
מס  קבוצהCardIDמועדוןשםמס חבר

1734עומר ישי133170

1734רות נצר299757

20711041735גלילאור אורי33095

1735מירי אור480051

1736אושרי רם576238

1736אלעד רם630695

20712451736יזרעאלרם יוחאי73103

1737איתמר גיל842243

71974411737טכניון כרמלגיל אופיר95540

1738הרשמן מיכל107229

20710311738טכניון כרמלהרשמן שחר112090

82919681739יזרעאליסעור ניר124093

80320021739יזרעאליסעור רתם135058

20710401740מנשה-לב השרוןוולשטיין דן143453

80203771740יזרעאלפלדמן שלו152206

1741ארבל מור1617689

20712851741יזרעאלבן שטרית נדב173139

20713331742יזרעאלארצי ירון185759

20715371742יזרעאלארצי נעה195959

1743אלכסנדר וגנוב2060997

1743שי סגזן2173112

1745מומי אביטל2292873

20712541745השרוןמינסקי אבי231413

77000081746עמק חפרלוי אלדד243533

1746עמק חפרשפרן אלון253393

1747אתי הוסמן2631550

1747צרור איילת2799998

1747שי פלדמן281947

1748יזרעאלאימבר רותם296175

20833341748יזרעאלאימבר רז302421

1750יונתן שחטמן3143138

1750עודד שנון3293863

20711331751יזרעאלדה קוסטא ענבר335613

20712801751יזרעאלדה קוסטה בק רוני342007

20710511752אסא תל אביברביד נועם351651

20710541752אסא תל אביברביד נעמי361782

20833351752אסא תל אביברביד יעל374646

1753אופיר זכריה3812300

20710031753חבל מודיעיןאיגנטוב אידה394008

84010841754גלילאבנר עוזי401084

20833411754טכניון כרמלנסראלדין נגיב414372

20695521754גלילוק אירינה'פינצ423136

20710261755יזרעאלשמואלי אשר432892

20713821755יזרעאלשמואלי מופז443592

1755שמואלי מתן4510935

20715341756אסא ירושליםיערי עמוס464612

1756חבל מודיעיןיערי שאול476785

20711261757אסא ירושליםגוטמן נטע484046

75588371757אסא ירושליםקאופמן אסף496058



1758אמנון גולדמן5054644

1758מריוס ראפ5149846

1759ניב צנגוט5233083

20710291759אסא תל אביברביד דני532492

20710721760מנשה-לב השרוןברקאי עזרא5486

1760מנשה-לב השרוןיגאל נחאיסי556161

20710651760מנשה-לב השרוןנהרי צחר562240

95678901761יזרעאלאשכנזי אסף573417

20764821761חבל מודיעיןבר אבי583563

1762טכניון כרמלשפרלינג אייל594771

1762שפרלינג שחר607762

1762שפרלינג שי6193571

20713531763טכניון כרמלשינדלר ברגמן יהודית625974

20713191763טכניון כרמלשינדלר זיו635791

20713041763טכניון כרמלשינדלר לידי645593

20711841763טכניון כרמלשינדלר ליל655426

20686421765אסא תל אביבהולנדר אלון665375

20713801765חבל מודיעיןעבודי נועה675175

70508171767טכניון כרמללוי מעין686170

80710051767גליללוינסון יהונתן696381

20686411768אסא תל אביבהולנדר גדעון705458

1768יואל גולדנברג7139442

1769תור-צח בר7216287

1769רוני שרון734624

20686431770אסא תל אביבהולנדר חן745736

20712181770אסא תל אביבישראלי עומר756078

1771דוד בן נון7657150

1771יהודה מלכין7725931

1772סרגיי שצמלינין7812848

20710581772חבל מודיעיןאיגנטוב אנה794007

1773אלון שובינסקי8057772

1773אריאל שובינסקי8123757

1773יונתן שובינסקי8285406

20710041774אסא תל אביבכהן נמרוד831925

20710761774טכניון כרמלכהן תומר842219

21217801775אסא תל אביבאליאס גיל856309

20715501775אסא תל אביבאליאס מעין866214

20715411775אסא תל אביבמיש שי876351

20712191776גלילרן רות885066

20712201776גלילרן שמאי894017

72125891777חבל מודיעיןויינר עמית90471

21217861777יזרעאלויינר תומר91549

1778ליניק איילת9289035

1778עמק חפרפורת ספי933594

1778פורת רונית9455150

20712351779אסא תל אביבדגון אורנה956094

20711791779חבל מודיעיןנתיב רות964891

20710171780חבל מודיעיןיודפת עופר971755

1780שי יודפת9890874

20712401781יזרעאלחזן גדעון994267

20710451781יזרעאלמינצר צפריר1004797



20711421782אסא תל אביבאלעד חגי1011214

1782דליה שיינדלין10256004

1783יעקב שוקרון10388698

1783שמעון ישראליאן10446793

10333161784חבל מודיעיןגוטמן יהודה1052797

20711271784חבל מודיעיןגוטמן רעי1064501

20716801785מנשה-לב השרוןברן חמי1076218

20715951785מנשה-לב השרוןברן עידו1086217

1786אופיר עובדיה10974818

20716741786יזרעאלחזן שי1106762

1787סיגלית רודס11133839

20716061787טכניון כרמלשלו ארז1123364

20715181789השרוןדפני אבישי1134542

97333301789השרוןדפני אהוד1143692

77277171790מנשה-לב השרוןזמיר סלע1155899

80620941790חבל מודיעיןמנור איתי1163058

1791אמיר גילה11798311

20710961791יזרעאלגילה אייל1185028

81519701792חבל מודיעיןאיזביצקי גל1193582

75555511792עמק חפראילגץ׳ גאורגי1206496

21448021793יזרעאלבן ציון ארז1216683

1793ירון פירסט12239344

82150031794טכניון כרמלזיגמונד רועי1236076

20713131794יזרעאליבסייב אדר1245336

20710851795השרוןנוסבוים איתם1254843

1795שגב פוין12676182

12211701796טכניון כרמלוידר יואב1271072

20711521796אסא תל אביבלויצקי פבל1281918

86575461797השרוןקלקשטיין יובל1295675

72037591797השרוןקלקשטיין ניר1305116

21210031798אסא תל אביבטייטר ארתור1316369

20715231798אסא תל אביבטייטר יאנה1326050

20715871799חבל מודיעיןגבע בתשבע1335914

20713891799חבל מודיעיןטייט אבה1343312

1799חבל מודיעיןנטיף צפי1356380

20710471800השרוןנוסבוים יצחק1364841

1800נילי אברמסקי13737805

28011321801חבל מודיעיןסרגה אלי1383127

1801שמע גלית1397826

72036771801חבל מודיעיןשמע נתי1403989

1802נעם רגב14160919

1802נתן דרורי14260554

1804אריאלי רחל14311564

20833471804אסא תל אביבקינר דורון14412

86286211805אסא תל אביברוזה אהרון145343

86285991805אסא תל אביברוזה ים1465976

20713861806חבל מודיעיןנתנאל אייל1473859

1806מנשה-לב השרוןשור אריק1486

1806מנשה-לב השרוןשור יוני1495

20716551807מנשה-לב השרוןשחף אסף1505159

1807מנשה-לב השרוןשחף יסמין1515160



20712951808חבל מודיעיןטויג גילי1524962

20711581808חבל מודיעיןטויג רון1534820

20712051809גלילענבר אברהם1543379

20712061809גלילענבר ליאור1553380

20710561810השרוןנוסבוים שרון1564842

1810ענת המבורגר15767990

1811נעה הס15816934

1811רענן הס15954141

20716101812טכניון כרמלגורין דודי1606051

20716441812אסא תל אביברביד משה1612489

20710711813גלילשורר רונן1622936

20710411813אסא תל אביבשפי יוחאי1634850

92010261814מנשה-לב השרוןנוימן זיו1641342

20710921814מנשה-לב השרוןשחר נוימן ענת1655095

20710211815חבל מודיעיןרגב יעל1665027

20710371815חבל מודיעיןרגב שמואל167820

20711291816אסא תל אביבגרינברג אניה1683208

20711301816אסא תל אביבגרינברג גיל1693209

20710531817השרוןבוכבינדר מודי1704805

20833321817השרוןיפה מור1716064

20710871818חבל מודיעיןשכטר גיל1721169

20833461818חבל מודיעיןשכטר רותם1734705

20713481819מנשה-לב השרוןברקוביץ רועי174617

1819ניצן גלרון17510787

20715171820חבל מודיעיןזיינפלד עופר1766283

20715061820טכניון כרמלליבשיץ ארקדי1775662

20712971820אסא תל אביבפלוטקין רון1784120

1821חבל מודיעיןסלפק אורן1796714

1821חבל מודיעיןסלפק אמיר1806713

20716631822מנשה-לב השרוןגולן סתיו1814350

20715331822מנשה-לב השרוןגולן עוזי1824104

1823ישראל כספי18365594

1823כספי עודד18482774

20715691824חבל מודיעיןצורף חנוך1855110

1824שהם צורף18611566

1825נעמי מנדלסון187302

1825עופר מנדלסון18824827

20715761826חבל מודיעיןיפה פיני1896196

20711781826חבל מודיעיןשביב מיכל1905566

20712711827חבל מודיעיןשחורי איתי1915349

20887051827חבל מודיעיןשחורי אלון1925913

14125391827חבל מודיעיןשחורי דניאל1935348

1828סמואלס דוד1943957

1828בירן גיורא1954529

11137091829חבל מודיעיןשביב רן1965565

20710321829חבל מודיעיןויסמן שאול1975105

20713811830גלילריינהרץ יניב198522

20715571830גלילריינהרץ אורית1995934

81666231830גלילריינהרץ לירון2005935


