
בת הזוג/שם בןקטגוריה בזוגות מעורביםבת הזוג/שם בןקטגוריה בזוגותמגדרשם משפחהשם פרטיקבוצה'מס

זכרלוינשוסאיתמר18-30גברים 1

זכרהלויבן יהודה יצחק18-30גברים 2

זכרהנדרינווה18-30גברים 3

עלי עזב25גברים זכרלסוחיןטום18-30גברים 4

25גברים זכרבן חמוכפיר 18-30גברים 5

זכרלייזרעומר18-30גברים 6

זכרעזבעלי18-30גברים 7

זכראליהוניר 30גברים 8

35גברים זכרשרוניבועז35גברים 9

35זוגות מעורבים 35גברים זכרבן ברוך גיא35גברים 10

זכרשפיראנועם35גברים 11

זכררוזינקנועם35גברים 12

זכרקנצוקר איתמר35גברים 13

35זוגות מעורבים 35גברים זכרגלעדהראל35גברים 14

גיא גדניר45גברים זכרלייטנראופיר40גברים 15

זכרנמנידרור40גברים 16

זכרשמוליקר'מדג40גברים 17

זכרעידוקרנר40גברים 18

זכרכהןאושרי40גברים 19

קרן ששונקר35זוגות מעורבים יובל אייל35גברים זכרסלםאיציק40גברים 20

זכראדרידודי40גברים 21

זכריניבזוברמן45גברים 22

פתוח45זוגות מעורבים אופיר לייטנר45גברים זכרגיאגדניר45גברים 23

זכרברזיליתום45גברים 24

זכרגדניררון45גברים 25

זכרסנדוי שטייןסבסטיאן45גברים 26

פרקלסקי דני45גברים זכראהרונוביץדניאל45גברים 27

תמיר לווינגר45גברים זכראברהמובאריאל45גברים 28

אריאל אברהמוב45גברים זכרתמירלוינגר45גברים 29

אורן צוקר45גברים זכראיילמאיר45גברים 30

עדי קסיר35זוגות מעורבים צחי בר אור45גברים זכרמיכובוסקו45גברים 31

45זוגות מעורבים ,35זוגות מעורבים אייל מאיר55גברים ,45גברים ,35גברים זכרצוקראורן45גברים 32

זכראוריגיל50גברים 33

זכרמונטיפיורימלכי50גברים 34

איתי הרשקוביץ55גברים זכרספרירון50גברים 35

זכרגאויגבריאל50גברים 36

אלון עזורי זכריוגנדאורי50גברים 37

ליאת קורן 45זוגות מעורבים זכרצוקרוןשוקי50גברים 38

זכרזוברמןניר50גברים 39

זכרתובלאבי50גברים 40

זכראיתיהרשקוביץ50גברים 41

דניאל אהרונוביץ45גברים זכרפרקלסקידני50גברים 42

דוויד בידרמן45גברים זכרנסיםאייל50גברים 43

55גברים זכרזיופלד50גברים 44

זכרפרוזגבריאל55גברים 45

עופר חכים55גברים זכרניסיםבוקובזה55גברים 46

זכרזנזורישלום55גברים 47

זכרגבימיכאל55גברים 48

אורי יוגנד55גברים זכרעזוריאלון55גברים 49

זכראשכנזיחזי55גברים 50

מחפש איציק סלם 35גברים זכריובלאייל55גברים 51

אין55זוגות מעורבים אין55גברים זכרכהןחגי55גברים 52

זכרעופרחכים55גברים 53

אייל ניסים45גברים זכרבידרמןדיויד55גברים 54

דיאנה גגוב35זוגות מעורבים פליקס ווינשטיין35נשים ,55גברים זכרסלביופינקו55גברים 55

זכרכהן יוסי 55גברים 56

זכרגולןדני55גברים 57

זכרכהןתמיר60גברים 58

וסילי55גברים זכראליטולדנו60גברים 59

אלי טולדנו55גברים זכרושוקוסילי60גברים 60

שגית משגב55זוגות מעורבים סילביו פינקו55גברים זכרוינשטייןפליקס60גברים 61

זכרבן נוןבועז60גברים 62

מחפש65גברים זכר65KenToltzגברים 63

זכרזרגרימוטי65גברים 64

זכרשמעוןבן שלוש65גברים 65

זכרבן מאיריואל65גברים 66

זכרתמיררוזנטל70גברים 67

זכרשינגרטןברוך70גברים 68

זכרשטריתדניאל70גברים 69

זכרראובןדרבסי70גברים 70

זכרברלוביץאילן70גברים 71

זכראשדאמיר75גברים 72

זכרלויפורשמעון80גברים 73

נקבהאיתחליגל18-30נשים 74

נקבהרוזןשירה18-30נשים 75

וסקו מיכוב35זוגות מעורבים דנה פרבר45נשים נקבהעדיקסיר35נשים 76

סילביו פינקו35זוגות מעורבים נקבהגגובדיאנה35נשים 77

גילי הפנר35זוגות מעורבים נקבהמרגליתמירי40נשים 78
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45נשים נקבהרביירדנה40נשים 79

מחפשת45זוגות מעורבים ריקי סינאי55נשים ,55גברים נקבהאייריךויולטה45נשים 80

איציק סלם35זוגות מעורבים ליאת קורן45נשים נקבהששונקרקרן45נשים 81

נקבהפרברדנה50נשים 82

45נשים נקבהדביניקרוג50נשים 83

נקבהמאורשנה50נשים 84

שוקי צוקרון45זוגות מעורבים קרן ששונקר45נשים נקבהקורןליאת50נשים 85

נקבהפוגוסיאןיוליאנה50נשים 86

פליקס ויינשטיין55זוגות מעורבים נקבהמשגבשגית55נשים 87

55נשים נקבהסנניריקי60נשים 88

65זוגות מעורבים 55נשים נקבהוייספאני75נשים 89


