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909510095116123130130225266בוגרים87.2א''א ת''אסזקוביץ'יבגני ריז1

6570757585909494169238קדטים64.4א''א ת''אסזאנדרי מריוטה2

95100107107116123130123230275בוגרים85א''א ת''אסזסטס אוליניקוב3

105110112112128131131128240279בוגרים90א''א ת''אסזרם דובר4

100105111111131135140140251290בוגרים91.3א''א ת''אסזולדיסלב בולשטיין5

100105105100120120130120220298נערים68.1א''א ת''אסזמיכאל חיוט6

2025252530333358124קדטים39.4א''א ת''אסזפיליפ גדמן7

25303535354045458098קדטים81.6א''א ת''אסזבן'דמיטרי צ8

354043434045504588140קדטים54.6א''א ת''אסזאלכס דורוב9

283033333541434174210קדטים30.7א''א ת''אסזיאן מרגוליס10

80859090100110110110200263נערים71.6א''א ת''אסזדניאל רוסייב11

9090120130130220272נערים79.8א''א ת''אסזברוניסלב מרגוליס12

80808585100107112112197241נערים80.9א''א ת''אסזארתיום בלייכמן13

6065658080145210נערים62א''א ת''אסזוני טבלב'ג14

9090120120210220בוגרים121א''א ת''אסזאולג מוסטפל15

6367706782868682149165נערות88.5א''א ת''אסנמונה קרילוב16

353541355558585893138בוגרות54.3א''א ת''אסנ'טונדה קובץ17

5050535063656868118152בוגרות65.9א''א ת''אסננטלי סובולב18

5050525058606060110183בוגרות47.3א''א ת''אסנרנטה נתן19

303438344043464377105בוגרות60.9א''א ת''אסנאולנה גוט20

333536364346505086130בוגרות53א''א ת''אסנעופר מור21

373740405257605797119בוגרים80.6באר שבעזיוגב נעם22

6772726795102105105172230נערים69.8באר שבעזרוגצוב אד23

70757570909510095165198נערים84.1באר שבעזחייט נחמן24

676877778595100100177197נערים100.5באר שבעזטוקר שון25

727780779410010294171195נערים93.9באר שבעזפבזנר איתן26

6065686570757575140185נערים70.7באר שבעזשטנרנשטיין יובל27

4242474255626762104154קדטים60.2באר שבעזגונורדסקי דוד28

303335333742423770138קדטים43באר שבעזלסרי אופק29

404040405055575595135קדטים63.7באר שבעזגולדין אלעד30

253035353540454580128קדטים54.2באר שבעזויניקובסקי דני31

65707070859510095165228בוגרים66.3באר שבעזפריקמן בוריס32

101313151820183173קדטים36.2באר שבעזקופייב טל33

4550555560657070125167בוגרים69.8באר שבעזרוגצוב טל34

4045505055626767117143בוגרים81.1באר שבעזקוקלטסקי אמיר35

8082828290949794176228בוגרות65.5באר שבענאוכמן מרינה36

5057605770757870127138בוגרות92.5באר שבענלוי טל37

20252828303538386678בוגרות77.2באר שבענגולן עדן38

70709090160203בוגרים76.3בני בת יםז1990זכר קרקוביץ39

50507070120151בוגרים76.8בני בת יםז1975בוריס טיסנגאוס40

5557570606000בוגרים87.2בני בת יםז1982אדם רהואן41

4040454585111נערים72.1בני בת יםז1997אראם מרגוסיאן42

555558556060115141נערים80.7בני בת יםז1997אמיל אלייב43

4550455555100133נערים70.1בני בת יםז1996דניאל בן טל44

5862656275788484146180קדטים79.8בני בת יםז2001אנטוני גשפורנקו45

35353540454580112קדטים65.3בני בת יםז1999בה'דיויד גוג46

85929285105105110105190246בוגרים73.2גל אולימפיז84לסקר פליקס47

55657070809080150217קדטים62.1גל אולימפיז99צרטקוב אלי48

2202325232828322851125קדטים34.8גל אולימפיז2001מקס שפבלסקי49

757580759510310395170199קדטים88.9גל אולימפיז2000עזרא חנה50

152023232530353558136נערים36.1גל אולימפיז2001נתנאל ארנבייב51

2253232324045504577129קדטים51.2גל אולימפיז2001נתנאל דכטריוב52

5560626265758075137187קדטים67.2גל אולימפיז2000יוני סמרסקי53

7073737075808075145166קדטים93.1גל אולימפיז2000פאיקידזה מארק54

150161161161180190180341360בוגרים117.9גל אולימפיז1993דוד ליטבינוב55

160170173160200200360370בוגרים131.1גל אולימפיז1986איגור אולשנצקי56

110120120130130250306בוגרים81.2גל אולימפיז1997רטקוב דני'צ57

202326233033353558161נערים31.3גל אולימפיז2007מיקאוטדזה ולאד58

2253030253740403762108קדטים49.3גל אולימפיז2005זוייב אייל59

252830303740414171168קדטים35.9גל אולימפיז2003זוייב שובל60

253032303740464676144נערים44.8גל אולימפיז2004מיקאוטדזה ניקיטה61

70757570909510095165208נערים76.9גל אולימפיז1998יוגב להב62

758080909510095175196נערים98.7גל אולימפיז1997טריפנוב אלון63

140140147140170170170310364בוגרים88.3גל אולימפיז1989גנסין ולנטין64

5558605865697269127146קדטיות81.1גל אולימפינ2000דנה ליטבינוב65

55556055657065120162נערות61.3גל אולימפינ1998רויטל לסקר66

5560606065707065125183בוגרות55גל אולימפינ1991דריה טריפונוב67

303538354045524580111קדטיות59.1גל אולימפינ2002נסטיה אולשנצקי68

4550555558606565120161נערות62.1גל אולימפינ1996אמילי זבורובסקי69

20222323262931315482קדטים58.3הפועל חיפהז2005מיכאל קגן70

333636364447494985180קדטים40הפועל חיפהז2003אמיל יוסף71

252527273538404067102קדטים57.5הפועל חיפהז2004דני וצק72

273033334346494679102קדטים74.2הפועל חיפהז1998שמר בינר73

75808580100105108108188214נערים94.1הפועל חיפהז1999רודניצקי גל74

4548505057656868118160נערים67.9הפועל חיפהז1997אביב קלטמן75

110110110013013514013500בוגרים100.8הפועל חיפהז1981ויקטר לוקשין76

758085859095100100185218בוגרים87.6הפועל חיפהז1989ארקדי ממדוב77

85889292105108111111203259בוגרים75.4הפועל חיפהז1982מיכאל פרזון78

8080100100180221בוגרים80.7הפועל חיפהז1985שמעון תבקוב79

4244464453555757101133בוגרות63.9הפועל חיפהנ1987נתלי וילנסקי80

333636364245454581116בוגרות56.5הפועל חיפהנ1991עדן מרגוליס81

3538404054565696103בוגרות97הפועל חיפהנ1984דלאל הנודי82

333638364750535086125בוגרות55.8הפועל חיפהנ1981ליהי ארד83

707080859090160236בוגרות54.5הפועל חיפהנ1984אוקסנה זולוטריוב84

17192020232628284880קדטיות47.1הפועל חיפהנ2003שקד הכט85



303436364547494985102קדטיות74.8הפועל חיפהנ1999ינבר גילמן 86

303437374548505087110קדטיות68.6הפועל חיפהנ1999יעל גרמן87

222527253035393964110קדטים49.9מכבי פרדיסז2005ויאם גאמוס88

304045404550605090101קדטים97.3מכבי פרדיסז2001עמר אבו דאהש89

3540454055606560100109נערים106.8מכבי פרדיסז2000פדל ברייה90

5055606070757570130176נערים68.4מכבי פרדיסז1999מיל קוואריק'ג91

5055606070809080140203נערים61.8מכבי פרדיסז1997סלימאן מרעי92

303542354550605085128נערים58.8מכבי פרדיסז1997דייאא מראענה93

85909292105112120112204278בוגרים67.7מכבי פרדיסז1994עלי גאמוס94

8085858590100105105190210בוגרים102מכבי פרדיסז1988מחמוד אעמר95

5055605570758075130165נערים76.2מכבי פרדיסז2000מוחמד אבו דיב96

384245454852565297170קדטים48.8ץ''מכבי ראשלזתומר מרינובסקי97

105110116116130135140135251292בוגרים90.2ץ''מכבי ראשלזנדב מור98

7075837595100105100175218בוגרים78.7ץ''מכבי ראשלזמאיר ששון99

70758282105110115115197256קדטים72.9ץ''מכבי ראשלזיוגב מילר100

95100100100110115120120220259בוגרים88ץ''מכבי ראשלזרם רון101

4045484553576060105145בוגרות59.3ץ''מכבי ראשלנקיילי בנקס102

5050555570758080135174בוגרות65.9ץ''מכבי ראשלנשרית קלו103

3540454545505555100138בוגרות59.4ץ''מכבי ראשלנטניה אוסטלוב104

303535303540434070107בוגרות52.2ץ''מכבי ראשלנקורל קינן105

4040555595114בוגרות74.8ץ''מכבי ראשלנשחר משה106

5060656570758075140195קדטים65.5הרצליה רומנוז2000יונתן מוסרי107

30354040404550509097קדטים110הרצליה רומנוז1990טוסלר נדב108

4550555055606560110146קדטים70.5הרצליה רומנוז2000שקד ליאב109

252729293037453766154קדטים36.4הרצליה רומנוז2001יפרח רותם110

3035353540454580127קדטים55הרצליה רומנוז1997יפרח דולב111

5055605565707575130176נערים68.4הרצליה רומנוז1997יפרח ניצן112

65757590100100175203נערים90.5הרצליה רומנוז1997אלאלוף שון113

60707080859085155188נערים82.5הרצליה רומנוז1997יצחק מוסרי114

606565659095100100165197בוגרים85הרצליה רומנוזאביצור ארי115

110110130130240271בוגרים96.1הרצליה רומנוזבריטבה סרגיו116

70808090100100180235בוגרים72.3הרצליה רומנוזפדרן זבורובסקי117

70757595100100175216בוגרים79.6הרצליה רומנוזורשקה איגור118

506060708080140164בוגרים89הרצליה רומנוזכוכבי בר119

4548484850606560108149בוגרות66.5הרצליה רומנונ1979יבגניה ליסנקו120

130130150150280328בוגרים88.6א''מכבי תז81מושיק אנטולי121

5861656168737373134196קדטים61א''מכבי תזניקיטה סבסטיאנוב122

6065676770758080147206נערים64.7א''מכבי תזרועי רובין123

7578818195100105105186214נערים91.8א''מכבי תזאדם בן שמואל124

6570757080879393163207נערים75.7א''מכבי תזגל כפרי125

4550555055606565115181קדטים55.5א''מכבי תזשחר וילנסקי126

909510095115120125125220265בוגרים83.9א''מכבי תזרון כפרי127

95102107107115122127127234282בוגרים83.5א''מכבי תזגיל ליאור128

6570706585909085150242נערים53.8א''מכבי תזרז שרעבי129

115122128122140140262312בוגרים85.7א''מכבי תזיורי בגני130

83889595100107114114209261בוגרים78.3א''מכבי תזנדב לנסן131

100105110105125130135130235288נערים81א''מכבי תזיואב שורק132

65656865828283000בוגרות53.8א''מכבי תנל הייס'רייצ133

6065676575808380145219בוגרות53א''מכבי תניוליה בוטקובה134
5960606070758075135165בוגרות72.6א''מכבי תנתמר בר135

5558595978818484143194בוגרות61.1א''מכבי תננטע ברונשטיין136

404548455053565398138נערות57.9א''מכבי תננטע ליסר137
303333334550505083139בוגרות47א''מכבי תנאלין אלקין138


