
שם פרטי שם משפחה קטגוריית יחידים קטגוריית זוגות בת זוג/בן בת זוג/בן זוגות מעורבים
רון קרסיק 35גברים  35זוגות גברים  Vladimir YAMPOLSCHI

סימון שושן 35גברים  35זוגות גברים  מחפש 35זוגות מעורבים  מחפש

ערן רושו 35גברים 

אילן בבושקין 40גברים 

chetrit yariv 40גברים 

איציק זאבי 40גברים  40זוגות גברים  ניר אשד

מיכאל גינלי 40גברים 

פרדי בוחבוט 40גברים  40זוגות מעורבים  רינת ענתבי

יגאל לוי 40גברים  40זוגות גברים  יריב שיטרית

Laurent CHICHA 40גברים 

אביב זהר-בר 45גברים  45זוגות גברים  שלומי אלטס

שחר גת 45גברים 

רני לפלר 45גברים 

אסף אוחיון 45גברים 

אייל דבורא 45גברים 

Vladimir YAMPOLSCHI 45גברים  35זוגות גברים  רון קרסיק

גיל סטמפו 45גברים 

רונן משיח 45גברים 

Jacob FRIEDMAN 45גברים 

ניר אשד 45גברים  40זוגות גברים  איציק זאבי

אסף גבע 45גברים 

אילן גרין 45גברים 

Moshe Fekler 50גברים 

יואב לביא 50גברים 

Gustavo Jaichenco 50גברים  45זוגות מעורבים  קרן טלמור

Dror Soffair 50גברים  50זוגות גברים 

Raphael ABECASSIS 50גברים  50זוגות גברים  Laurent CHICHA

אריאל תובל 50גברים  50זוגות גברים  עוד אין לי

Franck NIZARD 50גברים 

יובל אייל 50גברים  50זוגות גברים  יובל פליקס 50זוגות מעורבים  חופשי

חוסה שרון 50גברים  50זוגות מעורבים  נין שטראוס'ג

מישל כהן 50גברים 

ניסים נוה 55גברים 

ירון ברק 55גברים 

תמיר אמיתי 55גברים 

אסף אצלאן 55גברים  55זוגות גברים  פיליפ ויינשטוק

פיליפ וינשטוק 55גברים  55זוגות גברים  אסף אצלאן

זאב ליבנה 55גברים 

עמוס גבעון 55גברים 

שמעון ביטון 55גברים  פתוח להצעות בכל גיל פתוח להצעות בכל גיל

עודד נווה 55גברים 

Sergey Cheresh 55גברים  55זוגות גברים  מחפש 45זוגות מעורבים  Cheresh Natali

רוני גרין 55גברים 

פרנק אטצולד 55גברים 

יעקב פייבל 60גברים  60זוגות גברים  בוריס זייץ

שאולי חלף 60גברים  60זוגות גברים  אלכס בלום מחפש

מיקי זרגרי 60גברים 

חיים און 60גברים 

זכריה קהלאני 65גברים 

אבי שמואלי 65גברים  65זוגות גברים  מחפש 55זוגות מעורבים  פאני וויס

ראובן דרבסי 65גברים  65זוגות גברים 

איליה ורטליב 65גברים 

יעקב בסן 65גברים 

ו'ג אורן 70גברים  65זוגות גברים  מתי בש

חיים קרטש 70גברים 

Elena Belopolsky 35נשים  35זוגות נשים  מחפשת 35זוגות מעורבים  מחפשת

קרן טלמור 45נשים  45זוגות נשים  רש'נטלי צ 45זוגות מעורבים  נקו'גוסטבו חייצ



שם פרטי שם משפחה קטגוריית יחידים קטגוריית זוגות בת זוג/בן בת זוג/בן זוגות מעורבים
Natali Cheresh 45נשים  45זוגות נשים  קרן טלמור 45זוגות מעורבים  Cheresh Sergey

jillian milliner 55נשים 

רותי אידלמן 65נשים  65זוגות נשים  55זוגות מעורבים  דרור סופר

רינת ענתבי 45זוגות מעורבים  פרדי בוחבוט

Fannie Weiss 55זוגות מעורבים  Avi Shmueli

Janine Strauss 50זוגות מעורבים  Jose Sharon

שלמה אלטס 45זוגות גברים  אביב בר זוהר

יובל פליקסברודט 50זוגות גברים  יובל אייל

בש מתי 65זוגות גברים  ו אורן'ג


