
שם פרטי שם משפחה קטגוריה יחידים קטגוריה זוגות בת זוג/שם בן זוגות מעורבים בת זוג /שם בן
יפתח זמיר ' ב25גברים  ' ב35גברים  ' ב25מעורבים  מחפש

יפתח זמיר ' ב25גברים  25גברים  נתן אשכנזי ' ב25מעורבים 

טל אדירי ' א30גברים 

שי שלם ' א30גברים  25גברים  ברק ליבוביץ

ניר אינגר ' א30גברים 

יקיר רבינא ' ב30גברים 

נתן אשכנזי ' ב30גברים 

מור ברזילאי ' ב30גברים 

ארטיום קפול ' ב30גברים  ' ב35גברים  אלדד דייגי ' ב25מעורבים  ריטה פלד

אמיר הירש ' ב30גברים  ' א35גברים  עדן רבין

יובל נירקין ' ג30גברים 

דיויד קנפו ' ג30גברים 

אודי גרוס ' ג30גברים  ' ב35גברים  אלון גרוס

איליה דמבינסקי  א35גברים 

עומרי אביגדור ' א35גברים  א35גברים  אמיר מינץ

בני כץ  א35גברים 

חיים און  א35גברים 

עובד בכור ' א35גברים  א35גברים 

רון קרסיק  א35גברים 

קובי ארליך ' ב35גברים  ' ב25מעורבים  מחפש

בן פרגון ' ב35גברים 

רועי ערשי ' ב35גברים 

אורן נידם ' ב35גברים 

שי ברקובסקי ' ב35גברים  ' ב35גברים  ורדי שני

אריק אהרוני ' ב35גברים 

שמוליק שואף ' ב35גברים  ' ב35גברים  אהוד וינשטיין

אופיר שלו ' ב35גברים 

אהוד וינשטיין ' ב35גברים  ' ב35גברים  שמוליק שואף

אלדד דייגי ' ב35גברים  25גברים  ארטיום קפול

ניקו קובה ' ב35גברים 

דניאל זייציק ' ג35גברים  ' ב35גברים  צרש סרגיי

אסף ואן'רג ' ג35גברים 

אלון גרוס ' ג35גברים  ' ב35גברים  אודי גרוס

אורן דוקן ' א40גברים 

איציק זאבי ' א40גברים  ' א40גברים  ניר זוברמן

אילן בבושקין ' א40גברים 

בוריס צאוסקי ' א40גברים  ' א40גברים  אסף גבע

יורי סנדרוב ' א40גברים 

פרדי בוחבוט ' א40גברים  ' א35גברים  אורן דוקן

yariv chetrit ' ב40גברים  ' ב40גברים  NIZARD Franck

אלי כהן ' ב40גברים  ' ב35גברים 

עדי שמאי ' ב40גברים  ' ב40גברים  מחפש

דיויד פוגל ' ב40גברים  ' ב40גברים 

יגאל לוי ' ב40גברים  ' ב40גברים  מחפש

יניב זוברמן ' ב40גברים 

אבישי כהן ' ב40גברים  ' ב40גברים  דודו כהן ' ב35מעורבים  מאיה גוכפלד

אמיר מינץ ' ב40גברים  ' א35גברים  עומרי אביגדור

ראובן רבינוביץ ' ב40גברים 

אופיר דוד ' ב40גברים  ' ב40גברים  גיל מלכא

דניאל ביטון ' ב40גברים 

ולדימיר קוציר ' ב40גברים 

משה זיו ' ג40גברים 

לורן ארי-בן ' ג40גברים  ' ב40גברים  ארז ויזל ' ב45מעורבים  מחפש בת זוג

יריב אברמוביץ ' ג40גברים 

רן ברוק ' ג40גברים 

גבי גלר ' א45גברים 

רונן משיח ' א45גברים 

גיל סטמפו ' א45גברים 

יואב לביא ' א45גברים 

אביב זהר-בר ' א45גברים 

אייל דבורא ' א45גברים 

דורון כהן ' א45גברים  ' ב45גברים  ירון מדמונד

זהר ארליך ' א45גברים 

אסף אוחיון ' א45גברים 

רוני עזרן ' א45גברים 



שם פרטי שם משפחה קטגוריה יחידים קטגוריה זוגות בת זוג/שם בן זוגות מעורבים בת זוג /שם בן
עופר לוי ' א45גברים 

אסף גבע ' א45גברים 

קובי מלכה ' ב45גברים  ' ב45גברים  רני רבינוביץ ' ב45מעורבים  עדין אין

יואב גוטמן ' ב45גברים 

גיל מלכא ' ב45גברים  ' ב40גברים  אופיר דוד

מקסים אמר ' ב45גברים 

שוקי צוקרון ' ב45גברים 

רני רבינוביץ ' ב45גברים  ' ב45גברים  קובי מלכה

טל פרמן ' ב45גברים 

ניר זוברמן ' ב45גברים 

שי ראוך ' ב45גברים  ' ב45גברים  יעקב חזן

איגור ינובסקי ' ב45גברים 

דודו כהן ' ב45גברים  ' ב45גברים  אבישי כהן ' א45מעורבים  נטליה כהן

זיו פלד ' ב45גברים  ' ב45גברים 

רונן דגמל ' ב45גברים  ' ב45גברים  שלומי באשי

שלומי באשי ' ב45גברים  ' ב45גברים  דגמל רונן

ורדי שני ' ג45גברים  ' ב35גברים  שי ברקובסקי ' ב45מעורבים  מחפש

ברוך ריעאני ' ג45גברים  לא משחק זוגות לא משחק זוגות

אמיר בסן ' ג45גברים  ' ב40גברים  רן ברוק מחפש

ירון מדמונד ' ג45גברים  דורון

Dror Soffair ' א50גברים  ' א50גברים  יארוסלאב פורשין

אריק לובצקי ' א50גברים 

מנשה צח ' א50גברים  ' א35גברים  עובד בכור

דרור סופר ' א50גברים  ' א50גברים  אבינועם בלוך

איתי צחורי ' א50גברים 

ירון דיאמנט ' א50גברים  ' א50גברים  טרם או אלי שיזף

נדב שפר ' א50גברים 

דון וינטראוב ' א50גברים 

Franck NIZARD ' ב50גברים 

יגאל מזרחי ' ב50גברים  מחפש בן זוג לא משחק

דני גולן ' ב50גברים 

אנטון לוצקי ' ב50גברים 

פיטר לוקשיק ' ב50גברים  ' ב50גברים  מחפש

אריאל תובל ' ב50גברים  קטגוריית זוגות ושם בן הזוג יעודכן בהמשך' ב50גברים 

Gustavo Jaichenco ' ב50גברים 

אבנר שמילה ' ב50גברים  ' ב50גברים  מחפש

עזרא דוד ' ב50גברים 

גדי צפריר ' ב50גברים  ' ב50גברים  יגאל מזרחי

ניסים בוקובזה ' ב50גברים  ' ב50גברים  חוסה שרון ' ב45מעורבים  אורלי גילר

צורי חביב ' ג50גברים 

יובל אייל ' ג50גברים  ' ב50גברים  פליקסברודט יובל

רון פרנק ' ג50גברים  ' ב45גברים  מחפש

אדי הורוביץ ' ג50גברים  ' ב25מעורבים  טלי ברום

ירון ברק  א55גברים 

תמיר אמיתי  א55גברים 

רוני גרין  א55גברים 

משה קליג ' א55גברים  א55גברים  תמיר אמיתי

זאב ליבנה ' א50גברים  א55גברים  חוסה שרון

עמוס גבעון  א55גברים 

פיליפ וינשטוק ' א55גברים  א55גברים  אסף אסלאן

שמעון ביטון ' א55גברים  א55גברים  מחפש ' א35מעורבים  מחפש

קובי פנחס ' ב40גברים  א55גברים  דני ריבנר

משה מרקוביץ  א55גברים 

יהודה טאובמן  א55גברים 

דורון עובדיה ' ב55גברים 

אסף אצלאן ' ב55גברים  ' ב55גברים  פיליפ ויינשטוק

אולג ניידיץ ' ב55גברים 

סרגיי רש'צ ' ב55גברים  ' ב35גברים  יק דניאל'זאיצ ' ב45מעורבים  מחפש

איגור אגייב ' ב55גברים  זוגות פתוחה

איתן דנגור ' ג55גברים 

יעקב פייבל ' א60גברים  ' א55גברים  בוריס זייץ ' א50מעורבים  גוי ארגמן

בוריס זייץ ' א60גברים  ' א55גברים  יעקב פייבל

אבינעם בלוך ' א60גברים  ' א55גברים  יורמי זלינגר או דרור סופר

מיקי זרגרי ' א60גברים 

רמי זסלר ' ב60גברים 



שם פרטי שם משפחה קטגוריה יחידים קטגוריה זוגות בת זוג/שם בן זוגות מעורבים בת זוג /שם בן
קרול לובל ' ב60גברים  ' א55גברים  מחפש ' ב45מעורבים  חגית זינגר

שאול חלף ' ב60גברים  ' א55גברים  אלכס בלום מחפש

סרגיי פודוקסיק ' ב60גברים  ' ב55גברים  תמיר מלפלפרד

תמיר טל-רוזן ' א65גברים  ' א50מעורבים  פאני וייס

אלכס בלום ' א65גברים  ' א65גברים  מתי בש

זכריה קהלאני ' א65גברים  ' א65גברים  פרד

אבי שמואלי ' א65גברים  ' א65גברים  מחפש ' א50מעורבים  מחפש

פרד סטפן ' א65גברים  ' א65גברים  זכריה קהלאני

עודד גולדין ' א65גברים 

ראובן דרבסי ' א65גברים  ' א65גברים  אבי שמואלי

שלמה כהן ' ב65גברים  ' ב65גברים 

אבי מטרני 70גברים 

דוד אפרתי 70גברים 

מתי בש 70גברים  ' א65גברים  אלכס בלום

דוד בןהרוש 70גברים 

ראובן קנטור 70גברים 

חיים קרטש 70גברים 

שלמה כהן 70גברים  ' ב65גברים 

מאיה גוכפלד 30נשים  ' ב35מעורבים  אבישי כהן

ילנה בלופולסקי 35נשים  זוגות נשים מחפשת ' א35מעורבים  מחפשת

נטלי זלצמן 40נשים  'זוגות נשים ב

נטליה כהן 40נשים  זוגות נשים Elena Belapolskaya ' א45מעורבים  דודו כהן

חגית זינגר 45נשים  ' ב45מעורבים 

אליזבטה וולק 45נשים  ' א45מעורבים  חוסה שרון

Maria Riggi 45נשים 

נטלי רש'צ 45נשים  זוגות נשים מחפשת ' א45מעורבים  אלכס בלום

דפנה מור 45נשים  זוגות נשים נועה רון ' א35מעורבים  אביב בר זהר

ריקי סנני 50נשים  'זוגות נשים ב גבריאלה מוסייף ' ב50מעורבים  רני רבינוביץ

Jillian Milliner 55נשים 

Robin Zell 60נשים  זוגות נשים פאני וייס

נטלי פרן (כל הגילאים)' נשים ב 'זוגות נשים ב טלי ברום ' ב25מעורבים  מחפשת

Diane Pepple (כל הגילאים)' נשים ב זוגות נשים ' ב45מעורבים  הנרי רייכמן

דיאנה גגוב (כל הגילאים)' נשים ב

עידית קוגל (כל הגילאים)' נשים ב 'זוגות נשים ב עדי עטר

טלי ברום (כל הגילאים)' נשים ב זוגות נשים נטלי פרן ' ב25מעורבים  אדי הורוביץ

אייל שפי ' ב40גברים  נימרוד אסייג

נמרוד אסייג ' ב40גברים  אייל שפי

אריה מיטמיגר ' ב55גברים  ריצארד בר

רד'ריצ בר ' ב55גברים  אריה מיטמיגר

עדי עטר 'זוגות נשים ב עידית קוגל ' ב50מעורבים  שני ורדי

יובל פליקסברודט ' א55גברים  יובל אייל

Fannie Weiss זוגות נשים רובין צל ' ב50מעורבים  Tamir Rosental

יורם זלינגר ' א55גברים  אבינועם בלוך

קרול לובל ' ב55גברים  שאולי חלף

גיורגי ישראל ' א50מעורבים  Gillean Milliner

דן ריבנר ' ב40גברים  קובי פנחס ' ב35מעורבים  מיכל אוזנבוי גרשגורן

רותי רמין זוגות נשים חגית זינגר

מיכל אוזנבוי גרשגורן ' א35מעורבים  דן ריבנר

שלומית סבירסקי זוגות נשים לימור בקר ' א45מעורבים  רונן שטרס

לימור בקר זוגות נשים שלומית סבירסקי

רונן שטרס ' א45מעורבים  שלומית סבירסקי

נועה רון זוגות נשים דפנה מור ' א35מעורבים  זאב ליבנה

רינת ענתבי ' א45מעורבים  פרדי בוחבוט

אורלי גילר זוגות נשים קרן טלמור ' ב45מעורבים  ניסים בוקובזה

קרן טלמור זוגות נשים אורלי גילר


