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1 אלון שריד תל אביב
2 אדם דיינוב סייפי מוד
3 אור בר און הוד השר
3 עילאי סגל תל אביב
5 דניאל וולקוב לוד
6 רון גרצמן סייפי מוד
7 שי גבעולי גבעתיים
8 אביתר ליפשיץ תל אביב
9 בנטל לימן הפועל כ

10 עומר ברוך מכבי מע
11 דניאל קניאזיצקי מכבי מע
12 דניאל הרטל תל אביב
13 גלעד שנקר תל אביב
14 דוד ברוך חזין מכבי ירו
15 מרדכי לכמן תל אביב
16 לב בוטביניק סייפי מוד
17 פז בשן הפועל כ
18 ינאי שני סייפי מוד
19 אוריאל אמינוב לוד
20 מיכאל דיאצ'נקה מכבי ירו
21 נתנאל כהן הפועל עי
22 יהונתן קובלסקי תל אביב
23 טל פוגל הפועל כ
24 איתן חרמצקי אס"א ירו
25 מיכאל פוזדניאקוב הפועל עי
26 גיא מיכאלי תל אביב
27 סוליימן גסנוב הפועל עי
28 אופיר ראש דוד תל אביב
29 נועם יבין תל אביב
30 אורי נירם הפועל כ
31 רם דובינסקי מכבי ירו
32 דוד ברנדס תל אביב
33 נדב גל און הפועל כ
34 ירון בובליצקי סייפי מוד
35 ניקולאי קרסטב הפועל עי
36 עמרי בוברוב תל אביב
37 איתן לביא מכבי ירו
38 נתנאל גלפר הפועל כ
39 מיכאיל נלבנדיאן מכבי ירו
40 גבריאל גלז חריש
41 יובל חיים בן שייה הפועל עי
42 דוד מיכאל כץ מכבי ירו
43 ירוסלב סקלדמן הפועל עי
44 יונתן קרוכמל הוד השר
45 יאיר חבקוק תל אביב
46 ליעד יושע הפועל כ
47 איתי שוורצור הפועל עי
48 'איתן פסחוביץ  הפועל עי
49 איתי מסינגר הפועל כ
50 ליאור ברגר מכבי ירו
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51 גיא פרידמן הפועל עי
52 מיכאל קורצר מכבי ירו
53 אורן בריטברד הפועל כ
54 דוד קיריל קרילוב חריש
55 לרין אלכנסדר אס"א ירו
56 ליאור דוידוב מכבי ירו
57 גאורגי טרניק חריש
58 שי סידלסקי מכבי ירו
59 דוד גובנקו מכבי ירו
60 אביתר אשל תל אביב
61 ליאור ולרי סליי הפועל עי
62 יאיר פצ'ניקוב מכבי ירו
63 איליה צ'ופרין באר שב
64 הנרי פדוטוב מכבי ירו
65 קאי פישקינד הפועל עי
66 יהונתן חנגה באר שב
67 עדי פרידמן הפועל עי
68 פול אריאל בוגדנוב מכבי ירו
69 איתי מילוא סייפי מוד
70 אמיתי עופר תל אביב
71 שחר לויטנוס באר שב
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