
2016אליפות האגודות 

קרב רב

תוצאהשם ומשפחהתוצאהשם ומשפחהתוצאהשם ומשפחהתוצאהשם ומשפחהתוצאהשם ומשפחה

10.350גאיה גלעדי0.000גאיה גלעדי10.350גאיה גלעדי0.000גאיה גלעדי0.000גאיה גלעדי

תוצאהשם ומשפחהתוצאהשם ומשפחהתוצאהשם ומשפחהתוצאהשם ומשפחהתוצאהשם ומשפחה

18.850מיקה זורע0.000מיקה זורע10.100מיקה זורע8.750מיקה זורע0.000מיקה זורע

תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

46.45רמת השרון. ס.אליהיא רז12הפועל תל אביבדנה נגרו12.35רמת השרון. ס.אליהיא רז10.3הפועל תל אביבדנה נגרו12.85רמת השרון. ס.אליהיא רז

45.3הפועל תל אביבדנה נגרו11.6מכבי מקפת פתח תקווהאמיליה בביץ10.5הפועל תל אביבנועם דדון10.2מכבי מקפת פתח תקווהאמיליה בביץ12.55הפועל תל אביבדנה נגרו

43.1מכבי מקפת פתח תקווהאמיליה בביץ11.2הפועל תל אביבגפן דור10.45הפועל תל אביבדנה נגרו10.1הפועל תל אביבנועם דדון12.45ה רעננה.ל.עגיא כהן

42.73333333הפועל תל אביבנועם דדון11.2הפועל תל אביביולי גולן ארנון10.1הפועל תל אביברוני אשל10.05רמת השרון. ס.אליהיא רז11.95מכבי מקפת פתח תקווהאמיליה בביץ

42.35ה רעננה.ל.עגיא כהן11.2רמת השרון. ס.אליהיא רז9.75הפועל תל אביבגפן דור9.45הפועל תל אביברוני אשל11.4הפועל תל אביבנועם דדון

40.45הפועל תל אביברוני אשל11ה רעננה.ל.עגיא כהן9.75ה רעננה.ל.עגיא כהן9.15ה רעננה.ל.עגיא כהן11.4הפועל תל אביברוני אשל

39.8הפועל תל אביבגפן דור10.7333333הפועל תל אביבנועם דדון9.4הפועל תל אביביולי גולן ארנון7.8הפועל תל אביבגפן דור11.05הפועל תל אביבגפן דור

38.9הפועל תל אביביולי גולן ארנון9.5הפועל תל אביברוני אשל9.35מכבי מקפת פתח תקווהאמיליה בביץ7.4הפועל תל אביביולי גולן ארנון10.9הפועל תל אביביולי גולן ארנון

'דרגה ב

אולימפי
בוגרות

נערות



תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

47.16666667מכבי מקפת פתח תקווהמאיה אוברמן12.5מכבי מקפת פתח תקווהמאיה אוברמן11.4מכבי מקפת פתח תקווהמאיה אוברמן11.0666667מכבי מקפת פתח תקווהמאיה אוברמן12.2מכבי מקפת פתח תקווהמאיה אוברמן

45.35הפועל תל אביבעידן רקושט12.3הפועל תל אביבעידן רקושט10.9333333קרית אונושחר עזריאל10.9666667הפועל תל אביבעידן רקושט11.65קרית אונותמר ברוטפלד

42.91666667קרית אונומאי זייתוני11.3מכבי מקפת פתח תקווהאוולין בביץ10.5333333הפועל תל אביבעידן רקושט9.8הפועל תל אביבעדי רבינוביץ11.6מכבי מקפת פתח תקווהאוולין בביץ

41.33333333קרית אונוזיו עזריאל11.3קרית אונומאי זייתוני10.5קרית אונומאי זייתוני9.66666667רמת השרון. ס.אאופל טוריסקי11.55ה רעננה.ל.ערומי ספטון

41.1קרית אונושחר עזריאל10.9קרית אונוזיו עזריאל10.3ה רעננה.ל.עוטו 'עמית פיצ9.66666667נתניהנוגה בן צבי11.55הפועל תל אביבעידן רקושט

41.1רמת השרון. ס.אאופל טוריסקי10.7קרית אונוליהי קרן10.1333333קרית אונותמר ברוטפלד9.66666667נתניהנעמה שרת11.55קרית אונומאי זייתוני

41.1נתניהנוגה בן צבי10.5קרית אונותמר ברוטפלד9.9קרית אונוליהי קרן9.56666667קרית אונוזיו עזריאל11.5קרית אונוזיו עזריאל

41.1נתניהנעמה שרת10.5רמת השרון. ס.אאופל טוריסקי9.53333333רמת השרון. ס.אאופל טוריסקי9.56666667קרית אונומאי זייתוני11.4רמת השרון. ס.אאופל טוריסקי

40.38333333קרית אונותמר ברוטפלד10.5נתניהנוגה בן צבי9.53333333נתניהנוגה בן צבי9.1ה רעננה.ל.עשחר אהרון11.4נתניהנוגה בן צבי

40.03333333מכבי מקפת פתח תקווהאוולין בביץ10.5נתניהנעמה שרת9.53333333נתניהנעמה שרת8.96666667קרית אונושחר עזריאל11.4נתניהנעמה שרת

39.6קרית אונוליהי קרן10.4הפועל גדרותמשה עינה9.36666667קרית אונוזיו עזריאל8.86666667מכבי מקפת פתח תקווהאוולין בביץ11.1ה רעננה.ל.עיהלי נומברג

38.98333333ה רעננה.ל.עוטו 'עמית פיצ10.4ה רעננה.ל.עוטו 'עמית פיצ9.2מכבי חיפהגילי הוד8.1קרית אונותמר ברוטפלד11.05ה רעננה.ל.עזהר וייצברג

38.38333333הפועל תל אביבעדי רבינוביץ10.3ה רעננה.ל.עיהלי נומברג9.16666667ה רעננה.ל.עיהלי נומברג8ה רעננה.ל.עזהר וייצברג11ה רעננה.ל.עבר רוזנצוויג

38.23333333ה רעננה.ל.עיהלי נומברג10.3קרית אונושחר עזריאל9.13333333ה רעננה.ל.עבר רוזנצוויג8קרית אונוליהי קרן11קרית אונוליהי קרן

37.43333333ה רעננה.ל.עשחר אהרון10.1הפועל תל אביבעדי רבינוביץ9.1ה רעננה.ל.ערומי ספטון7.83333333ה רעננה.ל.עוטו 'עמית פיצ10.9ה רעננה.ל.עשחר אהרון

36.98333333ה רעננה.ל.ערומי ספטון9.6ה רעננה.ל.ערומי ספטון8.53333333ה רעננה.ל.עשחר אהרון7.66666667ה רעננה.ל.עיהלי נומברג10.9קרית אונושחר עזריאל

36.83333333ה רעננה.ל.עבר רוזנצוויג9.4ה רעננה.ל.עבר רוזנצוויג8.53333333הפועל תל אביבעדי רבינוביץ7.3ה רעננה.ל.עבר רוזנצוויג10.6הפועל גדרותמשה עינה

34.85מכבי חיפהגילי הוד9מכבי חיפהגילי הוד8.26666667מכבי מקפת פתח תקווהאוולין בביץ7.2מכבי חיפהגילי הוד10.45ה רעננה.ל.עוטו 'עמית פיצ

34.41666667ה רעננה.ל.עזהר וייצברג8.9ה רעננה.ל.עשחר אהרון7.46666667ה רעננה.ל.עזהר וייצברג6.73333333ה רעננה.ל.ערומי ספטון9.95הפועל תל אביבעדי רבינוביץ

32.83333333הפועל גדרותמשה עינה7.9ה רעננה.ל.עזהר וייצברג7.16666667הפועל גדרותמשה עינה4.66666667הפועל גדרותמשה עינה9.45מכבי חיפהגילי הוד
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'



תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

73.21666667רמת השרון. ס.אמיכל שרוה18.4הפועל תל אביבאמה ליכטר18.8רמת השרון. ס.אמיכל שרוה18.1666667מכבי חיפהגיל ברוקמן19.35רמת השרון. ס.אמיה פילסטין

72.83333333הפועל תל אביבאמה ליכטר17.7רמת השרון. ס.אמיה פילסטין18.7הפועל תל אביבאמה ליכטר17.6666667רמת השרון. ס.אמיכל שרוה19.35רמת השרון. ס.אמיכל שרוה

69.85רמת השרון. ס.אמיה פילסטין17.4רמת השרון. ס.אמיכל שרוה17.7קרית אונושירי ינאי17.3333333הפועל תל אביבאמה ליכטר18.4הפועל תל אביבאמה ליכטר

68.11666667מכבי חיפהגיל ברוקמן16.8מכבי מקפת פתח תקווהניצן עמר17.45מכבי גלגולים כרמיאלהילה קרילקאר17.2333333מכבי ירושליםטל אל בר יעקב18.4מכבי חיפהיערה ברקאי

67.9קרית אונוגלי דנקונה16.6ה רעננה.ל.עליאל בוניק17.2קרית אונואור מגור16.6333333קרית אונואור מגור18.25הפועל עמק יזרעאלמאיה לוי

66.76666667הפועל תל אביבמאיי סיקורה16.6הפועל תל אביבמאיי סיקורה17רמת השרון. ס.אמיה פילסטין16.5קרית אונוגלי דנקונה18.25מכבי חיפהגיל ברוקמן

66.43333333קרית אונואור מגור16.6מכבי חיפהגיל ברוקמן16.95ה רעננה.ל.עאדר גנש16.4666667הפועל תל אביבמאיי סיקורה18.2מכבי מקפת פתח תקווהרומי ספיר

65.98333333מכבי גלגולים כרמיאלהילה קרילקאר16.6קרית אונוגלי דנקונה16.7קרית אונוגלי דנקונה16.4קרית אונואיילה אנגלהרד18.1קרית אונוגלי דנקונה

65.91666667מכבי חיפהבר שרוני16.6קרית אונומעיין דולמן16.7מכבי חיפהדומיניקה דוברסין16.2333333קרית אונוטליה נבון17.95מכבי גלגולים כרמיאלאלמוג רגב

65.81666667קרית אונומעיין דולמן16.5ה רעננה.ל.עשירה עמיר16.7קרית אונומעיין דולמן16.1666667הפועל ראשון לציון          שקד וינטר17.95מכבי מקפת פתח תקווהירדן כרמי

65.75הפועל עמק יזרעאלמאיה לוי16.5הפועל עמק יזרעאלמאיה לוי16.65הפועל ראשון לציון          לינוי מנשה16.1333333ה רעננה.ל.עליאל בוניק17.9הפועל גדרותמאיה חולראי

65.71666667מכבי חיפהיערה ברקאי16.3מכבי חיפהבר שרוני16.6הפועל תל אביבנטע אלמוג16הפועל גדרותמאיה חולראי17.8הפועל ראשון לציון        דניאלה יונאי

65.68333333קרית אונושירי ינאי16.3מכבי חיפהיערה ברקאי16.6מכבי חיפהבר שרוני15.9666667קרית אונומעיין דולמן17.7הפועל עמק יזרעאלנועה גודלי

65.56666667מכבי חיפהדומיניקה דוברסין16.2ה רעננה.ל.ענטע ברקר16.25הפועל ראשון לציון          אלינור פרי15.8333333מכבי גלגולים כרמיאלהילה קרילקאר17.65ברנר. א.הפועל מתמר מרגוליס

64.95מכבי ירושליםטל אל בר יעקב16.2הפועל גדרותמאיה חולראי16.2הפועל תל אביבמאיי סיקורה15.8רמת השרון. ס.אמיה פילסטין17.55מכבי חיפהבר שרוני

64.56666667ה רעננה.ל.עאדר גנש16ה רעננה.ל.עאדר גנש16.1הפועל עמק יזרעאלנועה גודלי15.7333333קרית אונושירי ינאי17.5הפועל עמק יזרעאלעפרי טולדנו

64.5הפועל עמק יזרעאלנועה גודלי16הפועל ראשון לציון          לינוי מנשה15.9הפועל עמק יזרעאלעפרי טולדנו15.6666667מכבי חיפהדומיניקה דוברסין17.5הפועל תל אביבמאיי סיקורה

64.31666667הפועל ראשון לציון          לינוי מנשה16מכבי מקפת פתח תקווהירדן כרמי15.6מכבי גלגולים כרמיאלאורי רוזן15.6333333מכבי חיפהאופיר יאיר17.5מכבי חיפהדומיניקה דוברסין

63.75הפועל גדרותמאיה חולראי15.7הפועל עמק יזרעאלנועה גודלי15.6הפועל עמק יזרעאלמאיה לוי15.6ה רעננה.ל.ענטע ברקר17.35מכבי ירושליםזוהר מוריס

63.15ה רעננה.ל.ענטע ברקר15.7מכבי חיפהדומיניקה דוברסין15.6מכבי מקפת פתח תקווהניצן עמר15.5666667מכבי חיפהיערה ברקאי17.3מכבי גלגולים כרמיאלהילה קרילקאר

63.03333333מכבי מקפת פתח תקווהירדן כרמי15.6הפועל עמק יזרעאלעפרי טולדנו15.45מכבי חיפהיערה ברקאי15.4666667ה רעננה.ל.עשירה עמיר17.2קרית אונואור מגור

62.95מכבי גלגולים כרמיאלאורי רוזן15.6הפועל ראשון לציון        דניאלה יונאי15.1666667מכבי ירושליםטל אל בר יעקב15.4666667ה רעננה.ל.עאדר גנש17.15הפועל עמק יזרעאלזהר מאיר

62.88333333הפועל ראשון לציון          אלינור פרי15.6מכבי חיפהנזרין נסאר15.1מכבי חיפהגיל ברוקמן15.4666667מכבי חיפהבר שרוני17.15מכבי גלגולים כרמיאלאורי רוזן

62.83333333ה רעננה.ל.עליאל בוניק15.6קרית אונושירי ינאי14.95מכבי מקפת פתח תקווהירדן כרמי15.4666667מכבי חיפהלארה בישארה17.15מכבי ירושליםטל אל בר יעקב

62.46666667ה רעננה.ל.עשירה עמיר15.4קרית אונואור מגור14.8הפועל תל אביבאחינועם קציר15.4הפועל עמק יזרעאלמאיה לוי17.15הפועל גדרותיערה דוד

62.1מכבי מקפת פתח תקווהרומי ספיר15.4מכבי גלגולים כרמיאלהילה קרילקאר14.7ברנר. א.הפועל מתמר מרגוליס15.2666667הפועל גדרותיערה דוד17.1הפועל ראשון לציון          אלינור פרי

61.2הפועל עמק יזרעאלעפרי טולדנו15.4מכבי ירושליםטל אל בר יעקב14.6הפועל תל אביבלי חוריOA15.2333333בני הרצליהלירן ברק16.95ה רעננה.ל.עשירה עמיר

61.13333333הפועל ראשון לציון        דניאלה יונאי15.3הפועל תל אביבנטע אלמוג14.6מכבי חיפהלארה בישארה15.2מכבי גלגולים כרמיאלאלמוג רגב16.85ה רעננה.ל.ענטע ברקר

60.83333333מכבי חיפהנזרין נסאר15.3מכבי גלגולים כרמיאלאורי רוזןOA14.55בני הרצליהלירן ברק15.1333333הפועל ראשון לציון          אלינור פרי16.8הפועל ראשון לציון          לינוי מנשה

60.78333333מכבי ירושליםזוהר מוריס15.2הפועל תל אביבאיה ליבנה בראון14.55הפועל עמק יזרעאלאמי לאופונג15הפועל עמק יזרעאלנועה גודלי16.75מכבי ירושליםאגם ויינשטיין

60.48333333מכבי מקפת פתח תקווהניצן עמר15.2מכבי ירושליםזוהר מוריס14.5ה רעננה.ל.ענטע ברקר15מכבי מקפת פתח תקווהרומי ספיר16.7הפועל עמק יזרעאלאמי לאופונג

60.45ברנר. א.הפועל מתמר מרגוליס15הפועל גדרותיערה דוד14.5מכבי חיפהנזרין נסאר14.9333333מכבי מקפת פתח תקווהרוני כץ16.65קרית אונושירי ינאי

60.31666667מכבי חיפהלארה בישארה14.9מכבי מקפת פתח תקווהרומי ספיר14.5הפועל גדרותרוני זיו14.9מכבי גלגולים כרמיאלאורי רוזן16.55קרית אונומעיין דולמן

60.11666667הפועל ראשון לציון          שקד וינטר14.6מכבי חיפהאופיר יאיר14.35מכבי ירושליםאגם ויינשטיין14.8666667הפועל ראשון לציון          לינוי מנשה16.5מכבי חיפהאופיר יאיר

60.1מכבי גלגולים כרמיאלאלמוג רגב14.5מכבי מקפת פתח תקווהשחר מוסאי 14.3מכבי מקפת פתח תקווהשחר מוסאי 14.8333333ה רעננה.ל.עשני גרשטיין16.35ה רעננה.ל.עליאל בוניק

OA59.68333333בני הרצליהלירן ברקOA14.5בני הרצליהלירן ברק14.15הפועל ראשון לציון          שקד וינטר14.6הפועל גדרותרוני זיו16.3ה רעננה.ל.עשני גרשטיין

59.53333333מכבי חיפהאופיר יאיר14.5מכבי גלגולים כרמיאלאלמוג רגב14מכבי ירושליםזוהר מוריס14.5333333מכבי חיפהנזרין נסאר16.25הפועל תל אביבאחינועם קציר

59.3הפועל גדרותרוני זיו14.5הפועל ראשון לציון          שקד וינטר14מכבי מקפת פתח תקווהרומי ספיר14.3333333הפועל ראשון לציון        דניאלה יונאי16.2מכבי חיפהנזרין נסאר

59.18333333הפועל עמק יזרעאלזהר מאיר14.5מכבי ירושליםאגם ויינשטיין13.9הפועל תל אביבליה דור14.2333333מכבי ירושליםזוהר מוריס16.15ה רעננה.ל.עאדר גנש

58.73333333מכבי ירושליםאגם ויינשטיין14.4ברנר. א.הפועל מתמר מרגוליס13.75ה רעננה.ל.עליאל בוניק14.2333333הפועל עמק יזרעאלזהר מאיר16.15הפועל עמק יזרעאלשחר אהוביה

58.55הפועל עמק יזרעאלאמי לאופונג14.4הפועל עמק יזרעאלשחר אהוביה13.7הפועל עמק יזרעאלשחר אהוביה14.1333333מכבי מקפת פתח תקווהירדן כרמי16.05הפועל תל אביבנטע אלמוג

58.01666667הפועל גדרותיערה דוד14.4הפועל ראשון לציון          אלינור פרי13.65הפועל גדרותמאיה חולראי14.0333333הפועל גדרותטליה אופיר16.05מכבי חיפהלארה בישארה

56.43333333הפועל גדרותטליה אופיר14.3הפועל עמק יזרעאלאמי לאופונג13.6הפועל עמק יזרעאלזהר מאיר13.7ברנר. א.הפועל מתמר מרגוליס16הפועל גדרותרוני זיו

56.36666667הפועל גדרותשקד בנבנישתה14.3הפועל תל אביבליה דור13.55ה רעננה.ל.עשירה עמיר13.2666667הפועל גדרותשקד בנבנישתה15.95הפועל גדרותתהל אוחנה

55.71666667הפועל עמק יזרעאלשחר אהוביה14.3הפועל גדרותטליה אופיר13.5הפועל גדרותליעד לוי13.1333333מכבי ירושליםאגם ויינשטיין15.85הפועל גדרותשקד בנבנישתה

55.38333333מכבי מקפת פתח תקווהרוני כץ14.2הפועל גדרותרוני זיו13.4הפועל ראשון לציון        דניאלה יונאי13הפועל עמק יזרעאלאמי לאופונג15.75הפועל תל אביבלי חורי

53.21666667הפועל עמק יזרעאלמיכל אופק14.2הפועל עמק יזרעאלזהר מאיר13.1ה רעננה.ל.עשני גרשטיין12.9333333מכבי מקפת פתח תקווהניצן עמר15.6מכבי מקפת פתח תקווהשחר מוסאי 

51.51666667הפועל גדרותתהל אוחנה14.2מכבי חיפהלארה בישארה13.05הפועל גדרותשקד בנבנישתה12.4666667הפועל גדרותתהל אוחנהOA15.4בני הרצליהלירן ברק

47.95הפועל תל אביבנטע אלמוג14.2הפועל גדרותשקד בנבנישתה13הפועל גדרותטליה אופיר12.2הפועל עמק יזרעאלעפרי טולדנו15.3הפועל ראשון לציון          שקד וינטר

44.4מכבי מקפת פתח תקווהשחר מוסאי 13.5הפועל עמק יזרעאלמיכל אופק12.95הפועל עמק יזרעאלמיכל אופק12.1666667הפועל עמק יזרעאלמיכל אופק15.25הפועל תל אביבאיה ליבנה בראון

44.23333333ה רעננה.ל.עשני גרשטיין13.4הפועל גדרותתהל אוחנה12.8מכבי חיפהאופיר יאיר11.4666667הפועל עמק יזרעאלשחר אהוביה15.15מכבי מקפת פתח תקווהניצן עמר

43.3הפועל תל אביבליה דור13.3מכבי מקפת פתח תקווהרוני כץ12.45הפועל תל אביבאיה ליבנה בראון11.3333333הפועל גדרותליעד לוי15.1הפועל תל אביבליה דור

42.9הפועל תל אביבאיה ליבנה בראון11.8הפועל גדרותליעד לוי12.45מכבי גלגולים כרמיאלאלמוג רגב0הפועל תל אביבנטע אלמוג15.1מכבי מקפת פתח תקווהרוני כץ

36.63333333הפועל גדרותליעד לוי0ה רעננה.ל.עשני גרשטיין12.05מכבי מקפת פתח תקווהרוני כץ0הפועל תל אביבליה דור15.1הפועל גדרותטליה אופיר

31.05הפועל תל אביבאחינועם קציר0הפועל תל אביבלי חורי10.6הפועל גדרותיערה דוד0הפועל תל אביבאיה ליבנה בראון14.6הפועל עמק יזרעאלמיכל אופק

30.35הפועל תל אביבלי חורי0הפועל תל אביבאסתר דוידוויץ9.7הפועל גדרותתהל אוחנה0הפועל תל אביבלי חורי0הפועל גדרותליעד לוי

16.4קרית אונואיילה אנגלהרד0הפועל תל אביבאחינועם קציר9.33333333הפועל תל אביבאסתר דוידוויץ0הפועל תל אביבאסתר דוידוויץ0הפועל תל אביבאסתר דוידוויץ

16.23333333קרית אונוטליה נבון0קרית אונושירה כספי0קרית אונושירה כספי0הפועל תל אביבאחינועם קציר0קרית אונושירה כספי

9.333333333הפועל תל אביבאסתר דוידוויץ0קרית אונואיילה אנגלהרד0קרית אונואיילה אנגלהרד0מכבי מקפת פתח תקווהשחר מוסאי 0קרית אונואיילה אנגלהרד

0קרית אונושירה כספי0קרית אונוטליה נבון0קרית אונוטליה נבון0קרית אונושירה כספי0קרית אונוטליה נבון
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תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

72.65מכבי מקפת פתח תקווהגילי מנובה18.4הפועל גדרותאליה אורן18.8333333מכבי מקפת פתח תקווהגילי מנובה18.2הפועל תל אביבעופרי גלאי19בני הרצליהדפנה למדן

72הפועל אור יהודהאגם גדסי18.4קרית אונואמה סויסה18.5333333הפועל ראשון לציון             דניאלה כץ18.05מכבי חיפהעדן אלושין18.93333333בני הרצליהמאי מעוז

71.71666667הפועל ראשון לציון             דניאלה כץ18.1מכבי מקפת פתח תקווהשיר שהרבני18.3הפועל ראשון לציון    מיכל סאמואלסון18.05קרית אונויעל סמואל18.83333333בני הרצליהנעמה גורן

71.7ה רעננה.ל.עמן'היא לי תורג18הפועל אור יהודהאגם גדסי18.1הפועל עמק יזרעאלשייה מרכוס וידר17.85מכבי גלגולים כרמיאלליאן מן18.76666667הפועל תל אביבעופרי גלאי

71.66666667בני הרצליהנעמה גורן17.9הפועל ראשון לציון             דניאלה כץ18.0333333הפועל גדרותאליה אורן17.8הפועל אור יהודהאגם גדסי18.73333333מכבי גלגולים כרמיאלליאן מן

71.63333333בני הרצליהמאי מעוז17.8ה רעננה.ל.עמן'היא לי תורג18.0333333מכבי גלגולים כרמיאלליאן מן17.75מכבי מקפת פתח תקווהגילי מנובה18.66666667הפועל אור יהודהאגם גדסי

71.51666667קרית אונויעל סמואל17.8רמת השרון. ס.אאראל וינשטיין17.9666667קרית אונויעל סמואל17.75קרית אונואמה סויסה18.65מטה אשרתמר שרי

71.45קרית אונואמה סויסה17.7בני הרצליהנעמה גורן17.9ה רעננה.ל.עמן'היא לי תורג17.7בני הרצליהדפנה למדן18.63333333ה רעננה.ל.עאורטל חסן

71.21666667מכבי גלגולים כרמיאלליאן מן17.7מכבי ירושליםדניאלה גרינוולד17.9מכבי חיפהמעיין הנדל17.7ה רעננה.ל.עסאלינה אלעברה18.63333333מכבי חיפהמעיין הנדל

70.93333333מכבי חיפהמעיין הנדל17.6הפועל עמק יזרעאלמאיה רוזנבליט17.8666667מכבי גלגולים כרמיאלאלון אמיר17.7מכבי מקפת פתח תקווהליאן לנדו18.6ה רעננה.ל.עמן'היא לי תורג

70.86666667ה רעננה.ל.עאורטל חסן17.6מכבי מקפת פתח תקווהגילי מנובה17.8666667מכבי ירושליםתמנה קמינקא17.65מכבי גלגולים כרמיאלאגם סלומון18.6הפועל עמק יזרעאלאורי רבן

70.81666667מכבי גלגולים כרמיאלאלון אמיר17.5בני הרצליהדפנה למדן17.8בני הרצליהמאי מעוז17.5ה רעננה.ל.עאורטל חסן18.53333333מכבי חיפהעדן אלושין

70.7הפועל עמק יזרעאלמאיה רוזנבליט17.5בני הרצליהמאי מעוז17.8הפועל גדרותשקד רפופורט17.5מכבי מקפת פתח תקווהגל קליין18.5מכבי גלגולים כרמיאלאלון אמיר

70.23333333בני הרצליהדפנה למדן17.4הפועל עמק יזרעאלשייה מרכוס וידר17.8מכבי מקפת פתח תקווהענבר חרמון17.45הפועל עמק יזרעאלמעין יוחנן18.46666667הפועל עמק יזרעאלמאיה רוזנבליט

70.21666667מכבי מקפת פתח תקווהשיר שהרבני17.3ה רעננה.ל.עאורטל חסן17.7666667הפועל ראשון לציון  מרגריטה קובלנוב17.4בני הרצליהמאי מעוז18.46666667הפועל ראשון לציון    מיכל סאמואלסון

70.13333333הפועל תל אביבעופרי גלאי17.3הפועל עמק יזרעאלנופר כבירי17.7333333בני הרצליהנעמה גורן17.4בני הרצליהנעמה גורן18.46666667מכבי מקפת פתח תקווהגילי מנובה

70.05הפועל גדרותאליה אורן17.2מטה אשרתמר שרי17.6הפועל גדרותמאיה שנידר17.4ה רעננה.ל.עמן'היא לי תורג18.46666667נתניהתמר רוזנטל

70.05מכבי חיפהעדן אלושין17.2הפועל ראשון לציון   אנגליקה מרגוליס17.6מטה אשרשחר חן17.4מכבי מקפת פתח תקווהענבר חרמון18.43333333ה רעננה.ל.עסאלינה אלעברה

69.95מכבי ירושליםתמנה קמינקא17.1מכבי גלגולים כרמיאלאלון אמיר17.5333333הפועל אור יהודהאגם גדסי17.35מכבי גלגולים כרמיאלאלון אמיר18.43333333הפועל תל אביבקמה משולם

69.91666667רמת השרון. ס.אאראל וינשטיין17.1מטה אשרשחר חן17.4666667הפועל ראשון לציון   אנגליקה מרגוליס17.3נתניהמאיה בן יוסף18.43333333הפועל ראשון לציון             דניאלה כץ

69.86666667מכבי מקפת פתח תקווהענבר חרמון17.1מכבי חיפהמעיין הנדל17.4333333ה רעננה.ל.עאורטל חסן17.3הפועל עמק יזרעאלמאיה רוזנבליט18.4קרית אונויעל סמואל

69.41666667הפועל ראשון לציון    מיכל סאמואלסון17.1מכבי ירושליםתמנה קמינקא17.3333333הפועל עמק יזרעאלמאיה רוזנבליט17.3מכבי חיפהמעיין הנדל18.36666667ה רעננה.ל.ערותם צור

69.3מטה אשרתמר שרי17.1קרית אונויעל סמואל17.2666667הפועל תל אביבגייל כהן 17.25הפועל תל אביבקמה משולם18.33333333מכבי ירושליםתמנה קמינקא

68.83333333מכבי מקפת פתח תקווהגל קליין16.9הפועל עמק יזרעאלאורי רבן17.2ה רעננה.ל.עאילי מצגר17.2ה רעננה.ל.עאלה פלד18.33333333רמת השרון. ס.אאראל וינשטיין

68.81666667הפועל ראשון לציון   אנגליקה מרגוליס16.8הפועל תל אביבקמה משולם17.1333333מכבי מקפת פתח תקווהגל קליין17.2מכבי ירושליםהגר הרשפלד18.33333333נתניהאביה נוי

68.8ה רעננה.ל.עסאלינה אלעברה16.7הפועל עמק יזרעאלתמרי שוורץ17.05מטה אשרתמר שרי17.15רמת השרון. ס.אאראל וינשטיין18.3מכבי מקפת פתח תקווהשיר שהרבני

68.61666667מכבי ירושליםדניאלה גרינוולד16.6מכבי גלגולים כרמיאלליאן מן17.0333333מכבי ירושליםתמר ברגר17.1נתניהתמר רוזנטל18.26666667הפועל גדרותאליה אורן

68.45הפועל תל אביבקמה משולם16.6מכבי חיפהעדן אלושין17.0333333קרית אונואמה סויסה17.05הפועל גדרותעלמה גונן18.26666667הפועל תל אביבעומר וינשטיין

68.41666667הפועל עמק יזרעאלאורי רבן16.6מכבי מקפת פתח תקווהליאן לנדו16.9666667ה רעננה.ל.עמאורי טויבין16.95מכבי חיפהשירי סטבסקי18.26666667קרית אונואמה סויסה

68.26666667מכבי מקפת פתח תקווהליאן לנדו16.6מכבי מקפת פתח תקווהגל קליין16.9666667הפועל תל אביבעופרי גלאי16.95מכבי מקפת פתח תקווהשיר שהרבני18.25מכבי ירושליםדניאלה גרינוולד

68.11666667מטה אשרשחר חן16.5מכבי מקפת פתח תקווהענבר חרמון16.8666667הפועל עמק יזרעאלמיכל לוסטיג16.9הפועל גדרותמאיה שנידר18.2ה רעננה.ל.עמיקה היימן

68.05הפועל עמק יזרעאלמעין יוחנן16.5נתניהרותם שדה16.8666667הפועל עמק יזרעאלאורי רבן16.9הפועל תל אביבגייל כהן 18.2מכבי חיפהלאה שומינוב

67.8הפועל עמק יזרעאלשייה מרכוס וידר16.4הפועל גדרותלילך אלטשול16.8666667מכבי חיפהעדן אלושין16.9מכבי חיפהדנה שכטר18.16666667מכבי מקפת פתח תקווהענבר חרמון

67.68333333הפועל עמק יזרעאלתמרי שוורץ16.4הפועל גדרותמיקה ישראל16.8666667מכבי מקפת פתח תקווהשיר שהרבני16.85הפועל גדרותתמר ישראל18.13333333הפועל עמק יזרעאלתמרי שוורץ

67.6הפועל תל אביבגייל כהן 16.4מכבי ירושליםתמר ברגר16.7666667הפועל גדרותלילך אלטשול16.85הפועל עמק יזרעאלתמרי שוורץ18.06666667מכבי ירושליםהגר הרשפלד

67.25הפועל עמק יזרעאלנופר כבירי16.3ה רעננה.ל.ענוי גוטליב16.7666667מכבי ירושליםדניאלה גרינוולד16.85הפועל ראשון לציון             דניאלה כץ18.06666667נתניהרותם שדה

67.05ה רעננה.ל.ערותם צור16.2ה רעננה.ל.עסאלינה אלעברה16.7666667נתניהאביה נוי16.85הפועל ראשון לציון    מיכל סאמואלסון18.03333333הפועל תל אביבגייל כהן 

67מכבי ירושליםהגר הרשפלד16.2הפועל תל אביבעופרי גלאי16.6666667הפועל עמק יזרעאלנופר כבירי16.7הפועל עמק יזרעאליהלי שושני18מכבי מקפת פתח תקווהשירה פינחס

66.68333333מכבי ירושליםתמר ברגר16.2הפועל עמק יזרעאלמעין יוחנן16.6333333ה רעננה.ל.ענוי גוטליב16.65מכבי ירושליםתמנה קמינקא18נתניהמאיה בן יוסף

66.36666667הפועל גדרותמאיה שנידר16.2הפועל ראשון לציון  מרגריטה קובלנוב16.6333333רמת השרון. ס.אאראל וינשטיין16.6הפועל גדרותמיקה ישראל18נתניהאור שימחי

66.33333333מכבי מקפת פתח תקווהשירה פינחס16.1הפועל גדרותשקד רפופורט16.5333333בני הרצליהדפנה למדן16.55ה רעננה.ל.ערותם צור17.9הפועל עמק יזרעאלמעין יוחנן

66.16666667הפועל עמק יזרעאליהלי שושני16.1ה רעננה.ל.עמיקה היימן16.5333333מכבי מקפת פתח תקווהשירה פינחס16.55ה רעננה.ל.ענוי גוטליב17.9מכבי חיפהרוני האס אלדר

66.08333333הפועל גדרותשקד רפופורט16הפועל גדרותמוריה בריח16.5ה רעננה.ל.עליאור שגיא16.55הפועל ראשון לציון   אנגליקה מרגוליס17.86666667ה רעננה.ל.עטומי כהן

65.91666667ה רעננה.ל.ענוי גוטליב16ה רעננה.ל.ערותם צור16.5הפועל עמק יזרעאלמעין יוחנן16.45מכבי חיפהלאה שומינוב17.86666667הפועל תל אביבמיקה שני 

65.91666667מכבי חיפהלאה שומינוב15.9הפועל עמק יזרעאלמיכל לוסטיג16.4666667ה רעננה.ל.עסאלינה אלעברה16.4הפועל עמק יזרעאלזיו ברלב17.83333333ברנר. א.הפועל מאלה שגיא

65.91666667נתניהרותם שדה15.8הפועל עמק יזרעאליהלי שושני16.4666667מכבי גלגולים כרמיאליובל רביד קציר16.4מטה אשרתמר שרי17.83333333ה רעננה.ל.עליאור שגיא

65.86666667הפועל גדרותמיקה ישראל15.8הפועל עמק יזרעאל ניצן ברקן16.4333333ה רעננה.ל.עאלה פלד16.4מכבי חיפהרוני האס אלדר17.83333333הפועל עמק יזרעאליהלי שושני

65.83333333ה רעננה.ל.עמיקה היימן15.8הפועל ראשון לציון    מיכל סאמואלסון16.3666667ה רעננה.ל.עטומי כהן16.4נתניהמיכל זילבר17.75מטה אשרשחר חן

65.78333333הפועל ראשון לציון  מרגריטה קובלנוב15.7הפועל עמק יזרעאלזיו ברלב16.3666667מכבי מקפת פתח תקווהליאן לנדו16.3הפועל גדרותשי אורן17.7הפועל עמק יזרעאלשייה מרכוס וידר

65.68333333הפועל עמק יזרעאלמיכל לוסטיג15.6מכבי ירושליםהגר הרשפלד16.3666667נתניהאור שימחי16.2מכבי מקפת פתח תקווהשירה פינחס17.63333333ה רעננה.ל.ענעמה שרב

65.25הפועל גדרותעלמה גונן15.6מכבי מקפת פתח תקווהשירה פינחס16.3333333הפועל גדרותמוריה בריח16.15מכבי ירושליםאדירה זינגר17.6הפועל ראשון לציון   אנגליקה מרגוליס

65.1נתניהמאיה בן יוסף15.6נתניהשני תשובה16.3333333הפועל עמק יזרעאל ניצן ברקן16.1333333הפועל גדרותמוריה בריח17.6מכבי מקפת פתח תקווהליאן לנדו

64.58333333הפועל תל אביבמיקה שני 15.5הפועל גדרותנויה כהן16.3נתניהמאיה בן יוסף16.05הפועל עמק יזרעאלאורי רבן17.6מכבי מקפת פתח תקווהגל קליין

64.2נתניהאביה נוי15.4הפועל גדרותעלמה גונן16.2666667הפועל גדרותעלמה גונן16.05הפועל תל אביבמיקה שני 17.56666667הפועל עמק יזרעאלמיכל לוסטיג

64.06666667נתניהאור שימחי15.4הפועל תל אביבגייל כהן 16.2666667הפועל תל אביבמיקה שני 16ברנר. א.הפועל מקאהן אלה17.53333333ברנר. א.הפועל מקאהן אלה

64מכבי גלגולים כרמיאליובל רביד קציר15.3הפועל גדרותמאיה שנידר16.2666667מכבי חיפהלאה שומינוב15.9מכבי גלגולים כרמיאלדניאל ירדן17.5הפועל עמק יזרעאלליבי מרום

63.98333333מכבי חיפהשירי סטבסקי15.3נתניהתמר רוזנטל16.1333333ה רעננה.ל.ערותם צור15.9מכבי ירושליםדניאלה גרינוולד17.46666667הפועל ראשון לציון  מרגריטה קובלנוב

63.93333333מכבי חיפהרוני האס אלדר15.1מכבי מקפת פתח תקווהמעיין פסקרו16.1333333מכבי ירושליםהגר הרשפלד15.85הפועל עמק יזרעאלנופר כבירי17.46666667נתניהשני תשובה

63.8הפועל עמק יזרעאלזיו ברלב15ה רעננה.ל.עמאורי טויבין16.1הפועל תל אביבעומר וינשטיין15.8מכבי ירושליםתמר ברגר17.45מכבי ירושליםתמר ברגר
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63.55הפועל גדרותתמר ישראל15מכבי חיפהלאה שומינוב16.0666667מכבי גלגולים כרמיאלדניאל ירדן15.8מכבי גלגולים כרמיאליובל רביד קציר17.43333333הפועל עמק יזרעאלנופר כבירי

63.4מכבי חיפהדנה שכטר14.9ה רעננה.ל.עליאור שגיא16.0666667ברנר. א.הפועל מקאהן אלה15.75נתניהרותם שדה17.4ה רעננה.ל.עאמלי גולן

63.2ברנר. א.הפועל מאלה שגיא14.9הפועל גדרותחיים- שירה בן16.0666667ברנר. א.הפועל מאלה שגיא15.75הפועל עמק יזרעאלליבי מרום17.36666667מכבי גלגולים כרמיאלאגם סלומון

63.1ברנר. א.הפועל מקאהן אלה14.8מכבי חיפהשירי סטבסקי16.0333333הפועל גדרותמיקה ישראל15.6666667מטה אשרשחר חן17.33333333הפועל עמק יזרעאלזיו ברלב

63.01666667מכבי גלגולים כרמיאלאגם סלומון14.6ברנר. א.הפועל מאלה שגיא16.0333333ה רעננה.ל.עמיקה היימן15.65ה רעננה.ל.עאמלי גולן17.33333333מכבי גלגולים כרמיאליובל רביד קציר

62.41666667ה רעננה.ל.עמאורי טויבין14.6הפועל גדרותתמר ישראל16הפועל עמק יזרעאלתמרי שוורץ15.5ה רעננה.ל.עמיקה היימן17.26666667מכבי חיפהדנה שכטר

62.13333333מכבי ירושליםאדירה זינגר14.5מכבי חיפהדנה שכטר15.9666667הפועל תל אביבקמה משולם15.4הפועל גדרותחיים- שירה בן17.2מכבי חיפהשירי סטבסקי

62.06666667מכבי גלגולים כרמיאלדניאל ירדן14.5נתניהמיכל זילבר15.8666667ה רעננה.ל.עאמלי גולן15.35הפועל גדרותאליה אורן17.13333333הפועל גדרותשקד רפופורט

61.96666667מכבי מקפת פתח תקווהמעיין פסקרו14.4מכבי גלגולים כרמיאליובל רביד קציר15.8666667מכבי מקפת פתח תקווהמעיין פסקרו15.35הפועל עמק יזרעאלמיכל לוסטיג17.1מכבי גלגולים כרמיאלדניאל ירדן

61.43333333הפועל גדרותשי אורן14.4נתניהאור שימחי15.8666667נתניהמיכל זילבר15.3נתניהאור שימחי16.95מכבי ירושליםאדירה זינגר

61.3הפועל גדרותחיים- שירה בן14.4הפועל תל אביבמיקה שני 15.8333333הפועל עמק יזרעאליהלי שושני15.05הפועל גדרותשקד רפופורט16.9הפועל גדרותשי אורן

60.58333333הפועל עמק יזרעאל ניצן ברקן14.4מכבי ירושליםאדירה זינגר15.6333333מכבי חיפהרוני האס אלדר14.9נתניהאביה נוי16.83333333הפועל גדרותתמר ישראל

60.18333333הפועל גדרותנויה כהן14.3הפועל גדרותרוני אלחנני15.6נתניהרותם שדה14.7ברנר. א.הפועל מאלה שגיא16.83333333הפועל גדרותמיקה ישראל

54.9הפועל גדרותרוני אלחנני14.2נתניהאביה נוי15.3666667מכבי מקפת פתח תקווהענבל ויינר14.6הפועל עמק יזרעאלשייה מרכוס וידר16.83333333ה רעננה.ל.עאילי מצגר

51.31666667הפועל גדרותסיוון עגמי14מכבי חיפהרוני האס אלדר15.3נתניהליהיא אזולאי14.6מכבי מקפת פתח תקווהמעיין פסקרו16.7נתניהליהיא אזולאי

50.86666667נתניהתמר רוזנטל13.5ברנר. א.הפועל מקאהן אלה15.2666667הפועל גדרותתמר ישראל14.35הפועל ראשון לציון  מרגריטה קובלנוב16.66666667מכבי מקפת פתח תקווהענבל ויינר

49.23333333ה רעננה.ל.עליאור שגיא13.5נתניהמאיה בן יוסף15.0333333מכבי חיפהשירי סטבסקי14.05ה רעננה.ל.עמאורי טויבין16.56666667הפועל גדרותמאיה שנידר

48.91666667ה רעננה.ל.עאמלי גולן13.4מכבי גלגולים כרמיאלאגם סלומון15הפועל גדרותרוני אלחנני13.85הפועל גדרותנויה כהן16.56666667הפועל גדרותחיים- שירה בן

48.46666667הפועל גדרותמוריה בריח13.4נתניהליהיא אזולאי14.9666667הפועל גדרותנויה כהן13.7הפועל גדרותלילך אלטשול16.53333333הפועל גדרותעלמה גונן

47.76666667נתניהשני תשובה13.4הפועל גדרותשי אורן14.8333333הפועל גדרותשי אורן13.25הפועל עמק יזרעאל ניצן ברקן16.43333333ה רעננה.ל.ענוי גוטליב

46.86666667הפועל גדרותלילך אלטשול13מכבי גלגולים כרמיאלדניאל ירדן14.7666667הפועל גדרותרוני אושפיז11.85הפועל גדרותרוני אושפיז16.4ה רעננה.ל.עמאורי טויבין

46.76666667נתניהמיכל זילבר12.8הפועל גדרותרוני אושפיז14.7333333הפועל גדרותסיוון עגמי10.7הפועל גדרותרוני אלחנני16.4מכבי מקפת פתח תקווהמעיין פסקרו

45.4נתניהליהיא אזולאי11.6הפועל גדרותסהר כהן14.7333333מכבי חיפהדנה שכטר10.65הפועל גדרותסיוון עגמי16.23333333הפועל גדרותסהר כהן

41.1הפועל גדרותסהר כהן11.1הפועל גדרותסיוון עגמי14.7נתניהשני תשובה0הפועל גדרותסהר כהן15.9ה רעננה.ל.עשירה סופר

39.41666667הפועל גדרותרוני אושפיז0ברנר. א.הפועל מגליה חביב14.6333333מכבי ירושליםאדירה זינגר0ברנר. א.הפועל מגליה חביב15.86666667הפועל גדרותנויה כהן

34.36666667הפועל תל אביבעומר וינשטיין0ה רעננה.ל.עשירה סופר14.6מכבי גלגולים כרמיאלאגם סלומון0ה רעננה.ל.עליאור שגיא15.2הפועל עמק יזרעאל ניצן ברקן

34.23333333ה רעננה.ל.עטומי כהן0ה רעננה.ל.עאלה פלד14.4333333הפועל גדרותחיים- שירה בן0ה רעננה.ל.עשירה סופר14.9הפועל גדרותרוני אלחנני

34.03333333ה רעננה.ל.עאילי מצגר0ה רעננה.ל.עטומי כהן14.3666667הפועל עמק יזרעאלזיו ברלב0ה רעננה.ל.עטומי כהן14.83333333הפועל גדרותסיוון עגמי

33.63333333ה רעננה.ל.עאלה פלד0ה רעננה.ל.עאמלי גולן14.2666667ה רעננה.ל.עשירה סופר0ה רעננה.ל.עאילי מצגר0הפועל גדרותלילך אלטשול

33.25הפועל עמק יזרעאלליבי מרום0ה רעננה.ל.עאילי מצגר14.2333333ה רעננה.ל.ענעמה שרב0ה רעננה.ל.ענעמה שרב0הפועל גדרותמוריה בריח

32.03333333מכבי מקפת פתח תקווהענבל ויינר0ה רעננה.ל.ענעמה שרב13.2666667הפועל גדרותסהר כהן0הפועל עמק יזרעאלסועד באשראת0הפועל גדרותרוני אושפיז

31.86666667ה רעננה.ל.ענעמה שרב0הפועל עמק יזרעאלסועד באשראת0ברנר. א.הפועל מגליה חביב0הפועל תל אביבעומר וינשטיין0ברנר. א.הפועל מגליה חביב

30.16666667ה רעננה.ל.עשירה סופר0הפועל תל אביבעומר וינשטיין0הפועל עמק יזרעאלסועד באשראת0מכבי מקפת פתח תקווהענבל ויינר0ה רעננה.ל.עאלה פלד

0ברנר. א.הפועל מגליה חביב0מכבי מקפת פתח תקווהענבל ויינר0רמת השרון. ס.אליהי חורב0רמת השרון. ס.אליהי חורב0הפועל עמק יזרעאלסועד באשראת

0הפועל עמק יזרעאלסועד באשראת0רמת השרון. ס.אליהי חורב0נתניהתמר רוזנטל0נתניהשני תשובה0רמת השרון. ס.אליהי חורב

0רמת השרון. ס.אליהי חורב0הפועל עמק יזרעאלליבי מרום0הפועל עמק יזרעאלליבי מרום0נתניהליהיא אזולאי0נתניהמיכל זילבר



תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

76.3קרית אונומיקה  חביב19.6קרית אונורפובסקי'יולנה  צ19.5קרית אונורפובסקי'יולנה  צ19.1333333בני הרצליהדניאל שפר19.4קרית אונומיקה  חביב

76.03333333בני הרצליהדניאל שפר19.4בני הרצליהמאיה לוי19.3הפועל תל אביבליה כצנלסון קוגן18.9333333בני הרצליהעלמה היבלום19.4רמת השרון. ס.אליהיא ויקי

75.95קרית אונורפובסקי'יולנה  צ19.4קרית אונוחוה גרדב19.3קרית אונומיקה  חביב18.8666667בני הרצליהמאיה לוי19.4רמת השרון. ס.אהילי וינשטיין

75.73333333בני הרצליהעלמה היבלום19.2הפועל תל אביבליה כצנלסון קוגן19.1רמת השרון. ס.אהילי וינשטיין18.6666667בני הרצליהאלה מעוז19.35הפועל תל אביבליה כצנלסון קוגן

75.71666667בני הרצליהמאיה לוי19.2קרית אונומיקה  חביב19בני הרצליהדניאל שפר18.55הפועל תל אביבמריה גרישפלד19.3רמת השרון. ס.איעל פודור

75.65הפועל תל אביבמריה גרישפלד19.1הפועל תל אביבעתליה קציר19הפועל תל אביבשחר גולן18.55קרית אונוחוה גרדב19.25מכבי מקפת פתח תקווהילין זלמן

75.35רמת השרון. ס.אהילי וינשטיין19.1קרית אונוליאל מליח19מטה אשרעדי זיגלמן18.5קרית אונוליאל מליח19.2ה רעננה.ל.עניצן פיינברג

75.25קרית אונוליאל מליח19הפועל תל אביבמריה גרישפלד18.9בני הרצליהעלמה היבלום18.5נתניהיסמין לשם19.2הפועל תל אביבמריה גרישפלד

75.15הפועל תל אביבליה כצנלסון קוגן19הפועל ראשון לציון                עינב גולן18.9הפועל תל אביבמריה גרישפלד18.4666667בני הרצליהאורן גרינברגר19.2הפועל תל אביבמעיין אמסטרדמר

74.8הפועל תל אביבעתליה קציר19הפועל ראשון לציון           אריאן עירוני18.65קרית אונוחוה גרדב18.4קרית אונומיקה  חביב19.1בני הרצליהדניאל שפר

74.75מטה אשרעדי זיגלמן19רמת השרון. ס.אהילי וינשטיין18.65קרית אונוליאל מליח18.3666667מכבי מקפת פתח תקווה נועה טקו19.1בני הרצליהעלמה היבלום

74.15הפועל אור יהודהלינוי יפת18.9הפועל תל אביבשחר גולן18.6בני הרצליהמאיה לוי18.35קרית אונויהודית היימן19.1בני הרצליהאלה מעוז

74.1רמת השרון. ס.אליה מזור18.9מטה אשרעדי זיגלמן18.6הפועל אור יהודהלינוי יפת18.35רמת השרון. ס.אליה מזור19.1קרית אונויעל היימן

73.91666667בני הרצליהאלה מעוז18.8בני הרצליהדניאל שפר18.55הפועל תל אביבעתליה קציר18.3הפועל תל אביבעתליה קציר19.1קרית אונורפובסקי'יולנה  צ

73.4קרית אונויהודית היימן18.8בני הרצליהעלמה היבלום18.45נתניהנעמי בולבציק18.3קרית אונויעל היימן19.05הפועל תל אביבים שניידמן

איה טאוב
מכבי מקפת 

פתח תקווה
73.4רמת השרון. ס.איעל פודור18.7בני הרצליהמיקה רוגה18.25רמת השרון. ס.אליה מזור18.25מטה אשרנוגה דתון19.05

72.55נתניהנעמי בולבציק18.7הפועל ראשון לציון        דיאנה דולגרוב18.1קרית אונויהודית היימן18.25רמת השרון. ס.איעל פודור19ה רעננה.ל.עיובל ויגדור

72.46666667בני הרצליהאורן גרינברגר18.7קרית אונויהודית היימן18.05בני הרצליהמיקה רוגה18.2הפועל אור יהודהלינוי יפת19קרית אונוליאל מליח

72.3רמת השרון. ס.אשקד קרפ18.7רמת השרון. ס.אליה מזור18.05מכבי חיפהכרמל ימינצקי18.15מטה אשרעדי זיגלמן19רמת השרון. ס.אמיקה אבידר

72.25מטה אשרנוגה דתון18.6מכבי מקפת פתח תקווהענבל כדורי18הפועל אור יהודהליאל נימני17.8666667מכבי מקפת פתח תקווהעלמה שם טוב19רמת השרון. ס.אשקד קרפ

72.16666667מכבי מקפת פתח תקווה נועה טקו18.5בני הרצליהאורן גרינברגר17.95בני הרצליהאלה מעוז17.85רמת השרון. ס.אהילי וינשטיין18.95הפועל תל אביבטל פלג

72.05בני הרצליהמיקה רוגה18.5הפועל אור יהודהלינוי יפת17.95מכבי חיפהשני איידס17.8הפועל תל אביבשחר גולן18.85בני הרצליהמאיה לוי

71.7הפועל ראשון לציון        דיאנה דולגרוב18.5הפועל ראשון לציון            עדן גוטצייט17.75נתניהטל אבס17.75קרית אונורפובסקי'יולנה  צ18.85הפועל אור יהודהלינוי יפת

71.65קרית אונויעל היימן18.5מכבי מקפת פתח תקווהעלמה שם טוב17.6מטה אשר בן אליעזרתמר17.7ברנר. א.הפועל ממעין פטולסקי18.85הפועל תל אביבעתליה קציר

71.65הפועל תל אביבאורי אורן18.5רמת השרון. ס.אשקד קרפ17.6מכבי מקפת פתח תקווה נועה טקו17.7הפועל משגבמאיה ווארף18.85מטה אשרנוגה דתון

71.55מכבי חיפהשני איידס18.5הפועל תל אביבאורי אורן17.6מכבי מקפת פתח תקווה ליה ארביב17.6666667מכבי מקפת פתח תקווה ליה ארביב18.85הפועל ראשון לציון           אריאן עירוני

71.4הפועל תל אביבטל פלג18.4הפועל תל אביבים שניידמן17.55רמת השרון. ס.איעל פודור17.65הפועל תל אביבמעיין אמסטרדמר18.8ה רעננה.ל.עיולי שלזינגר

71.4הפועל ראשון לציון            עדן גוטצייט18.4מכבי חיפהשני איידס17.45הפועל משגביעל עסיס17.65הפועל ראשון לציון        דיאנה דולגרוב18.8רמת השרון. ס.אליה מזור

71.15הפועל משגביעל עסיס18.3הפועל תל אביבטל פלג17.3מכבי מקפת פתח תקווהליבי נשיא17.65נתניהנעמי בולבציק18.8הפועל תל אביבאורי אורן

71.01666667מכבי מקפת פתח תקווהעלמה שם טוב18.3מכבי מקפת פתח תקווהרוזנבו/זיו יהודה 17.3נתניההדר בק17.6הפועל תל אביבים שניידמן18.75ה רעננה.ל.עמאי ליאון

70.86666667מכבי מקפת פתח תקווהילין זלמן18.3רמת השרון. ס.איעל פודור17.25הפועל משגביעל כץ17.6הפועל תל אביבאורי אורן18.75ה רעננה.ל.עשלי ויינשיל

70.7הפועל תל אביבמעיין אמסטרדמר18.3נתניהנעמי בולבציק17.25רמת השרון. ס.אשקד קרפ17.55ברנר. א.הפועל מסמסה נטע18.7בני הרצליהאורן גרינברגר

70.6קרית אונוחוה גרדב18.2בני הרצליהאלה מעוז17.2הפועל ראשון לציון            עדן גוטצייט17.55רמת השרון. ס.אליהיא ויקי18.7הפועל משגביעל עסיס

70.55הפועל ראשון לציון                עינב גולן18.2הפועל תל אביבדריה תורן17.15מטה אשרנוגה דתון17.55רמת השרון. ס.אשקד קרפ18.7מטה אשרעדי זיגלמן

70.45הפועל ראשון לציון           אריאן עירוני18.2מכבי מקפת פתח תקווה ליה ארביב17.15מכבי חיפהרותם קרבי17.5הפועל אור יהודהנועה אורי18.7הפועל ראשון לציון        דיאנה דולגרוב

70.35נתניהטל אבס18.2נתניהערבה ברזילאי17.05נתניהערבה ברזילאי17.5הפועל תל אביבטל פלג18.7מכבי מקפת פתח תקווהעלמה שם טוב

70.3מטה אשר בן אליעזרתמר18.2נתניהאדווה ניר17.05נתניהאדווה ניר17.4666667בני הרצליהרעות ליפ18.65הפועל אור יהודהשחף מילוא

70.3מכבי חיפהכרמל ימינצקי18.2נתניהמיכל כהן17.05נתניהמיכל כהן17.45הפועל ראשון לציון           אריאן עירוני18.65מכבי מקפת פתח תקווהליבי נשיא

70.25הפועל תל אביבים שניידמן18ברנר. א.הפועל משני משולם16.9מכבי מקפת פתח תקווהמיה טייב17.4333333מכבי מקפת פתח תקווהמוריה בן דוד18.6ה רעננה.ל.עשחף סווירי

70.1רמת השרון. ס.אליהיא ויקי18מטה אשרנוגה דתון16.85ברנר. א.הפועל ממעין פטולסקי17.4בני הרצליהמיקה רוגה18.6הפועל אור יהודהמיכל בהרי

70.05רמת השרון. ס.אמיקה אבידר18מכבי מקפת פתח תקווהמוריה בן דוד16.8בני הרצליהאורן גרינברגר17.4הפועל ראשון לציון                עינב גולן18.6הפועל משגבמאיה ווארף

70.03333333מכבי מקפת פתח תקווהמוריה בן דוד18קרית אונויעל היימן16.8הפועל אור יהודהשחף מילוא17.3666667מכבי מקפת פתח תקווהילין זלמן18.6הפועל תל אביבדריה תורן

69.95נתניההדר בק18רמת השרון. ס.אליהיא ויקי16.75הפועל תל אביבאורי אורן17.35הפועל ראשון לציון            עדן גוטצייט18.55מכבי מקפת פתח תקווהאור הורביץ

69.85הפועל משגביעל כץ18נתניההדר בק16.7הפועל אור יהודהרותם מילוא17.35רמת השרון. ס.אמיקה אבידר18.5ה רעננה.ל.עעדי קרן

69.76666667מכבי מקפת פתח תקווה ליה ארביב17.9מכבי מקפת פתח תקווהליבי נשיא16.65הפועל תל אביבטל פלג17.3הפועל משגבהלל כרמי18.5הפועל ראשון לציון                עינב גולן

69.65הפועל אור יהודהשחף מילוא17.8ה רעננה.ל.עעדי קרן16.65הפועל ראשון לציון        דיאנה דולגרוב17.3הפועל תל אביבליה כצנלסון קוגן18.5מכבי מקפת פתח תקווהליהי ישראל

איה טאוב17.8הפועל אור יהודהליאל נימני16.65מכבי מקפת פתח תקווהילין זלמן17.3מטה אשר בן אליעזרתמר18.5מכבי מקפת פתח תקווה נועה טקו
מכבי מקפת 

פתח תקווה
69.55

69.5הפועל אור יהודהנועה אורי17.8הפועל אור יהודהמיכל בהרי16.6הפועל משגבאגם אררה17.3נתניהטל אבס18.45ה רעננה.ל.עמייה דגן

69.35ה רעננה.ל.עשחף סווירי17.8הפועל משגביעל עסיס16.55מכבי מקפת פתח תקווהענבל כדורי17.2הפועל משגביעל עסיס18.45ה רעננה.ל.עליהי ארנון

69נתניהיסמין לשם17.8הפועל תל אביבמעיין אמסטרדמר16.5ברנר. א.הפועל מסמסה נטע17.1ה רעננה.ל.ענעמי רוזנבלום18.4הפועל אור יהודהרותם מילוא

68.95ה רעננה.ל.ענעמי רוזנבלום17.8מכבי מקפת פתח תקווהמיה טייב16.5ה רעננה.ל.עניצן פיינברג17.1הפועל תל אביבדריה תורן18.4הפועל אור יהודהעלמה עזרה

68.9ה רעננה.ל.עליהי ארנון17.8מכבי מקפת פתח תקווהליהי ישראל16.5ה רעננה.ל.ענעמי רוזנבלום17.1מכבי חיפהרותם קרבי18.4מכבי מקפת פתח תקווהמוריה בן דוד

68.65ה רעננה.ל.עיולי שלזינגר17.8מכבי מקפת פתח תקווהאור הורביץ16.5ה רעננה.ל.ערוני שטרנברג17.1מכבי מקפת פתח תקווהאגם תמיר18.35ה רעננה.ל.ענעמי רוזנבלום

איה טאוב18.35הפועל ראשון לציון            עדן גוטצייט
מכבי מקפת 

פתח תקווה
68.55מכבי חיפהרותם קרבי17.8רמת השרון. ס.אמיקה אבידר16.5הפועל אור יהודהנועה אורי17.05

68.46666667בני הרצליהרעות ליפ17.7ה רעננה.ל.עשחף סווירי16.45ברנר. א.הפועל משני משולם17מכבי מקפת פתח תקווהיהלי חדד18.3הפועל אור יהודהעמית ירון

68.4הפועל משגבאגם אררה17.7הפועל אור יהודהנועה אורי16.4ה רעננה.ל.עליהי ארנון16.95מכבי חיפהשני איידס18.3הפועל אור יהודהליאל נימני

68.16666667מכבי מקפת פתח תקווהאור הורביץ17.7הפועל אור יהודהשחף מילוא16.3ברנר. א.הפועל מתמר שפיר16.9ה רעננה.ל.עשחף סווירי18.25מכבי חיפהשני איידס

68.05מכבי מקפת פתח תקווהמיה טייב17.7מכבי חיפהכרמל ימינצקי16.3ה רעננה.ל.עעדי קרן16.9מכבי קריותשירה דויד18.25מכבי מקפת פתח תקווהרוזנבו/זיו יהודה 

67.96666667מכבי מקפת פתח תקווהליהי ישראל17.7מכבי מקפת פתח תקווה נועה טקו16.25קרית אונויעל היימן16.85נתניההדר בק18.25קרית אונויהודית היימן

67.55מכבי מקפת פתח תקווהרוזנבו/זיו יהודה 17.7נתניהטל אבס16.2מכבי מקפת פתח תקווהמוריה בן דוד16.8הפועל משגביעל כץ18.2ה רעננה.ל.עמיקה יהודאי

67.3ה רעננה.ל.ערוני שטרנברג17.6ה רעננה.ל.עמייה דגן16.15ה רעננה.ל.עמאי ליאון16.7ה רעננה.ל.עיולי שלזינגר18.2הפועל משגבענבר אלימלך

67.1ה רעננה.ל.עמאי ליאון17.6ה רעננה.ל.עליהי ארנון16.15ה רעננה.ל.עשחף סווירי16.7ה רעננה.ל.עמאי ליאון18.2הפועל משגביעל כץ

 ו
ה

רג
ד



איה טאוב16.6666667מכבי מקפת פתח תקווהאור הורביץ18.2מכבי מקפת פתח תקווהיהלי בן עמי
מכבי מקפת 

פתח תקווה
66.95נתניהערבה ברזילאי17.6הפועל משגביעל כץ16.15

66.95נתניהאדווה ניר17.6מכבי מקפת פתח תקווהיהלי בן עמי16.05הפועל תל אביבמעיין אמסטרדמר16.6הפועל משגבאגם אררה18.2מכבי מקפת פתח תקווהיהלי חדד

66.95נתניהמיכל כהן17.6מכבי מקפת פתח תקווהילין זלמן16בני הרצליהרעות ליפ16.55ה רעננה.ל.ערוני שטרנברג18.15הפועל משגבשני שיכורי

17.5ה רעננה.ל.עיובל ויגדור16הפועל אור יהודהעמית ירון16.55מכבי חיפהכרמל ימינצקי18.15מכבי מקפת פתח תקווהשירי מלכא
-אלכסנדרה סקולסקי

שיין
66.85מכבי חיפה

66.6מכבי מקפת פתח תקווהיהלי חדד17.4ה רעננה.ל.עיולי שלזינגר16מכבי מקפת פתח תקווהליהי ישראל16.5הפועל אור יהודהשחף מילוא18.15מכבי מקפת פתח תקווהענבל כדורי

16.45ה רעננה.ל.עליהי ארנון18.15נתניהנעמי בולבציק
-אלכסנדרה סקולסקי

שיין
66.15מכבי מקפת פתח תקווהאגם תמיר17.4הפועל משגבמאיה ווארף15.95מכבי חיפה

66.1ה רעננה.ל.עשלי ויינשיל17.3הפועל אור יהודההילה הילבלאוי15.95מכבי מקפת פתח תקווהעלמה שם טוב16.45נתניהערבה ברזילאי18.1בני הרצליהרעות ליפ

66.1הפועל משגבהלל כרמי17.3הפועל אור יהודהרותם מילוא15.9רמת השרון. ס.אמיקה אבידר16.45נתניהאדווה ניר18.1מטה אשר בן אליעזרתמר

65.6מכבי קריותשירה דויד17.3הפועל אור יהודהעלמה עזרה15.75ה רעננה.ל.עיולי שלזינגר16.45נתניהמיכל כהן18מכבי חיפהכרמל ימינצקי

17.9בני הרצליהמיקה רוגה
-אלכסנדרה סקולסקי

שיין
64.8הפועל תל אביבשחר גולן17.3הפועל משגבאגם אררה15.75נתניהיסמין לשם16.4מכבי חיפה

64.7הפועל משגבענבר אלימלך17.3מטה אשר בן אליעזרתמר15.65ה רעננה.ל.עמייה דגן16.25הפועל משגבשיר אררה17.9הפועל משגבאגם אררה

איה טאוב15.65הפועל ראשון לציון                עינב גולן16.2ה רעננה.ל.עמעיין גרשנזון17.9מכבי חיפהשיין-אלכסנדרה סקולסקי
מכבי מקפת 

פתח תקווה
64.05הפועל משגבשני שיכורי17.3

63.2ה רעננה.ל.עעפרי גימפל17.2מכבי קריותשירה דויד15.45ה רעננה.ל.עשלי ויינשיל16.15ברנר. א.הפועל מתמר שפיר17.9מכבי חיפהרותם קרבי

62.55הפועל משגבשיר אררה17.1הפועל משגבשיר אררה15.3ה רעננה.ל.עעפרי גימפל15.9מכבי מקפת פתח תקווהמיה טייב17.8ה רעננה.ל.ענילי ארז

60.8מכבי קריותליהי וולך17.1מכבי מקפת פתח תקווהאגם תמיר15.2הפועל משגבהלל כרמי15.8מכבי מקפת פתח תקווהרוזנבו/זיו יהודה 17.8הפועל אור יהודהנועה אורי

60.6ברנר. א.הפועל ממעין פטולסקי17ה רעננה.ל.עמיקה יהודאי15.2הפועל תל אביבים שניידמן15.6666667מכבי מקפת פתח תקווהליהי ישראל17.8נתניההדר בק

60.45הפועל משגבמאיה ווארף17ה רעננה.ל.ענעמי רוזנבלום15.2מכבי מקפת פתח תקווהרוזנבו/זיו יהודה 15.6ה רעננה.ל.ערומי דריק17.75ברנר. א.הפועל משני משולם

60.3ה רעננה.ל.עעדי קרן17הפועל משגבשני שיכורי15.15הפועל ראשון לציון           אריאן עירוני15.5הפועל משגבשני שיכורי17.75ברנר. א.הפועל מתמר שפיר

60.15ה רעננה.ל.עניצן פיינברג17מכבי קריותליהי וולך15.15מכבי מקפת פתח תקווהאור הורביץ15.3ה רעננה.ל.עשלי ויינשיל17.75נתניהיסמין לשם

59.4ה רעננה.ל.עמייה דגן17נתניהיסמין לשם15.15רמת השרון. ס.אליהיא ויקי15ה רעננה.ל.עאור מגן17.65ברנר. א.הפועל ממעין פטולסקי

59ברנר. א.הפועל מסמסה נטע16.9בני הרצליהרעות ליפ14.95הפועל משגבענבר אלימלך14.95הפועל משגבענבר אלימלך17.6נתניהטל אבס

58.35ה רעננה.ל.עיובל ויגדור16.8ה רעננה.ל.ערוני שטרנברג14.9ה רעננה.ל.עיובל ויגדור14.95מכבי קריותליהי וולך17.5ה רעננה.ל.עעפרי גימפל

58.25ה רעננה.ל.עאור מגן16.8מכבי מקפת פתח תקווהשירי מלכא14.9הפועל אור יהודהלירון וורצל14.1ה רעננה.ל.עעפרי גימפל17.45ה רעננה.ל.ערוני שטרנברג

57.6ברנר. א.הפועל מתמר שפיר16.8מכבי מקפת פתח תקווהיהלי חדד14.8ה רעננה.ל.עמיקה יהודאי7.75ה רעננה.ל.עניצן פיינברג17.45מכבי מקפת פתח תקווהאגם תמיר

56.55ה רעננה.ל.עמיקה יהודאי16.7ה רעננה.ל.עניצן פיינברג14.6מכבי מקפת פתח תקווהיהלי חדד7.7ה רעננה.ל.עמייה דגן17.45מכבי מקפת פתח תקווהמיה טייב

54.1הפועל אור יהודהליאל נימני16.7הפועל אור יהודהעמית ירון14.5מכבי מקפת פתח תקווהאגם תמיר7.7ה רעננה.ל.עעדי קרן17.4מכבי קריותשירה דויד

53.9הפועל תל אביבדריה תורן16.7הפועל משגבהלל כרמי14.1מכבי קריותשירה דויד6.95ה רעננה.ל.עיובל ויגדור17.35ברנר. א.הפועל מסמסה נטע

53.85מכבי מקפת פתח תקווהליבי נשיא16.6ה רעננה.ל.ענילי ארז14ה רעננה.ל.עאור מגן6.55ה רעננה.ל.עמיקה יהודאי16.9הפועל משגבהלל כרמי

53.3מכבי מקפת פתח תקווהענבל כדורי16.6ה רעננה.ל.עשלי ויינשיל13.85מכבי קריותליהי וולך6.4ה רעננה.ל.ענילי ארז16.3מכבי מקפת פתח תקווה ליה ארביב

52.4הפועל אור יהודהרותם מילוא16.6הפועל משגבענבר אלימלך13.4הפועל משגבשני שיכורי0ברנר. א.הפועל משני משולם16.1הפועל משגבשיר אררה

52.2ברנר. א.הפועל משני משולם16.6מכבי חיפהשיין-אלכסנדרה סקולסקי13.1הפועל משגבשיר אררה0הפועל אור יהודהעמית ירון15.25נתניהערבה ברזילאי

51הפועל אור יהודהעמית ירון16.4מכבי חיפהרותם קרבי6.75הפועל משגבמאיה ווארף0הפועל אור יהודהלירון וורצל15.25נתניהאדווה ניר

42.4ה רעננה.ל.ערומי דריק16.3ה רעננה.ל.עעפרי גימפל0ה רעננה.ל.ענילי ארז0הפועל אור יהודההילה הילבלאוי15.25נתניהמיכל כהן

40.8ה רעננה.ל.ענילי ארז16.2הפועל אור יהודהליאל סימן טוב0ה רעננה.ל.ערומי דריק0הפועל אור יהודההודיה פאסי15מכבי קריותליהי וולך

40.7ה רעננה.ל.עמעיין גרשנזון15.8הפועל אור יהודההודיה פאסי0ה רעננה.ל.עמעיין גרשנזון0הפועל אור יהודהליאל סימן טוב14.95ה רעננה.ל.עאור מגן

36.4הפועל אור יהודהמיכל בהרי15.5ה רעננה.ל.עמאי ליאון0הפועל אור יהודההילה הילבלאוי0הפועל אור יהודהליאל נימני14קרית אונוחוה גרדב

35.8מכבי מקפת פתח תקווהיהלי בן עמי15.4הפועל אור יהודהלירון וורצל0הפועל אור יהודההודיה פאסי0הפועל אור יהודהתמר שאבי13.8ה רעננה.ל.ערומי דריק

35.7הפועל אור יהודהעלמה עזרה14.3ה רעננה.ל.עאור מגן0הפועל אור יהודהליאל סימן טוב0הפועל אור יהודהמיכל בהרי10.3ה רעננה.ל.עמעיין גרשנזון

34.95מכבי מקפת פתח תקווהשירי מלכא14.2ה רעננה.ל.עמעיין גרשנזון0הפועל אור יהודהתמר שאבי0הפועל אור יהודהרותם מילוא9.1הפועל תל אביבשחר גולן

30.3הפועל אור יהודהלירון וורצל13ה רעננה.ל.ערומי דריק0הפועל אור יהודהמיכל בהרי0הפועל אור יהודהעלמה עזרה0הפועל אור יהודהלירון וורצל

17.3הפועל אור יהודההילה הילבלאוי8.4ברנר. א.הפועל ממעין פטולסקי0הפועל אור יהודהעלמה עזרה0הפועל אור יהודהמוראל יוסף0הפועל אור יהודההילה הילבלאוי

16.2הפועל אור יהודהליאל סימן טוב7.6ברנר. א.הפועל מסמסה נטע0הפועל אור יהודהמוראל יוסף0מטה אשרשירה פרץ0הפועל אור יהודההודיה פאסי

15.8הפועל אור יהודההודיה פאסי7.4ברנר. א.הפועל מתמר שפיר0הפועל תל אביבדריה תורן0מכבי מקפת פתח תקווהיהלי בן עמי0הפועל אור יהודהליאל סימן טוב

0הפועל אור יהודהתמר שאבי0הפועל אור יהודהתמר שאבי0מטה אשרשירה פרץ0מכבי מקפת פתח תקווהשירי מלכא0הפועל אור יהודהתמר שאבי

0הפועל אור יהודהמוראל יוסף0הפועל אור יהודהמוראל יוסף0מכבי מקפת פתח תקווהיהלי בן עמי0מכבי מקפת פתח תקווהליבי נשיא0הפועל אור יהודהמוראל יוסף

0מטה אשרשירה פרץ0מטה אשרשירה פרץ0מכבי מקפת פתח תקווהשירי מלכא0מכבי מקפת פתח תקווהענבל כדורי0מטה אשרשירה פרץ

0רמת השרון. ס.אאלי ארליך0רמת השרון. ס.אאלי ארליך0רמת השרון. ס.אאלי ארליך0רמת השרון. ס.אאלי ארליך0רמת השרון. ס.אאלי ארליך



תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

42.85רמת השרון. ס.אשי קדוש11.3רמת השרון. ס.אשי קדוש11.35רמת השרון. ס.אשי קדוש7.6קרית אונועמית שמוחה12.95רמת השרון. ס.אשי קדוש

37קרית אונועמית שמוחה9.8מכבי מקפת פתח תקווהרחלי כהן10.05מכבי חיפהנועם טל7.25רמת השרון. ס.אשי קדוש11.3מכבי מקפת פתח תקווהשני לביא

35.8מכבי חיפהנועם טל9.8מכבי מקפת פתח תקווהשני לביא8.9קרית אונועמית שמוחה6.95מכבי מקפת פתח תקווהשני לביא11.1קרית אונועמית שמוחה

35.45מכבי מקפת פתח תקווהשני לביא9.4מכבי חיפהנועם טל8.85הפועל משגבנועם כץ6.1מכבי חיפהנועם טל10.75מכבי מקפת פתח תקווהשני שמש

31.75מכבי מקפת פתח תקווהרחלי כהן9.4קרית אונועמית שמוחה8.5מכבי חיפהשי ברלד ברק5.5הפועל תל אביבמעיין פילינג10.65מכבי מקפת פתח תקווהרחלי כהן

30.85הפועל תל אביבמעיין פילינג9.1מכבי מקפת פתח תקווהשני שמש7.4מכבי מקפת פתח תקווהשני לביא4.8מכבי מקפת פתח תקווהרחלי כהן10.5מכבי חיפהשי ברלד ברק

28מכבי חיפהשי ברלד ברק9מכבי חיפהשי ברלד ברק6.55הפועל תל אביבמעיין פילינג3.4מכבי מקפת פתח תקווהשני שמש10.25מכבי חיפהנועם טל

23.25מכבי מקפת פתח תקווהשני שמש8.6הפועל תל אביבמעיין פילינג6.5מכבי מקפת פתח תקווהרחלי כהן0הפועל משגבנועם כץ10.2הפועל תל אביבמעיין פילינג

8.85הפועל משגבנועם כץ4.5מכבי מקפת פתח תקווהניקול לנדו0מכבי מקפת פתח תקווהניקול לנדו0מכבי חיפהשי ברלד ברק0הפועל משגבנועם כץ

4.5מכבי מקפת פתח תקווהניקול לנדו0הפועל משגבנועם כץ0מכבי מקפת פתח תקווהרומי לוין0מכבי מקפת פתח תקווהניקול לנדו0מכבי מקפת פתח תקווהניקול לנדו

0מכבי מקפת פתח תקווהרומי לוין0מכבי מקפת פתח תקווהרומי לוין0מכבי מקפת פתח תקווהשחר רגב0מכבי מקפת פתח תקווהרומי לוין0מכבי מקפת פתח תקווהרומי לוין

0מכבי מקפת פתח תקווהשחר רגב0מכבי מקפת פתח תקווהשחר רגב0מכבי מקפת פתח תקווהשני שמש0מכבי מקפת פתח תקווהשחר רגב0מכבי מקפת פתח תקווהשחר רגב

תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

41.7מכבי חיפהיעל גיא11.3מכבי חיפהיעל גיא9.55הפועל תל אביבאופיר דקל9.7מכבי חיפהיעל גיא11.75רמת השרון. ס.ארומי היגרשט

37.85רמת השרון. ס.ארומי היגרשט9.4הפועל תל אביבאופיר דקל9.15מכבי חיפהיעל גיא8.1רמת השרון. ס.ארומי היגרשט11.55מכבי חיפהיעל גיא

36.8הפועל תל אביבאופיר דקל9.3רמת השרון. ס.ארומי היגרשט8.7רמת השרון. ס.ארומי היגרשט8מכבי חיפהנויה רוזנברג11.2הפועל תל אביבאופיר דקל

35.1מכבי חיפהנויה רוזנברג9.2מכבי חיפהטליה טולדנו8.15מכבי חיפהקשת טל6.95מכבי חיפהקשת טל10.75מכבי חיפהנויה רוזנברג

33.2מכבי חיפהקשת טל9מכבי חיפהנויה רוזנברג7.35מכבי חיפהנויה רוזנברג6.65הפועל תל אביבאופיר דקל10.7מכבי חיפהטליה טולדנו

30.6מכבי חיפהטליה טולדנו7.8מכבי חיפהקשת טל6.6מכבי חיפהטליה טולדנו4.1מכבי חיפהטליה טולדנו10.3מכבי חיפהקשת טל

0מכבי מקפת פתח תקווההדר פסח0מכבי מקפת פתח תקווההדר פסח0מכבי מקפת פתח תקווההדר פסח0מכבי מקפת פתח תקווההדר פסח0מכבי מקפת פתח תקווההדר פסח
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תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

44.61666667הפועל תל אביבנטע שר שלום12.1הפועל תל אביבנטע שר שלום12.3666667בני הרצליהלירן יצחקי9.66666667נתניהמאי11.85הפועל גדרותנועה אביב

41.51666667בני הרצליהלירן יצחקי11.7מכבי חיפהנעם שמואלי11.2333333הפועל תל אביבנטע שר שלום9.66666667נתניהגליה אייל11.65הפועל תל אביבנטע שר שלום

41.13333333רמת השרון. ס.אשיר נוביק10.8מכבי חיפהנעה גלובקין11.2רמת השרון. ס.אעדן שרון9.63333333הפועל תל אביבנטע שר שלום11.4מכבי חיפהנעה גלובקין

41.1נתניהמאי10.7מכבי חיפהרוני לוי10.7בני הרצליהליהי עורי9.4מכבי חיפהשקד אטקין11.4נתניהמאי

41.1נתניהגליה אייל10.6רמת השרון. ס.אנוי ליטובסקי10.6רמת השרון. ס.אשיר נוביק9.33333333מכבי חיפהרוני לוי11.4נתניהגליה אייל

40.93333333רמת השרון. ס.אעדן שרון10.5נתניהמאי10.4מכבי חיפהנעם שמואלי9.26666667בני הרצליהליאן רומנו11.3רמת השרון. ס.אשיר נוביק

40.75מכבי חיפהנעם שמואלי10.5נתניהגליה אייל10.1333333הפועל גדרותרומי ברק8.93333333רמת השרון. ס.אשיר נוביק11.25בני הרצליהלירן יצחקי

39.13333333בני הרצליהליאן רומנו10.4מכבי חיפהשקד אטקין9.53333333נתניהמאי8.3בני הרצליהלירן יצחקי11.25מכבי חיפהנעם שמואלי

38.33333333מכבי חיפהנעה גלובקין10.4רמת השרון. ס.אעדן שרון9.53333333נתניהגליה אייל8.13333333רמת השרון. ס.אעדן שרון11.2רמת השרון. ס.אעדן שרון

37.86666667הפועל גדרותרומי ברק10.3רמת השרון. ס.אשיר נוביק9.23333333רמת השרון. ס.אנוי ליטובסקי8.03333333הפועל גדרותרומי ברק10.9בני הרצליהליהי עורי

37.58333333רמת השרון. ס.אנוי ליטובסקי10.2בני הרצליהליאן רומנו9.16666667בני הרצליהליאן רומנו8הפועל גדרותנועה אביטל10.9מכבי מקפת פתח תקווהאביב שעשוע

37.55הפועל גדרותנועה אביב10.2מכבי חיפהעדי אייזנר8.86666667הפועל גדרותנועה אביב8רמת השרון. ס.אנוי ליטובסקי10.8בני הרצליהיסמין רוזנשטיין

37.18333333בני הרצליהליהי עורי10הפועל גדרותנועה אביב8.8מכבי חיפהנעה גלובקין7.93333333מכבי חיפהעדי אייזנר10.8מכבי גלגולים כרמיאלניצן רשף

36.98333333מכבי חיפהעדי אייזנר9.9מכבי גלגולים כרמיאלניצן רשף8.7מכבי חיפהתמר ברנסקי7.8הפועל תל אביברותם ברקמן10.75בני הרצליהמיקה ויגודסקי

36.2מכבי חיפהשקד אטקין9.8הפועל תל אביברותם ברקמן8.43333333הפועל תל אביבמירית מור7.6מכבי חיפהתמר ברנסקי10.65הפועל תל אביבמירית מור

36.11666667מכבי חיפהרוני לוי9.7מכבי מקפת פתח תקווהאור טנגו8.33333333הפועל גדרותארמן אביגיל7.5רמת השרון. ס.אתומי שנקר10.65מכבי חיפהרוני לוי

35.31666667הפועל תל אביבמירית מור9.6בני הרצליהלירן יצחקי8.3מכבי חיפהעדי אייזנר7.43333333הפועל תל אביבטל סגל 10.6מכבי חיפהשקד אטקין

34.96666667מכבי גלגולים כרמיאלניצן רשף9.4הפועל תל אביבמירית מור8.16666667מכבי גלגולים כרמיאלרותם בוזלגו7.4מכבי גלגולים כרמיאלרותם בוזלגו10.55מכבי חיפהעדי אייזנר

34.95מכבי חיפהתמר ברנסקי9.4הפועל משגבאריאל פייט8.1מכבי מקפת פתח תקווהאביב שעשוע7.4מכבי חיפהנעם שמואלי10.5בני הרצליהליאן רומנו

34.46666667מכבי גלגולים כרמיאלרותם בוזלגו9.35בני הרצליהליהי עורי8.03333333הפועל עמק יזרעאלמיקה כץ7.33333333מכבי חיפהנעה גלובקין10.5הפועל גדרותשוב קארין

34.3הפועל תל אביברותם ברקמן9.3הפועל גדרותרומי ברק7.86666667מכבי מקפת פתח תקווהאור טנגו7.03333333מכבי גלגולים כרמיאלניצן רשף10.4הפועל גדרותרומי ברק

33.76666667מכבי מקפת פתח תקווהאביב שעשוע9מכבי חיפהתמר ברנסקי7.6הפועל גדרותסקלר נועה6.96666667הפועל גדרותארמן אביגיל10.35מכבי מקפת פתח תקווהאור טנגו

33.46666667הפועל תל אביבטל סגל 8.9הפועל תל אביבטל סגל 7.53333333הפועל תל אביבטל סגל 6.83333333הפועל גדרותנועה אביב10.3הפועל עמק יזרעאלעמית קלימי

33.21666667מכבי מקפת פתח תקווהאור טנגו8.9הפועל עמק יזרעאלמיקה כץ7.23333333מכבי גלגולים כרמיאלניצן רשף6.83333333הפועל תל אביבמירית מור10.25הפועל עמק יזרעאלמיקה כץ

32.41666667הפועל עמק יזרעאלמיקה כץ8.7מכבי גלגולים כרמיאלרותם בוזלגו7הפועל תל אביברותם ברקמן6.76666667מכבי מקפת פתח תקווהאביב שעשוע10.2מכבי גלגולים כרמיאלרותם בוזלגו

32.1הפועל גדרותארמן אביגיל8.5הפועל גדרותנועה אביטל6.66666667הפועל גדרותשוב קארין6.5הפועל עמק יזרעאלעמית קלימי10.1הפועל עמק יזרעאלהגר אבינערי

32הפועל גדרותנועה אביטל8.5הפועל עמק יזרעאלעמית קלימי6.5הפועל עמק יזרעאלאור ביטמן6.3הפועל עמק יזרעאלנועה ניר10הפועל עמק יזרעאלאור ביטמן

30.73333333הפועל גדרותשוב קארין8.4מכבי מקפת פתח תקווהעמית כדורי6.23333333הפועל עמק יזרעאלנועה ניר6.23333333בני הרצליהליהי עורי9.8הפועל עמק יזרעאלנועה ניר

30.33333333הפועל עמק יזרעאלעמית קלימי8הפועל עמק יזרעאלהגר אבינערי5.8הפועל גדרותנועה אביטל5.76666667הפועל גדרותשוב קארין9.8הפועל משגבאריאל פייט

30.23333333הפועל עמק יזרעאלנועה ניר8מכבי מקפת פתח תקווהאביב שעשוע5.8מכבי חיפהשקד אטקין5.73333333הפועל עמק יזרעאלאור ביטמן9.75רמת השרון. ס.אנוי ליטובסקי

28.5הפועל גדרותסקלר נועה7.9הפועל גדרותסקלר נועה5.43333333מכבי חיפהרוני לוי5.3הפועל משגבאריאל פייט9.7הפועל גדרותנועה אביטל

25.73333333הפועל עמק יזרעאלאור ביטמן7.9הפועל גדרותארמן אביגיל5.03333333הפועל עמק יזרעאלעמית קלימי5.3מכבי מקפת פתח תקווהאור טנגו9.7הפועל תל אביברותם ברקמן

24.5הפועל משגבאריאל פייט7.9הפועל עמק יזרעאלנועה ניר0בני הרצליהיסמין רוזנשטיין5.23333333הפועל עמק יזרעאלמיקה כץ9.65מכבי חיפהתמר ברנסקי

21.3הפועל עמק יזרעאלהגר אבינערי7.8הפועל גדרותשוב קארין0בני הרצליהמיקה ויגודסקי3.7הפועל גדרותסקלר נועה9.6הפועל תל אביבטל סגל 

10.8בני הרצליהיסמין רוזנשטיין3.5הפועל עמק יזרעאלאור ביטמן0הפועל אור יהודהשיר קטן3.2הפועל עמק יזרעאלהגר אבינערי9.3הפועל גדרותסקלר נועה

10.75בני הרצליהמיקה ויגודסקי0בני הרצליהיסמין רוזנשטיין0הפועל עמק יזרעאלנעמה קופלוביץ0בני הרצליהיסמין רוזנשטיין8.9הפועל גדרותארמן אביגיל

8.4הפועל תל אביבאורי מילמן0בני הרצליהמיקה ויגודסקי0הפועל עמק יזרעאלהגר אבינערי0בני הרצליהמיקה ויגודסקי8.4הפועל תל אביבאורי מילמן

8.4מכבי מקפת פתח תקווהעמית כדורי0הפועל אור יהודהשיר קטן0הפועל משגבאריאל פייט0הפועל אור יהודהשיר קטן0הפועל אור יהודהשיר קטן

7.5רמת השרון. ס.אתומי שנקר0הפועל עמק יזרעאלנעמה קופלוביץ0הפועל משגבשני שולט0הפועל עמק יזרעאלנעמה קופלוביץ0הפועל עמק יזרעאלנעמה קופלוביץ

0הפועל אור יהודהשיר קטן0הפועל משגבשני שולט0הפועל תל אביבאורי מילמן0הפועל משגבשני שולט0הפועל משגבשני שולט

0הפועל עמק יזרעאלנעמה קופלוביץ0הפועל תל אביבאורי מילמן0מכבי מקפת פתח תקווהעמית כדורי0הפועל תל אביבאורי מילמן0מכבי מקפת פתח תקווהעמית כדורי

0הפועל משגבשני שולט0רמת השרון. ס.אתומי שנקר0רמת השרון. ס.אתומי שנקר0מכבי מקפת פתח תקווהעמית כדורי0רמת השרון. ס.אתומי שנקר
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תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

72.73333333רמת השרון. ס.אנועה סופר18.2מכבי מקפת פתח תקווההילה איתן18.9רמת השרון. ס.אמאיה שוורץ17.9333333רמת השרון. ס.אנועה סופר19.4רמת השרון. ס.אאריה- מיה בן

71.01666667מכבי מקפת פתח תקווההילה איתן18רמת השרון. ס.אנועה סופר18.5רמת השרון. ס.אליה גרשט17.7מכבי מקפת פתח תקווהאליס אקסל 19.3מכבי מקפת פתח תקווההילה איתן

70.46666667רמת השרון. ס.אליה גרשט17.5רמת השרון. ס.אאריה- מיה בן18.2רמת השרון. ס.אעדן מקסקט17.0666667רמת השרון. ס.אליה גרשט19.2רמת השרון. ס.אנועה סופר

70.13333333רמת השרון. ס.אעדן מקסקט17.5רמת השרון. ס.אעדן מקסקט17.9רמת השרון. ס.אעמית גרפינקלOA16.9666667בני הרצליהשירה לברן19הפועל משגביערה גילת

69.4רמת השרון. ס.אמאיה שוורץ17.2הפועל אור יהודהליאן אביב17.7מכבי מקפת פתח תקווהאליס אקסל 16.9רמת השרון. ס.אעמית גרפינקל18.85רמת השרון. ס.אליאן וינשטיין

69.3רמת השרון. ס.אעמית גרפינקלOA17.1333333בני הרצליהליא גרשון17.6רמת השרון. ס.אנועה סופר16.5666667מכבי מקפת פתח תקווההילה איתןOA18.8בני הרצליהליא גרשון

69.21666667רמת השרון. ס.אאריה- מיה בן16.9רמת השרון. ס.ארוני איתן17.5הפועל אור יהודהליאן אביבOA16.4666667בני הרצליהליא גרשון18.65מכבי חיפהנגה ברזילי

OA69.2בני הרצליהליא גרשון16.8רמת השרון. ס.אליה גרשט17.4מכבי חיפהנגה ברזילי16.3666667רמת השרון. ס.אאריה- מיה בן18.55הפועל משגביובל גטומה

68.71666667מכבי חיפהנגה ברזילי16.8רמת השרון. ס.אמאיה שוורץ17.1הפועל משגביובל גטומה16.2333333רמת השרון. ס.ארוני איתן18.5רמת השרון. ס.אעמית גרפינקל

68.7מכבי מקפת פתח תקווהאליס אקסל OA16.7בני הרצליהאגם רזניק16.95מכבי מקפת פתח תקווההילה איתן16.2מכבי גלגולים כרמיאלתהל אסטרין18.35ברנר. א.הפועל ממאיה פטולסקי

68.5הפועל אור יהודהליאן אביב16.5מכבי חיפהנגה ברזיליOA16.8בני הרצליהליא גרשון16.1666667מכבי חיפהנגה ברזילי18.35מכבי מקפת פתח תקווהשובל עטר

67.98333333רמת השרון. ס.ארוני איתן16.4הפועל משגביערה גילת16.65מכבי מקפת פתח תקווהשובל עטר16.1333333רמת השרון. ס.אעדן מקסקט18.35רמת השרון. ס.ארוני איתן

66.63333333מכבי מקפת פתח תקווהשובל עטר16.4רמת השרון. ס.אנעמה אשל16.6ברנר. א.הפועל ממאיה פטולסקי15.9הפועל משגביערה גילת18.3ברנר. א.הפועל מקליינברט שקד

66.41666667הפועל משגביובל גטומהOA16.2בני הרצליהאמילי רומנו16.5הפועל עמק יזרעאלמרוה רווה15.8333333מכבי מקפת פתח תקווהשובל עטר18.3הפועל אור יהודהליאן אביב

65.91666667רמת השרון. ס.אנעמה אשלOA16.2בני הרצליהשירה לברן16.5מכבי חיפהעדן ורה15.7666667הפועל משגביובל גטומה18.3רמת השרון. ס.אעדן מקסקט

65.68333333ברנר. א.הפועל ממאיה פטולסקי16.1רמת השרון. ס.אגילי אורן16.5רמת השרון. ס.ארוני איתן15.7רמת השרון. ס.אמאיה שוורץ18.25רמת השרון. ס.אנעמה אשל

OA65.41666667בני הרצליהאגם רזניק16רמת השרון. ס.אעמית גרפינקל16.5רמת השרון. ס.אנעמה אשל15.5666667רמת השרון. ס.ארז אינגל18.2רמת השרון. ס.אגילי אורן

65.33333333רמת השרון. ס.אגילי אורן15.9מכבי גלגולים כרמיאלשחר קורלנד16.1רמת השרון. ס.אליאן וינשטיין15.5הפועל אור יהודהליאן אביבOA18.1בני הרצליהאמילי רומנו

64.88333333רמת השרון. ס.אליאן וינשטיין15.8מכבי מקפת פתח תקווהשובל עטר15.95רמת השרון. ס.אאריה- מיה בן15.4333333רמת השרון. ס.אגילי אורן18.1רמת השרון. ס.אליה גרשט

64.33333333מכבי גלגולים כרמיאלשחר קורלנד15.7מכבי מקפת פתח תקווהאליס אקסל 15.7מכבי גלגולים כרמיאלשחר קורלנדOA15.2666667בני הרצליהאמילי רומנוOA18.05בני הרצליהשירה לברן

OA64.31666667בני הרצליהשירה לברן15.6ברנר. א.הפועל ממאיה פטולסקי15.6הפועל משגבליבי קלמןOA15.2666667בני הרצליהאגם רזניק18רמת השרון. ס.אמאיה שוורץ

OA64.16666667בני הרצליהאמילי רומנו15.5הפועל עמק יזרעאלמרוה רווה15.6רמת השרון. ס.ארז אינגל15.2333333מכבי גלגולים כרמיאלשחר קורלנד17.95הפועל משגבליבי קלמן

62.95מכבי גלגולים כרמיאלתהל אסטרין15.2מכבי מקפת פתח תקווהדרור לובצקי15.6רמת השרון. ס.אגילי אורן15.1333333ברנר. א.הפועל ממאיה פטולסקיOA17.9בני הרצליהאגם רזניק

62.76666667רמת השרון. ס.ארז אינגל15ברנר. א.הפועל מקליינברט שקדOA15.55בני הרצליהאגם רזניק15.1333333רמת השרון. ס.אליאן וינשטיין17.9מכבי מקפת פתח תקווהדרור לובצקי

62.28333333מכבי חיפהעדן ורה15הפועל משגביובל גטומה15.4ברנר. א.הפועל מקליינברט שקד15.1מכבי מקפת פתח תקווהמיקה פרנקל17.75מכבי חיפהעדן ורה

62.03333333הפועל עמק יזרעאלמרוה רווה14.8הפועל עמק יזרעאלשלי בראון15.3הפועל עמק יזרעאלעלמה רויטמן15.1הפועל משגבליבי קלמן17.7ברנר. א.הפועל מלינוי ויקיוסקי

61.85הפועל משגבליבי קלמן14.8רמת השרון. ס.אליאן וינשטיין15.3מכבי גלגולים כרמיאלתהל אסטרין15.0666667הפועל משגבנטע עסיס17.6ברנר. א.הפועל מסלומן רותם

61.73333333מכבי מקפת פתח תקווהדרור לובצקי14.7רמת השרון. ס.ארז אינגל15.15רמת השרון. ס.אנטע ליטבה15.0333333רמת השרון. ס.אליאור חביב17.6הפועל עמק יזרעאלנטע לשם

61.18333333הפועל עמק יזרעאלנטע לשם14.6מכבי חיפהעדן ורה15.15הפועל עמק יזרעאליל'ענבר אברג15הפועל עמק יזרעאלשלי בראון17.6מכבי מקפת פתח תקווהאליס אקסל 

60.75הפועל עמק יזרעאלעלמה רויטמן14.3הפועל עמק יזרעאלעלמה רויטמן15.1ברנר. א.הפועל מלינוי ויקיוסקי15הפועל עמק יזרעאלעלמה רויטמן17.5מכבי גלגולים כרמיאלשחר קורלנד

60.7הפועל עמק יזרעאלשלי בראון14.3מכבי גלגולים כרמיאלנגה דותן14.95הפועל עמק יזרעאלנטע לשם14.8333333מכבי מקפת פתח תקווהדרור לובצקי17.3מכבי גלגולים כרמיאלנגה דותן

59.86666667הפועל משגביערה גילת14.2הפועל גדרותרומי טבעOA14.6בני הרצליהאמילי רומנו14.7666667רמת השרון. ס.אנעמה אשל17.25מכבי גלגולים כרמיאלתהל אסטרין

59.53333333הפועל עמק יזרעאליל'ענבר אברג14.2הפועל עמק יזרעאלנטע לשם14.4הפועל עמק יזרעאלשלי בראון14.7הפועל עמק יזרעאליערה בן משה17.15רמת השרון. ס.אליאור חביב

59.1מכבי גלגולים כרמיאלנגה דותן14.2מכבי גלגולים כרמיאלתהל אסטרין14.3ברנר. א.הפועל ממרגוליס יובל14.7רמת השרון. ס.אנטע ליטבה16.9רמת השרון. ס.ארז אינגל

58.33333333רמת השרון. ס.אליאור חביב14.2הפועל ראשון לציון             שילי נוה13.8מכבי מקפת פתח תקווהדרור לובצקי14.6333333הפועל גדרותרומי טבע16.8ברנר. א.הפועל ממרגוליס יובל

57.63333333ברנר. א.הפועל ממרגוליס יובל14.1ברנר. א.הפועל מלינוי ויקיוסקי13.3מכבי גלגולים כרמיאלנגה דותן14.6הפועל ראשון לציון             שילי נוה16.75הפועל עמק יזרעאליל'ענבר אברג

57.58333333ברנר. א.הפועל מסלומן רותם13.8ברנר. א.הפועל מסלומן רותם13.15ברנר. א.הפועל מסלומן רותם14.4333333הפועל עמק יזרעאלנטע לשם16.6הפועל עמק יזרעאליערה בן משה

57.03333333הפועל גדרותרומי טבע13.6הפועל עמק יזרעאליל'ענבר אברגOA13.1בני הרצליהשירה לברן14.2מכבי גלגולים כרמיאלנגה דותן16.5הפועל עמק יזרעאלשלי בראון

52.05הפועל עמק יזרעאליערה בן משה13.5רמת השרון. ס.אליאור חביב13.1מכבי מקפת פתח תקווהמיקה פרנקל14.0333333הפועל עמק יזרעאליל'ענבר אברג16.4הפועל עמק יזרעאלמרוה רווה

48.7ברנר. א.הפועל מקליינברט שקד13.2הפועל משגבליבי קלמן12.65רמת השרון. ס.אליאור חביב13.6333333ברנר. א.הפועל ממרגוליס יובל16.15הפועל עמק יזרעאלעלמה רויטמן

46.9ברנר. א.הפועל מלינוי ויקיוסקי12.9ברנר. א.הפועל ממרגוליס יובל12.2הפועל גדרותרומי טבע13.6333333הפועל עמק יזרעאלמרוה רווה16הפועל גדרותרומי טבע

44הפועל ראשון לציון             שילי נוה12.5מכבי מקפת פתח תקווהמיקה פרנקל12.15הפועל עמק יזרעאליערה בן משה13.4333333מכבי חיפהעדן ורה15.2הפועל ראשון לציון             שילי נוה

40.7מכבי מקפת פתח תקווהמיקה פרנקל8.6הפועל עמק יזרעאליערה בן משה11.1הפועל משגבנטע עסיס13.0333333ברנר. א.הפועל מסלומן רותם15.1ה רעננה.ל.עאלינור טיקולסקר

29.85רמת השרון. ס.אנטע ליטבה0הפועל גדרותשי צוברי8.56666667הפועל משגביערה גילת0הפועל גדרותשי צוברי14.9הפועל תל אביבמיקה מרחבי

26.16666667הפועל משגבנטע עסיס0ברנר. א.הפועל מפרגודין רותם0הפועל גדרותשי צוברי0ברנר. א.הפועל מפרגודין רותם13.5הפועל תל אביבאודליה סופר

15.1ה רעננה.ל.עאלינור טיקולסקר0ברנר. א.הפועל מקטרון מיקה0ברנר. א.הפועל מפרגודין רותם0ברנר. א.הפועל מקליינברט שקד0הפועל גדרותשי צוברי

14.9הפועל תל אביבמיקה מרחבי0ברנר. א.הפועל מנעמה סמטה0ברנר. א.הפועל מקטרון מיקה0ברנר. א.הפועל מקטרון מיקה0ברנר. א.הפועל מפרגודין רותם

13.5הפועל תל אביבאודליה סופר0הפועל משגבנטע עסיס0ברנר. א.הפועל מנעמה סמטה0ברנר. א.הפועל מנעמה סמטה0ברנר. א.הפועל מקטרון מיקה

0הפועל גדרותשי צוברי0הפועל תל אביבמיקה מרחבי0הפועל תל אביבמיקה מרחבי0ברנר. א.הפועל מלינוי ויקיוסקי0ברנר. א.הפועל מנעמה סמטה

0ברנר. א.הפועל מפרגודין רותם0הפועל תל אביבמאי נקר0הפועל תל אביבמאי נקר0הפועל תל אביבמיקה מרחבי0הפועל משגבנטע עסיס

0ברנר. א.הפועל מקטרון מיקה0הפועל תל אביבנועה פלג0הפועל תל אביבנועה פלג0הפועל תל אביבמאי נקר0הפועל תל אביבמאי נקר

0ברנר. א.הפועל מנעמה סמטה0הפועל תל אביבשלו זהר0הפועל תל אביבשלו זהר0הפועל תל אביבנועה פלג0הפועל תל אביבנועה פלג

0הפועל תל אביבמאי נקר0הפועל תל אביבעלמה שייט 0הפועל תל אביבעלמה שייט 0הפועל תל אביבשלו זהר0הפועל תל אביבשלו זהר

0הפועל תל אביבנועה פלג0הפועל תל אביבמירב שפירו0הפועל תל אביבמירב שפירו0הפועל תל אביבעלמה שייט 0הפועל תל אביבעלמה שייט 

0הפועל תל אביבשלו זהר0רמת השרון. ס.אנטע ליטבה0הפועל ראשון לציון             שילי נוה0הפועל תל אביבמירב שפירו0הפועל תל אביבמירב שפירו

0הפועל תל אביבעלמה שייט 0ה רעננה.ל.עאלינור טיקולסקר0ה רעננה.ל.עאלינור טיקולסקר0ה רעננה.ל.עאלינור טיקולסקר0מכבי מקפת פתח תקווהמיקה פרנקל

0הפועל תל אביבמירב שפירו0הפועל תל אביבאודליה סופר0הפועל תל אביבאודליה סופר0הפועל תל אביבאודליה סופר0רמת השרון. ס.אנטע ליטבה
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תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

74.21666667רמת השרון. ס.ארומי טל18.4בני הרצליהבר ויגנפלד19רמת השרון. ס.אנוי נוף18.05בני הרצליהרוני כץ19.7רמת השרון. ס.אישראל שי

73.76666667רמת השרון. ס.אנוי נוף18.3בני הרצליהמאיה רובינשטיין18.9בני הרצליהמאיה רובינשטיין17.9בני הרצליהמאיה רובינשטיין19.4בני הרצליהמיקה טרבס

73.4בני הרצליהמאיה רובינשטיין18.3רמת השרון. ס.אנוי נוף18.8666667רמת השרון. ס.ארומי טל17.85מכבי חיפהנועה אלרון19.3רמת השרון. ס.ארומי טל

73.05בני הרצליהמיקה טרבס18.3רמת השרון. ס.ארומי טל18.6333333בני הרצליהאלונה לנדסברג17.85קרית אונונעמי גרדב19.26666667רמת השרון. ס.אנוי נוף

72.88333333רמת השרון. ס.אישראל שי18.2בני הרצליהגלי ניצן18.6מטה אשררומי יהודה17.8רמת השרון. ס.אהדס טל19.23333333הפועל אור יהודהאליאן שלמה 

72.73333333רמת השרון. ס.אמיה יוספפון18.2הפועל אור יהודהאליאן שלמה 18.4666667הפועל אור יהודהיהב זוהר17.75רמת השרון. ס.ארומי טל19.2רמת השרון. ס.אמיה יוספפון

72.45הפועל אור יהודהיהב זוהר18.2רמת השרון. ס.אמיה יוספפון18.4333333רמת השרון. ס.אמיה יוספפון17.7נתניהנויה דנילוב19.16666667בני הרצליהאלה תובל

72.08333333בני הרצליהרוני כץ18.2נתניהנגה פירון18.3666667הפועל אור יהודהאליאן שלמה 17.65בני הרצליהמיקה טרבס19.16666667רמת השרון. ס.אנטע לוי

72הפועל אור יהודהאליאן שלמה 18.1בני הרצליהמיקה טרבס18.3666667קרית אונונעמי גרדב17.55הפועל אור יהודהיהב זוהר19.03333333בני הרצליהרוני כץ

71.96666667מטה אשררומי יהודה18הפועל אור יהודהיהב זוהר18.35מטה אשריובל אדלר17.4666667הפועל גדרותאחא-ליאור רב18.96666667בני הרצליהבר ויגנפלד

71.91666667נתניהנגה פירון18הפועל ראשון לציון         ביאנה מילמן18.3333333רמת השרון. ס.אישראל שי17.4666667מטה אשררומי יהודה18.9בני הרצליהעינב הרשקוביץ

71.76666667רמת השרון. ס.אליהיא פודים17.9בני הרצליהרוני כץ18.1333333מכבי חיפהנועה אלרון17.45הפועל אור יהודהמאיה ליפשיץ18.9הפועל משגבשיר שיכורי

71.73333333רמת השרון. ס.אהדס טל17.9מטה אשררומי יהודה18.1רמת השרון. ס.אהדס טל17.45נתניהנגה פירון18.9רמת השרון. ס.אליהיא פודים

71.21666667בני הרצליהבר ויגנפלד17.9מטה אשריובל אדלר18.0666667בני הרצליהגלי ניצן17.4בני הרצליהעמית רוקח18.86666667בני הרצליהעמית רוקח

71.15מטה אשריובל אדלר17.8בני הרצליהמאיה גרטמן18.0666667מכבי גלגולים כרמיאלשונית קלברג17.4מכבי חיפהעמית עבדי18.83333333בני הרצליהמאיה גרטמן

71.01666667הפועל משגבינסקי'עדי לנצ17.8הפועל גדרותהדר שבתאי18.0666667רמת השרון. ס.אליהיא פודים17.3רמת השרון. ס.אליהיא פודים18.83333333בני הרצליהאלונה לנדסברג

70.88333333מכבי חיפהנועה אלרון17.7רמת השרון. ס.אישראל שי18.0333333הפועל ראשון לציון         ביאנה מילמן17.3בני הרצליהעינב הרשקוביץ18.83333333רמת השרון. ס.אשירה קרן

70.85הפועל ראשון לציון         ביאנה מילמן17.5הפועל משגבינסקי'עדי לנצ18.0333333הפועל משגברוני שנטל17.25מכבי חיפהעינב בית הלחמי18.73333333רמת השרון. ס.אהדס טל

70.41666667קרית אונונעמי גרדב17.5רמת השרון. ס.אנועם לוי18מטה אשריובל דה קסטרו17.2מטה אשריובל אדלר18.7הפועל משגבינסקי'עדי לנצ

70.33333333בני הרצליהאלה תובל17.5רמת השרון. ס.אליהיא פודים17.9666667הפועל גדרותהדר שבתאי17.2רמת השרון. ס.אנוי נוף18.7רמת השרון. ס.אנועם לוי

70.26666667בני הרצליהאלונה לנדסברג17.4בני הרצליהאלה תובל17.9666667נתניהנגה פירון17.15הפועל משגבינסקי'עדי לנצ18.63333333רמת השרון. ס.אתבל ברעם

70.2רמת השרון. ס.אשירה קרן17.4הפועל משגבאביטל יוספין17.9333333הפועל משגבשיר שיכורי17.15רמת השרון. ס.אישראל שי18.6בני הרצליהנטע נוסוביצקי

69.93333333נתניהנויה דנילוב17.3מכבי חיפהנועה אלרון17.9בני הרצליהמיקה טרבס17.1הפועל ראשון לציון         מירי קאיקוב18.6הפועל תל אביבמאיה קריק

69.9בני הרצליהעמית רוקח17.3רמת השרון. ס.אשירה קרן17.9הפועל אור יהודהמאיה ליפשיץ17.1נתניהשרה שימחי18.56666667בני הרצליהגלי ניצן

69.83333333הפועל משגבשיר שיכורי17.2הפועל משגבשיר שיכורי17.7666667בני הרצליהאלה תובל17.0333333מטה אשרפניה בסוב18.55מטה אשראליאן שפילר

69.73333333רמת השרון. ס.אנועם לוי17.1מטה אשריובל דה קסטרו17.7666667הפועל משגבשרון 17מכבי גלגולים כרמיאלמטר רוזנר18.5הפועל משגברוני שנטל

69.66666667בני הרצליהעינב הרשקוביץ17.1רמת השרון. ס.אהדס טל17.6666667הפועל משגבינסקי'עדי לנצ17רמת השרון. ס.אנועם לוי18.5הפועל משגבאביטל יוספין

69.48333333בני הרצליהמאיה גרטמן17רמת השרון. ס.אמור ברק- הילה17.6666667הפועל ראשון לציון         מירי קאיקוב17רמת השרון. ס.אשירה קרן18.46666667בני הרצליהמאיה רובינשטיין

69.41666667הפועל גדרותהדר שבתאי17רמת השרון. ס.אנטע לוי17.6מטה אשרלין ויינשטיין16.95בני הרצליהגלי ניצן18.43333333הפועל אור יהודהיהב זוהר

69.33333333מכבי גלגולים כרמיאלשונית קלברג17נתניהנויה דנילוב17.3666667הפועל משגבאביטל יוספין16.9בני הרצליהנטע נוסוביצקי18.4הפועל משגבשרון 

69.08333333הפועל אור יהודהמאיה ליפשיץ16.9מכבי חיפהיעל שכטר17.3666667נתניהשרה שימחי16.9רמת השרון. ס.אמיה יוספפון18.4מכבי חיפהיעל שכטר

69.01666667הפועל משגבשרון 16.8הפועל גדרותליה פרידמן17.3ברנר. א.הפועל מדק אורי16.85בני הרצליהבר ויגנפלד18.3הפועל גדרותאחא-ליאור רב

68.76666667הפועל ראשון לציון         מירי קאיקוב16.8ברנר. א.הפועל מאבישי ליה17.2333333הפועל תל אביבשחר נדב16.85הפועל גדרותרוני אלזס18.3נתניהנגה פירון

68.43333333בני הרצליהנטע נוסוביצקי16.8הפועל משגברוני שנטל17.2בני הרצליהמאיה גרטמן16.85הפועל ראשון לציון         ביאנה מילמן18.2רמת השרון. ס.אמור ברק- הילה

68.23333333מטה אשרפניה בסוב16.8הפועל משגבשרון 17.2נתניהנויה דנילוב16.8מכבי גלגולים כרמיאלשונית קלברג18.1הפועל תל אביבאגם פרוסטה

68.16666667הפועל משגבאביטל יוספין16.7הפועל גדרותרוני אלזס17.1333333מכבי גלגולים כרמיאלמטר רוזנר16.7מכבי מקפת פתח תקווהירדן גולן18.1מטה אשרמיה ויינשטיין

68.06666667רמת השרון. ס.אנטע לוי16.7מטה אשרפניה בסוב17.1333333נתניהתמר פדר16.65מכבי מקפת פתח תקווהשיר שטיינברג18.06666667הפועל תל אביבשחר נדב

67.9מטה אשריובל דה קסטרו16.7הפועל ראשון לציון         מירי קאיקוב17.1בני הרצליהרוני כץ16.6רמת השרון. ס.אתבל ברעם18.03333333ה רעננה.ל.עמאיה לטי

67.85מטה אשראליאן שפילר16.7מכבי מקפת פתח תקווהשקד מאירן17.1מטה אשרמיה ויינשטיין16.45מכבי קריותטל שוורץ18.03333333נתניהנויה דנילוב

67.73333333הפועל משגברוני שנטל16.7הפועל תל אביבשחר נדב17.1מכבי מקפת פתח תקווהשקד מאירן16.4בני הרצליהאלונה לנדסברג18מטה אשררומי יהודה

67.66666667מכבי חיפהעמית עבדי16.6בני הרצליהעמית רוקח17.0666667רמת השרון. ס.אשירה קרן16.4הפועל תל אביבמאיה קריק17.96666667ברנר. א.הפועל מאבישי ליה

67.66666667נתניהפז גבע16.6הפועל גדרותאחא-ליאור רב17.0333333בני הרצליהעמית רוקח16.4הפועל תל אביבאליסיה אולשנצקי17.96666667הפועל ראשון לציון         ביאנה מילמן

67.6הפועל גדרותאחא-ליאור רב16.6מכבי גלגולים כרמיאלמטר רוזנר17בני הרצליהבר ויגנפלד16.35הפועל גדרותיובל כהן17.96666667נתניהפז גבע

67.6מכבי חיפהיעל שכטר16.6מכבי גלגולים כרמיאלשונית קלברג17מטה אשראליאן שפילר16.35הפועל גדרותהדר שבתאי17.93333333הפועל אור יהודהמאיה ליפשיץ

67.43333333נתניהשרה שימחי16.6קרית אונונעמי גרדב16.9666667בני הרצליהעינב הרשקוביץ16.3נתניהפז גבע17.93333333מכבי מקפת פתח תקווהירדן גולן

67.33333333מטה אשרמיה ויינשטיין16.6רמת השרון. ס.אתבל ברעם16.9נתניהפז גבע16.3מטה אשראליאן שפילר17.86666667מכבי גלגולים כרמיאלשונית קלברג

67.3הפועל תל אביבשחר נדב16.5בני הרצליהעינב הרשקוביץ16.7666667מכבי חיפהעמית עבדי16.2הפועל אור יהודהאליאן שלמה 17.83333333הפועל תל אביבאלי נאמן

66.76666667רמת השרון. ס.אמור ברק- הילה16.5מכבי מקפת פתח תקווהירדן גולן16.7666667רמת השרון. ס.אמור ברק- הילה16.15מכבי קריותענת רוזנברג17.8מכבי חיפהעמית עבדי

66.66666667הפועל תל אביבמאיה קריק16.5נתניהפז גבע16.75מטה אשרפניה בסוב16.1333333מטה אשרמיה ויינשטיין17.76666667נתניהשרה שימחי

66.58333333הפועל גדרותרוני אלזס16.4בני הרצליהאלונה לנדסברג16.6333333בני הרצליהנטע נוסוביצקי16.1הפועל גדרותגאיה טבע17.75מטה אשרפניה בסוב

66.26666667רמת השרון. ס.אתבל ברעם16.4הפועל תל אביבאגם פרוסטה16.6מכבי חיפהיעל שכטר16.05מכבי קריותליאור פרומין17.73333333מכבי קריותטל שוורץ

66.11666667מכבי מקפת פתח תקווהשיר שטיינברג16.3בני הרצליהנטע נוסוביצקי16.5333333רמת השרון. ס.אנועם לוי16.05הפועל משגבשרון 17.7מטה אשריובל אדלר

65.91666667מכבי קריותטל שוורץ16.3הפועל גדרותהילה גולדשטיין16.4333333מכבי קריותטל שוורץ16בני הרצליהאלה תובל17.66666667מכבי חיפהניקה סקולסקי שיין

65.45מטה אשרלין ויינשטיין16.3מטה אשרליה ברייר16.4מטה אשרנוי ברנשטיין15.95מכבי חיפהניקה סקולסקי שיין17.65מטה אשרליה ברייר

65.4מכבי מקפת פתח תקווהירדן גולן16.1הפועל תל אביבמאיה קריק16.4מכבי מקפת פתח תקווהאגם סין אלי15.8הפועל משגבשיר שיכורי17.6מכבי חיפהנועה אלרון

65.13333333ברנר. א.הפועל מאבישי ליה16.1מכבי מקפת פתח תקווהגרינגר טליה 16.3666667ה רעננה.ל.עמאיה לטי15.8מטה אשריובל דה קסטרו17.6קרית אונונעמי גרדב

65.13333333ברנר. א.הפועל מדק אורי16הפועל גדרותיובל כהן16.3רמת השרון. ס.אנטע לוי15.8מטה אשרהילי ניר17.53333333ברנר. א.הפועל מדק אורי

64.98333333מכבי חיפהניקה סקולסקי שיין16מטה אשראליאן שפילר16.1666667נתניהשירי שטרינברג15.7מכבי חיפהיעל שכטר17.5הפועל תל אביבספיר אורן

64.81666667מכבי חיפהעינב בית הלחמי16מטה אשרמיה ויינשטיין16.1333333מכבי מקפת פתח תקווהשיר שטיינברג15.65בני הרצליהמאיה גרטמן17.46666667מכבי קריותליאור פרומין

64.75הפועל גדרותיובל כהן15.9מטה אשרלין ויינשטיין16.1הפועל גדרותליה פרידמן15.65ברנר. א.הפועל ממאירי שיר17.45מכבי מקפת פתח תקווהגרינגר טליה 
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64.55מטה אשרהילי ניר15.9מכבי מקפת פתח תקווהשיר שטיינברג16.0666667מכבי מקפת פתח תקווהרוזובסקי ליזה15.6רמת השרון. ס.אנטע לוי17.43333333ברנר. א.הפועל ממיטל פטולסקי

64.35הפועל תל אביבאלי נאמן15.9מכבי מקפת פתח תקווהאגם סין אלי16.0666667מכבי מקפת פתח תקווהיעל חזן15.4הפועל גדרותהילה גולדשטיין17.43333333מכבי מקפת פתח תקווהשיר שטיינברג

64.26666667הפועל תל אביבאגם פרוסטה15.8הפועל אור יהודהמאיה ליפשיץ16.05מטה אשראריאל שניר15.3הפועל תל אביבשחר נדב17.4נתניהשי בקר

63.93333333הפועל גדרותהילה גולדשטיין15.8הפועל תל אביבאלי נאמן16.0333333הפועל גדרותיובל כהן15.25הפועל תל אביבאלי נאמן17.35מטה אשרהילי ניר

63.6מטה אשרנוי ברנשטיין15.8מכבי קריותמיכל אסולין16מכבי מקפת פתח תקווהגרינגר טליה 15.2הפועל תל אביבנעמה טל לפידות17.35מטה אשרלין ויינשטיין

63.55מכבי קריותליאור פרומין15.7מכבי חיפהעמית עבדי15.9666667מכבי חיפהניקה סקולסקי שיין15.2מטה אשרנוי ברנשטיין17.3הפועל גדרותהדר שבתאי

63.11666667ברנר. א.הפועל ממאירי שיר15.6מטה אשרהילי ניר15.9666667נתניהשי בקר15.1הפועל תל אביבאגם פרוסטה17.3הפועל ראשון לציון         מירי קאיקוב

62.33333333הפועל תל אביבאליסיה אולשנצקי15.5ברנר. א.הפועל מדק אורי15.9333333מכבי קריותליאור פרומין14.9הפועל משגבאביטל יוספין17.26666667הפועל גדרותרוני אלזס

62.25מכבי קריותענת רוזנברג15.4מכבי חיפהניקה סקולסקי שיין15.8666667מכבי קריותמיכל אסולין14.8666667מטה אשרליה ברייר17.23333333מכבי קריותענת רוזנברג

61.71666667נתניהשי בקר15.3ה רעננה.ל.עמאיה לטי15.8מטה אשרהילי ניר14.8ברנר. א.הפועל מדק אורי17.2ברנר. א.הפועל ממאירי שיר

61.28333333מכבי קריותמיכל אסולין15.3מכבי קריותטל שוורץ15.8מכבי מקפת פתח תקווהשני שוקרון 14.8רמת השרון. ס.אמור ברק- הילה17.1מטה אשראריאל שניר

60.41666667מטה אשראריאל שניר15.2נתניהשרה שימחי15.8הפועל תל אביבספיר אורן14.7ברנר. א.הפועל מאבישי ליה17.1מטה אשרנוי ברנשטיין

60.06666667הפועל גדרותליה פרידמן15מכבי חיפהעינב בית הלחמי15.7666667הפועל גדרותרוני אלזס14.6מטה אשרלין ויינשטיין17.1נתניהשירי שטרינברג

59.86666667נתניהשירי שטרינברג14.9מטה אשרנוי ברנשטיין15.6666667ברנר. א.הפועל מאבישי ליה14.5ברנר. א.הפועל ממיטל פטולסקי17.06666667מכבי חיפהעינב בית הלחמי

58.86666667ברנר. א.הפועל ממיטל פטולסקי14.8הפועל תל אביבאליסיה אולשנצקי15.5666667ברנר. א.הפועל ממאירי שיר14.4הפועל משגברוני שנטל17.06666667מכבי מקפת פתח תקווהאגם סין אלי

56.23333333מכבי קריותתבל נחשון14.7ברנר. א.הפועל ממאירי שיר15.5666667הפועל תל אביבמאיה קריק14.05נתניהשי בקר17.06666667מכבי קריותכפיר אוחיון

53.86666667הפועל גדרותגאיה טבע14.4מכבי קריותכפיר אוחיון15.5מכבי חיפהעינב בית הלחמי13.0666667מטה אשראריאל שניר17.06666667מכבי קריותמיכל אסולין

53.21666667בני הרצליהגלי ניצן14.3נתניהשי בקר15.4666667הפועל גדרותהילה גולדשטיין12.9נתניהשירי שטרינברג17מטה אשריובל דה קסטרו

50.73333333מכבי גלגולים כרמיאלמטר רוזנר14.2מטה אשראריאל שניר15.4666667הפועל תל אביבאלי נאמן12.55מכבי קריותמיכל אסולין16.93333333מכבי קריותתבל נחשון

49.7ה רעננה.ל.עמאיה לטי14.1מכבי קריותליאור פרומין15.3666667מכבי קריותענת רוזנברג10.9הפועל גדרותליה פרידמן16.76666667הפועל גדרותהילה גולדשטיין

49.55מכבי מקפת פתח תקווהגרינגר טליה 14.1מכבי קריותתבל נחשון15.2333333הפועל גדרותאחא-ליאור רב10מכבי קריותתבל נחשון16.63333333מכבי מקפת פתח תקווהרוזובסקי ליזה

49.36666667מכבי מקפת פתח תקווהאגם סין אלי13.9הפועל גדרותגאיה טבע15.2מכבי קריותתבל נחשון0בני הרצליהנועה אליעז16.56666667הפועל תל אביבאליסיה אולשנצקי

48.81666667מטה אשרליה ברייר13.9מכבי מקפת פתח תקווהשני שוקרון 15.1666667הפועל תל אביבאראל צידון0ה רעננה.ל.עמאיה לטי16.36666667הפועל גדרותיובל כהן

48.73333333מכבי מקפת פתח תקווהשקד מאירן13.8הפועל תל אביבנעמה טל לפידות15.0666667מכבי קריותכפיר אוחיון0הפועל תל אביבאראל צידון16.33333333מכבי מקפת פתח תקווהשני שוקרון 

46.53333333מכבי קריותכפיר אוחיון13.7נתניהשירי שטרינברג14.7666667מכבי קריותשלו אוחיון0הפועל תל אביבאודליה סופר16.26666667הפועל גדרותליה פרידמן

46.03333333מכבי מקפת פתח תקווהשני שוקרון 13.5מכבי קריותענת רוזנברג14.6666667הפועל תל אביבאגם פרוסטה0הפועל תל אביבאלה זלטוקרילוב16.1הפועל תל אביבאראל צידון

44.7הפועל תל אביבספיר אורן13.1ברנר. א.הפועל ממיטל פטולסקי14.5666667הפועל תל אביבאליסיה אולשנצקי0מכבי מקפת פתח תקווהרוזובסקי ליזה15.93333333מכבי מקפת פתח תקווהיעל חזן

42.76666667הפועל תל אביבאראל צידון11.5הפועל תל אביבאראל צידון14.4333333רמת השרון. ס.אתבל ברעם0מכבי מקפת פתח תקווהשני שוקרון 14.93333333מכבי מקפת פתח תקווהשקד מאירן

41.96666667הפועל תל אביבנעמה טל לפידות11.4הפועל תל אביבספיר אורן14.2666667מכבי מקפת פתח תקווהירדן גולן0מכבי מקפת פתח תקווהאגם סין אלי9.766666667הפועל גדרותגאיה טבע

32.7מכבי מקפת פתח תקווהרוזובסקי ליזה0בני הרצליהנועה אליעז14.1הפועל גדרותגאיה טבע0מכבי מקפת פתח תקווהיעל חזן0בני הרצליהנועה אליעז

32מכבי מקפת פתח תקווהיעל חזן0הפועל תל אביבאודליה סופר13.8333333ברנר. א.הפועל ממיטל פטולסקי0מכבי מקפת פתח תקווהשקד מאירן0הפועל תל אביבאודליה סופר

17.13333333נתניהתמר פדר0הפועל תל אביבאלה זלטוקרילוב12.9666667הפועל תל אביבנעמה טל לפידות0מכבי מקפת פתח תקווהגרינגר טליה 0הפועל תל אביבאלה זלטוקרילוב

14.76666667מכבי קריותשלו אוחיון0מכבי מקפת פתח תקווהרוזובסקי ליזה0בני הרצליהנועה אליעז0מכבי קריותכפיר אוחיון0הפועל תל אביבנעמה טל לפידות

0בני הרצליהנועה אליעז0מכבי מקפת פתח תקווהיעל חזן0הפועל תל אביבאודליה סופר0מכבי קריותשלו אוחיון0מכבי גלגולים כרמיאלמטר רוזנר

0הפועל תל אביבאודליה סופר0מכבי קריותשלו אוחיון0הפועל תל אביבאלה זלטוקרילוב0נתניהתמר פדר0מכבי קריותשלו אוחיון

0הפועל תל אביבאלה זלטוקרילוב0נתניהתמר פדר0מטה אשרליה ברייר0נתניהמאי גולן0נתניהתמר פדר

0נתניהמאי גולן0נתניהמאי גולן0נתניהמאי גולן0הפועל תל אביבספיר אורן0נתניהמאי גולן
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77.2רמת השרון. ס.אלירון פורץ19.4רמת השרון. ס.אלירון פורץ19.6רמת השרון. ס.אלירון פורץ18.9333333בני הרצליהשיר הכרפלד19.5רמת השרון. ס.איולי יאורי

76.85רמת השרון. ס.אאופאל קוק19.3רמת השרון. ס.אסיון קניאגר19.6רמת השרון. ס.אאופאל קוק18.85רמת השרון. ס.אאופאל קוק19.45רמת השרון. ס.אלירון פורץ

75.1מטה אשרתהילה פלקס19.1רמת השרון. ס.אאופאל קוק19.3מטה אשרתהילה פלקס18.75רמת השרון. ס.אלירון פורץ19.3רמת השרון. ס.אאופאל קוק

74.95רמת השרון. ס.איולי יאורי19בני הרצליהשיר הכרפלד18.9הפועל אור יהודהנועה לביא18.45הפועל אור יהודהנועה לביא19.25מטה אשראמנדה חורי

74.85הפועל אור יהודהנועה לביא19מכבי מקפת פתח תקווהליהיא אושנסקי18.8הפועל אור יהודהה'הילה בז18.4רמת השרון. ס.איולי יאורי19.25רמת השרון. ס.אנויה אורן

74.85רמת השרון. ס.אסיון קניאגר19רמת השרון. ס.אליבי וונברג18.7רמת השרון. ס.אליבי וונברג18.3מטה אשרליאורה קוזיקרו19.15רמת השרון. ס.אסיון קניאגר

74.3רמת השרון. ס.אליבי וונברג18.9רמת השרון. ס.אנטע גולדמן18.45מטה אשרנוגה תדמור18.3רמת השרון. ס.אסיון קניאגר19.1מטה אשרתהילה פלקס

73.98333333בני הרצליהשיר הכרפלד18.7הפועל אור יהודהנועה לביא18.35רמת השרון. ס.איולי יאורי18.3רמת השרון. ס.אליבי וונברג19.05מכבי מקפת פתח תקווהליהיא אושנסקי

73.75הפועל אור יהודהה'הילה בז18.7רמת השרון. ס.איולי יאורי18.2מטה אשרליאורה קוזיקרו18.1הפועל אור יהודהה'הילה בז18.9מכבי מקפת פתח תקווהדנה בקר

73.6מכבי מקפת פתח תקווהליהיא אושנסקי18.6מטה אשרתהילה פלקס18.1רמת השרון. ס.אסיון קניאגר18.1מטה אשרתהילה פלקס18.9רמת השרון. ס.אהדר מלכה

73.35רמת השרון. ס.אנויה אורן18.5הפועל תל אביברוני אשל17.85ברנר. א.הפועל מעלמה ברנדה18מטה אשרליאור כובס18.8ה רעננה.ל.עתמר טרפיקנט

72.95מטה אשראמנדה חורי18.3הפועל אור יהודהה'הילה בז17.8בני הרצליהשיר הכרפלד18מכבי מקפת פתח תקווהדנה בקר18.8הפועל אור יהודהנועה לביא

72.95מכבי מקפת פתח תקווהדנה בקר18.3מטה אשרנוגה תדמור17.8מטה אשראמנדה חורי18מכבי קריותבר ישראל18.8מכבי מקפת פתח תקווהאביב שובל

72.8רמת השרון. ס.אנטע גולדמן18.3מכבי מקפת פתח תקווהדנה בקר17.8רמת השרון. ס.אנויה אורן18רמת השרון. ס.אנויה אורן18.8רמת השרון. ס.אנטע גולדמן

72.3מטה אשרליאורה קוזיקרו18.3רמת השרון. ס.אנויה אורן17.75מכבי מקפת פתח תקווהדנה בקר17.9מטה אשראמנדה חורי18.75הפועל משגביעל פולק

71.8מטה אשרנוגה תדמור18.2רמת השרון. ס.אהדר מלכה17.65מכבי מקפת פתח תקווהליהיא אושנסקי17.9מכבי מקפת פתח תקווהליהיא אושנסקי18.75מטה אשרנוגה תדמור

71.65הפועל משגביעל פולק18.2נתניהלילה אלקלאי17.6הפועל תל אביברוני אשל17.85הפועל משגבמיקה שלומי18.7הפועל תל אביברוני אשל

71.4מטה אשרליאור כובס18.2נתניהליה גולן17.6רמת השרון. ס.אנטע גולדמן17.75ברנר. א.הפועל מעלמה ברנדה18.7רמת השרון. ס.אאופרי דקל

71.2רמת השרון. ס.אאופרי דקל18.2נתניהמיה פרנקל17.5ברנר. א.הפועל מנטע מרקוס17.75הפועל אור יהודהרוני גבריאל18.6הפועל אור יהודהרוני גבריאל

71.1רמת השרון. ס.אהדר מלכה18.2נתניהליהיא מסיקה17.5רמת השרון. ס.אאופרי דקל17.75הפועל משגביעל פולק18.6מטה אשרליאורה קוזיקרו

70.95הפועל אור יהודהרוני גבריאל18.2נתניהבר ים17.35הפועל משגביעל פולק17.6רמת השרון. ס.אאופרי דקל18.55הפועל אור יהודהה'הילה בז

69.8הפועל משגבמיקה שלומי18.2נתניהנעמי ששי17.3מטה אשרליאור כובס17.5רמת השרון. ס.אנטע גולדמן18.4הפועל משגבמיקה שלומי

69.55מכבי קריותבר ישראל18.1מכבי מקפת פתח תקווהדריאן ניצן17.2הפועל אור יהודהתמר מילוא17.2רמת השרון. ס.אהדר מלכה18.35הפועל אור יהודהתמר מילוא

68.7מכבי מקפת פתח תקווהאביב שובל18מטה אשראמנדה חורי17.1הפועל אור יהודהרוני גבריאל17.15ברנר. א.הפועל מנטע מרקוס18.3רמת השרון. ס.אליבי וונברג

67.7מכבי מקפת פתח תקווהרותם מייקי18מכבי מקפת פתח תקווהאביב שובל17.05נתניהלילה אלקלאי17מכבי מקפת פתח תקווהאביב שובל18.25בני הרצליהשיר הכרפלד

66.95נתניהלילה אלקלאי17.9מטה אשרליאור כובס17.05נתניהליה גולן16.65מטה אשריעל גרוטס18.2מטה אשרליאור כובס

66.95נתניהליה גולן17.8הפועל משגביעל פולק17.05נתניהמיה פרנקל16.55מכבי מקפת פתח תקווהרותם מייקי18.15מכבי מקפת פתח תקווהרותם מייקי

66.95נתניהמיה פרנקל17.8מכבי קריותלירון ענתבי17.05נתניהליהיא מסיקה16.45מכבי קריותלירון ענתבי18.1ברנר. א.הפועל מעלמה ברנדה

66.95נתניהליהיא מסיקה17.7ה רעננה.ל.עתמר טרפיקנט17.05נתניהבר ים16.45נתניהלילה אלקלאי18.1ה רעננה.ל.עמאיה אסאו

66.95נתניהבר ים17.7מכבי קריותבר ישראל17.05נתניהנעמי ששי16.45נתניהליה גולן18.1מכבי מקפת פתח תקווהרוני יופן

66.95נתניהנעמי ששי17.6מכבי קריותענבל גוטרמן16.8מכבי מקפת פתח תקווהרוני יופן16.45נתניהמיה פרנקל17.8מכבי קריותבר ישראל

65.5מטה אשריעל גרוטס17.5ה רעננה.ל.עשחר יחזקאל16.8רמת השרון. ס.אהדר מלכה16.45נתניהליהיא מסיקה17.75מכבי קריותלירון ענתבי

65.5מכבי קריותלירון ענתבי17.5הפועל אור יהודהרוני גבריאל16.3ה רעננה.ל.עתמר טרפיקנט16.45נתניהבר ים17.75מכבי קריותמעיין סובלמן

65.35ה רעננה.ל.עשחר יחזקאל17.5מכבי מקפת פתח תקווהרוני יופן16.15הפועל משגבמיקה שלומי16.45נתניהנעמי ששי17.6ה רעננה.ל.עשחר יחזקאל

65.2מכבי קריותמעיין סובלמן17.4הפועל אור יהודהתמר מילוא16.05מכבי קריותבר ישראל16.4מכבי קריותמעיין סובלמן16.8ה רעננה.ל.עדריה טיקולסקר

62ברנר. א.הפועל מעלמה ברנדה17.4הפועל משגבמיקה שלומי15.9ה רעננה.ל.עמאיה אסאו16.3מטה אשרנוגה תדמור16.75מטה אשריעל גרוטס

58.55ה רעננה.ל.עתמר טרפיקנט17.4רמת השרון. ס.אאופרי דקל15.9מכבי מקפת פתח תקווהדריאן ניצן16.1ה רעננה.ל.עשחר יחזקאל16ה רעננה.ל.עקיילי מוסאווי

58.25ברנר. א.הפועל מנטע מרקוס17.3מכבי מקפת פתח תקווהרותם מייקי15.7מכבי מקפת פתח תקווהרותם מייקי7.1ה רעננה.ל.עמאיה אסאו16מכבי מקפת פתח תקווהדריאן ניצן

58.1ה רעננה.ל.עמאיה אסאו17.2מטה אשרליאורה קוזיקרו15.5מטה אשריעל גרוטס5.75ה רעננה.ל.עתמר טרפיקנט15.6ברנר. א.הפועל מנטע מרקוס

54.8הפועל תל אביברוני אשל17.2מכבי קריותמעיין סובלמן14.9מכבי מקפת פתח תקווהאביב שובל5.2ה רעננה.ל.עקיילי מוסאווי15.25נתניהלילה אלקלאי

52.95הפועל אור יהודהתמר מילוא17ה רעננה.ל.עמאיה אסאו14.15ה רעננה.ל.עשחר יחזקאל4.85ה רעננה.ל.עדריה טיקולסקר15.25נתניהליה גולן

52.4מכבי מקפת פתח תקווהרוני יופן16.6מטה אשריעל גרוטס13.85מכבי קריותמעיין סובלמן0הפועל אור יהודהתמר מילוא15.25נתניהמיה פרנקל

51.15ה רעננה.ל.עדריה טיקולסקר16.5ה רעננה.ל.עקיילי מוסאווי13.65מכבי קריותענבל גוטרמן0הפועל תל אביברוני אשל15.25נתניהליהיא מסיקה

50.7ה רעננה.ל.עקיילי מוסאווי16ה רעננה.ל.עדריה טיקולסקר13.5ה רעננה.ל.עדריה טיקולסקר0הפועל תל אביברומי אבני נחמן15.25נתניהבר ים

50מכבי מקפת פתח תקווהדריאן ניצן15.5הפועל תל אביברומי אבני נחמן13.5מכבי קריותלירון ענתבי0מטה אשראטל נוביק15.25נתניהנעמי ששי

46.25מכבי קריותענבל גוטרמן8.3ברנר. א.הפועל מעלמה ברנדה13ה רעננה.ל.עקיילי מוסאווי0מכבי מקפת פתח תקווהדריאן ניצן15מכבי קריותענבל גוטרמן

15.5הפועל תל אביברומי אבני נחמן8ברנר. א.הפועל מנטע מרקוס0הפועל תל אביברומי אבני נחמן0מכבי מקפת פתח תקווהרוני יופן0הפועל תל אביברומי אבני נחמן

0מטה אשראטל נוביק0מטה אשראטל נוביק0מטה אשראטל נוביק0מכבי קריותענבל גוטרמן0מטה אשראטל נוביק
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