
2015 יוני 24,25,27אליפות ישראל 

קרב רב

אולימפי
תוצאהשם ומשפחהתוצאהשם ומשפחהתוצאהשם ומשפחהתוצאהשם ומשפחהתוצאהשם ומשפחה

44.600הדר ברנע10.400הדר ברנע11.500הדר ברנע9.800הדר ברנע12.900הדר ברנע
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תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

44.4רעננהמיקה זורע12רעננהמיקה זורע10.6רעננהמיקה זורע9.1רעננהמיקה זורע12.7רעננהמיקה זורע1

40.2א"הפועל תנויה חקלאי10.6א"הפועל תנויה חקלאי9.4א"הפועל תנויה חקלאי8.5א"הפועל תנויה חקלאי11.7א"הפועל תנויה חקלאי2

34.8רעננהגיא כהן9.5רעננהגיא כהן7.5רעננהגיא כהן8רעננהגיא כהן9.8רעננהגיא כהן3

ב
ה 

רג
ד

'

2 2015אליפות ישראל 



תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

44.95833מכבי צפוןנוגה שליט12.36667מכבי צפוןנוגה שליט11.15א"הפועל תרוני אשל10.16667א"הפועל ת דנה נגרו12.775מכבי צפוןנוגה שליט1

44.725א"הפועל ת דנה נגרו12.03333א"הפועל ת דנה נגרו11.025א"הפועל ת דנה נגרו10.13333א"הפועל תדנה זילברברג12.075רעננהשחר אהרון2

43.10833א"הפועל תרוני אשל11.56667א"הפועל תרוני אשל10.55מכבי צפוןנוגה שליט9.966667א"הפועל תנועם דדון11.525א"הפועל תרוני אשל3

42.19167א"הפועל תנועם דדון11.3א"הפועל תדנה זילברברג10.375א"הפועל תיולי גולן ארנון9.5'א ב"הפועל תשלי חקלאי11.5א"הפועל ת דנה נגרו4

41.61667א"הפועל תגפן דור11.25א"הפועל תגפן דור10.25א"הפועל תגפן דור9.266667מכבי צפוןנוגה שליט11א"הפועל תנועם דדון5

40.55833א"הפועל תדנה זילברברג11.2א"הפועל תנועם דדון10.025א"הפועל תנועם דדון9.233333רעננהשחר אהרון11רעננהמאיה ספטון6

40.25833רעננהשחר אהרון10.9גדרותעינה משה9.875רעננהמאיה ספטון9.15א"הפועל תגפן דור10.975א"הפועל תדנה זילברברג7

39.9א"הפועל תיולי גולן ארנון10.6רעננהמאיה ספטון9.35רעננהשחר אהרון8.866667א"הפועל תרוני אשל10.966667א"הפועל תגפן דור8

39.64167רעננהמאיה ספטון10.56667א"הפועל תיולי גולן ארנון8.575רעננהמי אל סגל8.7רעננהמי אל סגל10.725א"הפועל תיולי גולן ארנון9

38.14167'א ב"הפועל תשלי חקלאי10.36667'א ב"הפועל ת'עדי רבינוביץ8.175'א ב"הפועל ת'עדי רבינוביץ8.233333א"הפועל תיולי גולן ארנון10.725'א ב"הפועל ת'עדי רבינוביץ10

37.36667'א ב"הפועל ת'עדי רבינוביץ10.23333רעננהמי אל סגל8.15א"הפועל תדנה זילברברג8.166667רעננהמאיה ספטון10.525'א ב"הפועל תשלי חקלאי11

37.30833רעננהמי אל סגל10.16667'א ב"הפועל תשלי חקלאי7.95'א ב"הפועל תשלי חקלאי8.1'א ב"הפועל ת'עדי רבינוביץ9.8666667גדרותעינה משה12

34.95גדרותעינה משה9.6רעננהשחר אהרון7.05גדרותעינה משה8.066667'א ב"הפועל תלין שווישה9.8רעננהמי אל סגל13

22.41667'א ב"הפועל תלין שווישה0'א ב"הפועל תלין שווישה4.675'א ב"הפועל תלין שווישה7.133333גדרותעינה משה9.675'א ב"הפועל תלין שווישה14
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75.8ת"מכבי פמאיה אוברמן18.95ת"מכבי פמאיה אוברמן18.525ת"מכבי פמאיה אוברמן19.025ת"מכבי פמאיה אוברמן19.3ת"מכבי פמאיה אוברמן1

73.1א"הפועל תעידן ריקושט18.425א"הפועל תעידן ריקושט17.85מכבי צפוןאילי עזרא18.8צ"ראשל'אוולין בביץ19.15א"הפועל תעידן ריקושט2

72.6מכבי צפוןאילי עזרא18.225רעננהוטו'עמית פיצ17.55א"הפועל תעידן ריקושט18.575ש"רמהאופל טוריסקי19.075קרית אונוליהי קרן3

71.825ש"רמהאופל טוריסקי18.175מכבי צפוןאילי עזרא17.1קרית אונוליהי קרן17.975א"הפועל תעידן ריקושט18.925מכבי צפוןאילי עזרא4

71.55צ"ראשל'אוולין בביץ18.175רעננהרומי ספטון17.075ש"רמהאופל טוריסקי17.65קרית אונוליהי קרן18.775ש"רמהאופל טוריסקי5

71.275קרית אונוליהי קרן17.7א"הפועל תאמה ליכטר16.9צ"ראשל'אוולין בביץ17.65מכבי צפוןאילי עזרא18.575ם-מכבי יאביגיל ברק6

69.35רעננהרומי ספטון17.65צ"ראשל'אוולין בביץ16.875רעננהרומי ספטון16.9מכבי חיפהליאן ביליץ18.525רעננהרומי ספטון7

68.125רעננהוטו'עמית פיצ17.45קרית אונוליהי קרן16.525רעננהוטו'עמית פיצ16.8א"הפועל תאמה ליכטר18.45רעננהבר רוזנצוויג8

66.85רעננהיהלי נומברג17.4ש"רמהאופל טוריסקי15.625א"הפועל תאמה ליכטר16.7מכבי חיפהיערה ברקאי18.45רעננהוטו'עמית פיצ9

66.85א"הפועל תאמה ליכטר17.325צ"ראשלעדי פסברג15.6רעננהיהלי נומברג16.3א"הפועל תמאי סיקורה18.325רעננהיהלי נומברג10

66.35רעננהבר רוזנצוויג17.225רעננהיהלי נומברג15.15ם-מכבי יאביגיל ברק16.225רעננהבר רוזנצוויג18.2צ"ראשל'אוולין בביץ11

65.375מכבי חיפהליאן ביליץ16.95רעננהליה חן15.125צ"ראשלדניאלה יונאי16.05מכבי חיפהגיל ברוקמן17.675עמק הירדןרננה אלוני12

64.1צ"ראשלדניאלה יונאי16.85רעננהבר רוזנצוויג14.825רעננהבר רוזנצוויג15.925מכבי צפוןנטע רוטם17.35מכבי חיפהליאן ביליץ13

63.625ם-מכבי יאביגיל ברק16.775מכבי חיפהליאן ביליץ14.35מכבי חיפהליאן ביליץ15.85רעננהקרולינה בר17.325צ"ראשלעדי פסברג14

63.15מכבי חיפהגיל ברוקמן16.65מכבי חיפהיערה ברקאי14.225צ"ראשלעדי פסברג15.8עמק יזרעאלנועה גולדי17.275צ"ראשלדניאלה יונאי15

63.1רעננהליה חן16.6מכבי צפוןנטע רוטם14.1מכבי חיפהגיל ברוקמן15.775רעננהרומי ספטון17.225רעננהליה חן16

62.95צ"ראשלעדי פסברג16.325רעננהקרולינה בר13.75מכבי צפוןנטע רוטם15.775רעננהליה חן16.775מכבי חיפהגיל ברוקמן17

62.65מכבי צפוןנטע רוטם16.225מכבי חיפהגיל ברוקמן13.675מכבי צפוןרומי סטרין15.7רעננהיהלי נומברג16.775רעננהקרולינה בר18

62.6רעננהקרולינה בר16.15צ"ראשלדניאלה יונאי13.65רעננהקרולינה בר15.55צ"ראשלדניאלה יונאי16.75מכבי חיפהיערה ברקאי19

61.875מכבי חיפהיערה ברקאי16.15א"הפועל תמאי סיקורה13.15רעננהליה חן15.425ברנרמיקה קדרון16.725א"הפועל תאמה ליכטר20

61.7עמק הירדןרננה אלוני16.05עמק הירדןרננה אלוני12.775עמק הירדןרננה אלוני15.2עמק הירדןרננה אלוני16.375מכבי צפוןנטע רוטם21

60.75א"הפועל תמאי סיקורה15.75ם-מכבי יאביגיל ברק12.775עמק יזרעאלנועה גולדי14.925רעננהוטו'עמית פיצ16.3ברנרמיקה קדרון22

60.225מכבי צפוןרומי סטרין15.75מכבי צפוןרומי סטרין12.4א"הפועל תמאי סיקורה14.9מכבי צפוןרומי סטרין15.9א"הפועל תמאי סיקורה23

45.9ברנרמיקה קדרון14.175ברנרמיקה קדרון11.775מכבי חיפהיערה ברקאי14.15ם-מכבי יאביגיל ברק15.9מכבי צפוןרומי סטרין24

44.2עמק יזרעאלנועה גולדי0עמק יזרעאלנועה גולדי0ברנרמיקה קדרון14.075צ"ראשלעדי פסברג15.625עמק יזרעאלנועה גולדי25
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74.33333רעננהאדר גנש 18.6קרית אונוגלי דנקונה18.9רעננהאדר גנש 18.56667קרית אונוגלי דנקונה19.166667ש"רמהאיימי זין1

73.71667קרית אונוגלי דנקונה18.6בני הרצליהשני גרשטיין18.55בני הרצליהשני גרשטיין18.46667גילגוליםאלמוג רגב19.133333גילגוליםהילה קרילקאר2

73.25בני הרצליהשני גרשטיין18.5עמק יזרעאל במאיה לוי18.45ש"רמהאיימי זין18.23333רעננהאדר גנש 19.1מכבי חיפהדומיניקה דוברוסין3

73.1ש"רמהאיימי זין18.4רעננהאדר גנש 18.35ם-מכבי יטל אל בר יעקב18.23333קרית אונושירי ינאי19.066667רעננהליאל בוניק4

73.06667מכבי חיפהדומיניקה דוברוסין18.4ם-מכבי יטל אל בר יעקב18.3'בני הרצליה בלירן ברק18.2גילגוליםהילה קרילקאר18.966667בני הרצליהגלי ניצן5

72.95ם-מכבי יטל אל בר יעקב18.35ם-מכבי יאגם אשכנזי18.3ת"מכבי פרומי ספיר18.16667מכבי חיפהדומיניקה דוברוסין18.933333ברנרתמר מרגוליס6

72.66667'בני הרצליה בלירן ברק18.15קרית אונומעין דולמן18.25קרית אונואיילה אנגלהרד18.06667בני הרצליהמיקה טרבס18.833333'בני הרצליה בלירן ברק7

72.23333קרית אונואיילה אנגלהרד18.1בני הרצליהמאיה רובינשטיין18.25קרית אונושירי ינאי18.03333'בני הרצליה בלירן ברק18.8רעננהאדר גנש 8

72.18333קרית אונושירי ינאי18.05מכבי חיפהדומיניקה דוברוסין18.25צ"ראשלדניאלה כץ17.96667קרית אונואיילה אנגלהרד18.766667בני הרצליהשני גרשטיין9

72.08333גילגוליםהילה קרילקאר17.9רעננהליאל בוניק18.2א"הפועל תאחינועם קציר17.93333בני הרצליהאלה תובל18.766667בני הרצליהדפנה למדן10

71.76667צ"ראשלדניאלה כץ17.9'בני הרצליה בבר ויגנפלד18.1קרית אונואור מגור17.83333ם-מכבי יטל אל בר יעקב18.733333רעננהשירה עמיר11

71.75קרית אונואור מגור17.85קרית אונושירה כספי18.1בני הרצליהדפנה למדן17.8רעננהשירה עמיר18.7'בני הרצליה ב' עינב הרשקוביץ12

71.66667בני הרצליהדפנה למדן17.8בני הרצליהמיקה טרבס18.05א"הפועל תאיה בראון17.76667קרית אונואור מגור18.7בני הרצליהמאיה רובינשטיין13

71.58333קרית אונומעין דולמן17.75ש"רמהאיימי זין18.05קרית אונושירה כספי17.76667מכבי חיפהלארה בישארה18.633333רעננהנטע ברקר14

71.5רעננהליאל בוניק17.7גדרותאליה אורן18.05מכבי חיפהשלי אברמן17.73333ש"רמהאיימי זין18.6קרית אונוגלי דנקונה15

71.48333בני הרצליהמיקה טרבס17.65קרית אונואור מגור18רעננהשירה עמיר17.7בני הרצליהדפנה למדן18.466667קרית אונואיילה אנגלהרד16

71.48333רעננהשירה עמיר17.65'בני הרצליה בנעמה גורן17.95ם-מכבי יזוהר מוריס17.63333צ"ראשלדניאלה כץ18.466667בני הרצליהמיקה טרבס17

70.93333קרית אונושירה כספי17.6קרית אונושירי ינאי17.95מכבי צפוןמיה פלדמן17.63333מכבי חיפהנעה קוק18.466667א"הפועל תשגיא לני18

70.9עמק יזרעאל במאיה לוי17.6ם-מכבי יזוהר מוריס17.95קרית אונוגלי דנקונה17.63333צ"ראשלקרני גולדשטיין18.433333'בני הרצליה במאיה גרטמן19

70.85בני הרצליהגלי ניצן17.6מטה אשריובל אדלר17.75מכבי חיפהדומיניקה דוברוסין17.6א"הפועל תאיה בראון18.4ברנראורי דק20

70.76667ם-מכבי יאגם אשכנזי17.6'בני הרצליה ברוני כץ17.7צ"ראשלקרני גולדשטיין17.6מכבי חיפהלאה שומינוב18.366667ם-מכבי יטל אל בר יעקב21

70.68333ם-מכבי יזוהר מוריס17.6ת"מכבי פרוני כץ17.7קרית אונומעין דולמן17.56667קרית אונומעין דולמן18.366667ם-מכבי יאגם אשכנזי22

70.68333מכבי חיפהנעה קוק17.55קרית אונואיילה אנגלהרד17.7רעננהליאל בוניק17.53333מטה אשריובל אדלר18.366667גילגוליםאלמוג רגב23

70.41667'בני הרצליה ב' עינב הרשקוביץ17.55צ"ראשלדניאלה כץ17.65מכבי חיפהנעה קוק17.5א"הפועל תשגיא לני18.366667'בני הרצליה בנועה אליעז24

70.36667א"הפועל תשגיא לני17.5'בני הרצליה בלירן ברק17.65גילגוליםאלמוג רגב17.5'בני הרצליה במאי מעוז18.333333צ"ראשלדניאלה כץ25

70.35מטה אשריובל אדלר17.45גילגוליםהילה קרילקאר17.6בני הרצליהגלי ניצן17.46667עמק יזרעאל באיימי לאופונג18.333333'בני הרצליה בבר ויגנפלד26

70.23333בני הרצליהמאיה רובינשטיין17.4'בני הרצליה ב' עינב הרשקוביץ17.6מכבי חיפהעדן אלושין17.43333מכבי חיפהעדן אלושין18.3מכבי חיפהנעה קוק27

70.18333בני הרצליהאלה תובל17.4ם-מכבי יתמנה קמינקא17.55א"הפועל תשגיא לני17.33333בני הרצליהשני גרשטיין18.266667'בני הרצליה ברוני כץ28

70.16667מכבי צפוןמיה פלדמן17.35מכבי צפוןמיה פלדמן17.5'בני הרצליה במאי מעוז17.3קרית אונושירה כספי18.266667'בני הרצליה בנעמה גורן29

70.03333'בני הרצליה בבר ויגנפלד17.35מכבי חיפהשלי אברמן17.5גדרותאליה אורן17.3ם-מכבי יזוהר מוריס18.266667ת"מכבי פרוני כץ30

70'בני הרצליה ברוני כץ17.25בני הרצליהגלי ניצן17.45עמק יזרעאלמיכל אופק17.26667עמק יזרעאלעופרי טולדנו18.233333קרית אונואור מגור31

70ת"מכבי פרוני כץ17.25עמק יזרעאלעופרי טולדנו17.4בני הרצליהמאיה רובינשטיין17.23333גילגוליםאורי רוזן18.2בני הרצליהאלה תובל32

69.98333א"הפועל תאיה בראון17.25'בני הרצליה במאיה גרטמן17.4מכבי חיפהלארה בישארה17.2מכבי צפוןמיה פלדמן18.166667קרית אונומעין דולמן33

69.98333גילגוליםאלמוג רגב17.15מכבי חיפהעדן אלושין17.4א"הפועל תנטע אלמוג17.16667עירוני נתניהנויה דנילוב18.166667ת"מכבי פרומי ספיר34

69.76667ת"מכבי פרומי ספיר17.1בני הרצליהדפנה למדן17.35'בני הרצליה ב' עינב הרשקוביץ17.13333צ"ראשלשקד וינטר18.166667'בני הרצליה במאי מעוז35

69.75מכבי חיפהלארה בישארה17.1רעננהנטע ברקר17.3גילגוליםהילה קרילקאר17.1רעננהתום הררי18.166667ברנרשירה שחף36

69.56667'בני הרצליה במאי מעוז17.1מכבי חיפהנעה קוק17.25עמק יזרעאל באיימי לאופונג17.06667עמק יזרעאל במאיה לוי18.133333עמק יזרעאל במאיה לוי37

69.38333מכבי חיפהעדן אלושין17.05מכבי חיפהלארה בישארה17.25א"הפועל ת'אסתר דוידוביץ17.06667צ"ראשלאלינור פרי18.1קרית אונושירי ינאי38

69.21667עמק יזרעאל באיימי לאופונג16.95רעננהשירה עמיר17.2'בני הרצליה ברוני כץ17.03333בני הרצליהגלי ניצן18.1עמק יזרעאל באיימי לאופונג39

69.1צ"ראשלקרני גולדשטיין16.95בני הרצליהאלה תובל17.2ת"מכבי פרוני כץ17א"הפועל תאחינועם קציר18.1צ"ראשלשקד וינטר40

68.9צ"ראשלאלינור פרי16.95גילגוליםאורי רוזן17.2עמק יזרעאל במאיה לוי16.96667'בני הרצליה ב' עינב הרשקוביץ18.066667מטה אשריובל אדלר41

68.9א"הפועל תאחינועם קציר16.9א"הפועל תאיה בראון17.2'בני הרצליה בבר ויגנפלד16.96667א"הפועל ת'אסתר דוידוביץ18.066667עמק יזרעאלעופרי טולדנו42

68.83333עמק יזרעאלעופרי טולדנו16.85א"הפועל תשגיא לני17.2גילגוליםאורי רוזן16.93333'בני הרצליה ברוני כץ17.933333צ"ראשלאלינור פרי43

68.56667גדרותאליה אורן16.85עמק יזרעאלמיכל אופק17.15בני הרצליהמיקה טרבס16.93333רעננהאורטל חסן17.866667ם-מכבי יאגם ווינשטיין44

68.56667רעננהנטע ברקר16.8א"הפועל תנטע אלמוג17.15ם-מכבי יאגם אשכנזי16.93333ת"מכבי פרוני כץ17.866667עמק יזרעאלשחר אהוביה45

68.46667מכבי חיפהשלי אברמן16.8צ"ראשלאלינור פרי17.15מטה אשריובל אדלר16.9ם-מכבי יאגם אשכנזי17.833333ם-מכבי יזוהר מוריס46

68.43333ם-מכבי יתמנה קמינקא16.75ם-מכבי יאגם ווינשטיין17.15עירוני נתניהנויה דנילוב16.9ת"מכבי פרומי ספיר17.8רעננהאורטל חסן47

68.38333גילגוליםאורי רוזן16.55מטה אשרשחר חן17.1בני הרצליהאלה תובל16.83333ת"מכבי פתמר לב ונטורה17.766667צ"ראשלקרני גולדשטיין48

68.23333א"הפועל תנטע אלמוג16.45'בני הרצליה בנועה אליעז17.1צ"ראשלאלינור פרי16.83333רעננהליאל בוניק17.766667גדרותרוני זיו49

67.93333'בני הרצליה במאיה גרטמן16.4ת"מכבי פרומי ספיר17.1ברנרתמר מרגוליס16.76667א"הפועל תנטע אלמוג17.733333קרית אונושירה כספי50

67.88333'בני הרצליה בנעמה גורן16.4'בני הרצליה במאי מעוז17.1רעננהתום הררי16.73333רעננהנטע ברקר17.7א"הפועל תאחינועם קציר51
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67.53333עירוני נתניהנויה דנילוב16.4עמק יזרעאל באיימי לאופונג17.05ת"מכבי פתמר לב ונטורה16.66667מטה אשרפנינה בסוב17.7מכבי חיפהלאה שומינוב52

67.28333ם-מכבי יאגם ווינשטיין16.4גדרותליעד לוי17ברנראורי דק16.66667מטה אשרשחר חן17.7מטה אשרהילי ניר53

66.98333ברנרתמר מרגוליס16.35עמק יזרעאלוידר-שיה מרכוס17ת"מכבי פירדן כרמי16.66667עמק יזרעאלשחר אהוביה17.666667מכבי צפוןמיה פלדמן54

66.6רעננהתום הררי16.25עירוני נתניהנויה דנילוב16.9ם-מכבי יתמנה קמינקא16.63333ם-מכבי יתמנה קמינקא17.666667מטה אשרשחר חן55

66.53333צ"ראשלשקד וינטר16.25עמק יזרעאלטליה קופלוביץ16.75ת"מכבי פשירה גולדמרק16.63333מטה אשרנוי ברנשטיין17.666667ת"מכבי פירדן כרמי56

66.38333מטה אשרשחר חן16.25ת"מכבי פירדן כרמי16.7עירוני נתניהשרה שימחי16.6'בני הרצליה בבר ויגנפלד17.566667מטה אשרפנינה בסוב57

66.2עמק יזרעאלמיכל אופק16.1גדרותרוני זיו16.65עמק יזרעאלוידר-שיה מרכוס16.56667גדרותאליה אורן17.533333מכבי חיפהלארה בישארה58

66.13333רעננהאורטל חסן16צ"ראשלקרני גולדשטיין16.6מטה אשרפנינה בסוב16.56667'בני הרצליה בנעמה גורן17.5ם-מכבי יתמנה קמינקא59

66מכבי חיפהלאה שומינוב16א"הפועל תאחינועם קציר16.45מטה אשרהילי ניר16.56667ם-מכבי יאגם ווינשטיין17.433333א"הפועל תאיה בראון60

65.98333ברנרשירה שחף16עמק יזרעאלשחר אהוביה16.45ברנרשירה שחף16.33333מטה אשרהילי ניר17.266667א"הפועל תנטע אלמוג61

65.93333מטה אשרפנינה בסוב15.9ת"מכבי פעדי לבון16.45גילגוליםיובל רביד16.3עירוני נתניהשרה שימחי17.233333ת"מכבי פשירה גולדמרק62

65.8מטה אשרנוי ברנשטיין15.85ת"מכבי פשירה גולדמרק16.4מטה אשרנוי ברנשטיין16.26667גילגוליםיובל רביד17.2מכבי חיפהעדן אלושין63

65.43333ת"מכבי פשירה גולדמרק15.8רעננהאורטל חסן16.4'בני הרצליה בנועה אליעז16.06667ת"מכבי פירדן גולן17.2עירוני נתניהשרה שימחי64

65.35עירוני נתניהשרה שימחי15.75ברנרתמר מרגוליס16.35'בני הרצליה במאיה גרטמן16.03333בני הרצליהמאיה רובינשטיין17.1א"הפועל ת'אסתר דוידוביץ65

65.15'בני הרצליה בנועה אליעז15.7מכבי חיפהלאה שומינוב16.25עמק יזרעאלעופרי טולדנו16.03333מכבי חיפהשלי אברמן17.066667מטה אשרנוי ברנשטיין66

64.83333עמק יזרעאלשחר אהוביה15.7מטה אשרנוי ברנשטיין16.25ת"מכבי פעדי לבון15.96667ברנרשירה שחף17.066667ת"מכבי פירדן גולן67

64.71667גדרותרוני זיו15.65ת"מכבי פתמר לב ונטורה16.2ת"מכבי פירדן גולן15.9'בני הרצליה במאיה גרטמן17.066667גדרותליעד לוי68

64.68333מטה אשרהילי ניר15.6ברנראורי דק16.15גדרותרוני זיו15.6ת"מכבי פשירה גולדמרק17.033333מכבי חיפהשלי אברמן69

64.46667ת"מכבי פתמר לב ונטורה15.6רעננהתום הררי16.1רעננהנטע ברקר15.56667'מכבי חיפה בשיין- ניקה סקולסקי17.033333עירוני נתניההילה קשת70

64.4עמק יזרעאלוידר-שיה מרכוס15.5גילגוליםאלמוג רגב16.1ם-מכבי יאגם ווינשטיין15.4עמק יזרעאלמיכל אופק17גילגוליםאורי רוזן71

64.23333ברנראורי דק15.4ברנרשירה שחף16.1צ"ראשלשקד וינטר15.4עמק יזרעאלוידר-שיה מרכוס16.966667עירוני נתניהנויה דנילוב72

63.7עמק יזרעאלטליה קופלוביץ15.2צ"ראשלשקד וינטר15.95עמק יזרעאלטליה קופלוביץ15.2ברנרתמר מרגוליס16.966667עמק יזרעאלטליה קופלוביץ73

63.6גילגוליםיובל רביד15.15עירוני נתניהשרה שימחי15.8גדרותליעד לוי14.7גדרותרוני זיו16.866667ת"מכבי פעדי לבון74

63.18333ת"מכבי פירדן גולן15.1מטה אשרפנינה בסוב15.6רעננהאורטל חסן14.53333עמק יזרעאלטליה קופלוביץ16.8גדרותאליה אורן75

62.63333גדרותליעד לוי14.55עירוני נתניההילה קשת15.5מטה אשרשחר חן13.93333'בני הרצליה בנועה אליעז16.8רעננהתום הררי76

60.9עירוני נתניההילה קשת14.35גילגוליםיובל רביד15.45עירוני נתניההילה קשת13.86667עירוני נתניההילה קשת16.766667'מכבי חיפה בשיין- ניקה סקולסקי77

51.31667א"הפועל ת'אסתר דוידוביץ14.2מטה אשרהילי ניר15.4'בני הרצליה בנעמה גורן13.36667גדרותליעד לוי16.533333גילגוליםיובל רביד78

50.91667ת"מכבי פירדן כרמי14.2'מכבי חיפה בשיין- ניקה סקולסקי15מכבי חיפהלאה שומינוב13.23333ברנראורי דק16.5עמק יזרעאלמיכל אופק79

49.01667ת"מכבי פעדי לבון13.85ת"מכבי פירדן גולן14.9גדרותעמית ישראל0ת"מכבי פירדן כרמי16עמק יזרעאלוידר-שיה מרכוס80

46.53333'מכבי חיפה בשיין- ניקה סקולסקי12.9גדרותעמית ישראל14.3עמק יזרעאלשחר אהוביה0ת"מכבי פעדי לבון14.933333ת"מכבי פתמר לב ונטורה81

27.8גדרותעמית ישראל12.05גדרותליר חגי 14.3גדרותליר חגי 0גדרותעמית ישראל0גדרותעמית ישראל82

26.35גדרותליר חגי 0א"הפועל ת'אסתר דוידוביץ0'מכבי חיפה בשיין- ניקה סקולסקי0גדרותליר חגי 0גדרותליר חגי 83
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תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

75.7קרית אונואמה סויסה19.3רמת השרוןאראל ויינשטיין18.3קרית אונואמה סויסה19קרית אונואמה סויסה19.233333ת א"מכבי פגילי מנובה1

74.75רעננה אמאורי טויבין19.23333רעננה אמאורי טויבין18.2קרית אונומיקה חביב18.9ת א"מכבי פגילי מנובה19.2קרית אונואמה סויסה2

74.71667ת א"מכבי פגילי מנובה19.2קרית אונואמה סויסה17.95רעננה אמאורי טויבין18.83333רעננה ארותם צור19.166667רעננה ארותם צור3

74.65רעננה אמן'היא לי תורג19.1עמק הירדןניצן לוינסון17.95רעננה אמן'היא לי תורג18.8א"הפועל תעופרי גלאי19.066667קרית אונויעל סמואל4

74.56667א"הפועל תקמה משולם19.1רעננה אמן'היא לי תורג17.9רמת השרוןליהי חורב18.76667רמת השרוןאראל ויינשטיין19.033333מכבי צפון אנועה ליברמן5

74.21667רמת השרוןאראל ויינשטיין19.06667א"הפועל תקמה משולם17.8א"הפועל תקמה משולם18.76667רעננה אמן'היא לי תורג19.033333עמק הירדןשי זילברשטיין6

74.2קרית אונומיקה חביב19.06667עמק הירדןשי זילברשטיין17.8קרית אונויעל סמואל18.73333רעננה אמאורי טויבין19א"הפועל תקמה משולם7

74.06667רמת השרוןליהי חורב19.06667קרית אונומיקה חביב17.65מכבי צפון אנועה ליברמן18.7א"הפועל תקמה משולם18.933333א"הפועל תעופרי גלאי8

74קרית אונויעל סמואל19.03333ת א"מכבי פגילי מנובה17.65קרית אונודנה דואן18.7ת א"מכבי פשחק שקד18.933333עירוני נתניה ארותם שדה9

73.93333רעננה ארותם צור19רמת השרוןליהי חורב17.6מכבי צפון אשניידר- הילה כהן18.7קרית אונומיקה חביב18.9ת א"מכבי פשחק שקד10

73.6ת א"מכבי פשחק שקד18.9רעננה אליאור שגיא17.6צ"ראשלמיכל סאמואלסון18.66667רעננה אליאור שגיא18.833333ת א"מכבי פשירה פנחס11

73.41667עמק הירדןשי זילברשטיין18.86667קרית אונודנה דואן17.55א"הפועל תטל קרוק18.63333רעננהאלה פלד18.833333ת א"מכבי פליהיא אושנסקי12

73.334צ"ראשלמיכל סאמואלסון18.83333ת"מכבי פטליה גרינגר17.55ת א"מכבי פגילי מנובה18.56667קרית אונודנה דואן18.833333רמת השרוןליהי חורב13

73.25קרית אונודנה דואן18.83333עמק הירדןנועם ענבר17.5רעננה אסלינה אלעוברה18.5עמק הירדןאריאל כרמל18.833333רעננה אמאורי טויבין14

73.06667מכבי צפון אשניידר- הילה כהן18.83333קרית אונויעל סמואל17.45א"הפועל תמיקה שני18.5עמק הירדןשנה תחאוכו18.833333רעננה אמן'היא לי תורג15

73.03333רעננה אליאור שגיא18.8ת א"מכבי פשחק שקד17.45ת א"מכבי פגל קליין18.43333צ"ראשלמיכל סאמואלסון18.833333רעננה אסלינה אלעוברה16

72.8רעננה אסלינה אלעוברה18.734צ"ראשלמיכל סאמואלסון17.45רמת השרוןאראל ויינשטיין18.36667עמק הירדןשי זילברשטיין18.766667ברנראלה קהאן17

72.8עמק יזרעאלמאיה רוזנבליט18.73333ת א"מכבי פענבר חרמון17.35מטה אשרנוגה תדמור18.33333א"הפועל תמאשה גרישפלד18.766667ברנראלה שגיא18

72.58267א"הפועל תמיקה שני18.73333מכבי צפון אנועה ליברמן17.2ת א"מכבי פשחק שקד18.33333עמק הירדןנועם ענבר18.733333עמק יזרעאלמאיה רוזנבליט19

72.38333עמק הירדןניצן לוינסון18.73333רעננה ארותם צור17.2עמק יזרעאלמאיה רוזנבליט18.33333רמת השרוןליהי חורב18.7ברנררווה דביר20

72.35עמק הירדןאריאל כרמל18.63333מכבי צפון אשניידר- הילה כהן17.2רעננה ארותם צור18.3עירוני נתניה אאדוה ניר18.7מכבי צפון אשניידר- הילה כהן21

72.25ת א"מכבי פגל קליין18.56667עמק הירדןשנה תחאוכו17.1ברנראלה שגיא18.3עמק הירדןניצן לוינסון18.7עמק הירדןאריאל כרמל22

72.21667א"הפועל תעופרי גלאי18.56667עמק יזרעאלמאיה רוזנבליט17.1רעננה ארוני גלילי18.3עמק יזרעאלמאיה רוזנבליט18.7רמת השרוןאראל ויינשטיין23

71.91667מכבי צפון אנועה ליברמן18.5ברנראלה קהאן17.05ברנראלה קהאן18.3קרית אונויעל סמואל18.666א"הפועל תמיקה שני24

71.6עמק הירדןנועם ענבר18.5א"הפועל תמיקה שני17רעננה אליאור שגיא18.23333צ"ראשלתהל ביטון18.633333רעננהאלה פלד25

71.55עמק הירדןשנה תחאוכו18.5עמק הירדןאריאל כרמל16.95עמק הירדןשי זילברשטיין18.13333מכבי צפון אשניידר- הילה כהן18.6ברנרגליה חביב26

71.41667א"הפועל תטל קרוק18.46667ת"מכבי פמעיין פסקרו16.95עמק הירדןניצן לוינסון18.06667רעננה אסלינה אלעוברה18.6ת א"מכבי פגל קליין27

71.25א"הפועל תמאשה גרישפלד18.43333ת א"מכבי פליהיא אושנסקי16.85עמק הירדןעדן חזאז17.96667א"הפועל תמיקה שני18.566667צ"ראשלמיכל סאמואלסון28

71.08333ברנראלה קהאן18.4רעננה אסלינה אלעוברה16.8ברנרגליה חביב17.9ת א"מכבי פגל קליין18.533333עמק הירדןנועם ענבר29

71.03333ברנראלה שגיא18.33333א"הפועל תעופרי גלאי16.75א"הפועל תמאשה גרישפלד17.8עירוני נתניה אן'נעמי בולבצ18.466667רעננה אליאור שגיא30

71.01667צ"ראשלתהל ביטון18.3ת א"מכבי פגל קליין16.75צ"ראשלתהל ביטון17.7מכבי חיפהשירי סטבסקי18.433333מטה אשראמנדה חורי31

70.8ת א"מכבי פשירה פנחס18.3עמק יזרעאלאורין ניסים16.7ת א"מכבי פשירה פנחס17.66667מכבי צפון אניצן שטינברג18.433333עמק הירדןשנה תחאוכו32

70.55עירוני נתניה ארותם שדה18.3צ"ראשלתהל ביטון16.65ת א"מכבי פענבר חרמון17.63333ת א"מכבי פליהיא אושנסקי18.4א"הפועל תטל קרוק33

70.28333רעננהאלה פלד18.26667מכבי חיפהשירי סטבסקי16.65עמק הירדןאריאל כרמל17.6עמק הירדןעדן חזאז18.333333ת"מכבי פליאן לנדו34

69.95ת א"מכבי פליהיא אושנסקי18.26667ת"מכבי פענבל ויינר16.65רעננהאילי מצגר17.53333עירוני נתניהשני תשובה18.3עירוני נתניה אאדוה ניר35

69.91667עמק הירדןעדן חזאז18.2א"הפועל תטל קרוק16.55מכבי צפון אניצן שטינברג17.5ת"מכבי פמעיין פסקרו18.266667ברנרנטע מרקוס36

69.75ת א"מכבי פענבר חרמון18.16667מטה אשרנוגה תדמור16.55מכבי צפון אדני רייכמן17.43333מכבי צפון איהל אזוט18.266667ת"מכבי פענבל ויינר37

69.68333רעננהרוני אשריאן18.16667עירוני נתניה ארותם שדה16.55רעננהרוני אשריאן17.36667ת א"מכבי פשירה פנחס18.233333ת"מכבי פמוריה בן דוד38

69.56667רעננה ארוני גלילי18.13333עירוני נתניה אן'נעמי בולבצ16.35ת"מכבי פליאן לנדו17.3עירוני נתניה ארותם שדה18.233333קרית אונומיקה חביב39

69.46667עירוני נתניה אאדוה ניר18.13333רעננה ארוני גלילי16.3עמק יזרעאלתמרי שוורץ17.3עירוני נתניה אמאיה בן יוסף18.166667עמק יזרעאלתמרי שוורץ40

69.4עמק יזרעאלתמרי שוורץ18.06667ברנראלה שגיא16.2ת"מכבי פטליה גרינגר17.3עמק יזרעאלמיכל לוסטיג18.166667קרית אונודנה דואן41

69.3ת"מכבי פענבל ויינר18.06667א"הפועל תמאשה גרישפלד16.2מטה אשרליאורה קוזוקרו17.26667א"הפועל תטל קרוק18.166667צ"ראשלעינב גולן42

69.06667ברנרגליה חביב17.93333עירוני נתניהשני תשובה16.15ברנרנטע מרקוס17.26667מטה אשרליאורה קוזוקרו18.133333ת א"מכבי פענבר חרמון43

69מכבי חיפהשירי סטבסקי17.9ת א"מכבי פשירה פנחס16.15א"הפועל תעופרי גלאי17.26667עירוני נתניהאביה נוי18.1א"הפועל תמאשה גרישפלד44

68.91667מכבי צפון אניצן שטינברג17.86667עירוני נתניהאביה נוי16.15מטה אשראמנדה חורי17.26667עמק יזרעאלתמרי שוורץ18.1עמק יזרעאלזיו ברלב45

68.91667עירוני נתניהשני תשובה17.86667רעננהאלה פלד16.15עירוני נתניה ארותם שדה17.26667רעננהרוני אשריאן18.1רעננהמיקה היימן46

68.91667עירוני נתניה אן'נעמי בולבצ17.83333רעננהרוני אשריאן16.05מכבי צפוןנועה רוזנברג17.23333עמק יזרעאלאורין ניסים18.1רעננה ארוני גלילי47

68.53333מטה אשרליאורה קוזוקרו17.76667עירוני נתניה אאדוה ניר16.05עירוני נתניהליהיא אזולאי17.2צ"ראשלעינב גולן18.066667ת"מכבי פשני שוקרון48

68.43333ת"מכבי פמעיין פסקרו17.73333ברנרגליה חביב16.05עמק הירדןשנה תחאוכו17.1ברנראלה שגיא18.033333מטה אשרתהילה פלקס49

68.18333ברנררווה דביר17.66667ת"מכבי פליאן לנדו16ת"מכבי פענבל ויינר17.1מכבי צפון אדני רייכמן18.033333ת"מכבי פר'אמה מז50

67.98333רעננהאילי מצגר17.66667עמק יזרעאלתמרי שוורץ15.95מכבי צפוןיולי סטרין16.96667מטה אשרתהילה פלקס18.033333מכבי צפון אדני רייכמן51
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67.93333מטה אשרתהילה פלקס17.66667רעננהאילי מצגר15.95עירוני נתניהשני תשובה16.96667עמק יזרעאלזיו ברלב18.033333עירוני נתניהאביה נוי52

67.91667מטה אשרנוגה תדמור17.63333מטה אשרתהילה פלקס15.95עירוני נתניה אן'נעמי בולבצ16.83333עירוני נתניהעמית בק18.033333עמק הירדןניצן לוינסון53

67.91667צ"ראשלעינב גולן17.6רעננהשירה סופר15.9עמק הירדןנועם ענבר16.76667ברנראלה קהאן18.033333רעננהרוני אשריאן54

67.85מכבי צפון אדני רייכמן17.56667עמק יזרעאלמיכל לוסטיג15.75רעננהמיקה היימן16.76667ת"מכבי פענבל ויינר18עמק הירדןעדן חזאז55

67.85עמק יזרעאלאורין ניסים17.5ת"מכבי פר'אמה מז15.6מכבי צפון איהל אזוט16.76667עירוני נתניהליהיא אזולאי18עמק יזרעאלמיכל לוסטיג56

67.71667רעננהמיקה היימן17.5ת"מכבי פהילה דרי15.55ברנררווה דביר16.73333ת"מכבי פר'אמה מז17.866667עירוני נתניה אמאיה בן יוסף57

67.56667עמק יזרעאלמיכל לוסטיג17.46667ברנררווה דביר15.5מכבי חיפהשירי סטבסקי16.6מכבי חיפהדנה שכטר17.866667עמק יזרעאלאורין ניסים58

67.55מטה אשראמנדה חורי17.46667מכבי צפון אניצן שטינברג15.5מכבי חיפהדנה שכטר16.53333מטה אשראמנדה חורי17.833333מטה אשרנוגה תדמור59

67.51667ת"מכבי פליאן לנדו17.46667עמק הירדןעדן חזאז15.5ת"מכבי פהילה דרי16.5מכבי צפון אנועה ליברמן17.8ברנרנטע סמסה60

67.46667עמק יזרעאלזיו ברלב17.46667רעננהמיקה היימן15.35עירוני נתניהערבה ברזילי16.46667ברנררווה דביר17.733333ת"מכבי פמאיה צימבר61

67.38333ברנרנטע מרקוס17.36667מטה אשרליאורה קוזוקרו15.3מטה אשרתהילה פלקס16.4רעננהמיקה היימן17.733333צ"ראשלתהל ביטון62

67.31667ת"מכבי פר'אמה מז17.33333ברנרנטע מרקוס15.3מכבי חיפהשני איידס16.36667ברנרנטע סמסה17.7מטה אשרליאורה קוזוקרו63

67.05עירוני נתניהליהיא אזולאי17.33333מכבי צפוןליבי יערי15.3מכבי צפוןליבי יערי16.33333עירוני נתניהנועה אלחדד17.633333מכבי חיפהדנה שכטר64

67.03333עירוני נתניה אמאיה בן יוסף17.3ת"מכבי פמוריה בן דוד15.25מכבי צפון אלוטם קורן16.23333ת א"מכבי פענבר חרמון17.633333עירוני נתניהעמית בק65

66.56667ברנרנטע סמסה17.3צ"ראשלעינב גולן15.25צ"ראשלעינב גולן16.23333רעננה ארוני גלילי17.633333רעננהשירה סופר66

65.9מכבי חיפהדנה שכטר17.3ברנרנטע סמסה15.2עמק יזרעאלזיו ברלב16.2רעננהשירה סופר17.566667רעננהאילי מצגר67

65.6מכבי צפון איהל אזוט17.2עמק יזרעאלזיו ברלב15.15רעננהאלה פלד16.13333עירוני נתניהאיה סורדו17.533333מכבי חיפהשירי סטבסקי68

65.38333מכבי צפוןנועה רוזנברג17.06667עירוני נתניה אמאיה בן יוסף15.1ברנרנטע סמסה16.1רעננהאילי מצגר17.5עירוני נתניהשני תשובה69

64.43333מכבי חיפהשני איידס16.96667עירוני נתניהליהיא אזולאי15.1ת"מכבי פמעיין פסקרו16.06667מכבי צפוןנועה רוזנברג17.5עירוני נתניהערבה ברזילי70

64.38333עירוני נתניהערבה ברזילי16.73333ת"מכבי פשני שוקרון15.1עירוני נתניה אאדוה ניר15.93333ברנרגליה חביב17.5עירוני נתניההדר בק71

64.3מכבי צפוןליבי יערי16.66667ת"מכבי פנועה טקו15.05ת"מכבי פר'אמה מז15.9מכבי חיפהשני איידס17.466667מכבי חיפהשני איידס72

63.71667עירוני נתניההדר בק16.5עירוני נתניההדר בק15.05ת א"מכבי פליהיא אושנסקי15.66667עירוני נתניהערבה ברזילי17.466667ת"מכבי פהילה דרי73

63.18333עירוני נתניהעמית בק16.5עירוני נתניהנועה אלחדד15ת"מכבי פילין זלמר15.63333ברנרנטע מרקוס17.366667ת"מכבי פמעיין פסקרו74

63.18333רעננהשירה סופר16.43333מטה אשראמנדה חורי14.95ת"מכבי פשני שוקרון15.53333מכבי צפון אלוטם קורן17.333333ת"מכבי פטליה גרינגר75

63.11667מכבי צפוןיולי סטרין16.3מכבי צפוןיולי סטרין14.8עירוני נתניה אמאיה בן יוסף15.16667ת"מכבי פליאן לנדו17.266667עירוני נתניהליהיא אזולאי76

62.65מכבי צפון אלוטם קורן16.26667ת"מכבי פמאיה צימבר14.7עמק יזרעאלמיכל לוסטיג15.16667עירוני נתניההדר בק17.233333ת"מכבי פילין זלמר77

62.48333עירוני נתניהנועה אלחדד16.16667מכבי חיפהדנה שכטר14.55עירוני נתניההדר בק15מכבי צפוןליבי יערי17.233333מכבי צפון אניצן שטינברג78

58.51667עירוני נתניהאיה סורדו16.16667מכבי צפון אדני רייכמן14.45עמק יזרעאלאורין ניסים14.8מכבי צפוןיולי סטרין17.133333מכבי צפוןנועה רוזנברג79

53.16667עירוני נתניהאביה נוי16.13333מכבי צפוןנועה רוזנברג14.35ת"מכבי פמוריה בן דוד14.56667מטה אשרנוגה תדמור17.066667מכבי צפון איהל אזוט80

52.36667ת"מכבי פטליה גרינגר15.86667עירוני נתניהערבה ברזילי14.25ת"מכבי פמאיה צימבר0ת"מכבי פטליה גרינגר17.033333עירוני נתניה אן'נעמי בולבצ81

50.46667ת"מכבי פהילה דרי15.76667מכבי חיפהשני איידס14.05עירוני נתניהעמית בק0ת"מכבי פהילה דרי17ת"מכבי פנועה טקו82

49.88333ת"מכבי פמוריה בן דוד15.6ת"מכבי פיהלי חדד13.25ת"מכבי פנועה טקו0ת"מכבי פמוריה בן דוד16.9עירוני נתניהנועה אלחדד83

49.75ת"מכבי פשני שוקרון15.5מכבי צפון איהל אזוט12.75עירוני נתניהנועה אלחדד0ת"מכבי פשני שוקרון16.666667מכבי צפוןליבי יערי84

48.25ת"מכבי פמאיה צימבר15.36667מכבי צפון אלוטם קורן12.35עירוני נתניהאיה סורדו0ת"מכבי פמאיה צימבר16.5מכבי צפון אלוטם קורן85

47.5ת"מכבי פילין זלמר15.26667ת"מכבי פילין זלמר11.75רעננהשירה סופר0ת"מכבי פילין זלמר16.433333ת"מכבי פיהלי חדד86

46.91667ת"מכבי פנועה טקו14.66667עירוני נתניהעמית בק11.05ת"מכבי פיהלי חדד0ת"מכבי פנועה טקו16.1עירוני נתניהאיה סורדו87

43.08333ת"מכבי פיהלי חדד13.93333עירוני נתניהאיה סורדו0עירוני נתניהאביה נוי0ת"מכבי פיהלי חדד16.066667מכבי צפוןיולי סטרין88
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38.5מכבי צפוןנועה ניצן9.8מכבי חיפהנורית מולכו9.8משגבנועם כץ8.2מכבי צפוןנועה ניצן12.1משגבנועם כץ1

37.3מכבי חיפהנועם טל9.7מכבי צפוןנועה ניצן9.5מכבי צפוןנועה ניצן8.1מכבי חיפהנועם טל11.1מכבי צפוןנועה ניצן2

36.5משגבנועם כץ9.5מכבי חיפהנועם טל9.5מכבי חיפהשי ברלד ברק7.5ת"מכבי פרחלי כהן10.9מכבי חיפהשי ברלד ברק3

35.5מכבי חיפהנורית מולכו8.8משגבנועם כץ9.3מכבי חיפהנועם טל7.2מכבי חיפהנורית מולכו10.9מכבי צפוןהדס קירי4

35.4מכבי חיפהשי ברלד ברק8.7ת"מכבי פרומי לוין8.8ת"מכבי פרחלי כהן6.7מכבי חיפהשי ברלד ברק10.8ת"מכבי פרחלי כהן5

35.1ת"מכבי פרחלי כהן8.3מכבי חיפהשי ברלד ברק8.7מכבי חיפהנורית מולכו6.1ת"מכבי פרומי לוין10.4מכבי חיפהנועם טל6

32.8ת"מכבי פשחר רגב8.2ת"מכבי פשחר רגב8.7ת"מכבי פשחר רגב6ת"מכבי פשני שמש10.3ת"מכבי פשחר רגב7

32.5ת"מכבי פרומי לוין8.2א"הפועל תמעין פלג8.7מכבי צפוןהדס קירי5.8משגבנועם כץ10.3ת"מכבי פשני שמש8

32מכבי צפוןהדס קירי8ת"מכבי פרחלי כהן7.9ת"מכבי פרומי לוין5.7מכבי צפוןהדס קירי9.8מכבי חיפהנורית מולכו9

29.7ת"מכבי פשני שמש7.1ת"מכבי פשני שמש7.2א"הפועל תמעין פלג5.6ת"מכבי פשחר רגב9.8ת"מכבי פרומי לוין10

29.7א"הפועל תמעין פלג7.1ת"מכבי פאור בלטר6.7ת"מכבי פנגה ארז4.8א"הפועל תמעין פלג9.5א"הפועל תמעין פלג11

19ת"מכבי פאור בלטר6.7מכבי צפוןהדס קירי6.3ת"מכבי פשני שמש0ת"מכבי פאור בלטר9.3ת"מכבי פאור בלטר12

6.7ת"מכבי פנגה ארז6.3ת"מכבי פניקול לנדאו2.6ת"מכבי פאור בלטר0ת"מכבי פנגה ארז0ת"מכבי פנגה ארז13

6.3ת"מכבי פניקול לנדאו0ת"מכבי פנגה ארז0ת"מכבי פניקול לנדאו0ת"מכבי פניקול לנדאו0ת"מכבי פניקול לנדאו14

Open Age
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42.1קרית אונונואי פנחס11.2קרית אונונואי פנחס11.2קרית אונועמית סמוחה9.4קרית אונונואי פנחס12.5מכבי צפוןמאיה עזרא1

41.5ש"רמהשי קדוש10.8ש"רמהשי קדוש10.6מכבי צפוןמאיה עזרא9.1ש"רמהשי קדוש12.2ש"רמהשי קדוש2

41.4קרית אונועמית סמוחה10.8קרית אונועמית סמוחה10.5מכבי צפוןשחף פנחס8.6מכבי חיפהיעל גיא12.1קרית אונונואי פנחס3

41.2מכבי צפוןמאיה עזרא10.4מכבי חיפהיעל גיא10.1רעננהלי קנטור8.3ת"מכבי פשני לביא12.1מכבי צפוןליאור לדר4

39.4מכבי חיפהיעל גיא10.4ת"מכבי פשני לביא9.4קרית אונונואי פנחס8קרית אונועמית סמוחה11.4קרית אונועמית סמוחה5

38ת"מכבי פשני לביא10.3מכבי צפוןמאיה עזרא9.4ש"רמהשי קדוש7.8מכבי צפוןמאיה עזרא11.1מכבי חיפהיעל גיא6

37.5מכבי צפוןליאור לדר9.6מכבי צפוןשחף פנחס9.4מכבי צפוןאביגל אברהמי7.7מכבי חיפהנויה רוזנברג11.1ת"מכבי פשני לביא7

36מכבי צפוןשחף פנחס9.3מכבי חיפהקשת טל9.3מכבי חיפהיעל גיא7.4מכבי צפוןליאור לדר11מכבי חיפהטליה טולדנו8

35.6מכבי חיפהנויה רוזנברג9.2מכבי צפוןליאור לדר8.8מכבי צפוןליאור לדר7מכבי צפוןאביגל אברהמי10.8רעננהלי קנטור9

35א"הפועל תאופיר דקל9.1מכבי חיפהנויה רוזנברג8.6א"הפועל תאופיר דקל7מכבי חיפהטליה טולדנו10.7א"הפועל תאופיר דקל10

34.6מכבי חיפהקשת טל9.1א"הפועל תאופיר דקל8.6מכבי חיפהקשת טל6.7מכבי חיפהקשת טל10.5מכבי חיפהנויה רוזנברג11

34.5מכבי צפוןאביגל אברהמי8.6מכבי חיפהטליה טולדנו8.3מכבי חיפהנויה רוזנברג6.6א"הפועל תאופיר דקל10.1מכבי צפוןאביגל אברהמי12

34מכבי חיפהטליה טולדנו8.3ת"מכבי פאור טנגו8.2ת"מכבי פשני לביא6.3מכבי צפוןשחף פנחס10מכבי חיפהקשת טל13

30.6ש"רמהליבי וסרהולץ8.2מכבי חיפהטליה קייס8.1ש"רמהליבי וסרהולץ6.2רעננהלי קנטור9.7ת"מכבי פאור טנגו14

28.9מכבי חיפהטליה קייס8מכבי צפוןאביגל אברהמי7.4מכבי חיפהטליה טולדנו5.7משגבשני שולט9.6מכבי צפוןשחף פנחס15

27.1רעננהלי קנטור7.7ש"רמהליבי וסרהולץ7.2ת"מכבי פאור טנגו5.6מכבי חיפהטליה קייס9.6ת"מכבי פרון אליהו16

25.2ת"מכבי פאור טנגו7.4ת"מכבי פרון אליהו5.9מכבי חיפהטליה קייס5.3ש"רמהליבי וסרהולץ9.5ש"רמהליבי וסרהולץ17

22.8ת"מכבי פרון אליהו0רעננהלי קנטור5.8ת"מכבי פרון אליהו0ת"מכבי פאור טנגו9.2מכבי חיפהטליה קייס18

5.7משגבשני שולט0משגבשני שולט0משגבשני שולט0ת"מכבי פרון אליהו0משגבשני שולט19
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44.75ש"רמהליהיא רז12.5ש"רמהליהיא רז11.2מכבי צפוןעלמא קירשנבוים11ש"רמהליהיא רז12.25מכבי צפוןעלמא קירשנבוים1

41.91667מכבי צפוןעלמא קירשנבוים11.4מכבי צפוןליהי צבי10.95מכבי צפוןעופרי אוחנה9.366667ש"רמהרומי גרשט11.9ש"רמהליהיא רז2

41.175ש"רמהרומי גרשט10.96667מכבי חיפהנעם שמואלי10.775ש"רמהרומי גרשט9.1מכבי צפוןשלי עצמון11.475מכבי צפוןליהי צבי3

40.09167מכבי צפוןליהי צבי10.7מכבי צפוןעלמא קירשנבוים10.55מכבי צפוןרוטם סופר8.933333מכבי צפוןעופרי אוחנה11.25גילגוליםניצן רשף4

39.86667מכבי צפוןעופרי אוחנה10.63333ש"רמהרומי גרשט10.425גילגוליםמעיין רשף8.9מכבי חיפהרוני לוי10.975גדרותנועה אביב5

39.675מכבי צפוןשלי עצמון10.6מכבי צפוןשלי עצמון10.1מכבי חיפהנעם שמואלי8.666667מכבי חיפהשקד אטקין10.85מכבי חיפהשקד אטקין6

39.49167מכבי צפוןרוטם סופר10.53333גדרותנועה אביב9.35ש"רמהליהיא רז8.6גילגוליםניצן רשף10.825גילגוליםמעיין רשף7

39.21667גילגוליםמעיין רשף10.3מכבי צפוןרוטם סופר9.175מכבי צפוןשלי עצמון8.566667מכבי צפוןליהי צבי10.8מכבי צפוןשלי עצמון8

39.08333מכבי חיפהנעם שמואלי10.26667'מכבי צפון במעיין דורי9.05גילגוליםניצן רשף8.566667א"הפועל תמירית מור10.8בני הרצליהליהי עורי9

38.66667גילגוליםניצן רשף10.23333מכבי צפוןעופרי אוחנה8.8משגבאריאל פייט8.3מכבי צפוןשירה דגן10.75מכבי חיפהנעם שמואלי10

37.88333מכבי חיפהשקד אטקין10'מכבי צפון בגליה איל8.725מכבי חיפהרוני לוי8.266667גילגוליםמעיין רשף10.725'מכבי צפון במעיין דורי11

37.79167מכבי חיפהרוני לוי9.966667מכבי חיפהשקד אטקין8.7עמק הירדןאוריה אנשטיין8.266667מכבי צפוןרוטם סופר10.725עמק הירדןניקיטה צסרסקי12

37.45גדרותנועה אביב9.866667א"הפועל תמירית מור8.65מכבי צפוןליהי צבי8.066667גדרותנועה אביב10.725ת"מכבי פאביב שעשוע13

35.96667'מכבי צפון במעיין דורי9.833333עמק הירדןניקיטה צסרסקי8.4מכבי חיפהשקד אטקין8גדרותרומי ברק10.65מכבי צפוןשירה דגן14

35.9מכבי צפוןשירה דגן9.766667מכבי חיפהעדי אייזנר7.875גדרותנועה אביב7.966667עמק הירדןניקיטה צסרסקי10.6מכבי חיפהרוני לוי15

34.975עמק הירדןניקיטה צסרסקי9.766667גילגוליםניצן רשף7.625'מכבי צפון בגליה איל7.833333מכבי חיפהעדי אייזנר10.4ש"רמהרומי גרשט16

34.90833א"הפועל תמירית מור9.7גילגוליםמעיין רשף7.525עמק יזרעאלנועה ניר7.8'מכבי צפון במעיין דורי10.375מכבי צפוןרוטם סופר17

34.21667גדרותרומי ברק9.6מכבי צפוןשירה דגן7.375גדרותרומי ברק7.766667מכבי צפוןעלמא קירשנבוים10.25'מכבי צפון בהראל- עמית יוקר18

33.94167משגבאריאל פייט9.566667מכבי חיפהרוני לוי7.35מכבי צפוןשירה דגן7.266667מכבי חיפהנעם שמואלי10.1בני הרצליהיסמין רוזנשטיין19

33.86667'מכבי צפון בהראל- עמית יוקר9.333333'מכבי צפון בהראל- עמית יוקר7.25בני הרצליהליהי עורי7.233333'מכבי צפון בהראל- עמית יוקר10.075משגבאריאל פייט20

33.35בני הרצליהליהי עורי9.266667עמק יזרעאלעמית קלימי7.175'מכבי צפון במעיין דורי7.233333'מכבי צפון בגליה איל10.05מכבי חיפהעדי אייזנר21

30.21667גדרותנועה אביטל9.15עמק הירדןאוריה אנשטיין7.075ת"מכבי פאביב שעשוע7.2א"הפועל תטל סגל9.825א"הפועל תמירית מור22

29.925מכבי חיפהעדי אייזנר9.066667גדרותרומי ברק7.05'מכבי צפון בהראל- עמית יוקר7.166667בני הרצליהליהי עורי9.775גדרותרומי ברק23

25.10833א"הפועל תרותם ברקמן8.566667א"הפועל תרותם ברקמן6.65א"הפועל תמירית מור6.966667משגבאריאל פייט9.775גדרותנועה אביטל24

24.85833'מכבי צפון בגליה איל8.533333גדרותנועה אביטל6.45עמק הירדןניקיטה צסרסקי6.9עמק הירדןאוריה אנשטיין9.75מכבי צפוןעופרי אוחנה25

24.75עמק הירדןאוריה אנשטיין8.35עמק יזרעאל'נעמה קופלוביץ6.075גדרותנועה אביטל6.866667א"הפועל תרותם ברקמן9.75'מכבי צפון בנועה בנטואיץ26

24.68333עמק יזרעאלנועה ניר8.3א"הפועל תטל סגל4.5ברנרשחר קליינברט6.333333'מכבי צפון בנועה בנטואיץ9.75עמק יזרעאלהגר אבינערי27

24.56667ת"מכבי פאביב שעשוע8.133333בני הרצליהליהי עורי2.975ת"מכבי פמאיה טילבור5.833333גדרותנועה אביטל9.675א"הפועל תרותם ברקמן28

23.98333'מכבי צפון בנועה בנטואיץ8.133333עמק יזרעאלנועה ניר2.275מכבי חיפהעדי אייזנר0עמק יזרעאלנועה ניר9.575ברנרשחר קליינברט29

21.64167ברנרשחר קליינברט8.1משגבאריאל פייט0א"הפועל תרותם ברקמן0ת"מכבי פאביב שעשוע9.4333333עמק יזרעאל'נעמה קופלוביץ30

18.36667עמק יזרעאלעמית קלימי7.933333עמק יזרעאלהגר אבינערי0'מכבי צפון בנועה בנטואיץ0ברנרשחר קליינברט9.1עמק יזרעאלעמית קלימי31

17.78333עמק יזרעאל'נעמה קופלוביץ7.9'מכבי צפון בנועה בנטואיץ0עמק יזרעאלעמית קלימי0עמק יזרעאלעמית קלימי9.025עמק יזרעאלנועה ניר32

17.68333עמק יזרעאלהגר אבינערי7.8ת"מכבי פעמית כדורי0עמק יזרעאל'נעמה קופלוביץ0עמק יזרעאל'נעמה קופלוביץ0'מכבי צפון בגליה איל33

15.5א"הפועל תטל סגל7.733333ת"מכבי פהדר פסח0עמק יזרעאלהגר אבינערי0עמק יזרעאלהגר אבינערי0עמק הירדןאוריה אנשטיין34

10.1בני הרצליהיסמין רוזנשטיין7.566667ברנרשחר קליינברט0א"הפועל תטל סגל0בני הרצליהיסמין רוזנשטיין0א"הפועל תטל סגל35

7.8ת"מכבי פעמית כדורי7.266667עמק יזרעאלהילה דרור0בני הרצליהיסמין רוזנשטיין0ת"מכבי פעמית כדורי0ת"מכבי פעמית כדורי36

7.733333ת"מכבי פהדר פסח6.766667ת"מכבי פאביב שעשוע0ת"מכבי פעמית כדורי0ת"מכבי פהדר פסח0ת"מכבי פהדר פסח37

7.266667עמק יזרעאלהילה דרור6.5ברנרסיון זקס0ת"מכבי פהדר פסח0עמק יזרעאלהילה דרור0עמק יזרעאלהילה דרור38

6.5ברנרסיון זקס6.233333עמק הירדןנעמי הרחול0עמק יזרעאלהילה דרור0ברנרסיון זקס0ברנרסיון זקס39

6.233333עמק הירדןנעמי הרחול0בני הרצליהיסמין רוזנשטיין0ברנרסיון זקס0עמק הירדןנעמי הרחול0עמק הירדןנעמי הרחול40

2.975ת"מכבי פמאיה טילבור0ת"מכבי פמאיה טילבור0עמק הירדןנעמי הרחול0ת"מכבי פמאיה טילבור0ת"מכבי פמאיה טילבור41
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71.55קרית אונומאי זייתוני18.15קרית אונומאי זייתוני17.8בני הרצליהליאן רומנו17.6קרית אונוזין עזריאל19.125ש"רמהמיה בן אריה1

71.375ש"רמהנוי ליטובסקי17.95ש"רמהנוי ליטובסקי17.575ש"רמהמאיה שוורץ17.6קרית אונושחר עזריאל18.9בני הרצליהלירן יצחקי2

71.05קרית אונושחר עזריאל17.875ש"רמהליה גרשט17.425קרית אונושחר עזריאל17.525ש"רמהנוי ליטובסקי18.85קרית אונומאי זייתוני3

70.475בני הרצליהליאן רומנו17.825בני הרצליהלירן יצחקי17.25ש"רמהנוי ליטובסקי17.4ש"רמהנעה סופר18.825ש"רמהנעה סופר4

70.1ש"רמהמאיה שוורץ17.75קרית אונוזין עזריאל17.225קרית אונומאי זייתוני17.325קרית אונומאי זייתוני18.7ש"רמהליה גרשט5

70.025בני הרצליהלירן יצחקי17.6ש"רמהנעה סופר17.1בני הרצליהליא גרשון17.3בני הרצליהליאן רומנו18.7קרית אונושחר עזריאל6

69.95קרית אונוזין עזריאל17.35ש"רמהמיה בן אריה16.875קרית אונוזין עזריאל17.225בני הרצליהלירן יצחקי18.65ש"רמהנוי ליטובסקי7

69.85ש"רמהנעה סופר17.325קרית אונושחר עזריאל16.475ש"רמהעדן מושקט17.05ש"רמהליה גרשט18.525ת"מכבי פהילה איתן8

69.15ש"רמהליה גרשט17.275בני הרצליהליאן רומנו16.45ש"רמהמיה בן אריה17.05קרית אונורוני קוברנסקי18.4בני הרצליהליא גרשון9

68.85ש"רמהמיה בן אריה17.25ש"רמהעדן מושקט16.25'ש ב"רמהתומי שנקר16.925ש"רמהמאיה שוורץ18.4ש"רמהמאיה שוורץ10

68.275'ש ב"רמהתומי שנקר17.2ש"רמהמאיה שוורץ16.075בני הרצליהלירן יצחקי16.875'ש ב"רמהתומי שנקר18.35'ש ב"רמהתומי שנקר11

68.175ש"רמהעדן מושקט17.15ת"מכבי פהילה איתן16.025ש"רמהנעה סופר16.75מכבי חיפהגילי הוד18.3ש"רמהעדן מושקט12

68.1בני הרצליהליא גרשון17.125קרית אונורוני קוברנסקי15.85גילגוליםרותם בוזגלו16.725בני הרצליהליא גרשון18.3משגביערה גילת13

68ת"מכבי פהילה איתן16.8'ש ב"רמהתומי שנקר15.6ת"מכבי פהילה איתן16.725ת"מכבי פהילה איתן18.175גדרותקארין שוב14

66.575קרית אונורוני קוברנסקי16.75'ש ב"רמהשחר בן ארי15.575'ש ב"רמהשחר בן ארי16.5ברנררותם פירגוזין18.1בני הרצליהליאן רומנו15

65.65'ש ב"רמהשחר בן ארי16.6משגביערה גילת15.55משגביעל הכט16.425מכבי חיפהנעמי ממורסקי18.075ת"מכבי פלורן קגן16

65.425ברנררותם פירגוזין16.5מכבי חיפהגילי הוד15.525ש"רמהליה גרשט16.15ש"רמהעדן מושקט18.05משגבגטומה יובל17

64.375משגביערה גילת16.125ברנרמאיה פיטולסקי15.275ברנררותם פירגוזין15.925ש"רמהמיה בן אריה17.925'ש ב"רמהשחר בן ארי18

64.225מכבי חיפהגילי הוד16מכבי צפוןעדי גולדשטיין14.975קרית אונורוני קוברנסקי15.9מכבי צפוןדנה גר17.775משגבקלמן ליבי19

63.85משגביעל הכט15.975ברנררותם פירגוזין14.525מכבי חיפהגילי הוד15.675משגביערה גילת17.725קרית אונוזין עזריאל20

63.5משגבגטומה יובל15.925משגבגטומה יובל14.35עמק יזרעאלאור ביטמן15.6עמק הירדןאמה ריבס17.7מכבי צפוןדנה גר21

63.25גילגוליםרותם בוזגלו15.875גילגוליםרותם בוזגלו14.225משגבגטומה יובל15.575משגביעל הכט17.675ברנררותם פירגוזין22

61.2מכבי חיפהתמר ברנסקי15.875בני הרצליהליא גרשון14.1גדרותאביגיל ארמן15.4'ש ב"רמהשחר בן ארי17.425משגביעל הכט23

61משגבקלמן ליבי15.75גדרותסהר פנחס13.975מכבי חיפהעדן ורה15.375עמק יזרעאלאור ביטמן17.425קרית אונורוני קוברנסקי24

60.8מכבי צפוןדנה גר15.65מכבי חיפהתמר ברנסקי13.975משגבקלמן ליבי15.3גילגוליםרותם בוזגלו17.325גדרותסהר פנחס25

60.375מכבי צפוןאילה דבשי15.575מכבי חיפהעדן ורה13.925עמק יזרעאלטליה נוטקין15.3מכבי חיפהתמר ברנסקי17.275גדרותנועה סקלר26

60.2עמק הירדןאמה ריבס15.525מכבי צפוןאילה דבשי13.85מכבי חיפהתמר ברנסקי15.3משגבגטומה יובל17.2עמק הירדןאמה ריבס27

60מכבי חיפהעדן ורה15.45עמק יזרעאלאור ביטמן13.8משגביערה גילת15.125עמק יזרעאלמרוה רווה17.125עמק יזרעאלמיקה כץ28

59.975ת"מכבי פלורן קגן15.35גדרותאביגיל ארמן13.775עמק הירדןאמה ריבס15.125עמק יזרעאלשלי בראון17.1מכבי צפוןאילה דבשי29

59.05עמק יזרעאלטליה נוטקין15.3משגביעל הכט13.5עמק הירדןהילה הרחול15.1ת"מכבי פלורן קגן16.975משגבנטע עסיס30

58.775מכבי צפוןיולי שליו15.125גדרותנועה סקלר13.475מכבי צפוןדנה גר15.075מכבי צפוןיובל פנחס 16.875עמק הירדןהילה הרחול31

58.725מכבי צפוןעדי גולדשטיין15.1מכבי צפוןיולי שליו13.25גדרותנועה סקלר15.05עמק יזרעאלטליה נוטקין16.825מכבי חיפהעדן ורה32

58.7ברנרמאיה פיטולסקי15.1ת"מכבי פדרור לוביצקי13.125ברנרמאיה פיטולסקי14.95א"הפועל ת(מחוץ לתחרות)מירב שפירו 16.725מכבי צפוןעדי גולדשטיין33

58.475עמק יזרעאלמיקה כץ14.875עמק יזרעאלמרוה רווה13.05מכבי צפוןיולי שליו14.9מכבי צפוןעדי גולדשטיין16.6עמק יזרעאלטליה נוטקין34

58.4עמק יזרעאלשלי בראון14.625משגבקלמן ליבי13.025משגבנטע עסיס14.825מכבי צפוןיולי שליו16.575ברנרנעמה סמסב35

57.25גדרותקארין שוב14.4ת"מכבי פלין צימרינג12.975מכבי צפוןאילה דבשי14.775מכבי צפוןאילה דבשי16.45מכבי חיפהגילי הוד36

56.25משגבנטע עסיס14.35ברנרליאור שריג12.95ת"מכבי פדרור לוביצקי14.7עמק יזרעאלמיקה כץ16.4מכבי חיפהתמר ברנסקי37

56.175גדרותנועה סקלר14.15ת"מכבי פלורן קגן12.95עמק יזרעאלשלי בראון14.625משגבקלמן ליבי16.275עמק יזרעאלשלי בראון38

55.85גדרותסהר פנחס14.05עמק יזרעאלשלי בראון12.75עמק יזרעאלמיקה כץ14.175ברנרנעמה סמסב16.225גילגוליםרותם בוזגלו39

55.775ברנרנעמה סמסב14.025א"הפועל ת(מחוץ לתחרות)מירב שפירו 12.65עמק יזרעאלבר תמיר14.05גדרותקארין שוב16.15ברנרמאיה פיטולסקי40

55.7עמק יזרעאלבר תמיר13.9עמק יזרעאלמיקה כץ12.65ת"מכבי פלורן קגן13.7משגבנטע עסיס16.125עמק יזרעאלבר תמיר41

54.525עמק יזרעאלמרוה רווה13.725מכבי צפוןדנה גר12.25ת"מכבי פלין צימרינג13.625מכבי חיפהעדן ורה16.1ת"מכבי פדרור לוביצקי42

54.425ברנרליאור שריג13.7גדרותקארין שוב11.975מכבי צפוןיובל פנחס 13.35עמק יזרעאלבר תמיר16.05א"הפועל ת(מחוץ לתחרות)מירב שפירו 43

45.175עמק יזרעאלאור ביטמן13.625עמק הירדןאמה ריבס11.8ברנרליאור שריג13.3ברנרמאיה פיטולסקי15.8מכבי צפוןיולי שליו44

45.025א"הפועל ת(מחוץ לתחרות)מירב שפירו 13.575עמק יזרעאלבר תמיר11.75ברנרנעמה סמסב12.5ברנרליאור שריג15.775ברנרליאור שריג45

44.71667גדרותאביגיל ארמן13.5גדרותמאי קיפניס11.325גדרותקארין שוב12.4גדרותמאי קיפניס15.425עמק יזרעאלמרוה רווה46

44.15ת"מכבי פדרור לוביצקי13.475עמק יזרעאלטליה נוטקין11.1מכבי צפוןעדי גולדשטיין12.325גדרותסהר פנחס15.266667גדרותאביגיל ארמן47

42.225עמק הירדןהילה הרחול13.275ברנרנעמה סמסב10.65גדרותמאי קיפניס10.525גדרותנועה סקלר0עמק יזרעאלאור ביטמן48

36.55גדרותמאי קיפניס12.55משגבנטע עסיס10.45גדרותסהר פנחס0גדרותאביגיל ארמן0גדרותמאי קיפניס49

27.05מכבי צפוןיובל פנחס 11.85עמק הירדןהילה הרחול10.3מכבי חיפהנעמי ממורסקי0עמק הירדןהילה הרחול0מכבי צפוןיובל פנחס 50

26.725מכבי חיפהנעמי ממורסקי0מכבי צפוןיובל פנחס 9.1עמק יזרעאלמרוה רווה0ת"מכבי פדרור לוביצקי0ת"מכבי פלין צימרינג51
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26.65ת"מכבי פלין צימרינג0מכבי חיפהנעמי ממורסקי0א"הפועל ת(מחוץ לתחרות)מירב שפירו 0ת"מכבי פלין צימרינג0מכבי חיפהנעמי ממורסקי52
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75.53333א"הפועל תמיכל שריה18.65א"הפועל תמיכל שריה19.45א"הפועל תמיכל שריה18.96667ש"רמהנעמה אשל19.433333ש"רמהאוריאן זיו1

75.31667ש"רמהנעמה אשל18.55ש"רמהנעמה אשל19.25ש"רמהאוריאן זיו18.8א"הפועל תמיכל שריה19.333333'ש ב"רמהרומי טל2

75.2ש"רמהמיה פילסטיין18.5ש"רמהמיה פילסטיין18.7ש"רמהנעמה אשל18.8ש"רמהמיה פילסטיין19.3בני הרצליהאגם רזניק3

75.05ש"רמהאוריאן זיו18.5ש"רמהאוריאן זיו18.7ש"רמהמיה פילסטיין18.46667'ש ב"רמהרומי טל19.266667ש"רמהגילי אורן4

74.1בני הרצליהאגם רזניק18.3בני הרצליהאגם רזניק18.65ש"רמהרז אנגל18.36667ש"רמהגילי אורן19.2ש"רמהמיה פילסטיין5

74.1'ש ב"רמהרומי טל18.2ת"מכבי פשובל עטר18.65קרית אונודריה אבן18.16667'ש ב"רמהליאן ויינשטיין19.1ש"רמהנעמה אשל6

73.51667ש"רמהרז אנגל18.15קרית אונודריה אבן18.5בני הרצליהאגם רזניק18.1ת"מכבי פשובל עטר19ש"רמהרז אנגל7

73.15ת"מכבי פשובל עטר18.1גדרותאביב יפהר18.35ת"מכבי פשובל עטר18.06667ש"רמהרז אנגל18.933333גדרותאביב יפהר8

72.36667קרית אונודריה אבן18'ש ב"רמהרומי טל18.35'ש ב"רמהנטע ליטבק18בני הרצליהאגם רזניק18.8ברנריובל מרגוליס9

72.28333ש"רמהגילי אורן17.8ש"רמהרז אנגל18.3'ש ב"רמהרומי טל17.93333'ש ב"רמהנטע ליטבק18.666667קרית אונודריה אבן10

72.21667'ש ב"רמהנטע ליטבק17.65גדרותשי צוברי17.95'ש ב"רמהליאור חביב17.93333בני הרצליהנטע נוסוביצקי18.666667'ש ב"רמהליאן ויינשטיין11

71.23333'ש ב"רמהליאן ויינשטיין17.5'ש ב"רמהנטע ליטבק17.9'ש ב"רמהמיה יוספסון17.86667ש"רמהאוריאן זיו18.633333א"הפועל תמיכל שריה12

70.85גדרותאביב יפהר17.5ת"מכבי פשיר שהרבני17.85עמק הירדןשוהם פרידמן17.56667'ש ב"רמהליאור חביב18.633333ת"מכבי פמיקה פרנקל13

70.73333'ש ב"רמהמיה יוספסון17.35ש"רמהגילי אורן17.7ת"מכבי פחן צפריר17.53333רעננהאור ויינגרטיין18.5ת"מכבי פשובל עטר14

70.25בני הרצליהנטע נוסוביצקי17.2'ש ב"רמהליאן ויינשטיין17.65מכבי חיפהנזרין נסאר17.46667'ש ב"רמהמיה יוספסון18.433333'ש ב"רמהנטע ליטבק15

70'ש ב"רמהליאור חביב17.1ת"מכבי פמיקה פרנקל17.6צ"ראשללי ניה-שי17.2גילגוליםשירי כהן18.366667'ש ב"רמהמיה יוספסון16

69.38333ת"מכבי פשיר שהרבני17.05משגברוני שנטל17.55עירוני נתניהנגה פירון17.13333ת"מכבי פשיר שהרבני18.366667בני הרצליהנטע נוסוביצקי17

69.28333מכבי חיפהנזרין נסאר17'ש ב"רמהמיה יוספסון17.55משגבשיר שיכורי17ת"מכבי פחן צפריר18.3מטה אשרעמית חלואני18

69.18333ת"מכבי פחן צפריר17עמק יזרעאלמשה-יערה בן17.45ת"מכבי פשיר שהרבני16.96667רעננהניב מצגר18.266667צ"ראשללי ניה-שי19

68.85צ"ראשללי ניה-שי16.9בני הרצליהנטע נוסוביצקי17.4משגבנסקי עדי'לנצ16.96667גילגוליםתהל אסטרין18.233333עמק יזרעאליל'ענבר אברג20

68.83333משגבנסקי עדי'לנצ16.9מכבי חיפהנזרין נסאר17.35גילגוליםשירה אגסי16.93333צ"ראשללי ניה-שי18.2ברנררותם סלומון21

68.2מטה אשראליאן שפילר16.9משגבנסקי עדי'לנצ17.35משגבאביטל יוסיפין16.9קרית אונודריה אבן18.133333מכבי חיפהנזרין נסאר22

68.18333עמק יזרעאלעלמה רויטמן16.9מטה אשראליאן שפילר17.3ש"רמהגילי אורן16.9עמק יזרעאלעלמה רויטמן18.033333'ש ב"רמהליאור חביב23

68.11667גילגוליםתהל אסטרין16.85עמק יזרעאלעלמה רויטמן17.2מטה אשראליאן שפילר16.83333ת"מכבי פשחר מוסאי17.966667משגבנסקי עדי'לנצ24

67.98333עמק יזרעאליל'ענבר אברג16.85משגבזיסו שרון17.2'ש ב"רמהליאן ויינשטיין16.76667גדרותאביב יפהר17.966667עמק יזרעאלמשה-יערה בן25

67.96667רעננהאור ויינגרטיין16.8עמק יזרעאליל'ענבר אברג17.2משגברוני שנטל16.7עמק יזרעאליל'ענבר אברג17.933333עמק יזרעאלעלמה רויטמן26

67.86667ת"מכבי פמיקה פרנקל16.75ת"מכבי פחן צפריר17.1רעננהאור ויינגרטיין16.63333ת"מכבי פמיקה פרנקל17.933333ברנרליה אבישי27

67.86667ברנריובל מרגוליס16.7גילגוליםתהל אסטרין17.1מכבי חיפהיעל שכטר16.6מכבי חיפהנזרין נסאר17.833333משגבשיר שיכורי28

67.78333עמק יזרעאלמשה-יערה בן16.7ברנריובל מרגוליס17.1גילגוליםשירי כהן16.56667משגבנסקי עדי'לנצ17.833333א"הפועל תמיקה מרחבי29

67.48333עירוני נתניהנגה פירון16.5עירוני נתניהנגה פירון17.05גדרותאביב יפהר16.5גדרותשי צוברי17.8גילגוליםשירה אגסי30

67משגבזיסו שרון16.5משגבמשעלי אביב17.05ברנרליה אבישי16.43333מטה אשראליאן שפילר17.733333ת"מכבי פחן צפריר31

66.86667משגבמשעלי אביב16.45'ש ב"רמהליאור חביב17.05בני הרצליהנטע נוסוביצקי16.33333משגבשיר שיכורי17.733333רעננהניב מצגר32

66.55רעננהניב מצגר16.4רעננהניב מצגר17ברנריובל מרגוליס16.26667עירוני נתניהנגה פירון17.666667מטה אשראליאן שפילר33

66.48333ת"מכבי פשחר מוסאי16.35גילגוליםשירה אגסי16.95גילגוליםתהל אסטרין16.26667משגבמשעלי אביב17.666667ת"מכבי פשיר שטיינברג34

66.26667גילגוליםשירה אגסי16.35גדרותדניאלה ברלינר16.95משגבזיסו שרון16.2א"הפועל תאודליה סופר17.566667משגבזיסו שרון35

66.08333משגברוני שנטל16.2גדרותיעל טוויטו16.95ברנררותם סלומון16.06667עמק יזרעאלמשה-יערה בן17.5גילגוליםתהל אסטרין36

65.91667משגבשיר שיכורי16.05צ"ראשללי ניה-שי16.85א"הפועל תעלמה שייט16מכבי חיפהיעל שכטר17.5משגבמשעלי אביב37

65.78333מכבי חיפהיעל שכטר16רעננהאור ויינגרטיין16.75עמק יזרעאלמשה-יערה בן16גדרותיעל טוויטו17.433333א"הפועל תליאל אמסטיסלבסקי38

65.28333גדרותיעל טוויטו16מטה אשרעמית חלואני16.65קרית אונומאיה ליפשיץ15.73333ת"מכבי פשיר שטיינברג17.4ת"מכבי פשחר מוסאי39

65.05משגבאביטל יוסיפין16ברנררותם סלומון16.6משגבמשעלי אביב15.66667משגבאביטל יוסיפין17.366667ת"מכבי פבר תמיר40

64.63333מטה אשרעמית חלואני15.95ת"מכבי פשחר מוסאי16.6א"הפועל תאודליה סופר15.63333משגבזיסו שרון17.333333רעננהאור ויינגרטיין41

64.51667ברנררותם סלומון15.95עמק הירדןשוהם פרידמן16.6ת"מכבי פבר תמיר15.46667משגבאפרת ירדן17.333333משגבאביטל יוסיפין42

64.46667גילגוליםשירי כהן15.95ת"מכבי פנועם ירון16.5עמק יזרעאלעלמה רויטמן15.46667א"הפועל תמאיה קיין17.3ת"מכבי פשיר שהרבני43

64.28333ברנרליה אבישי15.9ברנרליה אבישי16.4ת"מכבי פאגם תמיר15.36667ברנריובל מרגוליס17.266667משגבגוני בן ארי44

63.95ת"מכבי פשיר שטיינברג15.75מכבי חיפהיעל שכטר16.3ת"מכבי פשחר מוסאי15.16667משגברוני שנטל17.166667גילגוליםשירי כהן45

63.43333גדרותדניאלה ברלינר15.75משגבאפרת ירדן16.25עמק יזרעאליל'ענבר אברג15עמק הירדןשוהם פרידמן17.166667עירוני נתניהנגה פירון46

63.18333משגבגוני בן ארי15.55א"הפועל תליאל אמסטיסלבסקי16.2א"הפועל תמיקה מרחבי14.83333מטה אשרעמית חלואני17.1ת"מכבי פנועם ירון47

61.96667משגבאפרת ירדן15.45משגבגוני בן ארי16.15גדרותדניאלה ברלינר14.76667גילגוליםשירה אגסי17גדרותדניאלה ברלינר48

61.23333א"הפועל תליאל אמסטיסלבסקי15.1ת"מכבי פאגם תמיר16.15גדרותיעל טוויטו14.36667משגבגוני בן ארי16.933333מכבי חיפהיעל שכטר49

61מטה אשראריאל שניר14.95א"הפועל תעלמה שייט16.15גדרותשי צוברי14.2מטה אשראריאל שניר16.933333גדרותיעל טוויטו50

60.85א"הפועל תמאיה קיין14.8א"הפועל תמיקה מרחבי16.1משגבגוני בן ארי13.93333גדרותדניאלה ברלינר16.933333א"הפועל תמאיה קיין51

59.5א"הפועל תעלמה שייט14.7משגבאביטל יוסיפין15.9מטה אשראריאל שניר13.4ברנרליה אבישי16.933333ת"מכבי פאליאן וייסמן52
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58.66667גדרותשי צוברי14.7ת"מכבי פשיר שטיינברג15.85ת"מכבי פשיר שטיינברג13.36667ברנררותם סלומון16.8מטה אשראריאל שניר53

58.4א"הפועל תמיקה מרחבי14.2משגבשיר שיכורי15.5ת"מכבי פמיקה פרנקל13א"הפועל תליאל אמסטיסלבסקי16.666667משגברוני שנטל54

48.8עמק הירדןשוהם פרידמן14.1מטה אשראריאל שניר15.5מטה אשרעמית חלואני11.66667א"הפועל תעלמה שייט16.466667ת"מכבי פאגם תמיר55

47.96667ת"מכבי פאגם תמיר13.85א"הפועל תמאיה קיין15.45רעננהניב מצגר9.566667א"הפועל תמיקה מרחבי16.2משגבאפרת ירדן56

47.75ת"מכבי פנועם ירון13גילגוליםשירי כהן15.25א"הפועל תליאל אמסטיסלבסקי0ת"מכבי פאגם תמיר16.033333א"הפועל תעלמה שייט57

43.7א"הפועל תאודליה סופר0א"הפועל תאודליה סופר14.7ת"מכבי פנועם ירון0ת"מכבי פנועם ירון10.9א"הפועל תאודליה סופר58

33.96667ת"מכבי פבר תמיר0ת"מכבי פבר תמיר14.6א"הפועל תמאיה קיין0ת"מכבי פבר תמיר8.3666667גדרותשי צוברי59

16.93333ת"מכבי פאליאן וייסמן0ת"מכבי פאליאן וייסמן14.55משגבאפרת ירדן0ת"מכבי פאליאן וייסמן0עמק הירדןשוהם פרידמן60

16.65קרית אונומאיה ליפשיץ0קרית אונומאיה ליפשיץ0ת"מכבי פאליאן וייסמן0קרית אונומאיה ליפשיץ0קרית אונומאיה ליפשיץ61
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תוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחהתוצאהאגודהשם ומשפחה

75.91667רמת השרוןנוי נוף19.2מכבי חיפהנועה אלרון18.35רמת השרוןנוי נוף18.86667רמת השרוןנוי נוף19.5רמת השרוןנוי נוף1

74.45ת"מכבי פשקד מאירן19.2ת"מכבי פשקד מאירן18.1רמת השרוןשירה קרן18.7מכבי חיפהנועה אלרון19.2ת"מכבי פשקד מאירן2

74.21667מכבי חיפהנועה אלרון19.2רמת השרוןנוי נוף18.05ת"מכבי פשקד מאירן18.7רמת השרוןליהיא פודים19.066667רמת השרוןהדס טל3

74.13333רמת השרוןליהיא פודים18.96667רמת השרוןנעם לוי18.05רמת השרוןנעם לוי18.63333רמת השרוןתבל ברעם19.033333רמת השרוןליהיא פודים4

73.91667רמת השרוןנעם לוי18.83333מטה אשררומי יהודה18רמת השרוןאופאל קוק18.43333רמת השרוןהדס טל19רמת השרוןנעם לוי5

73.73333רמת השרוןשירה קרן18.8קרית אונונעמי17.95מכבי חיפהנועה אלרון18.13333מטה אשררומי יהודה18.9מטה אשררומי יהודה6

73.5רמת השרוןהדס טל18.8רמת השרוןשירה קרן17.9רמת השרוןשיראל שי18.06667קרית אונונעמי18.833333רמת השרוןשירה קרן7

73.06667מטה אשררומי יהודה18.8רמת השרוןמאיה כהן17.8ש"מכבי בנלי מולדבסקי18ת"מכבי פשקד מאירן18.833333רעננהמאיה לטי8

73.06667קרית אונונעמי18.7רמת השרוןליהיא פודים17.7רמת השרוןליהיא פודים18רמת השרוןשירה קרן18.8קרית אונונעמי9

73.03333רמת השרוןתבל ברעם18.56667רמת השרוןשיראל שי17.7רמת השרוןהדס טל17.9רמת השרוןנעם לוי18.8רמת השרוןשיראל שי10

72.9רמת השרוןשיראל שי18.53333ש"מכבי במעיין גלפר17.5רמת השרוןתבל ברעם17.66667ש"מכבי בנלי מולדבסקי18.766667א"הפועל תשחר נדב11

72.6ש"מכבי בנלי מולדבסקי18.53333ת"מכבי פשירה קוך17.4קרית אונונעמי17.66667רמת השרוןאופאל קוק18.7רמת השרוןאופאל קוק12

72.4רמת השרוןאופאל קוק18.5ש"מכבי בנלי מולדבסקי17.3ש"מכבי במעיין גלפר17.63333ש"מכבי במעיין גלפר18.633333ש"מכבי בנלי מולדבסקי13

71.63333רעננהמאיה לטי18.5ת"מכבי פלינה אסטרולוגו'אנג17.2מטה אשררומי יהודה17.63333רמת השרוןשיראל שי18.633333ת"מכבי פאגם סין אלי14

71.36667ש"מכבי במעיין גלפר18.43333מטה אשריובל דה קסטרו17.2ש"מכבי בליה פוקס17.6ש"מכבי בכלנית בנדרסקי18.466667ת"מכבי פלינה אסטרולוגו'אנג15

71.08333רמת השרוןמאיה כהן18.43333רמת השרוןתבל ברעם17.2רעננהמאיה לטי17.56667עירוני נתניהבר ים18.466667רמת השרוןתבל ברעם16

70.53333מטה אשריובל דה קסטרו18.33333רעננהמאיה לטי17.05רמת השרוןמאיה כהן17.4מטה אשריובל דה קסטרו18.4א"הפועל תאלי נאמן17

70.51667ת"מכבי פלינה אסטרולוגו'אנג18.3רמת השרוןהדס טל16.7מטה אשריובל דה קסטרו17.36667מטה אשרלין וינשטיין18.4א"הפועל תטל- נעמה לפידות18

69.6ת"מכבי פאגם סין אלי18.2ת"מכבי פיעל חזן16.35ת"מכבי פלינה אסטרולוגו'אנג17.3ת"מכבי פאגם סין אלי18.366667מכבי חיפהנועה אלרון19

68.85מטה אשרלין וינשטיין18.16667א"הפועל תאלי נאמן16.2א"הפועל תטל- נעמה לפידות17.26667רעננהמאיה לטי18.266667רמת השרוןמאיה כהן20

68.46667א"הפועל תאלי נאמן18.06667ש"מכבי במיה גונורובסקי16.1א"הפועל תאלי נאמן17.2ת"מכבי פלינה אסטרולוגו'אנג18.233333ת"מכבי פשירה קוך21

68.46667ש"מכבי בליה פוקס18.03333רמת השרוןאופאל קוק16.1א"הפועל תשחר נדב16.96667ש"מכבי במריה עסיסי18.2מטה אשרלין וינשטיין22

68.43333ש"מכבי בכלנית בנדרסקי17.76667ת"מכבי פאגם סין אלי16ת"מכבי פשירה קוך16.96667רמת השרוןמאיה כהן18.133333ש"מכבי בכלנית בנדרסקי23

67.96667א"הפועל תשחר נדב17.56667א"הפועל תשחר נדב15.9ת"מכבי פאגם סין אלי16.56667ש"מכבי בליה פוקס18.066667ש"מכבי במיה גונורובסקי24

67.55עירוני נתניהשי בקר17.56667עירוני נתניהשי בקר15.75מטה אשרלין וינשטיין16.43333עירוני נתניהשי בקר18מטה אשריובל דה קסטרו25

67.53333ש"מכבי במיה גונורובסקי17.53333מטה אשרלין וינשטיין15.6ש"מכבי בכלנית בנדרסקי16.3ש"מכבי במיה גונורובסקי18עירוני נתניהשי בקר26

67.46667עירוני נתניהבר ים17.5א"הפועל תטל- נעמה לפידות15.55עירוני נתניהשי בקר15.93333עירוני נתניהמאיה ועקנין17.9ש"מכבי במעיין גלפר27

64.08333ש"מכבי במריה עסיסי17.4עירוני נתניהמאיה ועקנין15.5עירוני נתניהבר ים15.8א"הפועל תאלי נאמן17.766667עירוני נתניהבר ים28

63.31667א"הפועל תאגם פתאל17.26667א"הפועל תאגם פתאל15.1ש"מכבי במיה גונורובסקי15.53333א"הפועל תשחר נדב17.6ת"מכבי פיעל חזן29

62.86667עירוני נתניהמאיה ועקנין17.2ש"מכבי בליה פוקס15.05ש"מכבי במריה עסיסי14.86667א"הפועל תאגם פתאל17.5ש"מכבי בליה פוקס30

70.26667ת"מכבי פשירה קוך17.1ש"מכבי בכלנית בנדרסקי14.75ת"מכבי פיעל חזן0א"הפועל תטל- נעמה לפידות17.333333ש"מכבי במריה עסיסי31

52.1א"הפועל תטל- נעמה לפידות16.63333עירוני נתניהבר ים14.45א"הפועל תאגם פתאל0ת"מכבי פהילה וייסמן 17ת"מכבי פהילה וייסמן 32

50.55ת"מכבי פיעל חזן16.36667ת"מכבי פהילה וייסמן 13.9ת"מכבי פהילה וייסמן 17.5ת"מכבי פשירה קוך16.733333א"הפועל תאגם פתאל33

47.26667ת"מכבי פהילה וייסמן 14.73333ש"מכבי במריה עסיסי13עירוני נתניהמאיה ועקנין0ת"מכבי פיעל חזן16.533333עירוני נתניהמאיה ועקנין34
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תוצאות קבוצתיות' א-'אליפות ישראל דרגות ו

אולימפי– ' דרגה ו– תוצאות קבוצתיות 
224.199-מכבי קרית אונו       .1

223.799– ה רעננה .ל.ע      .2

221.232– ת "מקפת פ      .3

OA- 'תוצאות קבוצתיות דרגה ו
225.066– רמת השרון . 1

215.433– ת "מקפת פ. 2

215.13– ש "מכבי ב. 3

אולימפי– ' דרגה ה– תוצאות קבוצתיות 
219.85– בני הרצליה       .1

219.27– מכבי קרית אונו       .2

219.85- ה רעננה.ל.ע      .3

OA- 'תוצאות קבוצתיות דרגה ה
226.46– רמת השרון       .1

213.4– ת "מקפת פ      .2

205.85– א "הפועל ת      .3

אולימפי– ' דרגה ד– תוצאות קבוצתיות 
205.95-ה רעננה .ל.ע      .1

200.7- אביב-הפועל תל      .2

186.95–  הפועל ראשון לציון       .3

OA– ' דרגה ד– תוצאות קבוצתיות 
213.575-רמת השרון      .1

212.55– מכבי קרית אונו       .2

191.63-משגב       .3

אולימפי– ' דרגה ג– תוצאות קבוצתיות 
134.66– אביב -הפועל תל      .1

117.213- ה רעננה.ל.ע      .2

OA– ' דרגה ג– תוצאות קבוצתיות 
126.53– מכבי צפון       .1

115.53– מכבי חיפה       .2

101.878– הפועל גדרות       .3
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