
בת הזוג/שם בןזוגות מעורבים   בת הזוג/שם בןזוגותרמה ביחידיםשם משפחהשם פרטיקבוצה'מס

פדןדניאל ולד18-25גברים 1
גבע עידן25גברים 'רמה איניבלזניאק'ז18-25גברים 2
יניב ז׳לזניאק25גברים 'רמה אעידןגבע18-25גברים 3
מחפש35גברים 'רמה בשטריתשרון30גברים 4
אמיר בסן35גברים 'רמה בגפןשחר30גברים 5
מחפש35זוגות מעורבים מחפש35גברים 'רמה ג',רמה במזרחייותם30גברים 6
'רמה בפלגשי30גברים 7
'רמה בברזילאימור30גברים 8
'רמה בוינשטייןאהוד35גברים 9

'רמה בלייטנראופיר35גברים 10
'רמה אדקלניר35גברים 11
צמחנועם35גברים 12
'רמה אאוריקשת35גברים 13
קרנר דורון35גברים 'רמה געידוקרנר35גברים 14
אריאל כהן35גברים 'רמה גכספיגיא35גברים 15
אלעד בן יהודה35גברים 'רמה אשיפריןדורון35גברים 16
35DanielVakninגברים 17
'רמה אבןון'פרג40גברים 18

מוטי פרי35גברים 'רמה איניבגוטמן40גברים 19

'רמה גגדניררון40גברים 20

...טרם נמצא35גברים 'רמה אפרימוטי40גברים 21

עדן רבין35גברים 'רמה אמינץאמיר40גברים 22

אמיר מינץ35גברים 'רמה אעדןרבין40גברים 23

35גברים 'רמה אאייזןתומר40גברים 24

ורדי שני45גברים 'רמה בשיברקובסקי40גברים 25

'רמה בלוישלומי40גברים 26

'רמה אסייבלג׳ורדן40גברים 27

אורן צוקר45גברים ,35גברים 'רמה גשחראורי40גברים 28

'רמה גדודיאדרי40גברים 29

'רמה גקרוטיינסקיארקדי40גברים 30

35גברים 'רמה ברועיערשי40גברים 31

ילנה דובינסקי35זוגות מעורבים דורון שיפרין35גברים 'רמה אבן יהודהאלעד40גברים 32

'רמה אדימינבסקיאיליה40גברים 33

'רמה ביריבאברמוביץ40גברים 34

'רמה אאלכסנדרגולדשר45גברים 35

שחר גפן35גברים 'רמה בבסןאמיר45גברים 36

'רמה אפרמןטל45גברים 37

'רמה בלוייגאל45גברים 38

'רמה גאלוןדקר45גברים 39

מחפש45גברים 'רמה בונטורהישי45גברים 40

'רמה בנתןסלמנדר45גברים 41

ברי בוברוב45גברים 'רמה בגמליאלגלעד אבי45גברים 42

גילי גמליאל45גברים 'רמה אבריבוברוב45גברים 43

משה איתן 45גברים 'רמה בבדנניאופיר45גברים 44

'רמה אברודירוברט45גברים 45

'רמה בבלנקנשטייןערן45גברים 46

סווטלנה קולודיי35זוגות מעורבים אילן כרמי45גברים 'רמה אברונשרטל45גברים 47

עודד לוין45גברים 'רמה אזאביאיציק45גברים 48

45גברים 'רמה באורןלשם45גברים 49

'רמה אלויןעודד45גברים 50

אורי שחר45גברים ,35גברים 'רמה אצוקראורן45גברים 51

עידו קרנר35גברים 'רמה בדורוןקרנר45גברים 52

מאיה גוכפלד35זוגות מעורבים טל ברונשר 45גברים 'רמה אכרמיאילן45גברים 53

יריב שטרית45גברים 'רמה אלוישלום45גברים 54

'רמה אנירקמחי45גברים 55

'רמה אאיילדבורא45גברים 56

'רמה באריאלמחפוד50גברים 57

טרם נקבע45גברים 'רמה אדיאמנטירון50גברים 58

אדי רובין45גברים 'רמה אאריאלתובל50גברים 59

'רמה אפקלרמשה50גברים 60
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'רמה בצוקרוןשוקי50גברים 61

לירון45זוגות מעורבים 'רמה אגבאימישל50גברים 62

'רמה בספירשלומי50גברים 63

'רמה אכהןאן מישל'ג50גברים 64

'רמה אגריןאילן50גברים 65

אריאל תובל45גברים 'רמה אאדירובין50גברים 66

מחפש45גברים 'רמה גורדישני50גברים 67

'רמה אזהר-בראביב50גברים 68

'רמה אקיטלדוד55גברים 69

מיקי זרגרי55גברים ליבנהזאב55גברים 70

'רמה אגריןרוני55גברים 71

אורלי גילר45זוגות מעורבים גרשון קיגל55גברים 'רמה בניסיםבוקובזה55גברים 72

'רמה גשמריאבי55גברים 73

'רמה בגבאיציון55גברים 74

'רמה גרומןקריס55גברים 75

'רמה בברוךטובל55גברים 76

מחפש'רמה בגרשוןקיגל55גברים 77

55זוגות מעורבים 55גברים 'רמה בויינשטוקפיליפ55גברים 78

קריס רומן55גברים 'רמה אגליקמןצביקה55גברים 79

'רמה אחייםאון60גברים 80

מחפש35זוגות מעורבים מחפש45גברים 'רמה אשמעוןביטון60גברים 81

'רמה בניידיץאולג60גברים 82

שי אברמוביץ55גברים 'רמה אאבינועםבלוך60גברים 83

תמיר אמיתי55גברים 'רמה אקליגמשה60גברים 84

זאב ליבנה55גברים 'רמה אמיקיזרגרי65גברים 85

'רמה אאבישמואלי65גברים 86

מאיר רוזנטל65גברים 'רמה א65JoOrenגברים 87

'רמה אעמוסגבעון65גברים 88

'רמה גגורליצקירוני65גברים 89

'רמה גנבועפר65גברים 90

'רמה אבלוםאלכס65גברים 91

גו אורן65גברים 'רמה ארוזנטלמאיר65גברים 92

'רמה איוסימילצקי70גברים 93

'רמה אמוטיפרץ70גברים 94

'רמה אראובןדרבסי70גברים 95

'רמה גשגבמיכאל70גברים 96

'רמה אגרבררפאל70גברים 97

לויפורשמעון80גברים 98

'רמה אברונרניצן18-25נשים 99

אילן כרמי35זוגות מעורבים 'רמה אגוכפלדמאיה35נשים 100

ליאת קורן35גברים 'רמה בצמחדיקלה 40נשים 101

סבטלנה קולודיאלעד בן יהודהילנהדובינסקי40נשים 102

טל ברונשר35זוגות מעורבים ילנה דובינסקי35נשים 'רמה אקולודייסבטלנה40נשים 103

דיקלה צמח45נשים 'רמה גקורןליאת45נשים 104

מישל גבאי45זוגות מעורבים 'רמה אלנגסנרלירון45נשים 105

קרן טלמור55נשים ,45נשים 'רמה אזינגרחגית50נשים 106

מחפשת45זוגות מעורבים חגית זינגר45נשים קרןטלמור50נשים 107

חוסה שרון55זוגות מעורבים שטראוסנין'ג108
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