
שם פרטי שם משפחה קטגוריית יחידים בת זוג זוגות/בן בת זוג מעורבים/בן
איליה דמבינסקי 35גברים  מחפש רש'נטלי צ

רון קרסיק 35גברים 

עובד בכור 35גברים  יניב גביש

ערן רושו 35גברים  איליה דמבינסקי

מיכאל גינלי 35גברים 

ori zohar 35גברים 

דניאל ניישטוט 40גברים  אסף אלמז יליאן מילנר'ג

ליאור ברון 40גברים 

פרדי בוחבוט 40גברים  רינת ענתבי

עדי שמאי 40גברים  מחפש

אסף אלמז 40גברים 

David Fogel 40גברים 

מיכאל קירשברג 40גברים 

naishon arfai 40גברים  רני לפלר

דדי זוהר 40גברים 

משה פקלר 45גברים 

אייל דבורא 45גברים 

יואב לביא 45גברים 

Alex Goldscher 45גברים 

אביב זהר-בר 45גברים 

רני לפלר 45גברים 

Jaron Diament 45גברים  Sheizaf eli

שוקי צוקרון 45גברים 

יגאל מזרחי 45גברים 

אסף אוחיון 45גברים 

גיל סטמפו 45גברים 

David Cohen 45גברים  Asher Cohen

אסי סגל 45גברים  מיכאל קירשברג

אשר כהן 45גברים  David Cohen אולגה אזרוב

נדב שפר 45גברים 

אסף גבע 45גברים 

ניר אשד 45גברים 

Aner Levy 50גברים 

DARIO CESAR GARBERT 50גברים  רותי אידלמן

dror soffair 50גברים  yaroslav porshin

דון וינטראוב 50גברים  מחפש

יארוסלב פורשין 50גברים  Dror Sofer Hagit Baranovski

שיזף אלי 50גברים  ירון דיאמנט

ירון ברק 50גברים 

רוני גרין 50גברים 

Jose Sharon 50גברים  רוני גרין Janine Strauss

פרנק אטצולד 50גברים  Gerbet Dario

ניסים נוה 55גברים 

משה קליג 55גברים  פאני וייס

מאיר פוקשיבקה 55גברים  דניאל אהרונוביץ

תמיר אמיתי 55גברים  אבי שמואלי

Dan Aronovic 55גברים  Meir Pokshivka

עמוס גבעון 55גברים 

שמעון ביטון 55גברים 

אסף אצלאן 55גברים  פיליפ ויינשטוק

שמעון בן שלוש 55גברים 

פיליפ וינשטוק 55גברים  מיה גאמזו

בוריס זייץ 55גברים 

מארק איידלן 55גברים 

זכריה קהלאני 60גברים 

בלום אלכס 60גברים 

שמעון מורי 60גברים  קהלני

מיקי זרגרי 60גברים 



שם פרטי שם משפחה קטגוריית יחידים בת זוג זוגות/בן בת זוג מעורבים/בן
חיים און 60גברים 

אבי שמואלי 60גברים  אמיתי תמיר

George Israel 65גברים 

ראובן דרבסי 65גברים 

יעקב בסן 65גברים 

Clemens DENKINGER 65גברים 

חיים קרטש 65גברים 

Elena Khvaleva 35נשים  Olga Azarov Ori Zohar

מאיה גמזו 40נשים  חגית ברנובסקי פיליפ ויינשטוק

חגית ברנובסקי 40נשים  גמזו מאיה יארוסלב פורשין

לירון לנגסנר 40נשים  אורלי גילר

תמי פישל 40נשים 

olga azarov 40נשים  חבלבה ילנה אשר כהן

Hagit Singer 45נשים  Jillian Milliner מחפשת

אורלי גילר 45נשים  מחפשת דודו כהן

רותי רמין 45נשים 

Natali Cheresh 45נשים  Wais Fani איליה דמבינסקי

דפנה מור 45נשים  רותי אידלמן מישל כהן

Marjie Moshon 50נשים 

JILLIAN MILLINER 55נשים  HAGIT SINGER WEISSMAN דניאל ניישטוט

עדי עטר 60נשים  אורלי גילר תמיר אמיתי

רותי אידלמן 65נשים  דפנה מור דריו גרברט

Fannie Weiss 65נשים  Natali Cheresh

רינת ענתבי פרדי בוחבוט

David Cohen אורלי גילר

זכריה קהלאני שמעון מורי

תמיר אמיתי עדי עטר


