
רשימת דרוג ארצית שחקנים עד גיל 20 - נכון ליום 30 ביוני 2019
סה"כ משוקללבנל"אארציותמקומיותתואר משפחה ושםדרוג

142051316314700רב אמןבנירי עילי2
222945413013269רב אמןלונשטיין תומר3
150749012912857רב אמןזייטק אביב4
1546413578526אמן בכיר זהבמתתיהו גל5
1275370216025אמן בכיר ארדשרו יונתן6
1123231345133אמן בכיר ארדדנק שחר7
739275325089אמן בכיר ארדשליבוביץ יונתן8
1189218234519אמן בכיר ארדליפשיץ גלעד9

731195294131אמן בכירסבח אופק10
576168273606אמן בכירמסיקה דניאל11
685171243595אמן בכירברגר נועם12
908195143558אמן בכירכץ עמית13
636159173076אמן בכירמנצור אור14
738163112918אמן זהבצור שניר15
121111622471אמן זהבפיברט גל16
58516312265אמן זהבשרו שירה17
38212451872אמן כסףבציה גרינברג לביא18
5176691627אמן כסףפיקסל יואב19
5274341157אמן ארדמושקוביץ עידו20
2846831114אמן ארדרויטמן זיו21
4104641070אמן ארדסמואלוב טל22
538521058אמן ארדחייפץ רון23
2616521011אמן ארדפטלקו ליה24
714151914אמן ארדרטר קורן25
206552856אמן ארדפטלקו אדל26
186621856אמן ארדקורנט עמית27
20431514אמןספירה אבנר28
13036490סגן אמן זהבאייזנברג בני29
18925439סגן אמן זהברובין דניאל30
16993409סגן אמן זהבזקרדזה מארק31
60113320סגן אמן כסףילין רוני32
13313263סגן אמן כסףיוגב פז33
1652185סגן אמן ארדעמרי יזן34
6510165סגן אמן ארדרבינוביץ' יונתן35
284284סגן אמןרזניק יוסף36
699159סגן אמןרוזנפלד גילעד37
647134סגן אמןגיסין איתן38
278107סגן אמןאפק נדב39
9898שחקן מתקדםלונשטיין גיא40

27467שחקן מתקדםרחליס ניר42
26466שחקן מתקדםסבח ירדן43
13563שחקן מתקדםשחם רועי44
26356שחקן מתקדםצרפתי דרי45
31141שחקן מתקדםגיסין ליאור46
3223שחקן מתקדםאינהורן זרזק רועי47
3223שחקן מתקדםגרינזייד איתן48
3223שחקן מתקדםעבדי מעיין49
9119שחקן מתקדםחסון תדהר50



1313שחקן מתקדםמורה שושנה52
3113שחקן מתקדםבר גנדל אורי53
2112שחקן מתקדםשקד שחר54
2112שחקן מתקדםדיין ישראל עדי55
1111שחקן מתקדםזיידנברג גת סופי56
88שחקן רשוםליפשיץ נדב57
44שחקן רשוםרונקין בן58
11שחקן רשוםאבורביע מור59
שחקן רשוםקליין שיר60
שחקן רשוםקליין מאי61
שחקן רשוםטושר-כהן הילה62
שחקן רשוםפוריאן בועז63
שחקן רשוםסגל שלו64
שחקן רשוםלוי תומר65
שחקן רשוםדורון דור66
שחקן רשוםחייט איתן67
שחקן רשוםויינשטיין בן68
שחקן רשוםמשיח אור69
שחקן רשוםשור יואב70
שחקן רשוםקורן ברק71
שחקן רשוםדינר אדם72
שחקן רשוםמוטולה יהלי73
שחקן רשוםרונקין ביילי74
שחקן רשוםכץ מיה75
שחקן רשוםבוליס גל76
שחקן רשוםפרידמן אביגיל77
שחקן רשוםעמית בר-און עומר78
שחקן רשוםגולדבליט יונתן79
שחקן רשוםאזרד יאיר80
שחקן רשוםידגר נעמה81
שחקן רשוםלב רן גלעד82
שחקן רשוםשבתאי נעה83
שחקן רשוםקצבמן ליה84
שחקן רשוםארדיטי רוני85
שחקן רשוםליבנה אמרי86
שחקן רשוםזמסקי עופר87
שחקן רשוםנתיב נועם88
שחקן רשוםאינגל מיקה בר89
שחקן רשוםבן שמואל איתמר90
שחקן רשוםגירשוביץ שירה91
שחקן רשוםברקוביאר יונתן92
שחקן רשוםחסון דרור93
שחקן רשוםרון גלי94
שחקן רשוםשקד יפעתי95
שחקן רשוםשרף בר96
שחקן רשוםריכטר ארבל97
שחקן רשוםעמק בועז98
שחקן רשוםאשכנזי איתי99

שחקן רשוםשחף אלה100


