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922018201915מ"החווה הירוקה בעוולטראמילי סנטור1

6116152019מ"החווה הירוקה בעלה דונה לה וויטהרם חלבי2

611216101310מ"החווה הירוקה בענבלרנא חלבי2

551816129מ"החווה הירוקה בעואן הט- גו יעל אליהו4

501911020חוות איפונהז גירל סלין'קסינימאיה מיוחס5

481920900מ"החווה הירוקה בעפנומנהאגם טאוב6

460121717מ"החווה הירוקה בעיי'יי ג'גהראל טקסון7

42131019חוות גרין פילדסאטאקישקד אברהם8

401317100אורוות דייןטרייטוןרותם כהן9

370127216חוות איפונהמונטה קרלואורי סופינו10

311136110מ"החווה הירוקה בעאארו לובויוסף רוזנבלום11

3068160חוות צחוניור אס'גשיר חן12

29251372מ"החווה הירוקה בעהייקןעפרי דהן13

2515460חוות אלפוארסקוויק נורסעאמרו זחאלקה14

16925מ"החווה הירוקה בעלימבו ואןמיכאל קרן15

1500150חוות גרין פילדסג׳רמי וינסראלונה פרנקלין16

12480חוות איפונהאולימפסיהאלה אשר17

11803מ"החווה הירוקה בעדאמה דה קור סרגוןאיה בן דוד18

109001חוות גרין פילדסדאציעמית דלשד19

77000חוות איילאליבאבא זתמרה גבר20

77000חוות יוגבאייס טיאוליבר לוי20

00000טיב לרכיבה'מועדון אלחלוקראטיהג׳ּון עמריה22

0000(אורוות מרלט)- חוות רוטשילדפליקס קיםמאיה בכר22

0000חוות ענבראסטריקסתדהר ענבר22
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80191519720מ"החווה הירוקה בעסימפתיקו זדמיה זרדז1

77201914915מ"החווה הירוקה בע(בל זד) ז 3סיסי בל קורל בוזגלו2

68182010200חוות איפונהבאלדין טנורליהיא דייסי3

5310168172חוות צחאינופלוסרום חזן4

501314176חוות גרין פילדסקונטסהמאי מנשרוב5

501621616מ"החווה הירוקה בעניקיטהמאיה פייט5

48161517טיב לרכיבה'מועדון אלחקרלי סונור ואכד7

42151548מ"החווה הירוקה בעפיצ׳וליה שיף8

40971113חוות איפונהפור סיזנסלירן ולר בן מיכאל9

3811918אורוות דייןאובליקסנועם דיין10

33863511אורוות דייןטרייטוןאיתי שאול11

321120136חוות איפונהקלינטנהאנה סופינו12
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3256147חוות גרין פילדסצוקרפופהרנוב'ליזה צ12

328519אורוות דייןפיאנטהנועם דיין12

231373מ"החווה הירוקה בעאורגנואביגיל טל15

232003מ"החווה הירוקה בעמילטוןעומרי בן חקון15

22012010חוות גרין פילדספיגואריאל אינסל17

11119מ"החווה הירוקה בעדאמה דה קור סרגוןאיה בן דוד18

110110מ"החווה הירוקה בעדון חואןאילי גרין18

1000100חוות איפונהסנפיאופק לביא לבבי20

5500טיב לרכיבה'מועדון אלחאבו דביסעיד דיאב21

440000חוות צחניק ואן וולטהוףשירז שמאי נרקיס22
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722013141411חוות איילקטפולטמייה אבוטבול1

6817201813מ"החווה הירוקה בעינסקיי'מגעידו אזולאי2

681616151110מ"החווה הירוקה בעברנדי קלאודעידו רותם2

6618141987מ"החווה הירוקה בעהוברעפרי דהן4

62131213195מ"החווה הירוקה בעHאמהרוסה דניאל סמרלי5

57191919 אודיםRrחוות טי סנטו זדמאיה בר און6

53918179מ"החווה הירוקה בעוואטיהעומרי בן חקון7

511118715חוות גרין פילדסהאפי האווראסף שטורמן8

39101217מ"החווה הירוקה בענייס קוואזינויואב זלינגר9

3110813קיבוץ מכלקיארהמייק פינקלשטיין10
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7417201918מ"החווה הירוקה בעוואטיהעומרי בן חקון1

6720171515מ"החווה הירוקה בעהוברעפרי דהן2

66180191217חוות איפונהקיי אלביישןנוי דייסי3

60171616110חוות איפונה(CE Z)סליו עמית טובין4

59201920אורוות דייןמקנזינועם דיין5

48181614מ"החווה הירוקה בעHאמהרוסה דניאל סמרלי6
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881618201618חוות איילאינטנשנסיוסף קמחי1

811520181414מ"החווה הירוקה בעלה דונה לה וויטהאוריה שמואלי2

7618192019חוות איילמתיאורועי אייל3

711115161811חוות איילנייליןאלי גולדברג4

711217131910חוות איילאפולו זדמייה אבוטבול4

6517151320מ"החווה הירוקה בעלומיירעמית יגור6

49131917מרכז רכיבה כנותקוויקלי ואן מרלהפרי בן דב7

459141012מ"חוות ירושלים לרכיבה בעפרנצסקהעימאד אבו אלקיעאן8

44141713חוות איילראדי טו טאנגונגה שביט9

42101616חוות איילקוואליטינינה מוסטופו סאלם10

37131212טיב לרכיבה'מועדון אלחאריאנהמוחמד חטיב11

36801117מ"חוות ירושלים לרכיבה בעמירי אמליאיברהים אבו אלקיעאן12
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