
2016 האיגוד גביע

רב קרב

תוצאהומשפחה שםתוצאהומשפחה שםתוצאהומשפחה שםתוצאהומשפחה שםתוצאהומשפחה שם

19.267איל תמר9.167מויאל שחר9.750מויאל שחר7.167טוקר מיכל12.700גלעדי גאיה

18.917מויאל שחר0.000גלעדי גאיה0.000גלעדי גאיה6.667איל תמר12.600איל תמר

12.700גלעדי גאיה0.000טוקר מיכל0.000טוקר מיכל0.000גלעדי גאיה0.000טוקר מיכל

7.167טוקר מיכל0.000איל תמר0.000איל תמר0.000מויאל שחר0.000מויאל שחר

תוצאהומשפחה שםתוצאהומשפחה שםתוצאהומשפחה שםתוצאהומשפחה שםתוצאהומשפחה שם

0.000ברנע הדר0.000ברנע הדר0.000ברנע הדר0.000ברנע הדר0.000ברנע הדר
12.850זורע מיקה0.000זורע מיקה0.000זורע מיקה0.000זורע מיקה12.850זורע מיקה

7.133לביא מיתר0.000לביא מיתר0.000לביא מיתר7.133לביא מיתר0.000לביא מיתר

9.850טוריסקי אנדי0.000טוריסקי אנדי9.850טוריסקי אנדי0.000טוריסקי אנדי0.000טוריסקי אנדי

40.900למדאמש ליהי9.933למדאמש ליהי10.100למדאמש ליהי9.567למדאמש ליהי11.300למדאמש ליהי

45.117חקלאי נויה12.200חקלאי נויה10.750חקלאי נויה9.167חקלאי נויה13.000חקלאי נויה

23.650אוחנה עופרי11.733אוחנה עופרי8.550אוחנה עופרי3.367אוחנה עופרי0.000אוחנה עופרי

תוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שם

47.917השרון רמת. ס.ארז ליהיא12.633השרון רמת. ס.ארז ליהיא12.150השרון רמת. ס.ארז ליהיא10.533השרון רמת. ס.ארז ליהיא12.600השרון רמת. ס.ארז ליהיא

45.267אביב תל הפועלנגרו דנה12.467אביב תל הפועלנגרו דנה11.700אביב תל הפועלאשל רוני10.333אביב תל הפועלדור גפן12.500אביב תל הפועלנגרו דנה

44.800אביב תל הפועלאשל רוני12.133תקווה פתח מקפת מכביבביץ אמיליה11.350תקווה פתח מקפת מכביבביץ אמיליה10.133אביב תל הפועלאשל רוני12.500צפון מכבישליט נוגה

44.483תקווה פתח מקפת מכביבביץ אמיליה11.900אביב תל הפועלדור גפן10.400רעננה ה.ל.עכהן גיא10.100אביב תל הפועלדדון נועם12.000אביב תל הפועלאשל רוני

43.167צפון מכבישליט נוגה11.733אביב תל הפועלארנון גולן יולי10.300צפון מכבישליט נוגה10.000אביב תל הפועלנגרו דנה11.700תקווה פתח מקפת מכביבביץ אמיליה

42.433אביב תל הפועלדור גפן10.967רעננה ה.ל.עכהן גיא10.300אביב תל הפועלנגרו דנה9.933רעננה ה.ל.עכהן גיא11.150אביב תל הפועלדדון נועם

41.917אביב תל הפועלדדון נועם10.967אביב תל הפועלאשל רוני10.200אביב תל הפועלדדון נועם9.833צפון מכבישליט נוגה11.000אביב תל הפועלדור גפן

תקווה פתח מקפת מכביבביץ אמיליה11.000נתניהעצמון שלי 41.750רעננה ה.ל.עכהן גיא10.733נתניהעצמון שלי10.050אביב תל הפועלארנון גולן יולי9.300

41.450אביב תל הפועלארנון גולן יולי10.533צפון מכבישליט נוגה9.200אביב תל הפועלדור גפן9.067אביב תל הפועלארנון גולן יולי10.600אביב תל הפועלארנון גולן יולי

36.617נתניהעצמון שלי10.467אביב תל הפועלדדון נועם7.250נתניהעצמון שלי7.633נתניהעצמון שלי10.450רעננה ה.ל.עכהן גיא
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תוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שם

50.550תקווה פתח מקפת מכביאוברמן מאיה13.150תקווה פתח מקפת מכביאוברמן מאיה12.950תקווה פתח מקפת מכביאוברמן מאיה11.850אביב תל הפועלרקושט עידן12.900תקווה פתח מקפת מכביאוברמן מאיה

47.800אביב תל הפועלרקושט עידן11.450השרון רמת. ס.אטוריסקי אופל12.800אביב תל הפועלרקושט עידן11.550תקווה פתח מקפת מכביאוברמן מאיה12.900צפון מכביעזרא אילי

45.450השרון רמת. ס.אטוריסקי אופל11.350אביב תל הפועלרקושט עידן12.550השרון רמת. ס.אטוריסקי אופל10.700תקווה פתח מקפת מכביבביץ אוולין12.400השרון רמת. ס.אטוריסקי אופל

45.200תקווה פתח מקפת מכביבביץ אוולין11.150רעננה ה.ל.ע וטו'פיצ עמית12.150תקווה פתח מקפת מכביבביץ אוולין10.600אונו קריתעזריאל שחר12.050רעננה ה.ל.עספטון רומי

43.850אונו קריתברוטפלד תמר11.050אונו קריתקרן ליהי11.800אונו קריתברוטפלד תמר10.150אונו קריתעזריאל זיו12.000רעננה ה.ל.עאהרון שחר

43.800צפון מכביעזרא אילי10.900אונו קריתברוטפלד תמר10.900צפון מכביעזרא אילי9.750רעננה ה.ל.עוייצברג זהר11.850אונו קריתברוטפלד תמר

41.850אביב תל הפועלרבינוביץ עדי10.900צפון מכביעזרא אילי10.800רעננה ה.ל.ע וטו'פיצ עמית9.700אביב תל הפועלרבינוביץ עדי11.800אביב תל הפועלרקושט עידן

41.800רעננה ה.ל.ע וטו'פיצ עמית10.850תקווה פתח מקפת מכביבביץ אוולין10.600אונו קריתזייתוני מאי9.450אונו קריתזייתוני מאי11.600אונו קריתזייתוני מאי

41.400רעננה ה.ל.עאהרון שחר10.800רעננה ה.ל.עאהרון שחר10.100אביב תל הפועלרבינוביץ עדי9.300אונו קריתברוטפלד תמר11.500תקווה פתח מקפת מכביבביץ אוולין

41.400אונו קריתזייתוני מאי10.750אונו קריתעזריאל זיו9.850אונו קריתעזריאל זיו9.250רעננה ה.ל.עספטון רומי11.500אביב תל הפועלרבינוביץ עדי

41.200אונו קריתעזריאל זיו10.550אביב תל הפועלרבינוביץ עדי9.700אונו קריתעזריאל שחר9.200רעננה ה.ל.עאהרון שחר11.300תקווה פתח מקפת מכביעתר שובל

41.000אונו קריתקרן ליהי10.300רעננה ה.ל.עספטון רומי9.700רעננה ה.ל.עוייצברג זהר9.200אונו קריתקרן ליהי11.250רעננה ה.ל.ע וטו'פיצ עמית

40.800אונו קריתעזריאל שחר9.950גדרות הפועלמשה עיינה9.550אונו קריתקרן ליהי9.100צפון מכביעזרא אילי11.200אונו קריתקרן ליהי

40.050רעננה ה.ל.עספטון רומי9.850רעננה ה.ל.עוייצברג זהר9.400רעננה ה.ל.עאהרון שחר9.050השרון רמת. ס.אטוריסקי אופל11.100רעננה ה.ל.ערוזנצוויג בר

תקווה פתח מקפת מכביעתר שובל9.000רעננה ה.ל.ענומברג יהלי10.850גדרות הפועלמשה עיינה 39.250רעננה ה.ל.עוייצברג זהר9.800חיפה מכביהוד גילי8.700

36.800תקווה פתח מקפת מכביעתר שובל9.750אונו קריתזייתוני מאי8.450רעננה ה.ל.עספטון רומי8.600רעננה ה.ל.ע וטו'פיצ עמית10.800אונו קריתעזריאל שחר

תקווה פתח מקפת מכביעתר שובל10.650נתניהצבי בן נוגה 35.050חיפה מכביהוד גילי9.700אונו קריתעזריאל שחר8.400נתניהשרת נעמה7.800

34.600גדרות הפועלמשה עיינה9.400נתניהשרת נעמה8.200חיפה מכביהוד גילי7.600נתניהצבי בן נוגה10.450אונו קריתעזריאל זיו

34.500נתניהשרת נעמה9.250רעננה ה.ל.ערוזנצוויג בר8.000גדרות הפועלמשה עיינה7.000חיפה מכביהוד גילי10.350נתניהשרת נעמה

34.450רעננה ה.ל.ערוזנצוויג בר9.150נתניהצבי בן נוגה7.900רעננה ה.ל.ערוזנצוויג בר6.350נתניהשרת נעמה10.050חיפה מכביהוד גילי

תקווה פתח מקפת מכביעתר שובל4.600נתניהצבי בן נוגה6.200רעננה ה.ל.ערוזנצוויג בר9.950רעננה ה.ל.עוייצברג זהר 32.000נתניהצבי בן נוגה9.000

9.000רעננה ה.ל.ענומברג יהלי0.000רעננה ה.ל.ענומברג יהלי0.000רעננה ה.ל.ענומברג יהלי5.800גדרות הפועלמשה עיינה0.000רעננה ה.ל.ענומברג יהלי

ה
רג
ד

'ג 



תוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שם

73.417השרון רמת. ס.אפילסטין מיה17.500השרון רמת. ס.אפילסטין מיה18.867השרון רמת. ס.אפילסטין מיה18.300השרון רמת. ס.אשרוה מיכל19.200אונו קריתדנקונה גלי

73.150השרון רמת. ס.אשרוה מיכל17.067חיפה מכביברוקמן גיל18.800השרון רמת. ס.אשרוה מיכל18.050השרון רמת. ס.אפילסטין מיה19.150רעננה ה.ל.עעמיר שירה

71.867כרמיאל גלגולים מכביקרילקאר הילה17.033כרמיאל גלגולים מכביקרילקאר הילה18.533כרמיאל גלגולים מכביקרילקאר הילה17.550אביב תל הפועלליכטר אמה19.150תקווה פתח מקפת מכביספיר רומי

70.767יזרעאל עמק הפועללוי מאיה17.000השרון רמת. ס.אשרוה מיכל18.500יזרעאל עמק הפועללוי מאיה17.450כרמיאל גלגולים מכביקרילקאר הילה19.050השרון רמת. ס.אשרוה מיכל

69.817חיפה מכביברקאי יערה16.933חיפה מכביברקאי יערה17.600אביב תל הפועלאלמוג נטע17.350אונו קריתאנגלהרד איילה19.050חיפה מכביברוקמן גיל

69.400רעננה ה.ל.עגנש אדר16.900רעננה ה.ל.עגנש אדר17.533אונו קריתדנקונה גלי17.300אביב תל הפועלסיקורה מאיי19.050רעננה ה.ל.עגרשטיין שני

69.067חיפה מכביברוקמן גיל16.833גדרות הפועלחולראי מאיה17.500רעננה ה.ל.עגנש אדר17.300אונו קריתינאי שירי19.000השרון רמת. ס.אפילסטין מיה

68.750אונו קריתדנקונה גלי16.767יזרעאל עמק הפועללוי מאיה17.333יזרעאל עמק הפועלטולדנו עפרי17.300צפון מכבירונן נטע19.000יזרעאל עמק הפועללוי מאיה

68.433רעננה ה.ל.עגרשטיין שני16.667אביב תל הפועלסיקורה מאיי17.300רעננה ה.ל.עגרשטיין שני17.200רעננה ה.ל.עבוניק ליאל18.950חיפה מכביברקאי יערה

68.117חיפה מכביביליץ ליאן16.650ירושלים מכבייעקב בר אל טל17.200אביב תל הפועלבראון ליבנה איה17.150חיפה מכביביליץ ליאן18.950תקווה פתח מקפת מכביכרמי ירדן

67.900אביב תל הפועלסיקורה מאיי16.600תקווה פתח מקפת מכביעמר ניצן17.033חיפה מכבידוברסין דומיניקה17.000חיפה מכביברקאי יערה18.850כרמיאל גלגולים מכביקרילקאר הילה

67.683צפון מכבירונן נטע16.467חיפה מכביביליץ ליאן17.000צפון מכבירונן נטע16.950חיפה מכביברוקמן גיל18.750רעננה ה.ל.עוינגרטן אור

67.583רעננה ה.ל.עבוניק ליאל16.467כרמיאל גלגולים מכבירוזן אורי16.933חיפה מכביברקאי יערה16.700ירושלים מכבייעקב בר אל טל18.700חיפה מכביביליץ ליאן

67.333יזרעאל עמק הפועלטולדנו עפרי16.367רעננה ה.ל.עעמיר שירה16.900רעננה ה.ל.עבוניק ליאל16.600אונו קריתמגור אור18.650רעננה ה.ל.עגנש אדר

67.317גדרות הפועלחולראי מאיה16.167אונו קריתנבון טליה16.867צפון מכביפלדמן מיה16.600אונו קריתנבון טליה18.650אונו קריתמגור אור

67.067כרמיאל גלגולים מכבירוזן אורי16.033צפון מכביסטרין רומי16.800כרמיאל גלגולים מכבירוזן אורי16.550רעננה ה.ל.עגרשטיין שני18.550יזרעאל עמק הפועלטולדנו עפרי

66.917אונו קריתמגור אור16.000גדרות הפועלדוד יערה16.767צפון מכביסטרין רומי16.500יזרעאל עמק הפועללוי מאיה18.500אונו קריתנבון טליה

66.917רעננה ה.ל.עעמיר שירה15.967צפון מכביפלדמן מיה16.700ירושלים מכביויינשטיין אגם16.450אביב תל הפועלחורי לי18.450רעננה ה.ל.עבוניק ליאל

66.550אונו קריתאנגלהרד איילה15.867אונו קריתדנקונה גלי16.433גדרות הפועלחולראי מאיה16.400אונו קריתדולמן מעיין18.350גדרות הפועלחולראי מאיה

66.450ירושלים מכבייעקב בר אל טל15.767חיפה מכבידוברסין דומיניקה16.333אונו קריתמגור אור16.400חיפה מכבייאיר אופיר18.300ירושלים מכבייעקב בר אל טל

66.300חיפה מכבידוברסין דומיניקה15.700אונו קריתינאי שירי16.267אונו קריתדולמן מעיין16.400תקווה פתח מקפת מכביספיר רומי18.250צפון מכבירונן נטע

66.233צפון מכביפלדמן מיה15.600אונו קריתדולמן מעיין16.233תקווה פתח מקפת מכביעמר ניצן16.400אביב תל הפועלבראון ליבנה איה18.250כרמיאל גלגולים מכבירוזן אורי

65.700צפון מכביסטרין רומי15.600כרמיאל גלגולים מכבירגב אלמוג16.233גדרות הפועלזיו רוני16.400אביב תל הפועלקציר אחינועם18.200אביב תל הפועלסיקורה מאיי

65.567אונו קריתדולמן מעיין15.533רעננה ה.ל.עגרשטיין שני16.200אונו קריתאנגלהרד איילה16.350רעננה ה.ל.עגנש אדר18.200כרמיאל גלגולים מכבירגב אלמוג

65.533תקווה פתח מקפת מכביעמר ניצן15.500אונו קריתאנגלהרד איילה16.200רעננה ה.ל.עעמיר שירה16.250יזרעאל עמק הפועלטולדנו עפרי17.900רעננה ה.ל.עברקר נטע

65.133כרמיאל גלגולים מכבירגב אלמוג15.500יזרעאל עמק הפועלגודלי נועה16.000חיפה מכביברוקמן גיל16.200חיפה מכבידוברסין דומיניקה17.850גדרות הפועלדוד יערה

64.950אביב תל הפועלאלמוג נטע15.433רעננה ה.ל.עוינגרטן אור15.900אביב תל הפועלחורי לי16.150אונו קריתדנקונה גלי17.750חיפה מכבישרוני בר

64.883תקווה פתח מקפת מכביכרמי ירדן15.367חיפה מכבישרוני בר15.833יזרעאל עמק הפועללאופונג אמי16.150רעננה ה.ל.עברקר נטע17.750יזרעאל עמק הפועלמאיר זהר

64.767אונו קריתנבון טליה15.333אונו קריתמגור אורOA15.800הרצליה בניברק לירן16.100תקווה פתח מקפת מכביכרמי ירדן17.700ירושלים מכביויינשטיין אגם

64.700אונו קריתינאי שירי15.333חיפה מכביבישארה לארה15.800חיפה מכביביליץ ליאן16.000כרמיאל גלגולים מכבירגב אלמוג17.700אונו קריתינאי שירי

64.350ירושלים מכביויינשטיין אגם15.200יזרעאל עמק הפועלטולדנו עפרי15.733אביב תל הפועלסיקורה מאיי16.000אביב תל הפועלדור ליה17.550חיפה מכבייאיר אופיר

64.267חיפה מכבישרוני בר15.133צפון מכבירונן נטע15.700חיפה מכבישרוני בר16.000תקווה פתח מקפת מכביכץ רוני17.550גדרות הפועלזיו רוני

64.017רעננה ה.ל.עברקר נטע15.067רעננה ה.ל.עברקר נטע15.700אונו קריתכספי שירה15.950תקווה פתח מקפת מכביעמר ניצן17.500אונו קריתאנגלהרד איילה

63.883חיפה מכביבישארה לארה15.033רעננה ה.ל.עבוניק ליאל15.633חיפה מכבינסאר נזרין15.950אביב תל הפועלאלמוג נטע17.500צפון מכביפלדמן מיה

63.783אביב תל הפועלחורי לי15.000אביב תל הפועלאלמוג נטע15.600אביב תל הפועלקציר אחינועם15.900צפון מכביפלדמן מיה17.500חיפה מכביבישארה לארה

63.700רעננה ה.ל.עוינגרטן אור14.967אונו קריתכספי שירה15.500יזרעאל עמק הפועלאהוביה שחר15.900אונו קריתכספי שירה17.500יזרעאל עמק הפועללאופונג אמי

63.617יזרעאל עמק הפועללאופונג אמי14.900תקווה פתח מקפת מכביכרמי ירדן15.400יזרעאל עמק הפועלמאיר זהר15.850חיפה מכביבישארה לארה17.300חיפה מכבידוברסין דומיניקה

63.317חיפה מכבייאיר אופיר14.733אביב תל הפועלחורי לי15.333אביב תל הפועלדור ליה15.800צפון מכביסטרין רומי17.300אונו קריתדולמן מעיין

63.283תקווה פתח מקפת מכביספיר רומי14.633חיפה מכבייאיר אופיר15.333כרמיאל גלגולים מכבירגב אלמוג15.750יזרעאל עמק הפועללאופונג אמי17.250יזרעאל עמק הפועלאופק מיכל

63.267אביב תל הפועלבראון ליבנה איה14.533יזרעאל עמק הפועללאופונג אמי15.200חיפה מכביבישארה לארה15.700גדרות הפועלחולראי מאיה17.100צפון מכביסטרין רומי

63.117אונו קריתכספי שירה14.400ירושלים מכביויינשטיין אגם14.933תקווה פתח מקפת מכביכרמי ירדן15.550כרמיאל גלגולים מכבירוזן אורי17.050חיפה מכבינסאר נזרין

62.900גדרות הפועלדוד יערה14.267תקווה פתח מקפת מכביספיר רומי14.900רעננה ה.ל.עברקר נטע15.550ירושלים מכביויינשטיין אגם17.050ברנר. א.מ הפועלמרגוליס תמר

62.717אביב תל הפועלקציר אחינועם14.167אביב תל הפועלקציר אחינועם14.900יזרעאל עמק הפועלגודלי נועה15.450חיפה מכבישרוני בר17.000יזרעאל עמק הפועלגודלי נועה

62.350יזרעאל עמק הפועלמאיר זהרOA14.167הרצליה בניברק לירן14.800ירושלים מכבייעקב בר אל טלOA15.450הרצליה בניברק לירןOA16.900הרצליה בניברק לירן

OA62.317הרצליה בניברק לירן14.100יזרעאל עמק הפועלמאיר זהר14.733חיפה מכבייאיר אופיר15.450גדרות הפועלדוד יערה16.850אביב תל הפועלדור ליה

62.250יזרעאל עמק הפועלגודלי נועה14.033גדרות הפועלזיו רוני14.733גדרות הפועלאופיר טליה15.350חיפה מכבינסאר נזרין16.850גדרות הפועלאוחנה תהל

61.900חיפה מכבינסאר נזרין13.967יזרעאל עמק הפועלאופק מיכל14.267רעננה ה.ל.עוינגרטן אור15.250רעננה ה.ל.עוינגרטן אור16.750תקווה פתח מקפת מכביעמר ניצן

61.367גדרות הפועלזיו רוני13.933יזרעאל עמק הפועלאהוביה שחר14.000אונו קריתינאי שירי15.200רעננה ה.ל.עעמיר שירה16.700אביב תל הפועלחורי לי

60.483אביב תל הפועלדור ליה13.867חיפה מכבינסאר נזרין13.600גדרות הפועלדוד יערה15.100יזרעאל עמק הפועלמאיר זהר16.600תקווה פתח מקפת מכביכץ רוני

59.833תקווה פתח מקפת מכביכץ רוני13.767אביב תל הפועלבראון ליבנה איה13.567תקווה פתח מקפת מכביכץ רוני14.850יזרעאל עמק הפועלגודלי נועה16.550אונו קריתכספי שירה

59.483יזרעאל עמק הפועלאהוביה שחר13.667תקווה פתח מקפת מכביכץ רוני13.500אונו קריתנבון טליה14.200גדרות הפועלאופיר טליה16.550אביב תל הפועלקציר אחינועם

57.400גדרות הפועלאופיר טליה12.967גדרות הפועלאופיר טליה13.467תקווה פתח מקפת מכביספיר רומי14.150ברנר. א.מ הפועלמרגוליס תמר16.550יזרעאל עמק הפועלאהוביה שחר

57.150יזרעאל עמק הפועלאופק מיכל12.867ברנר. א.מ הפועלמרגוליס תמר13.133יזרעאל עמק הפועלאופק מיכל13.950גדרות הפועלאוחנה תהל16.400אביב תל הפועלאלמוג נטע

56.433גדרות הפועלאוחנה תהל12.733גדרות הפועלאוחנה תהל12.900גדרות הפועלאוחנה תהל13.550גדרות הפועלזיו רוני15.900אביב תל הפועלבראון ליבנה איה

56.100ברנר. א.מ הפועלמרגוליס תמר12.300אביב תל הפועלדור ליה12.500גדרות הפועללוי ליעד13.500יזרעאל עמק הפועלאהוביה שחר15.500גדרות הפועלאופיר טליה
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23.000גדרות הפועללוי ליעד10.500גדרות הפועללוי ליעד12.033ברנר. א.מ הפועלמרגוליס תמר12.800יזרעאל עמק הפועלאופק מיכל0.000גדרות הפועללוי ליעד

17.550אביב תל הפועלליכטר אמה0.000אביב תל הפועלליכטר אמה0.000אביב תל הפועלליכטר אמה0.000גדרות הפועללוי ליעד0.000אביב תל הפועלליכטר אמה

0.000אביב תל הפועלדוידוויץ אסתר0.000אביב תל הפועלדוידוויץ אסתר0.000אביב תל הפועלדוידוויץ אסתר0.000אביב תל הפועלדוידוויץ אסתר0.000אביב תל הפועלדוידוויץ אסתר

0.000לציון ראשון הפועל        יונאי דניאלה0.000לציון ראשון הפועל        יונאי דניאלה0.000לציון ראשון הפועל        יונאי דניאלה0.000לציון ראשון הפועל        יונאי דניאלה0.000לציון ראשון הפועל        יונאי דניאלה

0.000לציון ראשון הפועל          מנשה לינוי0.000לציון ראשון הפועל          מנשה לינוי0.000לציון ראשון הפועל          מנשה לינוי0.000לציון ראשון הפועל          מנשה לינוי0.000לציון ראשון הפועל          מנשה לינוי

0.000לציון ראשון הפועל          פרי אלינור0.000לציון ראשון הפועל          פרי אלינור0.000לציון ראשון הפועל          פרי אלינור0.000לציון ראשון הפועל          פרי אלינור0.000לציון ראשון הפועל          פרי אלינור

0.000לציון ראשון הפועל          וינטר שקד0.000לציון ראשון הפועל          וינטר שקד0.000לציון ראשון הפועל          וינטר שקד0.000לציון ראשון הפועל          וינטר שקד0.000לציון ראשון הפועל          וינטר שקד

0.000ירושלים מכבימוריס זוהר0.000ירושלים מכבימוריס זוהר0.000ירושלים מכבימוריס זוהר0.000ירושלים מכבימוריס זוהר0.000ירושלים מכבימוריס זוהר

תקווה פתח מקפת מכבי מוסאי שחר תקווה פתח מקפת מכבי מוסאי שחר0.000 תקווה פתח מקפת מכבי מוסאי שחר0.000 תקווה פתח מקפת מכבי מוסאי שחר0.000 0.000תקווה פתח מקפת מכבי מוסאי שחר0.000

0.000גדרות הפועלבנבנישתה שקד0.000גדרות הפועלבנבנישתה שקד0.000גדרות הפועלבנבנישתה שקד0.000גדרות הפועלבנבנישתה שקד0.000גדרות הפועלבנבנישתה שקד

תוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שם

73.183יהודה אור הפועלגדסי אגם18.267תקווה פתח מקפת מכבימנובה גילי18.550אביב תל הפועלגלאי עופרי18.433אונו קריתסמואל יעל19.400יהודה אור הפועלגדסי אגם

72.833תקווה פתח מקפת מכבימנובה גילי17.833אביב תל הפועלגלאי עופרי18.450יהודה אור הפועלגדסי אגם18.367חיפה מכביאלושין עדן19.200הרצליה בנילמדן דפנה

72.783אביב תל הפועלגלאי עופרי17.600אונו קריתסויסה אמה18.400ירושלים מכביקמינקא תמנה18.167הרצליה בנילמדן דפנה19.200כרמיאל גלגולים מכביאמיר אלון

72.017רעננה ה.ל.עמן'תורג לי היא17.533תקווה פתח מקפת מכביחרמון ענבר18.200הרצליה בנילמדן דפנה18.133רעננה ה.ל.עאלעברה סאלינה19.150רעננה ה.ל.עחסן אורטל

71.683הרצליה בנילמדן דפנה17.500יהודה אור הפועלגדסי אגם18.100תקווה פתח מקפת מכבימנובה גילי18.033אונו קריתסויסה אמה19.050השרון רמת. ס.אחורב ליהי

71.517יזרעאל עמק הפועלרוזנבליט מאיה17.500ירושלים מכביקמינקא תמנה18.100כרמיאל גלגולים מכבימן ליאן17.833רעננה ה.ל.עמן'תורג לי היא18.900תקווה פתח מקפת מכבימנובה גילי

71.517חיפה מכביאלושין עדן17.433יזרעאל עמק הפועלרוזנבליט מאיה18.050כרמיאל גלגולים מכביאמיר אלון17.833יהודה אור הפועלגדסי אגם18.900רעננה ה.ל.עמן'תורג לי היא

71.433אונו קריתסמואל יעל17.400אונו קריתסמואל יעל17.950רעננה ה.ל.עמן'תורג לי היא17.833רעננה ה.ל.עחסן אורטל18.850כרמיאל גלגולים מכבימן ליאן

70.817רעננה ה.ל.עחסן אורטל17.400גדרות הפועלאורן אליה17.950יזרעאל עמק הפועלרוזנבליט מאיה17.833צפון מכבישטיתברג ניצן18.800אביב תל הפועלגלאי עופרי

70.483כרמיאל גלגולים מכבימן ליאן17.367אביב תל הפועלמשולם קמה17.900חיפה מכביהנדל מעיין17.800הרצליה בנימעוז מאי18.700יזרעאל עמק הפועלוידר מרכוס שייה

70.483צפון מכביכהן הילה17.333רעננה ה.ל.עמן'תורג לי היא17.900צפון מכביליברמן נועה17.733אביב תל הפועלמשולם קמה18.650אונו קריתסויסה אמה

70.450אביב תל הפועלמשולם קמה17.100השרון רמת. ס.אחורב ליהי17.850השרון רמת. ס.אחורב ליהי17.633יזרעאל עמק הפועלרוזנבליט מאיה18.650אביב תל הפועל כהן גייל

70.433אונו קריתסויסה אמה17.033נתניהשדה רותם17.750חיפה מכביאלושין עדן17.633צפון מכביכהן הילה18.600גדרות הפועלאורן אליה

70.250ירושלים מכביקמינקא תמנה16.933רעננה ה.ל.עחסן אורטל17.750אשר מטהשרי תמר17.633חיפה מכביהנדל מעיין18.600רעננה ה.ל.עצור רותם

70.217כרמיאל גלגולים מכביאמיר אלון16.900חיפה מכביאלושין עדן17.700צפון מכביכהן הילה17.633תקווה פתח מקפת מכביחרמון ענבר18.550צפון מכביכהן הילה

70.150גדרות הפועלאורן אליה16.900הרצליה בניגורן נעמה17.600הרצליה בנימעוז מאי17.600אביב תל הפועלגלאי עופרי18.550אביב תל הפועלמשולם קמה

70.117חיפה מכביהנדל מעיין16.867הרצליה בנילמדן דפנה17.600אביב תל הפועל כהן גייל17.567תקווה פתח מקפת מכבימנובה גילי18.550יזרעאל עמק הפועלרבן אורי

69.967תקווה פתח מקפת מכביחרמון ענבר16.833תקווה פתח מקפת מכביקליין גל17.550נתניהשימחי אור17.433חיפה מכבישומינוב לאה18.500יזרעאל עמק הפועלרוזנבליט מאיה

69.783הרצליה בנימעוז מאי16.800כרמיאל גלגולים מכביאמיר אלון17.500תקווה פתח מקפת מכביקליין גל17.400כרמיאל גלגולים מכבימן ליאן18.500חיפה מכביאלושין עדן

69.733השרון רמת. ס.אחורב ליהי16.650גדרות הפועלבריח מוריה17.500אשר מטהחן שחר17.333תקווה פתח מקפת מכביויינר ענבל18.500אשר מטהשרי תמר

69.717אשר מטהשרי תמר16.633יזרעאל עמק הפועלרבן אורי17.500רעננה ה.ל.עאלעברה סאלינה17.300תקווה פתח מקפת מכביקליין גל18.500חיפה מכבישומינוב לאה

69.683תקווה פתח מקפת מכביקליין גל16.600צפון מכביכהן הילה17.500רעננה ה.ל.עהיימן מיקה17.267רעננה ה.ל.עגוטליב נוי18.500אביב תל הפועל שני מיקה

69.150צפון מכביליברמן נועה16.600תקווה פתח מקפת מכבילנדו ליאן17.450גדרות הפועלאורן אליה17.267תקווה פתח מקפת מכבילנדו ליאן18.450חיפה מכביהנדל מעיין

68.983אשר מטהחן שחר16.500אשר מטהשרי תמר17.400רעננה ה.ל.עגוטליב נוי17.200אשר מטהחן שחר18.450הרצליה בניגורן נעמה

68.650חיפה מכבישומינוב לאה16.433צפון מכביליברמן נועה17.400יזרעאל עמק הפועלברלב זיו17.200רעננה ה.ל.עצור רותם18.400יזרעאל עמק הפועלשושני יהלי

68.417רעננה ה.ל.עגוטליב נוי16.333אשר מטהחן שחר17.350חיפה מכבישומינוב לאה17.133נתניהרוזנטל תמר18.350אונו קריתסמואל יעל

68.367יזרעאל עמק הפועלוידר מרכוס שייה16.200נתניהרוזנטל תמר17.350יזרעאל עמק הפועליוחנן מעין17.133יזרעאל עמק הפועלשוורץ תמרי18.350אביב תל הפועלוינשטיין עומר

68.350אביב תל הפועל כהן גייל16.200צפון מכבישטיתברג ניצן17.300רעננה ה.ל.עטויבין מאורי17.067חיפה מכביסטבסקי שירי18.350כרמיאל גלגולים מכביסלומון אגם

68.233יזרעאל עמק הפועלרבן אורי16.150ירושלים מכביברגר תמר17.250אונו קריתסמואל יעל17.067גדרות הפועלישראל תמר18.300רעננה ה.ל.עאלעברה סאלינה

68.033רעננה ה.ל.עאלעברה סאלינה16.133כרמיאל גלגולים מכבימן ליאן17.250גדרות הפועלאלטשול לילך16.967אשר מטהשרי תמר18.250הרצליה בנימעוז מאי

67.983הרצליה בניגורן נעמה16.133חיפה מכביהנדל מעיין17.250גדרות הפועלגונן עלמה16.967צפון מכביליברמן נועה18.150רעננה ה.ל.עגוטליב נוי

67.633צפון מכבישטיתברג ניצן16.133הרצליה בנימעוז מאי17.250רעננה ה.ל.עשרב נעמה16.933יזרעאל עמק הפועללוסטיג מיכל18.050תקווה פתח מקפת מכביקליין גל

67.400רעננה ה.ל.עצור רותם16.100יזרעאל עמק הפועלוידר מרכוס שייה17.200תקווה פתח מקפת מכביחרמון ענבר16.933צפון מכבייערי ליבי18.000גדרות הפועלבריח מוריה

67.400גדרות הפועלבריח מוריה16.100ירושלים מכביזינגר אדירה17.200יזרעאל עמק הפועלוידר מרכוס שייה16.767צפון מכביקורן לוטם17.950אשר מטהחן שחר

67.367יזרעאל עמק הפועלברלב זיו16.100גדרות הפועלאלטשול לילך17.100רעננה ה.ל.עצור רותם16.733ברנר. א.מ הפועלאלה קאהן17.950רעננה ה.ל.עטויבין מאורי

67.367תקווה פתח מקפת מכבילנדו ליאן16.000אביב תל הפועל שני מיקה17.100כרמיאל גלגולים מכביקציר רביד יובל16.700גדרות הפועלאורן אליה17.900יזרעאל עמק הפועלברלב זיו

66.983רעננה ה.ל.עטויבין מאורי16.000יזרעאל עמק הפועליוחנן מעין17.100צפון מכביאזות יהל16.633רעננה ה.ל.עהיימן מיקה17.850צפון מכביליברמן נועה

66.967יזרעאל עמק הפועללוסטיג מיכל15.933אביב תל הפועל כהן גייל17.050רעננה ה.ל.עפלד אלה16.633יזרעאל עמק הפועלברקן ניצן 17.800ירושלים מכביקמינקא תמנה

66.950ירושלים מכביזינגר אדירה15.933יזרעאל עמק הפועללוסטיג מיכל17.000גדרות הפועלרפופורט שקד16.600יזרעאל עמק הפועלרבן אורי17.800צפון מכביריסמן דני

66.450נתניהשדה רותם15.933ברנר. א.מ הפועלאלה קאהן16.950תקווה פתח מקפת מכביויינר ענבל16.600רעננה ה.ל.עשרב נעמה17.700יזרעאל עמק הפועללוסטיג מיכל

66.083גדרות הפועלאלטשול לילך15.800יזרעאל עמק הפועלברקן ניצן 16.900רעננה ה.ל.עחסן אורטל16.600גדרות הפועלרפופורט שקד17.700רעננה ה.ל.עהיימן מיקה

65.983גדרות הפועלגונן עלמה15.800רעננה ה.ל.עשגיא ליאור16.900ירושלים מכביזינגר אדירה16.567יזרעאל עמק הפועלברלב זיו17.650צפון מכבישטיתברג ניצן

65.983אביב תל הפועל שני מיקה15.733גדרות הפועלגונן עלמה16.800אביב תל הפועלמשולם קמה16.550ירושלים מכביקמינקא תמנה17.650ירושלים מכביברגר תמר

65.883תקווה פתח מקפת מכביויינר ענבל15.600רעננה ה.ל.עגוטליב נוי16.800יזרעאל עמק הפועלשושני יהלי16.550ירושלים מכביזינגר אדירה17.650תקווה פתח מקפת מכביפסקרו מעיין
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65.883נתניהרוזנטל תמר15.567רעננה ה.ל.עטויבין מאורי16.750יזרעאל עמק הפועלבאשראת סועד16.500גדרות הפועלגונן עלמה17.650יזרעאל עמק הפועליוחנן מעין

65.800יזרעאל עמק הפועלשוורץ תמרי15.500יזרעאל עמק הפועלברלב זיו16.700גדרות הפועלמיכאלי מיקה16.500חיפה מכבישכטר דנה17.600תקווה פתח מקפת מכביחרמון ענבר

65.767רעננה ה.ל.עהיימן מיקה15.367חיפה מכבישומינוב לאה16.600חיפה מכביסטבסקי שירי16.367יזרעאל עמק הפועלוידר מרכוס שייה17.600יזרעאל עמק הפועלברקן ניצן 

65.650רעננה ה.ל.עשרב נעמה15.333גדרות הפועלמיכאלי מיקה16.600רעננה ה.ל.עשגיא ליאור16.367רעננה ה.ל.עגולן אמלי17.600נתניהיוסף בן מאיה

65.600יזרעאל עמק הפועלשושני יהלי15.300נתניהנוי אביה16.550גדרות הפועלבריח מוריה16.300יזרעאל עמק הפועלשושני יהלי17.500יזרעאל עמק הפועלשוורץ תמרי

65.567נתניהשימחי אור15.267יזרעאל עמק הפועלשוורץ תמרי16.550כרמיאל גלגולים מכביירדן דניאל16.300צפון מכביריסמן דני17.500נתניהזילבר מיכל

65.433חיפה מכביסטבסקי שירי15.267נתניהשימחי אור16.450יזרעאל עמק הפועלרבן אורי16.233הרצליה בניגורן נעמה17.500רעננה ה.ל.עכהן טומי

65.083יזרעאל עמק הפועלברקן ניצן 15.167רעננה ה.ל.עגולן אמלי16.400הרצליה בניגורן נעמה16.200גדרות הפועלבריח מוריה17.450נתניהשימחי אור

64.933נתניהיוסף בן מאיה15.133נתניהיוסף בן מאיה16.400יזרעאל עמק הפועללוסטיג מיכל16.167כרמיאל גלגולים מכביאמיר אלון17.400ירושלים מכביזינגר אדירה

64.733רעננה ה.ל.עגולן אמלי15.000רעננה ה.ל.עשרב נעמה16.400נתניהשדה רותם16.167אביב תל הפועל כהן גייל17.350כרמיאל גלגולים מכביירדן דניאל

64.300ירושלים מכביברגר תמר14.933ברנר. א.מ הפועלשגיא אלה16.400צפון מכביקורן לוטם16.167רעננה ה.ל.עטויבין מאורי17.300תקווה פתח מקפת מכבילנדו ליאן

64.200כרמיאל גלגולים מכביקציר רביד יובל14.767חיפה מכביסטבסקי שירי16.400תקווה פתח מקפת מכביפסקרו מעיין16.167נתניהשדה רותם17.250צפון מכביאזות יהל

63.750גדרות הפועלמיכאלי מיקה14.633נתניהזילבר מיכל16.300צפון מכביבדש נוי16.100נתניהיוסף בן מאיה17.250יזרעאל עמק הפועלבאשראת סועד

63.717צפון מכביאזות יהל14.500רעננה ה.ל.עצור רותם16.200תקווה פתח מקפת מכבילנדו ליאן16.100גדרות הפועלאורן שי17.200תקווה פתח מקפת מכביויינר ענבל

63.667ברנר. א.מ הפועלאלה קאהן14.433יזרעאל עמק הפועלבאשראת סועד16.150אונו קריתסויסה אמה16.000כרמיאל גלגולים מכביקציר רביד יובל17.200כרמיאל גלגולים מכביקציר רביד יובל

63.667צפון מכביקורן לוטם14.433גדרות הפועלחיים- בן שירה16.150אביב תל הפועל שני מיקה15.933צפון מכבידוברובסקי נעמי17.200חיפה מכבישכטר דנה

63.600צפון מכביריסמן דני14.400תקווה פתח מקפת מכביויינר ענבל16.150נתניהזילבר מיכל15.900אביב תל הפועלוינשטיין עומר17.200יזרעאל עמק הפועלמרום ליבי

63.467אביב תל הפועלוינשטיין עומר14.367אביב תל הפועלוינשטיין עומר16.150כרמיאל גלגולים מכביסלומון אגם15.800רעננה ה.ל.עפלד אלה17.100רעננה ה.ל.עגולן אמלי

63.150נתניהזילבר מיכל14.267נתניהתשובה שני16.150צפון מכבידוברובסקי נעמי15.767צפון מכביאזות יהל17.000גדרות הפועלאלטשול לילך

63.100חיפה מכבישכטר דנה14.200נתניהאזולאי ליהיא16.100נתניהרוזנטל תמר15.733השרון רמת. ס.אחורב ליהי17.000חיפה מכביסטבסקי שירי

62.900ברנר. א.מ הפועלשגיא אלה14.100צפון מכביריסמן דני16.100נתניהיוסף בן מאיה15.733גדרות הפועלאלטשול לילך17.000נתניהנוי אביה

62.683תקווה פתח מקפת מכביפסקרו מעיין14.100רעננה ה.ל.עאלעברה סאלינה16.100רעננה ה.ל.עגולן אמלי15.567ברנר. א.מ הפועלשגיא אלה17.000נתניהתשובה שני

62.667יזרעאל עמק הפועלבאשראת סועד14.100יזרעאל עמק הפועלשושני יהלי15.950צפון מכבישטיתברג ניצן15.500צפון מכביבדש נוי16.900גדרות הפועלרפופורט שקד

62.383נתניהנוי אביה14.100תקווה פתח מקפת מכביפסקרו מעיין15.900יזרעאל עמק הפועלשוורץ תמרי15.367כרמיאל גלגולים מכביירדן דניאל16.850נתניהשדה רותם

61.600רעננה ה.ל.עשגיא ליאור13.967רעננה ה.ל.עכהן טומי15.900חיפה מכבישכטר דנה15.333אביב תל הפועל שני מיקה16.850גדרות הפועלמיכאלי מיקה

61.567כרמיאל גלגולים מכביירדן דניאל13.933רעננה ה.ל.עהיימן מיקה15.800נתניהאזולאי ליהיא15.300נתניהשימחי אור16.850נתניהאזולאי ליהיא

61.517נתניהאזולאי ליהיא13.933גדרות הפועלכהן נויה15.600ברנר. א.מ הפועלשגיא אלה15.300יזרעאל עמק הפועלמרום ליבי16.850צפון מכביבדש נוי

61.267רעננה ה.ל.עכהן טומי13.900כרמיאל גלגולים מכביקציר רביד יובל15.600רעננה ה.ל.עכהן טומי15.050ירושלים מכביברגר תמר16.850חיפה מכביאלדר האס רוני

61.200כרמיאל גלגולים מכביסלומון אגם13.833יזרעאל עמק הפועלמרום ליבי15.500ברנר. א.מ הפועלאלה קאהן14.867גדרות הפועלמיכאלי מיקה16.800רעננה ה.ל.עשרב נעמה

61.133יזרעאל עמק הפועלמרום ליבי13.800כרמיאל גלגולים מכביסלומון אגם15.450ירושלים מכביברגר תמר14.867נתניהזילבר מיכל16.800צפון מכביקורן לוטם

60.967גדרות הפועלישראל תמר13.700גדרות הפועלאורן שי15.400צפון מכביריסמן דני14.833נתניהנוי אביה16.800ברנר. א.מ הפועלשגיא אלה

60.950צפון מכביבדש נוי13.700צפון מכביקורן לוטם15.350גדרות הפועלחיים- בן שירה14.833גדרות הפועלחיים- בן שירה16.600רעננה ה.ל.עשגיא ליאור

60.717גדרות הפועלחיים- בן שירה13.600צפון מכביאזות יהל15.350נתניהתשובה שני14.700צפון מכביסטרין יולי16.500גדרות הפועלגונן עלמה

59.700גדרות הפועלאורן שי13.500חיפה מכבישכטר דנה15.250נתניהנוי אביה14.667נתניהאזולאי ליהיא16.500צפון מכביסטרין יולי

59.667חיפה מכביאלדר האס רוני13.300גדרות הפועלישראל תמר15.250חיפה מכביאלדר האס רוני14.533תקווה פתח מקפת מכביפסקרו מעיין16.450נתניהרוזנטל תמר

57.717נתניהתשובה שני13.200גדרות הפועלאלחנני רוני15.050יזרעאל עמק הפועלברקן ניצן 14.500חיפה מכביאלדר האס רוני16.100גדרות הפועלחיים- בן שירה

57.150צפון מכביסטרין יולי13.067חיפה מכביאלדר האס רוני14.850אביב תל הפועלוינשטיין עומר14.233יזרעאל עמק הפועלבאשראת סועד15.850גדרות הפועלכהן סהר

56.667גדרות הפועלכהן נויה12.967צפון מכבידוברובסקי נעמי14.800גדרות הפועלישראל תמר14.200רעננה ה.ל.עכהן טומי15.800גדרות הפועלישראל תמר

56.433גדרות הפועלרפופורט שקד12.300כרמיאל גלגולים מכביירדן דניאל14.800צפון מכבייערי ליבי13.933גדרות הפועלכהן נויה15.800גדרות הפועלאורן שי

52.900גדרות הפועלעגמי סיוון12.300צפון מכביבדש נוי14.800יזרעאל עמק הפועלמרום ליבי13.500גדרות הפועלאושפיז רוני15.500ברנר. א.מ הפועלאלה קאהן

51.483גדרות הפועלכהן סהר12.200צפון מכבייערי ליבי14.600גדרות הפועלעגמי סיוון12.900כרמיאל גלגולים מכביסלומון אגם15.500גדרות הפועלכהן נויה

51.000יזרעאל עמק הפועליוחנן מעין12.000צפון מכביסטרין יולי14.100גדרות הפועלאורן שי12.600רעננה ה.ל.עשגיא ליאור15.500גדרות הפועלעגמי סיוון

45.050צפון מכבידוברובסקי נעמי11.200גדרות הפועלכהן סהר13.950צפון מכביסטרין יולי12.333גדרות הפועלכהן סהר15.150גדרות הפועלשנידר מאיה

43.933צפון מכבייערי ליבי10.700גדרות הפועלעגמי סיוון13.500גדרות הפועלאלחנני רוני12.100גדרות הפועלעגמי סיוון0.000צפון מכבידוברובסקי נעמי

32.850רעננה ה.ל.עפלד אלה5.933גדרות הפועלרפופורט שקד13.300גדרות הפועלכהן נויה11.100נתניהתשובה שני0.000צפון מכבייערי ליבי

26.700גדרות הפועלאלחנני רוני0.000רעננה ה.ל.עפלד אלה12.100גדרות הפועלכהן סהר0.000יזרעאל עמק הפועליוחנן מעין0.000רעננה ה.ל.עפלד אלה

15.150גדרות הפועלשנידר מאיה0.000גדרות הפועלשנידר מאיה0.000גדרות הפועלשנידר מאיה0.000גדרות הפועלאלחנני רוני0.000גדרות הפועלאלחנני רוני

13.500גדרות הפועלאושפיז רוני0.000גדרות הפועלאושפיז רוני0.000גדרות הפועלאושפיז רוני0.000גדרות הפועלשנידר מאיה0.000גדרות הפועלאושפיז רוני

0.000ברנר. א.מ הפועלחביב גליה0.000ברנר. א.מ הפועלחביב גליה0.000ברנר. א.מ הפועלחביב גליה0.000ברנר. א.מ הפועלחביב גליה0.000ברנר. א.מ הפועלחביב גליה

0.000רעננה ה.ל.עסופר שירה0.000רעננה ה.ל.עסופר שירה0.000רעננה ה.ל.עסופר שירה0.000רעננה ה.ל.עסופר שירה0.000רעננה ה.ל.עסופר שירה

0.000רעננה ה.ל.עמצגר אילי0.000רעננה ה.ל.עמצגר אילי0.000רעננה ה.ל.עמצגר אילי0.000רעננה ה.ל.עמצגר אילי0.000רעננה ה.ל.עמצגר אילי

0.000לציון ראשון הפועל             כץ דניאלה0.000לציון ראשון הפועל             כץ דניאלה0.000לציון ראשון הפועל             כץ דניאלה0.000לציון ראשון הפועל             כץ דניאלה0.000לציון ראשון הפועל             כץ דניאלה

0.000לציון ראשון הפועל    סאמואלסון מיכל0.000לציון ראשון הפועל    סאמואלסון מיכל0.000לציון ראשון הפועל    סאמואלסון מיכל0.000לציון ראשון הפועל    סאמואלסון מיכל0.000לציון ראשון הפועל    סאמואלסון מיכל

0.000לציון ראשון הפועל   מרגוליס אנגליקה0.000לציון ראשון הפועל   מרגוליס אנגליקה0.000לציון ראשון הפועל   מרגוליס אנגליקה0.000לציון ראשון הפועל   מרגוליס אנגליקה0.000לציון ראשון הפועל   מרגוליס אנגליקה

0.000לציון ראשון הפועל  קובלנוב מרגריטה0.000לציון ראשון הפועל  קובלנוב מרגריטה0.000לציון ראשון הפועל  קובלנוב מרגריטה0.000לציון ראשון הפועל  קובלנוב מרגריטה0.000לציון ראשון הפועל  קובלנוב מרגריטה

0.000ירושלים מכביגרינוולד דניאלה0.000ירושלים מכביגרינוולד דניאלה0.000ירושלים מכביגרינוולד דניאלה0.000ירושלים מכביגרינוולד דניאלה0.000ירושלים מכביגרינוולד דניאלה

0.000ירושלים מכביהרשפלד הגר0.000ירושלים מכביהרשפלד הגר0.000ירושלים מכביהרשפלד הגר0.000ירושלים מכביהרשפלד הגר0.000ירושלים מכביהרשפלד הגר



תקווה פתח מקפת מכביפינחס שירה תקווה פתח מקפת מכביפינחס שירה0.000 תקווה פתח מקפת מכביפינחס שירה0.000 תקווה פתח מקפת מכביפינחס שירה0.000 0.000תקווה פתח מקפת מכביפינחס שירה0.000

0.000השרון רמת. ס.אוינשטיין אראל0.000השרון רמת. ס.אוינשטיין אראל0.000השרון רמת. ס.אוינשטיין אראל0.000השרון רמת. ס.אוינשטיין אראל0.000השרון רמת. ס.אוינשטיין אראל

0.000גדרות הפועלישראל מיקה0.000גדרות הפועלישראל מיקה0.000גדרות הפועלישראל מיקה0.000גדרות הפועלישראל מיקה0.000גדרות הפועלישראל מיקה



תוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שם

75.050אביב תל הפועלקוגן כצנלסון ליה19.250אשר מטהפרץ שירה19.150נתניהכהן מיכל18.800נתניהלשם יסמין18.950אונו קריתמליח ליאל

74.750נתניהכהן מיכל19.100אשר מטהזיגלמן עדי19.150אביב תל הפועלקציר עתליה18.700אביב תל הפועלגרישפלד מריה18.950אונו קריתרפובסקי'צ  יולנה

74.750אשר מטהזיגלמן עדי19.050השרון רמת. ס.אוינשטיין הילי19.100אביב תל הפועלקוגן כצנלסון ליה18.600הרצליה בניהיבלום עלמה18.900אביב תל הפועלקוגן כצנלסון ליה

74.650אשר מטהפרץ שירה19.000אונו קריתחביב  מיקה18.900אונו קריתרפובסקי'צ  יולנה18.600אשר מטהפרץ שירה18.900הרצליה בנישפר דניאל

74.550אונו קריתחביב  מיקה18.950הרצליה בנילוי מאיה18.900אשר מטהזיגלמן עדי18.500אביב תל הפועלקוגן כצנלסון ליה18.850נתניהכהן מיכל

74.500אביב תל הפועלקציר עתליה18.900יהודה אור הפועליוסף מוראל18.750אונו קריתחביב  מיקה18.300הרצליה בנישפר דניאל18.850הרצליה בנירוגה מיקה

74.350אביב תל הפועלגרישפלד מריה18.850אביב תל הפועלקציר עתליה18.750אביב תל הפועלגולן שחר18.300נתניהכהן מיכל18.850נתניהבק הדר

74.100אונו קריתרפובסקי'צ  יולנה18.800אונו קריתגרדב חוה18.650נתניהבולבציק נעמי18.300יהודה אור הפועליפת לינוי18.800השרון רמת. ס.אוינשטיין הילי

74.100נתניהבולבציק נעמי18.800יהודה אור הפועלנימני ליאל18.550נתניהניר אדווה18.300אונו קריתגרדב חוה18.750יהודה אור הפועליפת לינוי

73.700הרצליה בנילוי מאיה18.750אונו קריתרפובסקי'צ  יולנה18.500אביב תל הפועלגרישפלד מריה18.300השרון רמת. ס.אארליך אלי18.700אביב תל הפועלגרישפלד מריה

73.650אונו קריתגרדב חוה18.750נתניהבולבציק נעמי18.350אונו קריתמליח ליאל18.200השרון רמת. ס.אוינשטיין הילי18.700אונו קריתגרדב חוה

73.650אשר מטהדתון נוגה18.700אשר מטהדתון נוגה18.300יהודה אור הפועליפת לינוי18.200אשר מטהדתון נוגה18.7צפון מכבירונן נוגה

73.650אונו קריתמליח ליאל18.700יהודה אור הפועלשאבי תמר18.300הרצליה בנילוי מאיה18.200תקווה פתח מקפת מכביטקו נועה 18.650הרצליה בניהיבלום עלמה

73.600השרון רמת. ס.אוינשטיין הילי18.550אביב תל הפועלקוגן כצנלסון ליה18.250אשר מטהפרץ שירה18.200אונו קריתחביב  מיקה18.650אשר מטהדתון נוגה

73.450יהודה אור הפועליפת לינוי18.550השרון רמת. ס.אפודור יעל18.200תקווה פתח מקפת מכבינשיא ליבי18.200יהודה אור הפועלאורי נועה18.650אשר מטהזיגלמן עדי

73.250הרצליה בנישפר דניאל18.550יהודה אור הפועלבהרי מיכל18.200משגב הפועלכץ יעל18.200נתניהבולבציק נעמי18.650הרצליה בניגרינברגר אורן

72.950אביב תל הפועלגולן שחר18.450אונו קריתמליח ליאל18.150יהודה אור הפועלאורי נועה18.200אביב תל הפועלקציר עתליה18.600תקווה פתח מקפת מכביטקו נועה 

72.800נתניהלשם יסמין18.450נתניהכהן מיכל18.100אשר מטהדתון נוגה18.100אשר מטהזיגלמן עדי18.600אונו קריתחביב  מיקה

72.700יהודה אור הפועלאורי נועה18.450אביב תל הפועלגרישפלד מריה18.100הרצליה בניגרינברגר אורן18.100 מכביטאוב איה18.600השרון רמת. ס.אפודור יעל

72.700נתניהניר אדווה18.400אונו קריתהיימן יהודית18.100תקווה פתח מקפת מכביטוב שם עלמה18.100אביב תל הפועלגולן שחר18.600תקווה פתח מקפת מכביזלמן ילין

72.600תקווה פתח מקפת מכביטקו נועה 18.4חיפה מכביפיינסוט פאני18.000אונו קריתהיימן יהודית17.900אונו קריתמליח ליאל18.600יהודה אור הפועליוסף מוראל

72.450הרצליה בניהיבלום עלמה18.350הרצליה בנישפר דניאל17.900יהודה אור הפועלנימני ליאל17.900הרצליה בנילוי מאיה18.550אשר מטהפרץ שירה

72.350הרצליה בניגרינברגר אורן18.350נתניהלשם יסמין17.850אונו קריתגרדב חוה17.900חיפה מכביאיידס שני18.550יהודה אור הפועלאורי נועה

72.15חיפה מכביפיינסוט פאני18.350אביב תל הפועלגולן שחר17.850אונו קריתהיימן יעל17.900הרצליה בנימעוז אלה18.550הרצליה בנילוי מאיה

72.100השרון רמת. ס.אארליך אלי18.300תקווה פתח מקפת מכביטקו נועה 17.850תקווה פתח מקפת מכביכדורי ענבל17.800תקווה פתח מקפת מכביארביב ליה 18.550נתניהניר אדווה

72.05צפון מכבירונן נוגה18.300הרצליה בנימעוז אלה17.750השרון רמת. ס.אמזור ליה17.700השרון רמת. ס.אפודור יעל18.550יהודה אור הפועלמילוא שחף

71.950השרון רמת. ס.אפודור יעל18.250חיפה מכביימינצקי כרמל17.750נתניהלשם יסמין17.700נתניהניר אדווה18.550יהודה אור הפועלטוב סימן ליאל

71.800תקווה פתח מקפת מכביטוב שם עלמה18.25צפון מכביחומש נועה17.750נתניהברזילאי ערבה17.7חיפה מכביפיינסוט פאני18.550יהודה אור הפועלנימני ליאל

71.700אונו קריתהיימן יהודית18.200הרצליה בנירוגה מיקה17.75צפון מכבירונן נוגה17.600השרון רמת. ס.אמזור ליה18.55יהודה אור הפועלזלצר גפן

71.550השרון רמת. ס.אמזור ליה18.200הרצליה בניגרינברגר אורן17.700הרצליה בנישפר דניאל17.500אונו קריתרפובסקי'צ  יולנה18.500השרון רמת. ס.אארליך אלי

71.550יהודה אור הפועלשאבי תמר18.200תקווה פתח מקפת מכביהורביץ אור17.7חיפה מכביפיינסוט פאני17.500תקווה פתח מקפת מכביזלמן ילין18.500נתניהבולבציק נעמי

אולימפי תקווה פתח מקפת מכביכהן אריאל17.500רעננה ה.ל.עפיינברג ניצן18.500אביב תל הפועלאמסטרדמר מעיין 71.250הרצליה בנירוגה מיקה18.150תקווה פתח מקפת מכביטייב מיה17.65

71.250הרצליה בנימעוז אלה18.100יהודה אור הפועליפת לינוי17.600תקווה פתח מקפת מכביהורביץ אור17.500רעננה ה.ל.עמגן מייה18.5יזרעאל עמקחדש יעל

71.200תקווה פתח מקפת מכבינשיא ליבי18.100תקווה פתח מקפת מכביזלמן ילין17.550השרון רמת. ס.אוינשטיין הילי17.5נתניהמיכאלוב ליאל18.400תקווה פתח מקפת מכביארביב ליה 

70.900תקווה פתח מקפת מכביהורביץ אור18.100השרון רמת. ס.אארליך אלי17.500תקווה פתח מקפת מכביטקו נועה 17.5צפון מכבירונן נוגה18.400תקווה פתח מקפת מכביישראל ליהי

70.750תקווה פתח מקפת מכביארביב ליה 18.100תקווה פתח מקפת מכביטוב שם עלמה17.500ברנר. א.מ הפועלנטע סמסה17.400הרצליה בניגרינברגר אורן18.350ברנר. א.מ הפועלנטע סמסה

70.700 מקפת מכביטאוב איה18.100תקווה פתח מקפת מכבינשיא ליבי17.450יהודה אור הפועלשאבי תמר17.400ברנר. א.מ הפועלנטע סמסה18.350משגב הפועלווארף מאיה

70.500תקווה פתח מקפת מכביזלמן ילין18.100השרון רמת. ס.אויקי ליהיא17.400חיפה מכביקרבי רותם17.400תקווה פתח מקפת מכביטוב שם עלמה18.350השרון רמת. ס.אקרפ שקד

70.450משגב הפועלכץ יעל18.1צפון מכבירונן נוגה17.4נתניהמיכאלוב ליאל17.400אונו קריתהיימן יעל18.35חיפה מכביפיינסוט פאני

70.300ברנר. א.מ הפועלנטע סמסה18.000הרצליה בניהיבלום עלמה17.350יהודה אור הפועלמילוא שחף17.400רעננה ה.ל.עסווירי שחף18.300אביב תל הפועלקציר עתליה

70.3צפון מכביפנחס יעל17.950השרון רמת. ס.אקרפ שקד17.350 מכביטאוב איה17.400חיפה מכביקרבי רותם18.300רעננה ה.ל.עיהודאי מיקה

70.250יהודה אור הפועליוסף מוראל17.950השרון רמת. ס.אמזור ליה17.350רעננה ה.ל.עמגן מייה17.300רעננה ה.ל.עיהודאי מיקה18.300השרון רמת. ס.אאבידר מיקה

70.250רעננה ה.ל.עמגן מייה17.950נתניהברזילאי ערבה17.300נתניהבק הדר17.300אונו קריתהיימן יהודית18.300יהודה אור הפועלשאבי תמר

70.100השרון רמת. ס.אקרפ שקד17.95צפון מכביפנחס יעל17.300ברנר. א.מ הפועלפטולסקי מעין17.300רעננה ה.ל.עקרן עדי18.300תקווה פתח מקפת מכביהורביץ אור

70.050תקווה פתח מקפת מכביישראל ליהי17.900נתניהניר אדווה17.250יהודה אור הפועלהילבלאוי הילה17.3צפון מכביאדור אלה18.3ברנר.א.מדר יעל

70צפון מכביחומש נועה17.900יהודה אור הפועלמילוא שחף17.200הרצליה בניהיבלום עלמה17.200השרון רמת. ס.אאבידר מיקה18.250חיפה מכביאיידס שני

69.950השרון רמת. ס.אאבידר מיקה17.900תקווה פתח מקפת מכבידוד בן מוריה17.200השרון רמת. ס.אארליך אלי17.200אביב תל הפועלאורן אורי18.250השרון רמת. ס.אמזור ליה

69.950אונו קריתהיימן יעל17.900אביב תל הפועלתורן דריה17.200השרון רמת. ס.אקרפ שקד17.200ברנר. א.מ הפועלפטולסקי מעין18.25צפון מכביחומש נועה

69.900חיפה מכביאיידס שני17.850תקווה פתח מקפת מכביישראל ליהי17.200אביב תל הפועלשניידמן ים17.200רעננה ה.ל.עארנון ליהי18.25צפון מכביאדור אלה

69.900חיפה מכביימינצקי כרמל17.850רעננה ה.ל.עארנון ליהי17.200אשר מטהאליעזר בן תמר17.2צפון מכביחומש נועה18.25צפון מכביפנחס יעל

69.850אביב תל הפועלאורן אורי17.800יהודה אור הפועלאורי נועה17.200תקווה פתח מקפת מכבירוזנבו/ יהודה זיו17.100הרצליה בנירוגה מיקה18.200תקווה פתח מקפת מכביטוב שם עלמה

69.800אביב תל הפועלאמסטרדמר מעיין17.800תקווה פתח מקפת מכביכדורי ענבל17.2צפון מכביפנחס יעל17.100יהודה אור הפועלשאבי תמר18.200תקווה פתח מקפת מכבינשיא ליבי

69.75נתניהמיכאלוב ליאל17.750משגב הפועלעסיס יעל17.150אביב תל הפועלפלג טל17.100אביב תל הפועלתורן דריה18.200משגב הפועלעסיס יעל

69.600יהודה אור הפועלמילוא שחף17.750רעננה ה.ל.עמגן מייה17.100הרצליה בנירוגה מיקה17.000אביב תל הפועל מעיין18.200יהודה אור הפועלבהרי מיכל

69.600רעננה ה.ל.עארנון ליהי17.700השרון רמת. ס.אאבידר מיקה17.100השרון רמת. ס.אפודור יעל17.000אשר מטהאליעזר בן תמר18.2יהודה אור הפועלגרוטה גילי

69.550משגב הפועלווארף מאיה17.700חיפה מכביאיידס שני17.100רעננה ה.ל.עויגדור יובל16.900משגב הפועלווארף מאיה18.2יזרעאל עמקאיתן שחר

69.300רעננה ה.ל.עויגדור יובל17.700רעננה ה.ל.עויגדור יובל17.050חיפה מכביימינצקי כרמל16.900השרון רמת. ס.אויקי ליהיא18.150אביב תל הפועלאורן אורי

69.200הרצליה בניליפ רעות17.600יהודה אור הפועלמילוא רותם17.050הרצליה בניליפ רעות16.900הרצליה בניליפ רעות18.150אביב תל הפועלשניידמן ים
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69.150אביב תל הפועלתורן דריה17.600רעננה ה.ל.עקרן עדי17.05ברנר.א.מדר יעל16.900רעננה ה.ל.עויגדור יובל18.150משגב הפועלכץ יעל

אולימפי תקווה פתח מקפת מכביכהן אריאל17.05נתניההלפמן אלה16.9אשר מטה סטפני18.150רעננה ה.ל.ערוזנבלום נעמי 69.000נתניהברזילאי ערבה17.6

68.950ברנר. א.מ הפועלפטולסקי מעין17.550תקווה פתח מקפת מכביארביב ליה 17.05צפון מכביאדור אלה16.9צפון מכביפנחס יעל18.150יהודה אור הפועלירון עמית

68.950חיפה מכביקרבי רותם17.550אביב תל הפועלאורן אורי17.000תקווה פתח מקפת מכביארביב ליה 16.800תקווה פתח מקפת מכביישראל ליהי18.100הרצליה בנימעוז אלה

68.800נתניהבק הדר17.550ברנר. א.מ הפועלמשולם שני17.000תקווה פתח מקפת מכביישראל ליהי16.800תקווה פתח מקפת מכביהורביץ אור18.100ברנר. א.מ הפועלפטולסקי מעין

68.8יזרעאל עמקחדש יעל17.500משגב הפועלכץ יעל17.000משגב הפועלאלימלך ענבר16.800אביב תל הפועלשניידמן ים18.100תקווה פתח מקפת מכבידוד בן מוריה

68.750תקווה פתח מקפת מכבידוד בן מוריה17.5צפון מכביארגמן רותם16.950משגב הפועלווארף מאיה16.800ברנר. א.מ הפועלשפיר תמר18.100יהודה אור הפועלמילוא רותם

68.75צפון מכביאדור אלה17.450אביב תל הפועלאמסטרדמר מעיין16.950אביב תל הפועלאורן אורי16.800תקווה פתח מקפת מכביטייב מיה18.050אונו קריתהיימן יעל

68.700רעננה ה.ל.עפיינברג ניצן17.400הרצליה בניליפ רעות16.950הרצליה בנימעוז אלה16.8צפון מכביארגמן רותם18.050רעננה ה.ל.עויינשיל שלי

68.600רעננה ה.ל.עסווירי שחף17.400רעננה ה.ל.עפיינברג ניצן16.850אביב תל הפועל מעיין16.8יזרעאל עמקאיתן שחר18.000אונו קריתהיימן יהודית

68.550אביב תל הפועלשניידמן ים17.4יהודה אור הפועלזלצר גפן16.85יזרעאל עמקחדש יעל16.700תקווה פתח מקפת מכבינשיא ליבי18.000אשר מטהאליעזר בן תמר

68.500ברנר. א.מ הפועלשפיר תמר17.350משגב הפועלווארף מאיה16.800יהודה אור הפועלמילוא רותם16.700חיפה מכביימינצקי כרמל18.000השרון רמת. ס.אויקי ליהיא

68.400רעננה ה.ל.עקרן עדי17.35צפון מכביפי'ג ליבי16.800משגב הפועלכרמי הלל16.7צפון מכביפי'ג ליבי18.000ברנר. א.מ הפועלשפיר תמר

68.300תקווה פתח מקפת מכביטייב מיה17.300 מכביטאוב איה16.750השרון רמת. ס.אאבידר מיקה16.600השרון רמת. ס.אקרפ שקד18.000תקווה פתח מקפת מכבירוזנבו/ יהודה זיו

68.2צפון מכביפי'ג ליבי17.3ברנר.א.מדר יעל16.750יהודה אור הפועלירון עמית16.600משגב הפועלכץ יעל18.000ברנר. א.מ הפועלמשולם שני

68.050רעננה ה.ל.עיהודאי מיקה17.250יהודה אור הפועלהילבלאוי הילה16.700ברנר. א.מ הפועלשפיר תמר16.600תקווה פתח מקפת מכבידוד בן מוריה18.000תקווה פתח מקפת מכביכדורי ענבל

68.000השרון רמת. ס.אויקי ליהיא17.25נתניהמיכאלוב ליאל16.700רעננה ה.ל.עארנון ליהי16.600חיפה מכבי אלכסנדרה18צפון מכביארגמן רותם

68נתניההלפמן אלה17.100רעננה ה.ל.עסווירי שחף16.650יהודה אור הפועליוסף מוראל16.600אביב תל הפועלפלג טל17.950 מכביטאוב איה

67.8צפון מכביארגמן רותם17.100משגב הפועלאררה אגם16.550חיפה מכבי אלכסנדרה16.6יזרעאל עמקחדש יעל17.900נתניהלשם יסמין

67.750תקווה פתח מקפת מכבירוזנבו/ יהודה זיו17.050ברנר. א.מ הפועלנטע סמסה16.500משגב הפועלעסיס יעל16.500משגב הפועלשיכורי שני17.900חיפה מכביימינצקי כרמל

67.500משגב הפועלאלימלך ענבר17.000רעננה ה.ל.ערוזנבלום נעמי16.500משגב הפועלאררה אגם16.500רעננה ה.ל.עשטרנברג רוני17.900משגב הפועלשיכורי שני

67.150רעננה ה.ל.ערוזנבלום נעמי17.000ברנר. א.מ הפועלשפיר תמר16.500תקווה פתח מקפת מכבימלכא שירי16.400רעננה ה.ל.עגימפל עפרי17.900משגב הפועלכרמי הלל

67.15יזרעאל עמקאיתן שחר16.950חיפה מכביקרבי רותם16.5אשר מטה סטפני16.4נתניההלפמן אלה17.900יהודה אור הפועלוורצל לירון

66.900משגב הפועלכרמי הלל16.9יהודה אור הפועלדגמי ליה16.450משגב הפועלאררה שיר16.300רעננה ה.ל.עויינשיל שלי17.850רעננה ה.ל.עארנון ליהי

66.900חיפה מכבי אלכסנדרה16.850יהודה אור הפועלוורצל לירון16.450תקווה פתח מקפת מכביטייב מיה16.300רעננה ה.ל.עשלזינגר יולי17.850אביב תל הפועלתורן דריה

66.850משגב הפועלעסיס יעל16.85יזרעאל עמקחדש יעל16.400רעננה ה.ל.עשטרנברג רוני16.200רעננה ה.ל.ערוזנבלום נעמי17.850הרצליה בניליפ רעות

66.850אביב תל הפועלפלג טל16.8נתניההלפמן אלה16.35יהודה אור הפועלגרוטה גילי16.200רעננה ה.ל.עליאון מאי17.85אביב תל הפועלטרוף מיה

66.800רעננה ה.ל.עויינשיל שלי16.750משגב הפועלאלימלך ענבר16.35צפון מכביפי'ג ליבי16.200משגב הפועלאלימלך ענבר17.800רעננה ה.ל.עסווירי שחף

66.700משגב הפועלאררה אגם16.700משגב הפועלכרמי הלל16.300תקווה פתח מקפת מכביזלמן ילין16.100נתניהבק הדר17.800תקווה פתח מקפת מכביתמיר אגם

66.650רעננה ה.ל.עשטרנברג רוני16.650אונו קריתהיימן יעל16.300אביב תל הפועלתורן דריה16.100יהודה אור הפועליוסף מוראל17.800משגב הפועלאררה אגם

אולימפי תקווה פתח מקפת מכביכהן אריאל 66.65יהודה אור הפועלגרוטה גילי16.600רעננה ה.ל.עיהודאי מיקה16.300רעננה ה.ל.עסווירי שחף16.100תקווה פתח מקפת מכביתמיר אגם17.8

66.500משגב הפועלשיכורי שני16.550נתניהבק הדר16.3צפון מכביחומש נועה16.1יהודה אור הפועלגרוטה גילי17.8אשר מטהיעקבאשווילי סטפני

66.050תקווה פתח מקפת מכביתמיר אגם16.550תקווה פתח מקפת מכבירוזנבו/ יהודה זיו16.150תקווה פתח מקפת מכבידוד בן מוריה16.000תקווה פתח מקפת מכבירוזנבו/ יהודה זיו17.8צפון מכביפי'ג ליבי

66.000רעננה ה.ל.עליאון מאי16.550רעננה ה.ל.עשטרנברג רוני16.100רעננה ה.ל.עפיינברג ניצן16.000נתניהברזילאי ערבה17.750אביב תל הפועלגולן שחר

65.250רעננה ה.ל.עשלזינגר יולי16.500רעננה ה.ל.עויינשיל שלי16.050חיפה מכביאיידס שני16.000רעננה ה.ל.עגרשנזון מעיין17.750חיפה מכבי אלכסנדרה

65.200רעננה ה.ל.עגימפל עפרי16.400אביב תל הפועלשניידמן ים16.050יהודה אור הפועלוורצל לירון15.800יהודה אור הפועלמילוא שחף17.750רעננה ה.ל.עליאון מאי

63.650משגב הפועלאררה שיר16.400יהודה אור הפועלירון עמית16.000רעננה ה.ל.עליאון מאי15.800תקווה פתח מקפת מכביחדד יהלי17.75נתניההלפמן אלה

58.800רעננה ה.ל.עמגן אור16.400תקווה פתח מקפת מכבימלכא שירי15.950רעננה ה.ל.עויינשיל שלי15.700רעננה ה.ל.עדריק רומי17.700רעננה ה.ל.עפיינברג ניצן

57.650רעננה ה.ל.עגרשנזון מעיין16.400אביב תל הפועלפלג טל15.950משגב הפועלשיכורי שני15.500משגב הפועלכרמי הלל17.650רעננה ה.ל.עמגן מייה

55.250יהודה אור הפועלנימני ליאל16.400יהודה אור הפועלפאסי הודיה15.850רעננה ה.ל.עיהודאי מיקה15.400משגב הפועלאררה שיר17.650רעננה ה.ל.עקרן עדי

53.650תקווה פתח מקפת מכביכדורי ענבל16.350ברנר. א.מ הפועלפטולסקי מעין15.850רעננה ה.ל.עקרן עדי15.300משגב הפועלאררה אגם17.600רעננה ה.ל.עויגדור יובל

אולימפי תקווה פתח מקפת מכביכהן אריאל16.350תקווה פתח מקפת מכביתמיר אגם15.800רעננה ה.ל.ערוזנבלום נעמי15.300רעננה ה.ל.עמגן אור17.600רעננה ה.ל.עגימפל עפרי 53.05

52.65ברנר.א.מדר יעל16.35יזרעאל עמקאיתן שחר15.800תקווה פתח מקפת מכביתמיר אגם14.8אביב תל הפועלטרוף מיה17.600תקווה פתח מקפת מכבימלכא שירי

52.500יהודה אור הפועלמילוא רותם16.150משגב הפועלשיכורי שני15.8יזרעאל עמקאיתן שחר14.400משגב הפועלעסיס יעל17.6נתניהמיכאלוב ליאל

52.200אשר מטהאליעזר בן תמר16.15צפון מכביאדור אלה15.650ברנר. א.מ הפועלמשולם שני13.9רעננה ה.ל.עשרף אלה17.550משגב הפועלאלימלך ענבר

51.300יהודה אור הפועלירון עמית16.050רעננה ה.ל.עליאון מאי15.550רעננה ה.ל.עשלזינגר יולי0.000יהודה אור הפועלטוב סימן ליאל17.550תקווה פתח מקפת מכביחדד יהלי

51.200ברנר. א.מ הפועלמשולם שני16.050רעננה ה.ל.עגימפל עפרי15.5צפון מכביארגמן רותם0.000יהודה אור הפועלנימני ליאל17.500רעננה ה.ל.עשלזינגר יולי

51.2אשר מטה סטפני16.000חיפה מכבי-סקולסקי אלכסנדרה15.150רעננה ה.ל.עגימפל עפרי0.000יהודה אור הפועלבהרי מיכל17.450רעננה ה.ל.עדריק רומי

50.800יהודה אור הפועלוורצל לירון16יהודה אור הפועלגרוטה גילי15.150תקווה פתח מקפת מכביעמי בן יהלי0.000יהודה אור הפועלירון עמית17.300נתניהברזילאי ערבה

50.500תקווה פתח מקפת מכבימלכא שירי15.900יהודה אור הפועלטוב סימן ליאל15.000השרון רמת. ס.אויקי ליהיא0.000יהודה אור הפועלמילוא רותם17.250רעננה ה.ל.עמגן אור

47.75אביב תל הפועלטרוף מיה15.900רעננה ה.ל.עשלזינגר יולי13.450רעננה ה.ל.עמגן אור0.000ברנר. א.מ הפועלמשולם שני17.200חיפה מכביקרבי רותם

תקווה פתח מקפת מכביכדורי ענבל17.200רעננה ה.ל.עשטרנברג רוני 36.750יהודה אור הפועלבהרי מיכל15.250תקווה פתח מקפת מכביעמי בן יהלי12.150רעננה ה.ל.עגרשנזון מעיין0.000

35.95יהודה אור הפועלזלצר גפן15.1אביב תל הפועלטרוף מיה0.000יהודה אור הפועלטוב סימן ליאל0.000יהודה אור הפועלוורצל לירון17.200משגב הפועלאררה שיר

תקווה פתח מקפת מכבימלכא שירי17.050רעננה ה.ל.עגרשנזון מעיין 34.500יהודה אור הפועלהילבלאוי הילה14.600משגב הפועלאררה שיר0.000יהודה אור הפועלבהרי מיכל0.000

תקווה פתח מקפת מכביחדד יהלי0.000רעננה ה.ל.עארז נילי17רעננה ה.ל.עשרף אלה 34.450יהודה אור הפועלטוב סימן ליאל12.800רעננה ה.ל.עמגן אור0.000

33.350תקווה פתח מקפת מכביחדד יהלי12.450רעננה ה.ל.עגרשנזון מעיין0.000רעננה ה.ל.עדריק רומי0.000יהודה אור הפועלהילבלאוי הילה16.900תקווה פתח מקפת מכביטייב מיה

33.150רעננה ה.ל.עדריק רומי0.000אשר מטהאליעזר בן תמר0.000רעננה ה.ל.עארז נילי0.000יהודה אור הפועלפאסי הודיה16.700אביב תל הפועלפלג טל

תקווה פתח מקפת מכביחדד יהלי0.000יהודה אור הפועלפאסי הודיה0.000יהודה אור הפועלעזרה עלמה0.000רעננה ה.ל.עארז נילי 30.9רעננה ה.ל.עשרף אלה0.000

30.400תקווה פתח מקפת מכביעמי בן יהלי0.000רעננה ה.ל.עדריק רומי0.000יהודה אור הפועלעזרה עלמה0.000לציון ראשון הפועל             גולן עינב0.000יהודה אור הפועלהילבלאוי הילה

16.9יהודה אור הפועלדגמי ליה0.000רעננה ה.ל.עארז נילי0.000לציון ראשון הפועל             גולן עינב0.000לציון ראשון הפועל עדן0.000יהודה אור הפועלפאסי הודיה



16.400יהודה אור הפועלפאסי הודיה0.000יהודה אור הפועלעזרה עלמה0.000לציון ראשון הפועל עדן0.000לציון ראשון הפועל דיאנה0.000יהודה אור הפועלעזרה עלמה

0.000רעננה ה.ל.עארז נילי0.000לציון ראשון הפועל                גולן עינב0.000לציון ראשון הפועל דיאנה0.000לציון ראשון הפועל אריאן0.000לציון ראשון הפועל                גולן עינב

תקווה פתח מקפת מכביעמי בן יהלי0.000לציון ראשון הפועל            גוטצייט עדן 0.000יהודה אור הפועלעזרה עלמה0.000לציון ראשון הפועל            גוטצייט עדן0.000לציון ראשון הפועל אריאן0.000

0.000לציון ראשון הפועל               גולן עינב0.000לציון ראשון הפועל        דולגרוב דיאנה0.000קריות מכבידויד שירה0.000קריות מכבידויד שירה0.000לציון ראשון הפועל      דולגרוב דיאנה

0.000לציון ראשון הפועל          גוטצייט עדן0.000לציון ראשון הפועל           עירוני אריאן0.000קריות מכביוולך ליהי0.000קריות מכביוולך ליהי0.000לציון ראשון הפועל           עירוני אריאן

תקווה פתח מקפת מכביעמי בן יהלי 0.000לציון ראשון הפועל דיאנה0.000קריות מכבידויד שירה0.000נתניהאבס טל0.000נתניהאבס טל0.000

0.000לציון ראשון הפועל         עירוני אריאן0.000קריות מכביוולך ליהי0אביב תל הפועלטרוף מיה0ברנר.א.מדר יעל0.000קריות מכבידויד שירה

אולימפי תקווה פתח מקפת מכביכהן אריאל0.000קריות מכביוולך ליהי 0.000קריות מכבידויד שירה0.000נתניהאבס טל0יהודה אור הפועלזלצר גפן0

0.000קריות מכביוולך ליהי0רעננה ה.ל.עשרף אלה0רעננה ה.ל.עשרף אלה0יהודה אור הפועלזלצר גפן0.000נתניהאבס טל

0.000נתניהאבס טל0אשר מטהיעקבאשווילי סטפני0יהודה אור הפועלדגמי ליה0יהודה אור הפועלדגמי ליה0יהודה אור הפועלדגמי ליה



תוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שם

תקווה פתח מקפת מכבילביא שני12.350תקווה פתח מקפת מכבילביא שני 40.050משגב הפועלכץ נועם10.633השרון רמת. ס.אקדוש שי10.900משגב הפועלכץ נועם8.033

תקווה פתח מקפת מכבילביא שני8.033חיפה מכביברק ברלד שי12.050השרון רמת. ס.אקדוש שי 39.533תקווה פתח מקפת מכבילביא שני10.167חיפה מכביטל נועם9.850

39.067השרון רמת. ס.אקדוש שי10.067משגב הפועלכץ נועם9.600אונו קריתשמוחה עמית7.700חיפה מכביטל נועם11.950אונו קריתשמוחה עמית

38.150חיפה מכביברק ברלד שי9.967חיפה מכביברק ברלד שי9.350השרון רמת. ס.אקדוש שי7.233משגב הפועלכץ נועם11.850משגב הפועלכץ נועם

תקווה פתח מקפת מכבילביא שני9.250חיפה מכביברק ברלד שי7.067אביב תל הפועלפילינג מעיין10.900חיפה מכביברק ברלד שי 37.917חיפה מכביטל נועם9.300

36.583אונו קריתשמוחה עמית9.300אביב תל הפועלפילינג מעיין9.250חיפה מכביטל נועם7.033השרון רמת. ס.אקדוש שי10.800חיפה מכביטל נועם

תקווה פתח מקפת מכבילוין רומי6.533אונו קריתשמוחה עמית10.750אביב תל הפועלפילינג מעיין תקווה פתח מקפת מכבישמש שני7.850 34.667אביב תל הפועלפילינג מעיין8.733

תקווה פתח מקפת מכבישמש שני10.050תקווה פתח מקפת מכבירגב שחר 31.117תקווה פתח מקפת מכבילוין רומי8.500אונו קריתשמוחה עמית7.550אביב תל הפועלפילינג מעיין6.200

תקווה פתח מקפת מכבילוין רומי תקווה פתח מקפת מכבילוין רומי9.700 תקווה פתח מקפת מכבירגב שחר5.400 תקווה פתח מקפת מכבילוין רומי7.300 30.183תקווה פתח מקפת מכבישמש שני8.167

תקווה פתח מקפת מכבישמש שני תקווה פתח מקפת מכבירגב שחר9.200 תקווה פתח מקפת מכבישמש שני5.200 תקווה פתח מקפת מכבירגב שחר6.050 29.883תקווה פתח מקפת מכבירגב שחר7.333

תקווה פתח מקפת מכבילנדו ניקול תקווה פתח מקפת מכבילנדו ניקול0.000 תקווה פתח מקפת מכבילנדו ניקול0.000 תקווה פתח מקפת מכבילנדו ניקול0.000 7.033תקווה פתח מקפת מכבילנדו ניקול7.033

תקווה פתח מקפת מכביכהן רחלי תקווה פתח מקפת מכביכהן רחלי0.000 תקווה פתח מקפת מכביכהן רחלי0.000 תקווה פתח מקפת מכביכהן רחלי0.000 0.000תקווה פתח מקפת מכביכהן רחלי0.000

תוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שם

39.733חיפה מכביגיא יעל11.233חיפה מכביגיא יעל8.900חיפה מכביטל קשת8.100חיפה מכביגיא יעל12.050צפון מכבידגן שירה

36.383נתניהקנטור לי9.967אביב תל הפועלדקל אופיר8.900חיפה מכביגיא יעל7.867נתניהקנטור לי11.500חיפה מכביגיא יעל

35.417השרון רמת. ס.אהיגרשט רומי9.767השרון רמת. ס.אהיגרשט רומי8.300משגבשולט שני7.600אביב תל הפועלדקל אופיר11.500השרון רמת. ס.אהיגרשט רומי

34.867אביב תל הפועלדקל אופיר9.467נתניהקנטור לי8.050נתניהקנטור לי7.000חיפה מכביטל קשת11.000נתניהקנטור לי

33.467משגבשולט שני9.100משגבשולט שני7.850השרון רמת. ס.אהיגרשט רומי6.767חיפה מכביטולדנו טליה10.600משגבשולט שני

32.683צפון מכבידגן שירה9.033צפון מכבידגן שירה7.700צפון מכבידגן שירה6.300השרון רמת. ס.אהיגרשט רומי10.400אביב תל הפועלדקל אופיר

26.200חיפה מכביטל קשת8.833חיפה מכביטולדנו טליה6.900אביב תל הפועלדקל אופיר5.467משגבשולט שני10.300חיפה מכביטל קשת

תקווה פתח מקפת מכביפסח הדר6.450חיפה מכבירוזנברג נויה3.900צפון מכבידגן שירה9.850חיפה מכבירוזנברג נויה 21.950חיפה מכביטולדנו טליה8.333

16.300חיפה מכבירוזנברג נויה0.000חיפה מכביטל קשת6.350חיפה מכביטולדנו טליה0.000חיפה מכבירוזנברג נויה0.000חיפה מכביטולדנו טליה

8.333תקווה פתח מקפת מכביפסח הדר0.000חיפה מכבירוזנברג נויה0.000משגבכץ נועם0.000משגבכץ נועם0.000משגבכץ נועם

תקווה פתח מקפת מכביפסח הדר תקווה פתח מקפת מכביפסח הדר0.000 תקווה פתח מקפת מכביפסח הדר0.000 0.000משגבכץ נועם0.000משגבכץ נועם0.000

0.000השרון רמת. ס.אקדוש שי0.000השרון רמת. ס.אקדוש שי0.000השרון רמת. ס.אקדוש שי0.000השרון רמת. ס.אקדוש שי0.000השרון רמת. ס.אקדוש שי
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תוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שם

44.450חיפה מכבישמואלי נעם12.650אביב תל הפועלשלום שר נטע11.500השרון רמת. ס.אנוביק שיר9.900חיפה מכבישמואלי נעם11.700אביב תל הפועלשלום שר נטע

44.100אביב תל הפועלשלום שר נטע11.950חיפה מכבישמואלי נעם11.350הרצליה בנייצחקי לירן9.750אביב תל הפועלשלום שר נטע11.650נתניהאשכנזי מאי

43.050השרון רמת. ס.אנוביק שיר11.700השרון רמת. ס.אשרון עדן11.150הרצליה בנירומנו ליאן9.650השרון רמת. ס.אנוביק שיר11.600חיפה מכבישמואלי נעם

42.600נתניהאשכנזי מאי11.450השרון רמת. ס.אליטובסקי נוי11.100צפון מכביסופר רותם9.350נתניהאשכנזי מאי11.350גדרות הפועלקארין שוב

42.100השרון רמת. ס.אשרון עדן11.250השרון רמת. ס.אשנקר תומי11.000חיפה מכבישמואלי נעם9.050השרון רמת. ס.אשרון עדן11.300הרצליה בנייצחקי לירן

40.900חיפה מכביאטקין שקד11.200חיפה מכביאטקין שקד10.800נתניהאשכנזי מאי8.850חיפה מכביאטקין שקד11.250השרון רמת. ס.אשרון עדן

40.650הרצליה בנירומנו ליאן11.200חיפה מכבילוי רוני10.400גדרות הפועלברק רומי8.750השרון רמת. ס.אשנקר תומי11.150חיפה מכביאטקין שקד

40.450הרצליה בנייצחקי לירן11.050השרון רמת. ס.אנוביק שיר10.300אביב תל הפועלמור מירית8.700כרמיאל גלגולים מכבירשף ניצן11.150תקווה פתח מקפת מכבישעשוע אביב

40.200השרון רמת. ס.אשנקר תומי10.950הרצליה בנירומנו ליאן10.200השרון רמת. ס.אליטובסקי נוי8.550אביב תל הפועלמור מירית11.000אביב תל הפועלברקמן רותם

40.000אביב תל הפועלמור מירית10.900הרצליה בנייצחקי לירן10.100חיפה מכביברנסקי תמר8.550נתניהאייל גליה10.950הרצליה בנירומנו ליאן

39.850השרון רמת. ס.אליטובסקי נוי10.800נתניהאשכנזי מאי10.100השרון רמת. ס.אשרון עדן8.550אביב תל הפועל סגל טל10.950צפון מכביסופר רותם

39.650חיפה מכביאייזנר עדי10.800כרמיאל גלגולים מכבירשף ניצן10.000אביב תל הפועלשלום שר נטע8.250חיפה מכביאייזנר עדי10.950כרמיאל גלגולים מכבירשף ניצן

39.500כרמיאל גלגולים מכבירשף ניצן10.800נתניהאייל גליה10.000חיפה מכביאייזנר עדי8.100יהודה אור הפועלקטן שיר10.850השרון רמת. ס.אנוביק שיר

39.050חיפה מכבילוי רוני10.600חיפה מכביאייזנר עדי9.900יזרעאל עמק הפועלניר נועה8.000חיפה מכבילוי רוני10.850יזרעאל עמק הפועלכץ מיקה

38.450צפון מכביסופר רותם10.550חיפה מכביגלובקין נעה9.700חיפה מכביאטקין שקד8.000אביב תל הפועלברקמן רותם10.800השרון רמת. ס.אליטובסקי נוי

37.850גדרות הפועלברק רומי10.400אביב תל הפועלמור מירית9.450השרון רמת. ס.אשנקר תומי7.950גדרות הפועלברק רומי10.800חיפה מכביאייזנר עדי

37.800גדרות הפועלאביב נועה10.400גדרות הפועלאביב נועה9.100חיפה מכבילוי רוני7.900גדרות הפועלאביב נועה10.800יהודה אור הפועלקטן שיר

37.750חיפה מכביגלובקין נעה10.000צפון מכבילוי סיון9.100חיפה מכביגלובקין נעה7.750כרמיאל גלגולים מכביבוזלגו רותם10.750השרון רמת. ס.אשנקר תומי

36.100אביב תל הפועלברקמן רותם9.700צפון מכביסופר רותם9.050כרמיאל גלגולים מכבירשף ניצן7.750חיפה מכביברנסקי תמר10.750אביב תל הפועלמור מירית

35.800חיפה מכביברנסקי תמר9.300אביב תל הפועלברקמן רותם8.900כרמיאל גלגולים מכביבוזלגו רותם7.650חיפה מכביגלובקין נעה10.750חיפה מכבילוי רוני

תקווה פתח מקפת מכביכדורי עמית8.850גדרות הפועלאביב נועה7.600הרצליה בנירומנו ליאן10.700כרמיאל גלגולים מכביבוזלגו רותם 35.200כרמיאל גלגולים מכביבוזלגו רותם9.300

34.850צפון מכבילוי סיון9.250גדרות הפועלברק רומי8.400צפון מכבילוי סיון7.400השרון רמת. ס.אליטובסקי נוי10.650גדרות הפועלאביב נועה

33.750גדרות הפועלקארין שוב9.050יהודה אור הפועלקטן שיר8.200גדרות הפועלקארין שוב7.400יזרעאל עמק הפועלקלימי עמית10.450חיפה מכביגלובקין נעה

33.600תקווה פתח מקפת מכבישעשוע אביב8.750יזרעאל עמק הפועלקלימי עמית8.100גדרות הפועלנועה סקלר7.400משגב הפועלפייט אריאל10.450אביב תל הפועל סגל טל

33.050אביב תל הפועל סגל טל8.650יזרעאל עמק הפועלקופלוביץ נעמה8.000יזרעאל עמק הפועלכץ מיקה7.300יזרעאל עמק הפועלניר נועה10.300יזרעאל עמק הפועלקלימי עמית

32.550יזרעאל עמק הפועלכץ מיקה8.450גדרות הפועלאביטל נועה7.950יזרעאל עמק הפועלקופלוביץ נעמה7.300גדרות הפועלאביטל נועה10.250גדרות הפועלברק רומי

תקווה פתח מקפת מכבישעשוע אביב7.800אביב תל הפועלברקמן רותם6.900הרצליה בנייצחקי לירן10.200הרצליה בנירוזנשטיין יסמין 32.450יזרעאל עמק הפועלניר נועה8.250

תקווה פתח מקפת מכבישעשוע אביב6.700צפון מכביסופר רותם10.150צפון מכבילוי סיון 32.200יזרעאל עמק הפועלקופלוביץ נעמה8.150יזרעאל עמק הפועלאבינערי הגר7.600

תקווה פתח מקפת מכבישעשוע אביב10.100גדרות הפועלאביטל נועה תקווה פתח מקפת מכביכדורי עמית6.600 32.100יזרעאל עמק הפועלקלימי עמית8.000חיפה מכביברנסקי תמר7.600

31.950משגב הפועלפייט אריאל8.000גדרות הפועלקארין שוב6.900משגב הפועלפייט אריאל6.300צפון מכבילוי סיון9.950חיפה מכביברנסקי תמר

31.800גדרות הפועלאביטל נועה7.850כרמיאל גלגולים מכביבוזלגו רותם6.800יזרעאל עמק הפועלאבינערי הגר6.200יזרעאל עמק הפועלכץ מיקה9.950משגב הפועלפייט אריאל

30.950גדרות הפועלנועה סקלר7.850אביב תל הפועל סגל טל6.200אביב תל הפועל סגל טל6.200גדרות הפועלקארין שוב9.950הרצליה בניויגודסקי מיקה

27.950יהודה אור הפועלקטן שיר7.700גדרות הפועלנועה סקלר5.950גדרות הפועלקיפניס מאי6.150גדרות הפועלנועה סקלר9.900יזרעאל עמק הפועלקופלוביץ נעמה

19.950יזרעאל עמק הפועלאבינערי הגר7.700משגב הפועלפייט אריאל5.950גדרות הפועלאביטל נועה5.700יזרעאל עמק הפועלקופלוביץ נעמה9.500יזרעאל עמק הפועלניר נועה

19.350נתניהאייל גליה7.500יזרעאל עמק הפועלכץ מיקה5.650יזרעאל עמק הפועלקלימי עמית5.000יזרעאל עמק הפועלאבינערי הגר9.000גדרות הפועלנועה סקלר

תקווה פתח מקפת מכביכדורי עמית0.000יזרעאל עמק הפועלאבינערי הגר 16.900תקווה פתח מקפת מכביכדורי עמית6.250גדרות הפועלקיפניס מאי0.000יהודה אור הפועלקטן שיר0.000

12.200גדרות הפועלקיפניס מאי5.750יזרעאל עמק הפועלניר נועה0.000נתניהאייל גליה0.000גדרות הפועלקיפניס מאי0.000נתניהאייל גליה

תקווה פתח מקפת מכביכדורי עמית 10.200הרצליה בנירוזנשטיין יסמין0.000הרצליה בנירוזנשטיין יסמין0.000הרצליה בנירוזנשטיין יסמין0.000הרצליה בנירוזנשטיין יסמין0.000

9.950הרצליה בניויגודסקי מיקה0.000הרצליה בניויגודסקי מיקה0.000הרצליה בניויגודסקי מיקה0.000הרצליה בניויגודסקי מיקה0.000גדרות הפועלקיפניס מאי

0.000הרצליה בניעורי ליהי0.000הרצליה בניעורי ליהי0.000הרצליה בניעורי ליהי0.000הרצליה בניעורי ליהי0.000הרצליה בניעורי ליהי

0.000יזרעאל עמק הפועלביטמן אור0.000יזרעאל עמק הפועלביטמן אור0.000יזרעאל עמק הפועלביטמן אור0.000יזרעאל עמק הפועלביטמן אור0.000יזרעאל עמק הפועלביטמן אור

0.000משגב הפועלשולט שני0.000משגב הפועלשולט שני0.000משגב הפועלשולט שני0.000משגב הפועלשולט שני0.000משגב הפועלשולט שני

0.000אביב תל הפועלמילמן אורי0.000אביב תל הפועלמילמן אורי0.000אביב תל הפועלמילמן אורי0.000אביב תל הפועלמילמן אורי0.000אביב תל הפועלמילמן אורי

תקווה פתח מקפת מכביטנגו אור תקווה פתח מקפת מכביטנגו אור0.000 תקווה פתח מקפת מכביטנגו אור0.000 תקווה פתח מקפת מכביטנגו אור0.000 0.000תקווה פתח מקפת מכביטנגו אור0.000

0.000יזרעאל עמק הפועלביטמן אור0.000יזרעאל עמק הפועלביטמן אור0.000יזרעאל עמק הפועלביטמן אור0.000יזרעאל עמק הפועלביטמן אור0.000יזרעאל עמק הפועלביטמן אור

0.000גדרות הפועלאביגיל ארמן0.000גדרות הפועלאביגיל ארמן0.000גדרות הפועלאביגיל ארמן0.000גדרות הפועלאביגיל ארמן0.000גדרות הפועלאביגיל ארמן

ה
רג
ד

'ג 



נאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שם

72.850השרון רמת. ס.אגרשט ליה17.700השרון רמת. ס.אגרשט ליה18.633השרון רמת. ס.אמקסקט עדן17.800השרון רמת. ס.אסופר נועה19.350תקווה פתח מקפת מכביאיתן הילה

72.383השרון רמת. ס.אסופר נועה17.400השרון רמת. ס.אאריה- בן מיהOA18.633הרצליה בניגרשון ליא17.750חיפה מכביברזילי נגה19.250השרון רמת. ס.אאריה- בן מיה

71.650השרון רמת. ס.אאריה- בן מיה17.233תקווה פתח מקפת מכביאיתן הילה18.600השרון רמת. ס.אגרשט ליה17.550השרון רמת. ס.אאיתן רוניOA19.200הרצליה בניגרשון ליא

71.533השרון רמת. ס.אמקסקט עדן17.200השרון רמת. ס.אסופר נועה18.233השרון רמת. ס.אסופר נועה17.400השרון רמת. ס.אגרשט ליה19.150השרון רמת. ס.אגרשט ליה

71.483תקווה פתח מקפת מכביאיתן הילהOA17.067הרצליה בניגרשון ליא18.067השרון רמת. ס.אאיתן רוני17.400תקווה פתח מקפת מכביאיתן הילה19.150השרון רמת. ס.אסופר נועה

OA71.250הרצליה בניגרשון ליא16.633השרון רמת. ס.אאיתן רוני18.033תקווה פתח מקפת מכבי אקסל אליס17.400השרון רמת. ס.אאשל נעמה19.150משגב הפועלגילת יערה

71.250השרון רמת. ס.אאיתן רוני16.600השרון רמת. ס.אמקסקט עדן17.833השרון רמת. ס.אשוורץ מאיה17.300השרון רמת. ס.אאריה- בן מיה19.100השרון רמת. ס.אאשל נעמה

70.317חיפה מכביברזילי נגה16.567השרון רמת. ס.אאשל נעמה17.700השרון רמת. ס.אאריה- בן מיה17.300השרון רמת. ס.אמקסקט עדן19.100משגב הפועלגטומה יובל

69.733השרון רמת. ס.אאשל נעמה16.367השרון רמת. ס.אשוורץ מאיה17.500תקווה פתח מקפת מכביאיתן הילה17.300תקווה פתח מקפת מכבי אקסל אליס19.000השרון רמת. ס.אמקסקט עדן

69.700השרון רמת. ס.אשוורץ מאיה16.233יהודה אור הפועלאביבי ליאן17.467חיפה מכביברזילי נגה16.950השרון רמת. ס.אשוורץ מאיה19.000השרון רמת. ס.אאיתן רוני

68.317תקווה פתח מקפת מכבי אקסל אליס16.233השרון רמת. ס.אאורן גילי17.233כרמיאל גלגולים מכביקורלנד שחרOA16.950הרצליה בנילברן שירה18.900חיפה מכביברזילי נגה

68.283יהודה אור הפועלאביבי ליאן16.200חיפה מכביברזילי נגהOA17.133הרצליה בנירומנו אמילי16.750משגב הפועלגילת יערה18.850השרון רמת. ס.אאורן גילי

68.017כרמיאל גלגולים מכביקורלנד שחר16.067משגב הפועלגילת יערה17.100יהודה אור הפועלאביבי ליאן16.550יזרעאל עמק הפועללשם נטע18.800יזרעאל עמק הפועללשם נטע

OA67.500הרצליה בנילברן שירה15.967ברנר. א.מ הפועלפטולסקי מאיה16.667השרון רמת. ס.אאשל נעמה16.550ברנר. א.מ הפועלקליינברט שחר18.800יזרעאל עמק הפועלמשה בן יערה

67.367משגב הפועלגילת יערה15.933כרמיאל גלגולים מכביקורלנד שחרOA16.467הרצליה בנירזניק אגםOA16.350הרצליה בניגרשון ליאOA18.750הרצליה בנירומנו אמילי

67.117יזרעאל עמק הפועללשם נטע15.800יזרעאל עמק הפועלרווה מרוה16.400משגב הפועלגטומה יובל16.350יהודה אור הפועלאביבי ליאן18.750משגב הפועלקלמן ליבי

OA66.517הרצליה בנירומנו אמיליOA15.633הרצליה בנילברן שירהOA16.367הרצליה בנילברן שירה16.250משגב הפועלגטומה יובל18.650כרמיאל גלגולים מכביקורלנד שחר

66.033השרון רמת. ס.אאורן גילי15.433יזרעאל עמק הפועללשם נטע16.333צפון מכביואנהואט דנה16.250כרמיאל גלגולים מכביאסטרין תהל18.600יהודה אור הפועלאביבי ליאן

65.617משגב הפועלגטומה יובלOA15.433הרצליה בנירזניק אגם16.333יזרעאל עמק הפועללשם נטע16.200כרמיאל גלגולים מכביקורלנד שחר18.550השרון רמת. ס.אשוורץ מאיה

OA64.950הרצליה בנירזניק אגם15.133השרון רמת. ס.אוינשטיין ליאן16.033ברנר. א.מ הפועלשקד קליינברט15.850כרמיאל גלגולים מכבידותן נגהOA18.550הרצליה בנילברן שירה

64.267תקווה פתח מקפת מכבילובצקי דרור15.067כרמיאל גלגולים מכבידותן נגה15.867ברנר. א.מ הפועלויקיוסקי לינוי15.850חיפה מכביורה עדן18.550תקווה פתח מקפת מכבילובצקי דרור

64.017כרמיאל גלגולים מכבידותן נגהOA14.933הרצליה בנירומנו אמילי15.833השרון רמת. ס.אאינגל רז15.850תקווה פתח מקפת מכבילובצקי דרור18.550השרון רמת. ס.אוינשטיין ליאן

63.850יזרעאל עמק הפועלמשה בן יערה14.733תקווה פתח מקפת מכבי אקסל אליס15.800יזרעאל עמק הפועלרויטמן עלמה15.800גדרות הפועלצוברי שי18.500ברנר. א.מ הפועלויקיוסקי לינוי

63.617השרון רמת. ס.אחביב ליאור14.700השרון רמת. ס.אחביב ליאור15.600יזרעאל עמק הפועלמשה בן יערה15.750יזרעאל עמק הפועלמשה בן יערה18.450יזרעאל עמק הפועלרווה מרוה

63.450השרון רמת. ס.אוינשטיין ליאן14.633תקווה פתח מקפת מכבילובצקי דרור15.567השרון רמת. ס.אוינשטיין ליאןOA15.700הרצליה בנירומנו אמילי18.400ברנר. א.מ הפועלפטולסקי מאיה

63.450כרמיאל גלגולים מכביאסטרין תהל14.600משגב הפועלקלמן ליבי15.433ברנר. א.מ הפועלרותם פרגודין15.650השרון רמת. ס.אחביב ליאור18.350ברנר. א.מ הפועלרותם סלומן

63.017חיפה מכביורה עדן14.533גדרות הפועלצוברי שי15.400משגב הפועלגילת יערה15.650השרון רמת. ס.אאורן גילי18.300ברנר. א.מ הפועלקליינברט שחר

62.933ברנר. א.מ הפועלפטולסקי מאיה14.367כרמיאל גלגולים מכביאסטרין תהל15.400יזרעאל עמק הפועליל'אברג ענבר15.650משגב הפועלעסיס נטע18.250תקווה פתח מקפת מכבי אקסל אליס

62.033יזרעאל עמק הפועלרווה מרוה14.300חיפה מכביורה עדן15.367השרון רמת. ס.אחביב ליאור15.500יזרעאל עמק הפועלרויטמן עלמהOA18.100הרצליה בנירזניק אגם

61.850משגב הפועלקלמן ליבי13.867משגב הפועלגטומה יובל15.367חיפה מכביורה עדן15.450יזרעאל עמק הפועלרווה מרוה18.000כרמיאל גלגולים מכבידותן נגה

61.617ברנר. א.מ הפועלרותם פרגודין13.700יזרעאל עמק הפועלמשה בן יערה15.300השרון רמת. ס.אאורן גילי15.300אביב תל הפועלשפירו מירב18.000כרמיאל גלגולים מכביאסטרין תהל

60.967יזרעאל עמק הפועלרויטמן עלמה13.600ברנר. א.מ הפועלשקד קליינברט15.233תקווה פתח מקפת מכבילובצקי דרור15.300ברנר. א.מ הפועלרותם פרגודין17.900השרון רמת. ס.אחביב ליאור

60.783גדרות הפועלצוברי שי13.433כרמיאל גלגולים מכביאגסי שירה15.100כרמיאל גלגולים מכבידותן נגה15.200צפון מכבירוזפלר עדי17.650ברנר. א.מ הפועלרותם פרגודין

59.550ברנר. א.מ הפועליובל מרגוליס13.367ברנר. א.מ הפועלויקיוסקי לינוי15.000כרמיאל גלגולים מכביאגסי שירהOA14.950הרצליה בנירזניק אגם17.550ברנר. א.מ הפועליובל מרגוליס

59.083יזרעאל עמק הפועליל'אברג ענבר13.233ברנר. א.מ הפועלרותם פרגודין14.833כרמיאל גלגולים מכביאסטרין תהל14.900ברנר. א.מ הפועלפטולסקי מאיה17.500חיפה מכביורה עדן

58.850משגב הפועלעסיס נטע13.167ברנר. א.מ הפועליובל מרגוליס14.767רעננה ה.ל.עטיקולסקר אלינור14.800רעננה ה.ל.עטיקולסקר אלינור17.500משגב הפועלעסיס נטע

58.833צפון מכביואנהואט דנה13.067יזרעאל עמק הפועלרויטמן עלמה14.700אביב תל הפועלזהר שלו14.700השרון רמת. ס.אאינגל רז17.500צפון מכביואנהואט דנה

55.633ברנר. א.מ הפועלרותם סלומן12.533גדרות הפועלטבע רומי14.533ברנר. א.מ הפועליובל מרגוליס14.300משגב הפועלקלמן ליבי17.400רעננה ה.ל.עטיקולסקר אלינור

55.183גדרות הפועלטבע רומי12.533יזרעאל עמק הפועליל'אברג ענבר14.200משגב הפועלקלמן ליבי14.300ברנר. א.מ הפועליובל מרגוליס17.400אביב תל הפועלשפירו מירב

47.733ברנר. א.מ הפועלויקיוסקי לינוי12.267צפון מכבירוזפלר עדי13.933משגב הפועלעסיס נטע14.200השרון רמת. ס.אוינשטיין ליאן17.050גדרות הפועלטבע רומי

46.967רעננה ה.ל.עטיקולסקר אלינור11.867ברנר. א.מ הפועלרותם סלומן13.767אביב תל הפועלמרחבי מיקה14.150יזרעאל עמק הפועליל'אברג ענבר17.000יזרעאל עמק הפועליל'אברג ענבר

44.033כרמיאל גלגולים מכביאגסי שירה11.767משגב הפועלעסיס נטע13.667ברנר. א.מ הפועלפטולסקי מאיה13.750ברנר. א.מ הפועלרותם סלומן16.850גדרות הפועלצוברי שי

34.850ברנר. א.מ הפועלקליינברט שחר11.400צפון מכביואנהואט דנה13.600גדרות הפועלצוברי שי13.600צפון מכביואנהואט דנה16.600יזרעאל עמק הפועלרויטמן עלמה

32.700אביב תל הפועלשפירו מירב10.367השרון רמת. ס.אגרפינקל עמית13.533אביב תל הפועלאמסטיסלבסקי ליאל12.600גדרות הפועלטבע רומי16.300אביב תל הפועלמרחבי מיקה

30.533השרון רמת. ס.אאינגל רז0.000רעננה ה.ל.עטיקולסקר אלינור13.000גדרות הפועלטבע רומי0.000ברנר. א.מ הפועלויקיוסקי לינוי15.800אביב תל הפועל שייט עלמה

30.300אביב תל הפועלזהר שלו0.000ברנר. א.מ הפועלקליינברט שחר12.333יזרעאל עמק הפועלרווה מרוה0.000כרמיאל גלגולים מכביאגסי שירה15.600כרמיאל גלגולים מכביאגסי שירה

30.067אביב תל הפועלמרחבי מיקה0.000אביב תל הפועלשפירו מירב11.667ברנר. א.מ הפועלרותם סלומן0.000אביב תל הפועלזהר שלו15.600אביב תל הפועלזהר שלו

29.633ברנר. א.מ הפועלשקד קליינברט0.000השרון רמת. ס.אאינגל רז0.000ברנר. א.מ הפועלקליינברט שחר0.000אביב תל הפועלמרחבי מיקה14.900אביב תל הפועלאמסטיסלבסקי ליאל

28.433אביב תל הפועלאמסטיסלבסקי ליאל0.000אביב תל הפועלזהר שלו0.000אביב תל הפועלשפירו מירב0.000ברנר. א.מ הפועלשקד קליינברט0.000השרון רמת. ס.אאינגל רז

27.467צפון מכבירוזפלר עדי0.000אביב תל הפועלמרחבי מיקה0.000צפון מכבירוזפלר עדי0.000אביב תל הפועלאמסטיסלבסקי ליאל0.000ברנר. א.מ הפועלשקד קליינברט

15.800אביב תל הפועל שייט עלמה0.000אביב תל הפועלאמסטיסלבסקי ליאל0.000אביב תל הפועל שייט עלמה0.000אביב תל הפועל שייט עלמה0.000צפון מכבירוזפלר עדי

10.367השרון רמת. ס.אגרפינקל עמית0.000אביב תל הפועל שייט עלמה0.000השרון רמת. ס.אגרפינקל עמית0.000השרון רמת. ס.אגרפינקל עמית0.000השרון רמת. ס.אגרפינקל עמית

0.000ברנר. א.מ הפועלמיקה קטרון0.000ברנר. א.מ הפועלמיקה קטרון0.000ברנר. א.מ הפועלמיקה קטרון0.000ברנר. א.מ הפועלמיקה קטרון0.000ברנר. א.מ הפועלמיקה קטרון

0.000יזרעאל עמק הפועלבראון שלי0.000יזרעאל עמק הפועלבראון שלי0.000יזרעאל עמק הפועלבראון שלי0.000יזרעאל עמק הפועלבראון שלי0.000יזרעאל עמק הפועלבראון שלי

0.000אביב תל הפועלנקר מאי0.000אביב תל הפועלנקר מאי0.000אביב תל הפועלנקר מאי0.000אביב תל הפועלנקר מאי0.000אביב תל הפועלנקר מאי

0.000אביב תל הפועלפלג נועה0.000אביב תל הפועלפלג נועה0.000אביב תל הפועלפלג נועה0.000אביב תל הפועלפלג נועה0.000אביב תל הפועלפלג נועה

ה
רג
ד

 
'ד



0.000לציון ראשון הפועל             נוה שילי0.000לציון ראשון הפועל             נוה שילי0.000לציון ראשון הפועל             נוה שילי0.000לציון ראשון הפועל             נוה שילי0.000לציון ראשון הפועל             נוה שילי

תקווה פתח מקפת מכביפרנקל מיקה תקווה פתח מקפת מכביפרנקל מיקה0.000 תקווה פתח מקפת מכביפרנקל מיקה0.000 תקווה פתח מקפת מכביפרנקל מיקה0.000 0.000תקווה פתח מקפת מכביפרנקל מיקה0.000

תקווה פתח מקפת מכביעטר שובל תקווה פתח מקפת מכביעטר שובל0.000 תקווה פתח מקפת מכביעטר שובל0.000 תקווה פתח מקפת מכביעטר שובל0.000 0.000תקווה פתח מקפת מכביעטר שובל0.000

0.000השרון רמת. ס.אליטבה נטע0.000השרון רמת. ס.אליטבה נטע0.000השרון רמת. ס.אליטבה נטע0.000השרון רמת. ס.אליטבה נטע0.000השרון רמת. ס.אליטבה נטע

0.000ברנר. א.מ הפועלסמטה נעמה0.000ברנר. א.מ הפועלסמטה נעמה0.000ברנר. א.מ הפועלסמטה נעמה0.000ברנר. א.מ הפועלסמטה נעמה0.000ברנר. א.מ הפועלסמטה נעמה

0.000אביב תל הפועלסופר אודליה0.000אביב תל הפועלסופר אודליה0.000אביב תל הפועלסופר אודליה0.000אביב תל הפועלסופר אודליה0.000אביב תל הפועלסופר אודליה



תוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שם

73.883הרצליה בניטרבס מיקה18.067הרצליה בנירובינשטיין מאיה18.550השרון רמת. ס.אנוף נוי18.400הרצליה בנירובינשטיין מאיה19.55השרון רמת. ס.אטל רומי

73.033יהודה אור הפועל שלמה אליאן18.000הרצליה בניכץ רוני18.300הרצליה בניניצן גלי18.300הרצליה בניטרבס מיקה19.5הרצליה בניטרבס מיקה

72.783השרון רמת. ס.אטל רומי17.933הרצליה בניטרבס מיקה18.300השרון רמת. ס.אטל רומי18.167הרצליה בנינוסוביצקי נטע19.3יהודה אור הפועל שלמה אליאן

72.667הרצליה בנירובינשטיין מאיה17.867תקווה פתח מקפת מכבישהרבני שיר18.200השרון רמת. ס.איוספפון מיה18.067חיפה מכביאלרון נועה19.3משגב הפועליוספין אביטל

72.367הרצליה בניויגנפלד בר17.833נתניהפירון נגה18.150הרצליה בניטרבס מיקה18.000הרצליה בניתובל אלה19.25השרון רמת. ס.אטל הדס

72.067השרון רמת. ס.אנוף נוי17.800יהודה אור הפועל שלמה אליאן18.100יהודה אור הפועל שלמה אליאן17.833יהודה אור הפועל שלמה אליאן19.2הרצליה בניניצן גלי

71.900הרצליה בניניצן גלי17.800הרצליה בניויגנפלד בר18.050השרון רמת. ס.אקרן שירה17.800הרצליה בניכץ רוני19.1הרצליה בנירובינשטיין מאיה

71.850הרצליה בניכץ רוני17.600השרון רמת. ס.אנוף נוי18.000השרון רמת. ס.אטל הדס17.800השרון רמת. ס.אפודים ליהיא19.05השרון רמת. ס.אנוף נוי

71.583השרון רמת. ס.אטל הדס17.533השרון רמת. ס.אלוי נועם17.950השרון רמת. ס.אלוי נועם17.800יזרעאל עמק הפועלכבירי נופר19.05משגב הפועלשנטל רוני

71.533השרון רמת. ס.איוספפון מיה17.500גדרות הפועלאחא-רב ליאור17.950משגב הפועליוספין אביטל17.767הרצליה בניויגנפלד בר19השרון רמת. ס.אשי שיראל

71.200יזרעאל עמק הפועלכבירי נופר17.433הרצליה בניניצן גלי17.900הרצליה בניויגנפלד בר17.767השרון רמת. ס.אטל רומי19הרצליה בניגרטמן מאיה

71.133נתניהפירון נגה17.433נתניהגבע פז17.900נתניהדנילוב נויה17.767השרון רמת. ס.אטל הדס18.95הרצליה בניתובל אלה

70.933השרון רמת. ס.אפודים ליהיא17.367אשר מטהיהודה רומי17.900נתניהשימחי שרה17.733משגב הפועליוספין אביטל18.9הרצליה בניכץ רוני

70.700הרצליה בניתובל אלה17.233השרון רמת. ס.איוספפון מיה17.800יזרעאל עמק הפועלכבירי נופר17.667הרצליה בניניצן גלי18.9הרצליה בניויגנפלד בר

70.683משגב הפועליוספין אביטל17.233נתניהדנילוב נויה17.750נתניהפירון נגה17.500כרמיאל גלגולים מכבירוזנר מטר18.9השרון רמת. ס.איוספפון מיה

70.633נתניהדנילוב נויה17.233תקווה פתח מקפת מכבימאירן שקד17.750השרון רמת. ס.אשי שיראל17.467נתניהגבע פז18.9יזרעאל עמק הפועלכבירי נופר

70.383הרצליה בנינוסוביצקי נטע17.167השרון רמת. ס.אטל רומי17.750הרצליה בניגרטמן מאיה17.400אשר מטהיהודה רומי18.85השרון רמת. ס.אפודים ליהיא

70.383השרון רמת. ס.אלוי נועם17.167חיפה מכביאלרון נועה17.750הרצליה בניתובל אלה17.367ברנר. א.מ הפועלאורי דק18.85אונו קריתגרדב נעמי

70.367אשר מטהיהודה רומי16.967השרון רמת. ס.אקרן שירה17.700כרמיאל גלגולים מכבירוזנר מטר17.367כרמיאל גלגולים מכביקלברג שונית18.85כרמיאל גלגולים מכביקלברג שונית

70.333השרון רמת. ס.אקרן שירה16.967אביב תל הפועלנדב שחר17.700משגב הפועלינסקי'לנצ עדי17.333יהודה אור הפועלליפשיץ מאיה18.75השרון רמת. ס.אקרן שירה

70.217השרון רמת. ס.אשי שיראל16.967אביב תל הפועלקריק מאיה17.650אשר מטהשפילר אליאן17.300נתניהדנילוב נויה18.65משגב הפועלשיכורי שיר

69.733חיפה מכביאלרון נועה16.900אשר מטהקסטרו דה יובל17.650ברנר. א.מ הפועלאורי דק17.200נתניהפירון נגה18.6משגב הפועלינסקי'לנצ עדי

69.550נתניהגבע פז16.733השרון רמת. ס.אפודים ליהיא17.650יהודה אור הפועלזוהר יהב17.200השרון רמת. ס.איוספפון מיה18.6אשר מטהויינשטיין מיה

69.333כרמיאל גלגולים מכבירוזנר מטר16.700יזרעאל עמק הפועלכבירי נופר17.600אביב תל הפועלנדב שחר17.200יהודה אור הפועלזוהר יהב18.55הרצליה בנינוסוביצקי נטע

69.067משגב הפועלשנטל רוני16.667אשר מטהאדלר יובל17.550השרון רמת. ס.אפודים ליהיא17.133אונו קריתגרדב נעמי18.5גדרות הפועלאחא-רב ליאור

68.917אונו קריתגרדב נעמי16.567השרון רמת. ס.אטל הדס17.550משגב הפועלשנטל רוני17.133אשר מטהבסוב פניה18.4השרון רמת. ס.אלוי נטע

68.917הרצליה בניגרטמן מאיה16.567אשר מטהשפילר אליאן17.500הרצליה בנירובינשטיין מאיה17.133משגב הפועלשנטל רוני18.35נתניהפירון נגה

68.783יהודה אור הפועלליפשיץ מאיה16.533כרמיאל גלגולים מכבירוזנר מטר17.500אשר מטהיהודה רומי17.000גדרות הפועלאחא-רב ליאור18.2נתניהדנילוב נויה

תקווה פתח מקפת מכבימאירן שקד 68.700יהודה אור הפועלזוהר יהב16.533הרצליה בניהרשקוביץ עינב17.500הרצליה בנינוסוביצקי נטע17.000השרון רמת. ס.אשי שיראל18.2

68.583אשר מטהשפילר אליאן16.500נתניהשימחי שרה17.500יהודה אור הפועלליפשיץ מאיה16.933גדרות הפועלשבתאי הדר18.2אשר מטהבסוב פניה

68.467אשר מטהקסטרו דה יובל16.467השרון רמת. ס.אשי שיראל17.500משגב הפועל שרון16.867השרון רמת. ס.אנוף נוי18.15אביב תל הפועלקריק מאיה

68.467נתניהשימחי שרה16.433גדרות הפועלשבתאי הדר17.450חיפה מכביאלרון נועה16.800אשר מטהברייר ליה18.1השרון רמת. ס.אלוי נועם

68.450אביב תל הפועלנדב שחר16.400השרון רמת. ס.אלוי נטע17.450אשר מטהקסטרו דה יובל16.800השרון רמת. ס.אלוי נועם18.1אשר מטהיהודה רומי

68.267משגב הפועלינסקי'לנצ עדי16.367הרצליה בניגרטמן מאיה17.450הרצליה בנילנדסברג אלונה16.800גדרות הפועלגולדשטיין הילה18.1נתניהשימחי שרה

68.200גדרות הפועלאחא-רב ליאור16.367השרון רמת. ס.אברעם תבל17.400חיפה מכביהלחמי בית עינב16.800אשר מטהברנשטיין נוי18.05הרצליה בנירוקח עמית

68.117כרמיאל גלגולים מכביקלברג שונית16.233אונו קריתגרדב נעמי17.400כרמיאל גלגולים מכביקלברג שונית16.767אשר מטהאדלר יובל18.05יהודה אור הפועלליפשיץ מאיה

67.967אשר מטהבסוב פניה16.233אשר מטהבסוב פניה17.350גדרות הפועלאלזס רוני16.700הרצליה בנילנדסברג אלונה18.05יהודה אור הפועלזוהר יהב

67.817השרון רמת. ס.אלוי נטע16.167הרצליה בנינוסוביצקי נטע17.300הרצליה בניהרשקוביץ עינב16.667אביב תל הפועלקריק מאיה18.05הרצליה בנילנדסברג אלונה

67.667הרצליה בנילנדסברג אלונה16.067אביב תל הפועלנאמן אלי17.300אשר מטהברנשטיין נוי16.667אשר מטהשפילר אליאן17.95נתניהגבע פז

67.517ברנר. א.מ הפועלאורי דק16.067השרון רמת. ס.אברק מור- הילה17.250נתניהפדר תמר16.600משגב הפועלינסקי'לנצ עדי17.95הרצליה בניהרשקוביץ עינב

67.367תקווה פתח מקפת מכבישהרבני שיר16.000הרצליה בניתובל אלה17.250ברנר. א.מ הפועלאבישי ליה16.567השרון רמת. ס.אקרן שירה17.95אשר מטהברייר ליה

67.350הרצליה בניהרשקוביץ עינב15.900הרצליה בנירוקח עמית17.150הרצליה בניכץ רוני16.567גדרות הפועלאלזס רוני17.85אשר מטהקסטרו דה יובל

67.233אשר מטהאדלר יובל15.900יהודה אור הפועלליפשיץ מאיה17.150נתניהבקר שי16.567תקווה פתח מקפת מכביגולן ירדן17.8אשר מטהאדלר יובל

67.083אביב תל הפועלקריק מאיה15.800ברנר. א.מ הפועלאורי דק17.100גדרות הפועלגולדשטיין הילה16.533אביב תל הפועלנדב שחר17.8משגב הפועל שרון

67.067הרצליה בנירוקח עמית15.800יהודה אור הפועלזוהר יהב17.050אשר מטהויינשטיין מיה16.500חיפה מכביעבדי עמית17.7אשר מטהשפילר אליאן

תקווה פתח מקפת מכביגולן ירדן 66.817משגב הפועלשיכורי שיר15.767גדרות הפועלגולדשטיין הילה17.000תקווה פתח מקפת מכבישהרבני שיר16.467השרון רמת. ס.אלוי נטע17.7

תקווה פתח מקפת מכבישהרבני שיר 66.683תקווה פתח מקפת מכבימאירן שקד15.733נתניהפדר תמר16.950תקווה פתח מקפת מכביחזן יעל16.467הרצליה בנירוקח עמית17.6

66.567גדרות הפועלגולדשטיין הילה15.700משגב הפועליוספין אביטל16.750תקווה פתח מקפת מכביאלי סין אגם16.433משגב הפועלשיכורי שיר17.6כרמיאל גלגולים מכבירוזנר מטר

תקווה פתח מקפת מכבי טליה גרינגר 66.167גדרות הפועלאלזס רוני15.600הרצליה בניאליעז נועה16.700אונו קריתגרדב נעמי16.333אשר מטהויינשטיין לין17.6

66.133נתניהפדר תמר15.533ברנר. א.מ הפועלליה אבישי16.700נתניהגבע פז16.300משגב הפועל שרון17.6חיפה מכביעבדי עמית

תקווה פתח מקפת מכביאלי סין אגם 66.083נתניהבקר שי15.467הרצליה בנילנדסברג אלונה16.700תקווה פתח מקפת מכבירבקובסקי ליזה16.300אשר מטהניר הילי17.5

66.067משגב הפועל שרון15.433אשר מטהויינשטיין לין16.650תקווה פתח מקפת מכבימאירן שקד16.267אשר מטהקסטרו דה יובל17.5חיפה מכביהלחמי בית עינב

תקווה פתח מקפת מכביחזן יעל 65.833חיפה מכביהלחמי בית עינב15.367משגב הפועלינסקי'לנצ עדי16.650הרצליה בנירוקח עמית16.233חיפה מכביהלחמי בית עינב17.5

תקווה פתח מקפת מכבירבקובסקי ליזה 65.817גדרות הפועלשבתאי הדר15.333משגב הפועלשנטל רוני16.600משגב הפועלשיכורי שיר16.200נתניהבקר שי17.45

65.783אשר מטהויינשטיין מיה15.333נתניהבקר שי16.600גדרות הפועלכהן יובל16.167תקווה פתח מקפת מכבירבקובסקי ליזה17.4נתניהבקר שי

ה
רג
ד

 
'ה



65.317תקווה פתח מקפת מכביגולן ירדן15.200גדרות הפועלאלזס רוני16.550אשר מטהניר הילי16.100נתניהפדר תמר17.35אביב תל הפועלנדב שחר

65.150אשר מטהברנשטיין נוי15.150תקווה פתח מקפת מכבי טליה גרינגר16.550אביב תל הפועלצידון אראל16.000השרון רמת. ס.אברעם תבל17.35השרון רמת. ס.אברעם תבל

64.717תקווה פתח מקפת מכבירבקובסקי ליזה15.133משגב הפועלשיכורי שיר16.550השרון רמת. ס.אלוי נטע15.967נתניהשימחי שרה17.3הרצליה בניאליעז נועה

64.667חיפה מכביעבדי עמית15.100תקווה פתח מקפת מכביגולן ירדן16.400אשר מטהבסוב פניה15.900השרון רמת. ס.אברק מור- הילה17.3חיפה מכבישיין סקולסקי ניקה

64.500הרצליה בניאליעז נועה15.033תקווה פתח מקפת מכביאלי סין אגם16.300חיפה מכביעבדי עמית15.800הרצליה בניגרטמן מאיה17.25גדרות הפועלכהן יובל

64.317השרון רמת. ס.אברעם תבל14.833ברנר. א.מ הפועלפטולסקי מיטל16.250אשר מטהשניר אריאל15.700תקווה פתח מקפת מכבישטיינברג שיר17.25אשר מטהברנשטיין נוי

64.150אביב תל הפועלנאמן אלי14.833אביב תל הפועלפרוסטה אגם16.050אביב תל הפועלנאמן אלי15.667אביב תל הפועלאולשנצקי אליסיה17.2ברנר. א.מ הפועלליה אבישי

63.933אשר מטהברייר ליה14.767גדרות הפועלטבע גאיה16.000אשר מטהאדלר יובל15.600הרצליה בניאליעז נועה17.15אשר מטהויינשטיין לין

63.300אשר מטהניר הילי14.733גדרות הפועלכהן יובל16.000הרצליה בניאליעז נועה15.567הרצליה בניהרשקוביץ עינב17.1אביב תל הפועלאולשנצקי אליסיה

63.017אשר מטהויינשטיין לין14.700חיפה מכביהלחמי בית עינב15.950תקווה פתח מקפת מכביגולן ירדן15.567אביב תל הפועלפרוסטה אגם17.05חיפה מכביאלרון נועה

62.917גדרות הפועלכהן יובל14.600אשר מטהויינשטיין מיה15.950אביב תל הפועלאולשנצקי אליסיה15.533אשר מטהויינשטיין מיה17.05נתניהפדר תמר

62.683אביב תל הפועלאולשנצקי אליסיה14.500כרמיאל גלגולים מכביקלברג שונית15.950אביב תל הפועללפידות טל נעמה15.433חיפה מכבישיין סקולסקי ניקה17.05גדרות הפועלאלזס רוני

62.650אביב תל הפועלפרוסטה אגם14.467משגב הפועל שרון15.850תקווה פתח מקפת מכבישטיינברג שיר15.333גדרות הפועלטבע גאיה17אשר מטהשניר אריאל

62.333תקווה פתח מקפת מכבישטיינברג שיר14.400תקווה פתח מקפת מכבירבקובסקי ליזה15.850אביב תל הפועלאורן ספיר15.300אביב תל הפועללפידות טל נעמה16.95אשר מטהניר הילי

61.750אשר מטהשניר אריאל14.367גדרות הפועלפרידמן ליה15.800חיפה מכבישיין סקולסקי ניקה15.133אביב תל הפועלנאמן אלי16.9אביב תל הפועלנאמן אלי

60.867חיפה מכבישיין סקולסקי ניקה14.300אביב תל הפועלאורן ספיר15.800תקווה פתח מקפת מכבי שוקרון שני15.000אשר מטהשניר אריאל16.9השרון רמת. ס.אברק מור- הילה

60.150גדרות הפועלטבע גאיה14.267חיפה מכביעבדי עמית15.750גדרות הפועלשבתאי הדר14.900תקווה פתח מקפת מכבישהרבני שיר16.9גדרות הפועלגולדשטיין הילה

60.050אביב תל הפועלצידון אראל14.133תקווה פתח מקפת מכבישטיינברג שיר15.700גדרות הפועלפרידמן ליה14.600תקווה פתח מקפת מכבימאירן שקד16.8אביב תל הפועלפרוסטה אגם

59.750גדרות הפועלפרידמן ליה14.133תקווה פתח מקפת מכבי שוקרון שני15.500תקווה פתח מקפת מכבי טליה גרינגר14.333גדרות הפועלכהן יובל16.7גדרות הפועלשבתאי הדר

58.533ברנר. א.מ הפועלפטולסקי מיטל14.033אשר מטהברייר ליה15.450אביב תל הפועלפרוסטה אגם14.100ברנר. א.מ הפועלפטולסקי מיטל16.7ברנר. א.מ הפועלאורי דק

56.167צפון מכביועקנין מאיה13.967אביב תל הפועלאולשנצקי אליסיה15.350נתניהגולן מאי13.633אביב תל הפועלצידון אראל16.7גדרות הפועלטבע גאיה

תקווה פתח מקפת מכבישטיינברג שיר 49.283תקווה פתח מקפת מכביאלי סין אגם13.800אשר מטהברנשטיין נוי15.300אביב תל הפועלקריק מאיה13.533גדרות הפועלפרידמן ליה16.65

48.867השרון רמת. ס.אברק מור- הילה13.700תקווה פתח מקפת מכביחזן יעל15.200גדרות הפועלאחא-רב ליאור12.333צפון מכביועקנין מאיה16.6אביב תל הפועלצידון אראל

48.250תקווה פתח מקפת מכבי טליה גרינגר13.500אשר מטהניר הילי15.150אשר מטהברייר ליה0.000ברנר. א.מ הפועלליה אבישי16.5צפון מכביועקנין מאיה

תקווה פתח מקפת מכבי טליה גרינגר16.5נתניהגולן מאי 48.150תקווה פתח מקפת מכביחזן יעל13.500אשר מטהשניר אריאל15.000צפון מכביועקנין מאיה0.000

תקווה פתח מקפת מכביאלי סין אגם16.15גדרות הפועלפרידמן ליה 46.250אביב תל הפועלאורן ספיר13.267אביב תל הפועלצידון אראל14.600השרון רמת. ס.אברעם תבל0.000

32.733ברנר. א.מ הפועלליה אבישי12.333חיפה מכבישיין סקולסקי ניקה14.100אשר מטהויינשטיין לין0.000אביב תל הפועלאורן ספיר16.1ברנר. א.מ הפועלפטולסקי מיטל

תקווה פתח מקפת מכבי שוקרון שני16.1אביב תל הפועלאורן ספיר 31.850נתניהגולן מאי12.333צפון מכביועקנין מאיה13.500ברנר. א.מ הפועלפטולסקי מיטל0.000

תקווה פתח מקפת מכבי שוקרון שני תקווה פתח מקפת מכביחזן יעל0 31.250אביב תל הפועללפידות טל נעמה0.000ברנר. א.מ הפועלאבישי ליה13.350גדרות הפועלטבע גאיה0.000

29.933תקווה פתח מקפת מכבי שוקרון שני0.000אביב תל הפועללפידות טל נעמה0.000השרון רמת. ס.אברק מור- הילה0.000ברנר. א.מ הפועלאבישי ליה0ברנר. א.מ הפועלאבישי ליה

17.250ברנר. א.מ הפועלאבישי ליה0.000נתניהגולן מאי0.000ברנר. א.מ הפועלליה אבישי0.000נתניהגולן מאי0אביב תל הפועללפידות טל נעמה

0.000רעננה ה.ל.עלטי מאיה0.000רעננה ה.ל.עלטי מאיה0.000רעננה ה.ל.עלטי מאיה0.000רעננה ה.ל.עלטי מאיה0רעננה ה.ל.עלטי מאיה

0.000חיפה מכבישכטר יעל0.000חיפה מכבישכטר יעל0.000חיפה מכבישכטר יעל0.000חיפה מכבישכטר יעל0חיפה מכבישכטר יעל

לציון ראשון הפועל         מילמן ביאנה 0.000לציון ראשון הפועל         מילמן ביאנה0.000לציון ראשון הפועל         מילמן ביאנה0.000לציון ראשון הפועל         מילמן ביאנה0.000לציון ראשון הפועל         מילמן ביאנה0

לציון ראשון הפועל         קאיקוב מירי 0.000לציון ראשון הפועל         קאיקוב מירי0.000לציון ראשון הפועל         קאיקוב מירי0.000לציון ראשון הפועל         קאיקוב מירי0.000לציון ראשון הפועל         קאיקוב מירי0

0.000קריות מכבישוורץ טל0.000קריות מכבישוורץ טל0.000קריות מכבישוורץ טל0.000קריות מכבישוורץ טל0קריות מכבישוורץ טל

0.000קריות מכבירוזנברג ענת0.000קריות מכבירוזנברג ענת0.000קריות מכבירוזנברג ענת0.000קריות מכבירוזנברג ענת0קריות מכבירוזנברג ענת

0.000קריות מכביפרומין ליאור0.000קריות מכביפרומין ליאור0.000קריות מכביפרומין ליאור0.000קריות מכביפרומין ליאור0קריות מכביפרומין ליאור

0.000קריות מכביאוחיון כפיר0.000קריות מכביאוחיון כפיר0.000קריות מכביאוחיון כפיר0.000קריות מכביאוחיון כפיר0קריות מכביאוחיון כפיר

0.000קריות מכבינחשון תבל0.000קריות מכבינחשון תבל0.000קריות מכבינחשון תבל0.000קריות מכבינחשון תבל0קריות מכבינחשון תבל

0.000קריות מכביאסולין מיכל0.000קריות מכביאסולין מיכל0.000קריות מכביאסולין מיכל0.000קריות מכביאסולין מיכל0קריות מכביאסולין מיכל

0.000קריות מכביאוחיון שלו0.000קריות מכביאוחיון שלו0.000קריות מכביאוחיון שלו0.000קריות מכביאוחיון שלו0קריות מכביאוחיון שלו

0.000נתניהשטרינברג שירי0.000נתניהשטרינברג שירי0.000נתניהשטרינברג שירי0.000נתניהשטרינברג שירי0נתניהשטרינברג שירי

0.000אביב תל הפועלסופר אודליה0.000אביב תל הפועלסופר אודליה0.000אביב תל הפועלסופר אודליה0.000אביב תל הפועלסופר אודליה0אביב תל הפועלסופר אודליה

0.000אביב תל הפועלזלטוקרילוב אלה0.000אביב תל הפועלזלטוקרילוב אלה0.000אביב תל הפועלזלטוקרילוב אלה0.000אביב תל הפועלזלטוקרילוב אלה0אביב תל הפועלזלטוקרילוב אלה

0.000ברנר. א.מ הפועלשיר מאירי0.000ברנר. א.מ הפועלשיר מאירי0.000ברנר. א.מ הפועלשיר מאירי0.000ברנר. א.מ הפועלשיר מאירי0ברנר. א.מ הפועלשיר מאירי

0.000השרון רמת. ס.אשי ישראל0.000השרון רמת. ס.אשי ישראל0.000השרון רמת. ס.אשי ישראל0.000השרון רמת. ס.אשי ישראל0השרון רמת. ס.אשי ישראל



תוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שםתוצאהאגודהומשפחה שם

74.9השרון רמת. ס.אוונברג ליבי19.4השרון רמת. ס.אפורץ לירון18.9השרון רמת. ס.אקוק אופאל18.4יהודה אור הפועללביא נועה19.15השרון רמת. ס.אפורץ לירון

74.8השרון רמת. ס.אפורץ לירון19.4השרון רמת. ס.אקוק אופאל18.85השרון רמת. ס.אוונברג ליבי18.4נתניהים בר19יהודה אור הפועללביא נועה

תקווה פתח מקפת מכביאושנסקי ליהיא 74.8השרון רמת. ס.אקוק אופאל19.15יהודה אור הפועלגבריאל רוני18.65השרון רמת. ס.אפורץ לירון18.2הרצליה בניהכרפלד שיר19

74.7יהודה אור הפועללביא נועה19.15השרון רמת. ס.אוונברג ליבי18.6השרון רמת. ס.אאורן נויה18.2אשר מטהפלקס תהילה18.9השרון רמת. ס.אקוק אופאל

תקווה פתח מקפת מכביאושנסקי ליהיא18.85אשר מטהכובס ליאור 73.85אשר מטהכובס ליאור19השרון רמת. ס.אקניאגר סיון18.45יהודה אור הפועללביא נועה18.2

תקווה פתח מקפת מכביבקר דנה 73.85תקווה פתח מקפת מכביאושנסקי ליהיא18.95הרצליה בניגולן עמית18.45אשר מטהתדמור נוגה18.2השרון רמת. ס.אוונברג ליבי18.85

73.7השרון רמת. ס.אקניאגר סיון18.85יהודה אור הפועללביא נועה18.4אשר מטהכובס ליאור18.1יהודה אור הפועלגבריאל רוני18.8השרון רמת. ס.אדקל אופרי

תקווה פתח מקפת מכביבקר דנה18.75השרון רמת. ס.אאורן נויה תקווה פתח מקפת מכביאושנסקי ליהיא18.1 73.4יהודה אור הפועלגבריאל רוני18.8אשר מטהכובס ליאור18.4

73.15אשר מטהתדמור נוגה18.75אשר מטהתדמור נוגה18.3יהודה אור הפועלה'בז הילה18יהודה אור הפועלה'בז הילה18.75נתניהים בר

תקווה פתח מקפת מכבישובל אביב 73.15נתניהים בר18.6השרון רמת. ס.אאורן נויה18.2השרון רמת. ס.איאורי יולי17.9אשר מטהקוזיקרו ליאורה18.7

תקווה פתח מקפת מכבימייקי רותם 73.1אשר מטהפלקס תהילה18.45השרון רמת. ס.איאורי יולי18.2השרון רמת. ס.אקניאגר סיון17.9השרון רמת. ס.אקניאגר סיון18.7

72.85הרצליה בניהכרפלד שיר18.35יהודה אור הפועלסעאת ליאם18.15אשר מטהפלקס תהילה17.8אשר מטהכובס ליאור18.7השרון רמת. ס.אוונברג ליבי

72.75השרון רמת. ס.אאורן נויה18.3הרצליה בניהכרפלד שיר18.1ברנר. א.מ הפועלברנדה עלמה17.6השרון רמת. ס.אפורץ לירון18.65אשר מטהתדמור נוגה

תקווה פתח מקפת מכבישובל אביב18.1אשר מטהקוזיקרו ליאורה17.6השרון רמת. ס.אקוק אופאל18.65השרון רמת. ס.אגולדמן נטע 72.45יהודה אור הפועלה'בז הילה18.3

תקווה פתח מקפת מכביאושנסקי ליהיא18.1יהודה אור הפועלסעאת ליאם17.5יהודה אור הפועלסעאת ליאם18.65השרון רמת. ס.אמלכה הדר 72.2יהודה אור הפועלסעאת ליאם18.25

72.1השרון רמת. ס.איאורי יולי18.2השרון רמת. ס.אדקל אופרי18הרצליה בניגולן עמית17.4אשר מטהנוביק אטל18.6אשר מטהפלקס תהילה

תקווה פתח מקפת מכביבקר דנה17.3אשר מטהתדמור נוגה18.6השרון רמת. ס.אקניאגר סיון 72.1הרצליה בניגולן עמית18.2נתניהים בר17.95

71.85תקווה פתח מקפת מכביבקר דנה18.15אשר מטהפלקס תהילה17.95השרון רמת. ס.אגולדמן נטע17.3נתניהששי נעמי18.55השרון רמת. ס.איאורי יולי

71.15תקווה פתח מקפת מכבימייקי רותם18נתניהגולן ליה17.95השרון רמת. ס.אדקל אופרי17.2רעננה ה.ל.עטרפיקנט תמר18.5הרצליה בניהכרפלד שיר

70.8נתניהפרנקל מיה17.9יהודה אור הפועלה'בז הילה17.9אשר מטהנוביק אטל17.2משגב הפועלפולק יעל18.5משגב הפועלפולק יעל

תקווה פתח מקפת מכבימייקי רותם17.85הרצליה בניהכרפלד שיר17.1רעננה ה.ל.עאסאו מאיה18.5נתניהפרנקל מיה 70.75השרון רמת. ס.אדקל אופרי17.85

70.7תקווה פתח מקפת מכבישובל אביב17.75נתניהפרנקל מיה17.85ברנר. א.מ הפועלמרקוס נטע17.1משגב הפועלשלומי מיקה18.45נתניהאלקלאי לילה

תקווה פתח מקפת מכבישובל אביב18.4אשר מטהקוזיקרו ליאורה תקווה פתח מקפת מכביניצן דריאן17.85יהודה אור הפועלגבריאל רוני17.1 70.05השרון רמת. ס.אגולדמן נטע17.7

תקווה פתח מקפת מכבייופן רוני תקווה פתח מקפת מכבימייקי רותם18.4 69.9משגב הפועלפולק יעל17.7נתניהמסיקה ליהיא17.8נתניהים בר17.1

69.6ברנר. א.מ הפועלברנדה עלמה17.5השרון רמת. ס.אמלכה הדר17.75השרון רמת. ס.אמלכה הדר17נתניהפרנקל מיה18.35אשר מטהנוביק אטל

69.5ברנר. א.מ הפועלמרקוס נטע17.45השרון רמת. ס.אגולדמן נטע17.7משגב הפועלפולק יעל17הרצליה בניגולן עמית18.3יהודה אור הפועלגבריאל רוני

תקווה פתח מקפת מכבייופן רוני17.55נתניהפרנקל מיה16.9השרון רמת. ס.איאורי יולי18.25יהודה אור הפועלה'בז הילה 69.5השרון רמת. ס.אמלכה הדר17.4

68.55רעננה ה.ל.עטרפיקנט תמר17.3רעננה ה.ל.עטרפיקנט תמר17.5אביב תל הפועלאשל רוני16.8ברנר. א.מ הפועלברנדה עלמה18.25יהודה אור הפועלסעאת ליאם

תקווה פתח מקפת מכבימייקי רותם16.8השרון רמת. ס.אאורן נויה18.2רעננה ה.ל.עיחזקאל שחר 68.55תקווה פתח מקפת מכבייופן רוני17.3נתניהאלקלאי לילה17.5

68.4רעננה ה.ל.עיחזקאל שחר17.2ברנר. א.מ הפועלמרקוס נטע17.45אשר מטהששון לירז16.6רעננה ה.ל.עיחזקאל שחר18.2אביב תל הפועלאשל רוני

תקווה פתח מקפת מכביניצן דריאן16.3ברנר. א.מ הפועלמרקוס נטע18.15ברנר. א.מ הפועלמרקוס נטע 68.2נתניהמסיקה ליהיא17.15רעננה ה.ל.עיחזקאל שחר17.2

67.9נתניהגולן ליה17ברנר. א.מ הפועלברנדה עלמה17.1נתניהגולן ליה16.3נתניהמסיקה ליהיא18.15הרצליה בניגולן עמית

תקווה פתח מקפת מכבייופן רוני16השרון רמת. ס.אגולדמן נטע18.05אשר מטהששון לירז תקווה פתח מקפת מכביבקר דנה16.85 67.75נתניהאלקלאי לילה16.95

תקווה פתח מקפת מכבישובל אביב16נתניהאלקלאי לילה18רעננה ה.ל.עטרפיקנט תמר 67.7אביב תל הפועלאשל רוני16.8רעננה ה.ל.עטיקולסקר דריה16.6

67.65נתניהששי נעמי16.6אביב תל הפועלאשל רוני16.6נתניהמסיקה ליהיא15.9אשר מטהגרוטס יעל17.85אשר מטהגרוטס יעל

תקווה פתח מקפת מכביניצן דריאן תקווה פתח מקפת מכבייופן רוני17.85 66.85רעננה ה.ל.עאסאו מאיה16.6נתניהששי נעמי16.45רעננה ה.ל.עיחזקאל שחר15.9

66.85משגב הפועלשלומי מיקה16.5משגב הפועלפולק יעל16.4משגב הפועלשלומי מיקה15.8השרון רמת. ס.אדקל אופרי17.8רעננה ה.ל.עאסאו מאיה

64.15רעננה ה.ל.עטיקולסקר דריה15.75רעננה ה.ל.עאסאו מאיה16.2רעננה ה.ל.עאסאו מאיה15.6השרון רמת. ס.אמלכה הדר17.8אשר מטהסיוון מעיין

60.8אביב תל הפועלנחמן אבני רומי15.65משגב הפועלשלומי מיקה16.05רעננה ה.ל.עטרפיקנט תמר15.6נתניהגולן ליה17.75נתניהששי נעמי

54.4אשר מטהקוזיקרו ליאורה15.55אביב תל הפועלנחמן אבני רומי16נתניהאלקלאי לילה15.4אביב תל הפועלאשל רוני17.7ברנר. א.מ הפועלברנדה עלמה

53.65אשר מטהנוביק אטל0רעננה ה.ל.עמוסאווי קיילי16נתניהששי נעמי14.8אשר מטהששון לירז17.7משגב הפועלשלומי מיקה

52.75תקווה פתח מקפת מכביניצן דריאן0יהודה אור הפועלמילוא תמר15.95רעננה ה.ל.עטיקולסקר דריה14.3אביב תל הפועלנחמן אבני רומי17.6נתניהמסיקה ליהיא

50.3אשר מטהששון לירז0אשר מטהקוזיקרו ליאורה15.4אשר מטהגרוטס יעל14רעננה ה.ל.עטיקולסקר דריה17.45אביב תל הפועלנחמן אבני רומי

49.15אשר מטהגרוטס יעל0אשר מטהחורי אמנדה13.5אביב תל הפועלנחמן אבני רומי0רעננה ה.ל.עמוסאווי קיילי17.4רעננה ה.ל.עטיקולסקר דריה

17.8אשר מטהסיוון מעיין0אשר מטהנוביק אטל0רעננה ה.ל.עמוסאווי קיילי0יהודה אור הפועלמילוא תמר17.2נתניהגולן ליה

0רעננה ה.ל.עמוסאווי קיילי0אשר מטהגרוטס יעל0יהודה אור הפועלמילוא תמר0אשר מטהחורי אמנדה0רעננה ה.ל.עמוסאווי קיילי

תקווה פתח מקפת מכביניצן דריאן0יהודה אור הפועלמילוא תמר 0יהודה אור הפועלמילוא תמר0קריות מכביענתבי לירון0אשר מטהחורי אמנדה0

0אשר מטהחורי אמנדה0קריות מכביסובלמן מעיין0קריות מכביענתבי לירון0קריות מכביענתבי לירון0אשר מטהחורי אמנדה

0קריות מכביענתבי לירון0קריות מכביישראל בר0קריות מכביסובלמן מעיין0קריות מכביסובלמן מעיין0קריות מכביענתבי לירון

0קריות מכביסובלמן מעיין0קריות מכביגוטרמן ענבל0קריות מכביישראל בר0קריות מכביישראל בר0קריות מכביסובלמן מעיין

0קריות מכביישראל בר0אביב תל הפועלטרופ מיה0קריות מכביגוטרמן ענבל0קריות מכביגוטרמן ענבל0קריות מכביישראל בר

0קריות מכביגוטרמן ענבל0אשר מטהששון לירז0אביב תל הפועלטרופ מיה0אביב תל הפועלטרופ מיה0קריות מכביגוטרמן ענבל

0אביב תל הפועלטרופ מיה0אשר מטהסיוון מעיין0אשר מטהסיוון מעיין0אשר מטהסיוון מעיין0אביב תל הפועלטרופ מיה
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