
קרית אתארוי קופיטקרית אתאמקסים קוקטובירושליםיגאל אוניקכרמיאלדימה אברמנקו1

קרית אתאחני פלדמןכרמיאלשרון בילסוןירושליםדודיק אלטרץכרמיאליורי דיאמנט2

קרית אתארונן סמוטריצקיכרמיאלסרגיי דנילצ'נקוירושליםאלון נאמןכרמיאלטל פלד3

כרמיאלגל פרפלכרמיאליובל נוטנקושהםטל פוקסרחובותכפיר זילברמן4

כרמיאליאן שוייפרכרמיאלשלי גלמןשהםנדב רקוטשנצרת עליתרון דוידוביץ'5

כרמיאלרון דיאמנטכרמיאלנלי שוייפראשדודיוסי רוזנבלטנתניהאלעד קופרברג6

כרמיאלאמילי קלייןכרמיאליוני שיפמןאשדודרועי רוזנבלטנתניהעידו בן שמחון7

כרמיאלקרינה אדמסקיכרמיאלדני שנדלראשדודייבגני ספוזניקובמכבי תאניב בוגן8

כרמיאלדניאל איברגימובנתניהרן קרליןאשדודאלעד אברויהמכבי תארועי ארליך9

כרמיאלנעמי יחליאלקרית אונורון בורובראשדודרוני רמסניקמכבי תאדובי פורטנוי10

כרמיאלבר עובדיהקרית אונויואב פולקזכרון יעקבעדי רוזנבאוםגבעתייםעמרי בן ארי11

קרית אונומתן סימוןנצרת עליתלירן בונצו'קביתר ב"שרם שרגבעתייםמכיאל טאובר12

קרית אונואיתי שם טובירושליםשחר כרמוןראשל"צאסף גונןגבעתייםיובל תגר13

קרית אונואדיר דניאלאשדודקוסטה מירוזובראשל"צגלעד הויזליךגליל תחתוןשחר גלעד14

קרית אונואופק פוניזכרון יעקבאורי פסקלמכבי תארונן סרגוסיגליל תחתוןנדב רחמים15

קרית אונואיתי חננאלביתר בשחביב בן דוידמכבי תאעודד גרטמןגליל תחתוןאביתר ויולא16

גליל תחתוןענבר צוק שגיאביתר בשגיא דוייטשמכבי תאשי פרמינגרהרצליהאבנר לוין17

גליל תחתוןרותם צוק שגיאביתר בשיעקב שיהרצליהיפתח גסרהרצליהארז סלע18

גליל תחתוןניב ראובניגבעתייםליחי גרינשטייןהרצליהערן גיטהרצליהארז זכריה19

גליל תחתוןארז שמואליגבעתייםאופיר חייםהרצליהגד אלנתןזכרון יעקבאיתמר אברמוב20

הפועל ב"שולדי פורמןלודאילה גורבטובהפועל לודדורון סולודרזכרון יעקבעידו רוזנבאום21

הפועל ב"שזיו גוטמןלודאלון ארנליבהפועל ב"שרומן וורשבסקיחולוןדור בן חורין22

אשדודמרק פירגרלודדקל רטרהפועל ב"שרומן רוזיןנתניהצחי פרום23

זכרון יעקבאביב בן אריטירת כרמלאיתי דוידהפועל ב"שדימה רוגוביןנתניהטל מיטרני24

ביתר ב"ששי רוטברטטירת כרמלגניה בלינסקיהפועל ב"שבני שיימןנתניהיורי פומן25

ביתר ב"ששחף שרטירת כרמלעומר אופירהפועל ב"שדימה גורביץ'הפועל ב"שאלכס בוך26

גבעתייםבר פומפסטירת כרמלסהר בן אהרוןרחובותגולן דוידטירת כרמלעידן אוגורצב27

ירושליםדניאל בן אהרוןטירת כרמליוגב קורןטירת כרמלייבגני רובמןטירת כרמלרונאל דוידוב28

ירושליםבן סורקיןנתניהמתן כהןטירת כרמלאיגור סלבנקוקרית אתאניקול טרוסמן29

ירושליםעמוס דורוןנתניהאיתי תבוריטירת כרמלאלכס טיפליצקי30

ירושליםאביב עמידורטירת כרמלולדימיר שנדרנקו31

טירת כרמליונתן שוסטרמןטירת כרמלאנטולי זימרין32

טירת כרמלדקל מוטיןטירת כרמלאנטולי לוינשטיין33

טירת כרמלליאור קוסטינסקיקרית אונואילן עזריאל34

טירת כרמלגיא קוכליגבעתייםלירון כרמל35

טירת כרמליניב קרמזיןגבעתייםציגי דיקשטיין36

טירת כרמליובל שגב37

טירת כרמלאלון רוטנברג38

טירת כרמלסוניה טיפליצקי39

טירת כרמלאיון קורפקוב40

מכבי תל אביביובל הס41

באר טוביהיואב פריבס42

באר טוביהמעיין פרנק43

נתניהזיו יצחק44

לודמיכאל טברסקי45

לודיוני ירמיהו46

לודדן סולודר47

אילתישה בלקין48

בית"ר ב"שעידו קורנגרין49

רשימת משתתפים באליפות השלישית

לזכרו של  פרנקי פיש ז"ל

מכון וינגייט   27.10.2012

גילאי 15גילאי 21דרג ב'דרג א' 



חזוהדגבא
רומן רודיןדודי גולןטל פוקסדודיק אלטרץיפתח גסררועי רוזנבלטאלעד אברויהרונן סרגוסי

הפועל באר שבערחובותשהםירושליםהרצלייהאשדודאשדודמכבי פרנקי ת"א

איגור סלבנקודימה רוגוביןדימה גורביץיבגני ספוזניקובשמוליק שורבני שיימןולדמיר שנדרנקויוסי רוזנבלט

טירת כרמלהפועל באר שבעהפועל באר שבעאשדודאשדודהפועל באר שבעטירת כרמלאשדוד

אסף גונןיבגני רובמןאלון נאמןעודד גרטמןיגאל אוניקאלכס טיפליצקיגלעד הויזליךאנטולי זימרין

ראשל"צטירת כרמלהפועל ירושליםמכבי פרנקי תאהפועל ירושליםטירת כרמלראשל"צטירת כרמל

יביאיט
שי פרמינגרערן גיטעדי רוזנבאוםנדב רקוטש

מכבי פרנקי תאהרצלייהזכרון יעקבשהם

אנטולי לוינשטייןלירון כרמלרומן ורשבסקיציגי דיקשטיין

טירת כרמלגבעתייםהפועל באר שבעגבעתיים

גד אלנתןאילן עזריאלדורון סולודררם שר

הרצלייהקרית אונוהפועל לודבית"ר באר שבע

חזוהדגבא
איתמר אברמובדימה אברמנקומיכאל טאוברדובי פורטנוירון דוידוביץעידן אוגורצבאלעד קופרברגעמרי בן ארי

זכרון יעקבכרמיאלגבעתייםמכבי תל אביבנצרת עליתטירת כרמלעירוני נתניהגבעתיים

טל פלדאביתר ויולארונאל דוידובעידו רוזנבאוםניב בוגןטל מיטרנייובל תגריורי דיאמנט

כרמיאלגליל תחתוןטירת כרמלזכרון יעקבמכבי תל אביבנתניהגבעתייםכרמיאל

כפיר זילברמןארז סלערועי ארליךשחר גלעדדור בן חוריןרון בורוברנדב רחמיםיורי פורמן

רחובותהרצליהמכבי פרנקי תאגליל תחתוןחולוןקרית אונוגליל תחתוןנתניה

אלכס בוךעידן בן שמחוןאבנר לויןצחי פרוםניקול טרוסמןארז זכריה

הפועל באר שבענתניההרצליהטנש נתניהקרית אתאהרצליה

גברים ב'

גברים א'



חזוהדגבא
ולדי פורמןיאן שוייפרגל פרפלרון דימנטאופק פונימיכאל טברסקימתן סימוןדן סולודר

הפועל ב"שכרמיאלכרמיאלכרמיאלקרית אונולודקרית אונוהפועל לוד

יובל שגבגיא קוכליחני פלדמןאיון קורפקובדניאל איברגימובנעמי יחליאליאלון רוטנברגאמילי קליין

טירת כרמלטירת כרמלקרית אתאטירת כרמלכרמיאלכרמיאלטירת כרמלכרמיאל

ישה בלקיןמעיין פרנקיוני ירמיהועמוס דורוןבן סורקיןאיתי חננאלבר עובדיהרונן סמוטריצקי

אילתבאר טוביהלודירושליםירושליםקרית אונוקרית אתאקרית אתא

טזטוידיגיביאיט
אביב בן אריבר פומפסדקל מוטיןאדיר דניאלרוי קופיטרותם צוק שגיאענבר צוק שגיאמרק פירגר

זכרון יעקבגבעתייםטירת כרמלקרית אונוקרית אתאגליל חתתוןגליל תחתוןאשדוד

ליאור קוסטינסקיקרמזין יניבאביב עמידורניב ראובנייואב פריבססוניה טיפליצקיקרינה אדמסקייובל הס

טירת כרמלטירת כרמלירושליםגליל תחתוןבאר טוביהטירת כרמלכרמיאלמכבי פרנקי תא

ארז שמואליזיו גוטמןשחף שרשי רוטנברגזיו יצחקאיתי שם טובדניאל בן אהרוןיונתן שוסטרמן

גליל תחתוןהפועל באר שבעבית"ר ב"שבית"ר ב"שנתניהקרית אונוירושליםטירת כרמל

עידו קורנגרין

בית"ר באר שבע

חזוהדגבא
אורי פסקלשחר כרמוןאלון ארנליבלירן בונצו'קשרון בילסוןסרגיי דנילצנקודני שנדלריוני שיפמן

זכרון יעקבירושליםלודנצרת עליתכרמיאלכרמיאלכרמיאלכרמיאל

יובל נוטנקושלי גלמןאופיר חייםנלי שוייפרג'ניה בלינסקיאיתי דוידליחי גרינשטייןעומר אופיר

כרמיאלכרמיאלגבעתייםכרמיאלטירת כרמלטירת כרמלגבעתייםטירת כרמל

יוגב קורןסהר בן אהרוןמקסים קוקטובחביב בן דוידגיא דוייטשיואב פולקקוסטה מירוזובאיליה גורבטוב

טירת כרמלטירת כרמלטירת כרמלבית"ר ב"שבית"ר ב"שרעננהאשדודלוד

יעקב שידקל רטררן קרליןאיתי תבורימתן כהן

בית"ר ב"שלודטנ"ש נתניהטנ"ש נתניהטנ"ש נתניה

בנים 21

בנים 15



סופית:12345

4:1120:1814:125:112:112:3רונןאמילי בית א'

0:3--4:119:116:11סמוטריצקיסולודרמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

11:84:1110:129:11-1:3אמיליסולודר1:30:3201:641לודדן סולודר

3:12:3115:432כרמיאלאמילי קליין

3:03:2026:223קרית אתארונן סמוטריצקי

0:00

סופית:12345

8:1111:611:915:13-3:1עובדיהרוטנברגבית ב'

0:3--1:115:114:11רוטנברגסימוןמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

0:3--8:115:115:11עובדיהסימון0:30:3200:641קרית אונומתן סימון

3:03:1026:123טירת כרמלאלון רוטנברג

3:01:3114:332כרמיאלבר עובדיה

0:00

סופית:12345

3:0--11:413:1111:9חננאליחליאליבית ג'

7:1111:67:1111:56:112:3יחליאליטברסקימקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

11:910:129:1111:89:112:3חננאלטברסקי2:32:3204:641לודמיכאל טברסקי

3:23:0026:223כרמיאלנעמי יחליאלי

3:20:3113:532קרית אונואיתי חננאל

0:00

סופית:12345

11:511:1311:211:8-3:1סורקיןאיברגימובבית ד'

0:3--4:114:116:11איברגימובפונימקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

0:3--5:118:115:11סורקיןפוני0:30:3200:641קרית אונואופק פוני

3:03:1026:123כרמיאלדניאל איברגימוב

3:01:3114:332ירושליםבן סורקין

0:00

בנים גילאי 15

עמוד 1



0:3--6:115:1113:15עמוס דורוןאיון קורפקובבית ה'

0:3--4:113:117:11דורוןדימנטמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

0:3--7:118:114:11קורפקובדימנט0:30:3200:641כרמיאלרון דימנט

3:00:3113:332טירת כרמלאיון קורפקוב

3:03:0026:023ירושליםעמוס דורון

0:00

סופית:12345

6:1111:711:311:1-3:1ירמיהופלדמןבית ו'

0:3--7:112:115:11פלדמןפרפלמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

13:119:1111:67:1117:192:3ירמיהופרפל0:32:3202:641כרמיאלגל פרפל

3:03:1026:123קרית אתאחני פלדמן

3:21:3114:532לודיוני ירמיהו

0:00

סופית:12345

3:1111:88:1111:911:93:1פרנקקוכליבית ז'

0:3--7:116:114:11קוכלישוייפרמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

0:3--3:119:117:11פרנקשוייפר0:30:3200:641כרמיאליאן שוייפר

3:03:2026:223טירת כרמלגיא קוכלי

3:02:3115:332באר טוביהמעיין פרנק

0:00

סופית:12345

0:3--5:115:116:11ישה בלקיןיובל שגבבית ח'

0:3--3:111:115:11בלקיןפורמןמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

11:89:1111:76:1110:122:3יובל שגבפורמן0:32:3202:641הפועל בשולדי פורמן

3:00:3113:332טירת כרמליובל  שגב

3:23:0026:223אילתישה בלקין

0:00

בנים גילאי 15

עמוד 2



סופית:12345

3:0--11:811:811:5שוסטרמןיובל הסבית ט'

8:119:115:11-0:3הספירגרמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

0:3--9:119:119:11שוסטרמןפירגר0:30:3200:641אשדודמרק פירגר

3:03:0026:023מכבי תאיובל הס

3:00:3113:332טירת כרמליונתן שוסטרמן

0:00

סופית:12345

8:1111:96:119:11-1:3בן  אהרוןאדמסקיבית י'

0:3--6:116:115:11בן  אהרוןצוק שגיאמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

0:3--8:115:116:11אדמסקיצוק שגיא0:30:3200:641גליל תחתוןענבר צוק שגיא

3:01:3114:332כרמיאלקרינה אדמסקי

3:03:1026:123טירת כרמלדניאל בן אהרון

0:00

סופית:12345

11:611:97:116:119:112:3שם טובטיפליצקיבית יא

11:58:1112:1014:1611:83:2שם טובצוק שגיאמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

11:612:104:1111:7-3:1טיפליצקיצוק שגיא3:13:2026:323גליל תחתוןרותם צוק שגיא

1:32:3203:641טירת כרמלסוניה טיפליצקי

2:33:2115:532קרית אונואיתי שם טוב

0:00

סופית:12345

7:1112:106:116:11-1:3יצחקפריבסבית יב

8:1111:311:87:1110:122:3יצחקקופיטמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

8:1111:26:119:11-1:3פריבסקופיט1:32:3113:632קרית אתארוי קופיט

3:11:3204:441באר טוביהיואב פריבס

3:23:1026:323נתניהזיו יצחק

0:00

בנים גילאי 15

עמוד 3



סופית:12345

14:1214:127:1110:1212:103:2רוטנברגראובניבית יג

11:89:117:1111:511:63:2ראובניאדירמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

9:1112:105:1112:107:112:3רוטנברגאדיר3:22:3115:532קרית אונואדיר דניאל

2:33:2115:531גליל תתחוןניב ראובני

3:22:3115:533ביתר בששי רוטנברג

0:00

סופית:12345

0:3--9:118:114:11שחף שרעמידורבית יד

0:3--9:117:116:11שחף שרדקלמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

0:3--10:129:112:11עמידורדקל0:30:3200:641טירת כרמלדקל מוטין

3:00:3113:332ירושליםאביב עמידור

3:03:0026:023ביתר בששחף שר

0:00

סופית:12345

6:1111:511:811:8-3:1גוטמןקרמזיןבית טו

3:0--11:811:911:7קרמזיןפומפסמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

12:108:117:119:11-1:3גוטמןפומפס3:01:34:303גבעתייםבר פומפס

0:33:13:401טירת כרמלקרמזין יניב

3:11:34:402הפועל בשזיו גוטמן

0:00

סופית:12345

0:3--6:113:117:11קורנגריןבן אריבית טז

12:106:115:119:11-1:3שמואליקוסטינסקימקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

0:3--6:114:113:11שמואליבן ארי1:30:30:3301:961זכרון יעקבאביב בן ארי

0:3--4:115:118:11קורנגריןקוסטינסקי3:11:30:3214:752טירת כרמלליאור קוסטינסקי

2:113:1111:911:13-1:3קוסטינסקיבן ארי3:13:11:3127:543גליל תחתוןארז שמואלי

11:96:115:118:11-1:3קורנגריןשמואלי3:03:03:1039:134ביתר בשעידו קרונגרין

עמוד 4

בנים גילאי 15



סופית:12345

0:3--7:117:113:11עומר אופירשיפמןבית א'

מקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

0:3100:321כרמיאליוני שיפמן

3:0013:012טירת כרמלעומר אופיר

0:00לודאיליה גורבטוב

0:00

סופית:12345

3:0--11:312:1011:4קוסטהגרינשטייןבית ב'

11:77:116:1111:98:112:3גרינשטייןשנדלרמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

11:412:108:116:1113:113:2קוסטהשנדלר2:33:2115:532כרמיאלדני שנדלר

3:23:0026:223גבעתייםליחי גרינשטיין

2:30:3202:641אשדודקוסטה מירוזוב

0:00

סופית:12345

6:1112:109:1112:1011:93:2איתי דוידדנילצנקובית ג'

מקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

3:2013:211כרמיאלסרגיי דנילצנקו

2:3102:322טירת כרמלאיתי דויד

0:00רעננהיואב פולק

0:00

סופית:12345

11:97:118:114:11-1:3דוייטשבלינסקיבית ד'

מקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

14:1611:95:119:11-1:3דוייטשבילסון2:30:30:3302:961כרמיאלשרון בילסון

3:1111:87:1111:89:112:3בלינסקיבילסון3:21:30:3214:852טירת כרמלגניה בלינסקי

3:03:10:3126:443ביתר בשגיא דוייטש

3:03:03:0039:034נתניהמתן כהן

בנים עד 21

עמוד 1



סופית:12345

8:1110:1211:67:11-1:3תבוריבונצו'קבית ה

7:1111:911:710:127:112:3חביבשוייפרמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

0:3--7:116:113:11תבורישוייפר3:12:31:3216:752נצרת עליתלירן בונצו'ק

11:611:78:118:114:112:3חביבבונצו'ק1:32:30:3303:961כרמיאלנלי שוייפר

11:810:1211:411:3-3:1שוייפרבונצו'ק3:23:21:3127:743ביתר בשחביב בן דויד

11:910:1211:911:8-3:1חביבתבורי3:13:03:1039:234נתניהאיתי תבורי

סופית:12345

0:3--1:114:117:11קרליןארנליבבית ו

0:3--6:117:116:11קוקטובחייםמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

0:3--5:1111:1310:12קרליןחיים1:31:30:3302:961לודאלון ארנליב

11:69:119:119:11-1:3קוקטובארנליב3:10:33:0126:442גבעתייםאופיר חיים

11:88:119:118:11-1:3חייםארנליב1:33:00:3214:653קרית אתאמקסים קוקטוב

3:0--11:811:911:8קוקטובקרלין3:03:13:0039:134נתניהרן קרלין

סופית:12345

בית ז

0:3--2:116:115:11בן אהרוןגלמןמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

0:3--2:112:113:11בן אהרוןכרמון1:30:3201:641ירושליםשחר כרמון

6:118:1111:62:11-1:3גלמןכרמון3:10:3113:432כרמיאלשלי גלמן

3:03:0026:023טירת כרמלסהר בן אהרון

0:00לודדקל רטר

סופית:12345

0:3--3:117:116:11יעקב שיפסקלבית ח

0:3--3:114:118:11יוגב קורןנוטנקומקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

0:3--5:116:118:11יוגב קורןפסקל2:30:30:3302:961זכרון יעקבאורי פסקל

0:3--8:115:116:11יעקב שינוטנקו3:20:30:3213:852כרמיאליובל נוטנקו

5:117:1111:911:79:112:3נוטנקופסקל3:03:03:2039:234טירת כרמליוגב קורן

7:116:1111:611:78:112:3יוגב קורןיעקב שי3:03:02:3128:343ביתר בשיעקב שי

בנים עד 21

עמוד 2



סופית:12345

0:3--10:128:117:11אנטולייוסיבית א'

11:810:1211:87:1111:43:2זימריןסרגוסימקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

8:119:1111:713:1111:63:2רוזנבלטסרגוסי3:23:2026:423מכבי פרנקי ת"ארונן סרגוסי

2:30:3202:641אשדודיוסי רוזנבלט

2:33:0115:332טירת כרמלאנטולי זימרין

0:00

סופית:12345

11:113:114:1111:3-3:1הויזליךשנדרנקובית ב'

12:146:1111:711:45:112:3הויזליךאברויהמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

0:3--9:112:116:11ולדימיראברויה0:32:3202:641אשדודאלעד אברויה

3:03:1026:123טירת כרמלולדמיר שנדרנקו

3:21:3114:532ראשל"צגלעד הויזליך

0:00

סופית:12345

3:0--11:811:711:6טיפליצקישיימןבית ג'

8:117:1112:107:11-1:3טיפליצקירוזנבלטמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

0:3--4:116:112:11שיימןרוזנבלט0:31:3201:641אשדודרועי רוזנבלט

3:03:0116:032הפועל באר שבעבני שיימן

3:10:3023:423טירת כרמלאלכס טיפליצקי

0:00

סופית:12345

0:3--9:116:1111:13אוניקשורבית ד'

9:116:1111:611:99:112:3אוניקגסרמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

3:0--11:911:714:12שורגסר3:02:3115:332הרצלייהיפתח גסר

0:30:3200:641אשדודשמוליק שור

3:23:0026:223הפועל ירושליםיגאל אוניק

גברים דרג ב'

עמוד 1



בית ה'

מקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

-ירושליםדודיק אלטרץ

0:001אשדודיבגני ספוזניקוב

-מכבי פרנקי תאעודד גרטמן

סופית:12345

בית ו'

מקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

-0:00שהםטל פוקס

-0:00הפועל באר שבעדימה גורביץ

0:001הפועל ירושליםאלון נאמן

0:00

סופית:12345

7:114:1111:611:96:112:3רוגוביןרובמןבית ז'

0:3--8:118:117:11רובמןגולןמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

0:3--8:116:117:11רוגוביןגולן0:30:3200:641רחובותדוד גולן

3:02:3115:332הפועל באר שבעדימה רוגובין

3:03:2026:223טירת כרמליבגני רובמן

סופית:12345

3:0--11:511:411:8גונןסלבנקובית ח'

3:0--11:911:411:5גונןקאייטמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

11:135:1111:713:11-3:1סלבנקוקאייט1:33:0114:333הפועל באר שבעמשה קאייט

1:33:0024:322טירת כרמלאיגור סלבנקו

0:30:3200:641ראשל"צאסף גונן

עמוד 2

גברים דרג ב'



סופית:12345

11:711:96:117:116:112:3רם שרדיקשטייןבית ט'

11:48:1111:88:115:112:3רם שררקוטשמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

0:3--4:118:115:11דיקשטייןרקוטש0:32:3202:641שהםנדב רקוטש

3:02:3115:332גבעתייםציגי דיקשטיין

3:23:2026:423ביתר בשרם שר

0:00

סופית:12345

11:53:1111:93:117:112:3ורשבסקירוזנבאוםבית י'

מקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

2:32:301זכרון יעקבעדי רוזנבאום

3:23:202הפועל בשרומן ורשבסקי

0:00לודדורון סולודר

0:00

סופית:12345

0:3--1:115:118:11עזריאלכרמלבית יא

0:3--9:116:114:11עזריאלגיטמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

12:1411:49:1112:1011:63:2כרמלגיט3:20:3113:532הרצליהערן גיט

2:30:3202:641גבעתייםלירון כרמל

3:03:0026:023קרית אונואילן עזריאל

0:00

סופית:12345

0:3--5:118:119:11אלנתןלוינשטייןבית יב

6:1111:97:111:11-1:3אלנתןפרמינגרמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

11:63:114:119:11-1:3לוינשטייןפרמינגר1:31:3202:641מכבי תאשי פרמינגר

3:10:3113:432טירת כרמלאנטולי לוינשטיין

3:13:0026:123הרצליהגד אלנתן

0:00הרצליה

גברים דרג ב'

עמוד 3



סופית:12345

0:3--9:113:1111:13פורמןבן אריבית א'

מקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

0:3100:321גבעתייםעמרי בן ארי

0:00כרמיאליורי דימנט

3:0013:012נתניהיורי פורמן

0:00

סופית:12345

7:1112:109:1111:911:83:2רחמיםתגרבית ב'

7:1111:99:1111:99:112:3רחמיםקופרברגמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

11:415:134:116:117:112:3תגרקופרברג2:32:3204:641נתניהאלעד קופרברג

3:23:2026:423גבעתייםיובל תגר

3:22:3115:532גליל תחתוןנדב רחמים

0:00

סופית:12345

0:3--10:127:115:11זכריהאוגורצבבית ג'

10:1211:313:1111:8-3:1בורוברמיטרנימקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

11:98:1111:610:125:112:3זכריהמיטרני0:33:00:3213:652טירת כרמלעידן אוגורצב

3:0--13:1112:1011:3בורובראוגורצב3:03:12:3128:443נתניהטל מיטרני

14:1612:1011:611:8-3:1זכריהבורובר0:31:31:3302:961קרית אונורון בורובר

3:03:23:1039:334הרצליהארז זכריה

סופית:12345

12:109:117:1110:12-1:3טרוסמןדוידוביץבית ד'

8:117:1111:911:13-1:3בן חוריןבוגןמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

8:1111:47:116:11-1:3בן חוריןדוידוביץ0:31:31:3302:961נצרת עליתרון דוידוביץ

11:611:99:1111:6-3:1טרוסמןבוגן3:01:33:1127:443מכבי תאניב בוגן

0:3--6:117:114:11בן חוריןטרוסמן3:13:13:0039:234חולוןדור בן חורין

0:3--5:112:116:11בוגןדוידוביץ3:11:30:3214:752קרית אתאניקול טרוסמן

גברים דרג א'

עמוד 1



11:49:1115:1311:7-3:1גלעדרוזנבאוםבית ה'

24:119:112:3!:15:1314:1210פרוםפורטנוימקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

0:3--5:118:116:11גלעדפורטנוי0:30:32:3302:961מכבי תאדובי פורטנוי

11:99:119:1111:88:112:3פרוםרוזנבאום3:03:12:3128:444זכרון יעקבעידו רוזנבאום

0:3--7:115:118:11רוזנבאוםפורטנוי3:01:33:2127:542גליל תחתוןשחר גלעד

9:1111:1311:611:79:112:3גלעדפרום3:23:22:3128:743נתניהצחי פרום

סופית:12345

0:3--25:119:11!:10אבנרטאוברבית ו'

12:1412:1011:94:1111:73:2אבנררונאלמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

13:117:1113:115:117:112:3דוידובטאובר2:3-0:3202:641גבעתייםמיכאל טאובר

3:2-3:2026:423טירת כרמלרונאל דוידוב

--0:0------מכבי תארועי ארליך

3:02:3-115:332הרצליהאבנר לוין

סופית:12345

3:0--11:811:211:6סלעויולאבית ז'

14:125:1111:911:9-3:1בן שמחוןאברמנקומקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

0:3--8:113:116:11בן שמחוןויולא3:03:03:1039:134כרמיאלדימה אברמנקו

0:3--9:114:117:11סלעבן שמחון0:33:00:3213:652גליל תחתוןאביתר ויולא

0:30:33:0213:651הרצליהארז סלע

1:33:00:3214:653נתניהעידן בן שמחון

סופית:12345

11:89:118:115:11-1:3זילברמןפלדבית ח'

0:3--12:149:1110:12זילברמןאברמובמקוםנק'יחסהפס'נצח'1234אגודהשם השחקן

4:1111:86:114:11-1:3פלדאברמוב1:30:3201:641זכרון יעקבאיתמר אברמוב

3:11:3114:432כרמיאלטל פלד

3:03:1026:123ראשלצכפיר זילברמן

0:00

גברים דרג א'

עמוד 2
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קרית אונוד1

עולה לגמר

אופק פוני

בר עובדיה

אופק פוני

זיו גוטמן

אופק פוני

ניב ראובני

אופק פוני

רוי קופיט

רוי קופיט

קרינה אדמסקי

רון דימנט

מעיין פרנק

ניב ראובני

ולדי פורמן

אבי בן ארי

רון דימנט

רון דימנט

יוני ירמיהו

אביב בן ארי

אביב עמידור

ולדי פורמן

מרק פירגר

אביב בן ארי

אביב בן ארי

אביב בן ארי

איתי שם טוב

דן סולודר

איתי חננאל

בנים 15מקצה:

דן סולודר

דן סולודר
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טירת כרמל1:3
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קרית אונו

אביב בן ארי

מתן סימון

מתן סימוןאביב בן ארי

אלוף גילאי 15

עולה לגמר

משחק הגמר:

בנים 15מקצה:

מתן סימון

מתן סימון

גל פרפל

ענבר צוק שגיא

מתן סימון

מתן סימון

ענבר צוק שגיא

איון קורפקוב

יואב פריבס

יאן שוייפר

בן סורקין

בן סורקין

קרמזין יניב

יאן שוייפר

גל פרפל

ליאור קוסטינסקי

גל פרפל

גל פרפל

יאן שוייפר

מתן סימון

אדיר דניאל

דקל מוטין

יובל שגב

יובל שגב

יונתן שוסטרמן

אמילי קליין

אמילי קליין

סוניה טיפליצקי

מיכאל טברסקי

יונתן שוסטרמן

יונתן שוסטרמן
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כרמיאלא1
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שחר כרמון

שחר כרמון

שחר כרמון

קוסטה מירוזוב

ג'ניה בלינסקי

שחר כרמון

לירן בונצו'ק

לירן בונצו'ק

בנים 21מקצה:

יוני שיפמן

סרגיי דנילצנ'קו

סרגיי דנילצנ'קו

סרגיי דנילצנ'קו

אופיר חיים

אורי פסקל

אורי פסקל

סרגיי דנילצנ'קו

נלי שוייפר

נלי שוייפר

שלי גלמן

נלי שוייפר

דני שנדלר

דני שנדלר

שרון בילסון

אלון ארנליב

שחר כרמון

איתי דויד

איתי דויד

עומר אופיר

איתי דויד

יובל נוטנקו

אלון ארנליב
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גבעתיים1:3

גבעתייםיא2

גבעתיים0:3

טירת כרמלג2
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גבעתייםט1
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טז1

טירת כרמל

טירת כרמלו2

ירושלים0:3

יד2

ירושלים

11:08ירושליםח1

11:13

10:122:3

11:05רחובותה1

10:12רחובות

י2

רחובות2:3

הרצלייהז2

הרצלייה

יג1

זכרון יעקב0:3

זכרון יעקביב1

זכרון יעקב

ב2

זכרון יעקב0:3

טירת כרמלטו2

אשדוד1:3

אשדודד1 אלעד אברויה

X

עדי רוזנבאום

אנטולי לוינשטיין

אלעד אברויה

X

עדי רוזנבאום

עדי רוזנבאום

עדי רוזנבאום

X

דויד גולן

יפתח גסר

יפתח גסר

עדי רוזנבאום

עולה לגמרדויד גולן

דויד גולן

אלון נאמן

X

אלון נאמן

אלון נאמן

לירון כרמל

X

איגור סלבנקו

איגור סלבנקו

לירון כרמל

אנטולי זימרין

לירון כרמל

לירון כרמל

גברים ב'מקצה:

רועי רוזנבלט

ציגי דיקשטיין

ציגי דיקשטיין
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שהם

שהםיא1
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יד1

ח2

ראשלצ

טז2

ראשלצ

09:11ראשלצו1

12:10

11:081:3

11:07אשדודז1

הפועל בש0:3

הפועל בשיג2

הפועל בש1:3

הפועל בשד2

הפועל בש

טו1

הפועל בש0:3

מכבי תאי1

ראשלצ1:3

ראשלצה2

ראשלצ0:3

הפועל בשיב2

אשדוד1:3

זכרון יעקבאשדודב1

הפועל בש רומן ורשבסקי

עדי רוזנבאום

עדי רוזנבאום 10:12,9:11,11:9,7:11,11:6רומן ורשבסקי

גברים ב'מקצה:

משחק הגמר:

שמוליק שור

אלוף גברים ב'

גלעד הויזליך

גלעד הויזליך

משה קאייט

שמוליק שור

X

רומן ורשבסקי

שי פרמינגר

גלעד הויזליך

רומן ורשבסקי

רומן ורשבסקי

דימה רוגובין

דימה רוגובין

רומן ורשבסקי

עולה לגמריבגני ספוזניקוב

רומן ורשבסקי

אסף גונן

X

אסף גונן

אסף גונן

נדב רקוטש

X

X

X

נדב רקוטש

טיפליצקי אלכס

נדב רקוטש

נדב רקוטש

יוסי רוזנבלט

ערן גיט

ערן גיט
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גבעתיים07:110:3

08:11מכבי תאה1

מכבי תא1:3

גליל תחתוןז2

נצרת עלית0:3

גליל תחתוןב2

נצרת עלית0:3

06:11נצרת עליתד1

11:07

04:112:3

12:10קרית אונוג1

13:11נתניה1:3

נתניהא2

גבעתיים1:3

כרמיאלח2

10:12גבעתיים0:3

05:11גבעתייםו1

נתניה11:082:3

11:05הרצלייהז1

12:10הרצלייה1:3

קרית אתאד2

נתניה0:3

גליל תחתוןה2

נתניה1:3

נתניהב1

קופרברג אלעד

שחר גלעד

קופרברג אלעד

קופרברג אלעד

קופרברג אלעד

ארז סלע

ארז סלע

ניקול טרוסמן

מיכאל טאובר

טל פלד

מיכאל טאובר

מיכאל טאובר

אלוף רון בורובר

יורי פורמן

יורי פורמן

נדב רחמים

רון דוידוביץ'

רון דוידוביץ'

קופרברג אלעד

דובי פורטנוי

דובי פורטנוי

אביתר ויולא

רון דוידוביץ'

אבנר לוין

איתמר אברמוב

איתמר אברמוב

עמרי בן ארי

עמרי בן ארי

עמרי בן ארי

עידן אוגורצב

עמרי בן ארי

גברים א'מקצה:
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