
גיליון1

1עמוד 

66124 Mazan AleksandraPOL9101308D21A10:48:00P
66408 Mazan BarthlomejPOL921001H21A10:12:00L
2137FEDOSIN ANTONRUS7205489H35A09:00:00L
6184ITA Verber Marco210152לב השרוןH35A09:45:00L

78882Jungandreas PeturaGER207175210:43:00פתוח קצרS
6225LAT Svilpe Elina7206349עמק חפרD21A10:54:00P

94195Lundell  MichaelaSWE2060831D4010:05:00D
33813Lundell  SimonSWE2060825H1209:48:00Y
39406Rosink MarinaRUS1009329D21A10:46:00P
39110Schröder HenningGER2071753H4009:56:00P
53799Schuetz BennoGER7202650H21A09:51:00L

895415H21A09:48:00Lעמק חפר6232

895412D21A10:28:00Pעמק חפר6231
30854Wollenberg BerndGER9130748H6510:52:00H
2071101H6510:36:00Hגלילאבוגני שמואל2717
2083339H1408:55:00Sחבל מודיעיןאבידן אור4929
2071084H35B10:06:00Cחבל מודיעיןאבידן אליק4603
2083350H1209:03:00Yחבל מודיעיןאבידן עדן5114
253338H6510:20:00Hגלילאביטל עפר3191
8213128H21A10:00:00Lגלילאבנר אסף3128
8401084H5509:42:00Cגלילאבנר עוזי1084
2071103H21C09:55:00Bיזרעאלאברהם דקל4278
2071242H6509:24:00Hחבל מודיעיןאברהם יובל4708
2071390H21C09:59:00Bיזרעאלאברהם רגב4546
2071754H21C10:13:00Bיזרעאלאגוזי שוהם4474

2071755H6509:46:00Hראשון לציוןאהרון חיים944
7110901H16A10:03:00Bעמק חפראוזן דרור5904
2071284H7009:14:00Hלב השרוןאולייניק אלישע2922
2071238H5509:58:00Cחבל מודיעיןאוסוליבן אריה3666

2071294H5510:36:00Cגלילאוסטר שמואל366
2071756D21C09:29:00Dחבל מודיעיןאוסטרובסקי אנה6235
2071104H7009:16:00Hגלילאור אורי3095
2071003D21B09:14:00Cחבל מודיעיןאיגנטוב אידה4008
2071009D21B09:16:00Cחבל מודיעיןאיגנטוב אירה4009
2071046H4509:06:00Aחבל מודיעיןאיגנטוב אנדרי4006
2071058D4509:09:00Dחבל מודיעיןאיגנטוב אנה4007
1413605H21B09:16:00Pחבל מודיעיןאיזביצקי גל3582

1409902H35B08:56:00Cחבל מודיעיןאיזביצקי עוז741
2071078D21C10:25:00Dיזרעאלאילן גאיה4246
2071349H21B10:32:00Pיזרעאלאילן זיו2258

2071112H5510:34:00Cיזרעאלאילן יעקב21
2071034D6009:07:00Dחבל מודיעיןאינגלס ורדה3846
9099999H4008:50:00Pהשרוןאלוני דודי2970
2071107H6010:04:00Hחבל מודיעיןאלוש דוד4164
2071109D5509:51:00Dחבל מודיעיןאלוש רות4165
2087492H4510:14:00Aלב השרוןאליאס אילן3197
2071550D1410:03:00Sאליאס מעין6214
1414508H18B10:27:00Bלב השרוןאליאס נדב5685
2088298H1410:45:00Sלב השרוןאליאס תומר5686
2071309H21B08:56:00Pאלינסון כרמי5168

UKR Kratov 
Oleksandr

UKR Volynska 
Nadiya

אס"א ת"א

אס"א ת"א



גיליון1

2עמוד 

2071142H4509:20:00Aאלעד חגי1214

2071513H21B09:29:00Pאסא ירושליםאלפסי יונתן5802
2071261H21B10:16:00Pיזרעאלאלקחר עידן5416
7203876H16A09:05:00Bלב השרוןאפרת אלון5888
7203875H4009:20:00Pלב השרוןאפרת ירון3876
2071757H1209:00:00Yראשון לציוןארד ארבל6222
2071014H5510:02:00Cיזרעאלארד ארז4243
2071111H21B09:25:00Pחבל מודיעיןאריאל אביעד5143

2071252H50B09:40:00Hטכניון כרמלארידור יריב146
2071333H21B10:24:00Pיזרעאלארצי ירון5759
2071187H5509:00:00Cהשרוןאש נחמן1446
2083344H6510:14:00Hגלילאשר שמואל1995
2069558H18A10:20:00Pעמק חפרבביוף אלעד5691
2071053H5509:24:00Cהשרוןבוכבינדר מודי4805
259959H4009:48:00Pגלילבולוטני מיכאל4330
2071010H5509:50:00Cיזרעאלביאר אביחי1797
2071050H5509:30:00Cהשרוןבלגלי רן1370

2071102H21C08:51:00Bאסא ירושליםבן דור יואב5412
2045676D4009:05:00Dעמק חפרבן הרים טל3071
2071312H21B10:02:00Pיזרעאלבן יוסף דולב2839

2071064H6009:44:00Hיזרעאלבן שטרית מאיר605
2071285H21B09:34:00Pיזרעאלבן שטרית נדב3139
1006479H16B09:55:00Sחבל מודיעיןבן ששון מתן5851
2071758H50B08:56:00Hחבל מודיעין6121
2071759H16B09:37:00Sעמק חפרבנדרסקי תומר6240
2071591H16A08:57:00Bטכניון כרמלבקר תומר5618
2076482H50A08:58:00Aחבל מודיעיןבר אבי3563
2071086H50B09:20:00Hלב השרוןבר יהודה יונתן3845
2071121H4509:28:00Aהשרוןבר קוסטיה3138
2071393H16B08:59:00Sחבל מודיעיןבר רועי5830
1100403D1410:11:00Sלב השרוןברבינג נעה4949
2071136H7009:56:00Hטכניון כרמלברג דוד3130
422511H21B09:32:00Pטכניון כרמלברג יובל2801
2071276H4009:42:00Pברגיל עופר4199
2071122H18A10:42:00Pיזרעאלברזק עילם5185
2071077H35A08:54:00Lטכניון כרמלברית עדו1226
2071760H1409:13:00Sלב השרוןברן עידו6217
2071761D21C09:39:00Dיזרעאלברק רוני6042
2071016H21A10:03:00Lלב השרוןברקאי סתיו3728

2071072H5510:12:00Cלב השרוןברקאי עזרא86
2071100H18A10:44:00Pטכניון כרמלברקוביץ אלון5346
2071547H50B10:44:00Hטכניון כרמלברקוביץ עמירן5971

2071361H21B09:12:00Pברקן אורי3451

2071498H35B10:32:00Cהשרון5677
2071124D5509:11:00Dחבל מודיעיןגוטמן אילנה4500
1033316H5509:06:00Cחבל מודיעיןגוטמן יהודה2797
2071354D21A09:50:00Pחבל מודיעיןגוטמן עדי4499
2071127H21A09:36:00Lחבל מודיעיןגוטמן רעי4501

אס"א ת"א

בן-שלום דוד

אס"א ת"א

אסא טכניון
חיפה

גוברדובסקי
ולדיסלב



גיליון1

3עמוד 

2071099H5509:54:00Cגול אפק3544
9471203H6509:18:00Hעמק חפרגולדהכט גיורא3613
7220184H21A09:57:00Lעמק חפרגולדנר יקיר2959
1396190H7009:36:00Hגלילגופשטיין סמיון4274
2071069H50A09:10:00Aיזרעאלגילה זיו5012
2071339H1408:57:00Sיזרעאלגילה נדב5503
2071128H5510:18:00Cגלזר אילן3549
1413612H4009:27:00Pהשרוןגנדלמן אייל3376
2071095H21B10:38:00Pחבל מודיעיןגנוסר נדב4493
2071762H21C09:09:00Bחבל מודיעיןגסטר עדן6233
2071553H21C09:07:00Bגסטר עמרי6173
2071023H21B09:06:00Pטכניון כרמלגפן גוש2703
2069557D21C10:31:00Dעמק חפרגרדי הדס4361
7150479H35B09:10:00Cעמק חפרגרדי עומר3567
2071763H1409:15:00Sגרוסמן אלון6223

2071250H6509:42:00Hהשרוןגרין וורן514
2071130H4010:08:00Pגרינברג גיל3209
2071272H35A10:15:00Lהשרוןגריף דניאל1259
2071157H4009:04:00Pלב השרוןגרנט עופר2424
2071277H18A09:18:00Pלב השרוןגרנט רועי3591
2083342H50B09:30:00Hגרסל נועם5979
57852083333H1409:53:00S
2071764D21C09:41:00Dיזרעאלגרשי שיר6131
2071154H7009:08:00Hראשון לציוןדביר יונתן2011
2071306H21B09:52:00Pיזרעאלדבש אורי4848
2071117H4509:40:00Aיזרעאלדבש רן4983
2071235D5509:25:00Dדגון אורנה6094
2071765D16B10:31:00Sדגן יהל6162
2071280D21C10:21:00Dיזרעאלדה קוסטא ענבר5613

2071133D7009:45:00Gיזרעאלדה קוסטה בק רוני2007
2071257D6509:02:00Gלב השרוןדודלזק חוה530

2071248H7009:02:00Hלב השרוןדודלזק צביקה7
10:47:00Sפתוח קצרISOA2071766דיין אלון39357
10:41:00Sפתוח קצרISOA2071767דיין נועם61522
2071399H5510:04:00Cהשרוןדפני אבישי4542
9733330H6510:42:00Hהשרוןדפני אהוד3692
2071366H16A10:17:00Bחבל מודיעיןדקל ברק5663
2071356H16A10:15:00Bחבל מודיעיןדקל שגיא5538
2068641H50A09:44:00Aהולנדר גדעון5458
2068643H16A09:47:00Bהולנדר חן5736
2071024H21A09:54:00Lהשרוןהימן איל2927
2071090D5508:51:00Dהשרוןהימן יונה3279
2088289H21C10:09:00Bהשרוןהימן עוז4140
1191119H50B10:48:00Hהשרוןהימן רז2540
2071036H4008:52:00Pהשרוןהימן רפי3039

2071001H6010:26:00Hחבל מודיעיןהלחמי אבנר228
2071135H35B09:40:00Cחבל מודיעיןהלחמי ליאור1007
2071138D21C09:35:00Dחבל מודיעיןהלחמי קרן4818

ISOA2071768H6008:58:00Hהס רענן54141
2071769H1409:35:00Sחבל מודיעיןהראל איתמר6156

אס"א ת"א

אס"א ת"א

אס"א ת"א

אס"א ת"א

אס"א ת"א

אס"א ת"א
אס"א ת"אגרף-גרסל אלמוג

אס"א ת"א
אס"א ת"א

אס"א ת"א
אס"א ת"א



גיליון1

4עמוד 

2071139H21C09:19:00Bהראל דור5101
2071031H35A08:57:00Lגלילהרשמן שחר2090
2071040H5509:52:00Cלב השרוןוולשטיין דן3453
1221170H6009:06:00Hטכניון כרמלוידר יואב1072
2071365H21C09:35:00Bיזרעאלויינר יגאל4886

2071043H5510:38:00Cחבל מודיעיןויינר עמית471
2088710D5010:01:00Dחבל מודיעיןוייס חגית5898
2071075H5509:18:00Cחבל מודיעיןוילנר אמנון4244

2071147H4010:56:00Pטכניון כרמלוינר תומר549
2079040H16A08:59:00Bוינשל יואב5716
2071032H50A09:42:00Aחבל מודיעיןויסמן שאול5105

2071002H6010:30:00Hחבל מודיעיןונדל עמרי955
09:51:00Sפתוח קצר2071770ראשון לציוןוקנין יואב5695
504727D21C09:53:00Dורבין אסיה4639

9200281H4009:30:00Pורבין עודד673
2066903H16A09:21:00Bזורע אלון5705
2071176H1408:51:00Sזורע טל5706
590917H50B09:34:00Hלב השרוןזזינסקי אנריקו3059
2071168D21A09:14:00Pטכניון כרמלזיו קרן3511

2071373H5509:36:00Cיזרעאלזילברשטיין דרור414
2071148D5009:43:00Dיזרעאלזילברשטיין נעמה658

2021673H50A10:30:00Aראשון לציוןזלצמן אלכסנדר2613

60772083355H1410:17:00S
2071372H16A09:49:00Bלב השרוןזמיר סלע5899
2071097D21B08:50:00Cגלילזריהן בר3303
2071375H50A08:54:00Aלב השרוןחדד עמית2146
2071067H50B10:06:00Hחבל מודיעיןחובב שימי5549
7885801H16A10:05:00Bיזרעאלחורש גל6004
2071240H5510:44:00Cיזרעאלחזן גדעון4267
2071153H18A10:18:00Pיזרעאלחי נועם5563
2071283H35B10:56:00Cיזרעאלחכים ינאי4975
2071155H35A08:51:00Lחלבה אמיר4239
1009885D6509:30:00Gהשרוןחנטקוב מריה3935
2071295D16B09:43:00Sחבל מודיעיןטויג גילי4962
09:42:00Yפתוח קצרצר2071771חבל מודיעיןטויג ענבל6071
2071158H4509:38:00Aחבל מודיעיןטויג רון4820
2071389D6010:27:00Dחבל מודיעיןטייט אבה3312
2071131H4509:14:00Aטל אביב5178
60122071315D1209:12:00Y
7100899H18B10:29:00Bעמק חפרטסלר שי5524

2071160H21B09:28:00Pיאיר אור4058
2071313H1410:55:00Sיזרעאליבסייב אדר5336
2071162H50A10:32:00Aיזרעאליבסייב אריה4921
09:45:00Yפתוח קצרצר2071338לב השרוןיוגב דפנה6072
2071352H1409:57:00Sלב השרוןיוגב מעין5960
2071346H4509:46:00Aלב השרוןיוגב רביב5961
2071286H16A10:31:00Bלב השרוןיוגב רותם5777
2071017H5509:46:00Cחבל מודיעיןיודפת עופר1755
2071342H35B10:30:00Cיזרעאליוחנן גיא5621

אס"א ת"א

אס"א ת"א

אס"א ת"א
אס"א ת"א
אס"א ת"א
אס"א ת"א

זמורקה-לאנקה
אס"א ת"ארוסטי

אס"א ת"א

אס"א ת"א
אס"א ת"אטל-מסינג טיאן

אסא טכניון
חיפה



גיליון1

5עמוד 

2021621H50A09:48:00Aגליליופה פבל3403
7207793D21A09:36:00Pגליליופה קטרינה3404
2071347D1410:01:00Sימין עדי5981
09:09:00Yפתוח קצרצר2071377ימין שירי5982

2071772H35B09:38:00Cחבל מודיעיןיניב אורן785
2071055D21C08:57:00Dיזרעאליסעור גל5411
8181995H21A10:18:00Lיזרעאליסעור ניצן4094
8291968H35A10:06:00Lיזרעאליסעור ניר4093
2071052D4510:15:00Dיזרעאליסעור ענבר5171
8032002H16A10:23:00Bיזרעאליסעור רתם5058
2071275H5509:12:00Cהשרוןיעקבי אלישע3741
2071239H21A09:15:00Lהשרוןיעקובי ארם3560
2083332H4509:00:00Aהשרוןיפה מור6064
2071576H5509:26:00Cחבל מודיעיןיפה פיני6196
2094909H21C10:11:00Bחבל מודיעיןיצחקי עמית4247
7130402H16A10:21:00Bעמק חפרירדן גלעד5885
2071218H16B09:07:00Sישראלי עומר6078
2071004H35B10:40:00Cכהן נמרוד1925
2071076H4010:30:00Pטכניון כרמלכהן תומר2219
7201222H4009:21:00Pהשרוןכהנא איתן4211
7200994H18A09:44:00Pהשרוןכהנא אלון4214
417297H21B09:22:00Pהשרוןכהנא עמית4213
2071166H18A10:52:00Pיזרעאלכחל עמר5511

2083331H4510:00:00Aהשרוןכספי שי883
2071253H5509:02:00Cראשון לציוןכפרי גדעון1777
2800815H4008:54:00Pכץ יונתן4907
2071310H4509:04:00Aלב השרוןכצמן אדי3054
2076489D5509:01:00Dחבל מודיעיןכרמי עינת1142
2071167H6009:52:00Hעמק חפרכרמין עמיר2530

10:05:00Sפתוח קצרISOA2071773כרמלי שגב77597
2071079H4009:02:00Pטכניון כרמללבבי שי1114

2071175H21C09:15:00Bלביא נתאי4860
2071070H21B10:50:00Pלב השרוןלדרר חגי822

2071171H50A09:36:00Aלב השרוןלוז יואב4779
2071196H50B10:46:00Hחבל מודיעיןלוי יוסי1116
2071316H16A09:23:00Bיזרעאללוי ענבר5732

09:25:00Sפתוח קצרISOA2071774לוין אלישע81617
ISOA2071775H18B09:11:00Bלוין הלל82022
09:16:00Aפתוח בינוניISOA2071776לוין חגי דניאל35136
ISOA2071777H35B09:28:00Cלוין מיכאל89461
09:18:00Aפתוח בינוניISOA2071778לוין נריה99631
2071048H7009:10:00Hעמק חפרלוין עודד2212

09:23:00Sפתוח קצרISOA2071779לוין צביה71648
2071173D5510:23:00Dגליללוינקרון זהבה3709
2071152H4010:00:00Pלויצקי פבל1918
1370101H4509:58:00Aחבל מודיעיןליאור איל6100
1375078H1210:00:00Yחבל מודיעיןליאור עמית5809
1321322H21B10:06:00Pעמק חפרליפוביץ אלכס3084
2071182D5010:09:00Dהשרוןליפמן יעל4410
2071180H6008:52:00Hהשרוןליפמן רמי4409

אס"א ת"א
אס"א ת"א

אס"א ת"א
אס"א ת"א

אס"א ת"א

אסא טכניון
חיפה

אס"א ת"א



גיליון1

6עמוד 

2071082H21B10:40:00Pיזרעאללנס עידן4981
2071183H21B09:24:00Pטכניון כרמללסמן אורן4647
1396153D6009:13:00Dגליללפושנר לובוב5006
1111774D21A10:04:00Pלב השרוןמאיר ענת2890
9090565H50B10:24:00Hחבל מודיעיןמאירוב זוריק4745
2083349H1409:39:00Sחבל מודיעיןמאירוב עופר4763
2071186H5508:52:00Cחבל מודיעיןמאירי נעם3734
2071123H21A09:33:00Lטכניון כרמלמאירקוביץ יבגני4002

2071198D21A09:46:00Pמאירקוביץ מארינה4260
2071156D5509:49:00Dטכניון כרמלמאירקוביץ סופיה3778
2071597H5508:58:00Cחבל מודיעין1037

2083338H21C08:53:00Bאסא ירושלים2966
2071190H50B09:48:00Hעמק חפרמורג בועז1465

2071367H21C09:29:00Bמורד נדב5999
2076485H6010:02:00Hחבל מודיעיןמזרחי ניסים3464
1582105H16A10:01:00Bגליל5871
2071254H4509:22:00Aהשרוןמינסקי אבי1413

2071005H7009:04:00Hהשרוןמינסקי מנחם603
2071307H1409:31:00Sהשרוןמינסקי עדי5688
2071360D4510:11:00Dיזרעאלמינצר דליה4798
10:12:00Aפתוח בינוני2071780יזרעאלמינצר תמר6092
09:09:00Sפתוח קצר2071781חבל מודיעיןמלכה נופר6125
2071164H50A09:34:00Aיזרעאלמלמד דרור4378
2071194H50B10:40:00Hחבל מודיעיןמנדל רועי3375
2071385D1410:25:00Sחבל מודיעיןמנור אליה4861
2071197H6010:38:00Hחבל מודיעיןמנור משה2784
2447900H18B09:25:00Bמנור נועם5790

2071119D4509:15:00Dמסינג ענת סיפורים5179

2071362H21C09:27:00Bמעוז חנן5998
2068640D21B09:22:00Cמצגר מאיה4396
2068639H5509:20:00Cמצגר קובי4394
2071577H1409:33:00Sלב השרוןמצפון אמיר6018
2071565H4509:32:00Aלב השרוןמצפון גיורא3363
2071589H1409:03:00Sלב השרוןמצפון פלג6019

2071512D21C09:27:00Dמרגלית טלאל6190
2071782H16B10:19:00Sעמק חפרמרימס יואב6096

2071039H6010:10:00Hחבל מודיעיןמשלי יובל273
2071083D6010:07:00Dחבל מודיעיןמשלי ליסה274

2071080H35A09:39:00Lעמק חפרנאון רועי3204
2071065H4510:04:00Aלב השרוןנהרי צחר2240
2071251D21B09:56:00Cלב השרוןנוימן נעה3640

2071006H4009:58:00Pנוימן עומר796
2071047H50A09:52:00Aהשרוןנוסבוים יצחק4841
2071093H16A08:55:00Bהשרוןנוסבוים נדב4844
2071056D4509:37:00Dהשרוןנוסבוים שרון4842
2071359D1410:27:00Sחבל מודיעיןנחושתן יהלי5900

אסא טכניון
חיפה

מה-טוב גד

מה-טוב יואב

אסא טכניון
חיפה

מינדל-הוכמן ברק

אס"א ת"א

אס"א ת"א
אסא טכניון

חיפה
אס"א ת"א
אס"א ת"א

אסא טכניון
חיפה

אס"א ת"א



גיליון1

7עמוד 

2071057H50A10:10:00Aחבל מודיעיןנחושתן ירון3145
2071236H5510:52:00Cראשון לציוןנירן חן85

2083341H4009:23:00Pטכניון כרמלנסראלדין נגיב4372
2083343H8009:00:00Gראשון לציוןנצר מיכאל184

2071179D5509:55:00Dחבל מודיעיןנתיב רות4891
2071386H5510:00:00Cחבל מודיעיןנתנאל איל3859
2071392H21A09:42:00Lחבל מודיעיןנתנאל יובל3823
8634938H21A10:30:00Lעמק חפר3576

2071094H5510:54:00Cלב השרוןסגל דוידי440
2071293H35A09:12:00Lסגל זף3309
417296D21C09:33:00Dסגל יעל4196
10:15:00Yפתוח קצרצר417295סגל נגה5858
2071091H50A09:54:00Aיזרעאלסט שי5020

2071203H50B10:50:00Hסטפנוב ולרי3862

2071204D5510:29:00Dסטפנוב סבטלנה3861
2071318D5009:19:00Dגלילסיאיילב טניה5602
2071328D21C08:55:00Dהשרוןסיוריבר יוליה5202

2083348H21C09:03:00Bאסא ירושליםסירוטה עדו5805
895409H21B10:26:00Pעמק חפרסירוטוב יבגני5789
7023008H16B10:15:00Sעמק חפרסלומון נעם5906

ISOA2071783H16B09:27:00Sסמוחה יובל81876
09:21:00Sפתוח קצרISOA2071784סמוחה שמעון43468
7981111D4509:57:00Dגלילסמרין זאנה5061
2071227H1410:09:00Sחבל מודיעיןסרגה אורן4904
2071011H4510:08:00Aחבל מודיעיןסרגה אלי3127
ISOA2071785H4008:58:00Pעבדת עפר7002
09:12:00Aפתוח בינוני2071380חבל מודיעיןעבודי נועה5175
7477477H16A09:53:00Bיזרעאלעברי מתן5997
2071585H50A10:06:00Aיזרעאלעופר טל2555
2071268H16A10:19:00Bלב השרוןעין דר מתן5740
9200287H5510:42:00Cחבל מודיעיןעמיעז איתן2730
2071292H50A09:30:00Aיזרעאלעמר איציק2949
2071205H5509:08:00Cגלילענבר אברהם3379
2071206H21B09:10:00Pגלילענבר ליאור3380

10:07:00Sפתוח קצרISOA2071786עציון דוד93945
2071290H6009:26:00Hלב השרוןפאר יוסי4961
2085133H6009:28:00Hפדוסין ולדימיר5224
2071063D21B10:24:00Cיזרעאלפיין נרי4774
2071233H50B10:00:00Hטכניון כרמלפישמן סרחיו3388
2071787H21B10:34:00Pטכניון כרמלפישמן עידן3390
2071345D1409:41:00Sיזרעאלפלדמן מיה4859
09:06:00Yפתוח קצרצר2071572יזרעאלפלדמן שגיב6186
2071149H35B09:04:00Cיזרעאלפלדמן שלו2206
2071300H6010:22:00Hגלילפלוט אשר3358
2071297H50B08:50:00Hפלוטקין רון4120
2071332H50B09:22:00Hחבל מודיעיןפנפיל אבי4210

82842ISOA2071788D1410:21:00S

סבו-בר גיא

אס"א ת"א
אס"א ת"א
אס"א ת"א

אסא טכניון
חיפה

אסא טכניון
חיפה

אס"א ת"א

אס"א ת"א

פרבר ברודסקי
מאיה



גיליון1

8עמוד 

2071789H21A10:09:00Lאסא ירושליםפרדקין מיכאל4458
2071790H1410:33:00Sטכניון כרמלפרוינד עידן6230
2071791H1410:35:00Sטכניון כרמלפרוינד עידן6230
7677557H16A10:07:00Bיזרעאלפרטוק עמית6008

2071330D6008:59:00Dגלילפריד בתיה505

2071209D21C08:53:00Dפריד טל4073
230740H7010:34:00Hפרידמן אלכס2599
2071181H6010:18:00Hגליל2701
2071336H21B09:26:00Pחבל מודיעיןפרנטה מאור5829
1251255H6009:50:00Hחבל מודיעיןפרנקו אהרון2120
7010662H50A09:26:00Aעמק חפר3015
09:29:00Sפתוח קצר417276גליל5555
417272H35A09:09:00Lגליל1133
2071044H18B09:39:00Bצוקר מתן5389

2071274H5508:54:00Cראשון לציוןצור אבנר621
2071343H18A10:22:00Pעמק חפרצור אמיר5753
2071287H50B09:38:00Hלב השרוןצפורי אבנר5625
8222222H50A09:24:00Aלב השרוןצפורי דרור1751
2071211H4009:38:00Pחבל מודיעין3733
2071282H21B09:54:00Pגלילקוזלוב אלכסנדר5966
2071213H50A08:52:00Aחבל מודיעיןקוצר אורי1026

2071234D7010:15:00Gלב השרוןקוצר אנדרה115
2071364H7010:28:00Hלב השרוןקוצר עמוס571

2071088H6510:32:00Hראשון לציוןקורנברג ישראל1759
2071141H21C09:17:00Bקלדרון זיו4885
2071027H35B10:16:00Cהשרוןקליימן מיכאל3337
7200804D21B10:28:00Cהשרוןקלקשטיין בר5231
2083354D4010:17:00Dהשרוןקלקשטיין גלית5230
2083353H1209:51:00Yהשרוןקלקשטיין יובל5675
7204750H1410:13:00Sהשרוןקלקשטיין נדב5232
7203759H35B10:26:00Cהשרוןקלקשטיין ניר5116
2071314H16A09:37:00Bיזרעאלקמרון אמיר5174
2057489H16A09:43:00Bקצפ רוי5701
2071013D21C09:03:00Dרביד איריס2491
2071025D6009:45:00Dרביד דליה2490
2071029H21C09:13:00Bרביד דני2492
2071012H1209:30:00Yרביד יואב4321
09:33:00Yפתוח קצרצר2083335רביד יעל4646
2071062H6510:16:00Hרביד משה2489
2071051H35A09:30:00Lרביד נועם1651
2071054D3509:48:00Cרביד נעמי1782
2071021D5510:13:00Dחבל מודיעיןרגב יעל5027
2071329D21B10:22:00Cחבל מודיעיןרגב יערה4487

2071037H5510:14:00Cחבל מודיעיןרגב שמואל820
2071340H21B10:12:00Pחבל מודיעיןרגב שקד3797
2071792H35B09:44:00Cחבל מודיעיןרגבי לירון1401
2801095H16A09:41:00Bטכניון כרמלרובין אופיר5651

10:37:00Sפתוח קצרISOA2071793רובין טל43976
2071584H16B10:29:00Sטכניון כרמלרובין רז6074

אסא טכניון
חיפה

אס"א ת"א
פרישפלס ג'ים

פרצ'ונוק דמיטרי
צ'יזיק אלון

צ'יזיק דן
אס"א ת"א

קובץ' זולטן

אס"א ת"א

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



גיליון1

9עמוד 

10:39:00Sפתוח קצרISOA2071794רובין שי44598
8628599H1409:59:00Sרוזה ים5976
10:53:00Sפתוח קצר8628621רוזה ריף6046

2071288H6509:00:00Hלב השרוןרונן מיכאל662
2071028H6010:12:00Hראשון לציוןרז שלמה1095

1212597H21B10:14:00Pהשרון4000
2071557D4509:23:00Dגלילריינהרץ אורית5934

2071381H4509:02:00Aגלילריינהרץ יניב522
2069554H6008:54:00Hהשרוןרינות יואל4849
2071795H5509:34:00Cיזרעאלרינת שרון3259
2071796D1408:53:00Sריף הגר6188
2071245H4508:50:00Aיזרעאלרם יוחאי3103
2071174H35B10:20:00Cטכניון כרמלרם שי3647
2071279H5510:48:00Cהשרוןרנון זאב4460
2071289D3510:46:00Cהשרוןרנון תמי4459

10:49:00Sפתוח קצרISOA2071797רשף איתי47228
2071256H16B09:47:00Sחבל מודיעיןשביב יואב5567
2071178D4010:19:00Dחבל מודיעיןשביב מיכל5566
2071137D1209:39:00Yחבל מודיעיןשביב מעין5678
2071269D1209:36:00Yחבל מודיעיןשביב עינב5568
1417126H4509:56:00Aחבל מודיעיןשביב רן5565
2071395D4009:31:00Dשגיא קרן2986
2071798D1210:30:00Yשגיא קשת טארה5881
2071308H35B09:32:00Cשגיא שחר2961
9101010H16A09:45:00Bיזרעאלשדמי ים5722
09:11:00Sפתוח קצר2071520ראשון לציוןשוורץ ניב6189
2071326H16A09:51:00Bעמק חפרשוח עומר5927

1410804H6009:32:00Hלב השרוןשור אריק6
2071221H4009:00:00Pלב השרוןשור מוטי4

2071071H35A09:03:00Lגלילשורר רונן2936
10:51:00Sפתוח קצר2071799חבל מודיעיןשחור ניצן4617
2071271H5510:50:00Cחבל מודיעיןשחורי איתי5349
2071267H16A10:25:00Bחבל מודיעיןשחורי דניאל5348
2071273H4009:40:00Pעמק חפרשחורי יורם4076
2083336H4508:56:00Aראשון לציוןשחר ארד3446
417294H4009:19:00Pלב השרוןשחר ליעד3853
2071092D4509:59:00Dלב השרוןשחר נוימן ענת5095
2071038H35B10:10:00Cראשון לציוןשטיין יואב5080

09:17:00Sפתוח קצרISOA2071800שטייניץ יהשוע14573
09:19:00Sפתוח קצרISOA2071901שי נעמה26134

2071353D4510:03:00Dטכניון כרמל5974
2071319H50B10:08:00Hטכניון כרמלשינדלר זיו5791
2071304D16B09:49:00Sטכניון כרמלשינדלר לידי5593
09:45:00Sפתוח קצר2071184טכניון כרמלשינדלר ליל5426
2071087H4510:02:00Aחבל מודיעיןשכטר גיל1169
1105870H21B10:36:00Pחבל מודיעיןשכטר דביר3501
2083346D1410:23:00Sחבל מודיעיןשכטר רותם4705
2083337H1409:01:00Sשלו יואב5944
2071363D1409:05:00Sשלו ניצן6039

אס"א ת"א
אס"א ת"א

רז-רוטשילד דניאל

אס"א ת"א

אס"א ת"א
אס"א ת"א
אס"א ת"א

שינדלר ברגמן
יהודית

אס"א ת"א
אס"א ת"א



גיליון1

10עמוד 

2071026H6009:54:00Hיזרעאלשמואלי אשר2892
2071144H21C09:57:00Bיזרעאלשמואלי חן4402
2071382H21B10:10:00Pיזרעאלשמואלי מופז3592
2071296D5509:17:00Dיזרעאלשמואלי נורית5199
7203677H50A09:50:00Aחבל מודיעיןשמע נתי3989
2071041H35B10:08:00Cשפי יוחאי4850
2071049H7009:12:00Hהשרוןשפי שאול2604

2068536H21C09:33:00Bשפירא אורן4377
2071118H50A09:08:00Aטכניון כרמלשפר יהודה4010

2071042H21C09:31:00Bשפר עמרי4011
2078590H16A09:01:00Bשפר שחר5723
2071355D5509:21:00Dגלילשקד אורית5827
2071229H4009:08:00Pגלילשקד יוסי3051

2071226D21C09:47:00Dשקד רונה3173
2071478H35A09:06:00Lראשון לציוןשרון דניאל5170
9933838H50B09:58:00Hחבל מודיעיןתלם איתיאל3336

אס"א ת"א

אסא טכניון
חיפה

אסא טכניון
חיפה

אס"א ת"א

אסא טכניון
חיפה


	גיליון1

