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   של לזכרו 5-ה האליפות

  ל"ז פיש פרנקי

  בעבר ישראל ונבחרת אביב תל מכבי שחקן

  

  25.10.2014, וינגייט מכון
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  :כללי זמנים לוח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 21גילאי  + 15גילאי  + 13 וחימו� לגילאי התייצבות 08:20�09.20

  פתיחהדברי 09.20�09.30

 'תחילת משחקי שלב ב+  שלב הבתי� משחקי 09:30�12:30

 ' ואישור נוכחות גברי� דרגה בהתייצבות 12:45�13:00

  אול� האימוני�� באול� הישגי תחתו" �'  גברי� דרגה בחימו� 13:00�13:40

 ' משחקי גברי� דרגה בתחילת 13:50

 ' ואישור נוכחות גברי� דרגה אהתייצבות 13:15�13:30

  אול� האימוני�� באול� הישגי תחתו" �'  גברי� דרגה אחימו� 13:40�14:30

 ' משחקי גברי� דרגה אתחילת 14:40

  חלוקת הפרסי� וסיו� משוער של התחרותטקס 19:30�20:00
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  :המשתתפים רשימת

 תוצאה שנה שעברה קטגוריה אגודה שם משפחה שם פרטי מספר

  13 אליצור קריית אתא טרוסמן עידן 1

  13 אליצור קריית אתא בסקין דניאל 2

  13 אליצור קריית אתא זפרן בר 3

  13 אליצור קריית אתא ציפורה יובל 4

  15 אליצור קריית אתא לוריא נמרוד 5

  15 אליצור קריית אתא פלדמן חני 6

  ב אליצור קריית אתא 'גורביץ מיכאל 7

  ב אליצור קריית אתא מנדלמן יוסי 8

  13 אקדמיה לטניס שולחן ישראלי טל 9

  13 אקדמיה לטניס שולחן רזניק דור 10

  13 אקדמיה לטניס שולחן מיינצר יונתן 11

  13 אקדמיה לטניס שולחן קוחלי יונתן 12

  13 אקדמיה לטניס שולחן חיית נוי 13

  13 אקדמיה לטניס שולחן ירובינסקי אליסה 14

  13 אקדמיה לטניס שולחן מיינצר נויה 15

  13 אקדמיה לטניס שולחן לבילב שרון 16

 15רבע גמר גילאי  15 אקדמיה לטניס שולחן קוחלי גיא 17

  15 אקדמיה לטניס שולחן קרמזין יניב 18

  15 אקדמיה לטניס שולחן קופרוסר ארז 19

  15 אקדמיה לטניס שולחן רוזנטל זיו 20

  15 אקדמיה לטניס שולחן עובדיה הראל 21

  15 אקדמיה לטניס שולחן לבילב גילי 22

  21 אקדמיה לטניס שולחן אוקון טל 23

  21 אקדמיה לטניס שולחן קורובין דינה 24

  21 אקדמיה לטניס שולחן טפליציקי סוניה 25
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  ב אקדמיה לטניס שולחן טפליציקי אלכס 26

  ב אקדמיה לטניס שולחן שנדרנקו ולדימיר 27

  ב אקדמיה לטניס שולחן סלבנקו איגור 28

  ב אקדמיה לטניס שולחן פלדמן מיכאל 29

  ב אקדמיה לטניס שולחן רובמן יבגני 30

  ב אקדמיה לטניס שולחן ריבקין ודים 31

  ב אקדמיה לטניס שולחן אוקון גנדי 32

  ביטל אקדמיה לטניס שולחן ישראלי אדי 33

  ב אשדוד ספוזניקוב יבגני 34

 'רבע גמר גברים ב ב אשדוד אברויה אלעד 35

  ב אשדוד דדון יוני 36

 'רבע גמר גברים ב ב אשדוד רוזנבלט יוסי 37

 'רבע גמר גברים ב ב אשדוד אלנשיא משה 38

  ב אשדוד ניפומיניאשך ארתור 39

  ב אשדוד לנדה משה 40

 ' גברים ב3מקום  ב אשדוד קאלין טל 41

  ב אשדוד שור שמוליק 42

  ביטל אשדוד ויינשטיין וילי 43

  ביטל אשדוד מורוזוב קונסטנטין 44

 רבע גמר אליפות ישראל 13 צ"ר ראשל"בית מרקין אלון 45

  13 ביתר באר שבע שר נועם 46

  13 ביתר באר שבע שר שחף 47

  13 ביתר באר שבע קושקרוב דניאל 48

 15רבע גמר גילאי  15 ביתר באר שבע רוטברט שי 49

  21 ביתר באר שבע שי יעקב 50

  21 ביתר באר שבע בן דוד חביב 51

  ב ביתר באר שבע שר רם 52

  ביטל ביתר באר שבע דוייטש גיא 53



5 

 

  13 בני הרצליה לאור יובל 54

  13 בני הרצליה גבע גיא 55

  15 בני הרצליה ויינשטוק גלעד 56

  15 בני הרצליה גוגנהיים עידו 57

  15 בני הרצליה לחיאני יואב 58

  21 בני הרצליה רובין ליאור 59

  א בני הרצליה סלע ארז 60

  א בני הרצליה לוין אבנר 61

  ב בני הרצליה גד אלנתן 62

  ב בני הרצליה זכריה ארז 63

  ב בני הרצליה עולי מתן 64

  ב בני הרצליה הורוביץ ליאור 65

  ב בני הרצליה גסר יפתח 66

  ב בני הרצליה גרינברג גנאדי 67

  ב בני הרצליה אוניק איתי 68

  ב בני הרצליה מנור צבי 69

  ב בני הרצליה בר אריאל 70

  ב בני הרצליה שורר טל 71

  ב בני הרצליה רוזין סימון 72

  ב בני הרצליה גיט ערן 73

  ב בני הרצליה סימון סיריל 74

  ב בני הרצליה לימור רועי 75

  ביטל בני הרצליה דור כרמית 76

  13 גליל תחתון גלובוס תמיר 77

  13 גליל תחתון אחי טוב תומר 78

  15 גליל תחתון אליצדק שילה 79

  15 גליל תחתון יצחקי סיני 80

  15 גליל תחתון לוי עומר 81
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  15 גליל תחתון מובסוביץ יובל 82

  15 גליל תחתון וולפרט עמית 83

  21 גליל תחתון שמואלי ארז 84

  21 גליל תחתון ראובני ניב 85

  21 גליל תחתון צוק שגיא רותם 86

  21 גליל תחתון לרמן יותם 87

 רבע גמר גברים א א גליל תחתון שרון יניב 88

 21סגן גילאי  א גליל תחתון צוק שגיא ענבר 89

  א גליל תחתון רחמים נדב 90

  ב גליל תחתון ואזאנה נתנאל 91

  13 הישגי כרמיאל טילקין טל 92

  13 הישגי כרמיאל הלפרין אביב 93

  13 הישגי כרמיאל פיליפנקו סימון 94

  13 הישגי כרמיאל אברהם ניר 95

  13 הישגי כרמיאל סגל נתן 96

 15אלוף גילאי  15 הישגי כרמיאל דימנט רון 97

  15 הישגי כרמיאל קוסטינסקי ליאור 98

  15 הישגי כרמיאל גורן עמית 99

 21אלוף  21 הישגי כרמיאל נוטנקו יובל 100

 21רבע גמר גילאי  21 הישגי כרמיאל שיפמן יוני 101

 15 גילאי 3מקום  21 הישגי כרמיאל פרפל גל 102

  21 הישגי כרמיאל עובדיה בר 103

  21 הישגי כרמיאל שוייפר יאן 104

 21רבע גמר גילאי  21 הישגי כרמיאל שוייפר נלי 105

  21 הישגי כרמיאל גלמן שלי 106

  21 הישגי כרמיאל קליין לי-אמי 107

  ב הפועל ארנון רג רמתי גלעד 108

  ב הפועל ארנון רג יעקובי ניר 109
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  ב הפועל ארנון רג ברזינסקי סרגיי 110

  13 הפועל באר שבע אויישר רון 111

  13 הפועל באר שבע גורביץ אלי 112

לס'אנג לירון 113   13 הפועל באר שבע 

  21 הפועל באר שבע פורמן ולד 114

  21 הפועל באר שבע גוטמן זיו 115

 'אלוף דרג ב ב הפועל באר שבע ורשבסקי רומן 116

 'רבע גמר גברים ב ב הפועל באר שבע סניטרניק אלכס 117

  ב הפועל באר שבע אויישר אולג 118

  ב הפועל באר שבע פלאי דימה 119

  ב הפועל באר שבע פוטשניק אלכס 120

  ביטל הפועל באר שבע גורביץ יפים 121

  ביטל הפועל באר שבע מנשה זוריק 122

  ב הפועל בת ים סטסנקו פבל 123

  א הפועל חולון בורובר רון 124

 15 גילאי 3מקום  15 הפועל ירושלים סורוקין בן 125

  15 הפועל ירושלים ברוך אייל 126

  15 הפועל ירושלים דורון עמוס 127

  21 הפועל ירושלים שטיין אור 128

  21 הפועל ירושלים בץ יובל 129

  א הפועל ירושלים בשן אור 130

 'רבע גמר גברים ב ב הפועל ירושלים אוניק יגאל 131

  ב הפועל ירושלים דרמון אילן 132

  13 הפועל כפר סבא זוהר יוש 133

  13 הפועל כפר סבא פייג עמית 134

  15 הפועל כפר סבא זוהר יואב 135

  ב הפועל כפר סבא שוהם יואל 136

  ב הפועל כפר סבא גונוחוב דניס 137
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  13 הפועל לוד שחק עילי 138

  15 הפועל לוד שחק איתי 139

 21 גילאי 3מקום  21 הפועל לוד ירמיהו יוני 140

 21רבע גמר גילאי  21 הפועל לוד טברסקי מיכאל 141

 15סגן אלוף גילאי  21 הפועל לוד סולודר דן 142

  ב הפועל לוד גורבטוב איליה 143

  15 הפועל נצרת עלית וולך ליאל 144

  א הפועל נצרת עלית אוגורצב עידן 145

  גברים א3מקום  א הפועל נצרת עלית דוידוביץ רון 146

  13 הפועל קריית אונו פנסו עידו 147

 רבע גמר 15 הפועל קריית אונו חננאל איתי 148

  15 הפועל קריית אונו עמידור אביב 149

 חצי גמר אליפות ישראל 15 הפועל קריית אונו פריבס יואב 150

  15 הפועל קריית אונו פרנק מעיין 151

  15 הפועל קריית אונו כהן אליאור 152

  21 הפועל קריית אונו דניאל אדיר 153

  21 הפועל קריית אונו שורצולד ניב 154

  21 הפועל קריית אונו פוני אופק 155

  א הפועל קריית אונו טל עומרי 156

  ב הפועל קריית אונו זילכה יורם 157

  ב הפועל קריית אונו נשרי יפתח 158

  13 זכרון יעקב פדה גל 159

  15 זכרון יעקב אורן דור 160

  21 זכרון יעקב דוידוב רונאל 161

  21 זכרון יעקב רוי קופיט רוי 162

 15רבע גמר גילאי  21 זכרון יעקב שוסטרמן יונתן 163

  א זכרון יעקב אברמוב איתמר 164

  א זכרון יעקב בן ארי אביב 165



9 

 

  א זכרון יעקב פסקל אור 166

  ב טירת כרמל זימרין אנטולי 167

  ב טירת כרמל לוינשטיין אנטולי 168

  13 ש נתניה"טנ קרלין ויטל 169

  13 ש נתניה"טנ מזור סיון 170

  א ש נתניה"טנ פרום צחי 171

  א ש נתניה"טנ מיטרני טל 172

  ב ש נתניה"טנ קרלין רן 173

  ב ש נתניה"טנ סגל ערן 174

  ב מכבי רחובות בהונקר דניאל 175

  ב מכבי רחובות גולן דוד 176

  ב מכבי רחובות שרעבי יאיר 177

  13 מכבי שהם סידלר תום 178

  13 מכבי שהם טנא עלמה 179

  15 מכבי שהם שירזי שביט 180

  21 מכבי שהם סידלר שון 181

 אלוף גברים א א מכבי תל אביב קופרברג אלעד 182

 רבע גמר גברים א א מכבי תל אביב בוגן ניב 183

  א מכבי תל אביב פורטנוי דובי 184

 סגן אלוף גברים ב ב מכבי תל אביב סרגוסי רונן 185

גבעתיים.ה.ק שלום דור 186  13  

גבעתיים.ה.ק סולומון אילון 187  13  

גבעתיים.ה.ק פוקס אורן 188  13  

גבעתיים.ה.ק אטקין עידו 189  סגן אלוף ישראל 13 

גבעתיים.ה.ק הס יובל 190  רבע גמר אליפות ישראל 13 

גבעתיים.ה.ק פומפס בר 191  15  

גבעתיים.ה.ק יצחק זיו 192  15  

גבעתיים.ה.ק אשכנזי אושר 193  21רבע גמר גילאי  21 
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גבעתיים.ה.ק דיקשטיין ציגי 194   א 

גבעתיים.ה.ק בן ארי עמרי 195  רבע גמר גברים א א 

גבעתיים.ה.ק סימון מתן 196  רבע גמר גברים א א 

גבעתיים.ה.ק גרינשטיין ליחי 197   ב 

  15 קריית מוצקין שר יואב 198

  ב שפרינצק עופר מתן 199

  

  

  

 42 13בנים 

 36 15בנים 

 33 21בנים 

 21 'גברים א

 60 'גברים ב

 7  השתתפותוביטל

 192 :כ משתתפים"סה
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  13 גילאי בנים

  08.30-09.20: וחימום נוכחות אישור

   09.30: המשחקים תחילת

 ח ז ו ה ד ג ב א

 עידן טרוסמן טל טילקין טל ישראלי ויטל קרלין רון אויישר יובל הס אלון מרקין עידו אטקין

 קרית אתא כרמיאל אקדמיה לטנש נתניה הפועל באר שבע גבעתיים צ"ראשל גבעתיים

 אליסה ירובינסקי סיון מזור יובל ציפורה גיא גבע דור רזניק יונתן קוחלי יונתן מיינצר נועם שר

 אקדמיה לטנש נתניה קרית אתא הרצליה אקדמיה לטנש אקדמיה לטנש אקדמיה לטנש ש"ר ב"בית

  פוקסאורן עילי שחק אילון סולומון נוי חיית דניאל בסקין יוש זוהר עידו פנסו עמית פייג

 גבעתיים הפועל לוד גבעתיים אקדמיה לטנש קרית אתא כפר סבא קריית אונו כפר סבא

        

 ט י יא יב יג יד  

 שחף שר תום סידלר ניר אברהם סימיון פלפלינקו תמיר גלובוס יובל ליאור  

 ש"ר ב"בית מכבי שהם כרמיאל כרמיאל גליל תחתון הרצליה  

 אביב הלפרין שרון לבילב בר זפרן דניאל קושקרוב לס'לירון אנג נתן סגל  

 כרמיאל אקדמיה לטנש קרית אתא ש"ר ב"בית הפועל באר שבע כרמיאל  

 גל פדה תומר אחיטוב דור שלם עלמה טנא נויה מיינצר 'אלי גורביץ   משתתפים42

 זכרון יעקב גליל תחתון גבעתיים מכבי שהם אקדמיה לטנש הפועל באר שבע   עולים מכל בית2
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        גבעתיים  עידו אטקין  1א

     גבעתיים  עידו אטקין      
13בנים גילאי   :מקצה  

X             וינגייט מקום 25.10.14 תאריך 

      גבעתיים  עידו אטקין  0-3       

              קרית אתא   בר זפרן 2יא

רןבר זפ                  קרית אתא   

               X 2יד

   גבעתיים  עידו אטקין  0-3          

ש"ב.בת  שחף שר  1ט               

חף שרש  0-3       ש"ב.בת              

               גבעתיים  אילון סולומון  2ו

        גבעתיים  יובל הס         

               גבעתיים  יובל הס  2ג

           גבעתיים  יובל הס        

             גבעתיים   אורן פוקס 1ח

                

 גבעתיים  עידו אטקין  1-3             

 )1(עולה לגמר            אקדמיה   נוי חיית 1ה

          אקדמיה   יונתן מיינצר       

              אקדמיה   יונתן מיינצר 2ב

       אקדמיה   יונתן מיינצר  1-3      

                 נתניה  חן מזור 2ז

             כרמיאל  סימיון פלפלינקו  1-3     

               כרמיאל  סימיון פלפלינקו 1יב

    אקדמיה   יונתן מיינצר 0-3          

              גליל   תמיר גלובוס 1יג

          גליל   תמיר גלובוס 2-3      

              אקדמיה   שרון לבילב 2י

ש"ב.הפ  רון אויישר  1-3               

X                  

ש"ב.הפ  רון אויישר                 

ש"ב.הפ  רון אויישר  1ד             
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         אקדמיה יונתן קוחלי  1ג

      אקדמיה יונתן קוחלי      
13בנים גילאי   :מקצה  

X             וינגייט מקום 25.10.14 תאריך 

       אקדמיה יונתן קוחלי  2-3      

יעקב.ז גל פדה   2ט                

           כרמיאל  נתן סגל 0:3      

              כרמיאל  נתן סגל 1יד

    אקדמיה  טל ישראלי 0:3          

               גבעתיים  דור שלם 1יא

ר שלםדו 0:3                   גבעתיים  

אתא.ק  עידן טרוסמן 2ח                 

         אקדמיה  טל ישראלי 0:3       

ש"ב.בת נועם שר  2א                 

            אקדמיה  טל ישראלי 0:3      

              אקדמיה  טל ישראלי 1ו

                

  אקדמיה  טל ישראלי 0:3             

 )2(עולה לגמר             כרמיאל  טל טילקין 1ז

           כרמיאל  טל טילקין 1-3     

אתא.ק  דניאל בסקין 2ד                

        כרמיאל  טל טילקין 0:3       

                  X  2ה

             שהם  תום סידלר       

               שהם  תום סידלר 1י

     כרמיאל  טל טילקין 2-3         

לס'לירון אנג 2יג ש"ב.הפ                  

ש"ב.בת  דניאל קושקרוב 0:3                  

ש"ב.בת  דניאל קושקרוב 2יב                

צ"ראשל אלון מרקין  0:3        ::גמר         

X             גבעתיים עידו אטקין    

ן מרקיןאלו       צ"ראשל   טל ישראלי         

צ"ראשל אלון מרקין  1ב  אלוף גילאי 13  אקדמיה טל ישראלי        
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  15 גילאי בנים

  08.30-09.20: וחימום נוכחות אישור

   09.30: המשחקים תחילת

  

 ח ז ו ה ד ג ב א

 זיו יצחק יואב פריבס יניב קרמזין איתי חננאל גיא קוחלי שי רוטברת בן סורוקין רון דימנט

 גבעתיים קריית אונו אקדמיה לטנש קריית אונו אקדמיה לטנש ש"ר ב"בית ירושלים כרמיאל

 ארז קופרוסר גילי לבילב אליאור כהן יואב לחיאני שילה אליצדק ליאור קוסטינסקי הראל עובדיה סיני יצחקי

 אקדמיה לטנש אקדמיה לטנש קריית אונו הרצליה גליל תחתון כרמיאל אקדמיה לטנש גליל תתתון

 חני פלדמן אלעד ויינשטוק עמוס דורון ליאל וולך יואב שר יובל מובסוביץ עמית וולפרט יואב זוהר

 קרית אתא הרצליה ירושלים נצרת עלית קרית מוצקין גליל תחתון גליל תחתון כפר סבא

        

 ט י יא יב    

 מעיין פרנק אייל ברוך בר פומפס עמידוראביב     

 רעננה ירושלים גבעתיים רעננה    

 נמרוד לוריא עמית גורן זיו רוזנטל עומר לוי    

 קרית אתא כרמיאל אקדמיה לטנש גליל תחתון    

 דור אורן שביט שירזי עידו גוגנהיים שחקאיתי      משתתפים36

 זכרון יעקב שהם הרצליה לוד     עולים מכל בית2
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        כרמיאל רון דימנט 1א

     כרמיאל רון דימנט    
15בנים גילאי   :מקצה  

X          וינגייט מקום 25.10.14 תאריך 

      כרמיאל רון דימנט 0-3      

             אקדמיה גילי לבילב 2ז

שירזישביט  1-3             שהם 

            שהם שביט שירזי 2י

   כרמיאל רון דימנט 0-3         

             רעננה מעיין פרנק 1ט

           רעננה  פרנקמעיין 0-3   

              גליל עמית וולפרט 2ב

        גבעתיים זיו יצחק 1-3      

X               

          גבעתיים זיו יצחק    

             גבעתיים זיו יצחק 1ח

                

 כרמיאל רון דימנט 0-3            

אונו.ק איתי חננאל 1ה  )1(עולה לגמר            

אונו.ק איתי חננאל               

X               

אונו.ק איתי חננאל 1-3              

              כרמיאל ליאור קוסטינסקי 2ג

            כרמיאל ליאור קוסטינסקי 2-3     

              רעננה  אביב עמידור  1יב

    אקדמיה   גיא קוחלי 0-3         

              הרצליה  אורן גוגנהיים  2יא

אונו.ק  אליאור כהן  0-3                

אונו.ק  אליאור כהן   2ו               

       אקדמיה   גיא קוחלי 1-3      

X                  

          אקדמיה   גיא קוחלי     

            אקדמיה   גיא קוחלי 1ד
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ש"ב.בת שי רוטברת  1ג          

ש"ב.בת שי רוטברת             
15בנים גילאי   :מקצה  

X             וינגייט מקום 25.10.14 תאריך 

ש"ב.בת שי רוטברת  2-3              

עלית.נ ליאל וולך  2ה                

תי שחקאי  0-3                 לוד  

              לוד  איתי שחק 2יב

    גבעתיים  בר פומפס 2-3         

               גבעתיים  בר פומפס 1יא

מפסבר פו                    גבעתיים  

               גליל   שילה אליצדק 2ד

         גבעתיים  בר פומפס 1-3       

X                   

           אקדמיה   יניב קרמזין       

             אקדמיה   יניב קרמזין 1ו

                

  גבעתיים  בר פומפס 1-3             

אונו.ק   יואב פריבס 1ז  )2(עולה לגמר            

אונו.ק   יואב פריבס                  

X                  

אונו.ק   יואב פריבס 0-3              

                 גליל  סיני יצחקי 2א

            כרמיאל  עמית גורן 0-3     

              כרמיאל  עמית גורן 1י

אונו.ק   יואב פריבס 1-3               

יעקב.ז  דור אורן 2ט                

יעקב.ז  דור אורן 1-3                  

אתא.ק  חני פלדמן 2ח                

:גמר   ירושלים   בן סורוקין 1-3            

X              כרמיאל דימנט   

 כרמיאל דימנט        ירושלים   בן סורוקין     

 אלוף גילאי 15 גבעתיים פומפס        ירושלים   בן סורוקין 1ב
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  21 גילאי בנים

  08.30-09.20: וחימום נוכחות אישור

   09.30: המשחקים תחילת

  

 ח ז ו ה ד ג ב א

 אופק פוני דן סולודר גל פרפל נלי שוייפר מיכאל טברסקי יוני שיפמן אושר אשכנזי הויוני ירמי

 קריית אונו לוד כרמיאל כרמיאל לוד כרמיאל גבעתיים לוד

 ליאור רובין רונאל דוידוב סוניה טיפליצקי יעקב שי לי קליין-אמי דינה קורובין בר עובדיה רותם צוק גיא

 הרצליה זכרון יעקב אקדמיה לטנש ש"ר ב"בית כרמיאל אקדמיה לטנש כרמיאל גליל תחתון

 רוי קופיט חביב בן דויד זיו גוטמן ניב ראובני אדיר דניאל אור שטיין יובל בץ ניב שורצולד

 זכרון יעקב ש"ר ב"בית הפועל באר שבע גליל תחתון קריית אונו ירושלים ירושלים קרית אונו

        

 ט י      

 ולדי פורמן יונתן שוסטרמן      

 הפועל באר שבע זכרון יעקב      

 יאן שוייפר טל אוקון      

 כרמיאל אקדמיה לטנש      

 יותם לרמן ארז שמואלי      

 גליל תחתון גליל תחתון       משתתפים31

  שון סידלר       עולים מכל בית2

  מכבי שהם      
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        לוד  יוני ירמיהו 1א

     לוד  יוני ירמיהו     
21בנים גילאי   :מקצה  

X             וינגייט מקום 25.10.14 תאריך 

ש"ב.הפ  זיו גוטמן  0-3              

              אקדמיה   דינה קורובין 2ג

ו גוטמןזי  0-3      ש"ב.הפ              

ש"ב.הפ  זיו גוטמן 2ו               

ש"ב.הפ  זיו גוטמן 1-3              

               כרמיאל  יאן שוייפר 1ט

וייפריאן ש                    כרמיאל  

X                   

         כרמיאל  יאן שוייפר 1-3      

X                   

יעקב.ז רוי קופיט                     

יעקב.ז רוי קופיט  1ח               

                

 לוד   דן סולודר 1-3            

 )1(עולה לגמר             גליל ניב ראובני  1ה

           גליל ניב ראובני        

X                  

        גליל ניב ראובני  2-3      

X                    

             שהם  שון סידלר       

               שהם  שון סידלר 2י

    לוד   דן סולודר 1-3         

              לוד   דן סולודר 2ז

          לוד   דן סולודר  1-3     

               ירושלים  יובל בץ 2ב

       לוד   דן סולודר 0-3      

X                  

אונו.ק  אדיר דניאל                 

אונו.ק  אדיר דניאל 1ד              
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         ירושלים  אור שטיין 1ג

      ירושלים  אור שטיין     
21בנים גילאי   :מקצה  

X             וינגייט מקום 25.10.14 תאריך 

       ירושלים  אור שטיין 0-3       

               רעננה ניב שורצולד  2א

יב שורצולדנ  0-3                  רעננה 

אונו.ק   אופק פוני 2ח              

    כרמיאל  גל פרפל 1-3         

ש"ב.הפ   ולדי פורמן 2ט               

ש"ב.הפ   ולדי פורמן                   

X                   

         כרמיאל  גל פרפל 0-3       

X                   

            כרמיאל  גל פרפל       

              כרמיאל  גל פרפל 1ו

                

יעקב.ז  רונאל דוידוב                 

יעקב.ז  רונאל דוידוב 1ז  )2(עולה לגמר             

יעקב.ז  רונאל דוידוב                   

X                  

יעקב.ז  רונאל דוידוב 1-3               

X                    

יעקב.ז  יונתן שוסטרמן                     

יעקב.ז  יונתן שוסטרמן 1י                

יעקב.ז  רונאל דוידוב 1-3               

ש"ב.בת   יעקב שי 2ה               

ש"ב.בת   יעקב שי 2-3                 

               לוד  מיכאל טברסקי 2ד

:גמר    גבעתיים  אושר אשכנזי 0-3            

X              לוד סולודר   

           גבעתיים  אושר אשכנזי     

יעקב.ז דוידוב         גבעתיים  אושר אשכנזי 1ב  אלוף גילאי 21  
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  'א דרגה גברים

   13.15-13.30: נוכחות ואישור התייצבות

   13.40-14.30: חימום

   14.40: המשחקים תחילת

  

 ז ו ה ד ג ב א

 ענבר צוק שגיא מתן סימון ניב בוגן עמרי בן ארי יניב שרון 'רון דוידוביץ אלעד קופרברג

 גליל תחתון מכבי תל אביב מכבי תל אביב גבעתיים גליל תחתון הפועל נצרת עלית מכבי תל אביב

 דובי פורטנוי ארז סלע אבנר לוין עידן אוגורצב אור בשן נדב רחמים רון בורובר

 מכבי תל אביב הרצליה הרצליה נצרת עלית הפועל ירושלים גליל תחתון הפועל חולון

 אורי פסקל איתמר אברמוב טל מיטרני אביב בן ארי צחי פרום ציגי דיקשטיין עמרי טל

 זכרון יעקב זכרון יעקב נתניה זכרון יעקב נתניה גבעתיים הפועל קריית אונו

              

        משתתפים21

        עולים מכל בית2
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        חולון  רון בורובר  1א

     חולון  רון בורובר      
'גברים דרגה א  :מקצה  

X             וינגייט מקום 25.10.14 תאריך 

      חולון  רון בורובר  2-3       

               גבעתיים  מתן סימון 2ו

           גבעתיים  מתן סימון 0-3      

יעקב.ז  אורי פסקל 2ז               

    גבעתיים  עמרי בן ארי 0-3          

א"ת.מכ   ניב בוגן 1ה               

ב בוגןני  0-3      א"ת.מכ               

               ירושלים   אור בשן 2ג

         גבעתיים  עמרי בן ארי 0-3       

                גבעתיים  ציגי דיקשטיין 2ב

            גבעתיים  עמרי בן ארי  1-3     

              גבעתיים  עמרי בן ארי 1ד

                

  גבעתיים  עמרי בן ארי 2-3            

 'אלוף גברים א           גליל   יניב שרון 1ג

          גליל   יניב שרון 0-3      

אונו.ק  עמרי טל 2א                

       גליל   יניב שרון 0-3       

יעקב.ז  אביב בן ארי 2ד                  

יעקב.ז  אביב בן ארי  1-3                   

יעקב.ז  איתמר אברמוב 1ו                

    גליל   יניב שרון 0-3          

              גליל   ענבר צוק שגיא 1ז

          גליל   ענבר צוק שגיא 2-3      

               נתניה  טל מיטרני 2ה

       גליל   ענבר צוק שגיא 1-3      

X                  

'רון דוידוביץ      עלית. נ              

'רון דוידוביץ 1ב עלית. נ                
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  'ב דרגה גברים

   12.45-13.00: נוכחות ואישור התייצבות

   13.00-13.40: חימום

   13.50: המשחקים תחילת

 ח ז ו ה ד ג ב א

 אלעד אברויה יוסי רוזנבלט משה אלנשיא אלכס סניטרניק טל קאלין יגאל אוניק רונן סרגוסי ן ורשבסקירומ

 אשדוד אשדוד אשדוד הפועל באר שבע אשדוד הפועל ירושלים מכבי תל אביב הפועל באר שבע

 טל שורר ליחי גרינשטיין אולג אויישר יוני דדון סימון רוזין 'מיכאל גורביץ ניר יעקובי ארתור ניפומיניאשך

 הרצליה גבעתיים הפועל באר שבע אשדוד הרצליה אליצור קרית אתא ארנון רמת גן אשדוד

 רן קרלין מתן עופר דניס גונחוב יורם זילכה יואל שוהם לימור רועי אלכס טיפליצקי גלעד רמתי

 נתניה שפרינצק כפר סבא קריית אונו כפר סבא  בני הרצליה ש"אקדמיה לטנ ארנון רמת גן

        

 ט י יא יב יג יד טו טז

 ליאור הורוביץ צבי מנור אילן דרמון ארז זכריה יפתח גסר דימה פלאי גנדי גרינברג מתן עולי

 הרצליה הרצליה ירושלים הרצליה הרצליה הפועל באר שבע הרצליה הרצליה

 יבגני רובמן יפתח נשרי סטסנקו פבל אנטולי זימרין איגור סלבנקו איתי אוניק משה לנדה מיכאל פלדמן

 ש"אקדמיה לטנ קריית אונו בת ים טירת כרמל ש"אקדמיה לטנ הרצלייה אשדוד ש"אקדמיה לטנ

 דניאל בהונקר גנדי אוקון יוסי מנדלמן ודים ריבקין ערן סגל סרגיי ברזינסקי אנטולי לוינשטיין רם שר

 רחובות ש"אקדמיה לטנ קרית אתא ש"אקדמיה לטנ נתניה ג"ארנון ר טירת כרמל ש"ר ב"בית

        

 כד כג כב כא    

 יאיר שרעבי שמוליק שור יבגני ספוזניקוב איליה גורבטוב     משתתפים60

 רחובות אשדוד אשדוד הפועל לוד     עולים מכל בית2

 סיריל סימון אריאל בר ערן גיט ולדימיר שנדרנקו    

 הרצליה הרצליה הרצליה ש"אקדמיה לטנ    

 אלכס פוטשניק נתנאל ואזאנה דויד גולן אלנתן גד    

 הפועל באר שבע גליל תחתון רחובות הרצליה    
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. ארתור נ  1א          אשדוד 

. ארתור נ             אשדוד 
'גברים דרגה ב :מקצה  

X             וינגייט מקום 25.10.14 תאריך 

. ארתור נ  1-3               אשדוד 

              גבעתיים   ליחי גרינשטיין  2ז

          גבעתיים   ליחי גרינשטיין        

             אקדמיה  גנדי אוקון  2י

   הרצליה   מתן עולי  0-3         

              לוד  איליה גורבטוב  1יז

ה גורבטובאילי                    לוד  

X                   

        הרצליה   מתן עולי        

X                   

           הרצליה   מתן עולי       

             הרצליה   מתן עולי 1טז

                

 הרצליה   מתן עולי 1-3             

 )1(גמר  1/2עולה ל           הרצליה   ליאור הורוביץ 1ט

          הרצליה   ליאור הורוביץ       

X                  

       אשדוד   יבגני ספוזניקוב 0-3       

X                    

            אשדוד   יבגני ספוזניקוב       

              אשדוד   יבגני ספוזניקוב 2יח

    אשדוד   יבגני ספוזניקוב  0-3         

כרמל.ט  אנטולי לוינשטיין  2טו               

כרמל.ט  אנטולי לוינשטיין                   

              אקדמיה   אלכס טיפליצקי 2ב

       אשדוד  אלעד אברויה  0-3       

X                  

          אשדוד  אלעד אברויה      

            אשדוד  אלעד אברויה  1ח
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         אשדוד יוני דדון  1ה

      אשדוד יוני דדון      
'גברים דרגה ב :מקצה  

X             וינגייט מקום 25.10.14 תאריך 

       אשדוד יוני דדון         

              ירושלים   יגאל אוניק 2ג

אל אוניקיג  1-3                ירושלים   

             הרצליה  איתי אוניק 2יד

   הרצליה   ארז זכריה  1-3         

              גליל   נתנאל ואזאנה 2יט

           גליל   נתנאל ואזאנה       

X                   

        הרצליה   ארז זכריה        

X                   

           הרצליה   ארז זכריה       

             הרצליה   ארז זכריה 1יב

                

 הרצליה   ארז זכריה 2-3             

 )2(מר  ג1/2עולה            הרצליה   יפתח גסר 1יג

          הרצליה   יפתח גסר       

X                  

       הרצליה   יפתח גסר  2-3      

X                    

             הרצליה  סיריל סימון       

               הרצליה  סיריל סימון 1כ

     אשדוד   טל קאלין  0-3         

              ירושלים   אילן דרמון 2יא

          ירושלים   אילן דרמון       

סבא.כפ   דניס גונחוב 2ו               

        אשדוד   טל קאלין 1-3       

X                  

           אשדוד   טל קאלין     

             אשדוד   טל קאלין 1ד
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        הרצליה  רועי לימור  1ג

     הרצליה  רועי לימור      
'גברים דרגה ב :מקצה  

X             וינגייט מקום 25.10.14 תאריך 

      הרצליה  רועי לימור   1-3      

ש"ב.הפ   אלכס סניטרניק 2ה               

סניטרניקאלכס         ש"ב.הפ              

כרמל.ט   אנטולי זימרין 2יב              

   הרצליה  רועי לימור  2-3         

              אשדוד   שמוליק שור 1יט

ק שורשמולי                   אשדוד   

X                   

ש"ב.הפ   דימה פלאי  1-3               

X                   

ש"ב.הפ   דימה פלאי                   

ש"ב.הפ   דימה פלאי 1יד              

                

 הרצליה  רועי לימור  0-3            

 )3(גמר  1/2עולה ל           בת ים   פבל סטסנקו 1יא

          בת ים   פבל סטסנקו       

X                  

       רחובות   יאיר שרעבי 0-3      

X                    

            רחובות   יאיר שרעבי       

              רחובות   יאיר שרעבי 2כ

     אשדוד  משה אלנשיא  1-3         

              אקדמיה   איגור סלבנקו 2יג

          אקדמיה   איגור סלבנקו       

                 X 2ד

        אשדוד  משה אלנשיא 0-3      

X                  

           אשדוד  משה אלנשיא     

             אשדוד  משה אלנשיא 1ו
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        אשדוד   יוסי רוזנבלט 1ז

     אשדוד   יוסי רוזנבלט     
'גברים דרגה ב :מקצה  

X             וינגייט מקום 25.10.14 תאריך 

ש"ב.בת  רם שר 1-3              

               ארנון  גלעד רמתי 2א

ש"ב.בת  רם שר                   

ש"ב.בת  רם שר 2טז               

ש"ב.בת  רם שר 0-3               

               הרצליה  אלנתן גד 2יז

            הרצליה   גדאלנתן       

X                   

         הרצליה  אלנתן גד 0-3       

X                   

אונו.ק  יפתח נשרי                    

אונו.ק  יפתח נשרי 1י               

                

 תל אביב  רונן סרגוסי 0-3             

 )4(עולה לגמר             הרצליה  גנדי גרינברג 1טו

           הרצליה  גנדי גרינברג       

X                  

        רחובות  דויד גולן        

X                    

             רחובות  דויד גולן       

               רחובות  דויד גולן 1יח

    תל אביב  רונן סרגוסי 0-3          

               רחובות  דניאל בהונקר 2ט

           רחובות  דניאל בהונקר       

               הרצליה  טל שורק 2ח

       תל אביב  רונן סרגוסי        

X                  

          תל אביב  רונן סרגוסי     

            תל אביב  רונן סרגוסי 1ב
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        הרצליה  מתן עולי )1(

     הרצליה מתן עולי 2-3    

         הרצליה  ארז זכריה )2(

  הרצליה מתן עולי  1-3      

 אלוף גברים דרגה ב'      הרצליה  רועי לימור )3(

     תל אביב   רונן סרגוסי  2-3     

        תל אביב   רונן סרגוסי )4(
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   וטבלת חלוקת המדליות� הזוכיסיכו�

  
  

  3 מקום  3 מקום  2 מקום  1 מקום

  13 בנים
  ישראלי טל
  שולחן לטניס אקדמיה

  אטקין עידו
  גבעתיים.ה.ק

  טילקין טל
  כרמיאל הישגי

  מיינצר יונתן
  שולחן לטניס אקדמיה

  15 בנים
  דימנט רון

  כרמיאל הישגי
  פומפס בר

  גבעתיים.ה.ק
  פריבס יואב
  אונו קריית הפועל

  קוחלי גיא
  שולחן לטניס אקדמיה

  21 בנים
  דוידוב רונאל

  יעקב זכרון מכבי
  סולודר דן

  לוד הפועל
  גוטמן זיו
  שבע באר הפועל

  פרפל גל
  כרמיאל הישגי

  'ב דרגה גברים
  עולי מתן

  הרצליה בני מכבי
  סרגוסי רונן
  אביב תל מכבי

  לימור רועי
  הרצליה בני מכבי

  זכריה ארז
  הרצליה בני מכבי

  'א דרגה גברים
  ארי בן עמרי

  גבעתיים.ה.ק
  שרון יניב

  תחתון גליל הפועל
  שגיא צוק ענבר
  תחתון גליל הפועל

  בורובר רון
  חולון הפועל

  

  

  

  

  ארד  כסף  זהב  אגודה

    2  1  גבעתיים.ה.ק

  2    1  שולחן לטניס אקדמיה

  2    1  כרמיאל הישגי

  2    1  הרצליה בני מכבי

      1  יעקב זכרון מכבי

  1  1    תחתון גליל הפועל

    1    לוד הפועל

    1    אביב תל מכבי

  1      שבע באר הפועל

  1      אונו קריית הפועל

  1      חולון הפועל


