

רגלי 4 שעות

אוסקר פיקסלר



מס 
קבוצה

פתוח פתוחראש הקבוצהמקצה
נשים

מעורב מעורב גיל
גיל 

חברי הקבוצה

49 שרון ורדי(ז)
50 צמרת ורדי(נ)

46 בראון טל(ז)
14 בראון מאיה(נ)

57 רגב יעל(נ)
59 רגב שמואל(ז)

52 שינדלר זיו(ז)
45 שינדלר ברגמן יהודית(נ)

17 שינדלר ליל(נ)
31 גדי מעין(ז)
31 ערן אורן(ז)

54 זילברשטיין נעמה(נ)
58 זילברשטיין דרור(ז)

15 טויג גילי(נ)
16 רוז דנה(נ)
48 טויג רון(ז)

41 חנן ברזלי(ז)
33 איל מרגולין(ז)

59 פורת ספי(ז)
55 פורת רונית(נ)
18 פורת הדר(נ)
55 ליניק אילת(נ)
סלע(ז) 15זמיר

1127

1122

1139

1138

1137

1128

1136

שרון ורדירכוב 6 שעות1121

יעל רגברגלי 4 שעות1123

טל בראוןרגלי 4 שעות

זיו שינדלר

נעמה זילברשטייןרגלי 4 שעות1134

רגלי 4 שעות

גדי מעיןרגלי 8 שעות

חנן ברזלירגלי 6 שעות

רון טויגרגלי 4 שעות

שעות 4 מינדלרגלי ברק

ספי פורתרגלי 4 שעות

ר סלע(ז) 15 זמ
14 מינדל-הוכמן ברק(ז)

48 אלון מינדל(ז)
51 ניקי פרנקו(ז)

50 מיכל פרנקו דבש(נ)

57 כרמי עינת(נ)
68 יהושע מוסה(ז)

44 לופו חגית(נ)
16 לופו עדי(ז)
63 שוש חן(נ)

50 אשכנזי אסף(ז)
50 בר אבי(ז)

31 פרדקין מיכאל(ז)
31 ליאור קרול(ז)

30 אור רז(ז)
30 אנה פיליפס(נ)
55 הילטון מוס(ז)

40 ג'טה ליכטמן(נ)
55 אוסוליבן אריה(ז)

28 כרמל ארני(נ)
58 אתי ארני(ז)
35 רועי ארני(ז)
58 הלר הדר(נ)
47 חני עבדת(נ)

1143

1141

1139

1142

1153

1150

1151

נדלרגל 4 שעות ברק מ

מיכל פרנקו דבשרגלי 4 שעות

עינת כרמירגלי 4 שעות

אשכנזי אסףרגלי 6 שעות

כרמל ארנירגלי 8 שעות1152

ליאור קרולרגלי 8 שעות

הדר הלררגלי 4 שעות

General Leeרכוב 6 שעות



מס 
קבוצה

פתוח פתוחראש הקבוצהמקצה
נשים

מעורב מעורב גיל
גיל 

חברי הקבוצה

22 כהנא עמית(ז)
23 אלחנן בלס(ז)
22 יניב גרבר(ז)
45 ערן מנדל(ז)
44 אדם אסא(ז)

56 בר יהודה יונתן(ז)
63 כספי נעמן(ז)

36 לרנר ערן(ז)
47 נאור ענבר(ז)

66 דפני אהוד(ז)
59 דפני אבישי(ז)

66 פארן דני(ז)
33 פארן נעם(ז)

37 יעקבי יוני(ז)
38 נועם דגן(ז)

45 יניב שושן(ז)
37 גלעד תירוש(ז)

47 שגיא דגן(ז)
49 דוד קדוש(ז)

70 קוצר אנדרה(נ)
מריה(נ) 68חנטקוב

1161

1158

1156

1154

1155

1157

1160

1163

1165

עמית כהנארגלי 4 שעות

אדם אסארגלי 6 שעות

יונתן בר יהודהרגלי 4 שעות

ערן לרנררכוב 6 שעות

אהוד דפנירגלי 6 שעות

דני פארןרגלי 4 שעות

יוני יעקבירכוב 6 שעות

יניב שושןרגלי 8 שעות1162

שגיא דגןרכוב 6 שעות

אנדרה קוצררגלי 4 שעות
ה(נ) 68 חנטקוב מר

41 וינר תומר(ז)
57 ויינר עמית(ז)

63 גיטמול איתן(ז)
57 אילן נדל(ז)

49 מינצר דליה(נ)
51 יפתח נבות(ז)

25 ענבר עמית(ז)
25 יונתן בר און(ז)

55 רעי פויכטונגר(ז)
57 גדי מה טוב(ז)

45 ניסים ברכה(ז)
15 אורי ברכה(ז)

67 רונן מיכאל(ז)
51 בכר ירון(ז)

41 רביד איריס(נ)
42 ימין גלעד(ז)

1175

1173

1169

1166

1168

1172

1174

תומר ויינררגלי 8 שעות

אילן נדלרכוב 6 שעות

דליה מינצררגלי 4 שעות

עמית עינבררגלי 8 שעות

רעי פויכטונגררגלי 4 שעות

ניסים ברכהרכוב 6 שעות

רגלי 4 שעות1176

מיכאל רונןרגלי 4 שעות

איריס רביד



מס 
קבוצה

פתוח פתוחראש הקבוצהמקצה
נשים

מעורב מעורב גיל
גיל 

חברי הקבוצה

33 רונית גולדמן(נ)
31 מאיה גולדמן(נ)

24 שי שקד(ז)
58 שקד אורית(נ)

59 שקד יוסי(ז)
33 רביד דני(ז)
32 עידן לבני(ז)

21 גוטמן עדי(נ)
21 רגב יערה(נ)
21 נוימן נעה(נ)

48 נמרוד ברגמן(ז)
45 עמית רון(ז)

49 גמינדר תומר(ז)
53 ערן אהרונסון(ז)

54 ניר בצר(ז)
46 דרורית יעקבי(נ)
31 מיכאל גרינמן(ז)

31 אמתי בר(ז)

46 אודי סרור(ז)
51 איציק בן יוסף(ז)

56 ברקוביץ עמירן(ז)
52 יואב לוסין(ז)

17 ברקוביץ אלון(ז)
הררי(ז) 15אסף

1178

1189

1188

1181

1179

1180

1187

1186

יוסי שקדרגלי 4 שעות1177

דני רבידרגלי 4 שעות

עדי גוטמןרגלי 6 שעות

תומר גמינדררגלי 4 שעות

נמרוד ברגמןרגלי 4 שעות

מיכאל גרינמןרגלי 4 שעות

אודי סרוררכוב 6 שעות

עמירן ברקוביץרגלי 4 שעות

אלון ברקוביץרגלי 4 שעות
(ז) 15 אסף הרר
20 גדעון לוסין(ז)
56 רינת שרון(ז)
20 גומא רינת(נ)

27 אורי בן זאב(ז)
27 אילון שינר(ז)

46 מצפון גיורא(ז)
13 מצפון אמיר(ז)
13 מצפון פלג(ז)
21 גנוסר יובל(ז)

21 גולדברגר פלג(ז)

47 אלי גולדשטיין(ז)
13 יואב גולדשטיין(ז)

47 דני ויינשטיין(ז)
15 גור ויינשטיין(ז)
12 בן ויינשטיין(ז)

1196

1195

1190

אורי בן זאברגלי 6 שעות1194

שרון רינתרגלי 4 שעות

יובל גנוסר

גיורא מצפון רגלי 4 שעות

אלי גולדשטייןרגלי 4 שעות1197

רגלי 4 שעות


