
פרטנרMIXפרטנרזוגותרמהקטגוריהניידשם פרטישם משפחה'ספ

פרדי בוחבוטא18-30א054422957318-30משלבר1

א050554413418-30מתןברעם2

א054482999218-30דניאלדדון3

א054563302218-30סתיוגלובוס4

ארטיום קפולא25א050810174518-30שחרסבג5

מחפשא18-30א058444105718-30אלכסנדרפלדינגר6

יניב גוטמןא25א054454531418-30נא הכנסגורניך7

פלג שיא25א054830606518-30שחרגפן8

מחפשא25א050933190318-30רועיכהן9

לאא052367759918-30דורוןמתן10

ג050218373818-35יותםבורינשטיין11

הנדרי נווהג050990135718-35איתיקויאטק12

קויאטק איתיב18-30ג050847138518-35נווההנדרי13

ג050408382718-35ניראליהו14

וסקו מיכובב25ג054753506318-35יאןצבקביץ15

לאג050726004218-35נועםרוזינק16

לאג054521220118-35גיאשניר17

מחפשב25ג054799311518-35עומרלייזר18

שחר רןב25ב054316444025-35אסףרוזנברג19

גפן שחרא25ב054428034725-35שיפלג20

ב054209636825-35יוחנןבלס21

מחפשב35ב050880572625-35אהודויינשטיין22

ב050529004825-35אופירלייטנר23

ב050877403325-35לאוןלימבייב24

ששנוקר קרןב35ב054990217025-35איציקסלם25

ב052466235725-35אילןקוניקוב26

דורון קרנרב35ב052359939925-35עידוקרנר27

א050636365235יצחקגבאי28

אלי טולדנוא35א054439002635נירדקל29

א054429146535דניאלועקנין30

מחפשא35מחפשא35א054985104335ודיםוקסלר31

מרנשטיין בועזא35א054668810135דניאלמרין32

א052437861835ניראינגר33

שחר סבגא35א054803668235ארטיוםקפול34

א050927716135יקיררבינא35

אלעד בן יהודהא35א054754766135דורוןשיפרין36

מחפשא35א052441606235שלומישיר37

יניב גבישא35א054482278835רועישפיר38

מינץ אמירא35א054572002640עומריאביגדור39

איתי פסהא35א052604521540תומראייזן40

מחפשא35א054318707740אילןבבושקין41

ילנה דובינסקיא35דורון שיפריןא35א052835794540אלעדיהודה_בן42

א052484096240שמעוןבוטמן43



רומן גרוניךא25א050796998740יניבגוטמן44

מחפשא35א052577375440ערןליבושר45

א052798961640גורדןסייבל46

משה זיוא35א052344873640בןפרגון47

מחפשא35א050788882340אביצבאג48

לאא054305227540רוןקרסיק49

קשת אביא35א052370300440אוריקשת50

אלונה גוטפרידא35לאא058630923540פביושיקמן51

א054433006640בןשנקר52

מחפשב35ב050724448340גיאארושס53

מחפשב35ב050323305640מיכאלבנגייב54

רוזה גונזלסב35לאב052543333640רודריגוגונזלס55

לאב050496731740עיטםהדרי56

לאב054936304040נירויסר57

חזי אשכנזיב35ב054787807040יואבזליקוביץ58

מחפשב35בדנני אופירב35ב050655830840שלומילוי59

לאב052600274340ולדיסלבנמט60

לאב052927713740ניקוקובה61

לאב054247661440יואברימון62

מחפשב35רוזנברג אסףב35ב052942668040רןשחר63

ברונר ניצןא18-30מחפשב35ג054202257040-45דודיאדרי64

בסן אמירב35ג054657837840-45רןברוק65

ג050249929540-45רוןגדניר66

לייטנר אופירב45ג054776960740-45גיאגדניר67

לאג054429496340-45ארקדייקורטיינסקי68

ג050767706740-45אסףרגואן69

מחפשב35ג052345583040-45סימוןשושן70

עדי קסירב45יאן צבקביץב45ג054575460940-45וסקומיכוב71

לאג052480583340-45ברוךריעני72

רוטשילד אמירא45א053550006945גיאאופין73

חגי כץא45א052833650045ארזאשכנזי74

בר משלא18-30א050627734745פרדיבוחבוט75

סידי מיכאלא45א052831549145איילבליץ76

קירשברג מיכיא45א058420117245גיאאור_בר77

א054565401545רוברטברודי78

א054449580545מיכאלגינלי79

עודד לויןא45א050770923745איציקזאבי80

מחפש35/45כהן שחרא45א052316704145אילןכרמי81

איציק זאביא45א050560031545עודדלוין82

עומרי אביגדורא35א053339710645אמירמינץ83

אייל בליץא45א054678157445מיכאלסידי84

א050844630045יוריסנדרוב85

לאא054609074845נירקימחי86

גיא בר אורא45א050855520745מיכיקירשברג87



גיא אופיןא45א054471706045אמיררוטשילד88

מדי בכרא45קובי פנחסא45א054300032645דניריבנר89

מחפשב45לאב054447685645יריבאברמוביץ90

ברוק רןב35ב054667051345אמירבסן91

ירון ספרב45ב054650383345איתיהרשקוביץ92

גלים אתיב45צבי גליקמןא45ב052264938845ישיונטורה93

בן פרגוןב45ב052656267545משהזיו94

ב052428810845אבישי הקטןכהן95

סידי רונןב45ב050621458445רונןלוי96

אורן צוקרב45ב054244573145איילמאיר97

שלום גולדבלטב45ב054799222245אבירםמזיוב98

ב054555713345אודימזרחי99

ב054266269045איתןמשה100

מחפשב45ב052320260645דייוידנחימובסקי101

בידרמן דיווידא45ב052243818445איילניסים102

ב054770403145איציקסורני103

ב054202833945נתןסלמדר104

מחפשב45פירוזי חנוךב45ב052280602745סבסטיאןשטיין_סנדוי105

איתי הרשקוביץב45ב054649281045ירוןספר106

יוסי בן סידוןב45ב050627595845ארזעמר107

סבסטיאן סנדויב45ב050687115445חנוךפירוזי108

מחפשב45ב052328533745זיופלד109

מחפשב45ב052732888045טלפרמן110

חגית זינגרא45שי אופירב45ב050766508045עינבשבח111

א050720506650אסףאוחיון112

א058445504450אביבזוהר_בר113

לירון לנגסנרא45א052292414350מישלגבאי114

לאא054877938850אסףגבע115

אייל דבוראא45א50 0523318707 אלכסגולדשר116

א053280008050אילןגרין117

אלכס גולדשרא45א050786517450איילדבורא118

נדין טומשופא45ניר אשדא45א054480162550ירוןדיאמנט119

צרש נטליא45עזרן רוניא45א050730992350דורוןכהן120

לאא50 0537081004מישלכהן121

לאא052362212250אסיגינזבורג_כהן 122

א052577375450ערןליבוביץ123

לאא052429148050רנילפלר124

א054232211450ירוןמוהר125

א054561567550אסיסגל126

מדי פיסטוקציא45כהן דורוןא45א054397234850רוניעזרן127

אייריך ויולטהא45ססה אלברטוא45א054921802750אוריעצמון128

לוי שלומיב35ב052569532050אופירבדנני129

ארז עמרא45ב050627641550יוסיסעדון_בן130

קולודיי סווטלנהא35לאב054472670850טלברונשר131



אבירם מזיובב45ב054440043350שלוםגולדבלט132

יונה עזראא45ב054345604050אוריגיל133

רוסטוקר בניב45ב052355333850יבגנידודקין134

מחפשב45ב054397507950אפרייםזבולון135

נטליה כהןב45ב052744323250דודוכהן136

ארז אשכנזיא45ב054567510250חגיכץ137

ב050587281950נירלוי138

צוקרון שוקיב45ב054666579150יגאלמזרחי139

דקלה צמחב35ב054791655650אמרמקסים140

ב054441231750רםסגל141

גולדשטיין סרחיוב45ב054810701550אליסיסו142

לאב054609386250שלומיספיר143

ליאת קורןב45מזרחי יגאלב45ב054660087150שוקיצוקרון144

דודקין יבגניב45ב050720841750בנירוסטוקר145

שושן דודב45ב054888462450גיארחמילביץ146

רחמילביץ גיאב45ב052399773450דודשושן147

ב050334400250רונןשפירא148

ב050764312350אביתובל149

מחפשב45סיסו אליב45ג052899172150סרחיוגולדנשטיין150

אלון איפרגןב45ג050850200750ירוןמדמון151

לאג054226058050מלכימונטיפיורי152

רונן לויב45ג054646040750רונןסידי153

א054638888755חייםאון154

א052861889655פרנקאטצולד155

אייל ניסיםא45א050320304455דיווידבידרמן156

לאא054449427255ירוןברק157

מאיה גוכפלדא35ישי ונטורהא45א054548546455צביגליקמן158

אוהד ברמןא55א054223311855אביגרין159

לאא050555853355רוניגרין160

שיזף אליא55א050221755155דרורסופר161
שיזף 

אלי
מחפש

יארוסלבפורשין162
0544899672

0532785132
נולה קרןא55פיליפ ויינשטוקא55א55

סופר דרורא55א050458945455אלישיזף163

מחפשב55ב050288489855שלוםאלי164

יואב זליקוביץב35ב052488200455חזיאשכנזי165

גילר אורליא45חגי כהןב55ב054656585255ניסיםבוקובזה166

ב052560553355ציוןגבאי167

רבקה פורתב55ניסים בוקובזהב55ב052-252606855חגיכהן168

מחפשב55קיטל דודב55ב052664624255יוסי שוויץכהן169

מחפשב55ב054497411655אביסילמן170

עצמון אוריא45ב052552265455אלברטוססה171

שלום סהרב55ב050624695355גרשוןקיגל172

כהן יוסיב55ב054211665055דודקיטל173

לאלאג054926030755-65יובלאייל174

לאג054698926055-65אבישמרי175



סרגיי פודוקסיקב65ג054999037855-65עופרנבו176

עופר נבוב65ג054587636455-65סרגייפודוקסיק177

יוסי אליאניא55א052222242160שיאברמוביץ178

שי אברמוביץא55א054620091060יוסיאליאני179

משה קליגא55א050547366760תמיראמיתי180

ענתי פוקסא35קוקיא עודדא55א054609240960שמעוןשלוש_בן181

לאא050521535560יפתחגסר182

מחפשא55א054473753060רוןדילר183

קרן טלמורא45פורשין יארוסלבא55א050432427760פיליפוינשטוק184

א050628410260יורםחן185

ניר דקלא35א054331004060אליטולדנו186

אורי גילא45א050990008860עזראיונה187

מיקי זרגריא55א050655493760זאבליבנה188

דניאל אהרונוביץא55א054603990360מאירפוקשיבקה189

יעל ויטלהא45דני ריבנרא45א052887010060קוביפנחס190

לאא052882486560דורוןקולטון191

תמיר אמיתיא55א052841411060משהקליג192

א50771942260ארקדיישכטמן193

כהן דודוב55ב052734734460אסףאצלאן194

בנט ריצארדב55ב054598033360יואלמאיר_בן195

ב054750015360בועזנון_בן196

בן מאיר יואלב55ב052870876260ריצארדבנט197

ב054473290160איתןמרקו198

ב052516501660ניסיםנוה199

לאב052223200560אולגניידיץ200

קיגל גרשוןב55ב054239098660שלוםסהר201

איתןעציוני202
0544284885

0527700511
לאב60

מחפשב55מחפשב55ב053450621360טולטזקן203

מחפשא65אבי שמואליא65א054678818265אלכסבלום204

לאא052777250465אודיהירשפלד205

זאב ליבנהא55א053445501765מיקיזרגרי206

רוני גולדמןא65א054421454565רוברטומרין207

יעקב בסןא65א050332468065יעקבפייבל208

זלניק דודא45א050649704065בניקרסגי209

מילצקי יוסיא65א052350988965מאיררוזנטל210

א052600223265רונישיפטן211

ספיר מיקיב65ב050473977665שמואלגולובוק212

מחפשב65ב050729494565ישראלהלברשטיין213

ב052690302265אריהזלמנוביץ214

ב054557257265מוטיזרגרי215

יגאל גלב65ב050556698365יהודהטל216

פארי פנחסב65ב054797255965אלכסליביס217

ב052426690065אבימן218

סנני ריקיב65ליביס  אלכסב65ב052355042665פנחספארי219



מאיה מסוןב45ב052848882465אבישלום220

נין שטראוס'גא65לאא052366302670ו'גאורן221

יעקב פייבלא65א054554388670יעקבבסן222

גרבר רפיא65א054475639270מיכאלגרבר223

גרבר מיכאלא65א054575280970רפאלגרבר224

דובי אופקא65א052306002270משהויינרייך225

מחפשא65א054639127670'ורג'גישראל226

מחפשא65מאיר רוזנטלא65א050525752570יוסימילצקי227

מחפשא65א050246444670מוטיפרץ228

מחפשא65א050533776170 בוקישינגרטן229

וייס פאניא65אלכס בלוםא65א052890521770אבישמואלי230

יהודה טלב65א050366113470יגאלגל231

לאב050622602470-75עזראאברהם232

משה ויינרייךא65ב050653445070-75דובאופק233

ברברה צורא65ב052240582470-75ראובןדרבסי234

לאב050880278170-75זאבמידן235

כהן שלמהא75א054250015075מתיבש236

דיצה הדרב65גלר ראולא75א050254318275ישראללוסטיג237

בש מתיא75א052751191975שלמהכהן238

מייבה סמואלסא75מחפשא75א052889475875אלןמיניצר239

מתי מרוןא75א052452225175שמוליקקרסקס240

מחפשא75א054262619280עוזיק'בונז241

שחמון יוסיא75א052838093080שמעוןלויפור242

א052252559080רוןסטיל243

מחפשא75א054459155185רוברטאמיריאן244

לוסטיג ישראלא75א052263676485ראולגלר245

מחפשא75א050527720785מרציאלפרונט246

לויפור שמעוןא85א050557406685יוסישחמון247

א18-24נ0524806163ניצןברונר248
-18נ

א25
אדרי דודיא18-25מאיה גוכפלד

א18-24נ0504722276מיקהמשגב249
-18נ

א30
משגב שגית

א18-24נ0543926774ולריהשסטיורקין250
-18נ

א25
מחפש18-25אייריך ויולטה

ב30-45נ0506859211עדיקסיר251
-18נ

ב30
וסקו מיכובב25דנה פרבר

מחפשב35נב30-45נ0509122322ירדנהרבי252

שלמה בן שלושא35ב30-45נ0542477002ענתיפוקס253

אמר מקסיםב35ב30-45נ0524418482דיקלהצמח254

איציק סלםב35ליאת קורןב35נב30-45נ0503315390קרןששנוקר255

ב30-45נ0543926774ויולטהאייריך256
-18נ

א25
עצמון אוריב45שסטיורקין ולריה

גלים אתיב45נב30-45נ0528450011חגיתברנובסקי257

ונטורה שיב45חגית ברנובסקיב45נב30-45נ0549576522אתיגלים258

אברהם שלוםב45כהן נטליהא35נב30-45נ0543070100מאיהמסון259

ב30-45נ0506285264דנהפרבר260
-18נ

ב30
עדי קסיר

א35-45נ0508892292מאיהגוכפלד261
-18נ

ב25
צבי גליקמןא35ברונר ניצן

אלעד בן יהודהא35לירון לנגסנרא35נא35-45נ0546315068ילנהדובינסקי262

ברונשר טלא35גילר אורליא35נא35-45נ0547687732סבטלנהקולודיי263



דני ריבנרא45זינגר חגיתא45נא35-45נ0545629359מדיבכר264

פביו שיקמןא45 רש נטלי'צא45נא35-45נ0542284211אלונהגוטפריד265

כהן דודוא45מאיה מסון45נא35-45נ0528014453נטליהכהן266

לאא50נ0508672306עדיברק267

ניסים בוקובזהא45קולודיי סבטלנהא35נא50נ0526201627אורליגילר268

שבח עיינבא45בכר מדיא45נא50נ0525342415חגיתזינגר269

מחפשתב45מחפשתב45נב50-55נ0544307205עידיתקוגל270

שוקי צוקרוןב45קרן ששנוקרב35נב50-55נ0506020060ליאתקורן271

כהן חגיב55מחפשתב55נב50-55נ0544781292רבקהפורת272

מחפשב55ב50-55נ052-5013365חנהרוטבלט273

דבי וייסא55נא55נ0525694414מרגימושון274

מרגי מושוןא55נא55נ0542093477דבורהוייס275

אבינועם בלוךא55מחפשא55נא55נ0505666378קתריןשלו276

קרן טלמורא45נא60-65נ0544883980גיליאןמילינר277

פארי פנחסב55מדי פיסטוקציא45נא60-65נ0546252170ריקיסנני278

ראובן דרבסיא65לאא60-65נ0507330624ברברהצור279

מחפשב55נב60-65נ0544677821מישלבינוביץ280

רודריגו גונזלסב35מחפשתב55נב60-65נ0504333906רוזהגונזלס281

לאב60-65נ0528373637רוביןצל282

פורשין יארוסלבא55פאני וייסב65נב60-65נ0522269032נולהקורן283

א75נ0542626193מרגליתק'בונז284

אבי שמואליב75נולה קרןב65נא75נ0525230318פאניוייס285

מיניצר אלןא75נלאא75נ0546375310מייבהסמואלס286

לוסטיג ישראלב052257987165דיצההדר287

מחפשא45כרמי אילןא050888333245שחר מאירכהן288

עזרן רוניא45ריקי סנניב55נ0534455013מדיפיסטוקצי289

בן שלוש שלמהא050523773155עודדקוקיא290

בועז מרנשטייןא35יעל ויטלהא35נ0524349949מיכלאוזנבוי גרשגורן291

מחפשא45ירון דיאמנטא050785958545ניראשד292

קתרין שלוא054665472455אבינועםבלוך293

אבי גריןא054657737555אוהדברמן294

שפיר רועיא052335015835יניבגביש295

דפנה מורא35נ0526527153דיאנהגגוב296
מעורבים

א35 
פינקו סילביו

קובי פנחסא45מיכל אוזנבויא35נ0544642434יעלויטלה297

שגית משגבב55סילביו פינקוב050520915955פליקסוינשטיין298

קרסגי בניא054208560645דודזלניק299

דיאמנט ירוןא45לא0525527170נדיןטומשוף300

פיליפ ויינשטוקא45גיליאן מילינרא45נ0547784774קרןטלמור301

קרול לובלב054755317745גביגאווי302

גאווי גביב054432435445קרוללובל303

אשכנזי מוטיב050858505045רנירבינוביץ304

רני רבינוביץב052665960045מוטיאשכנזי305

מדמון ירוןב052546330045אלוןאיפרגן306

מרין רוברטוב054436336765רוניגולדמן307



דפנה מורב45שבח עיינבב054669626245שיאופיר308

שי אופירב45גגוב דיאנהא35נ0547648942דפנהמור309

מאיר פוקשיבקהא050799112155דניאלאהרונוביץ310

מישל גבאיא45ילנה דובינסקיא45נ0522720616לירוןלנגסנר311

קרסקס שמוליקא050575473075מתימירון312

מיכל אוזנבויא35דניאל מריןא052839637335בועזמרנשטיין313

0509222764שגיתמשגב314
-18נ

א30
פליקס וינשטייןב55משגב מיקה

דיאנה גגובב35פליקס וינשטייןב052226019955סילביופינקו315

אייזן תומרא050722334235איתיפסה316

אייל מאירב054561504545אורןצוקר317

כהן דורוןא45אלונה גוטפרידא45נ0546221557נטליצרש318

קשת אוריא052449344435אביקשת319

גו אורןא65א65נ0545440111נין'גשטראוס320


