
כ לאחר הורדה"סהכ"סה8סבב 7סבב 6סבב 5סבב 4סבב 3סבב 2סבב 1סבב מועדוןנותני חסותשםמספרמקום

גיא דוברובסקי151
הונדה אופנועים קבוצת .  ״מאיר״ חברה למכוניות יבואנית הונדה לישראל

FOX HEAD   Showa-  קוגול יבואנית צמיגי מישלין  פוקס הדHRCהמירוצים 
4035394744504447346311עמותת מועדון המוטוקרוס

Champ Factory505045505047292292- זיו כרמי so susspensionדלב מוטוספורט יבואנית קי טי אם  סוף סלע247

3616343136423336264248עמותת מועדון המוטוקרוסMetro motor fist racing shopאור זולטובסקי314

רוני רגף4146
הונדה אופנועים קבוצת .  ״מאיר״ חברה למכוניות יבואנית הונדה לישראל

FOX HEAD   Showa-  קוגול יבואנית צמיגי מישלין  פוקס הדHRCהמירוצים 
Superbike Racing School29363536303330229229- לאון בנישו 

בר נוב594
קוגול ,  HRCקבוצת המירוצים ,  ״מאיר״ חברה לרכב יבואנית הונדה לישראל

מזור הנדסה בע״מ,  The rideסדנת ,   Fox Head,  Showa,  יבואני מישלין
Superbike Racing School343240423840226226- לאון בנישו 

27301532303216182182עמותת מועדון המוטוקרוסMetromotor extremeאופיר ואזה6241

אריאל דדיה722
-FM,  um,  SMPRO.  Stomp.  PROציוד . קבוצת בן עזר. מטרו מוטור

CIRCUIT  .דדיה קרוס.
30400353335173173אריאל דדיה

44364447171171עמותת מועדון המוטוקרוסשחר בלולו812

30306060עמותת מועדון המוטוקרוסאליקו אוחנה9100

323232אסף נתן1028

Champ Factory303030- זיו כרמי דן מיה112

141414דור עטיה1210

כ לאחר הורדה"סהכ"סה8סבב 7סבב 6סבב 5סבב 4סבב 3סבב 2סבב 1סבב נותני חסותשםמספרמקום

4750444447503431347316עמותת מועדון המוטוקרוסרי'דבון צ,   ביגוד ואביזריםKLIM,   ישראלKTM,  דלב מוטוספורטשי ספקטור1108

Matan Nir - 5 School4736505047354442351316ארנב אנרגיה,  מטרו מוטורגיל זרקו233

3433363238333250288256עמותת מועדון המוטוקרוסFurmanov Racingגלב פורמנוב33

אילי ביבי424
הונדה אופנועים קבוצת .  מאיר״ חברה למכוניות יבואנית הונדה לישראל

FOX HEAD   Showa-  קוגול יבואנית צמיגי מישלין  פוקס הדHRCהמירוצים 
Honda Racing Club - HRC2827303833402738261234

ליאור ארצי565
הונדה אופנועים קבוצת .  ״מאיר״ חברה למכוניות יבואנית הונדה לישראל

FOX HEAD   Showa-  קוגול יבואנית צמיגי מישלין  פוקס הדHRCהמירוצים 
HRC3636242733352826245221קבוצת המרוצים 

שי מנצור67
All in,  קטמ ציוד ואביזרים, קטמ ישראל, דלב מוטוספורט ,  Moto master,  

Ipone , דנלופ , Yg graphics , Fist
All In - 2633302931322825234209שי מנצור

Matan Nir - 5 School2425302830341410195185מטרו מוטורעומר רוזנבלום726

מעיין עוזיאל8115
הונדה אופנועים קבוצת .  ״מאיר״ חברה למכוניות יבואנית הונדה לישראל

FOX HEAD   Showa-  קוגול יבואנית צמיגי מישלין  פוקס הדHRCהמירוצים 
2223262427272623198176אחר

38445038170170עמותת מועדון המוטוקרוסארז מלמן977

HRC02540380103103קבוצת המרוצים יועד זוהר אלקבץ1080

38327070אופיר קייסי צמח1127

303030שגיא צרפתי12392

272727בועז סאסי13310

כ לאחר הורדה"סהכ"סה8סבב 7סבב 6סבב 5סבב 4סבב 3סבב 2סבב 1סבב נותני חסותשםמספרמקום

3850504550475025355330עמותת מועדון המוטוקרוסמ ישראל.ט.דלב מוטוספורט קגיא אליתים122

4740423942314444329298עמותת האנדורופוקס הד ישראל,  מטרו מוטורתומר שמש225

364244404045247247עמותת האנדורומסגריית אקספרס בעמ /Motosafeאריאל שלי315

3831302736323233259232עמותת האנדורויחיעם שרותי שדה בעמרועי קליין477

32272930313136216216שי מנצור - All Inבן אשמי520

4036383634184184אחריפתח פרנקו618

42478989עמותת מועדון המוטוקרוסאישתיאסף נתן728

47297676רועי שלומי - Dirtbike Academy by Roey Shlomiעידן קליין8999

HRC1026296565קבוצת המרוצים מאורי חגאי947

26275353עמותת מועדון המוטוקרוסגל צדיק1087

30215151עמותת מועדון המוטוקרוסשלו יצחק בן עמי11902

27224949עמותת מועדון המוטוקרוסמוטי אלקיים1269

32154747עמותת האנדורוארד דוד1391

23204343אור דבש1417

13274040עמותת מועדון המוטוקרוסנדב שוורץ1523

343434(ללא שיוך מועדון)ספורטאי עצמאי אלירן קדר1631

313131עמותת מועדון המוטוקרוסגל חסון1732

313131עמותת מועדון המוטוקרוססאלם אלחמידי18330

282828(ללא שיוך מועדון)ספורטאי עצמאי יאיר לוי19158

כ לאחר הורדה"סהכ"סה8סבב 7סבב 6סבב 5סבב 4סבב 3סבב 2סבב 1סבב נותני חסותשםמספרמקום

5047475050505050394347עמותת מועדון המוטוקרוסאופנועים RPM/ישראל KTM / דלב מוטוספורט אורן אליתים12

4234404244444444290256עמותת מועדון המוטוקרוסעומרי פוקס24

303434203636190190עמותת מועדון המוטוקרוסzaza sportאיתי קציר33

1433383432151151עמותת מועדון המוטוקרוסמוטורייבאילן יפרח482

36273431128128שי מנצור - All in Ktm Wp Moto master Ipone Dunlop Yg graphics FistAll Inמור דורון5910

423442118118עמותת מועדון המוטוקרוסיריב לוי65

45479292עמותת מועדון המוטוקרוסאישתיאסף נתן728

3840407878עמותת מועדון המוטוקרוסאברהים אלחמידי862

424242מתן ניר95

כ לאחר הורדה"סהכ"סה8סבב 7סבב 6סבב 5סבב 4סבב 3סבב 2סבב 1סבב נותני חסותשםמספרמקום

בועז סאסי1310
KTM  מוטוליין/דלב מוטוספורט / ישראל  /RISE MOUSSE/DELI TIRES/ 

LEATT
KTM ISRAEL50505047505050347347

1038404244444445307297עמותת מועדון המוטוקרוסאקרם אלחמידי2220

Matan Nir - 5 School4032363438384047305273גל אזולאי3121

גל אוחיון423
הונדה אופנועים קבוצת .  ״מאיר״ חברה למכוניות יבואנית הונדה לישראל

FOX HEAD   Showa-  קוגול יבואנית צמיגי מישלין  פוקס הדHRCהמירוצים 
Honda Racing Club - HRC3444443118333638278260

Matan Nir - 5 School3812302515361540211199עילאי בן דהן5118

272627272730164164תומר הראלktm israelדלב מוטוספורט איתי אביבי614

HRC32263232122122קבוצת המרוצים team honda israelמעיין פרידמן759

353245112112עמותת האנדורוענבר זלינגר8460

261429239292(ללא שיוך מועדון)ספורטאי עצמאי נעם רווח9518

2928298686עמותת מועדון המוטוקרוסטל אוחנה10205

Matan Nir - 5 School3633138282ירין כהן1167

016353108282עמותת מועדון המוטוקרוסאקסטרים אופנועיםאורי סולימני1216

NirMatan  - loohcS5313131אור זרקו1366

272727עידו לשם1449

242424עמותת מועדון המוטוקרוספלג ארנון1555

222222אריאל דדיהעומר שריג16202

כ לאחר הורדה"סהכ"סה8סבב 7סבב 6סבב 5סבב 4סבב 3סבב 2סבב 1סבב נותני חסותשםמספרמקום

502544119119עמותת מועדון המוטוקרוססאלם אלחמידי1330

סלע טיקוצנסקי2902
מאיר חברה למכוניות יבואנית הונדה לישראל הונדה אופנועיםקבוצת המירוצים 

hrc
Honda Racing Club - HRC403840118118

363436106106עמותת מועדון המוטוקרוסאסמעיל אלחמידי3901

47509797סער אוחיון4907

444444עידו לשם549

424242עמותת הסופרמוטו הישראליתבר מסיקה655

כ לאחר הורדה"סהכ"סה8סבב 7סבב 6סבב 5סבב 4סבב 3סבב 2סבב 1סבב נותני חסותשםמספרמקום

בן אלמגור11
,  WP Suspension ,  VHM,  HGS,   ישראל KTMב מוטורספורט .ל. ד

FOX,  Putoline,  champ factory
Champ Factory4750505050475050394347- זיו כרמי 

4233424042294440312283עמותת מועדון המוטוקרוסALL IN,  ישראלktm, דלב מוטוספורטטל עובדיה214

45443632323438261261שי מנצור - All Inדלב מוטוספורטאיתי וינברג3109

3333323740404031286255שי מנצור - All In ביגוד ואביזריםKTM/  ישראל  KTM/ דלב מוטוספורט נעם ביאלי4142

2530343338302825243218אחרDirt Bike Academy,  מטרו מוטורס הבית לאופנועיםיותם גרינברג5616

2829332831313034244216(ללא שיוך מועדון)ספורטאי עצמאי בן נהרי67

2935273230232933238215עמותת מועדון המוטוקרוסמטרו מוטוראוראן אוחנה7100

28303032252313181181עמותת מועדון המוטוקרוסktmדלב מוטספורט דודי שמואל825

33251229272628180180עמותת מועדון המוטוקרוס ישראלKtm, דלב מוטוספורטשי אשכנזי9669

אברהם פנחס10206
הונדה אופנועים קבוצת .  ״מאיר״ חברה למכוניות יבואנית הונדה לישראל

FOX HEAD   Showa-  קוגול יבואנית צמיגי מישלין  פוקס הדHRCהמירוצים 
HRC1123252626211010152142קבוצת המרוצים 

474747אופיר קייסי צמח1127

292929עמותת מועדון המוטוקרוסMetroאורי שטרק14338

Champ Factory282828- זיו כרמי רון רוזנבוים1284

212121אריאל דדיהשון אופשטיין13922

כ לאחר הורדה"סהכ"סה8סבב 7סבב 6סבב 5סבב 4סבב 3סבב 2סבב 1סבב נותני חסותשםמספרמקום

50504350505050343343עמותת מועדון המוטוקרוסMetroאורי שטרק1338

אוריה אוחיון228
הונדה אופנועים קבוצת .  ״מאיר״ חברה למכוניות יבואנית הונדה לישראל

FOX HEAD   Showa-  קוגול יבואנית צמיגי מישלין  פוקס הדHRCהמירוצים 
4442424042363833317284עמותת מועדון המוטוקרוס

3430293138404244288259רועי שלומי - Dirtbike Academy by Roey Shlomiאסור יהונתן אברהם חיים327

4040443550209209עמותת האנדורושירה גז,  אקסטרים אופנועיםנתן חיים פלח458

25292032313234203203(ללא שיוך מועדון)ספורטאי עצמאי אלון שיבר581

2721242229262931209188עמותת האנדורוDirt bike academy. עופר אבניר Husqvarnaקארל האשול623

2417251827232426184167עמותת מועדון המוטוקרוסמעיין פוקס7749

182722282829152152עמותת מועדון המוטוקרוסעופר אבנירעילאי הייק820

221720241124118118שי מנצור - All in Ktm Wp Moto master Ipone Dunlop Yg graphics FistAll Inנועם קסורלה9118

18233128100100בן סטפן לילין מור1089

38320239393עמותת מועדון המוטוקרוסאיתי שחל1135

45408585נדב ברדה1234

031407171עמותת האנדורונהוראי דוידה1357

37276464רועי שלומי - Dirtbike Academy by Roey Shlomiלירן כספי14274

36246060עמותת מועדון המוטוקרוסנועם שחי1522

28275555מוטולייןיואב סייג16278

20264646שי מנצור - All Inדור פיין1718

424242עמותת מועדון המוטוקרוסאיתמר עמר18199

3103131שי מנצור - All Inשליו סרוסי19190

292929אריאל דדיהניתאי בנימין20122

202020סהר מוסיוב2110

202020עינב רמות22624

161616עמותת מועדון המוטוקרוסגלעד גבע2317

131313אורי סבג2489

101010עמותת מועדון המוטוקרוסבר שחל25904

כ לאחר הורדה"סהכ"סה8סבב 7סבב 6סבב 5סבב 4סבב 3סבב 2סבב 1סבב נותני חסותשםמספרמקום

Champ Factory4750405050504150378338- זיו כרמי אביהו סיני126

Matan Nir - 5 School474447440314042295295אלקטרוניקה. ל.אנבו בזה247

2040384040404142301281עמותת מועדון המוטוקרוסאקסטרים אופנועיםהראל סולימני311

Matan Nir - 5 School3434383244403634292260ירין קסטיני4103

3130313034292930244215אחרDirt Bike Academy,  מטרו מוטורסנדב גרינברג58

38343836181629209209ימאההMetro motorענר הוז633

404434118118עמותת האנדורואבארועי סבגי7222

כ לאחר הורדה"סהכ"סה8סבב 7סבב 6סבב 5סבב 4סבב 3סבב 2סבב 1סבב נותני חסותשםמספרמקום

34394147505045306306שי מנצור - All Inאופק דוד177

5050374030343842321291שי מנצור - All In ביגוד ואביזריםKTM/  ישראל  KTM/ דלב מוטוספורט עומר ביאלי238

Champ Factory4430414326343729284258- זיו כרמי ב מוטוספורט.ל.דנבו שינו3212

038424031313818238238אחר ישראלKTM/ דלב מוטוספורט אלינור שחר448

34302838203139220220אופנועים RPMאורי אליתים565

3125262424252623204181עמותת האנדורואיה ויינר6210

1538443338168168רועי שלומי - Dirtbike Academy by Roey Shlomiמטרו מוטורדניאל טורון732

40443528147147עמותת האנדורובת הקצבעילי הרשקוביץ855

232220262729147147רועי שלומי - Dirtbike Academy by Roey Shlomiעילאי טל928

2325332433138138שי מנצור - All inAll Inאור אברהם שלוש10148

33303638137137עמותת מועדון המוטוקרוסשי אוחנה11205

201023237676אחרעציוני מערכותאיתמר עציוני1231

21476868עמותת האנדורואבארועי סבגי13222

34245858עמותת האנדורונועם שטרן1412

21234444ליאור פלח15202

303030אמיתי סנדרוביץ16123

242424יהונתן עטיה17226

181818ליאם הנדרי18906

171717רועי שלומי - Dirtbike Academy by Roey Shlomiאורי אברהם דשא199

Maya Racing School000איתן פייגלין20902

וניור מתחילים'סופר ג

וניור מקצועי'סופר ג

וניור מתחילים'ג

וניור מקצועי'ג

עממית בוגרים

רוקיז

סניורים

MX3אקספרט 

2021אליפות ישראל במוטוקרוס 

MX1

MX2


