
ESBC 2014 הצעת שיבוצים לזוגות

מס 

גילמיןמועדוןלידה. תפרטימשפחהסד

54.12A199.96זחוצות23/5/1960עבדמחמידמחמיד עבד130248

53.64A191.16זחוצות14/11/1960מוטילוילוי מוטי221043

56.04A182.98זסופרסטרייק20/6/1958יוסיולפרטולפרט יוסי313024

55.25A179.87זבאר שבע4/4/1959ישראליעקובוביץיעקובוביץ ישראל422130

51.99A178.41זבאר שבע7/7/1962יוסיניפרבסקיניפרבסקי יוסי522159

56.69A172.94זבאר שבע26/10/1957מוטיליפשיץליפשיץ מוטי622000

54.00A178.26זהרצליה6/7/1960יוסיפרץפרץ יוסי732009

52.88A177.22זצ"ראשל16/8/1961ראובןעובדיהעובדיה ראובן810404

56.90A176.39זבאר שבע12/8/1957(קובי  )יעקב שועה(קובי  )שועה יעקב 922120

57.48A174.55זרחובות11/1/1957הרצלבן זכאיבן זכאי הרצל1019057

56.27A176.81זרמת גן28/3/1958אליעזרקזסקזס אליעזר1113012

54.22A161.09זרמת גן14/4/1960צבילוילוי צבי1215366

56.32A0.00זרמת גן12/3/1958איתמרפזפז איתמר1315320

56.23A0.00זבאר שבע14/4/1958מיכאלרואשרואש מיכאל1422040

64.93B198.35זהרצליה4/8/1949ישראלטנרטנר ישראל1515058

61.78B178.45זרחובות24/9/1952שמעוןישיישי שמעון1619015

62.18B189.96זבאר שבע1/5/1952יגאלקעטביקעטבי יגאל1722035

62.51B189.74זראשונים2/1/1952דודבן נוןבן נון דוד1819037

58.67B188.71זפתח תקוה3/11/1955אנדרהאלישעאלישע אנדרה1915006

61.00B187.20זבאר שבע8/7/1953פיניאבימןאבימן פיני2022146

63.34B182.82זראשונים6/3/1951מוטישרעבישרעבי מוטי2119314

61.20B179.23זפתח תקוה25/4/1953יצחקלוילוי יצחק2216150

59.53B177.59זחולון27/12/1954הרצללביאלביא הרצל2312044

63.73B177.04זבאר שבע13/10/1950אריאלבן ישעיהובן ישעיהו אריאל2422012

63.92B175.52זפתח תקוה6/8/1950שלמהכהןכהן שלמה2516044

64.84B174.04זפתח תקוה5/9/1949יוסיחגיחגי יוסי2616056

59.66B173.56זרחובות9/11/1954אהודקוצקיקוצקי אהוד2719070

59.32B170.00זרחובות12/3/1955בנימורחייםמורחיים בני2810407

62.74B163.16זבאר שבע11/10/1951דןשמששמש דן2922126

64.52B147.32זבאר שבע31/12/1949דודאלושאלוש דוד3022112

65.37C190.90זהרצליה22/2/1949סמיבן עמריבן עמרי סמי3113049

65.53C181.13זפתח תקוה28/12/1948אריהפישרפישר אריה3216143

65.55C180.10זרמת גן21/12/1948זאבאבנוןאבנון זאב3315086

66.16C179.52זחוצות10/5/1948יעקבגרסריוגרסריו יעקב3411056

65.26C186.72זפתח תקוה5/4/1949יעקבבן יעקבבן יעקב יעקב3516003

67.16C179.41זפתח תקוה10/5/1947נתןשגבשגב נתן3628017

67.64C177.47זפתח תקוה19/11/1946חייםורוןורון חיים3716178

66.07C177.00זרמת גן13/6/1948מנחםצדוקצדוק מנחם3815092

70.46C176.66זפתח תקוה24/1/1944יעקבארבלארבל יעקב3916141

65.35C174.80זצ"ראשל3/3/1949חייםדקלדקל חיים4010399

70.16C172.13זרחובות11/5/1944רפישחףשחף רפי4119000

67.19C170.54זפתח תקוה2/5/1947נתןבחרבחר נתן4215180

68.12C167.23זירושלים26/5/1946זקגבאיגבאי זק4323000

71.18C166.56זרחובות4/5/1943קלודסרדלסרדל קלוד4416010

65.09C165.06זפתח תקוה4/6/1949שאולטלטל שאול4516001

66.50C0.00זבאר שבע8/1/1948דודאלמוגאלמוג דוד4622167

69.08C159.75זבאר שבע10/6/1945אמילדייןדיין אמיל4722099

65.26C160.82זבאר שבע3/4/1949אברהםהדרהדר אברהם4822173

57.25A162.64נהרצליה7/4/1957חנהדואניסדואניס חנה4932024

51.65A157.49נרמת גן10/11/1962זיווהגורגור זיווה5015289

54.02A0.00נבאר שבע26/6/1960זיוהרואשרואש זיוה5122039

57.68A0.00נבאר שבע1/11/1956אתיבן דודבן דוד אתי5222180

57.91A0.00נבאר שבע8/8/1956מירלהפרידמןפרידמן מירלה5322169

54.58A0.00נבאר שבע7/12/1959עליזהבנימיןבנימין עליזה5422007

60.36B160.89נרחובות27/2/1954שושנדבנדב שוש5512084

59.30B151.29נפתח תקוה18/3/1955מאיהגבעגבע מאיה5619333

63.34B156.89נרחובות7/3/1951שרהגולןגולן שרה5728001

62.82B155.89נרחובות13/9/1951אילנהרומנורומנו אילנה5828002

67.90C0.00נבאר שבע13/8/1946(מרים  )מיקי אונטרמן (מרים  )אונטרמן  מיקי 5922104
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שינוי ( 2. אין לשבץ שחקנים גברים עם נשים ולהיפך (1: בקשות לשינוי שיבוצים יטופלו  בכפוף לתנאים הבאים במצטבר 
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22/04/2014נכון לתאריך 



ESBC 2014 הצעת שיבוצים לשלישיות

מס 

גילמיןמועדוןלידה. תפרטימשפחהסד

54.12A199.96זחוצות23/5/1960עבדמחמידמחמיד עבד130248

53.64A191.16זחוצות14/11/1960מוטילוילוי מוטי221043

58.67B188.71זפתח תקוה3/11/1955אנדרהאלישעאלישע אנדרה315006

64.93B198.35זהרצליה4/8/1949ישראלטנרטנר ישראל415058

65.37C190.90זהרצליה22/2/1949סמיבן עמריבן עמרי סמי513049

65.26C186.72זפתח תקוה5/4/1949יעקבבן יעקבבן יעקב יעקב616003

62.18B189.96זבאר שבע1/5/1952יגאלקעטביקעטבי יגאל722035

62.51B189.74זראשונים2/1/1952דודבן נוןבן נון דוד819037

55.25A179.87זבאר שבע4/4/1959ישראליעקובוביץיעקובוביץ ישראל922130

56.04A182.98זסופרסטרייק20/6/1958יוסיולפרטולפרט יוסי1013024

63.34B182.82זראשונים6/3/1951מוטישרעבישרעבי מוטי1119314

65.53C181.13זפתח תקוה28/12/1948אריהפישרפישר אריה1216143

61.00B187.20זבאר שבע8/7/1953פיניאבימןאבימן פיני1322146

65.55C180.10זרמת גן21/12/1948זאבאבנוןאבנון זאב1415086

66.16C179.52זחוצות10/5/1948יעקבגרסריוגרסריו יעקב1511056

67.16C179.41זפתח תקוה10/5/1947נתןשגבשגב נתן1628017

61.20B179.23זפתח תקוה25/4/1953יצחקלוילוי יצחק1716150

61.78B178.45זרחובות24/9/1952שמעוןישיישי שמעון1819015

51.99A178.41זבאר שבע7/7/1962יוסיניפרבסקיניפרבסקי יוסי1922159

54.00A178.26זהרצליה6/7/1960יוסיפרץפרץ יוסי2032009

59.53B177.59זחולון27/12/1954הרצללביאלביא הרצל2112044

67.64C177.47זפתח תקוה19/11/1946חייםורוןורון חיים2216178

52.88A177.22זצ"ראשל16/8/1961ראובןעובדיהעובדיה ראובן2310404

63.73B177.04זבאר שבע13/10/1950אריאלבן ישעיהובן ישעיהו אריאל2422012

66.07C177.00זרמת גן13/6/1948מנחםצדוקצדוק מנחם2515092

56.27A176.81זרמת גן28/3/1958אליעזרקזסקזס אליעזר2613012

54.22A161.09זרמת גן14/4/1960צבילוילוי צבי2715366

56.90A176.39זבאר שבע12/8/1957(קובי  )יעקב שועה(קובי  )שועה יעקב 2822120

63.92B175.52זפתח תקוה6/8/1950שלמהכהןכהן שלמה2916044

65.35C174.80זצ"ראשל3/3/1949חייםדקלדקל חיים3010399

57.48A174.55זרחובות11/1/1957הרצלבן זכאיבן זכאי הרצל3119057

56.69A172.94זבאר שבע26/10/1957מוטיליפשיץליפשיץ מוטי3222000

59.66B173.56זרחובות9/11/1954אהודקוצקיקוצקי אהוד3319070

64.84B174.04זפתח תקוה5/9/1949יוסיחגיחגי יוסי3416056

70.16C172.13זרחובות11/5/1944רפישחףשחף רפי3519000

67.19C170.54זפתח תקוה2/5/1947נתןבחרבחר נתן3615180

59.32B170.00זרחובות12/3/1955בנימורחייםמורחיים בני3710407

68.12C167.23זירושלים26/5/1946זקגבאיגבאי זק3823000

71.18C166.56זרחובות4/5/1943קלודסרדלסרדל קלוד3916010

70.46C176.66זפתח תקוה24/1/1944יעקבארבלארבל יעקב4016141

65.09C165.06זפתח תקוה4/6/1949שאולטלטל שאול4116001

62.74B163.16זבאר שבע11/10/1951דןשמששמש דן4222126

65.26C160.82זבאר שבע3/4/1949אברהםהדרהדר אברהם4322173

69.08C159.75זבאר שבע10/6/1945אמילדייןדיין אמיל4422099

64.52B147.32זבאר שבע31/12/1949דודאלושאלוש דוד4522112

66.50C0.00זבאר שבע8/1/1948דודאלמוגאלמוג דוד4622167

56.32A0.00זרמת גן12/3/1958איתמרפזפז איתמר4715320

56.23A0.00זבאר שבע14/4/1958מיכאלרואשרואש מיכאל4822040

57.25A162.64נהרצליה7/4/1957חנהדואניסדואניס חנה4932024

60.36B160.89נרחובות27/2/1954שושנדבנדב שוש5012084

51.65A157.49נרמת גן10/11/1962זיווהגורגור זיווה5115289

63.34B156.89נרחובות7/3/1951שרהגולןגולן שרה5228001

62.82B155.89נרחובות13/9/1951אילנהרומנורומנו אילנה5328002

59.30B151.29נפתח תקוה18/3/1955מאיהגבעגבע מאיה5419333

54.02A0.00נבאר שבע26/6/1960זיוהרואשרואש זיוה5522039

57.68A0.00נבאר שבע1/11/1956אתיבן דודבן דוד אתי5622180

54.58A0.00נבאר שבע7/12/1959עליזהבנימיןבנימין עליזה5722007

57.91A0.00נבאר שבע8/8/1956מירלהפרידמןפרידמן מירלה5822169

67.90C0.00נבאר שבע13/8/1946(מרים  )מיקי אונטרמן (מרים  )אונטרמן  מיקי 5922104
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שינוי ( 2. אין לשבץ שחקנים גברים עם נשים ולהיפך (1: בקשות לשינוי שיבוצים יטופלו  בכפוף לתנאים הבאים במצטבר 

 שעה 22/4/14הבקשות יטופלו בהתאם עד לתאריך  (3. להתאחדות של כל המעורבים בשינויבהסכמה בכתב בשלישיות 
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