
שם פרטיקבוצה'מס
שם 

משפחה
בת הזוג/שם בןקטגוריה בזוגותרמת התחרותמגדר

קטגוריה בזוגות 

מעורבים
בת הזוג/שם בן

'רמה בזכרדרעיתומר18-30גברים 1

מיקה משגב18-30זוגות מעורבים ללא25גברים 'רמה בזכרשטרסעידו18-30גברים 2

מיכאל רוזנברג25גברים 'רמה אזכראסףרוזנברג18-30גברים 3

מחפשמחפש'רמה בזכררומןמורדכוביץ30גברים 4

35זוגות מעורבים 35גברים 'רמה אזכרוקסלרודים35גברים 5

קרן ששוקר35זוגות מעורבים יובל אייל35גברים 'רמה אזכרסלםאיציק35גברים 6

מחפש35זוגות מעורבים חגית זינגר35גברים 'רמה אזכרקוביארליך35גברים 7

'רמה בזכרדרורבן עמי40גברים 8

מיכל אוזנבוידני רבינרזכראייזןתומר40גברים 9

דוד מור יוסף45גברים 'רמה גזכרדודפרץ40גברים 10

דודו פרץ45גברים 'רמה בזכרדודומור יוסף40גברים 11

אבירם מרקוביץ45גברים 'רמה בזכררועיאמרי40גברים 12

'רמה בזכרעמיאלאלוף40גברים 13

לירן דדון35גברים 'רמה אזכראיציקאלבז40גברים 14

איציק אלבז35גברים 'רמה בזכרדדוןלירן40גברים 15

'רמה גזכרגונזלסרודריגו40גברים 16

'רמה בזכרניקוקובה40גברים 17

כרגע אין35זוגות מעורבים מישל גבאי45גברים 'רמה אזכרסיבונירמי40גברים 18

מחפש'רמה אזכרפרדיבוחבוט45גברים 19

איציק אלבז45גברים 'רמה אזכרארזאשכנזי45גברים 20

'רמה גזכר  לפידותרן 45גברים 21

מחפשצביקה גילקמן45גברים 'רמה בזכרונטורהישי45גברים 22

אופיר דוד45גברים 'רמה גזכרמלכהגיל45גברים 23

פליקס וינשטיין45גברים 'רמה בזכרסלומוןליאור45גברים 24

רוי אימרי45גברים 'רמה בזכראבירםמרקוביץ45גברים 25

45גברים 'רמה בזכרגבאיטל45גברים 26

45גברים זכרדודאופיר45גברים 27

'רמה בזכרנתןסלמנדר45גברים 28

איציק זאבי 45גברים 'רמה אזכרלויןעודד45גברים 29

עודד לוין 45גברים 'רמה אזכרזאביאיציק45גברים 30

אלכס בוקי45גברים זכרשרוןטסלר45גברים 31

יעל ויטלה45זוגות מעורבים תומר אייזן45גברים 'רמה אזכרריבנרדני45גברים 32

לי פיין55זוגות מעורבים 'רמה בזכריגאלחדד50גברים 33

יורם חן55גברים 'רמה בזכרתמראמיר50גברים 34

שי ראוך'רמה בזכריוסיבן חמו50גברים 35

55גברים 'רמה בזכרשיראוך50גברים 36

אלכס גולדשהר45גברים 'רמה אזכראיילדבורא50גברים 37

'רמה בזכרזוברמןניר50גברים 38

יוסי בן ישי 'רמה בזכרצוקרוןשוקי50גברים 39

אסי גינזבורג55גברים 'רמה אזכרכהןדורון50גברים 40

'רמה גזכרירוןמדמון50גברים 41

גיל סטמפו55גברים 'רמה בזכריניבשמש50גברים 42

'רמה גזכרמונטיפיורימלכי50גברים 43

יניב שמש45גברים 'רמה אזכרגילסטמפו50גברים 44

דקלה צמח35זוגות מעורבים 'רמה בזכרמקסיםאמר50גברים 45

'רמה בזכראריאלמחפוד50גברים 46

גבי גולן55גברים 'רמה גזכראיציקמור50גברים 47

'רמה אזכראלכסנדרגולדשר50גברים 48

ארז עמר45גברים 'רמה בזכרסדוןיוסי   בן50גברים 49

45גברים זכראשדניר50גברים 50

45זוגות מעורבים רמי 35גברים 'רמה אזכרגבאימישל50גברים 51

שוקי צוקרון45גברים 'רמה בזכרבן ישייוסי50גברים 52

דורון כהן45גברים 'רמה אזכרגינזבורגאסי50גברים 53

 יגאל בן מורדכי45נשים ,45גברים 'רמה בזכררונןשפירא50גברים 54

45זוגות מעורבים שרון טסלר45גברים 'רמה ב',רמה אזכרבוקיאלכסנדר 50גברים 55

מחפש35זוגות מעורבים ישי ונטורה45גברים 'רמה בזכרגליקמןצביקה55גברים 56

אסף רוזנברג25גברים 'רמה בזכררוזנברג מיכאל 55גברים 57

שמעון בן שלוש55גברים 'רמה בזכרמן 'תורגניסים 55גברים 58

איציק מור55גברים 'רמה גזכרגביגולן55גברים 59

רונן שפירא45גברים 'רמה ג',רמה בזכרמרדכייגאל בן55גברים 60

'רמה אזכרבניכהן55גברים 61

שגית משגב55זוגות מעורבים ליאור סלומון45גברים 'רמה בזכרוינשטייןפליקס55גברים 62

55זוגות מעורבים 55גברים 'רמה בזכרכהןחגי55גברים 63

רוברטו מרין55גברים זכראבינועםבלוך60גברים 64

'רמה אזכרשכטמןארקדי60גברים 65

אמיר תמר55גברים 'רמה אזכריורםחן60גברים 66

זכרעודדקוקיא60גברים 67

55זוגות מעורבים 55גברים 'רמה אזכרויינשטוקפיליפ60גברים 68

'רמה אזכררוזןרמי60גברים 69

נסים תורגמן55גברים 'רמה בזכרשמעוןבן שלוש60גברים 70

לברט דדון'ג65גברים 'רמה גזכרגיבליאורי65גברים 71

מחפש65גברים 'רמה בזכרמוריסמלכה65גברים 72

65גברים 'רמה אזכרמריןרוברטו65גברים 73
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'רמה בזכרפיקארי 65גברים 74

מחפש65גברים 'רמה בזכרילברט'גדדון65גברים 75

אבנר גלבוע65גברים 'רמה אזכרפייבליעקב65גברים 76

זכראופנרטל65גברים 77

יעקב פייבל65גברים זכראבנרגלבוע65גברים 78

'רמה גזכרסוריטציון65גברים 79

זכרשאולהראל65גברים 80

'רמה גזכרורשבסקיאברם70גברים 81

בלה אייזגוייב55זוגות מעורבים רפאל גרבר65גברים 'רמה אזכראבישמואלי70גברים 82

רמי רוזן65גברים 'רמה גזכרדינריוסי70גברים 83

'רמה אזכרגרבררפאל70גברים 84

שגית משגב18-30נשים 'רמה אנקבהמשגבמיקה18-30נשים 85

ניסים תורג׳מן45זוגות מעורבים דיקלה צמח45נשים 'רמה בנקבהשניטמןקרן קליין40נשים 86

איציק סלם35זוגות מעורבים 35נשים נקבהששונקרקרן40נשים 87

תומר אייזן35זוגות מעורבים יעל ויטלה35נשים 'רמה אנקבהאוזנבוימיכל40נשים 88

רמי סיבוני35זוגות מעורבים 'רמה אנקבהדניאלשפירא45נשים 89

משולם מיכאל/ טל 55זוגות מעורבים גלית גור לביא45נשים 'רמה בנקבהפוקסנטע45נשים 90

דני ריבנר45זוגות מעורבים מיכל אוזנבוי35נשים נקבהיעלויטלה נדלר50נשים 91

מחפשת'רמה בנקבהבלהאיזגוייב60נשים 92

'רמה אנקבהגונזלזרוזה 60נשים 93

65זוגות מעורבים 'רמה אנקבהנולהקרן65נשים 94

נקבהשלושרית'נשים ב95

יגאל חדד55זוגות מעורבים 'רמה אנקבהפייןלי'נשים ב96

מחפשת65זוגות מעורבים נולה קרן55נשים נקבהעטרעדי'נשים ב97

שאול הראל55זוגות מעורבים נטע שמואלי55נשים 'רמה בנקבהגליתגור לביא'נשים ב98

מקסים אמר35זוגות מעורבים קרן קליין שניטמן35נשים נקבהצמחדיקלה 'נשים ב99

פליקס ויינשטיין55זוגות מעורבים מיקה משגב18-30נשים 'רמה אנקבהמשגבשגית'נשים ב100


