
2016אליפות הפועל 

קרב רב

תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

36.000גדרותעינה משה9.800גדרותעינה משה9.600גדרותעינה משה4.700גדרותעינה משה11.900גדרותעינה משה

תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

70.300הפועל עמק יזרעאלמאיה לוי18.400הפועל עמק יזרעאלמאיה לוי16.600הפועל עמק יזרעאלמאיה לוי17.900מכבי קריית אונוגלי דנקונה18.800הפועל עמק יזרעאלמאיה לוי

68.150הפועל עמק יזרעאלנועה גודלי18.000הפועל עמק יזרעאלנועה גודלי16.400בני הרצליהלירן ברק17.800הפועל עמק יזרעאלעפרי טולדנו18.600הפועל עמק יזרעאלאמי לאופונג

67.200בני הרצליהלירן ברק17.800מכבי קריית אונוגלי דנקונה16.400בני הרצליהלירן ברק17.500מכבי קריית אונושירי ינאי18.350הפועל עמק יזרעאלנועה גודלי

67.200בני הרצליהלירן ברק17.800גדרותמאיה חולדאי16.200עמק הירדןרננה אלוני17.400הפועל עמק יזרעאלזהר מאיר17.800בני הרצליהלירן ברק

66.250גדרותמאיה חולדאי17.700גדרותיערה דוד15.500הפועל עמק יזרעאלנועה גודלי17.200עמק הירדןרננה אלוני17.800בני הרצליהלירן ברק

65.550גדרותיערה דוד17.400הפועל עמק יזרעאלזהר מאיר15.400מכבי קריית אונוגלי דנקונה17.100מכבי קריית אונושירה כספי17.250גדרותמאיה חולדאי

64.700הפועל עמק יזרעאלאמי לאופונג16.900מכבי קריית אונושירה כספי15.400מכבי קריית אונושירה כספי16.800גדרותמאיה חולדאי17.250גדרותיערה דוד

64.700הפועל עמק יזרעאלעפרי טולדנו16.700הפועל עמק יזרעאלעפרי טולדנו15.200מכבי קריית אונואור מגור16.800גדרותיערה דוד17.000עמק הירדןרננה אלוני

64.300הפועל עמק יזרעאלזהר מאיר16.500מכבי קריית אונושירי ינאי14.800מכבי קריית אונושירי ינאי16.600בני הרצליהלירן ברק16.750גדרותתהל אוחנה

57.800גדרותרוני זיו16.400בני הרצליהלירן ברק14.400גדרותמאיה חולדאי16.600בני הרצליהלירן ברק16.300הפועל עמק יזרעאלעפרי טולדנו

56.350גדרותתהל אוחנה16.400בני הרצליהלירן ברק14.200הפועל עמק יזרעאלאמי לאופונג16.500הפועל עמק יזרעאלמאיה לוי16.200גדרותטליה אופיר

51.100מכבי קריית אונוגלי דנקונה15.600הפועל עמק יזרעאלשחר אהוביה14.200גדרותרוני זיו16.400הפועל עמק יזרעאלאמי לאופונג16.000גדרותרוני זיו

50.400עמק הירדןרננה אלוני15.500הפועל עמק יזרעאלאמי לאופונג14.000הפועל עמק יזרעאלזהר מאיר16.300הפועל עמק יזרעאלנועה גודלי15.500הפועל עמק יזרעאלזהר מאיר

49.400מכבי קריית אונושירה כספי13.400גדרותתהל אוחנה13.900הפועל עמק יזרעאלעפרי טולדנו15.300גדרותטליה אופיר0.000מכבי קריית אונוגלי דנקונה

48.800מכבי קריית אונושירי ינאי13.400גדרותרוני זיו13.800גדרותיערה דוד14.500הפועל עמק יזרעאלשחר אהוביה0.000מכבי קריית אונושירה כספי

45.300גדרותטליה אופיר12.700גדרותליעד לוי13.800גדרותטליה אופיר14.500גדרותתהל אוחנה0.000מכבי קריית אונושירי ינאי

42.900הפועל עמק יזרעאלשחר אהוביה0.000עמק הירדןרננה אלוני12.800הפועל עמק יזרעאלשחר אהוביה14.200גדרותרוני זיו0.000הפועל עמק יזרעאלשחר אהוביה

33.300גדרותליעד לוי0.000גדרותטליה אופיר11.700גדרותתהל אוחנה11.300גדרותליעד לוי0.000גדרותליעד לוי

15.200מכבי קריית אונואור מגור0.000מכבי קריית אונואור מגור9.300גדרותליעד לוי0.000מכבי קריית אונואור מגור0.000מכבי קריית אונואור מגור

תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

74.200הפועל עמק יזרעאלמאיה רוזנבליט18.900גדרותאליה אורן18.800בני הרצליהדפנה למדן18.500עמק הירדןאניסה 19.600מטה אשרשחר חן

74.000בני הרצליהדפנה למדן18.800הפועל עמק יזרעאלוידר-שיה מרכוס18.400הפועל עמק יזרעאלמאיה רוזנבליט18.300גדרותאליה אורן19.600בני הרצליהנעמה גורן

73.500גדרותאליה אורן18.700הפועל עמק יזרעאלמאיה רוזנבליט17.900בני הרצליהנעמה גורן18.100הפועל עמק יזרעאלמאיה רוזנבליט19.600בני הרצליהמאי מעוז

73.400מטה אשרתמר שרי18.500מטה אשרתמר שרי17.800בני הרצליהמאי מעוז18.100הפועל עמק יזרעאלמעין יוחנן19.500מטה אשרתמר שרי

72.600בני הרצליהנעמה גורן18.000בני הרצליהדפנה למדן17.500מטה אשרתמר שרי17.900מטה אשרתמר שרי19.400בני הרצליהדפנה למדן

71.700עמק הירדןאניסה 17.900בני הרצליהנעמה גורן17.400עמק הירדןאניסה 17.800בני הרצליהדפנה למדן19.100גדרותשקד רפופורט

70.800הפועל עמק יזרעאלוידר-שיה מרכוס17.900גדרותמוריה בריח17.300גדרותאליה אורן17.800עמק הירדן אריאל19.000הפועל עמק יזרעאלמאיה רוזנבליט

70.800בני הרצליהמאי מעוז17.900הפועל עמק יזרעאלאורי רבן17.200הפועל עמק יזרעאלזיו ברלב17.700גדרותעלמה גנון19.000גדרותאליה אורן

70.700גדרותמוריה בריח17.700גדרותמיקה מיכאל17.100עמק הירדן אריאל17.400עמק הירדןניצן19.000גדרותמוריה בריח

70.600מטה אשרשחר חן17.500מטה אשרשחר חן17.000מטה אשרשחר חן17.200בני הרצליהנעמה גורן19.000הפועל עמק יזרעאליהלי שושני

70.600גדרותשקד רפופורט17.500גדרותשקד רפופורט16.900גדרותשקד רפופורט17.200גדרותמוריה בריח18.900עמק הירדןאניסה 

70.400עמק הירדן אריאל17.500גדרותלילך אלטשול16.900הפועל עמק יזרעאלאורי רבן17.200הפועל עמק יזרעאלניצן ברקן18.900גדרותמיקה מיכאל

70.400הפועל עמק יזרעאלמעין יוחנן17.100הפועל עמק יזרעאליהלי שושני16.900גדרותלילך אלטשול17.100גדרותשקד רפופורט18.900הפועל עמק יזרעאלוידר-שיה מרכוס

70.300הפועל עמק יזרעאלאורי רבן17.100הפועל עמק יזרעאלמעין יוחנן16.800הפועל עמק יזרעאלמיכל לוסטינג17.000הפועל עמק יזרעאליהלי שושני18.800הפועל עמק יזרעאלמעין יוחנן

69.700הפועל עמק יזרעאליהלי שושני17.100גדרותנויה כהן16.700עמק הירדןניצן17.000גדרותתמר ישראלי18.800הפועל עמק יזרעאלאורי רבן

69.400גדרותמיקה מיכאל17.000עמק הירדן אריאל16.600גדרותמוריה בריח16.800גדרותרוני אלחנני18.800גדרותעלמה גנון

69.000עמק הירדןניצן16.900עמק הירדןאניסה 16.600הפועל עמק יזרעאליהלי שושני16.800גדרותמיקה מיכאל18.800גדרותשירה בן חיים

68.800גדרותעלמה גנון16.800הפועל עמק יזרעאלניצן ברקן16.600הפועל עמק יזרעאלוידר-שיה מרכוס16.800הפועל עמק יזרעאלמיכל לוסטינג18.800הפועל עמק יזרעאלזיו ברלב
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68.600הפועל עמק יזרעאלזיו ברלב16.700בני הרצליהמאי מעוז16.600גדרותנויה כהן16.700הפועל עמק יזרעאלאורי רבן18.600עמק הירדןניצן

68.200הפועל עמק יזרעאלניצן ברקן16.700גדרותתמר ישראלי16.400הפועל עמק יזרעאלמעין יוחנן16.700בני הרצליהמאי מעוז18.600גדרותתמר ישראלי

68.200הפועל עמק יזרעאלמיכל לוסטינג16.500הפועל עמק יזרעאלתמרי שורץ16.400בני הרצליהלירן ברק16.600בני הרצליהלירן ברק18.600גדרותרוני אלחנני

67.700גדרותנויה כהן16.400גדרותעלמה גנון16.000גדרותמיקה מיכאל16.500מטה אשרשחר חן18.500עמק הירדן אריאל

67.600גדרותלילך אלטשול16.400בני הרצליהלירן ברק16.000הפועל עמק יזרעאלניצן ברקן16.500הפועל עמק יזרעאלוידר-שיה מרכוס18.400הפועל עמק יזרעאלמיכל לוסטינג

67.500גדרותתמר ישראלי16.300עמק הירדןניצן15.900גדרותעלמה גנון16.300הפועל עמק יזרעאלזיו ברלב18.200הפועל עמק יזרעאלניצן ברקן

67.200בני הרצליהלירן ברק16.300הפועל עמק יזרעאלזיו ברלב15.700גדרותשירה בן חיים16.200גדרותשירה בן חיים18.200גדרותנויה כהן

67.100גדרותרוני אלחנני16.200הפועל עמק יזרעאלמיכל לוסטינג15.700גדרותרוני אלחנני15.800גדרותנויה כהן18.100הפועל עמק יזרעאלתמרי שורץ

66.900גדרותשירה בן חיים16.200גדרותשירה בן חיים15.500הפועל עמק יזרעאלתמרי שורץ15.600הפועל עמק יזרעאלתמרי שורץ18.000גדרותסהר כהן

65.700הפועל עמק יזרעאלתמרי שורץ16.000גדרותרוני אלחנני15.200גדרותתמר ישראלי15.400גדרותלילך אלטשול17.800בני הרצליהלירן ברק

59.300גדרותסהר כהן12.500גדרותסהר כהן14.000גדרותסהר כהן14.800גדרותסהר כהן17.800גדרותלילך אלטשול



תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

76.900בני הרצליהדניאל שפר19.200מטה אשרשירה פרץ19.600מטה אשרעדי זיגלמן19.200בני הרצליהדניאל שפר19.900בני הרצליהדניאל שפר

76.900מטה אשרעדי זיגלמן18.900בני הרצליהעלמה היבלום19.300מטה אשרשירה פרץ19.200מטה אשרנוגה דותן19.800בני הרצליהעלמה היבלום

76.800בני הרצליהעלמה היבלום18.700מטה אשרעדי זיגלמן19.200בני הרצליהדניאל שפר19.100מטה אשרעדי זיגלמן19.800מטה אשרשירה פרץ

76.800מטה אשרשירה פרץ18.700מטה אשרנוגה דותן19.200בני הרצליהמאיה לוי19.000בני הרצליהעלמה היבלום19.800מטה אשרנוגה דותן

76.700מטה אשרנוגה דותן18.700בני הרצליהמאיה לוי19.100בני הרצליהעלמה היבלום18.700בני הרצליהמאיה לוי19.800בני הרצליהמאיה לוי

76.400בני הרצליהמאיה לוי18.600בני הרצליהדניאל שפר19.000מטה אשרנוגה דותן18.500מטה אשרשירה פרץ19.800מטה אשרתמר בן אליעזר

75.100בני הרצליהאלה מעוז18.200בני הרצליהאלה מעוז19.000בני הרצליהאלה מעוז18.200בני הרצליהאלה מעוז19.700בני הרצליהאלה מעוז

74.000מטה אשרתמר בן אליעזר18.000מטה אשרתמר בן אליעזר18.800עמק הירדןאילת דוד17.900מטה אשרתמר בן אליעזר19.600מטה אשרסטפני יעקובאשוילי

73.200בני הרצליהאורן גרינברג17.800בני הרצליהאורן גרינברג18.500עמק הירדןאילה זירד17.700בני הרצליהאורן גרינברג19.600עמק הירדןדרור מילר

72.200בני הרצליהרעות ליפ17.700בני הרצליהרעות ליפ18.400מטה אשרסטפני יעקובאשוילי17.700עמק הירדןאילת דוד19.500מטה אשרעדי זיגלמן

72.000עמק הירדןאילת דוד16.800מטה אשרסטפני יעקובאשוילי18.300מטה אשרתמר בן אליעזר17.500עמק הירדןדרור מילר19.400בני הרצליהאורן גרינברג

71.000מטה אשרסטפני יעקובאשוילי16.200עמק הירדןאילת דוד18.300בני הרצליהאורן גרינברג17.200בני הרצליהרעות ליפ19.300עמק הירדןאילת דוד

70.500עמק הירדןדרור מילר15.900עמק הירדןדרור מילר18.100בני הרצליהרעות ליפ16.200מטה אשרסטפני יעקובאשוילי19.200בני הרצליהרעות ליפ

66.400עמק הירדןנועה קמפי15.000עמק הירדןאילה זירד17.800עמק הירדןנועה קמפי15.700עמק הירדןנועה קמפי18.800עמק הירדןאילה זירד

66.300עמק הירדןאילה זירד14.200עמק הירדןנועה קמפי17.500עמק הירדןדרור מילר14.000עמק הירדןאילה זירד18.700עמק הירדןנועה קמפי
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תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

35.200אביב-הפועל תלמעיין פילינג9.400אביב-הפועל תלמעיין פילינג8.500אביב-הפועל תלמעיין פילינג6.900אביב-הפועל תלמעיין פילינג10.400אביב-הפועל תלמעיין פילינג

תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

35.900הפועל משגבשני שולט9.800הפועל משגבשני שולט10.600הפועל משגבשני שולט3.900הפועל משגבשני שולט11.600הפועל משגבשני שולט

Open Age
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תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

46.000אביב-הפועל תלנטע שר שלום12.400אביב-הפועל תלנטע שר שלום11.600אביב-הפועל תלנטע שר שלום11.000אביב-הפועל תלנטע שר שלום11.950בני הרצליהליהי עורי

42.900אביב-הפועל תלמירית מור11.800אביב-הפועל תלמירית מור10.600בני הרצליהליהי עורי9.800עמק הירדןניקיטה צסרסקי11.700גדרותנועה אביב

42.150בני הרצליהליהי עורי11.300בני הרצליהליהי עורי10.600אביב-הפועל תלמירית מור9.600בני הרצליהלירן יצחקי11.600הפועל עמק יזרעאלעמית קלימי

40.750בני הרצליהליאן רומנו11.200בני הרצליהליאן רומנו10.100בני הרצליהלירן יצחקי9.000אביב-הפועל תלמירית מור11.550בני הרצליהלירן יצחקי

40.550בני הרצליהלירן יצחקי10.500אביב-הפועל תלרותם ברקמן9.800הפועל עמק יזרעאלעמית קלימי8.800בני הרצליהליאן רומנו11.500אביב-הפועל תלמירית מור

39.300הפועל עמק יזרעאלעמית קלימי10.300הפועל עמק יזרעאלעמית קלימי9.800גדרותנועה אביב8.300בני הרצליהליהי עורי11.500עמק הירדןאוריה אנשטיין

37.700גדרותנועה אביב10.200גדרותנועה אביטל9.700בני הרצליהליאן רומנו7.600הפועל עמק יזרעאלעמית קלימי11.400הפועל עמק יזרעאלמיקה כץ

36.500הפועל עמק יזרעאלמיקה כץ10.000אביב-הפועל תלטל סגל9.600גדרותרומי ברק6.600הפועל עמק יזרעאלנועה ניר11.300הפועל עמק יזרעאלאור ביטמן

35.800עמק הירדןניקיטה צסרסקי10.000גדרותרומי ברק9.400הפועל עמק יזרעאלנועה ניר6.500גדרותרומי ברק11.100בני הרצליהיסמין רוזנשטיין

34.700הפועל עמק יזרעאלנועה ניר9.900גדרותנועה אביב9.100הפועל עמק יזרעאלמיקה כץ6.300הפועל עמק יזרעאלמיקה כץ11.050בני הרצליהליאן רומנו

33.850אביב-הפועל תלרותם ברקמן9.700הפועל עמק יזרעאלמיקה כץ8.700גדרותנועה סקלר6.300גדרותנועה אביב11.000אביב-הפועל תלנטע שר שלום

32.000אביב-הפועל תלטל סגל9.700גדרותקארין שוב8.400עמק הירדןניקיטה צסרסקי6.000גדרותקארין שוב10.600בני הרצליהמיקה ויגודסקי

31.700גדרותקארין שוב9.300בני הרצליהלירן יצחקי7.900אביב-הפועל תלרותם ברקמן5.600אביב-הפועל תלטל סגל10.250אביב-הפועל תלרותם ברקמן

31.700גדרותנועה אביטל9.200הפועל עמק יזרעאלאור ביטמן6.900אביב-הפועל תלטל סגל5.300גדרותנועה אביטל10.100גדרותנועה אביטל

30.600עמק הירדןאוריה אנשטיין8.800הפועל עמק יזרעאלנועה ניר6.600הפועל משגבאריאל פייט5.200אביב-הפועל תלרותם ברקמן10.000גדרותקארין שוב

28.500הפועל עמק יזרעאלאור ביטמן8.700עמק הירדןאוריה אנשטיין6.100גדרותנועה אביטל5.100עמק הירדןאוריה אנשטיין9.900הפועל עמק יזרעאלנועה ניר

26.100גדרותרומי ברק8.500בני הרצליהמיקה ויגודסקי6.000גדרותקארין שוב4.900הפועל עמק יזרעאלאור ביטמן9.500אביב-הפועל תלטל סגל

25.500גדרותנועה סקלר8.200עמק הירדןניקיטה צסרסקי5.300עמק הירדןאוריה אנשטיין0.000גדרותנועה סקלר9.400עמק הירדןניקיטה צסרסקי

19.100בני הרצליהמיקה ויגודסקי7.900גדרותנועה סקלר3.100הפועל עמק יזרעאלאור ביטמן0.000בני הרצליהמיקה ויגודסקי8.900גדרותנועה סקלר

11.100בני הרצליהיסמין רוזנשטיין0.000בני הרצליהיסמין רוזנשטיין0.000בני הרצליהמיקה ויגודסקי0.000בני הרצליהיסמין רוזנשטיין3.900הפועל משגבאריאל פייט

10.500הפועל משגבאריאל פייט0.000הפועל משגבאריאל פייט0.000בני הרצליהיסמין רוזנשטיין0.000הפועל משגבאריאל פייט0.000גדרותרומי ברק
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73.100בני הרצליהליה גרשון18.600בני הרצליהליה גרשון17.900בני הרצליהליה גרשון18.200בני הרצליהשירה לב רן19.150הפועל משגביערה גילת

73.100בני הרצליהליה גרשון18.600בני הרצליהליה גרשון17.900בני הרצליהליה גרשון18.200בני הרצליהשירה לב רן19.000בני הרצליהליה גרשון

69.600בני הרצליהאגם רזניק18.600בני הרצליהאמילי רומנו17.100הפועל משגביובל גטומה 17.600בני הרצליהליה גרשון19.000בני הרצליהליה גרשון

69.450הפועל משגביערה גילת18.600בני הרצליהאמילי רומנו16.300בני הרצליהאגם רזניק17.600בני הרצליהליה גרשון18.600בני הרצליהאגם רזניק

67.250הפועל עמק יזרעאלמרוה רווה17.800הפועל משגביערה גילת15.800הפועל עמק יזרעאלמיכל אופק17.400בני הרצליהאמילי רומנו18.600בני הרצליהשירה לב רן

66.800בני הרצליהשירה לב רן17.700הפועל עמק יזרעאלמרוה רווה15.700הפועל עמק יזרעאלמרוה רווה17.400בני הרצליהאמילי רומנו18.600בני הרצליהשירה לב רן

66.800בני הרצליהשירה לב רן17.700בני הרצליהאגם רזניק15.300הפועל משגביערה גילת17.200הפועל משגביערה גילת18.450הפועל עמק יזרעאלמרוה רווה

65.800בני הרצליהאמילי רומנו17.200בני הרצליהשירה לב רן14.700הפועל עמק יזרעאלשלי בראון17.000בני הרצליהאגם רזניק18.400הפועל משגביובל גטומה 

65.800בני הרצליהאמילי רומנו17.200בני הרצליהשירה לב רן14.600הפועל עמק יזרעאליערה בן משה16.900עמק הירדןאמה ריבס18.300בני הרצליהאמילי רומנו

64.400הפועל עמק יזרעאליערה בן משה17.150הפועל משגביובל גטומה 13.200הפועל עמק יזרעאלענבר אברגיל16.300עמק הירדןשוהם פרידמן18.300בני הרצליהאמילי רומנו

68.250הפועל משגביובל גטומה 16.900הפועל עמק יזרעאליערה בן משה12.800בני הרצליהשירה לב רן16.300עמק הירדןהרחול17.600עמק הירדןאמה ריבס

64.200הפועל עמק יזרעאלמיכל אופק16.300הפועל עמק יזרעאלעלמה  רויטמן12.800בני הרצליהשירה לב רן16.000הפועל עמק יזרעאליערה בן משה17.450הפועל עמק יזרעאלשלי בראון

60.250עמק הירדןשוהם פרידמן16.100הפועל עמק יזרעאלשלי בראון12.100הפועל עמק יזרעאלעלמה  רויטמן16.000הפועל עמק יזרעאלמיכל אופק17.250עמק הירדןשוהם פרידמן

58.000עמק הירדןאמה ריבס15.700הפועל עמק יזרעאלמיכל אופק11.500בני הרצליהאמילי רומנו15.600הפועל משגביובל גטומה 17.150הפועל עמק יזרעאלעלמה  רויטמן

57.050הפועל עמק יזרעאלשלי בראון15.400עמק הירדןשוהם פרידמן11.500בני הרצליהאמילי רומנו15.400הפועל עמק יזרעאלמרוה רווה16.900הפועל עמק יזרעאליערה בן משה

54.350הפועל עמק יזרעאלעלמה  רויטמן15.000הפועל עמק יזרעאלענבר אברגיל11.300עמק הירדןשוהם פרידמן8.800הפועל עמק יזרעאלעלמה  רויטמן16.750עמק הירדןהרחול

53.400הפועל עמק יזרעאלענבר אברגיל14.500עמק הירדןאמה ריבס11.300עמק הירדןהרחול8.800הפועל עמק יזרעאלשלי בראון16.700הפועל עמק יזרעאלמיכל אופק

44.350עמק הירדןהרחול0.000עמק הירדןהרחול9.000עמק הירדןאמה ריבס8.800הפועל עמק יזרעאלענבר אברגיל16.400הפועל עמק יזרעאלענבר אברגיל
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74.200מטה אשריובל אדלר18.700הפועל עמק יזרעאלנופר כבירי19.200בני הרצליהגלי ניצן18.300מטה אשריובל אדלר19.7מטה אשררומי יהודה

74.100מטה אשררומי יהודה18.700גדרותליאור רב אחא18.700מטה אשררומי יהודה18.200מטה אשרפנינה בסוב19.7בני הרצליהבר ויגנפלד

73.900בני הרצליהמיקה טרבס18.600בני הרצליהליה גרשון18.600בני הרצליהמיקה טרבס18.200בני הרצליהשירה לב רן19.6הפועל משגבאביטל יוספין

73.700בני הרצליהמאיה רובינשטיין18.600בני הרצליהאמילי רומנו18.400בני הרצליהבר ויגנפלד18.000בני הרצליהמאיה רובינשטיין19.6הפועל משגבשיר שיכורי

73.600בני הרצליהרוני כץ18.400מטה אשריובל אדלר18.400הפועל עמק יזרעאלנופר כבירי18.000הפועל משגבאביטל יוספין19.5בני הרצליהאלה תובל

73.400בני הרצליהבר ויגנפלד18.300בני הרצליהמיקה טרבס18.300גדרותהדר שבתאי17.900בני הרצליהמיקה טרבס19.5מטה אשראליאן שפילר

73.300הפועל משגבאביטל יוספין18.200בני הרצליהמאיה רובינשטיין18.200בני הרצליהרוני כץ17.800מטה אשררומי יהודה19.4מטה אשריובל אדלר

73.200בני הרצליהגלי ניצן18.200בני הרצליהרוני כץ18.100מטה אשריובל אדלר17.800מטה אשריובל דה קסטרו19.4בני הרצליהמאיה רובינשטיין

73.200מטה אשריובל דה קסטרו18.100מטה אשריובל דה קסטרו18.100בני הרצליהמאיה רובינשטיין17.800בני הרצליהרוני כץ19.4בני הרצליהרוני כץ

73.100בני הרצליהליה גרשון18.100הפועל משגבינסקי'עדי לנצ18.100בני הרצליהאלה תובל17.700בני הרצליהבר ויגנפלד19.4בני הרצליהגלי ניצן

73.000מטה אשרפנינה בסוב17.900מטה אשררומי יהודה18.100מטה אשרמיה ויינשטין17.700הפועל משגבינסקי'עדי לנצ19.4מטה אשריובל דה קסטרו

72.900גדרותהדר שבתאי17.900הפועל משגבאביטל יוספין18.100בני הרצליהאלונה לנדסברג17.600בני הרצליהליה גרשון19.4מטה אשרפנינה בסוב

72.800הפועל משגבינסקי'עדי לנצ17.900גדרותהדר שבתאי18.000הפועל משגבינסקי'עדי לנצ17.600גדרותהדר שבתאי19.4אביב-הפועל תלאלי נאמן

72.700הפועל עמק יזרעאלנופר כבירי17.800בני הרצליהגלי ניצן18.000הפועל משגברוני שנטל17.600בני הרצליהאלה תובל19.3הפועל משגברוני שנטל

72.700גדרותליאור רב אחא17.800גדרותהילה גולדשטיין18.000אביב-הפועל תלשחר נדב17.600מטה אשרלין וינשטיין19.3מטה אשרלין וינשטיין

71.700בני הרצליהאלה תובל17.800הפועל משגבשרון זיסו17.900מטה אשריובל דה קסטרו17.600גדרותהילה גולדשטיין19.3מטה אשרנוי ברנשטיין

71.600הפועל משגברוני שנטל17.700בני הרצליהאגם רזניק17.900בני הרצליהליה גרשון17.400גדרותליאור רב אחא19.3מטה אשרהילי ניר

71.500מטה אשראליאן שפילר17.600בני הרצליהבר ויגנפלד17.900גדרותליאור רב אחא17.400מטה אשראליאן שפילר19.3מטה אשרליה ברייר

71.500מטה אשרמיה ויינשטין17.600מטה אשרפנינה בסוב17.800הפועל משגבאביטל יוספין17.400בני הרצליהאמילי רומנו19.2מטה אשרמיה ויינשטין

71.200מטה אשרלין וינשטיין17.600הפועל משגברוני שנטל17.800מטה אשרפנינה בסוב17.300מטה אשרמיה ויינשטין19.2בני הרצליהעינב הרשקוביץ

71.000גדרותהילה גולדשטיין17.500מטה אשראליאן שפילר17.700בני הרצליהמאיה גרטמן17.000בני הרצליהאגם רזניק19.2בני הרצליהנטע נוסוביצקי

70.500אביב-הפועל תלשחר נדב17.200בני הרצליהשירה לב רן17.700בני הרצליהעינב הרשקוביץ17.000מטה אשרהילי ניר19.1בני הרצליהמיקה טרבס

69.900אביב-הפועל תלאלי נאמן17.100מטה אשרלין וינשטיין17.500בני הרצליהעמית רוקח17.000בני הרצליהנטע נוסוביצקי19.1גדרותהדר שבתאי

69.800בני הרצליהאלונה לנדסברג17.100אביב-הפועל תלשחר נדב17.400מטה אשרנוי ברנשטיין16.800בני הרצליהגלי ניצן19.1הפועל עמק יזרעאלנופר כבירי

69.700בני הרצליהמאיה גרטמן17.100בני הרצליהמאיה גרטמן17.200מטה אשרלין וינשטיין16.700הפועל משגברוני שנטל19.1אביב-הפועל תלשחר נדב

69.600בני הרצליהאגם רזניק17.100אביב-הפועל תלנעמה טל לפידות17.100מטה אשראליאן שפילר16.700אביב-הפועל תלאלי נאמן19.1בני הרצליהמאיה גרטמן

69.600בני הרצליהעינב הרשקוביץ17.000בני הרצליהאלונה לנדסברג17.000גדרותהילה גולדשטיין16.700בני הרצליהמאיה גרטמן19.1מטה אשראריאל שניר

69.400בני הרצליהעמית רוקח17.000מטה אשרליה ברייר16.900אביב-הפועל תלאלי נאמן16.700בני הרצליהעמית רוקח19בני הרצליהליה גרשון

69.300הפועל משגבשיר שיכורי16.900מטה אשרמיה ויינשטין16.900בני הרצליהנטע נוסוביצקי16.500הפועל עמק יזרעאלנופר כבירי19הפועל משגבינסקי'עדי לנצ

69.000הפועל משגבשרון זיסו16.900אביב-הפועל תלאלי נאמן16.900אביב-הפועל תלנעמה טל לפידות16.500בני הרצליהעינב הרשקוביץ19בני הרצליהעמית רוקח

68.800מטה אשרנוי ברנשטיין16.800הפועל משגבשיר שיכורי16.600הפועל משגבשיר שיכורי16.500מטה אשרליה ברייר19הפועל משגבשרון זיסו

68.000מטה אשרהילי ניר16.700מטה אשרנוי ברנשטיין16.300מטה אשראריאל שניר16.300גדרותרוני אלזס19גדרותרוני אלזס

68.000מטה אשרליה ברייר16.700גדרותיובל כהן16.300בני הרצליהאגם רזניק16.300אביב-הפועל תלשחר נדב18.9אביב-הפועל תלספיר

67.100גדרותרוני אלזס16.500בני הרצליהאלה תובל16.100אביב-הפועל תלאראל צידון16.300הפועל משגבשיר שיכורי18.8גדרותיובל כהן

67.100גדרותיובל כהן16.300גדרותרוני אלזס16.000הפועל משגבשרון זיסו16.200בני הרצליהאלונה לנדסברג18.7גדרותליאור רב אחא

66.800בני הרצליהשירה לב רן16.200בני הרצליהעינב הרשקוביץ16.000מטה אשרהילי ניר16.200הפועל משגבשרון זיסו18.7גדרותליה פרידנפלד

66.400מטה אשראריאל שניר16.200בני הרצליהעמית רוקח15.800גדרותיובל כהן15.800גדרותיובל כהן18.7אביב-הפועל תלאלה זלטוקרילוב

65.800בני הרצליהאמילי רומנו16.200אביב-הפועל תלספיר15.500גדרותרוני אלזס15.500מטה אשראריאל שניר18.6גדרותהילה גולדשטיין

64.500אביב-הפועל תלאראל צידון15.700מטה אשרהילי ניר15.500גדרותליה פרידנפלד15.400מטה אשרנוי ברנשטיין18.6בני הרצליהאגם רזניק

54.100גדרותליה פרידנפלד15.700אביב-הפועל תלאראל צידון15.200מטה אשרליה ברייר15.400אביב-הפועל תלנעמה טל לפידות18.6בני הרצליהשירה לב רן

53.100בני הרצליהנטע נוסוביצקי15.500מטה אשראריאל שניר15.000אביב-הפועל תלספיר14.900אביב-הפועל תלאראל צידון18.5בני הרצליהאלונה לנדסברג

50.100אביב-הפועל תלספיר6.400גדרותליה פרידנפלד12.800בני הרצליהשירה לב רן13.500גדרותליה פרידנפלד18.3בני הרצליהאמילי רומנו

49.400אביב-הפועל תלנעמה טל לפידות0.000בני הרצליהנטע נוסוביצקי11.500בני הרצליהאמילי רומנו0.000אביב-הפועל תלספיר17.8אביב-הפועל תלאראל צידון

18.700אביב-הפועל תלאלה זלטוקרילוב0.000אביב-הפועל תלאלה זלטוקרילוב0.000אביב-הפועל תלאלה זלטוקרילוב0.000אביב-הפועל תלאלה זלטוקרילוב0אביב-הפועל תלנעמה טל לפידות
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תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

76.6בני הרצליהשיר הברפלד19.5עמק הירדןרוני הוכפלד19.6מטה אשרלירז ששון19.1בני הרצליהשיר הברפלד19.9מטה אשרנוגה תדמור

76.3בני הרצליהעמית גולן19.5עמק הירדןעדי לשם19.4מטה אשרתהילה פלקס18.4בני הרצליהעמית גולן19.9מטה אשרתהילה פלקס

75.1מטה אשרנוגה תדמור19.4עמק הירדןנוהר מאירי19.2מטה אשרנוגה תדמור18.4מטה אשרליאורה קוזוקרו19.8בני הרצליהעמית גולן

74.9מטה אשרתהילה פלקס19.3בני הרצליהעמית גולן19.1מטה אשרליאורה קוזוקרו18מטה אשרליאור כובס19.8מטה אשרליאורה קוזוקרו

74.9מטה אשרליאורה קוזוקרו19.2בני הרצליהשיר הברפלד18.8בני הרצליהעמית גולן18עמק הירדןנוהר מאירי19.7מטה אשראטל נוביק

74.8מטה אשרליאור כובס18.8מטה אשרליאור כובס18.8מטה אשראטל נוביק17.6מטה אשרנוגה תדמור19.6בני הרצליהשיר הברפלד

72.4עמק הירדןרוני הוכפלד18.8עמק הירדן נעמה אלסטר18.7בני הרצליהשיר הברפלד17.6מטה אשרתהילה פלקס19.6מטה אשרליאור כובס

71.8מטה אשראטל נוביק18.7עמק הירדןליהי אברוש18.4מטה אשרליאור כובס17.6עמק הירדןרוני הוכפלד19.6מטה אשרלירז ששון

71.1מטה אשרלירז ששון18.4מטה אשרנוגה תדמור17.7מטה אשריעל גרוטס17.2עמק  הירדןעומר טריגר19.2מטה אשריעל גרוטס

69.9עמק הירדןנוהר מאירי18.2מטה אשרלירז ששון16.6עמק הירדןרוני הוכפלד17.2עמק  הירדןעומר טריגר18.7עמק הירדןרוני הוכפלד

69.8עמק הירדןעדי לשם18מטה אשרתהילה פלקס15.4עמק הירדןעדי לשם16.5עמק הירדןעדי לשם18.4עמק הירדןעדי לשם

68.9מטה אשריעל גרוטס17.6מטה אשרליאורה קוזוקרו14.3עמק הירדןליהי אברוש15.8מטה אשראטל נוביק18.3עמק הירדןנוהר מאירי

66.2עמק הירדןליהי אברוש17.5מטה אשראטל נוביק14.2עמק הירדןנוהר מאירי15.5מטה אשריעל גרוטס18עמק הירדןליהי אברוש

65.2עמק הירדן נעמה אלסטר16.5מטה אשריעל גרוטס14.1עמק הירדן נעמה אלסטר15.2עמק הירדןליהי אברוש17.1עמק הירדן נעמה אלסטר

31.7עמק  הירדןעומר טריגר14.5עמק  הירדןעומר טריגר0עמק  הירדןעומר טריגר15.2עמק הירדן נעמה אלסטר0עמק  הירדןעומר טריגר

31.7עמק  הירדןעומר טריגר14.5עמק  הירדןעומר טריגר0עמק  הירדןעומר טריגר13.7מטה אשרלירז ששון0עמק  הירדןעומר טריגר
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