
גיליון1

1עמוד 

Anttila PetteriFIN0H50B10:34:00
Brunell AnnaSWE422430D4510:10:00

Cernohous PetrCZE49470H35B10:40:00
Denysenko TamaraUKR7200270D5510:46:00

Dotsenko OlenaUKR0D21A10:39:00
Ersteniuk VolodymyrUKR0H21A09:24:00

Hrazdil JiriZ682621H21B10:24:00
Kadava EvaZ8171D5510:36:00

Kadavy ZdenekZ8155H6510:36:00
Konovalov OleksiiUKR0H16A10:33:00

Ludwig RolandSUI7203441H4010:37:00
Olisauskas RaimondasLTU2005696H50A09:48:00

Schnauss MarinaGER339007D21C10:08:00
Svilpe Elina7206349עמק חפרD21A10:45:00

Tarkkanen TuomasN0H50B10:32:00
Trimboi IhorUKR9200155H4010:20:00

Wollenberg BerndGER9130748H6510:30:00
Zdrahal RobertCZE895219H5510:42:00
Zdrahal TomasZ1931332H21B10:26:00

Zdrahalova KristynaZ52530D21C10:38:00
2071101H6510:42:00גלילאבוגני שמואל

2083339H1409:54:00חבל מודיעיןאבידן אור
2071084H35B09:56:00חבל מודיעיןאבידן אליק

2083350H1209:04:00חבל מודיעיןאבידן עדן
253338H6510:08:00גלילאביטל עפר
8213128H21A10:06:00גלילאבנר אסף
8401084H5510:16:00גלילאבנר עוזי

2071103H21C09:47:00יזרעאלאברהם דקל
2071242H6509:06:00חבל מודיעיןאברהם יובל
2071390H21C09:55:00יזרעאלאברהם רגב
0H21C10:13:00יזרעאלאגוזי שוהם
0H1409:27:00אדר אביב

0H6509:38:00ראשון לציוןאהרון חיים
7110901H16A10:03:00עמק חפראוזן דרור

2071284H7009:10:00לב השרוןאולייניק אלישע
2071238H5510:06:00חבל מודיעיןאוסוליבן אריה
2071294H5510:56:00גלילאוסטר שמואל

0D21C08:54:00חבל מודיעיןאוסטרובסקי אנה
2071104H7009:02:00גלילאור אורי

2071575H21C09:13:00אור זהר
2071003D21B08:56:00חבל מודיעיןאיגנטוב אידה
2071009D21B08:58:00חבל מודיעיןאיגנטוב אירה

2071046H4509:02:00חבל מודיעיןאיגנטוב אנדרי
2071058D4009:04:00חבל מודיעיןאיגנטוב אנה
1413605H21B08:53:00חבל מודיעיןאיזביצקי גל
1409902H35B08:54:00חבל מודיעיןאיזביצקי עוז

2071078D21C10:40:00יזרעאלאילן גאיה
2071349H21B10:33:00יזרעאלאילן זיו

2071112H5510:50:00יזרעאלאילן יעקב
2071034D6009:02:00חבל מודיעיןאינגלס ורדה

9099999H4010:18:00השרוןאלוני דודי

 

אסא טכניון
חיפה



גיליון1

2עמוד 

2071107H6009:50:00חבל מודיעיןאלוש דוד
2071109D5509:38:00חבל מודיעיןאלוש רות

2087492H4510:25:00לב השרוןאליאס אילן
2071550D1410:06:00אליאס מעין
1414508H18B10:41:00לב השרוןאליאס נדב

2088298H1410:40:00לב השרוןאליאס תומר
0H1410:24:00טכניון כרמלאלפרט רועי
7203876H16A09:07:00לב השרוןאפרת אלון
7203875H4009:06:00לב השרוןאפרת ירון

0D21C08:52:00חבל מודיעיןארבר רעות
2071014H5509:48:00יזרעאלארד ארז

2071111H21B08:56:00חבל מודיעיןאריאל אביעד
2071252H50B10:00:00טכניון כרמלארידור יריב

2071333H21B10:08:00יזרעאלארצי ירון
2071187H5509:08:00השרוןאש נחמן

9567890H4010:22:00יזרעאלאשכנזי אסף
2071378D4510:32:00יזרעאלאשכנזי גנית

1008072H7008:52:00השרוןאשל חגי
2083344H6510:26:00גלילאשר שמואל
2069558H18A09:50:00עמק חפרבביוף אלעד

2071053H5509:00:00השרוןבוכבינדר מודי
259959H4009:10:00גלילבולוטני מיכאל

0H21C09:37:00טכניון כרמלבוסתן חובב
2071010H5509:46:00יזרעאלביאר אביחי

2071050H5509:32:00השרוןבלגלי רן
2071114H35B09:02:00בן אור גלעד

0D1409:32:00בן אליעזר שירה

2071102H21C09:45:00אסא ירושליםבן דור יואב
2045676D4009:00:00עמק חפרבן הרים טל

2071312H21B10:06:00יזרעאלבן יוסף דולב
2071064H6009:46:00יזרעאלבן שטרית מאיר
2071285H21B09:32:00יזרעאלבן שטרית נדב

1006479H16B09:19:00חבל מודיעיןבן ששון מתן
2071546H50B09:18:00חבל מודיעין

2071591H16A09:05:00טכניון כרמלבקר תומר
2076482H50A09:10:00חבל מודיעיןבר אבי

2071086H50B09:00:00לב השרוןבר יהודה יונתן
2071121H4509:14:00השרוןבר קוסטיה

2071393H16B09:01:00חבל מודיעיןבר רועי
0H1410:20:00טכניון כרמל

0SHORT
0SHORT

1100403D1409:58:00לב השרוןברבינג נעה
2071136H7009:52:00טכניון כרמלברג דוד

422511H21B09:12:00טכניון כרמלברג יובל
2071276H4010:02:00ברגיל עופר
2071122H18A10:30:00יזרעאלברזק עילם

2071077H35A09:06:00טכניון כרמלברית עדו
2071595H1409:09:00לב השרוןברן עידו
0D21C09:32:00יזרעאלברק רוני
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0H50B11:02:00ברקאי אלי
2071016H21A09:54:00לב השרוןברקאי סתיו
2071072H5510:24:00לב השרוןברקאי עזרא

2071100H18A10:29:00טכניון כרמלברקוביץ אלון
2071547H50B10:52:00טכניון כרמלברקוביץ עמירן

2071361H21C08:57:00ברקן אורי
2071498H35B10:34:00השרוןגוברדובסקי ולדיסלב

2071124D5509:08:00חבל מודיעיןגוטמן אילנה
1033316H5508:52:00חבל מודיעיןגוטמן יהודה

2071126D21B10:00:00אסא ירושליםגוטמן נטע
2071354D21A09:34:00חבל מודיעיןגוטמן עדי
2071127H21A09:30:00חבל מודיעיןגוטמן רעי
2071099H5509:58:00גול אפק

9471203H6509:24:00עמק חפרגולדהכט גיורא
7220184H21A10:00:00עמק חפרגולדנר יקיר

1396190H7009:42:00גלילגופשטיין סמיון
2071096H21B09:20:00יזרעאלגילה אייל

2071069H50A09:28:00יזרעאלגילה זיו
2071339H1409:38:00יזרעאלגילה נדב
2071128H5510:02:00גלזר אילן
2071317H4509:40:00גלילי גיא

1413612H4009:08:00השרוןגנדלמן אייל
0H21C10:11:00חבל מודיעיןגנוסר תומר
1417767H21C08:51:00חבל מודיעיןגסטר עדן

2071553H21C09:03:00גסטר עמרי
2071023H21B08:54:00טכניון כרמלגפן גוש

2069557D21C11:00:00עמק חפרגרדי הדס
7150479H35B09:28:00עמק חפרגרדי עומר

2071588H1409:48:00גרוסמן אלון
2071250H6509:58:00השרוןגרין וורן

2071129D21A10:31:00גרינברג אניה
2071130H4010:32:00גרינברג גיל
2071272H35A10:18:00השרוןגריף דניאל
2071157H4010:51:00לב השרוןגרנט עופר
2071277H18A10:53:00לב השרוןגרנט רועי

2083342H50B09:22:00גרסל נועם
2083333H1409:52:00

2071154H7009:04:00ראשון לציוןדביר יונתן
2071306H21B10:04:00יזרעאלדבש אורי

2071117H4509:52:00יזרעאלדבש רן
2071235D5509:12:00דגון אורנה

2111671D16B10:14:00דגן יהל
2071280D21C10:26:00יזרעאלדה קוסטא ענבר

2071133D7009:45:00יזרעאלדה קוסטה בק רוני
2071257D6509:00:00לב השרוןדודלזק חוה

2071248H7009:08:00לב השרוןדודלזק צביקה
2071399H5510:14:00השרוןדפני אבישי
9733330H6509:26:00השרוןדפני אהוד
2071366H16A10:21:00חבל מודיעיןדקל ברק
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2071356H16A10:19:00חבל מודיעיןדקל שגיא
2071024H21A09:57:00השרוןהימן איל
2071090D5510:22:00השרוןהימן יונה
2088289H21C10:25:00השרוןהימן עוז
1191119H50B10:54:00השרוןהימן רז

2071036H4009:52:00השרוןהימן רפי
2071001H6010:10:00חבל מודיעיןהלחמי אבנר
2071135H35B09:38:00חבל מודיעיןהלחמי ליאור

2071138D21C10:50:00חבל מודיעיןהלחמי קרן
2071189D5509:48:00חבל מודיעיןהלר הדר

2071526H1409:21:00חבל מודיעיןהראל איתמר
2071139H21C09:49:00הראל דור

2071031H35A09:00:00גלילהרשמן שחר
2071524D21A10:34:00ובמן איה

2071040H5509:54:00לב השרוןוולשטיין דן
1221170H6008:54:00טכניון כרמלוידר יואב
2071365H21B09:36:00יזרעאלויינר יגאל
2071043H5510:44:00חבל מודיעיןויינר עמית
2088710D5510:44:00חבל מודיעיןוייס חגית

2071075H5511:04:00חבל מודיעיןוילנר אמנון
2071147H4010:49:00טכניון כרמלוינר תומר

2079040H16A09:15:00וינשל יואב
2071032H50A09:24:00חבל מודיעיןויסמן שאול
0H21C09:39:00טכניון כרמלויסר אחיהו
2071002H6010:38:00חבל מודיעיןונדל עמרי

504727D21C08:56:00ורבין אסיה
9200281H4010:47:00ורבין עודד
0D4010:56:00זבולון אינה

2066903H16A09:09:00זורע אלון
2071176H1409:00:00זורע טל

590917H50B09:30:00לב השרוןזזינסקי אנריקו
0H1410:22:00טכניון כרמלזיגמונד רועי
2113417H4009:04:00השרוןזידנוב דניס

2071168D21A09:58:00טכניון כרמלזיו קרן
0D1209:00:00חבל מודיעיןזילברברג תמר

2071373H5510:10:00יזרעאלזילברשטיין דרור
2071148D5009:40:00יזרעאלזילברשטיין נעמה
2021673H50A10:20:00ראשון לציוןזלצמן אלכסנדר

2071372H16A09:27:00לב השרוןזמיר סלע
2071097D21B10:26:00גלילזריהן בר

2071375H50A09:16:00לב השרוןחדד עמית
2071067H50B10:56:00חבל מודיעיןחובב שימי

7885801H16A10:07:00יזרעאלחורש גל
2071240H5510:52:00יזרעאלחזן גדעון

2071153H18A09:56:00יזרעאלחי נועם
1009885D6509:30:00השרוןחנטקוב מריה

2071295D16B09:34:00חבל מודיעיןטויג גילי
2071158H4509:32:00חבל מודיעיןטויג רון

2071389D6010:54:00חבל מודיעיןטייט אבה
2071523D1409:03:00טייטר יאנה
7633876H1410:32:00טכניון כרמלטייכמן צוף
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2071131H4509:30:00טל אביב
2071315D1209:46:00

2071160H21B08:57:00יאיר אור
2071313H1410:28:00יזרעאליבסייב אדר

2071162H50A10:02:00יזרעאליבסייב אריה
2071338D4010:28:00לב השרוןיוגב דפנה
7209468H1410:18:00לב השרוןיוגב מעין
2071346H4509:42:00לב השרוןיוגב רביב
2071286H16A10:43:00לב השרוןיוגב רותם

2071017H5509:50:00חבל מודיעיןיודפת עופר
2071342H35B10:32:00יזרעאליוחנן גיא

2021621H50A09:50:00גליליופה פבל
7207793D21A09:40:00גליליופה קטרינה

2071347D16B09:42:00ימין עדי
2071377D1209:50:00ימין שירי
2071055D21C10:18:00יזרעאליסעור גל

8181995H21A10:24:00יזרעאליסעור ניצן
8291968H35A10:12:00יזרעאליסעור ניר

2071052D4510:16:00יזרעאליסעור ענבר
8032002H16A10:39:00יזרעאליסעור רתם

2071275H5509:18:00השרוןיעקבי אלישע
2071239H21A09:21:00השרוןיעקובי ארם

2071576H5509:24:00חבל מודיעיןיפה פיני
2094909H21C10:27:00חבל מודיעיןיצחקי עמית

7130402H16A10:29:00עמק חפרירדן גלעד
2071218H16B09:53:00ישראלי עומר

2071004H35A09:51:00כהן נמרוד
2071076H4009:16:00טכניון כרמלכהן תומר

7201222H4009:05:00השרוןכהנא איתן
7200994H18A10:36:00השרוןכהנא אלון

417297H21B08:52:00השרוןכהנא עמית
0H1209:30:00חבל מודיעיןכוכבא תומר
2071391H1409:46:00כורמיאן ירדן

2071166H18A10:43:00יזרעאלכחל עמר
2083331H50A10:06:00השרוןכספי שי

2071253H5509:14:00ראשון לציוןכפרי גדעון
2071310H4509:06:00לב השרוןכצמן אדי

2076489D5509:22:00חבל מודיעיןכרמי עינת
2071580D1209:54:00חבל מודיעיןכרמיאלי דניאל

2071590D1409:50:00חבל מודיעיןכרמיאלי לין
2071167H6009:54:00עמק חפרכרמין עמיר

2071079H4008:55:00טכניון כרמללבבי שי
2071151H21A10:30:00לבד אנטון
2071070H35B09:36:00לב השרוןלדרר חגי

2071171H50A09:36:00לב השרוןלוז יואב
7700008H35A09:15:00עמק חפרלוי אלדד

2071196H50B10:58:00חבל מודיעיןלוי יוסי
0H1410:26:00טכניון כרמללוי מעיין
2071316H16B09:11:00יזרעאללוי ענבר
2071169H35B09:04:00לוין הדר
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2071048H7008:58:00עמק חפרלוין עודד
2071173D5510:42:00גליללוינקרון זהבה
2071538H21B10:35:00גליללוינקרון יונתן
0D21C10:48:00גליללוינקרון יעל
2071152H4009:22:00לויצקי פבל

1370101H4509:20:00חבל מודיעיןליאור איל
1375078H1210:06:00חבל מודיעיןליאור עמית
1478041H21C09:41:00חבל מודיעיןליבוביץ גיל

2071540H21B09:38:00עמק חפר
1321322H21B09:48:00עמק חפרליפוביץ אלכס

2071182D5010:24:00השרוןליפמן יעל
2071180H6010:18:00השרוןליפמן רמי

2070447H1410:00:00גליללישנקו איליה
2071082H21B10:28:00יזרעאללנס עידן

2071183H21B08:58:00טכניון כרמללסמן אורן
1396153D6008:58:00גליללפושנר לובוב

1111774D4009:26:00לב השרוןמאיר ענת
9090565H50B10:28:00חבל מודיעיןמאירוב זוריק
2083349H1410:08:00חבל מודיעיןמאירוב עופר

2071186H5509:06:00חבל מודיעיןמאירי נעם
2071123H21A09:27:00טכניון כרמלמאירקוביץ יבגני

2071198D21A10:00:00מאירקוביץ מארינה
2071156D5509:42:00טכניון כרמלמאירקוביץ סופיה

2071597H5509:26:00חבל מודיעין

2083338H21C09:17:00אסא ירושלים
2071190H50B09:56:00עמק חפרמורג בועז

2071367H21C08:59:00מורד נדב
2076485H6009:20:00חבל מודיעיןמזרחי ניסים

1582105H16A10:15:00גליל
2071254H4509:54:00השרוןמינסקי אבי

2071005H7008:56:00השרוןמינסקי מנחם
2071307H1410:04:00השרוןמינסקי עדי
2071360D4510:30:00יזרעאלמינצר דליה

2071045H5510:46:00יזרעאלמינצר צפריר
2110169D1410:10:00יזרעאלמינצר תמר
0D21C09:24:00חבל מודיעיןמלכה נופר
2071164H50A09:34:00יזרעאלמלמד דרור

2107120H35B09:40:00השרוןמלץ אבי
2071194H50B10:44:00חבל מודיעיןמנדל רועי
2071385D1210:10:00חבל מודיעיןמנור אליה
2071197H6010:46:00חבל מודיעיןמנור משה
2447900H18B09:59:00מנור נועם

2071119D4509:06:00מסינג ענת סיפורים
2068640D21B09:44:00מצגר מאיה
2068639H5509:42:00מצגר קובי

2071577H1409:24:00לב השרוןמצפון אמיר
2071565H4509:44:00לב השרוןמצפון גיורא
2071589H1409:06:00לב השרוןמצפון פלג

א"א ת"אס

סלב'ליזוגוב ויאצ

אסא טכניון
חיפה

טוב גד-מה

טוב יואב-מה

אסא טכניון
חיפה

הוכמן ברק-מינדל

א"א ת"אס
א"א ת"אס
א"א ת"אס
א"א ת"אס



גיליון1

7עמוד 

2071512D21C10:04:00מרגלית טלאל
9201673H16B10:09:00עמק חפרמרימס יואב
2071039H6010:14:00חבל מודיעיןמשלי יובל

2071083D6010:20:00חבל מודיעיןמשלי ליסה
2089668H1409:12:00טכניון כרמלמתתיהו גל

2071080H35A09:45:00עמק חפרנאון רועי
2071065H4509:58:00לב השרוןנהרי צחר
2071251D21B10:08:00לב השרוןנוימן נעה

2071006H4010:27:00נוימן עומר
2071085H18A09:18:00השרוןנוסבוים איתם
2071047H4509:12:00השרוןנוסבוים יצחק
2071093H16A08:55:00השרוןנוסבוים נדב

417298H1409:15:00השרוןנוסבוים עמרי
2071056D4509:28:00השרוןנוסבוים שרון

0H1409:30:00נוסוביצקי יובל
2069552D21A09:14:00טכניון כרמלנוסונובה אירינה

2071359D1409:44:00חבל מודיעיןנחושתן יהלי
2071057H50A09:26:00חבל מודיעיןנחושתן ירון

2071505D21C10:02:00אסא ירושליםניאגו נטלי
2071236H5511:02:00ראשון לציוןנירן חן

2083341H4009:03:00טכניון כרמלנסראלדין נגיב
2083343H8009:05:00ראשון לציוןנצר מיכאל

2071179D5509:46:00חבל מודיעיןנתיב רות
2071386H5510:12:00חבל מודיעיןנתנאל איל
2071392H21B10:16:00חבל מודיעיןנתנאל יובל

8634938H21A10:36:00עמק חפר
2071094H5510:48:00לב השרוןסגל דוידי

2071293H35A09:09:00סגל זף
417296D21C10:58:00סגל יעל

2071091H50A09:04:00יזרעאלסט שי

2071203H50B11:00:00סטפנוב ולרי

2071204D5510:52:00סטפנוב סבטלנה
2071318D5009:16:00גלילסיאיילב טניה
2071328D21C09:30:00השרוןסיוריבר יוליה

2083348H21C09:57:00אסא ירושליםסירוטה עדו
895409H21B09:44:00עמק חפרסירוטוב יבגני

7023008H16B10:01:00עמק חפרסלומון נעם
7981111D4510:06:00גלילסמרין זאנה
2071227H1209:58:00חבל מודיעיןסרגה אורן
2801132H4510:08:00חבל מודיעיןסרגה אלי

2071380D21B09:22:00חבל מודיעיןעבודי נועה
7477477H16A09:33:00יזרעאלעברי מתן

0SHORTעגור הלוי איילה
2071585H50A10:04:00יזרעאלעופר טל

2071268H16A10:17:00לב השרוןעין דר מתן
9200287H5510:58:00חבל מודיעיןעמיעז איתן

אסא טכניון
חיפה

א"א ת"אס

 

בר גיא-סבו

א"א ת"אס
א"א ת"אס

אסא טכניון
חיפה

אסא טכניון
חיפה

 



גיליון1

8עמוד 

2071292H50A09:38:00יזרעאלעמר איציק
2071205H5509:10:00גלילענבר אברהם

2071206H21B08:59:00גלילענבר ליאור
2071290H6009:12:00לב השרוןפאר יוסי

0H1409:56:00פולק נעם
2071259D4509:56:00פיאדה עדי

2071063D21B10:22:00יזרעאלפיין נרי
2071233H50B10:48:00טכניון כרמלפישמן סרחיו

0H21B10:23:00טכניון כרמלפישמן עידן
0H35B08:50:00לב השרוןפלג עומר

2071345D1409:40:00יזרעאלפלדמן מיה
2071572SHORTYיזרעאלפלדמן שגיב
2071149H35B10:04:00יזרעאלפלדמן שלו
2071300H6010:24:00גלילפלוט אשר

2071297H50B09:14:00פלוטקין רון
2071332H50B09:16:00חבל מודיעיןפנפיל אבי

0H21A09:48:00אסא ירושליםפרדקין מיכאל
7677557H16A10:05:00יזרעאלפרטוק עמית

2071330D6008:50:00גלילפריד בתיה

2071209D21C09:50:00פריד טל
230740H7009:28:00פרידמן אלכס

2071181H6010:20:00גליל
2071336H21B09:01:00חבל מודיעיןפרנטה מאור
1251255H6009:40:00חבל מודיעיןפרנקו אהרון

7010662H50A09:46:00עמק חפר
417272H4010:41:00גליל

2071044H18B08:53:00צוקר מתן
2071274H5509:16:00ראשון לציוןצור אבנר
2071343H18A10:12:00עמק חפרצור אמיר

2071287H50B09:36:00לב השרוןצפורי אבנר
8222222H50A09:18:00לב השרוןצפורי דרור

7558837H21B09:42:00אסא ירושליםקאופמן אסף
2071211H4009:24:00חבל מודיעין

2071282H21B09:30:00גלילקוזלוב אלכסנדר
2071234D7010:15:00לב השרוןקוצר אנדרה
2071364H7010:50:00לב השרוןקוצר עמוס

0SHORTYקורן יקי
2071088H6510:40:00ראשון לציוןקורנברג ישראל

2071552H21C09:29:00אסא ירושליםקינן יהונתן
2071105H6009:48:00קינר דורון

2071027H35B10:18:00השרוןקליימן מיכאל
2071215D21C09:52:00

7200804D21B10:36:00השרוןקלקשטיין בר
2083354D4010:34:00השרוןקלקשטיין גלית
2083353H1210:02:00השרוןקלקשטיין יובל
7204750H1410:16:00השרוןקלקשטיין נדב
7203759H35B10:38:00השרוןקלקשטיין ניר

א"א ת"אס
א"א ת"אס

א"א ת"אס

אסא טכניון
חיפה

א"א ת"אס
ים'פרישפלס ג

ונוק דמיטרי'פרצ
יזיק דן'צ

א"א ת"אס

זולטן' קובץ

 

א"א ת"אס

א"א ת"אסטל-קלמנוביץ מי



גיליון1

9עמוד 

2071314H16A09:25:00יזרעאלקמרון אמיר
2071019D1410:02:00קניג ליאן

2057489H16A09:43:00קצפ רוי
2071195H50B10:22:00רבד איתי
2071358SHORTYרביד איל

2071013D4009:34:00רביד איריס
2071025D6010:14:00רביד דליה
2071012H1409:18:00רביד יואב
2083335D1209:15:00רביד יעל

2071062H7010:16:00רביד משה
2071051H35A09:18:00רביד נועם
2071054D3509:34:00רביד נעמי

2071021D5510:12:00חבל מודיעיןרגב יעל
2071329D21B10:30:00חבל מודיעיןרגב יערה

2071037H5510:20:00חבל מודיעיןרגב שמואל
2071340H21B10:10:00חבל מודיעיןרגב שקד

2801095H16A09:31:00טכניון כרמלרובין אופיר
0H4008:50:00רובין יובל

2071584H16B10:37:00טכניון כרמלרובין רז
2088281D21B11:00:00רוז דנה

2071514SHORTY
2071288H6508:50:00לב השרוןרונן מיכאל

2071028H6010:12:00ראשון לציוןרז שלמה
1212597H21B09:46:00השרון

2071557D4509:20:00גלילריינהרץ אורית
2071381H4509:08:00גלילריינהרץ יניב

0H5509:30:00יזרעאלרינת שרון
2071224D1410:38:00ריף הגר
2071245H4509:00:00יזרעאלרם יוחאי

2071174H35B10:28:00טכניון כרמלרם שי
2071219D5009:10:00גלילרן רות

2071220H5509:12:00גלילרן שמאי
0SHORTרשף איתי
2071256H16A09:23:00חבל מודיעיןשביב יואב

2071178D4009:44:00חבל מודיעיןשביב מיכל
2071137D1209:34:00חבל מודיעיןשביב מעין
2071269D1209:42:00חבל מודיעיןשביב עינב

1417126H4509:22:00חבל מודיעיןשביב רן
2071395D4009:18:00שגיא קרן

2071308H35B09:20:00שגיא שחר
9101010H16A09:35:00יזרעאלשדמי ים

7497749H16A10:31:00עמק חפרשוח עומר
1410804H6009:32:00לב השרוןשור אריק
2071221H4009:00:00לב השרוןשור מוטי
2071400H1210:30:00יזרעאלשורץ יהל
2071071H35A09:03:00גלילשורר רונן

2071271H5510:54:00חבל מודיעיןשחורי איתי
1412539H16A10:35:00חבל מודיעיןשחורי דניאל

2071273H4009:28:00עמק חפרשחורי יורם
2071334H50B10:04:00חבל מודיעיןשחר יוסי

417294H4008:51:00לב השרוןשחר ליעד

א"א ת"אס
א"א ת"אס
א"א ת"אס
א"א ת"אס
א"א ת"אס
א"א ת"אס
א"א ת"אס
א"א ת"אס
א"א ת"אס
א"א ת"אס
א"א ת"אס

 

א"א ת"אס
א"א ת"אסגדיש אלון-רוזנצוייג

רוטשילד דניאל-רז

א"א ת"אס

 

א"א ת"אס
א"א ת"אס
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10עמוד 

2071092D4509:36:00לב השרוןשחר נוימן ענת
2071038H35B09:52:00ראשון לציוןשטיין יואב

2071353D4509:58:00טכניון כרמלשינדלר ברגמן יהודית
2071319H50B10:02:00טכניון כרמלשינדלר זיו

2071304D16B09:36:00טכניון כרמלשינדלר לידי
2071184SHORTטכניון כרמלשינדלר ליל

2071087H50A10:00:00חבל מודיעיןשכטר גיל
1105870H21B10:25:00חבל מודיעיןשכטר דביר
2083346D1410:30:00חבל מודיעיןשכטר רותם

2083337H1410:36:00שלו יואב
2071363D1410:34:00שלו ניצן

2071026H6009:44:00יזרעאלשמואלי אשר
2071144H21C09:51:00יזרעאלשמואלי חן

2071382H21B10:14:00יזרעאלשמואלי מופז
2071296D5509:14:00יזרעאלשמואלי נורית

0MEDשמי אמיתי
2071542H21B09:02:00גלילשמלא יאיר

7203677H50A09:56:00חבל מודיעיןשמע נתי
2071145H1209:38:00חבל מודיעיןשמעיה יער

2111100H1410:12:00עמק חפרשני יובל
2071041H4009:54:00שפי יוחאי
2071049H7009:34:00השרוןשפי שאול

2068536H21C09:21:00שפירא אורן
2071118H50A10:30:00טכניון כרמלשפר יהודה
2078590H16A10:23:00שפר שחר

2071355D5510:00:00גלילשקד אורית
2071229H4009:26:00גלילשקד יוסי

2071226D21C09:54:00שקד רונה
2071478H35A09:12:00ראשון לציוןשרון דניאל

9933838H50B10:06:00חבל מודיעיןתלם איתיאל

א"א ת"אס
א"א ת"אס

 

א"א ת"אס

אסא טכניון
חיפה

א"א ת"אס

אסא טכניון
חיפה
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11עמוד 

09:30:00ילדות0חבל מודיעיןטויג ענבל6071

10:00:00ילדות58812071170
09:45:00ילדים0לב השרוןיוגב שחר6073
10:00:00ילדים12סגל יערה6262
10:00:00ילדים417295סגל נגה5858
10:00:00עממי0בר ורד6721
09:00:00עממי0טכניון כרמלדרור הרניר6265

שגיא קשת
א"א ת"אסטארה

א"א ת"אס
א"א ת"אס
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