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2aharonishai197510ליגה- משטרת ישראלזכר
3AMIRAYA196910לאומינקבה
4attasyosi197510זכר
5CohenSimmy198110טריהארדנקבה
6ShalevLilach197610נקבה
7Shochat197410זכראילן
8TadmorAdi198310נקבה
9TadmorMorris198310זכר

10WeizmanMosheזכרGAL TICHON197410
198010רשות ניירות ערךזכריהודהאבוקסיס11
197310ליגה- משטרת ישראלזכראילןאבידן12
197910הסולליםזכראשראביטן13
197610שרות בתי הסוהרזכריוניאבייב 527
197710בנק הפועליםזכראיתמראבני14
198610מכללת השוטריםזכרעידואבניאלי570
197010רצי קרית השרוןזכראוריאלאבקסיס15
198110מכללת השוטריםזכראיתיאברהם571
198510מכללת השוטריםזכריצחקאברהם572
195910אוניברסיטת תל אביבזכררמיאברמוביץ16
196610ליגה- משטרת ישראלזכראריאדלר17
198910מכללת השוטריםזכרמשהאדלר573
200410נקבההילהאדמון18
197310זכריותםאדמון19
197410משטרת ישראלנקבהלימוראדמון20
195310דרך הריצהנקבהצילהאדר21
198710מכללת השוטריםזכרגילאדרי574
197910ליגה - שרות בתי הסוהרזכרשלומיאדרי 528
197210מכללת השוטריםזכראלדדאדרעי575
200110נווה מיכאלזכראושראואקנין797
198610מכללת השוטריםנקבהגליתאוזלבו576
198710מכללת השוטריםזכראברהםאוחיון577
198210מכללת השוטריםזכרעמיחיאוחנה578
199210משטרת ישראלזכרקוויןאוחנה22
197710ליגה - שרות בתי הסוהרזכראפלאון529
197510ליגה- משטרת ישראלזכרביטוןאופיר23
197110זכרדרוראופיר24
197810משטרת ישראלזכרעמריאופיר25
197810משטרת ישראלזכרעמריאופיר26
198910ליגה - שרות בתי הסוהרזכרמיכאלאופמן 530
196310סיסקו ליגהזכרשלמהאופנר27
ORNA197010נקבהיפעתאופשטיין28
196710ליגה- משטרת ישראלזכרקוביאזולאי29
196710ליגה- משטרת ישראלזכראיציקאזראן30
198810משטרת ישראלזכריניבאחדות31
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198710מכללת השוטריםזכרויקטוראטיה579
196910סוללים ירושליםזכרהרווהאטלי32
197610שרות בתי הסוהרזכראמיר איל 531
197310סלקוםזכראלגאליאילן33
198810מכללת השוטריםזכרעומריאל גדיר580
195710ליגה - שרות בתי הסוהרזכרשמעוןאלבז532
196610רצים עם גביזכראביאלבלנסי34
198610מכללת השוטריםזכרשפיקאלגלאוי581
196510סלקוםנקבהליאת אלוס35
199010שרות בתי הסוהרזכרארטרויאלחנן 533
200310נווה מיכאלזכרדודאלחרר798
197110ליגה- משטרת ישראלזכראבינועםאליה36
198810מכללת השוטריםזכראופיראליהו582
198310מכללת השוטריםזכראיילאלימלך583
kovo2max197610זכרפלגאלימלך37
198110מכללת השוטריםזכרמאוראלמה584
198010ליגה - רצי רפאלזכרסמואלאלמו38
XtriM198110זכרליאוראלמוג39
197710זכריוסיאלמוזנינו40
orna197110נקבהניריתאלסר41
198210שרות בתי הסוהרזכר חלאג'אלעד534
198810מכללת השוטריםזכראליאלקריאף585
197610מכללת השוטריםזכרמרואןאלקרינאוי586
198010מכללת השוטריםזכרעיסאםאלקרינאוי587
198510רצי ישראלזכרהראלאלרהנד42
197810משטרת ישראלזכרסולומוןאמביי43
197010ליגה - משרד החקלאותזכררענןאמויאל44
198610מכללת השוטריםזכרחןאמיר588
197710מכללת השוטריםזכריונתןאמסלם589
198410מכללת השוטריםזכריוסףאמסלם590
197710תעשייה אוויריתזכרשמעוןאמסלם45
195510רשות שדות התעופהזכרעמיראנוקוב46
197610רצי קרית השרוןזכרינאיאנקרי47
General Motors197310זכרמשהאנשל48
198110מכללת השוטריםזכרליאוראסולין591
198610מכללת השוטריםזכרגלאסטבן592
197410שרות בתי הסוהרזכרמעיןאפסאי535
196810שייפארקזכרהרצלאפרמיאן49
196810שייפארקנקבהכרמיתאפרמיאן50
197310מכללת השוטריםזכרעופראפרת593
198110מכללת השוטריםנקבהאפרתאקלר594
196910חברת חשמלזכרראובןאקריש51
197010דרך הריצהזכרדודארבל52
198910מכללת השוטריםזכרטליסארוניס דיג595
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197310מפעל הפיסזכררןאריכא53
197710ליגה- משטרת ישראלזכרעידןארנשטיין54
198010משטרת ישראלזכראופיראשכנזי55
doron do fitness197410נקבהיעלאשכנזי56
198410מכללת השוטריםזכרשמואלאשכנזי596
197210משטרת ישראלזכראברהםאשתה57
196210זכרדניאלבאראז58
200310נקבהיעלבאראז59
199610מכללת השוטריםזכרמאורבארי597
197110מכללת השוטריםזכריחיאלבוהדנה598
198710מכללת השוטריםזכריוסףבונן599
195010רצי רעננהזכראליבוצר60
197410רצים עם גבינקבהאלכסבוקאי61
197210זכריואבבורשטיין62
196110משטרת ישראלזכראמנוןביבי63
197710ליגה- משטרת ישראלזכרדוקטורביטאו64
197710רצי כוכב ביטאוזכרכוכבביטאו65
198110המשרד להגנת הסביבה - ליגת הפועלזכרנתןביטאו66
198110משטרת ישראלזכרנאורביטון67
196010זכרנחוםבילוסטוצקי68
198310מכללת השוטריםזכראיתיבירן600
195110רצים עם גביזכררוניבירקנפלד69
199310מכללת השוטריםזכרמתןבלאו601
200010איןזכראריה איתםבלוך70
194610זכרגורדוןבלוך71
197910ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראלזכרדודבלוך72
196110מכללת השוטריםזכרחייםבלומנפלד602
198510עצמאיזכרשגיאבלומנפלד73
198310רצים עם גבינקבההדרבלונסקי74
197410רצי קריית השרוןזכראמירבלזר75
197110ליגה - שרות בתי הסוהרזכרברהןבלטה536
198610ליגה - רצי רפאלזכרנתןבלכמן76
197210רצי קריית השרוןזכראלברטובלנק77
197910משרד המשפטים - הליגה למקומות עבודהזכרארז קפיציבן-ארויה78
198510מכללת השוטריםזכראביעדבן-משה603
197810רשות ניירות ערךזכרצחיבן ארצי79
198410מכללת השוטריםזכראברהםבן דוד604
198710מכללת השוטריםזכראלירןבן דוד605
199110מכללת השוטריםזכרסהרבן דיין606
195410תעשייה אוויריתזכרמוריסבן ואליד80
196010רצי רעננהזכראילבן חיים81
196310ליגה בנק אוצר החיילנקבהליאתבן חיים82
196610משטרת ישראלזכראיילבן חמו83
198310מכללת השוטריםנקבהשניבן חמו607
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brennerun197310זכרתומרבן חמו84
198210מכללת השוטריםזכרצביבן יצחק608
199010זכראליבן כליפא85
196810ליגה-תעשייה אוויריתזכראוריבן משה86
197710מכללת השוטריםזכרנועםבן משה609
197510זכרנדבבן נון87
198610ליגה - שרות בתי הסוהרזכראלירןבן סימון537
196910ליגה - שרות בתי הסוהרזכרמשהבן סימון538
198110מכללת השוטריםזכרדודבן סעדון610
198110מכללת השוטריםזכרישיבן עוזרי611
198010מכללת השוטריםזכראיילבן עזר612
198610מכללת השוטריםזכרירוןבן צבי613
198610מכללת השוטריםזכריצחקבן שעיה614
198110מכללת השוטריםזכראליאלבנאמו615
196410רצים עם לורנסזכרשלוםבנימין88
198010יש לי כנפייםנקבהעינבבנין89
195910נקבהאלוניתבר90
198110ולקנינקבהדנהבר91
198110מכללת השוטריםזכרחייםבר616
195410ולקניזכראשרבר-טל92
195710אבן יהודהזכרדניאלבר און93
199010נווה מיכאלזכרחננאלבר טוב799
196510ליגה בנק אוצר החיילזכרחןבר נתן94
198710מכללת השוטריםזכרשיבר ציון617
198710זכראסףברגר95
198310נקבהנועהברגר96
198010מכללת השוטריםזכרארזברהום618
197910רצים עם גבינקבהרינהברוטר97
197210איתניםזכריניבברוך98
198210מכללת השוטריםנקבהלימורברוך אל619
196410בזק - ליגהזכרדב ברונשטיין99
198110מכללת השוטריםזכראמילבריילובסקי620
199010מכללת השוטריםזכריוסףברכאל621
198910משטרת ישראלזכרתאמרברכאת100
196910ליגה - מ.בזכרג'ריברלוביץ101
197210גם וגם רצי גונןנקבהעדנהברלינר102
196310משטרת ישראלזכראריהברנד103
197310מכללת השוטריםזכרארזברנדס622
196510מצב ריצהזכריהודהבש104
197910משטרת ישראלזכרנתןבשבקין105
197410מכללת השוטריםזכרציוןג'אן623
195510גם וגםזכרחייםגב106
195710גם וגםנקבהסליגב107
194410רצי רעננהזכריהודהגבלי108
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197410רצי קריית השרוןנקבהנועהגבע109
200010נווה מיכאלזכריקירגדמו800
198110רשות ניירות ערךנקבהפולינהגובזמן-קריב110
197910נקבהנטעגובר111
196610עוצמהזכררוןגוטרמן112
196610נקבהניליגוילי שמואלי113
NRspirit195810נקבהליאורהגולדברג114
197210דרך הריצהזכררןגולדשטיין115
197310גל תיכוןנקבהליזהגולן116
199110מכללת השוטריםזכרמורגולן624
Tsaff&Go198210נקבהענבלגולן117
198610מכללת השוטריםזכררועיגולן625
196510ליגה בנק אוצר החיילזכרסיוןגור118
197510ליגה- משטרת ישראלזכררוןגור-אל119
196910רצים עכשיוזכראביגורדון120
197010ליגה- משטרת ישראלזכראיתןגורודצקי121
196110רצי רעננהנקבהיפעתגורן122
198910משטרת ישראלזכרזמנוגושה123
198210מכללת השוטריםזכרעומרגושן626
200510נווה מיכאלזכרהיימרוגטהון801
197710רצי קריית השרוןנקבהאפרתגיאת124
196310שרות בתי הסוהרזכראמירגיגי539
Haifa195110זכרזאבגילקיס125
196510ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראלזכרעמירגילת126
197810בנק הפועליםזכריוג'ןגינזבורג127
Haifa197210זכריהונתןגינת128
198710מכללת השוטריםזכרמעןגיעיה627
198610מכללת השוטריםזכרדניאלגל628
197910רצי בנק לאומיזכרצחיגלאור129
198810מכללת השוטריםנקבהנוריתגלאי629
195710ליגה - משרד החקלאותזכרנתיגלבוע130
199510ריל טיימינגנקבהעדיגלבוע131
196210זכרדניגלזר132
198610משרד המשפטים – הליגה למקומות עבודהזכרשיגלט133
198810ליגה - שרות בתי הסוהרזכראלברטגלילוב540
197210ליגה- משטרת ישראלזכרעופרגליצקי134
197910פשוט לרוץנקבהליזהגליקמן135
197710ליגה - שרות בתי הסוהרזכרארקדיגלמן 541
197410ליגה - מ.בזכרגיאגלעד136
196010אימוני ריצה וכושר Ornaנקבהאסתרגמיל137
197510משטרת ישראלזכרחייםגנון138
197610ליגה - שרות בתי הסוהרנקבההילהגנות542
196710רצי השדותנקבהאורהגנטק139
194510ליגה - שרות בתי הסוהרזכראשרגרבוב543
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198110משטרת ישראלנקבהדנהגרודנציק-ג140
197710רצי קרית השרוןנקבהמריםגרון-טהר141
197110איילותזכרירוןגרזי142
197410זכראיתןגרידיש143
198210רצים עכשיונקבהגניתגריי144
196410ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראלזכרעזראגרינבאום145
196810עוצמהנקבהאסתיגרינבאום-גוטרמן146
198710מכללת השוטריםזכרבוריסגרינברג630
198310מכללת השוטריםזכרנעםגרינברג631
198110בנק לאומינקבהסיוןגרינברג147
196410ליגה - מ.בזכרמיכאלגרינשטיין148
199910זכררועיגרנט149
197510סיסקו ליגהזכרצבי גרסטל150
197710סלקוםזכרדרורגרשון151
199010מכללת השוטריםזכרויטליגרשנזון632
196810ליגה- משטרת ישראלנקבהאולגהדדון152
197210מצב ריצהזכרדניאלדדון153
199110מכללת השוטריםזכררפאלדדוש633
198110ליגה- משטרת ישראלזכראורון דהן154
197810רצי קריית השרוןזכרסערדהן155
197410רצי קריית השרוןזכראלכסדובין156
197610משטרת ישראלזכראיילדוד157
196310זכרהללדיוויס158
197710מכללת השוטריםזכרברקדינבורט634
198310רצי לאומינקבהטדלהדינקו רודניצקי159
198410מכללת השוטריםזכררןדיסגני635
195910רצי המושבותנקבהטובהדיסטניק160
195110רצי רעננהזכראיתןדן1

198210רצי רעננהנקבהבתאלדן161
198110מכללת השוטריםזכריוגבדנוך636
197810משטרת ישראלזכרלירוןדנוך162
198710מכללת השוטריםזכריואבדניאל637
198510מכללת השוטריםזכרשחרדנילוב638
197310ליגה - שרות בתי הסוהרזכרמרהדסטה544
197010ליגה- משטרת ישראלזכראבידקל163
198010מכללת השוטריםזכריוסידקר639
197510ליגה - מ.בזכרעידודרופיבסקי164
197410זכרמאירדרמון165
198210רצים עם גבינקבהסיוןהאוזמן166
198010רצים עם גביזכרעמריהאוזמן167
197010סלקוםנקבהאיריסהאוזר168
198410מכללת השוטריםזכראורהד640
197210בזק - ליגהזכרגיאהדס169
Zichron Ya'akov196510זכראבירםהדר170
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197710משטרת ישראלזכרעוזיהדר171
198010ליגה-תעשייה אוויריתזכרבניההוז172
197910גל תיכוןנקבהנוריתהורביץ173
196910הסולליםזכרמיכאלהייק174
199910בני ציוןזכרתומרהימן175
198210מכללת השוטריםזכרסערהירש641
198210משטרהזכראדיבהלאלי176
197610זכרדניאלהלפרין177
196410ליגה - מ.בזכרשיהלפרין178
runld198210נקבהליאורההלר179
198810הגם2בינקבהגלהראל180
198810ליגה - רצי רפאלזכרטלהראל181
198110זכררןהראל182
199010מכללת השוטריםזכריעקבהרוש642
197710מכללת השוטריםזכריניבהרפז643
196510ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראלנקבהרוניתהרפז183
197410משטרת ישראלזכרנירהרשקוביץ184
198410מכללת השוטריםזכרנואףוהבי644
Rungate197610נקבהאולגהוולבץ'185
198010משטרת ישראלזכריוליוולמן186
197310ליגה- משטרת ישראלזכרטרקאיוונדיה187
196710משטרת ישראלזכרשאולוורמברנד188
197210זכריונתןוורקנך189
199010ליגה - רצי רפאלזכרדניסוושבניקוב190
196310זכרדורוןויטנר191
198110נקבהשליוייל192
197410נקבהרומיויינר193
196510זכרמיכאלוינברג194
197110רצות עם ענת הראלנקבהאורליויניק כספי195
197810גאלווי ישראלזכרגילויצמן196
194410גאלוויי ישראלזכרעמוסויצמן197
196310ליגה- משטרת ישראלזכריואבוליניץ198
198010ליגה - מ.בנקבהמיטלוקנין199
198310מכללת השוטריםזכרזיווקשטיין645
199010נקבההדרורדי200
199910נווה מיכאלנקבהחנה ורקר802
198210קדומים רצים ונהניםזכרעוזאלותיק201
198510משטרת ישראלזכראלעדזגורי202
198410מכללת השוטריםזכראלעדזגורי646
197410מצמןנקבהקרןזגורי203
198310ליגה- משטרת ישראלנקבהלאהזדובה204
197710שרות בתי הסוהרזכרשגיאזורבסקי545
196610נקבהאורליזיידפונדן205
196410זכרנירזיידפונדן206
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195910ליגה - מ.בזכרנפתליזילבר207
196610זכראופירזילברמן208
198710נקבהאיילהזילברמן209
197810מכללת השוטריםזכררועיזינגר647
198010ליגה- משטרת ישראלזכריונתןזכריה210
197910המשרד להגנת הסביבה - ליגת הפועלזכראמירזלצברג211
197610נקבהאילניתזלצר212
197110משרד המשפטיםזכרערןזלר213
198210ליגה - משרד החקלאותזכראיילזמיר214
198210מכללת השוטריםזכרטדסהזרו648
200510מצב ריצהזכרדביר נתנאלזרחיה215
197610מצב ריצהנקבהמורןזרחיה216
198910מכללת השוטריםזכרעאדלח'ליפה649
198310מכללת השוטריםזכרעמיתחבר650
197010ליגה - שרות בתי הסוהרזכררונן חבר 546
198110מכללת השוטריםזכראיהאבחדאד651
197110ולקניזכראילןחדוות217
197810שרות בתי הסוהרזכרחיים חובר 547
200010זכרקונסטנטיןחוז'חמטוב218
198110ליגה - משרד החקלאותזכריקירחוכימה219
196710רצי המושבותנקבהרחלהחורש220
198210מכללת השוטריםזכררוניחזון652
Tel Aviv198910זכרמורחייט221
198810משטרת ישראלזכראלירןחייטוב222
197810ליגה - רצי רפאלזכרעוזיחיים הכהן223
195310זכרחייםחכם224
197610בנק לאומיזכראורןחלופוביץ225
198510מכללת השוטריםנקבהשרונהחלוצי653
198710מכללת השוטריםזכרנדבחמו654
198710מכללת השוטריםזכרנאורחמרה655
196510משטרת ישראלזכרמוריסחן226
198910מכללת השוטריםנקבהשימריתחנו656
196510בזק - ליגהזכראביחנינה227
198710מכללת השוטריםזכרמאורחנניה657
197210ולקנינקבהורדחסקל228
197710ליגה - שרות בתי הסוהרזכראביחקשורי548
198810מכללת השוטריםזכראמגדחרב658
197210ליגה - שרות בתי הסוהרזכרסעודחריס549
198110רצי קריית השרוןזכרמוריסחרלמפ229
Tsaff&go199410זכריהונתןטברון230
195910גם וגם רצי גונןזכראהודטוביהו231
197410רשות ניירות ערךזכרעידוטוויג232
197610ליגה - משרד החקלאותזכרגדעוןטופורוב233
198510מכללת השוטריםזכראבישיטורגמן659
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198910מכללת השוטריםזכרגיאטל660
197510פשוט לרוץזכררונןטל234
199510מכללת השוטריםנקבהנויטלקר661
196810רצי קרית השרוןנקבהרוחהטנצמן235
197410ליגה - שרות בתי הסוהרזכרמינלהטסמה550
196810רצים עם גביזכרגבריאלטסקר236
197110ליגה-תעשייה אוויריתנקבהילנהטרוסמן237
197410מכללת השוטריםזכרשלמהטרייטל662
General Motors197710זכראיתיטריסטר238
198610מכללת השוטריםזכראיתמריאגר663
198110שרות בתי הסוהרזכרלקיה יאיר551
198110ליגה- משטרת ישראלזכררוזיליויאיר239
198410שרות בתי הסוהרנקבהרבקהידגר552
197410בנק הפועליםנקבהרחלייהב ארליכמן240
197410משטרת ישראלזכראורייונה241
197810רשות ניירות ערךנקבההדסיונס242
D-run197510זכררןיונס243
198210ליגה- משטרת ישראלזכריוסייוסף244
199110מכללת השוטריםזכרעידןיוספי664
197910רצים עם קדושזכרשבתאייוקלה245
197510בנק הפועליםנקבהעינתיחיאל246
196810רצי כוכב ביטאוזכרעפריחיאלי247
197610גם וגםזכראליהוין248
198010זכרטליניב249
196910רצי קרית השרוןנקבהמזליעיש250
198010ליגה - שרות בתי הסוהרזכרנועםיעקב553
198110מכללת השוטריםזכרפיטריעקוב665
197510סיסקו ליגהזכרשרוןיעקובוביץ251
198010מכללת השוטריםזכראוריאליצחקי666
196910מכללת השוטריםזכררםיקיר667
198610מכללת השוטריםזכרעידןירון668
196910בזק - ליגהזכרשלומי ירמיהו252
198710מכללת השוטריםזכרגביישראילוב669
198710מכללת השוטריםנקבהמירבישראל670
198510מכללת השוטריםזכראורישראלי671
198310תעשייה אוויריתזכראורןכהן253
197810נקבהדנהכהן254
199210מכללת השוטריםזכרזוהרכהן672
198510מכללת השוטריםזכריואבכהן673
197510נקבהיעלכהן255
200310נווה מיכאלזכרליאלכהן803
198710מכללת השוטריםזכרמאורכהן674
195110ליגה - מ.בזכרמוטיכהן256
197010בזק - ליגהזכרמרדכיכהן257
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197610פשוט לרוץזכרמשהכהן258
197110מכללת השוטריםזכרערןכהן675
198410מכללת השוטריםזכרפנחסכהן676
197310רצים עם גביזכרצחיכהן259
197110ליגה - שרות בתי הסוהרזכררחמיםכהן554
197310מפעל הפיסזכרשימיכהן260
197510סלקוםנקבהשירליכהן261
197210תחתנקבהשירליכהן262
198910מכללת השוטריםזכרשלומי-שכהן677
197310אבי קדושנקבהאוריתכהנא263
197210רשות שדות התעופהזכראסףכהנא264
198610משטרת ישראלזכרבאריכוון265
198810מכללת השוטריםזכרסימוןכייליקיאן678
199010מכללת השוטריםנקבהליןכלפה679
198510משטרת ישראלזכריוגבכנות266
197210ליגה- משטרת ישראלזכרגיאכץ267
198110ליגה - רצי רפאלזכרלירןכץ 268
197910משטרת ישראלזכראלעדכראדי269
197710נקבהגליכרמון270
198510מכללת השוטריםזכרעומרכרמי680
198310מכללת השוטריםזכררועיכשר681
196210ולקנינקבהיעללאור271
198210בנק לאומינקבהרחלילב גולן272
195710תעשייה אוויריתזכרשלמהלבב273
196010ליגה-תעשייה אוויריתזכרצחילביא274
198010רצי קריית השרוןזכראבילביאד275
198510מכללת השוטריםזכרעומרלבני682
194610ליגה - רצי רפאלזכרגבילוטבק276
198210מכללת השוטריםזכראדירלוי683
196210ולקניזכראשרלוי277
196210ולקניזכראשר לוי278
199010מכללת השוטריםזכרבןלוי684
196510משטרת ישראלזכריצחקלוי279
196710נקבהעינתלוי280
197710ולקניזכררביבלוי281
197510ליגה- משטרת ישראלנקבהרוניתלוי282
198310מכללת השוטריםזכררותםלוי-חדד685
198710מכללת השוטריםזכרשרוןלוי רייך686
199010מכללת השוטריםנקבההודיהלויאני687
198610ולקניזכרהראללויט283
198210מכללת השוטריםזכראלוןלוין688
198110מכללת השוטריםזכרדמיטרילוינשטיין689
198510מכללת השוטריםזכראלוןלוריא690
196010מזכרת בתיהזכרפטריקלזמי284
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196110מזכרת בתיהנקבהשרמיאןלזמי285
197910רצות עם ענת הראלנקבהרעותלזרוביץ286
198710ליגה - שרות בתי הסוהרזכראליליג'י555
196410נקבהנועהליקבורניק287
199010זכררוןליקבורניק288
197210רצים עם קדושזכראילןלישע289
197410ליגה- משטרת ישראלזכראיציקלנג290
197410ליגה- משטרת ישראלזכראיציקלנג291
197010רצי קרית השרוןזכרגיאלרנר292
196610חברת חשמלזכרירוןלשם293
198910זכרעמיתלשם294
195810תעשייה אוויריתזכרמוריסמאייר295
198210מכללת השוטריםזכרמורדמגידנה691
196810ליגה- משטרת ישראלזכראמירמגירה296
198010מכללת השוטריםזכרדניאלמגן692
197010דרך הריצהנקבהענתמגנזי297
197110דרך הריצהנקבהרפימגנזי298
197410דרך הריצהנקבהתמרמגנזי299
199110מכללת השוטריםנקבהגילימדמון693
199010מכללת השוטריםזכרויטלימוחורב694
197610משטרת ישראלזכרגייםמולא300
197810משטרת ישראלזכרסמנימולה301
198410ליגה - שרות בתי הסוהרזכראייליןמולוגטה556
197410רצים עם קדושזכרגילמולכו302
196310רצי בית שמשזכרג'יימסמונטל303
194810רצי רעננהזכרמייקמוסט304
ORNA197610נקבהסנדרהמוסקוביץ305
199010מכללת השוטריםזכרשמעוןמוסקוביץ695
196110מפעל הפיסזכרראובןמועלם306
197510רצות ענת הראלנקבהמיהמור307
196510ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראלזכריואלמורה308
197610מכללת השוטריםזכרמופידמושלב696
198210מכללת השוטריםזכרשרוןמושלב697
197310משטרת ישראלזכרשימזרחי309
198610בנק לאומי - ליגהנקבהבשמתמיודובניק310
198210איילות אלתרמנסזכרגלמיינצר311
198210מכללת השוטריםזכראבירםמיכאלי698
197210ליגה בנק אוצר החיילנקבהרויטלמיכאלי312
197610בנק לאומיזכרשחרמיליס313
198110מכללת השוטריםזכראלכסנדרמילר699
198910מכללת השוטריםזכרבןמימון700
198210ליגה- משטרת ישראלזכריונימינגוב314
198010רשות ניירות ערךזכראריאלמינקוביץ315
196810רצי קריית השרוןנקבהדפנהמלאך316



מרוץ הבית ה- 3 ע"ש עומר מנוס
19.1.2018

רשימת משתתפים מקצה 10 ק"מ

מקצהשנת לידהמועדוןמיןשם פרטישם משפחהחזה

197510מכללת השוטריםזכראליהומלול701
198410מכללת השוטריםזכרטלמליח702
199410עין קשר - ירושליםזכרשלמהמלכה317
198610רצות עם ענת הראלנקבהזוהרמלמד318
m&m197810זכרעמנואלמלר319
197910ליגה- משטרת ישראלזכרליאורממן320
198910מכללת השוטריםזכראיתימנגדי703
198910מכללת השוטריםנקבההבטםמנגיסטו704
O2196210זכרדודמנדלוביץ321
196210אנדיורנקבהסוניהמנדלוביץ322
200210נווה מיכאלזכרטלאורמנחם804
199210ריל טיימינגנקבהלירוןמנטל323
197110משרד המשפטיםזכריאירמנשה324
198810מכללת השוטריםנקבהשירןמנשה אמסטר705
196210זכרבועזמעון325
196510נקבהמירימעון326
198310מכללת השוטריםזכררןמעין706
198310ליגה-תעשייה אוויריתזכרעמרמרגלית327
198410מכללת השוטריםזכרמנשהמרודי707
198510מכללת השוטריםזכראסףמרזוק708
198410מכללת השוטריםזכרהרמן אלחנדרומרקביץ709
197310משרד המשפטים -ליגהזכרנעםמרקוביץ328
196510ליגה - רצי רפאלזכרדודמרקוס329
198110משטרת ישראלנקבהשריתמרקמן330
200410נווה מיכאלזכראיתימשה805
200210נווה מיכאלזכרליאורמשה806
197310ליגה- משטרת ישראלזכראליעזרמשה חי 331
198210ליגה - רצי רפאלזכרמינומתיתיה332
199110מכללת השוטריםנקבהספירנאבל710
199510מכללת השוטריםזכריצחקנאור711
198610ליגה-תעשייה אוויריתזכרישינבו333
195610זכרעמינבון334
198310ליגה - שרות בתי הסוהרזכרחגינגאוקר557
198910מכללת השוטריםזכרניבנגר712
198510מכללת השוטריםזכראיילנגתי713
198410נקבהחגיתנובו335
198910נקבהאיהנוימן336
197810רצי קריית השרוןנקבהערבהנוימן337
197410רצי קריית השרוןנקבהמירינורימברג338
198710זכריותםנח339
198910מכללת השוטריםזכראלעדנחום714
198910משטרת ישראלזכרשלומינחמני340
197610שרות בתי הסוהרזכראייל נחמני 558
Rungate199310זכריבגנינטייב341



מרוץ הבית ה- 3 ע"ש עומר מנוס
19.1.2018

רשימת משתתפים מקצה 10 ק"מ

מקצהשנת לידהמועדוןמיןשם פרטישם משפחהחזה

197010זכרעמיתנטף342
197110נקבהסיגלנטרני343
198010מכללת השוטריםזכרגדעוןניומן סולי715
198410שרות בתי הסוהרזכריהונתןניסימיאן 559
195510רצי רעננהזכרדודניצן344
198610רצי קרית השרוןנקבהדנהנס345
197010בזק - ליגהזכרנירנרציז346
199010מכללת השוטריםזכרלואינתי716
196910ליגה- משטרת ישראלזכרנירנתיב347
198710נקבהשרוןנתנזון348
198710מכללת השוטריםזכרפיטרסאחורי717
197210ליגה- משטרת ישראלזכרדרורסגל349
196610זכרון יעקבזכרעדיסגל350
198210משרד המשפטיםזכרעומרסגל351
197610משרד המשפטים – הליגה למקומות עבודהזכראבינעםסגל אלעד352
196710נקבהדוריתסדן353
196810זכרדןסדן354
200310נווה מיכאלזכראברהםסודי807
197910מכללת השוטריםנקבהרויטלסויסה בראל718
198310מכללת השוטריםנקבהנטליסוכר719
198210מכללת השוטריםנקבהטליהסוסן720
198610בנק לאומיזכראביבסוציאנו355
197610ענת הראלנקבהליאתסוקולוב356
196310דרך הריצהזכרגביסוריה357
198710מכללת השוטריםזכרברקסטון721
196710רצים עם גביזכרמריוסטרק358
198810מכללת השוטריםזכרשאדיסיאגה722
198810מכללת השוטריםזכרחייםסיבוני723
199010נקבהמיריסיטון359
198110מכללת השוטריםזכרשלמהסיטון724
197510אימוני ריצה וכושר ORNAזכרירוןסיני360
198210מכללת השוטריםזכרמיכאלסיסו725
Tsaff&Go198510זכרעומרסלומון361
197810ולקניזכרברקסלטי362
197910בנק הפועליםזכרארזסלי363
198210טריהארדזכריגלסמיה364
200110רצי קריית השרוןנקבהאוריסמירנוב365
197510רצי קריית השרוןנקבהאיריססמירנוב366
197610מכללת השוטריםזכרשיסממה726
197610רצי רמת השרוןזכרדמיטריסנדרצקי367
197810מכללת השוטריםזכרואפיסעד727
198710מכללת השוטריםנקבהמוריהסעדון728
198510מכללת השוטריםזכרזיוספיר729
198410מכללת השוטריםזכרעודדסרוסי730
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199010משטרת ישראלזכרשקדסרי368
198210מכללת השוטריםזכרעלאאעאמר731
199010מכללת השוטריםזכרעלאאעאמר732
198810משטרת ישראלזכרעליעאמר369
195910רצי רעננהזכרמיגלעבאדי370
199210ת"אנקבההילהעבודי371
196110נקבהיהודיתעבודי372
196010חברת חשמלזכראסףעגור373
196010חברת חשמלזכריפתחעגור374
194610זכרגבריאלעגן375
196610משטרת ישראלזכריאירעדיקה376
197710חברת חשמלזכרשנירעדקי377
197710דרך הריצהזכרמשהעוזיאל378
198510נקבהנטעעוזר379
200310נווה מיכאלנקבהפריאלעזאני808
198010מכללת השוטריםזכרסלמאןעזי733
198510המשרד להגנת הסביבהנקבהניצןעזרא380
198010מכללת השוטריםנקבהלילךעטייה734
197210גם וגם - רצי גונןזכרדוידעם שלום381
195710זכראילןעמית382
197810רצים עם גבינקבהגליתעמית עזר383
196710ליגה - שרות בתי הסוהרזכרמאירעמר560
198210מכללת השוטריםזכריניבעמרם735
197210משטרת ישראלזכררונןעמרם384
198510מכללת השוטריםזכרנחמיהעמרני736
199410מכללת השוטריםזכרנירעמרני737
197610ליגה- משטרת ישראלזכררןענבר385
196810בזק - ליגהזכרמשהענתבי386
197710אימוני ריצה וכושר ORNAנקבהמירבעסיס-יפרח387
197010ליגה - שרות בתי הסוהרזכראליעפרוני561
196510רצי אליצורזכראליעציון388
197510משטרת ישראלזכראמירערד389
Team Ultra197210זכרענרערמון390
197810משטרת ישראלזכרשמעוןפדידה391
198710מכללת השוטריםזכראבישיפוירורקר738
198110מפעל הפיסזכרדורוןפולק392
196010הסולליםזכרשלוםפוקס393
196110נקבהברכהפורת394
195810זכריובלפורת395
197210בנק הפועליםנקבהלילךפורת שריון396
197310ליגה- משטרת ישראלזכרגיאפיינברג397
195710רצי  אם  המושבותזכרזמיפיינר398
198310סאפ ליגהזכריובלפיינר399
196810זכרשלומיפילוסוף400
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199210מכללת השוטריםזכררז מכלוףפינטו739
198810מכללת השוטריםזכרדניאל-דפיקובסקי740
198810מכללת השוטריםזכרדניאל-דפיקובסקי741
196010זכרמנחםפיש401
197910מכללת השוטריםזכריואבפישמן742
198910זכרשיראלפישמן402
197110ליגה בנק אוצר החיילנקבהשניפישר403
198510מכללת השוטריםזכראוריפכר743
197710ליגה בנק אוצר החיילנקבהענת פלג404
General Motors196410זכרנחוםפלדון405
196510סיסקו ליגהזכראיילפלדמן406
199410מכללת השוטריםנקבהשובלפלח744
197510מצב ריצהזכרליאורפלט407
196010זכראוריפלס408
196010ליגה-תעשייה אוויריתזכראוריפלציק409
197010משטרת ישראלזכרחגיפנקר410
198810מכללת השוטריםזכרליאורפראגיאן745
197910בנק לאומיזכריפתחפרדה411
196710רצי רעננהזכריואבפרוכטמן412
198310ליגה - מ.בזכראביפרחי413
197510טרי הוד השרוןזכראופירפרי414
197410ליגה- משטרת ישראלנקבהחגיתפריגר415
196510ליגה- משטרת ישראלזכרקוביפריגר416
196410סיסקו ליגהזכרישראלפרידמן417
197510רצים עם גבינקבהרויטלפרילינג418
198910מכללת השוטריםזכריניבפריש746
199310משטרת ישראלזכרולדיסלבפרישברג419
199310מכללת השוטריםנקבהטלפרנסה747
198610מכללת השוטריםזכרדודפרנקו748
196910בנק הפועליםזכראביפרץ420
198110מכללת השוטריםזכרגלעדפרץ749
198310חברת חשמלזכרליאורפרץ421
198910מכללת השוטריםזכרגלפרקש750
196310ליגה - מ.בזכרשרגאפרקש422
199110משטרת ישראלזכרעוזפתאי423
199110ליגה- משטרת ישראלזכררותםצ'ונה424
198510מכללת השוטריםזכרנתנאלצבאג751
198010רצים עם לורנסנקבהאביביתצבחון425
197510משטרת ישראלזכראילןצברי426
197810משטרת ישראלזכרברקצברי427
197310משטרת ישראלנקבהורדצברי428
196110זכרמשהצברי429
198910מכללת השוטריםזכרליגעלםצגאי752
196210רצי מקווה ישראלזכרעופרצדיק430
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198310מישהו לרוץ איתונקבהשירהצדיקוב431
198510מכללת השוטריםזכראסףצוולקר753
197210ליגה- משטרת ישראלזכריניבצוייג432
198310מכללת השוטריםזכרגלעדצירולניקוב754
199610מכללת השוטריםנקבהחוהקאסו755
200310נווה מיכאלנקבהמאיהקאסיי809
200010נווה מיכאלנקבהקאסהקאסיי810
198410מכללת השוטריםזכראריאלקארו756
196310חברת חשמלזכריוסיקבלי433
198210מכללת השוטריםזכרלבקגן757
198810רצות עם ענת הראלנקבהשירליקדוש434
196210בזק - ליגהזכרגולןקובי435
196210מפעל הפיסזכרשמואליקובי436
195310רשות ניירות ערךזכראביקובסי437
198610נקבהרעיהקוטליארבסקי438
196610זכראיילקוטליצקי439
196410רעננהנקבהאלונהקוטק440
197810ליגה - שרות בתי הסוהרזכראלכסקוניחוב562
197910מכללת השוטריםזכראליקופלר758
196910זכראלחנדרוקופקוב441
197810פשוט לרוץזכרודיםקוצ'יק442
196110זכראביקורדובה443
196610טים מצמן פרדס חנהנקבהאוריתקוריאל444
198110משטרת ישראלזכריוריקזנפרוב445
195610ליגה-תעשייה אוויריתזכראריהקינן446
198010המשרד להגנת הסביבה - ליגת הפועלנקבהרותי קירו447
Tel Mond197010זכרשרון והדרקירשנבאום448
195710שרות בתי הסוהרזכררוברט קליין 563
198210מכללת השוטריםזכרמשהקלינגר759
197010משטרת ישראלנקבהשירקמה449
198310רצי קרית השרוןנקבהאלהקמנקר450
197910רצי קריית השרוןזכרשמואלקנר451
200110נווה מיכאלזכרהבטהקסאיי811
199010נווה מיכאלזכראמירקעטבי812
198010מכללת השוטריםזכרגלעדקפולסקי760
Kfar-Saba197310נקבהיעלקפלן452
195310ולקניזכרחייםקץ453
198010ולקניזכררועיקציר454
196410סיסקו ליגהזכרמישלקקון455
195110ליגה-תעשייה אוויריתזכרדודקריכלי456
197310משטרת ישראלזכריוסףקריץ457
196710זכרגיאקרני458
197510רצי קרית השרוןזכרטלקרסיק459
197910מכללת השוטריםזכרדרורראובן761
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196210ליגה - מ.בנקבהשירליראובני460
198410מכללת השוטריםזכרסעררביבו762
198210אימוני ריצה וכושר ORNAנקבהקרןרביבו461
197210אימוני ריצה וכושר ORNAנקבהרחלרביבו462
198510רצי אל עלזכרמעוזרבינא463
198310רשות ניירות ערךזכרגלרג'ואן464
Igi's Running Club197010נקבהקרןרגב465
197810נקבהאנהרגואן466
198010משטרת ישראלזכראבישירובינשטיין467
199910בני ציוןזכרסטיבןרודריגז468
ORNA199710זכרלירוןרוז'בץ469
198510מכללת השוטריםזכראלעזררוזיליו763
197310מרתאזכראבישירוזן470
196310אתגרית עוטף עזהנקבהעינתרוזנבאום471
196510נקבהאורלירוזנברג472
196010זכרישעיהורוזנברג473
199910נקבהסתיורוזנברג474
197410סיסקו ליגהזכרשלומירוזנברג475
197310אימוני ריצה וכושר ORNAזכרבנירוזנר476
197610אימוני ריצה וכושר ORNAנקבהליאתרוזנר477
198110רשות ניירות ערךזכרגלעדרוט478
198310ולקניזכרנתיברוטברט479
197510משטרת ישראלזכרמאיררוטמן480
General Motors197010זכריותםרוך481
198110מכללת השוטריםזכרשאולרולינגר764
198910נקבהטלרותם482
197110רצי השדותנקבהיפעתרז483
196410רצי קריית השרוןזכרצביקהרזניק484
196310ליגה - שרות בתי הסוהרזכרצביקהרחמים564
198210מכללת השוטריםזכרשרוןרחמים765
198510מכללת השוטריםזכראוהדרייבי766
196010חברת חשמלזכראיתןרינדנאו485
197010ליגה-תעשייה אוויריתזכרישירינת 486
198810מכללת השוטריםזכרעמוסרנד767
198010לאומיזכרדודירפאל487
195610ירושליםזכרמרדכירפאלי488
198110מכללת השוטריםזכרנדברפופורט768
196910זכראילןרפפורט489
198210מכללת השוטריםזכראוהדרצון769
sport water197510זכריוסישביט490
198710מכללת השוטריםנקבהרותםשבירו770
198610מכללת השוטריםזכרנרטשבסו771
198810מכללת השוטריםזכרגידישגב772
197110רשות ניירות ערךזכרגילשדה491
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BRENERUN197510זכרטלשדה492
198010מכללת השוטריםזכרערןשדה773
198010נקבהטליהשדמי493
199010מכללת השוטריםזכררןשובי774
magic runners197410זכראביחישובל494
magic runners197410נקבהעינתשובל495
198210ליגה-תעשייה אוויריתזכריונתןשוורץ 496
198110מכללת השוטריםזכרארקדישוסטר775
196410בזק - ליגהזכרפלפלשוקי497
197910ליגה- משטרת ישראלזכראסףשוקרון498
196810זכרעידןשור499
197310ליגה - מ.בנקבהיעלשור מילניצקי500
197810מכללת השוטריםזכראלוןשורץ776
198310מכללת השוטריםזכרמשהשחר777
198210מכללת השוטריםזכרפרישטוסר778
197010ליגה - שרות בתי הסוהרנקבהאדוה שטינברג 565
198410מכללת השוטריםזכרלידורשטרית779
197310ליגה - שרות בתי הסוהרזכרקובי שטרית 566
198810בנק לאומיזכרשישטרנגר501
195410תעשייה אוויריתזכרשמישטרנפלד502
196410נקבהענתשי503
198310מכללת השוטריםזכררותםשי780
197910מכללת השוטריםזכראסףשייך781
198710מכללת השוטריםזכרארזשלזינגר782
196710ליגה-תעשייה אוויריתזכרמשהשלינקה504
198410רצי קריית השרוןנקבהעדישלמה505
196910ליגה - רצי רפאל \ טימשגבנקבהתמרשלסקי506
198710סיסקו ליגהנקבהקרןשמחון507
197510בזק - ליגהזכריניבשמחי508
200310זכרעומרישמחי509
198210מכללת השוטריםנקבהטטיאנהשמידוב783
198910זכרליאבשמעון510
196110ליגה - מ.בזכרעודדשמעוני511
198210ליגה - מ.בזכרעידושמש512
197310זכרשירןשמשי513
197410קדוש-פרונקבהמאיהשני קדוש514
199710קשר עין - עלה ירושליםנקבהטאיסיהשניידר515
198610ליגה - שרות בתי הסוהרזכראלדר שניר 567
198410שרות בתי הסוהרזכראיילשנקור568
198410מכללת השוטריםזכראיגורשסטפלוב784
196410ליגה-תעשייה אוויריתזכראילןשעשוע516
198310ליגה - רצי רפאלזכריהונתןשפיר517
199310נקבהליהישפירא518
196710נקבהמיכלשפירא519
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198810מכללת השוטריםנקבהצלילשפסה785
197910ליגה - רצי רפאלזכראיתישפק520
197210מכללת השוטריםזכראריהשצברג786
196010רציי קרית השרוןזכריעקבשקד521
198910מכללת השוטריםזכרליאב נסיםשקד787
199010מכללת השוטריםזכריצחקשרביט788
198310משטרת ישראלזכרשחרשרביט522
198410מכללת השוטריםזכראסישרון789
197110סיסקו ליגהנקבהדינהשרון523
198210מכללת השוטריםזכרחוסאםשרוף790
200210נווה מיכאלזכראיתןשרלו813
197910נווה מיכאלזכריחיעםשרלו814
197510רצים עם גביזכרדןשרמן524
198610מכללת השוטריםנקבהיעלשרמן791
197410ליגה - שרות בתי הסוהרזכריוסישרת569
199010מכללת השוטריםזכרמאורששון792
199010מכללת השוטריםזכרמאורששון793
198410מכללת השוטריםזכרגיאתורגמן794
199010מכללת השוטריםזכריקירתורגמן795
198710מכללת השוטריםזכרלירוןתורגמן796
198110ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראלנקבהשירהתם525
197510דרך הריצהזכרעמירתמרי526


