
שם פרטי שם משפחה קטגוריית יחידים קטגוריית זוגות בת זוג זוגות/בן קטגוריית זוגות מעורבים בת זוג מעורבים/בן
איליה דמבינסקי 35גברים 

רון קרסיק 35גברים  35זוגות גברים 

יניב גוטמן 35גברים  35זוגות גברים 

אופיר מעברי 35גברים  35זוגות גברים  שמעון מורי

ערן רושו 35גברים  35זוגות גברים  ברק ליבוביץ

עובד בכור 35גברים  35זוגות גברים  יניב גביש

עומרי אביגדור 35גברים  35זוגות גברים  ...מחפש

כפיר גרוסי 35גברים  35זוגות גברים 

סימון שושן 35גברים 

בני כץ 35גברים  35זוגות גברים  מרקו לוין 35זוגות מעורבים  מחפש

מרקו לוין 35גברים 

אריק אהרוני 35גברים 

עודד לוין 40גברים 

ערן שטראוכלר 40גברים 

רועי שמולביץ 40גברים 

אילן בבושקין 40גברים 

yariv chetrit 40גברים  40זוגות גברים 

ולדימיר ר'קוצ 40גברים 

אורן דוקן 40גברים 

BARRy BOBROV 40גברים  35זוגות גברים  יניב גוטמן

איציק זאבי 40גברים  40זוגות גברים  ניר אשד

ארז אשכנזי 40גברים  40זוגות גברים 

יגאל לוי 40גברים  40זוגות גברים  פתוח להצעות

בוריס אוסקי'צ 40גברים  40זוגות גברים  אורן דוקן

מיכאל גינלי 40גברים 

דודו בן יעיש 40גברים 

פרדי בוחבוט 40גברים  45זוגות מעורבים  רינת ענתבי

Aleksandr VOLKOV 40גברים 

דוד פוגל 40גברים 

דניאל ניישטוט 40גברים  40זוגות מעורבים  נטליה כהן

מיכאל קירשברג 40גברים 

רונן משיח 45גברים 

יואב לביא 45גברים 

אילן גרין 45גברים  45זוגות גברים  אבי גרין

אביב בר זהר 45גברים 

רני לפלר 45גברים  40זוגות מעורבים  מרני בר

גיל סטמפו 45גברים 

אייל דבורא 45גברים 

אסף גבע 45גברים 

אסי סגל 45גברים  40זוגות גברים 

אסף אוחיון 45גברים 

ניר אשד 45גברים  40זוגות גברים  איציק זאבי

ירון מוהר 45גברים 

זהר ארליך 45גברים 

VLADIMIR YAMPOLSCHI 45גברים  35זוגות גברים  RON KRASIK

גבי גלר 45גברים 

franck nizard 50גברים 

Dror Soffair 50גברים  50זוגות גברים  Yaroslav porshin 50זוגות מעורבים  רותי אידלמן

Laurent Chicha (IL) 50גברים  50זוגות גברים  Raphael Abecassis

ALEXNDER DANIEL 50גברים 

משה פקלר 50גברים  50זוגות מעורבים  נולה קרן

Jaron Diament 50גברים  50זוגות גברים  אלי שיזף

חיים און 50גברים 

נדב שפר 50גברים 

קובי מלכה 50גברים  45זוגות גברים  רני רבינוביץ 45זוגות מעורבים  חלי קוריאט

אלי שיזף 50גברים  50זוגות גברים  ירון דיאמנט

מישל כהן 50גברים 

מוטי מוחה 50גברים 

אבי גרין 50גברים  45זוגות גברים  גרין אילן

מנשה צח 50גברים  50זוגות גברים  מחפש

חוסה שרון 50גברים  50זוגות גברים  זאב ליבנה 50זוגות מעורבים  נין שטראוס'ג

Raphael Abecassis 50גברים  50זוגות גברים  Laurent Chica

גבי מיכאל 50גברים 

שמעון בן שלוש 55גברים 

משה קליג 55גברים 

אסף אצלאן 55גברים  55זוגות גברים  פיליפ ויינשטוק

רוני גרין 55גברים 

יארוסלב פורשין 55גברים  50זוגות גברים  Dror Sofer 40זוגות מעורבים  Hagit Baranovski

שמעון ביטון 55גברים  55זוגות גברים  מחפש 40זוגות מעורבים  מחפש

פיליפ וינשטוק 55גברים  55זוגות גברים  אסף אסלאן

זאב ליבנה 55גברים  50זוגות גברים  חוסה שרון



שם פרטי שם משפחה קטגוריית יחידים קטגוריית זוגות בת זוג זוגות/בן קטגוריית זוגות מעורבים בת זוג מעורבים/בן
יוסי אליאני 55גברים  55זוגות גברים 

תמיר אמיתי 55גברים  55זוגות גברים  פנוי להובלות

יפתח גסר 55גברים 

עמוס גבעון 55גברים 

ניסים נוה 55גברים 

ירון ברק 55גברים 

עזרא יונה 55גברים  55זוגות גברים  מחפש בן זוג

פרנק אטצולד 55גברים  55זוגות גברים 

יהודה טאובמן 55גברים 

יהונתן לוביק 55גברים  55זוגות מעורבים  ויולה לוביק

שלום סהר 55גברים 

יעקב פייבל 60גברים  60זוגות גברים  בוריס זייץ 60זוגות מעורבים  וי ארגמן'ג

מאיר פוקשיבקה 60גברים  55זוגות גברים  דניאל אהרונוביץ

מיקי זרגרי 60גברים 

בני קרסגי 60גברים 

בוריס זייץ 60גברים  60זוגות גברים  יעקב פייבל

רוני שיפטן 60גברים 

שמעון מורי 60גברים  35זוגות גברים  אופיר מערבי

מוטי מיורציק 60גברים  60זוגות גברים  מחפש בן זוג

שי אברמוביץ 60גברים 

אבינועם בלוך 60גברים 

זכריה קהלאני 65גברים 

יעקב בסן 65גברים  65זוגות גברים  רוני גולדמן

בוקי שינגרטן 65גברים 

עודד גולדין 65גברים 

ראובן דרבסי 65גברים  65זוגות גברים  אבי שמואלי

אבי שמואלי 65גברים  65זוגות גברים  דרבסי ראובן מחפש

איליה ורטליב 65גברים 

תמיר טל-רוזן 65גברים 

אלכס בלום 65גברים  65זוגות גברים  שאולי חלף 45זוגות מעורבים  רש'נטלי צ

Guido NOENS 65גברים 

מוטי פרץ 65גברים 

יוסי כהן 65גברים 

דוד אפרתי 70גברים 

George Israel 70גברים  60זוגות מעורבים  Jilian Milliner

Jo Oren 70גברים  65זוגות גברים  Mati Bash

דוד בןהרוש 70גברים 

מתי בש 70גברים  65זוגות גברים  ו אורן'ג

חיים קרטש 70גברים 

מטרני אבי 70גברים 

Robert F ROYDEN 70גברים 

שמואל קרסקס 75גברים  65זוגות גברים  מחפש

רון סטיל 75גברים 

Marcel Front 80גברים 

מרני בר 35נשים  40זוגות מעורבים  רני לפלר

דניאל שפירא 35נשים  35זוגות מעורבים  כפיר גרוסי

רחל דופארק 35נשים 

מאיה גמזו 40נשים  40זוגות נשים  נטלי צ׳רש 35זוגות מעורבים  רון בקר

חגית ברנובסקי 40נשים  40זוגות מעורבים  סלאבה פורשיין

נטליה כהן 40נשים  40זוגות נשים  חגית זינגר 40זוגות מעורבים  Naishtut Daniel

סנדרה ורגס 40נשים 

רותי רמין 45נשים 

Hagit Singer 45נשים  40זוגות נשים  נטליה כהן

Natali Cheresh 45נשים  40זוגות נשים  Maya Gamzu 45זוגות מעורבים  Alex Blum

דפנה מור 45נשים  45זוגות נשים  רותי אידלמן 45זוגות מעורבים  עובד בכור

Debbie Weiss 50נשים 

Marjie Moshon 50נשים 

JILLIAN MILLINER 55נשים  55זוגות מעורבים  GEORGE ISRAEL

ויולה לוביק 55נשים  55זוגות מעורבים  יהונתן לוביק

Robin Zell 60נשים 

ברברה צור 60נשים  60זוגות נשים  פאני וייס 55זוגות מעורבים  דניאל אהרונוביץ

עדי עטר 60נשים  60זוגות נשים  מחפשת 60זוגות מעורבים  שאולי חלף

נולה קורן 60נשים  60זוגות נשים  הדה קלדרון 50זוגות מעורבים  משה פקלר

רותי אידלמן 65נשים  45זוגות נשים  דפנה מור 50זוגות מעורבים  דרור סופר

Fannie Weiss 70נשים  60זוגות נשים  Barbara tsur

הדה קלדרון 70נשים  65זוגות נשים  Nola Keren 60זוגות מעורבים 

Ariel Ben Moshe 70נשים 

Janine Strauss 55זוגות נשים  Joy Argaman 50זוגות מעורבים  Jose Sharon

יעל ויטלה נדלר 45זוגות נשים  שלומית סבירסקי 35זוגות מעורבים  שי אברמוביץ

וי'ג ארגמן 55זוגות נשים  נין שטראוס'ג 55זוגות מעורבים  יעקב פייבל

חיים קנגון 65זוגות גברים  אבנר גילבוע



שם פרטי שם משפחה קטגוריית יחידים קטגוריית זוגות בת זוג זוגות/בן קטגוריית זוגות מעורבים בת זוג מעורבים/בן
אבנר גילבוע 65זוגות גברים  חיים קנגון

רון בקר 35זוגות מעורבים  מאיה גמזו

רוני גולדמן 65זוגות גברים  יעקב בסן

רינת ענתבי 45זוגות נשים  שירה בירן 45זוגות מעורבים  פרדי בוחבוט

שלומית סבירסקי 45זוגות מעורבים  עודד טאיג

שירה בירן

ברק ליבוביץ 35זוגות גברים  ערן רושו

דניאל אהרונוביץ 55זוגות גברים  מאיר פוקשיבקה 55זוגות מעורבים  ברברה צור

יניב גביש 35זוגות גברים  עובד בכור

רני רבינוביץ 45זוגות גברים  קובי מלכה

שאולי חלף 65זוגות גברים  אלכס בלום 60זוגות מעורבים  עדי עטר

חלי קוריאט 45זוגות מעורבים  קובי מלכה


