
גיליון1

1עמוד 

Anttila PetteriFINH50B10:51:00
Brunell AnnaSWED4510:04:00

Cernohous PetrCZEH35B10:55:00
Denysenko TamaraUKRD5510:38:00

Dotsenko OlenaUKRD21A10:04:00
Ersteniuk VolodymyrUKRH21A09:39:00

Hrazdil JiriCZEH21B10:24:00
Kadava EvaCZED5510:40:00

Kadavy ZdenekCZEH6510:49:00
Konovalov OleksiiUKRH16A10:04:00

Ludwig RolandSUIH4010:32:00
Olisauskas RaimondasLTUH50A09:54:00

Schnauss MarinaGERD21C10:28:00
Svilpe Elinaעמק חפרD21A10:40:00

Tarkkanen TuomasFINH50B10:47:00
Trimboi IhorUKRH4010:06:00

Wollenberg BerndGERH6510:29:00
Zdrahal RobertCZEH5510:53:00
Zdrahal TomasCZEH21B10:30:00

Zdrahalova KristynaCZED21C10:34:00
H6510:37:00גלילאבוגני שמואל

H1409:00:00חבל מודיעיןאבידן אור
H35B09:25:00חבל מודיעיןאבידן אליק

H1209:00:00חבל מודיעיןאבידן עדן
H6510:21:00גלילאביטל עפר
H21A09:57:00גלילאבנר אסף
H5509:43:00גלילאבנר עוזי

H21C09:43:00יזרעאלאברהם דקל
H6509:21:00חבל מודיעיןאברהם יובל
H21C09:47:00יזרעאלאברהם רגב
H21C10:16:00יזרעאלאגוזי שוהם

SHORTלב השרוןאדן דייב
H6509:45:00ראשון לציוןאהרון חיים

H16A09:55:00עמק חפראוזן דרור
H7009:03:00לב השרוןאולייניק אלישע
H5509:59:00חבל מודיעיןאוסוליבן אריה
H5510:37:00גלילאוסטר שמואל

D21C09:26:00חבל מודיעיןאוסטרובסקי אנה
H7009:05:00גלילאור אורי

H21C09:23:00אור זהר
D21B09:17:00חבל מודיעיןאיגנטוב אידה
D21B09:19:00חבל מודיעיןאיגנטוב אירה

H4509:00:00חבל מודיעיןאיגנטוב אנדרי
D4009:04:00חבל מודיעיןאיגנטוב אנה
H21B09:05:00חבל מודיעיןאיזביצקי גל
H35B08:55:00חבל מודיעיןאיזביצקי עוז

H35A10:33:00חבל מודיעיןאילוז דוד
D21C10:32:00יזרעאלאילן גאיה

H21B10:12:00יזרעאלאילן זיו
H5510:35:00יזרעאלאילן יעקב

D6009:02:00חבל מודיעיןאינגלס ורדה

אסא טכניון
חיפה



גיליון1

2עמוד 

H4009:45:00השרוןאלוני דודי
H6010:01:00חבל מודיעיןאלוש דוד
D5509:48:00חבל מודיעיןאלוש רות

עממילב השרוןאליאס אילן
D1410:04:00אליאס מעין
H18B08:57:00לב השרוןאליאס נדב

H1209:03:00לב השרוןאליאס תומר

H21C09:09:00אלעד גיא
H1410:18:00טכניון כרמלאלפרט רועי
H16A09:03:00לב השרוןאפרת אלון
H4009:09:00לב השרוןאפרת ירון

D21C09:24:00חבל מודיעיןארבר רעות
H5510:05:00יזרעאלארד ארז

H21B10:48:00חבל מודיעיןאריאל אביעד
H50B09:37:00טכניון כרמלארידור יריב

H21B09:59:00יזרעאלארצי ירון
SHORTיזרעאלארצי נעה
H5508:59:00השרוןאש נחמן

H4009:47:00יזרעאלאשכנזי אסף
D4510:26:00יזרעאלאשכנזי גנית

H7009:17:00השרוןאשל חגי
H6510:15:00גלילאשר שמואל
H18A09:57:00עמק חפרבביוף אלעד

H5509:27:00השרוןבוכבינדר מודי
H4009:35:00גלילבולוטני מיכאל

H5509:49:00יזרעאלביאר אביחי
H5509:33:00השרוןבלגלי רן

H21C09:49:00אסא ירושליםבן דור יואב
D4008:58:00עמק חפרבן הרים טל

H21B09:44:00יזרעאלבן יוסף דולב
H6009:41:00יזרעאלבן שטרית מאיר
H21B09:31:00יזרעאלבן שטרית נדב

H50B09:27:00חבל מודיעין
H16A08:55:00טכניון כרמלבקר תומר

H50A08:58:00חבל מודיעיןבר אבי
H50B09:11:00לב השרוןבר יהודה יונתן

H4509:14:00השרוןבר קוסטיה
H16B09:06:00חבל מודיעיןבר רועי

H1410:12:00טכניון כרמל
D1409:46:00לב השרוןברבינג נעה

H7009:55:00טכניון כרמלברג דוד
H21B09:28:00טכניון כרמלברג יובל

H4009:53:00ברגיל עופר
H18A10:26:00יזרעאלברזק עילם

H35A08:50:00טכניון כרמלברית עדו
H1409:42:00לב השרוןברן עידו

H21A10:00:00לב השרוןברקאי סתיו
H5510:11:00לב השרוןברקאי עזרא

H18A10:28:00טכניון כרמלברקוביץ אלון
H50B10:45:00טכניון כרמלברקוביץ עמירן

א"א ת"אס

אסא טכניון
חיפה

שלום דוד-בן

אהרוני הלל-בר

א"א ת"אס



גיליון1

3עמוד 

H21C08:51:00ברקן אורי

H35B10:31:00השרוןגוברדובסקי ולדיסלב
D5509:08:00חבל מודיעיןגוטמן אילנה
H5509:03:00חבל מודיעיןגוטמן יהודה

D21B10:03:00אסא ירושליםגוטמן נטע
D21A09:36:00חבל מודיעיןגוטמן עדי
H21A09:33:00חבל מודיעיןגוטמן רעי
H5509:53:00גול אפק

H6509:07:00עמק חפרגולדהכט גיורא
H21A09:54:00עמק חפרגולדנר יקיר

H4510:08:00גולדשטיין אלי
H1410:02:00גולדשטיין יואב
H7010:03:00גלילגופשטיין סמיון

H21B09:39:00יזרעאלגילה אייל
H50A09:34:00יזרעאלגילה זיו

H1409:32:00יזרעאלגילה נדב
H5509:55:00גלזר אילן
H4509:44:00גלילי גיא

H4009:25:00השרוןגנדלמן אייל
H21C09:13:00חבל מודיעיןגסטר עדן

H21C09:11:00גסטר עמרי
H21B08:55:00טכניון כרמלגפן גוש

D21C10:50:00עמק חפרגרדי הדס
H35B09:09:00עמק חפרגרדי עומר

H1409:28:00גרוסמן אלון
H6509:39:00השרוןגרין וורן

D21A08:59:00גרינברג אניה
H4010:34:00גרינברג גיל
H35A10:09:00השרוןגריף דניאל
H4010:44:00לב השרוןגרנט עופר
H18A10:46:00לב השרוןגרנט רועי

H50B09:25:00גרסל נועם
H1409:36:00

H7008:59:00ראשון לציוןדביר יונתן
H21B09:55:00יזרעאלדבש אורי

H4509:50:00יזרעאלדבש רן
D5509:22:00דגון אורנה

D16B10:00:00דגן יהל
D21C10:24:00יזרעאלדה קוסטא ענבר

D7009:45:00יזרעאלדה קוסטה בק רוני
D6509:05:00לב השרוןדודלזק חוה

H7008:51:00לב השרוןדודלזק צביקה
H5510:07:00השרוןדפני אבישי
H6509:09:00השרוןדפני אהוד
H16A10:25:00חבל מודיעיןדקל ברק

H16A10:22:00חבל מודיעיןדקל שגיא
עממיטכניון כרמלדרור הרניר
SHORTהורוביץ גיא

H21A09:51:00השרוןהימן איל

אסא טכניון
חיפה

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"אסגרסל אלמוג-גרף

א"א ת"אס
א"א ת"אס

 



גיליון1

4עמוד 

D5509:00:00השרוןהימן יונה
H21C10:10:00השרוןהימן עוז
H50B10:55:00השרוןהימן רז

H4008:57:00השרוןהימן רפי
H6010:09:00חבל מודיעיןהלחמי אבנר
H35B09:31:00חבל מודיעיןהלחמי ליאור

D21C09:30:00חבל מודיעיןהלחמי קרן
D5509:44:00חבל מודיעיןהלר הדר

H1409:26:00חבל מודיעיןהראל איתמר
H21C09:17:00הראל דור

H35A08:53:00גלילהרשמן שחר
D21A10:36:00ובמן איה

H5509:51:00לב השרוןוולשטיין דן
H6008:57:00טכניון כרמלוידר יואב

SHORTוייג צביקה
H21B09:38:00יזרעאלויינר יגאל
H5510:41:00חבל מודיעיןויינר עמית
D5010:36:00חבל מודיעיןוייס חגית

H5509:21:00חבל מודיעיןוילנר אמנון
H4010:42:00טכניון כרמלוינר תומר

H16A08:59:00וינשל יואב
H50A09:36:00חבל מודיעיןויסמן שאול
H21C10:01:00טכניון כרמלויסר אחיהו

H4509:08:00חבל מודיעיןולק ערן
H6010:33:00חבל מודיעיןונדל עמרי

D21C09:10:00ורבין אסיה
H4009:26:00ורבין עודד
D4010:02:00זבולון אינה

H16A09:19:00זורע אלון
H1409:04:00זורע טל

H50B09:33:00לב השרוןזזינסקי אנריקו
H1410:14:00טכניון כרמלזיגמונד רועי
H4009:11:00השרוןזידנוב דניס

D21A09:48:00טכניון כרמלזיו קרן
D1209:39:00חבל מודיעיןזילברברג תמר

H5509:41:00יזרעאלזילברשטיין דרור
D5009:38:00יזרעאלזילברשטיין נעמה

SHORTזלינגר יואב
H50A10:10:00ראשון לציוןזלצמן אלכסנדר

H1409:12:00
H16A09:39:00לב השרוןזמיר סלע
D21B10:15:00גלילזריהן בר

H50A08:54:00לב השרוןחדד עמית
H50B10:59:00חבל מודיעיןחובב שימי

H16A09:57:00יזרעאלחורש גל
H5510:47:00יזרעאלחזן גדעון

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

D16B09:30:00חבל מודיעיןטויג גילי
ילדותחבל מודיעיןטויג ענבל

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"אסלאנקה רוסטי-זמורקה



גיליון1

5עמוד 

H4509:32:00חבל מודיעיןטויג רון
D6010:42:00חבל מודיעיןטייט אבה

D1409:10:00טייטר יאנה
H1410:22:00טכניון כרמלטייכמן צוף

H4509:06:00טל אביב
H21A09:08:00אסא ירושליםטל אדר

D1209:09:00
H1410:08:00יזרעאליבסייב אדר

H50A10:06:00יזרעאליבסייב אריה
D4010:52:00לב השרוןיוגב דפנה
H1410:32:00לב השרוןיוגב מעין
H4509:38:00לב השרוןיוגב רביב
H16A10:46:00לב השרוןיוגב רותם

H5509:47:00חבל מודיעיןיודפת עופר
H35B10:29:00יזרעאליוחנן גיא

H50A09:46:00גליליופה פבל
D21A09:32:00גליליופה קטרינה

D1209:06:00ימין שירי
D21C10:20:00יזרעאליסעור גל

H21A10:12:00יזרעאליסעור ניצן
H35A10:03:00יזרעאליסעור ניר

D4510:16:00יזרעאליסעור ענבר
H16A10:40:00יזרעאליסעור רתם

H5509:13:00השרוןיעקבי אלישע
H21A09:15:00השרוןיעקובי ארם

H4509:10:00השרוןיפה מור
H5509:29:00חבל מודיעיןיפה פיני

H21C10:13:00חבל מודיעיןיצחקי עמית
H16A10:34:00עמק חפרירדן גלעד

H16B09:24:00ישראלי עומר
H35A09:48:00כהן נמרוד
H4010:10:00טכניון כרמלכהן תומר

H4009:13:00השרוןכהנא איתן
H18A10:20:00השרוןכהנא אלון

H21B09:15:00השרוןכהנא עמית
H1210:00:00חבל מודיעיןכוכבא תומר
H1409:40:00כורמיאן ירדן

H18A10:38:00יזרעאלכחל עמר
H50A09:56:00השרוןכספי שי

H5509:01:00ראשון לציוןכפרי גדעון
H4508:56:00לב השרוןכצמן אדי

D5508:52:00חבל מודיעיןכרמי עינת
D1209:57:00חבל מודיעיןכרמיאלי דניאל

D1410:10:00חבל מודיעיןכרמיאלי לין
H6009:51:00עמק חפרכרמין עמיר

H4008:53:00טכניון כרמללבבי שי
H21A10:36:00לבד אנטון

H21C10:19:00לביא נתאי
H35B10:43:00לב השרוןלדרר חגי

H50A09:30:00לב השרוןלוז יואב

א"א ת"אס

א"א ת"אס

א"א ת"אסמסינג טיאן-טל

א"א ת"אס

א"א ת"אס
א"א ת"אס

א"א ת"אס

א"א ת"אס
אסא טכניון

חיפה
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6עמוד 

H50B10:53:00חבל מודיעיןלוי יוסי
H1410:20:00טכניון כרמללוי מעיין
H16B09:20:00יזרעאללוי ענבר
H35B09:15:00לוין הדר
H7009:01:00עמק חפרלוין עודד

D5510:30:00גליללוינקרון זהבה
H21B10:18:00גליללוינקרון יונתן
D21C10:44:00גליללוינקרון יעל
H4009:43:00לויצקי פבל

H4509:40:00חבל מודיעיןליאור איל
H1209:51:00חבל מודיעיןליאור עמית

MEDיזרעאלליבשיץ אנטון
H21B09:46:00עמק חפרליפוביץ אלכס

D5010:10:00השרוןליפמן יעל
H6010:25:00השרוןליפמן רמי

H1409:48:00גליללישנקו איליה
H21B10:22:00יזרעאללנס עידן

H21B09:19:00טכניון כרמללסמן אורן
D6009:14:00גליללפושנר לובוב

D4009:28:00לב השרוןמאיר ענת
H50B10:27:00חבל מודיעיןמאירוב זוריק
H1409:44:00חבל מודיעיןמאירוב עופר

H5509:11:00חבל מודיעיןמאירי נעם
H21A09:30:00טכניון כרמלמאירקוביץ יבגני

D21A09:54:00מאירקוביץ מארינה
D5509:42:00טכניון כרמלמאירקוביץ סופיה

H5508:57:00חבל מודיעין
H21C09:15:00אסא ירושלים

H50B09:47:00עמק חפרמורג בועז

H21C09:07:00מורד נדב
H6009:59:00חבל מודיעיןמזרחי ניסים

H16A10:31:00גליל
H4509:42:00השרוןמינסקי אבי

H7008:55:00השרוןמינסקי מנחם
H1409:52:00השרוןמינסקי עדי
D4510:12:00יזרעאלמינצר דליה

H5510:49:00יזרעאלמינצר צפריר
D1410:16:00יזרעאלמינצר תמר
D21C09:36:00חבל מודיעיןמלכה נופר
H50A09:28:00יזרעאלמלמד דרור

H35B09:45:00השרוןמלץ אבי
H50B10:41:00חבל מודיעיןמנדל רועי
D1209:48:00חבל מודיעיןמנור אליה
H6010:39:00חבל מודיעיןמנור משה
H18B09:21:00מנור נועם
H5509:23:00מצגר קובי

H1409:22:00לב השרוןמצפון אמיר
H4509:26:00לב השרוןמצפון גיורא
H1409:08:00לב השרוןמצפון פלג

א"א ת"אס

א"א ת"אס

אסא טכניון
חיפה

טוב גד-מה
טוב יואב-מה

אסא טכניון
חיפה

הוכמן ברק-מינדל

א"א ת"אס
א"א ת"אס
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7עמוד 

H16B09:56:00עמק חפרמרימס יואב
H21C10:07:00עמק חפר

H6010:11:00חבל מודיעיןמשלי יובל
D6010:06:00חבל מודיעיןמשלי ליסה
H1409:02:00טכניון כרמלמתתיהו גל

H35A09:42:00עמק חפרנאון רועי
H18A09:42:00יזרעאלנבו איתי

H4510:00:00לב השרוןנהרי צחר
D21B09:57:00לב השרוןנוימן נעה

H4010:08:00נוימן עומר
H18A09:37:00השרוןנוסבוים איתם
H4509:18:00השרוןנוסבוים יצחק
H16A08:53:00השרוןנוסבוים נדב

H1409:18:00השרוןנוסבוים עמרי
D4509:32:00השרוןנוסבוים שרון

D21A09:30:00טכניון כרמלנוסונובה אירינה
D1409:38:00חבל מודיעיןנחושתן יהלי
H50A09:24:00חבל מודיעיןנחושתן ירון

H5510:59:00ראשון לציוןנירן חן
H4009:17:00טכניון כרמלנסראלדין נגיב

H8009:00:00ראשון לציוןנצר מיכאל
D5509:50:00חבל מודיעיןנתיב רות

H5510:01:00חבל מודיעיןנתנאל איל
H21B09:51:00חבל מודיעיןנתנאל יובל

H21A10:30:00עמק חפר
H5510:39:00לב השרוןסגל דוידי

H35A08:59:00סגל זף
D21C10:48:00סגל יעל

ילדיםסגל יערה
ילדיםסגל נגה

H50A09:04:00יזרעאלסט שי

H50B10:57:00סטפנוב ולרי

D5510:46:00סטפנוב סבטלנה
D5009:18:00גלילסיאיילב טניה
D21C09:34:00השרוןסיוריבר יוליה

H35A09:45:00לב השרוןסיטבון ירון
H21C09:51:00אסא ירושליםסירוטה עדו

H21B10:00:00עמק חפרסירוטוב יבגני
H16B09:54:00עמק חפרסלומון נעם
D4509:52:00גלילסמרין זאנה
H1209:42:00חבל מודיעיןסרגה אורן
H4510:04:00חבל מודיעיןסרגה אלי

H4010:02:00עבדת עפר
D21B10:33:00חבל מודיעיןעבודי נועה
H16A09:41:00יזרעאלעברי מתן

SHORTעגור הלוי איילה
H50A10:02:00יזרעאלעופר טל

H16A10:28:00לב השרוןעין דר מתן
H5510:45:00חבל מודיעיןעמיעז איתן
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8עמוד 

H50A09:20:00יזרעאלעמר איציק
H5509:07:00גלילענבר אברהם

H21B09:01:00גלילענבר ליאור
H6009:23:00לב השרוןפאר יוסי
H6509:13:00ראשון לציוןפארן דני

H1409:58:00פולק נעם
D4510:00:00פיאדה עדי

D21B10:23:00יזרעאלפיין נרי
H50B10:43:00טכניון כרמלפישמן סרחיו

H21B10:14:00טכניון כרמלפישמן עידן
H35B08:51:00לב השרוןפלג עומר

D1410:30:00יזרעאלפלדמן מיה
SHORTYיזרעאלפלדמן שגיב
H35B09:37:00יזרעאלפלדמן שלו
H6010:23:00גלילפלוט אשר

H50B09:15:00פלוטקין רון
H50B09:19:00חבל מודיעיןפנפיל אבי

H21A10:06:00אסא ירושליםפרדקין מיכאל
H16A09:59:00יזרעאלפרטוק עמית

D6008:50:00גלילפריד בתיה

D21C09:06:00פריד טל
H7009:29:00פרידמן אלכס

H6010:19:00גליל
H21B09:23:00חבל מודיעיןפרנטה מאור
H6009:49:00חבל מודיעיןפרנקו אהרון

H50A09:22:00עמק חפר
H4009:27:00גליל

H18B09:29:00צוקר מתן
H5508:53:00ראשון לציוןצור אבנר
H18A09:58:00עמק חפרצור אמיר

H50B09:35:00לב השרוןצפורי אבנר
H50A09:12:00לב השרוןצפורי דרור

H21B09:41:00אסא ירושליםקאופמן אסף
H4009:33:00חבל מודיעין

H21B09:40:00גלילקוזלוב אלכסנדר
D7010:15:00לב השרוןקוצר אנדרה
H7010:31:00לב השרוןקוצר עמוס

H35A09:36:00קורן יקי
H6510:35:00ראשון לציוןקורנברג ישראל

H21C09:53:00אסא ירושליםקינן יהונתן
H6008:53:00קינר דורון

H35B10:17:00השרוןקליימן מיכאל
D21C09:12:00

D21B10:27:00השרוןקלקשטיין בר
D4010:18:00השרוןקלקשטיין גלית
H1209:45:00השרוןקלקשטיין יובל
H1409:50:00השרוןקלקשטיין נדב
H35B10:25:00השרוןקלקשטיין ניר

H16A09:27:00יזרעאלקמרון אמיר
H16A09:35:00קצפ רוי
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9עמוד 

H50B10:05:00רבד איתי
SHORTYרביד איל

D4008:54:00רביד איריס
D6010:08:00רביד דליה
H1409:16:00רביד יואב
D1209:12:00רביד יעל

H7010:17:00רביד משה
D3509:35:00רביד נעמי

D5510:14:00חבל מודיעיןרגב יעל
D21B10:21:00חבל מודיעיןרגב יערה

H5510:13:00חבל מודיעיןרגב שמואל
H21B09:50:00חבל מודיעיןרגב שקד

H16A09:33:00טכניון כרמלרובין אופיר
H16B10:26:00טכניון כרמלרובין רז
D21B10:57:00רוז דנה

H6509:43:00לב השרוןרונן מיכאל
H6010:13:00ראשון לציוןרז שלמה

H21B09:52:00השרון
D4509:20:00גלילריינהרץ אורית

H4508:52:00גלילריינהרץ יניב
H18B09:05:00גלילריינהרץ עידן

H5509:39:00יזרעאלרינת שרון
D1410:28:00ריף הגר
MEDריף נעם
H4508:50:00יזרעאלרם יוחאי

H35B10:19:00טכניון כרמלרם שי
H35A09:02:00רק גיא

H16A09:31:00חבל מודיעיןשביב יואב
D4010:22:00חבל מודיעיןשביב מיכל
D1209:33:00חבל מודיעיןשביב מעין
D1209:30:00חבל מודיעיןשביב עינב

H4509:52:00חבל מודיעיןשביב רן
D4008:56:00שגיא קרן

D1209:54:00שגיא קשת טארה
H35B09:05:00שגיא שחר

H16A09:37:00יזרעאלשדמי ים
H16A10:37:00עמק חפרשוח עומר
H4008:51:00לב השרוןשור מוטי
H1210:30:00יזרעאלשורץ יהל
H35A08:56:00גלילשורר רונן

H5510:51:00חבל מודיעיןשחורי איתי
H16A10:43:00חבל מודיעיןשחורי דניאל

H4009:34:00עמק חפרשחורי יורם
H4509:16:00ראשון לציוןשחר ארד
H4009:07:00לב השרוןשחר ליעד

D4509:54:00לב השרוןשחר נוימן ענת
D1409:14:00שטדלר מיכל

H35B10:09:00ראשון לציוןשטיין יואב

D4509:58:00טכניון כרמלשינדלר ברגמן יהודית
H50B10:07:00טכניון כרמלשינדלר זיו
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10עמוד 

D16B09:34:00טכניון כרמלשינדלר לידי
SHORTטכניון כרמלשינדלר ליל

H50A09:58:00חבל מודיעיןשכטר גיל
H21B10:16:00חבל מודיעיןשכטר דביר
D1410:06:00חבל מודיעיןשכטר רותם

H1410:24:00שלו יואב
D1410:34:00שלו ניצן

H6009:53:00יזרעאלשמואלי אשר
H21C09:45:00יזרעאלשמואלי חן

H21B09:49:00יזרעאלשמואלי מופז
D5509:16:00יזרעאלשמואלי נורית

H21B09:03:00גלילשמלא יאיר
H50A09:48:00חבל מודיעיןשמע נתי

H1209:36:00חבל מודיעיןשמעיה יער
H4009:21:00שפי יוחאי
H7009:31:00השרוןשפי שאול

H21C09:25:00שפירא אורן
H50A09:02:00טכניון כרמלשפר יהודה
H16A09:01:00שפר שחר

D5509:56:00גלילשקד אורית
H4009:29:00גלילשקד יוסי

D21C09:46:00גלילשקד מיכל

D21C09:40:00שקד רונה
H35A09:05:00ראשון לציוןשרון דניאל

H50B09:57:00חבל מודיעיןתלם איתיאל
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