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527BalitskiAndreiזכרRENESSANS195705KM
1yovelaviram198005בנק לאומיזכרKM
197405KMליגה משטרהזכרעופרא. נגר2

200405KMרקיעזכרוודיעאבו גאנם446
200005KMרקיעזכרחסיןאבו צעלוק447
200305KMרקיעזכרחסןאבו צעלוק448
198005KMרשות ניירות ערךזכריהודהאבוקסיס390
198305KMליגה שרות בתי הסוהר זכראשטואבטה457
198005KMמשפחה של אמוץ זכרבועזאביאני 391
197305KMליגת משטרהזכראילןאבידן3
195805KMתעשייה אוויריתזכרמיכאלאבנר4
197205KMרשות שדות התעופהנקבהורדאברהמי5
197805KMליגה - רצי רפאלזכראביאדטו6

197805KMרשות ניירות ערךזכריאיראדלר392
197605KMתעשייה אוויריתזכרגלעדאדלשטיין7

197905KMליגה שרות בתי הסוהר זכרשלומיאדרי 458
197005KMחברת חשמלנקבהאוריתאהרון8
197005KMחברת חשמלנקבהאוריתאהרון9

196105KMדוד זוארץזכראריהאהרון10
198005KMרשות ניירות ערךנקבהאודליה אוחיון393
197405KMנקבהמיכלאולשטיין528
197705KMליגה שרות בתי הסוהר זכראפלאון459
195105KMרשות שדות התעופהזכרשלוםאוסקר11
198905KMליגה שרות בתי הסוהר זכרמיכאלאופמן 460
196305KMסיסקוזכרשלמהאופנר12
197805KMמשרד החקלאותזכרתמיראופק13
197105KMליגה בנק הפועליםנקבהלילךאורבך14
197805KMקבוצת מכון וולקניזכרנחשוןאורי 15
HP Enterprise198305KMנקבהיעלאורן16
196305KMאלישראזכרגביאזולאי17
196205KMתעשייה אוויריתזכרעודדאזורה18
198205KMסיסקונקבהרשלאזריאל19
197005KMליגה משטרהזכראסףאיזנברג20
196705KMליגה משטרהזכריצחקאיטח21
197805KMנקבהמיכלאילון22
197705KMליגה שרות בתי הסוהר זכרוורקואילין461
ORACLE 197005KMזכרעודדאילן529
196305KMחברת חשמלזכרצוריאילן23
196605KMחברת חשמלנקבהשרון-יהבאילנה24
195705KMליגה שרות בתי הסוהר זכרשמעוןאלבז462
197705KMאלישראזכראיציקאלברט25
197305KMסלקום - ליגהזכראילןאלגאלי26
HP Enterprise197605KMנקבהגליהאלדר27
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196205KMסלקום - ליגהזכרגילאלוני28
198705KMרצי אל עלזכרתומראלוני29
199805KMדוד זוארץזכרדוראלחדף30
199805KMדוד זוארץנקבהדניאלאלחדף31
197105KMדוד זוארץנקבהלאורהאלחדף32
197105KMליגה משטרהזכראבינועםאליה33
198505KMתעשייה אוויריתזכראיתןאליהו34
197705KMבזק - ליגהזכרמקובסקיאלכס35
197305KMליגה משטרהזכראילןאלקובי36
197005KMמשרד החקלאותזכררענןאמויאל37
196905KMבנק לאומינקבהאיהאמיר38
198105KMרשות ניירות ערךנקבהטלאמיר394
196105KMמשרד הביטחוןנקבהגיליאמיתי39
197905KMליגה משטרהזכרסרנייאמיתי40
200105KMרקיעזכראיברהיםאנטילי 449
197205KMליגה משטרהנקבהפרחיהאסולין41
197705KMמשרד החקלאותזכרעדיאסל42
197405KMשרות בתי הסוהרזכרמעיןאפסאי463
HP Enterprise197505KMזכרמוטיאקריש43
196905KMחברת חשמלזכרראובןאקריש44
196905KMחברת חשמלזכרראובןאקריש45
196705KMליגה שרות בתי הסוהר זכררונןארד464
197305KMמפעל הפיסזכררןאריכא46
196205KMחברת חשמלזכריעקבאריס47
195405KMזכרישראלארליך48
196505KMמשרד החקלאותזכרגילאשל49
HP Enterprise197705KMזכרקוביבובר50
197605KMפריגוזכרניקבודניקוב51
197305KMנקבהבוטלבוטל138
197505KMמשרד הביטחוןזכראשרבוכריס52
198405KMנקבההילה ליליבוקרא גוילי530
197605KMמכבי ראשון לציוןנקבהסבטלנהבחמנד53
197705KMליגה משטרהזכרדוקטורביטאו54
198705KMשרות בתי הסוהרזכרנתנאלביטון465
197305KMסלקום - ליגהזכרצחיבייליס55
197305KMרצי אל עלנקבהגליתבירנבוים-נבון 56
197705KMהבינלאומיזכרגלעדבלוקה57
197105KMליגה שרות בתי הסוהר זכרברהןבלטה466
194805KMריל טיימינגנקבהשושבלייכמן58
197905KMבנק לאומיזכרשלומיבליסיאנו59
197505KMקבוצת מכון וולקניזכרליאורבלנק60
197105KMסלקום - ליגהנקבהאיילתבן-חור פיק61
198605KMהבינלאומיזכראריבן אלי62
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197105KMאלישראזכרמשהבן ארי63
197805KMרשות ניירות ערךזכרצחיבן ארצי395
198305KMליגה שרות בתי הסוהר זכריוגב בן דוד 467
195405KMתעשייה אוויריתזכרמוריסבן ואליד64
197405KMטבע - ליגה למקומות עבודהנקבהקריןבן זאב65
196805KMנקבהענתבן יוסף66
197405KMבנק לאומיזכרירוןבן יעקב67
196005KMתעשייה אוויריתזכרבנימיןבן משה68
198705KMליגה - רצי רפאל לוטם לרוץ בטבענקבהמיכלבן סהל69
198605KMליגה שרות בתי הסוהר זכראלירןבן סימון468
196905KMליגה שרות בתי הסוהר זכרמשהבן סימון469
197005KMבנק לאומיזכרסימוןבן עזרא70
198205KMשרות בתי הסוהרנקבהשירהבן שושן470
198005KMמשפחה של אמוץ זכרליאל בן שלום396
198005KMמשפחה של אמוץ זכרעדאל בן שלום397
198405KMזכריובלבננו71
196405KMטבע - ליגה למקומות עבודהנקבהקריןבר72
197805KMרשות שדות התעופהזכררןבר73
HP Enterprise197805KMזכררוניבר-דוד74
195405KMקבוצת מכון וולקניזכראשר בר-טל75
HP Enterprise197805KMזכראפיבר-שאן76
196505KMליגה בנק אוצר החיילזכרחןבר נתן77
Hod Hasharon196305KMזכראביברגר78
198205KMליגה שרות בתי הסוהר זכרנתןברגר471
Hod Hasharon198805KMזכרפארברגר79
196405KMבזק - ליגהזכרדב ברונשטיין80
197805KMשרות בתי הסוהרנקבהאיילתברזילי472
195405KMרשות ניירות ערךזכרמאירברטל398
198005KMמשפחה של אמוץ נקבהאליאורה ברלינר399
198005KM רצי הוד השרוןזכריהונתןברק81
198005KMמשפחה של אמוץ זכרחץברקוביץ 400
196805KMליגה משטרהזכרשמעוןגבאי82
197805KMליגה שרות בתי הסוהר זכראורןגבאי 473
197705KMתעשייה אוויריתנקבהעדיגבלי83
197205KMמ.ר.ה - ליגהזכראיתיגג84
197605KMליגה משטרהזכרמלדהגובזה85
198105KMרשות ניירות ערךנקבהפולינה גובזמן401
196805KMבזק - ליגהזכרליאורגולדין86
199405KMנקבהרותגולדפרב87
196005KMאיילותנקבהדינהגולן88
196505KMליגה בנק אוצר החיילזכרסיוןגור89
197505KMליגה משטרהזכררוןגור-אל90
194805KMאיילות-Magic Runnersזכרדורוןגורודצקי531
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197405KMסלקום - ליגהזכרמאורגורין91
SPORT WATCHERS197805KMנקבהתמיגורן532
198105KMליגה שרות בתי הסוהר זכראנדלקאוגזהיי474
196305KMחברת חשמלזכרדניאלגזי92
196305KMחברת חשמלזכרדניאלגזי93
197605KMאלישראזכרדורוןגיאת94
196205KMחברת חשמלזכרלוטםגיל95
197105KMחברת חשמלזכרמרוםגיל96
197805KMליגה בנק הפועליםזכריוג'ןגינזבורג97
197605KMרשות ניירות ערךזכרעידןגל402
195705KMמשרד החקלאותזכרנתיגלבוע98
197505KMבנק לאומינקבהעדיגלבוע גינזבורג99
197405KMמשרד הביטחוןזכרגיאגלעד100
197305KMשרות בתי הסוהרזכרשגיאגלעדי 475
HP Enterprise198005KMזכראביגנשפט101
194505KMליגה שרות בתי הסוהר זכראשרגרבוב476
Easy Speed197405KMנקבהחוהגרו102
198005KMמשפחה של אמוץ זכראורי גרינברג403
198005KMמשפחה של אמוץ נקבהליהיא גרינברג404
198005KMמשפחה של אמוץ נקבהשגיתגרינברג405
198005KMמשפחה של אמוץ נקבהשירה גרינברג406
197005KMזכרשרוןגרינברג103
196405KMמשרד הביטחוןזכרמיכאלגרינשטיין104
197705KMסלקום - ליגהזכרדרורגרשון105
197605KMרצי אל עלזכראופירדאום106
197505KMעיריית תל-אביב יפוזכריניבדגול107
196805KMליגה משטרהנקבהאולגה דדון 108
196305KMבזק - ליגהנקבהשולהדדיה109
195205KMליגה - רצי רפאלזכרמוטידה קסטרו110
196905KMליגה שרות בתי הסוהר זכרחגידהן477
198105KMליגה משטרהזכראורון דהן 111
197205KMהבינלאומינקבהגליהדובניקוב112
199705KMזכראורדוד113
198105KMרשות ניירות ערךזכרניר דוד407
197605KMרצי הג'וינטזכרצביקהדויטש114
197405KMליגה שרות בתי הסוהר זכרצחידולב 478
196705KMסלקום - ליגהזכראריקדור115
197305KMליגה שרות בתי הסוהר זכרמרהדסטה479
196205KMטבע - ליגה למקומות עבודהנקבהמיכלדקל116
197505KMמשרד הביטחוןזכרעידודרופיבסקי117
196905KMסלקום - ליגהזכראילן דרורי118
198205KMליגה שרות בתי הסוהר זכרדודודרעי480
198605KMליגה שרות בתי הסוהר נקבהסיוןדרעי481
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197005KMסלקום - ליגהנקבהאיריסהאוזר119
195505KMרשות ניירות ערךזכרשמואל האוזר408
197705KMרשות ניירות ערךזכרחנוךהגר409
199305KMזכרבןהווארד120
198005KMליגה-תעשייה אוויריתזכרבניההוז121
198405KMקבוצת מכון וולקניזכראליעזרהוכמן122
HP Enterprise197705KMזכרטלהילזנרט123
196405KMמשרד הביטחוןזכרשיהלפרין124
198005KMטבע - ליגה למקומות עבודהנקבהשרוןהנדלמן-גוטליב125
198805KMליגה - רצי רפאלזכרטלהראל126
197305KMליגה - רצי רפאלנקבהיעלהרוש127
196105KMרשות ניירות ערךזכראלחנןהרמור410
195605KMתעשייה אוויריתזכרעופרהררי128
197005KMבזק - ליגהזכרשלמההררי129
196805KMליגה משטרהזכרטירןהררי 130
HP Enterprise197705KMזכראיתיהשס131
199505KMנקבהליאתובר132
198705KMמ.ר.ה - ליגהזכרבניוו133
197305KMליגה משטרהזכרטרקאיוונדיה134
M&M197705KMנקבהשי-ליויגנפלד533
198105KMשרות בתי הסוהרנקבה שלומה וידס 482
197905KMזכרדורויינברג135
198605KMשרות בתי הסוהרזכרמוטיוייס 483
HP Enterprise197605KMזכרודיםוייסמן136
195905KMרשות ניירות ערךנקבהרחלוינד411
198005KMזכריוחאיוינשטיין534
197305KMשרות בתי הסוהרנקבהמיכלויצמן484
196305KMליגה משטרהזכריואבוליניץ137
195505KMתעשייה אוויריתזכרבנימיןורוצלבסקי139
197605KMשרות בתי הסוהרזכראסףזגורי485
197205KMרשות ניירות ערךזכרגלזומר412
RunWithMoshe198305KMנקבהנעמהזיו-אב140
HP Enterprise197805KMזכריבגניזילבר141
195905KMמשרד הביטחוןזכרנפתליזילבר142
198605KMחברת חשמלנקבהמומיזיסקויט143
198605KMחברת חשמלנקבהמומיזיסקויט144
198005KMמשפחה של אמוץ זכרניר זכלינסקי413
198005KMליגה משטרהזכריונתןזכריה145
HP Enterprise197805KMזכרעמירזלוטורינסקי146
197505KMרשות ניירות ערךזכראיציקזקן414
198505KMזכרתוםזרחי147
197005KMליגה שרות בתי הסוהר זכררונן חבר 486
197605KMעיריית תל-אביב יפוזכראביחדד148
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197405KMליגה משטרהזכרמוטיחדד 149
197105KMקבוצת מכון וולקניזכראילןחדוות150
ORACLE 197205KMזכרשי חוגים535
198105KMמשרד החקלאותזכריקירחוכימה151
197805KMליגה - רצי רפאלזכרעוזיחיים הכהן152
195305KMזכרחייםחכם153
197605KMבנק לאומיזכראורןחלופוביץ154
197405KMמשרד הביטחוןזכררמיחליפה-קורן155
197705KMרשות שדות התעופהזכראליעדחמו156
197205KMקבוצת מכון וולקנינקבהורדחסקל157
197705KMליגה שרות בתי הסוהר זכראביחקשורי487
197205KMליגה שרות בתי הסוהר זכרסעודחריס488
197505KMשרות בתי הסוהרזכראוריטגניה489
197405KMרשות ניירות ערךזכרעידוטוויג415
197605KMמשרד החקלאותזכרגדעוןטופורוב158
197605KMליגה שרות בתי הסוהר זכרסרגייטילינין490
197705KMתעשייה אוויריתזכראלכסטסליצקי159
197405KMליגה שרות בתי הסוהר זכרמינלהטסמה491
HP Enterprise198205KMזכראוריטרוינה160
197105KMליגה-תעשייה אוויריתנקבהילנהטרוסמן161
198205KMליגה - רצי רפאלזכראלכסטרייבס162
198105KMליגה שרות בתי הסוהר זכרלקיה יאיר492
195605KMחברת חשמלזכרתוריואב163
196405KMהבנק הבינלאומיזכריוסייוחאי164
197505KMאלישראזכרטליונאי165
197805KMרשות ניירות ערךנקבההדסיונס416
196105KMחברת חשמלזכרסבאגיוסי166
198205KMליגה משטרהזכריוסףיוסי 167
196605KMחברת חשמלזכרמזרחייוסף168
197205KMליגה בנק הפועליםזכראיתייושע169
196305KMזכררנייחזקאל170
197505KMליגה בנק הפועליםנקבהעינתיחיאל171
197705KMליגה שרות בתי הסוהר זכראסיימהרן493
197605KMפריגוזכראורן יעיש172
198305KMנקבהדנהיעקב173
198005KMשרות בתי הסוהרזכרנועםיעקב494
197505KMסיסקוזכרשרוןיעקובוביץ174
197505KMתעשייה אוויריתזכרערןיערי175
197005KMהבינלאומיזכררונןיפה176
198005KMמשפחה של אמוץ זכרניר יפתח417
HP Enterprise198305KMזכרשירירושלמי177
195105KMמשרד החקלאותזכרשלמהישראל178
198105KMליגה שרות בתי הסוהר זכראדירכהן495
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197205KMבנק לאומיזכרדודכהן179
198105KMשרות בתי הסוהרזכרדרורכהן496
196705KMבזק - ליגהנקבהסיגלכהן180
197005KMמשרד הביטחוןזכררועיכהן181
197105KMליגה שרות בתי הסוהר זכררחמיםכהן497
197105KMליגה משטרהנקבהרינתכהן182
197305KMמפעל הפיסזכרשימיכהן183
HP Enterprise197205KMנקבהשירליכהן184
198005KMמשפחה של אמוץ זכררמי כחלון418
197105KMטבע - ליגה למקומות עבודהנקבהשרוןכספי עין-גל185
197205KMליגה משטרהזכרגיאכץ186
197705KMעיריית תל-אביב יפונקבהגליכרמון187
196205KMקבוצת מכון וולקנינקבהיעללאור188
197805KMליגה-תעשייה אוויריתזכרנירלאלזר189
195705KMתעשייה אוויריתזכרשלמהלבב190
199005KMרשות שדות התעופהזכראמירלבבי191
197105KMסיסקוזכרגולןלביא192
196905KMליגה משטרהזכרדורוןלביא193
198205KMזכרעופרלביא194
196005KMליגה-תעשייה אוויריתזכרצחילביא195
197505KMטבע - ליגה למקומות עבודהזכרערןלובצ'יק196
198205KMליגה שרות בתי הסוהר נקבהאורנהלוגשי498
194605KMליגה - רצי רפאלזכרגבילוטבק197
196705KMרשות ניירות ערךזכראלילוי419
196205KMקבוצת מכון וולקניזכראשר לוי198
197605KMרשות ניירות ערךזכריאיר לוי420
197905KMטבע - ליגה למקומות עבודהזכרצחילוי199
197705KMקבוצת מכון וולקניזכררביבלוי200
197505KMליגה משטרהנקבהרוניתלוי201
198605KMאלישראנקבהאיריתלוין202
198005KMליגה שרות בתי הסוהר זכראלכסלוין499
198205KMזכרדניאללוין203
197005KMרשות ניירות ערךנקבהזוהרלויתן421
196205KMסלקום - ליגהזכרצביקהלזרוביץ'204
196405KMחברת חשמלזכראלכסליברמן205
196405KMחברת חשמלזכראלכסליברמן206
198905KMמ.ר.ה - ליגהזכראדירלל207
197405KMרצי אל עלנקבהקרןלנגי208
196705KMרצי אורניתזכרדרורלניאדו209
197505KMליגה - רצי רפאלנקבהרויתלסקוב210
196505KMרצי הג'וינטזכריואב לף211
196605KMחברת חשמלזכרירוןלשם212
196605KMחברת חשמלזכרירוןלשם213
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196405KMנקבהרונימאייר214
196105KMחברת חשמלזכראורימאיר215
196105KMחברת חשמלזכראורימאיר216
197705KMטבע - ליגה למקומות עבודהזכרכפירמאיר217
zd195905KMנקבהנאוהמאיר218
197905KMליגה משטרהזכרנתןמאיר219
196505KMטבע - ליגה למקומות עבודהנקבהסיגלמולגן220
198405KMליגה שרות בתי הסוהר זכראייליןמולוגטה500
197905KMטבע - ליגה למקומות עבודהזכראסףמוסקוביץ221
196105KMמפעל הפיסזכרראובןמועלם222
198005KMמשפחה של אמוץ זכרהראל מור422
197205KMליגה בנק הפועליםנקבהנוריתמור223
197105KMתעשייה אוויריתנקבההלנהמורגנשטרן224
197105KMבנק לאומיזכרשגיאמזור225
198005KMהבינלאומינקבהקרןמזרחי226
197505KMטבע - ליגה למקומות עבודהזכרנדבמי-טל227
198005KMהבינלאומיזכריוסימיארה228
197305KMרקיעזכרדודמיכלשוילי450
198005KMמשפחה של אמוץ נקבהפנינה מילר423
198005KMרשות ניירות ערךזכראריאלמינקוביץ424
198005KMנקבהצאלהמישורי536
197805KMזכרשחףמישורי537
195805KMרשות שדות התעופהזכרבנימלניצקי229
197905KMליגה - רצי רפאלנקבהמיכאל מלר230
198305KMמ.ר.ה - ליגהזכריניב ממ231
197905KMליגה משטרהזכרליאור ממן 232
197305KMרצי הג'וינטנקבהסבי מנגשה233
196405KMפריגוזכררפימנדליאל234
196305KMטבע - ליגה למקומות עבודהזכראליהומנחם235
197305KMטבע - ליגה למקומות עבודהנקבהשירלימצנע236
197905KMרקיעזכריואבמרום451
195305KMרצי הג'וינטנקבהרחלמרום237
197505KMליגה משטרהזכרשלומימרום238
196305KMמשרד הביטחוןזכראבימרחום239
196805KMליגה שרות בתי הסוהר זכרדדימרציאנו501
199405KMרקיענקבהמעיןמשה452
198005KMאלישראנקבהליאתמשיח240
199105KMרקיענקבהאשמורתמשעל453
198205KMליגה - רצי רפאלזכרמינומתיתיה241
198005KMמשפחה של אמוץ זכריובלנאור425
198505KMרשות ניירות ערךזכראוס נאסר426
198605KMליגה-תעשייה אוויריתזכרישינבו242
198305KMליגה שרות בתי הסוהר זכרחגינגאוקר502



מרוץ פתיחת עונת 2016-17 - ליגת רצים בעבודה

9.9.2016

רשימת משתתפים מקצה 5 ק"מ

מקצהשנת לידהמועדוןמיןשם פרטישם משפחהחזה

198005KMליגה שרות בתי הסוהר זכרעופרנגר503
197105KMרשות ניירות ערךזכרחן נהורן427
195505KMליגה שרות בתי הסוהר זכרבנינוה504
198605KMשרות בתי הסוהרזכרלירן נחמן 505
196805KMליגה משטרהזכראביניב243
199905KMרקיעזכרמוחמדניגם 454
200405KMרקיעזכרעבדניגם 455
195705KMתעשייה אוויריתזכרמשיחניסימוב244
198405KMליגה שרות בתי הסוהר זכריהונתןניסימיאן 506
196305KMאלישראזכרירוןניר245
195605KMבנק לאומיזכרראובןנירן246
198605KMזכרסטניסלבנמירובסקי247
197205KMליגה שרות בתי הסוהר זכרעלאםנסראלדין507
197005KMבזק - ליגהזכרנירנרציז248
196405KMמשרד החקלאותזכראילןסבג249
197605KMליגה שרות בתי הסוהר זכרדודוסבח508
196805KMבנק לאומיזכראילסדובסקי250
200005KMרקיעזכרנורסוב לבן456
196805KMהבינלאומינקבהסיגלסופר חזם251
197105KMליגה משטרהזכררווהסוריאנו252
197005KMקבוצת מכון וולקניזכראדיסיטרין253
197905KMהבינלאומיזכרירוןסיני254
197105KMעיריית תל-אביב יפונקבהליזיסיני יהושוע255
197405KMליגה שרות בתי הסוהר זכרעליסלאח509
197905KMליגה בנק הפועליםזכרארזסלי256
179605KMרשות ניירות ערךזכרמרטסליוזברג428
196705KMרשות ניירות ערךנקבהויויאןסלינס429
197705KMליגה שרות בתי הסוהר זכרמרדכיסמאי510
196705KMחברת חשמלנקבהרופאסמדר257
196805KMעיריית תל-אביב יפונקבהרחליסקופ258
197305KMרצי אייל שיזכראוריסרולביץ259
196005KMחברת חשמלזכראסףעגור260
196005KMחברת חשמלזכראסףעגור261
196005KMחברת חשמלזכריפתחעגור262
196005KMחברת חשמלזכריפתחעגור263
197305KMליגה משטרהזכרמישלעדי264
197705KMהבינלאומיזכרדדיעוזר265
196805KMקבוצת מכון וולקניזכרשיעוזר266
ORACLE 196805KMזכרזיועומר538
197205KMליגה שרות בתי הסוהר זכרתומרעוקב511
199205KMמשטרת ישראלנקבהשירעזוז539
196105KMליגה משטרהזכרעמנואלעזוז 267
197305KMרשות ניירות ערךזכריריב עמיעד430
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196605KMליגה שרות בתי הסוהר זכרמאירעמר512
197705KMליגה משטרהזכרעינבעמר268
195605KMאלישראזכרעמיעמרן269
198005KMליגה משטרהנקבהגאוליתענבי270
197605KMליגה משטרהזכררןענבר271
197805KMליגה שרות בתי הסוהר זכררם ענית 513
196805KMבזק - ליגהזכרמשהענתבי272
197605KMמ.ר.ה - ליגהנקבהיעלעע273
197005KMליגה שרות בתי הסוהר זכראליעפרוני514
198005KMתעשייה אוויריתזכראליפוליקובסקי274
198105KMמפעל הפיסזכרדורוןפולק275
197705KMהבינלאומיזכרערןפורת276
197205KMליגה בנק הפועליםנקבהלילךפורת שריון277
194405KMמכבי - איילות ראשון לציוןזכרלאונידפיין278
197305KMליגה משטרהזכרגיאפיינברג279
195905KMמשרד הביטחוןזכרויקטורפיינשטיין280
199905KMאנדיורזכרעמיתפיסרבסקי281
195305KMליגה-תעשייה אוויריתזכררוברטופישר282
197105KMליגה בנק אוצר החיילנקבהשניפישר283
196405KMטבע - ליגה למקומות עבודהזכראליעזרפלב284
197705KMליגה בנק אוצר החיילנקבהענת פלג285
197805KMליגה-תעשייה אוויריתזכרמשהפלד286
196505KMסיסקוזכראיילפלדמן287
195705KMהאוניברסיטה העבריתזכרדניאלפלזנשטיין288
196005KMליגה-תעשייה אוויריתזכראוריפלציק289
ORACLE 196605KMזכרערןפלק540
197405KMשרות בתי הסוהרזכררועיפנחס515
197005KMחגי המצלםזכרחגיפנקר541
199505KMחגי המצלםזכרחייםפנקר542
195105KMרצים לזכרה של ציפיזכראשרפסטרנק290
198005KMליגה שרות בתי הסוהר זכרשיפרג'י516
197905KMבנק לאומיזכריפתחפרדה291
196805KMעיריית תל-אביב יפוזכרליאורפרובקביץ292
197505KMבזק - ליגהנקבהחןפרי293
197405KMליגה משטרהנקבהחגיתפריגר294
196505KMליגה משטרהזכרקוביפריגר295
199705KMזכראיתמרפרידלנדר296
195605KMזכריהויכיןפרידלנדר297
197305KMפריגוזכרשחרפרנצס298
198305KMפריגוזכראלכספרסמן299
196505KMרשות שדות התעופהזכראשרפרץ300
198305KMחברת חשמלזכרליאורפרץ301
198305KMחברת חשמלזכרליאורפרץ302
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196305KMמשרד הביטחוןזכרשרגאפרקש303
196105KMליגה משטרהזכרמשהצברי304
197405KMבזק - ליגהזכראיציקצורף305
197905KMטבע - ליגה למקומות עבודהנקבהאילהציוני306
196805KMחברת חשמלזכרשלמהצלישר307
196805KMחברת חשמלזכרשלמהצלישר308
198005KMליגה - רצי רפאלזכררונןצנר309
197105KMעיריית תל-אביב יפוזכרחייםצרפתי310
198305KMמשרד הביטחוןנקבהליריתקאופמן לוי311
197705KMמפעל הפיסנקבהלילךקבילי312
196305KMחברת חשמלזכריוסיקבלי313
196305KMחברת חשמלזכריוסיקבלי314
200105KMרשות ניירות ערךזכרשחרקדוש431
197005KMרשות ניירות ערךנקבהאילנית קדוש 432
196205KMמפעל הפיסזכרשמואליקובי315
195305KMרשות ניירות ערךזכראביקובסי433
194105KMזכרנתןקווה316
197805KMליגה שרות בתי הסוהר זכראלכסקוניחוב517
198305KMמשרד הביטחוןנקבהטליהקופפר317
197205KMרשות ניירות ערךנקבהאורליקורן434
HP Enterprise197705KMזכראליקורן318
196705KMקבוצת מכון וולקניזכרדניאל קורצמן319
195505KMעיריית תל-אביב יפוזכראביקטקו320
195605KMליגה-תעשייה אוויריתזכראריהקינן321
ORACLE 197305KMזכרניסןקלפוס543
198005KMמשפחה של אמוץ זכראלברטו קסוטו322
198005KMמשפחה של אמוץ זכררוני קסוטו435
198005KMקבוצת מכון וולקניזכררועיקציר323
198005KMמ.ר.ה - ליגהזכריניב קק324
198705KMשרות בתי הסוהרזכרעמריקרואר518
198105KMליגה שרות בתי הסוהר זכרויקיקריאף519
198005KMמשפחה של אמוץ זכרמיקי קריאף 436
195105KMליגה-תעשייה אוויריתזכרדודקריכלי325
197305KMליגה-תעשייה אוויריתזכרגיאקריפלד326
197305KMליגה משטרהזכרשימיקרן327
197405KMאלישראזכרעמיתקרני328
HP Enterprise197605KMזכריואבקרניבד329
197305KMבני ברקזכרחיליקקרפל330
196205KMמשרד הביטחוןנקבהשירליראובני331
198505KMרצי אל עלזכרמעוזרבינא332
KonstanTeam197705KMזכראמיררבינוביץ333
198805KMזכרגיל בנימיןרגב334
196705KMרשות ניירות ערךזכרשיםרובין437
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197805KMמשרד החקלאותזכרגיארובינשטיין335
197305KMעיריית תל-אביב יפוזכראבישירוזן336
194805KMרצים עם רמיזכררפירוזן337
197805KMסלקום - ליגהזכרמשהרוזנבאום338
197605KMקבוצת מכון וולקנינקבהנעמהרוזנברג339
198005KMליגה משטרהזכרצבירוזנברג340
197305KMבזק - ליגהנקבהמיכלרוזנטל341
198305KMקבוצת מכון וולקניזכרנתיברוטברט342
197105KMטבע - ליגה למקומות עבודהנקבהשלומיתרון-אגלר343
196005KMזכרצבירוף איזנברג344
197005KMטבע - ליגה למקומות עבודהזכרעמיצוררוקח345
198005KMמשפחה של אמוץ זכרפלג רז438
196505KMליגה - רצי רפאלזכרהרירחמיל346
198905KMמשרד החקלאותנקבהלירזרינגר347
196005KMחברת חשמלזכראיתןרינדנאו348
196005KMחברת חשמלזכראיתןרינדנאו349
197005KMליגה-תעשייה אוויריתזכרישירינת350
197105KMליגה - רצי רפאלנקבהענבלרן-שפיר351
198005KMבנק לאומיזכרדודירפאל352
196105KMחברת חשמלזכרהלחמירפאל353
197005KMרשות ניירות ערךזכרמאיררפאל439
196705KMרצי אייל שיזכרשירצאבי354
198905KMליגה שרות בתי הסוהר זכרשירצפורקר520
197705KMמ.ר.ה - ליגהזכררןרר355
196105KMמשרד החקלאותזכרערןשביט356
196405KMתעשייה אוויריתזכראברהםשגב357
195205KMעירית הרצליהזכרחייםשגיא358
197105KMרשות ניירות ערךזכרגילשדה440
198905KMרשות ניירות ערךזכרעומרשדה441
198205KMליגה-תעשייה אוויריתזכריונתןשוורץ359
198005KMהבינלאומיזכררונןשוורץ360
197605KMרצי אייל שיזכרשישוורץ544
197505KMליגה משטרהזכראלדדשוחט361
198505KMליגה שרות בתי הסוהר זכרעידו שוקטי 521
196405KMבזק - ליגהזכרפלפלשוקי362
197105KMרשות ניירות ערךזכראיציקשורקי442
198305KMרשות ניירות ערךנקבהניריתשושן443
198405KMאלישראנקבהרלישחר363
195405KMתעשייה אוויריתזכרשמישטרנפלד364
197205KMאלישראזכראיילשי545
197505KMליגה - רצי רפאל אדרנליןנקבהשגיתשי365
197805KMרשות ניירות ערךזכריגילשיינזינגר444
HP Enterprise197605KMזכרחנןשילון366



מרוץ פתיחת עונת 2016-17 - ליגת רצים בעבודה

9.9.2016

רשימת משתתפים מקצה 5 ק"מ

מקצהשנת לידהמועדוןמיןשם פרטישם משפחהחזה

197105KMרצי הג'וינטנקבהכהן יחיאלישירה367
196805KMהבינלאומינקבהמיכלשיריון368
199905KMאנדיורזכרבןשלאל369
197505KMסיסקוזכראורישלו370
197305KMחולדהנקבהליאתשלום546
196705KMליגה תעשייה אוויריתזכרמשהשלינקה371
197605KMרצי אל עלזכריניבשמאי372
196105KMחברת חשמלזכרווקניןשמואל373
198205KMמשרד הביטחוןזכרעודדשמעוני374
198205KMמשרד הביטחוןזכרעידושמש375
195505KMתעשייה אוויריתזכראברהםשניר376
198405KMליגה שרות בתי הסוהר זכראיילשנקור522
196405KMליגה-תעשייה אוויריתזכראילןשעשוע377
197705KMליגה שרות בתי הסוהר זכרשמעוןשפדוב523
SolarEdge198505KMזכריורישפירא378
197305KMרשות ניירות ערךזכרעודדשפירר445
197905KMליגה - רצי רפאלזכראיתישפק379
197505KMליגה - רצי רפאלזכראבישצרבקוב380
197805KMחברת חשמלזכרוכטלשרון381
197005KMליגה שרות בתי הסוהר נקבהרועישריר 524
198305KMליגה משטרהזכרעידןשרעבי382
196405KMסלקום - ליגהזכראילשרף383
197405KMליגה שרות בתי הסוהר זכריוסישרת525
198405KMמ.ר.ה - ליגהזכראוהדשש384
198905KMמ.ר.ה - ליגהזכרבצלאלשש385
197305KMמ.ר.ה - ליגהזכרנדבשש386
197105KMליגה - רצי רפאלזכרערןתבור387
197005KMליגה משטרהזכרארזתבור 388
197505KMליגה משטרהזכריהודהתומר389
197905KMשרות בתי הסוהרזכראופירתורגמן526
199705KMנקבהעלמהתעוז547


