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1DanEitan19515רעננהזכר
2KibeKazumasa19575רצי מקווה ישראל חולוןזכר
3PokrassAlexander19515גנראל מוטורסזכר
4yovelaviram19805בנק לאומיזכר
19885ליגה משטרת ישראלזכרמאיראבוחצירה5
19845ליגה - רצי רפאלזכראלירןאבוטבול6

19835שרות בתי הסוהרזכראשטואבטה312
19735ליגה משטרת ישראלזכראלאבידן7

19765שרות בתי הסוהרזכריוניאבייב 313
19785ליגה - רצי רפאל\לוטם לרוץ בטבעזכראביאדטו8
20065נקבהנעהאדטו9

19665ליגה משטרת ישראלזכראריאדלר10
19785רשות ניירות ערךזכריאיראדלר11
19765תעשייה אוויריתזכרגלעדאדלשטיין12
19795שרות בתי הסוהרזכרשלומיאדרי 314
19775שרות בתי הסוהרזכראפלאון315
19635סיסקו ליגהזכרשלמהאופנר13
19605ליגה - מ.בזכראיתןאורי14
19785רצי וולקניזכרנחשוןאורי 15
19575שרות בתי הסוהרזכרשמעוןאלבז316
19775אלישראזכראיציק אלברט16
19735סלקוםזכראילןאלגאלי17
19655רשות ניירות ערךזכריהודהאלגריסי18
20035לוטם לרוץ בטבעזכראביבאלון19
20035לוטם לרוץ בטבעזכראופקאלון20
19735לוטם לרוץ בטבעזכראמיראלון21
19785רצי אייל שיזכראסיאלון22
19625סלקוםזכרגילאלוני23
19655סלקוםנקבהליאתאלוס24
19755סיסקו ליגהזכרדוד אלוש25
19715נקבהלאורהאלחדף26
19805שרות בתי הסוהרנקבהדנה אלי317
19775בזק - ליגהזכרמקובסקיאלכס27
19745שרות בתי הסוהרזכרארזאלמליח 318
19735ליגה משטרת ישראלזכראילןאלקובי28
19725ליגה משטרת ישראלנקבהפרחאלקובי29
19615ליגה - מ.בנקבהגיליאמיתי30
19775שרות בתי הסוהרזכריואבאמיתי319
19755שרות בתי הסוהרזכראסףאמר320
19735גנראל מוטורסזכרמשהאנשל31
19795רצי המושבהנקבהלודהאסאולנקו32
19745שרות בתי הסוהרזכרמעיןאפסאי321
19675שרות בתי הסוהרזכררונןארד322
19545זכרישראלארליך33
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19775ליגה משטרת ישראלזכרעידןארנשטיין34
19625זכרדניאלבאראז35
20035נקבהיעלבאראז36
19755ליגה - מ.בזכראשרבוכריס37
19795רצים עם אילנקבהאורטלבוני38
19785ליגת הפועל רצים בעבודה - סאפזכרגלעדבוסי39
19865רצי הג'וינט ליגהזכראסףבייגן40
19735סלקוםזכרצחיבייליס41
Anatomic19745נקבהמירבבכר42
19835פרטנרזכררומןבלוב43
19685פרטנרזכרגיאבלומברג44
19715שרות בתי הסוהרזכרברהןבלטה323
19795בנק לאומיזכרשלומיבליסיאנו45
19725רצי אם המושבותנקבהאנגלהבן46
19715סלקוםנקבהאיילתבן-חור פיק47
19785רשות ניירות ערךזכרצחיבן ארצי48
19765פרטנרזכררפיבן גרא49
19835שרות בתי הסוהרזכריוגב בן דוד 324
19665רצי הדסהנקבהאוריתבן דניאל50
19655רצי הדסהזכרדניבן דניאל51
19545תעשייה אוויריתזכרמוריסבן ואליד52
19745טבע - ליגה למקומות עבודהנקבהקריןבן זאב53
19745שרות בתי הסוהרזכריגאלבן חמו325
19835שרות בתי הסוהרנקבהקוריןבן חמו אלבז326
19745בנק לאומיזכרירוןבן יעקב54
19595רצי המושבהזכררוניבן מוחה55
19775ליגה משטרת ישראלזכרטלבן מנחם56
19865שרות בתי הסוהרזכראלירןבן סימון327
19695שרות בתי הסוהרזכרמשהבן סימון328
19705בנק לאומיזכרסימוןבן עזרא57
19755זכריהודהבן עמי58
19815שרות בתי הסוהרזכריוניבקנין329
19875ליגה - רצי רפאלזכראיילבר59
19645טבע - ליגה למקומות עבודהנקבהקריןבר60
19545רצי וולקניזכראשר בר-טל61
19725פרטנרזכרגיאבר חיים62
19635זכראביברגר63
19885זכרפארברגר64
19845ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראלנקבהכוכביתברק65
19685ליגה משטרת ישראלזכרשמעוןגבאי66
19725מ.ר.ה. - ליגהזכראיתיגג.67
19685בזק - ליגהזכרליאורגולדין68
19695רשות שדות התעופהזכראלוןגולן69
19755ליגה משטרת ישראלזכררוןגור-אל70
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19705ליגה משטרת ישראלזכראיתןגורודצקי71
19705ליגה משטרת ישראלזכראיתןגורודצקי72
19485איילות-Magic Runnersזכרדורוןגורודצקי73
19745סלקוםזכרמאורגורין74
19815שרות בתי הסוהרזכראנדלקאוגזהיי330
19765אלישראזכרדורוןגיאת75
19795בנק לאומיזכרצחיגלאור76
19575ליגה - משרד החקלאותזכרנתיגלבוע77
19885שרות בתי הסוהרזכראלברטגלילוב331
19775שרות בתי הסוהרזכרארקדיגלמן 332
19745ליגה - מ.בזכרגיאגלעד78
19765שרות בתי הסוהרנקבההילהגנות333
19455שרות בתי הסוהרזכראשרגרבוב334
19805זכרחרטגרונדלינג79
19795רצי הדסהנקבהברכהגרוסמן80
19645ליגה - מ.בזכרמיכאלגרינשטיין81
19775סלקוםזכרדרורגרשון82
19825זכראלכסנדרגרשיקוב83
19765רצי אל עלזכראופירדאום84
19685ליגה משטרת ישראלנקבהאולגה דדון85
19635בזק - ליגהנקבהשולהדדיה86
19815ליגה משטרת ישראלזכראורון דהן87
19695שרות בתי הסוהרזכרחגידהן335
19785ליגה משטרת ישראלזכרישראלדוידוביץ88
19675סלקוםזכראריק דור89
19735ליגה - מ.בזכררוןדור90
19735שרות בתי הסוהרזכרמרהדסטה336
19625טבע - ליגה למקומות עבודהנקבהמיכלדקל91
19755ליגה - מ.בזכרעידודרופיבסקי92
SPORT WATCHERS19655זכרנירדרור93
19725ליגה משטרת ישראלזכרסגלדרור 94
19695סלקוםזכראילן ראובן דרורי95
19905לוטם לרוץ בטבענקבהקיםדרמון96
19825שרות בתי הסוהרזכרדודודרעי337
19865שרות בתי הסוהרנקבהסיוןדרעי338
19705סלקוםנקבהאיריסהאוזר97
19875מ.ר.ה. - ליגהזכרצחהה.98
19765ליגה משטרת ישראלזכריוסףהוד99
19805ליגה-תעשייה אוויריתזכרבניההוז100
20035נוער גבעת שמואלזכרמנחם צבי יובלהורוביץ101
19705טבע - ליגה למקומות עבודהזכרגדהורן102
19605רצי הג'וינט ליגהזכריוסיהיימן103
19615חברת חשמל צפוןזכררפאלהלחמי104
19645ליגה - מ.בזכרשיהלפרין105
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19695שרות בתי הסוהרנקבהורדיתהלר בנדרלי339
19805הליכה וריצה נורדית חדרהזכרעידוהרניק בר106
19715ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראלנקבהרוניתהרפז107
19565תעשייה אוויריתזכרעופרהררי108
19685ליגה משטרת ישראלזכרטירןהררי 109
19875מ.ר.ה. - ליגהזכרבנימיןוו.110
19625סיסקו ליגהזכריהודהווייל111
19715ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראלנקבהדנהוויל112
19725חברת חשמל צפוןזכרגיאוולך113
19735ליגה משטרת ישראלזכרטרקאיוונדיה114
19615חברת חשמל צפוןזכרשמוליקווקנין115
19815שרות בתי הסוהרזכר שלמה וידס 340
19845אלישראזכראמירוייס116
19845גנראל מוטורסנקבהאולגה וייסמן117
19745פרטנרזכרזיווינברג118
19805ליגה - מ.בנקבהמיטלוקנין119
19765שרות בתי הסוהרזכראסףזגורי341
RunWithMoshe19835נקבהנעמהזיו-אב120
19595ליגה - מ.בזכרנפתליזילבר121
19885שרות בתי הסוהרנקבהאילנה זמשטיין 342
19755רשות ניירות ערךזכראיציקזקן122
19745ליגה משטרת ישראלזכרמוטיחדד123
19715רצי וולקניזכראילןחדוות124
19725רצי המושבהזכרגיאחודרה125
19735פרטנרזכררמיחזן126
19775ליגה בנק אוצר החיילזכרנועםחיים127
19765רשות שדות התעופהזכראליעדחמו128
19725רצי וולקנינקבהורדחסקל129
19775שרות בתי הסוהרזכראביחקשורי343
19725שרות בתי הסוהרזכרסעודחריס344
19755שרות בתי הסוהרזכראוריטגניה345
19765שרות בתי הסוהרזכרסרגייטילינין346
19765זכראמירטל130
19745שרות בתי הסוהרזכרמינלהטסמה347
19715ליגה-תעשייה אוויריתנקבהילנהטרוסמן131
19825זכרירוןיגר132
19845שרות בתי הסוהרנקבהרבקהידגר348
19755אלישראזכרטליונאי133
19825ליגה משטרת ישראלזכריוסייוסף134
19795ליגה - משרד החקלאותזכרשייוסף135
19805שרות בתי הסוהרזכרנועםיעקב349
19755סיסקו ליגהזכרשרוןיעקובוביץ136
19765נקבהליאתירושלמי137
19815שרות בתי הסוהרזכראדירכהן350
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19725בנק לאומיזכרדודכהן138
19515ליגה - מ.בזכרמוטיכהן139
19705בזק - ליגהזכרמרדכיכהן140
19675בזק - ליגהנקבהסיגלכהן141
19705ליגה - מ.בזכררועיכהן142
19715שרות בתי הסוהרזכררחמיםכהן351
19715רצי הג'וינט ליגהנקבהשירהכהן יחיאלי143
Anatomic19745נקבהסימהכספי144
19725ליגה משטרת ישראלזכרגיאכץ145
19835פרטנרזכרפיטרכץ146
19685מודיעיןנקבהחנילאופר147
19625רצי וולקנינקבהיעללאור148
19795זכרשילב149
19825בנק לאומינקבהרחלילב גולן150
19575תעשייה אוויריתזכרשלמהלבב151
19855רשות שדות התעופהזכראמירלבבי152
19715סיסקו ליגהזכרגולןלביא153
19695ליגה משטרת ישראלזכרדורוןלביא154
19605ליגה-תעשייה אוויריתזכרצחילביא155
19755טבע - ליגה למקומות עבודהזכרערןלובצ'יק156
19825שרות בתי הסוהרנקבהאורנהלוגשי352
19465ליגה - רצי רפאלזכרגבילוטבק157
19625חברת חשמל צפוןזכרגיללוטם158
19735רצי אם המושבותזכראילןלוי159
19675רשות ניירות ערךזכראלילוי160
19625רצי וולקניזכראשר לוי161
19745גנראל מוטורסזכרדן לוי162
19795טבע - ליגה למקומות עבודהזכרצחילוי163
19775רצי וולקניזכררביבלוי164
19755ליגה משטרת ישראלנקבהרוניתלוי165
19865אלישראנקבהאיריתלוין166
19825זכרדניאללוין167
19625סלקוםזכרצביקהלזרוביץ'168
19875שרות בתי הסוהרזכראליליג'י353
19825גנראל מוטורסזכררועיליטמן169
19755ליגה - רצי רפאלנקבהרויתלסקוב170
19765שרות בתי הסוהרנקבהאורנה מאור 354
19935בנק לאומינקבהפייגימאירס171
19845שרות בתי הסוהרזכראייליןמולוגטה355
19545זכרמריומולכו172
19795טבע - ליגה למקומות עבודהזכראסףמוסקוביץ173
19715תעשייה אוויריתנקבההלנהמורגנשטרן174
19585חצור הגליליתזכריוסימורד175
19845שרות בתי הסוהרנקבהדוד מורל 356
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19715בנק לאומיזכרשגיאמזור176
19665חברת חשמל צפוןזכריוסףמזרחי177
19635רצי הדסהנקבהמירהמזרחי178
19545זכרבנימיודובניק179
19865בנק לאומינקבהבשמתמיודובניק180
19765בנק לאומיזכרשחרמיליס181
Anatomic19735נקבהעפרהמימון182
19825ליגה משטרת ישראלזכריונימינגוב183
19725פרטנרזכראריהמיסן184
19735ליגה משטרת ישראלזכרעדימישל185
19715שרות בתי הסוהרזכראילן מלכא 357
19835מ.ר.ה. - ליגהזכריניבממ.186
19795ליגה משטרת ישראלזכרליאור ממן187
19735רצי הג'וינט ליגהנקבהסבימנגשה188
19925נקבהלירוןמנטל189
19735טבע - ליגה למקומות עבודהנקבהשירלימצנע190
19535רצי הג'וינט ליגהנקבהרחלמרום191
19755ליגה משטרת ישראלנקבהשלומימרום192
19635ליגה - מ.בזכראבימרחום193
19805רצים עם אילנקבהיהודיתמרחום194
19645נקבהלאהמרחום195
19805אלישראנקבהליאתמשיח196
19825ליגה - רצי רפאלזכרמינומתיתיה197
19865תעשייה אוויריתזכרישינבו198
19835שרות בתי הסוהרזכרחגינגאוקר358
19745ליגה משטרת ישראלנקבהעופרנגר199
19805שרות בתי הסוהרזכרעופרנגר359
19755ליגה - מ.בזכרמיכאלנחמן200
19575תעשייה אוויריתזכרמשיחניסימוב201
19845שרות בתי הסוהרזכריהונתןניסימיאן 360
19515ליגה - רצי רפאלזכראברהםניסנבוים202
19855שרות בתי הסוהרנקבהרוזיטהניסנוב361
19635אלישראזכרירוןניר203
19565בנק לאומיזכרראובןנירן204
19725שרות בתי הסוהרזכרעלאםנסראלדין362
19705בזק - ליגהזכרנירנרציז205
19655רצי הדסהזכראיילנתאי206
19795ליגה משטרת ישראלזכרמאירנתן207
19765שרות בתי הסוהרזכרדודוסבח363
19375זכראריהסגל208
19815זכרגלעדסוקולובר209
19715ליגה משטרת ישראלזכררווהסוריאנו210
19725זכרפנטהוןסיום211
20065זכריוסף שחרסיימון212
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19775שרות בתי הסוהרזכרמרדכיסמאי364
19705גנראל מוטורסזכרגיוראסער213
RunGate19715נקבהגסיקהספקטור214
19795ליגה משטרת ישראלזכראמיתיסרניי215
19515אלישראזכרשלמהעובדיה216
19785ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראלזכריאירעופר217
19695בנק לאומיזכראביעדעמית218
19675שרות בתי הסוהרזכרמאירעמר365
19565אלישראזכרעמי עמרן219
19805ליגה משטרת ישראלנקבהגאוליתענבי220
19785שרות בתי הסוהרזכררם ענית 366
19765מ.ר.ה. - ליגהנקבהיעלעע.221
19705שרות בתי הסוהרזכראליעפרוני367
19655רצי אליצורזכראליעציון222
19445מכבי - איילות ראשון לציוןזכרלאונידפיין223
19605סיסקו ליגהנקבהאביטלפיניק224
19595ליגה - מ.בזכרויקטורפינשטיין225
19535ליגה-תעשייה אוויריתזכררוברטופישר226
19645טבע - ליגה למקומות עבודהזכראליעזרפלב227
19785ליגה-תעשייה אוויריתזכרמשהפלד228
19645גנראל מוטורסזכרנחוםפלדון229
19575האוניברסיטה העבריתזכרדניאלפלזנשטיין230
19605ליגה-תעשייה אוויריתזכראוריפלציק231
19955לוטם לרוץ בטבעזכריותםפסן232
19825שרות בתי הסוהרזכרשיפרג'י368
19795בנק לאומיזכריפתחפרדה233
19835ליגה - מ.בזכראביפרחי234
19755בזק - ליגהנקבהחןפרי235
Anatomic19755נקבהמאיהפרי כתב236
19745ליגה משטרת ישראלנקבהחגיתפריגר237
19655ליגה משטרת ישראלזכרקוביפריגר238
19645סיסקו ליגהזכרישראלפרידמן239
19605תעשייה אוויריתזכרישראלפרידמן240
19835ליגה - רצי רפאלזכרשוקיפרץ241
19635ליגה - מ.בזכרשרגאפרקש242
19695חברת חשמל צפוןזכרירוןצור243
19945נקבהנעמיצור244
19635חברת חשמל צפוןזכראילןצורי245
19795טבע - ליגה למקומות עבודהנקבהאילהציוני246
19805ליגה - רצי רפאלזכררונןצנר247
19755סלקוםזכררוןצרפתי248
19535רשות ניירות ערךזכראביקובסי249
19775דיסקונטזכריניבקוהוט250
19745פרטנרזכרגדעוןקוך251



מרוץ סיום עונת 2016-17
9.6.2017

רשימת משתתפים מקצה 5 ק"מ

מקצהשנת לידהמועדוןמגדרשם פרטישם משפחהחזה

19785שרות בתי הסוהרזכראלכסקוניחוב369
19705ליגת הפועל רצים בעבודה - סאפזכררזקורן252
19745ליגה - מ.בזכררמיקורן253
19675רצי וולקניזכרדניאל קורצמן254
19565ליגה-תעשייה אוויריתזכראריהקינן255
19785ליגה - רצי רפאלנקבהנירהקיפניס 256
19775ליגה - רצי רפאל\לוטם לרוץ בטבעזכריבגניקליוקין257
19635פרטנרזכרמיקיקליין258
19685שרות בתי הסוהרזכררוברט קליין 370
19765סיסקו ליגהזכרערןקמפל259
19825משטרת ישראלזכראורןקסוס260
19535רצי וולקניזכרחייםקץ261
19805רצי וולקניזכררועיקציר262
19875שרות בתי הסוהרזכרעמריקרואר371
19815שרות בתי הסוהרזכרויקיקריאף372
19515ליגה-תעשייה אוויריתזכרדודקריכלי263
19735ליגה-תעשייה אוויריתזכרגיאקריפלד264
19745אלישראזכרעמית קרני265
19625ליגה - מ.בנקבהשירליראובני266
19855רצי אל עלזכרמעוזרבינא267
KonstanTeam19775זכראמיררבינוביץ268
19715רצי וולקנינקבהמוררובינשטיין269
19745זכרעודדרוזן270
19785סלקוםזכרמשהרוזנבאום271
19835ליגת הפועל - רשות מקרקעי ישראלנקבההילהרוזנברג272
19765רצי וולקנינקבהנעמהרוזנברג273
19835רצי וולקניזכרנתיברוטברט274
19855ליגה - רצי רפאלזכריעקברוטמן275
19795ליגת הפועל רצים בעבודה - סאפזכרפבלורויסמן276
19715טבע - ליגה למקומות עבודהנקבהשלומיתרון-אגלר277
19605זכרצבירוף איזנברג278
19675חברת חשמל צפוןנקבהסמדררופא279
19695שרות בתי הסוהרנקבהאורנהרחמים373
19635שרות בתי הסוהרזכרצביקהרחמים374
19895נקבהלירזרינגר280
19895שרות בתי הסוהרזכרשירצפורקר375
19775מ.ר.ה. - ליגהזכררןרר.281
19645תעשייה אוויריתזכראברהםשגב282
19695בזק - ליגהזכריורםשגיא283
19665שרות בתי הסוהרנקבהאורית שוחט מנדל 376
4tamam19915זכראלכסיישופין284
19855שרות בתי הסוהרזכרעידו שוקטי 377
19795ליגה משטרת ישראלזכראסףשוקרון285
19735ליגה - מ.בנקבהיעלשור מילניצקי286
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19835רשות ניירות ערךנקבהניריתשושן287
19675רצי אליצורזכרשלמהשחף288
19845אלישראנקבהרלי שחר289
19825שרות בתי הסוהרזכרכפיר שחר 378
19705שרות בתי הסוהרנקבהאדוה שטינברג 379
19545תעשייה אוויריתזכרשמישטרנפלד290
19725אלישראזכראיילשי291
19735שרות בתי הסוהרזכרקובי שיטרית 380
19765זכרחנןשילון292
19755סיסקו ליגהזכראורישלו293
19765רצי אל עלזכריניבשמאי294
19805זכראלוןשמולביץ295
19465זכריעקבשמולביץ296
19755בזק - ליגהזכריניבשמחי297
19825ליגה - מ.בזכרעידושמש298
19555תעשייה אוויריתזכראברהםשניר299
19615רצי אם המושבותזכרעופרשער300
19645ליגה-תעשייה אוויריתזכראילןשעשוע301
19615רצי המושבהזכראריהשף302
19835ליגה - רצי רפאלזכריהונתןשפיר303
19775ליגת הפועל רצים בעבודה - סאפזכרנירשפירא304
19755ליגה - רצי רפאלזכראבישצרבקוב305
19595רצי הדסהנקבהפנינהשרון306
19665חברת חשמל צפוןנקבהאילנהשרון-יהב307
19835ליגה משטרת ישראלזכרעידןשרעבי308
19645סלקוםזכראילשרף309
19745שרות בתי הסוהרזכריוסישרת381
19895מ.ר.ה. - ליגהזכרבצלאלשש.310
19565חברת חשמל צפוןזכריואבתור311


