
MEN
Leg.1 Leg.2 Leg.3

(1) גליל 1 שמלא יאיר רינת גיל קוזלוב אלכסנדר

(2) גליל 2 ריינהרץ יניב מינדל ברק בולוטני מיכאל

(3) השרון 1 גריף דניאל כהנא אלון נוסבאום נדב

(4) השרון 2 הימן אייל סגל תום ליפמן אשל

(5) השרון 3 ניסים יונתן לוגרנר מתי יעקבי ארם

(6) השרון 4 מלץ אבי קלקשטיין ניר מינסקי אבי

(7) השרון 5 מור יפה גוברודבסקי סלבה גנדלמן איל

(8) מודיעין 1 גנוסר יובל גנוסר תומר גנוסר נדב

(9) מודיעין 2 מנור איתי אביעד אריאל נתנאל יובל

(10) מודיעין 3 איזביצקי גל שכטר דביר יצחקי עמית

(11) מודיעין 4 סלפק אמיר סלפק אורן ליאור אייל

(12) מודיעין 5 פרנטה מאור איזביצקי עוז הלחמי אבנר

(13) מודיעין 6 שביב רן גוטמן רעי סרגה אלי

(14) יזרעאל 1 יסעור ניצן עברי מתן יסעור רותם

(15) יזרעאל 2 סט כרמל בן יוסף דולב יופיטר רותם

(16) יזרעאל 3 ארצי ירון אברהם דקל אברהם רגב

(17) יזרעאל 4 פניני תומר שמואלי מופז שמואלי חן

(18) יזרעאל 5 פלדמן שלו ויינר תומר אלקחר בר

(19) יזרעאל 6 ברעם גיא קמרון אמיר דנק שחר

(20) יזרעאל 7 עידן אלקחר יוחנן גיא חזן גדעון

(21) כרמל 1 גפן גוש רם שי כהן תומר



( MEN )

(22) כרמל 2 רונן אייל צופה איתי צופה אופק

(23) מנשה 1 כצמן אדי גרנט עופר לדרר חגי

(24) מנשה 2 יוגב רותם זמיר סלע סגל ערן

(25) מנשה 3 ברקאי סתיו עין דר מתן פלג עומר

(26) מנשה 4 נהרי צחר אפרת ירון גור אלעזר

(27) מנשה 5 יוגב רביב מצפון גיורא שחר ליעד

(28) מנשה 6 גרנט רועי לום דולב גולן סתיו

(29) עמק חפר 1 סירוטוב יבגני גולדנר יקיר מרצנקו אלכסיי

(30) עמק חפר 2 אוזן דרור ירדן גלעד סלומון נועם

(31) תל אביב 1 סגל זף שפר שחר זורע אלון

(32) תל אביב 2 וינשל יואב ישראל עומר מנור נועם

(33) תל אביב 3 שפי יוחאי ורבין עודד כהן נמרוד

(34) תל אביב 4 חלבה אמיר רביד משה רביד יואב

(35) תל אביב 5 מי שי ברגד יזהר אליאס גילי

(36) תל אביב 6 טל אביב קליינמן יניב טייטר ארתור

(37) תל אביב 7 הולנדר חן הולנדר אלון קצפ רוי

(38) תל אביב 8 רביד דני קלדרון זיו לבד אנטון

(39) ראשלצ 1 שרון דניאל פארן נועם גלוזשטיין ולרי

(40) איגוד 1 ברקאי נווה

(81) ירושלים 1 קאופמן אסף מרסר שי בן דור יואב

(82) ירושלים 2 מה טוב יואב רז רוטשילד דניאל ניב שגיא

(83) טכניון 1 שפירא אורן דבש אורי אור יאיר



( MEN )

(84) טכניון 2 זהר אור בן שעיה ניר קפל גיל

(85) עמק חפר 3 סילבר שחר ולינסקי עידן ורשבסקי רועי



seniors
Leg.1 Leg.2 Leg.3

(91) עמק חפר 5 פרצונוק דמיטרי בן הרים טל מורג בועז

(92) מודיעין 13 לוי יוסי תלם איתיאל שחר יוסי

(93) מודיעין 14 ויסמן שאול וינר עמית עמיעז איתן

(94) מודיעין 15 זינפלד עופר מירב איתי פנפיל אבי

(95) מודיעין 16 מנור משה נתנאל אייל נחושתן ירון

(96) מודיעין 17 ונדל עמרי חובב שימי טוויג רון

(97) ראשלצ 2 רז שלמה קורנברג ישראל זלצמן אלכס

(98) ראשלצ 3 פארן דני כפרי גדעון נירן חן

(99) כרמל 9 ברג דוד ברקוביץ עמירן וידר יואב

(100) גליל 6 יופה פבל אבנר עוזי ציזיק דן

(101) גליל 7 פרישפלס גים אבו גני שמואל פלוט אשר

(102) יזרעאל 13 שמואלי נורית דה קוסטה רוני סגל עמוס

(103) יזרעאל 14 בן שטרית מאיר מינצר צפריר אילן יעקב

(104) יזרעאל 15 יבסייב אריה שמואלי אשר ארד ארז

(105) יזרעאל 16 יסעור ניר צוק אילן ביאר אביחי

(106) יזרעאל 17 סט שי

(107) מנשה 12 ברקאי עזרא בריהודה יונתן לוז יואב

(108) מנשה 13 צפורי דרור סגל דוידי וולשטיין דני

(109) מנשה 14 גולן עוזי צפורי אבנר קוצר אנדרה

(110) מנשה 15 פאר יוסי אוליינק אלישע קוצר עמוס

(111) מנשה 16 שור מוטי שור אריק דודלזק צביקה



( seniors )

(112) מנשה 17 ברן חמי זזינסקי אנריקו נחאיסי יגאל

(113) תל אביב 15 גרינברג גיל גלילי גיא רביד נעמי

(114) תל אביב 16 פלוטקין רון גלזר אילן פרידמן אלכס

(115) השרון 9 הימן רז כספי שי הימן רפי

(116) השרון 10 ליפמן רמי בוכבינדר מודי כהנא איתן

(117) השרון 11 יעקבי אלישע דפני אהוד בלגלי רן

(118) השרון 12 שפי שאול אשל חגי מינסקי מנחם

(119) איגוד 6 לוץ דוד

(120) איגוד 7



women
Leg.1 Leg.2 Leg.3

(41) גליל 3 יופה קתרינה זריהן בר לוי כרמל

(42) גליל 4 לוינקרון זהבה ריינהרץ אורית לפושנר לובוב

(43) השרון 6 קלקשטיין בר נוסבאום שרון ליפמן יעל

(44) השרון 7 הימן יונה קלקשטיין גלית חנטקוב מריה

(45) מודיעין 7 גוטמן עדי עבודי נועה שביב מיכל

(46) מודיעין 8 ויסמן עדי זאבי נורית נופר מלכה

(47) מודיעין 9 סלפק נירום שביב מעין רגב יעל

(48) כרמל 3 ברבינג נעה מאיר ענת מאירקוביץ סופיה

(49) כרמל 4 שינדלר לידי ברקוביץ מירב שינדלר יהודית

(50) יזרעאל 8 יסעור גל אילן גאיה סט עומר

(51) יזרעאל 9 יסעור ענבר זילברשטיין נגה זילברשטיין נעמה

(52) יזרעאל 10 ארצי נעה דה קוסטא ענבר פלדמן מיה

(53) יזרעאל 11

(54) מנשה 7 נוימן נעה נוימן ענת נוימן דפנה

(55) מנשה 8 מייר גור תמר יוגב דפנה מצפון גאיה

(56) תל אביב 9 ורבין אסיה גרינברג אניה סגל יעל

(57) תל אביב 10 מסינג טל סיפורים ענת מסינג אריאל

(58) תל אביב 11 קלמנוביץ מיטל רביד דליה חלבה תמר

(59) טכניון 3 מאירקוביץ מרינה פיין נרי מרגלית טלאל

(60) איגוד 2 גלוזשטיין לודמילה



youth
Leg.1 Leg.2 Leg.3

(61) עמק חפר 4 אשל סהר יוגב מתן יוגב אוהד

(62) מודיעין 10 מנור אליה שביב עינב שכטר רותם

(63) מודיעין 11 הראל איתמר כוכבא תומר ליאור עמית

(64) מודיעין 12 מאירוב עופר סלפק אדר סרגה אורן

(65) כרמל 5 זיגמונד רועי לוי מעיין אלפרט רועי

(66) כרמל 6 סופר עומר קולטון דין עברי עידו

(67) כרמל 7 בר אהרוני הלל בברסקי טום גייקובס יהונתן

(68) כרמל 8 אשד טל הרניר דרור טייכממן צוף

(69) גליל 5 האופטמן עמית סונדק עמית לוינסון יהונתן

(70) יזרעאל 12 יבסייב אדר שדמי גאיה שוורצמן אמיר

(71) מנשה 9 מצפון פלג יוגב מעיין מצפון אמיר

(72) מנשה 10 אליאש אור יוגב שחר יותם שרון

(73) מנשה 11 גור אופיר ברן עידו גור ליאור

(74) תל אביב 12 זורע טל טייטר יאנה אליאס מעיין

(75) תל אביב 13 שפר שי ריף הגר ברגד יואב

(76) תל אביב 14 קליינמן נדב גלזר אוהד כרמלי שגב

(77) השרון 8 מינסקי עדי קלקשטיין יובל הימן ניב

(78) איגוד 3 חייט נולה - גליל

(79) איגוד 4

(80) איגוד 5


