אליפות האגודות 2016
קרב רב

אולימפי
שם ומשפחה

בוגרות

תוצאה

גאיה גלעדי 0.000

נערות

דרגה ב'

שם ומשפחה

שם ומשפחה

מיקה זורע

שם ומשפחה
ליהיא רז
דנה נגרו
גיא כהן
אמיליה בביץ
נועם דדון
רוני אשל
גפן דור
יולי גולן ארנון

תוצאה

גאיה גלעדי 0.000

תוצאה

שם ומשפחה

0.000

תוצאה
אגודה
א.ס .רמת השרון12.85
הפועל תל אביב 12.55
ע.ל.ה רעננה 12.45
תקווה
מכבי מקפת פתח11.95
הפועל תל אביב 11.4
הפועל תל אביב 11.4
הפועל תל אביב 11.05
הפועל תל אביב 10.9

שם ומשפחה

מיקה זורע

שם ומשפחה
דנה נגרו
אמיליה בביץ
נועם דדון
ליהיא רז
רוני אשל
גיא כהן
גפן דור
יולי גולן ארנון

תוצאה

גאיה גלעדי 10.350

תוצאה

שם ומשפחה

8.750

תוצאה
אגודה
הפועל תל אביב 10.3
תקווה
מכבי מקפת פתח10.2
הפועל תל אביב 10.1
א.ס .רמת השרון10.05
הפועל תל אביב 9.45
ע.ל.ה רעננה 9.15
הפועל תל אביב 7.8
הפועל תל אביב 7.4

שם ומשפחה

מיקה זורע

שם ומשפחה
ליהיא רז
נועם דדון
דנה נגרו
רוני אשל
גפן דור
גיא כהן
יולי גולן ארנון
אמיליה בביץ

תוצאה

גאיה גלעדי 0.000

תוצאה

שם ומשפחה

10.100

תוצאה
אגודה
א.ס .רמת השרון12.35
הפועל תל אביב 10.5
הפועל תל אביב 10.45
הפועל תל אביב 10.1
הפועל תל אביב 9.75
ע.ל.ה רעננה 9.75
הפועל תל אביב 9.4
תקווה
מכבי מקפת פתח9.35

שם ומשפחה

מיקה זורע

שם ומשפחה
דנה נגרו
אמיליה בביץ
גפן דור
יולי גולן ארנון
ליהיא רז
גיא כהן
נועם דדון
רוני אשל

גאיה גלעדי 10.350

תוצאה

שם ומשפחה

0.000

תוצאה

אגודה
הפועל תל אביב 12
תקווה
מכבי מקפת פתח11.6
הפועל תל אביב 11.2
הפועל תל אביב 11.2
א.ס .רמת השרון11.2
ע.ל.ה רעננה 11
הפועל תל אביב 10.7333333
הפועל תל אביב 9.5

תוצאה

מיקה זורע

שם ומשפחה
ליהיא רז
דנה נגרו
אמיליה בביץ
נועם דדון
גיא כהן
רוני אשל
גפן דור
יולי גולן ארנון

תוצאה

18.850

תוצאה
אגודה
א.ס .רמת השרון46.45
הפועל תל אביב 45.3
תקווה
מכבי מקפת פתח43.1
הפועל תל אביב 42.73333333
ע.ל.ה רעננה 42.35
הפועל תל אביב 40.45
הפועל תל אביב 39.8
הפועל תל אביב 38.9

שם ומשפחה
מאיה אוברמן
תמר ברוטפלד
אוולין בביץ

תוצאה

אגודה

תקווה
מכבי מקפת פתח12.2
קרית אונו

11.65

תקווה
מכבי מקפת פתח11.6

דרגה ג'

רומי ספטון

ע.ל.ה רעננה

עידן רקושט

11.55

שם ומשפחה

תוצאה

אגודה

שם ומשפחה

תוצאה

אגודה

תקווה
מכבי מקפת פתח11.4

מאיה אוברמן

11.0666667
מכבי מקפת פתח תקווה

מאיה אוברמן

עידן רקושט

הפועל תל אביב 10.9666667

שחר עזריאל

קרית אונו

עדי רבינוביץ

הפועל תל אביב 9.8

עידן רקושט

הפועל תל אביב 10.5333333

אופל טוריסקי

א.ס .רמת השרון9.66666667

מאי זייתוני

10.9333333

קרית אונו

10.5

שם ומשפחה

תוצאה

אגודה

שם ומשפחה

תוצאה

אגודה

מאיה אוברמן

תקווה
מכבי מקפת פתח12.5

מאיה אוברמן

47.16666667
מכבי מקפת פתח תקווה

עידן רקושט

הפועל תל אביב 12.3

עידן רקושט

הפועל תל אביב 45.35

אוולין בביץ

תקווה
מכבי מקפת פתח11.3

מאי זייתוני

מאי זייתוני

קרית אונו

42.91666667

קרית אונו

11.3

זיו עזריאל

קרית אונו

41.33333333

קרית אונו

41.1

א.ס .רמת השרון41.1

הפועל תל אביב 11.55

נוגה בן צבי

נתניה

9.66666667

עמית פיצ'וטו

ע.ל.ה רעננה

10.3

זיו עזריאל

קרית אונו

10.9

שחר עזריאל

קרית אונו

11.55

נעמה שרת

נתניה

9.66666667

תמר ברוטפלד

קרית אונו

10.1333333

ליהי קרן

קרית אונו

10.7

אופל טוריסקי

זיו עזריאל

קרית אונו

11.5

זיו עזריאל

קרית אונו

9.56666667

ליהי קרן

קרית אונו

9.9

תמר ברוטפלד

קרית אונו

10.5

נוגה בן צבי

נתניה

41.1

אופל טוריסקי

א.ס .רמת השרון11.4

מאי זייתוני

קרית אונו

9.56666667

אופל טוריסקי

א.ס .רמת השרון9.53333333

אופל טוריסקי

א.ס .רמת השרון10.5

נעמה שרת

נתניה

41.1

נוגה בן צבי

נתניה

11.4

שחר אהרון

ע.ל.ה רעננה

9.1

נוגה בן צבי

נתניה

9.53333333

נוגה בן צבי

נתניה

10.5

תמר ברוטפלד

קרית אונו

40.38333333

נעמה שרת

נתניה

11.4

שחר עזריאל

קרית אונו

8.96666667

נעמה שרת

נתניה

9.53333333

נעמה שרת

נתניה

10.5

אוולין בביץ

40.03333333
מכבי מקפת פתח תקווה

מאי זייתוני

יהלי נומברג

ע.ל.ה רעננה

11.1

אוולין בביץ

זיו עזריאל

קרית אונו

9.36666667

משה עינה

הפועל גדרות

10.4

ליהי קרן

קרית אונו

39.6

זהר וייצברג

ע.ל.ה רעננה

11.05

תמר ברוטפלד

קרית אונו

8.1

גילי הוד

מכבי חיפה

9.2

עמית פיצ'וטו

ע.ל.ה רעננה

10.4

עמית פיצ'וטו

ע.ל.ה רעננה

38.98333333

בר רוזנצוויג

ע.ל.ה רעננה

11

זהר וייצברג

ע.ל.ה רעננה

8

יהלי נומברג

ע.ל.ה רעננה

9.16666667

יהלי נומברג

ע.ל.ה רעננה

10.3

עדי רבינוביץ

הפועל תל אביב 38.38333333

ליהי קרן

קרית אונו

11

ליהי קרן

קרית אונו

8

בר רוזנצוויג

ע.ל.ה רעננה

9.13333333

שחר עזריאל

קרית אונו

10.3

יהלי נומברג

ע.ל.ה רעננה

38.23333333

שחר אהרון

ע.ל.ה רעננה

10.9

עמית פיצ'וטו

ע.ל.ה רעננה

7.83333333

רומי ספטון

ע.ל.ה רעננה

9.1

עדי רבינוביץ

הפועל תל אביב 10.1

שחר אהרון

ע.ל.ה רעננה

37.43333333

שחר עזריאל

קרית אונו

10.9

יהלי נומברג

ע.ל.ה רעננה

7.66666667

שחר אהרון

ע.ל.ה רעננה

8.53333333

רומי ספטון

ע.ל.ה רעננה

9.6

רומי ספטון

ע.ל.ה רעננה

36.98333333

משה עינה

הפועל גדרות

10.6

בר רוזנצוויג

ע.ל.ה רעננה

7.3

עדי רבינוביץ

הפועל תל אביב 8.53333333

בר רוזנצוויג

ע.ל.ה רעננה

9.4

בר רוזנצוויג

ע.ל.ה רעננה

36.83333333

עמית פיצ'וטו

ע.ל.ה רעננה

10.45

גילי הוד

מכבי חיפה

7.2

אוולין בביץ

8.26666667
מכבי מקפת פתח תקווה

גילי הוד

מכבי חיפה

9

גילי הוד

מכבי חיפה

34.85

עדי רבינוביץ

הפועל תל אביב 9.95

רומי ספטון

ע.ל.ה רעננה

6.73333333

זהר וייצברג

ע.ל.ה רעננה

7.46666667

שחר אהרון

ע.ל.ה רעננה

8.9

זהר וייצברג

ע.ל.ה רעננה

34.41666667

9.45

משה עינה

הפועל גדרות

4.66666667

משה עינה

הפועל גדרות

7.16666667

זהר וייצברג

ע.ל.ה רעננה

7.9

משה עינה

הפועל גדרות

32.83333333

גילי הוד

מכבי חיפה

8.86666667
מכבי מקפת פתח תקווה

שם ומשפחה
מיה פילסטין

תוצאה

אגודה

שם ומשפחה

תוצאה

אגודה

שם ומשפחה

אגודה

שם ומשפחה

תוצאה

תוצאה

אגודה

שם ומשפחה

תוצאה

אגודה

דרגה ד'

א.ס .רמת השרון19.35

גיל ברוקמן

מכבי חיפה

18.1666667

מיכל שרוה

א.ס .רמת השרון18.8

אמה ליכטר

הפועל תל אביב 18.4

מיכל שרוה

א.ס .רמת השרון73.21666667

מיכל שרוה

א.ס .רמת השרון19.35

מיכל שרוה

א.ס .רמת השרון17.6666667

אמה ליכטר

הפועל תל אביב 18.7

מיה פילסטין

א.ס .רמת השרון17.7

אמה ליכטר

הפועל תל אביב 72.83333333

אמה ליכטר

הפועל תל אביב 18.4

אמה ליכטר

הפועל תל אביב 17.3333333

שירי ינאי

קרית אונו

מיכל שרוה

א.ס .רמת השרון17.4

מיה פילסטין

א.ס .רמת השרון69.85

יערה ברקאי

18.4

17.45
מכבי גלגולים כרמיאל

תקווה
מכבי מקפת פתח16.8

מאיה לוי

מכבי חיפה

18.25
הפועל עמק יזרעאל

גיל ברוקמן

מכבי חיפה

רומי ספיר

תקווה
מכבי מקפת פתח18.2

18.25

טל אל בר יעקב

מכבי ירושלים

17.2333333

הילה קרילקאר

אור מגור

קרית אונו

16.6333333

אור מגור

קרית אונו

גלי דנקונה

קרית אונו

16.5

מיה פילסטין

א.ס .רמת השרון17

מאיי סיקורה

הפועל תל אביב 16.4666667

אדר גנש

ע.ל.ה רעננה

17.2

ניצן עמר
ליאל בוניק

ע.ל.ה רעננה

מאיי סיקורה

הפועל תל אביב 16.6

16.95

גיל ברוקמן

16.6

גיל ברוקמן

מכבי חיפה

68.11666667

גלי דנקונה

קרית אונו

67.9

מאיי סיקורה

הפועל תל אביב 66.76666667
66.43333333

מכבי חיפה

16.6

אור מגור

קרית אונו

65.98333333
מכבי גלגולים כרמיאל

גלי דנקונה

קרית אונו

איילה אנגלהרד

קרית אונו

16.4

גלי דנקונה

קרית אונו

16.7

גלי דנקונה

קרית אונו

16.6

הילה קרילקאר

אלמוג רגב

17.95
מכבי גלגולים כרמיאל

טליה נבון

קרית אונו

16.2333333

דומיניקה דוברסין

מכבי חיפה

16.7

מעיין דולמן

קרית אונו

16.6

בר שרוני

מכבי חיפה

65.91666667

תקווה
מכבי מקפת פתח17.95

שקד וינטר

16.1666667
הפועל ראשון לציון

מעיין דולמן

קרית אונו

16.7

שירה עמיר

ע.ל.ה רעננה

16.5

מעיין דולמן

קרית אונו

65.81666667

ליאל בוניק

ע.ל.ה רעננה

16.1333333

לינוי מנשה

16.65
הפועל ראשון לציון

מאיה לוי

16.5
הפועל עמק יזרעאל

מאיה לוי

65.75
הפועל עמק יזרעאל

הפועל תל אביב 16.6

ירדן כרמי
מאיה חולראי

הפועל גדרות

דניאלה יונאי

18.1

17.7

17.9

17.8
הפועל ראשון לציון

מאיה חולראי

הפועל גדרות

16

נטע אלמוג

נועה גודלי

17.7
הפועל עמק יזרעאל

מעיין דולמן

קרית אונו

15.9666667

בר שרוני

מכבי חיפה

תמר מרגוליס

הפועל מ.א .ברנר17.65

הילה קרילקאר

15.8333333
מכבי גלגולים כרמיאל

אלינור פרי

16.25
הפועל ראשון לציון

נטע ברקר

בר שרוני

מכבי חיפה

מיה פילסטין

א.ס .רמת השרון15.8

מאיי סיקורה

הפועל תל אביב 16.2

מאיה חולראי

הפועל גדרות

עפרי טולדנו

17.5
הפועל עמק יזרעאל

שירי ינאי

קרית אונו

15.7333333

נועה גודלי

16.1
הפועל עמק יזרעאל

אדר גנש

ע.ל.ה רעננה

הפועל תל אביב 17.5

מאיי סיקורה

17.55

16.6

בר שרוני

מכבי חיפה

16.3

יערה ברקאי

מכבי חיפה

65.71666667

יערה ברקאי

מכבי חיפה

16.3

שירי ינאי

קרית אונו

65.68333333

ע.ל.ה רעננה

16.2

דומיניקה דוברסין

מכבי חיפה

65.56666667

16.2

טל אל בר יעקב

מכבי ירושלים

64.95

16

אדר גנש

ע.ל.ה רעננה

64.56666667

דומיניקה דוברסין

מכבי חיפה

15.6666667

עפרי טולדנו

15.9
הפועל עמק יזרעאל

לינוי מנשה

16
הפועל ראשון לציון

נועה גודלי

64.5
הפועל עמק יזרעאל

מכבי חיפה

17.5

אופיר יאיר

מכבי חיפה

15.6333333

אורי רוזן

15.6
מכבי גלגולים כרמיאל

ירדן כרמי

מכבי מקפת פתח16תקווה

לינוי מנשה

64.31666667
הפועל ראשון לציון

זוהר מוריס

מכבי ירושלים

17.35

15.7
הפועל עמק יזרעאל

הילה קרילקאר

17.3
מכבי גלגולים כרמיאל

דומיניקה דוברסין

נטע ברקר

ע.ל.ה רעננה

15.6

מאיה לוי

15.6
הפועל עמק יזרעאל

נועה גודלי

יערה ברקאי

מכבי חיפה

15.5666667

ניצן עמר

תקווה
מכבי מקפת פתח15.6

דומיניקה דוברסין

אור מגור

קרית אונו

שירה עמיר

ע.ל.ה רעננה

15.4666667

יערה ברקאי

מכבי חיפה

זהר מאיר

17.15
הפועל עמק יזרעאל

אדר גנש

ע.ל.ה רעננה

15.4666667

טל אל בר יעקב

מכבי ירושלים

17.15
מכבי גלגולים כרמיאל

בר שרוני

מכבי חיפה

15.4666667

גיל ברוקמן

מכבי חיפה

מכבי ירושלים

17.15

לארה בישארה

מכבי חיפה

15.4666667

ירדן כרמי

תקווה
מכבי מקפת פתח14.95

הפועל גדרות

17.15

מאיה לוי

אורי רוזן
טל אל בר יעקב
יערה דוד
אלינור פרי

17.2

יערה דוד

הפועל גדרות

ע.ל.ה רעננה

16.95

לירן ברק

בני הרצליה15.2333333 OA

נטע ברקר

ע.ל.ה רעננה

16.85

לינוי מנשה

16.8
הפועל ראשון לציון

שירה עמיר

17.1
הפועל ראשון לציון

15.4
הפועל עמק יזרעאל

16.75

אגם ויינשטיין

מכבי ירושלים

אמי לאופונג

16.7
הפועל עמק יזרעאל

15.2666667

מאיה חולראי

הפועל גדרות

63.75

15.7

נטע ברקר

ע.ל.ה רעננה

63.15

15.45

עפרי טולדנו

15.6
הפועל עמק יזרעאל

ירדן כרמי

63.03333333
מכבי מקפת פתח תקווה

15.1666667

דניאלה יונאי

15.6
הפועל ראשון לציון

אורי רוזן

62.95
מכבי גלגולים כרמיאל

15.1

נזרין נסאר

מכבי חיפה

15.6

אלינור פרי

62.88333333
הפועל ראשון לציון

שירי ינאי

קרית אונו

15.6

ליאל בוניק

ע.ל.ה רעננה

62.83333333

15.4

שירה עמיר

ע.ל.ה רעננה

62.46666667

מכבי חיפה

אחינועם קציר

הפועל תל אביב 14.8

אור מגור

תמר מרגוליס

הפועל מ.א .ברנר14.7

הילה קרילקאר

15.4
מכבי גלגולים כרמיאל

רומי ספיר

תקווה
מכבי מקפת פתח62.1

לי חורי

הפועל תל אביב 14.6

טל אל בר יעקב

מכבי ירושלים

15.4

עפרי טולדנו

61.2
הפועל עמק יזרעאל
61.13333333
הפועל ראשון לציון

14.6

קרית אונו

אלמוג רגב

15.2
מכבי גלגולים כרמיאל

לארה בישארה

מכבי חיפה

נטע אלמוג

הפועל תל אביב 15.3

דניאלה יונאי

אלינור פרי

15.1333333
הפועל ראשון לציון

לירן ברק

בני הרצליה14.55 OA

אורי רוזן

15.3
מכבי גלגולים כרמיאל

נזרין נסאר

מכבי חיפה

60.83333333

14.55
הפועל עמק יזרעאל

איה ליבנה בראון

הפועל תל אביב 15.2

60.78333333

נועה גודלי

יזרעאל
15
הפועל עמק

אמי לאופונג

זוהר מוריס

מכבי ירושלים

רומי ספיר

מכבי מקפת פתח15תקווה

נטע ברקר

ע.ל.ה רעננה

14.5

זוהר מוריס

מכבי ירושלים

15.2

ניצן עמר

60.48333333
מכבי מקפת פתח תקווה

שירי ינאי

קרית אונו

16.65

רוני כץ

14.9333333
מכבי מקפת פתח תקווה

נזרין נסאר

מכבי חיפה

14.5

יערה דוד

הפועל גדרות
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תמר מרגוליס

הפועל מ.א .ברנר60.45

מעיין דולמן

קרית אונו

16.55

אורי רוזן

14.9
מכבי גלגולים כרמיאל

רוני זיו

הפועל גדרות

14.5

רומי ספיר

תקווה
מכבי מקפת פתח14.9

אופיר יאיר

14.8666667
הפועל ראשון לציון

14.35

מכבי חיפה

16.5

לינוי מנשה

אגם ויינשטיין

מכבי ירושלים

אופיר יאיר

מכבי חיפה

שקד וינטר

60.11666667
הפועל ראשון לציון

ליאל בוניק

ע.ל.ה רעננה

16.35

שני גרשטיין

ע.ל.ה רעננה

14.8333333

שחר מוסאי

תקווה
מכבי מקפת פתח14.3

שחר מוסאי

תקווה
מכבי מקפת פתח14.5

אלמוג רגב

60.1
מכבי גלגולים כרמיאל

שני גרשטיין

ע.ל.ה רעננה

16.3

רוני זיו

הפועל גדרות

14.6

שקד וינטר

14.15
הפועל ראשון לציון

לירן ברק

בני הרצליה14.5 OA

לירן ברק

בני הרצליה59.68333333 OA

אחינועם קציר

הפועל תל אביב 16.25

נזרין נסאר

מכבי חיפה

14.5333333

מכבי חיפה

16.2

דניאלה יונאי

14.3333333
הפועל ראשון לציון

אדר גנש

ע.ל.ה רעננה

16.15

זוהר מוריס

מכבי ירושלים

שחר אהוביה

16.15
הפועל עמק יזרעאל

זהר מאיר

14.2333333
הפועל עמק יזרעאל

ליאל בוניק

הפועל תל אביב 16.05

ירדן כרמי

14.1333333
מכבי מקפת פתח תקווה

שחר אהוביה

14.0333333

מאיה חולראי

נזרין נסאר

נטע אלמוג
לארה בישארה

מכבי חיפה

16.05

טליה אופיר

הפועל גדרות

14.2333333

הפועל מ.א .ברנר13.7

זוהר מוריס

מכבי ירושלים

אלמוג רגב

14.5
מכבי גלגולים כרמיאל

אופיר יאיר

מכבי חיפה

59.53333333

רומי ספיר

מכבי מקפת פתח14תקווה

שקד וינטר

14.5
הפועל ראשון לציון

רוני זיו

הפועל גדרות

59.3

ליה דור

הפועל תל אביב 13.9

אגם ויינשטיין

מכבי ירושלים

זהר מאיר

59.18333333
הפועל עמק יזרעאל

רוני זיו

הפועל גדרות
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תמר מרגוליס

תהל אוחנה

הפועל גדרות

15.95

שקד בנבנישתה

הפועל גדרות

13.2666667

שירה עמיר

זהר מאיר

שקד בנבנישתה

הפועל גדרות

15.85

13.1333333

ע.ל.ה רעננה

14

14.6

לארה בישארה

מכבי חיפה

60.31666667

13.75

13.7
הפועל עמק יזרעאל
הפועל גדרות

13.65

14.5

58.73333333

תמר מרגוליס

הפועל מ.א .ברנר14.4

אגם ויינשטיין

מכבי ירושלים

שחר אהוביה

14.4
הפועל עמק יזרעאל

אמי לאופונג

58.55
הפועל עמק יזרעאל

אלינור פרי

14.4
הפועל ראשון לציון

יערה דוד

הפועל גדרות

58.01666667

אמי לאופונג

14.3
הפועל עמק יזרעאל

טליה אופיר

הפועל גדרות

56.43333333

ע.ל.ה רעננה

13.55

ליה דור

הפועל תל אביב 14.3

שקד בנבנישתה

הפועל גדרות

56.36666667

13.5

טליה אופיר

55.71666667
הפועל עמק יזרעאל

13.6
הפועל עמק יזרעאל

אגם ויינשטיין

מכבי ירושלים

ליעד לוי

הפועל גדרות

הפועל גדרות

14.3

שחר אהוביה

לי חורי

הפועל תל אביב 15.75

אמי לאופונג

יזרעאל
13
הפועל עמק

דניאלה יונאי

13.4
הפועל ראשון לציון

רוני זיו

הפועל גדרות

14.2

רוני כץ

55.38333333
מכבי מקפת פתח תקווה

שחר מוסאי

תקווה
מכבי מקפת פתח15.6

ניצן עמר

12.9333333
מכבי מקפת פתח תקווה

שני גרשטיין

ע.ל.ה רעננה

13.1

זהר מאיר

14.2
הפועל עמק יזרעאל

מיכל אופק

53.21666667
הפועל עמק יזרעאל

לירן ברק

בני הרצליה15.4 OA

תהל אוחנה

הפועל גדרות

שקד בנבנישתה

הפועל גדרות

13.05

שקד וינטר

15.3
הפועל ראשון לציון

עפרי טולדנו

12.2
הפועל עמק יזרעאל

טליה אופיר

הפועל גדרות
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איה ליבנה בראון

הפועל תל אביב 15.25

מיכל אופק

12.1666667
הפועל עמק יזרעאל

מיכל אופק

12.95
הפועל עמק יזרעאל

11.4666667
הפועל עמק יזרעאל

12.4666667

ניצן עמר

תקווה
מכבי מקפת פתח15.15

שחר אהוביה

ליה דור

הפועל תל אביב 15.1

ליעד לוי

הפועל גדרות

תקווה
מכבי מקפת פתח15.1

נטע אלמוג

הפועל תל אביב 0

אלמוג רגב

ליה דור

הפועל תל אביב 0

רוני כץ

איה ליבנה בראון

הפועל תל אביב 0

יערה דוד

הפועל גדרות

לי חורי

הפועל תל אביב 0

תהל אוחנה

הפועל גדרות

הפועל תל אביב 0

אסתר דוידוויץ

הפועל תל אביב 9.33333333

רוני כץ

15.1

טליה אופיר

הפועל גדרות

מיכל אופק

14.6
הפועל עמק יזרעאל
0

ליעד לוי

הפועל גדרות

אסתר דוידוויץ

הפועל תל אביב 0

אסתר דוידוויץ

11.3333333

12.8

לארה בישארה

מכבי חיפה

14.2

תהל אוחנה

שקד בנבנישתה

הפועל גדרות

14.2

נטע אלמוג

הפועל תל אביב 47.95

מיכל אופק

13.5
הפועל עמק יזרעאל

שחר מוסאי

תקווה
מכבי מקפת פתח44.4

אופיר יאיר

מכבי חיפה

תהל אוחנה

הפועל גדרות

איה ליבנה בראון

הפועל תל אביב 12.45

רוני כץ

תקווה
מכבי מקפת פתח13.3

13.4

12.45
מכבי גלגולים כרמיאל

ליעד לוי

הפועל גדרות

תקווה
מכבי מקפת פתח12.05

שני גרשטיין

ע.ל.ה רעננה

הפועל גדרות

51.51666667

44.23333333

שני גרשטיין

ע.ל.ה רעננה

ליה דור

הפועל תל אביב 43.3

11.8

איה ליבנה בראון

הפועל תל אביב 42.9

0

ליעד לוי

הפועל גדרות

10.6

לי חורי

הפועל תל אביב 0

אחינועם קציר

הפועל תל אביב 31.05

9.7

אסתר דוידוויץ

הפועל תל אביב 0

לי חורי

הפועל תל אביב 30.35

אחינועם קציר

הפועל תל אביב 0

איילה אנגלהרד

36.63333333

קרית אונו

16.4

שירה כספי

קרית אונו

0

אחינועם קציר

הפועל תל אביב 0

שירה כספי

קרית אונו

0

שירה כספי

קרית אונו

0

טליה נבון

קרית אונו

16.23333333

איילה אנגלהרד

קרית אונו

0

שחר מוסאי

מכבי מקפת פתח 0תקווה

איילה אנגלהרד

קרית אונו

0

איילה אנגלהרד

קרית אונו

0

אסתר דוידוויץ

הפועל תל אביב 9.333333333

טליה נבון

קרית אונו

0

שירה כספי

טליה נבון

קרית אונו

0

טליה נבון

קרית אונו

0

שירה כספי

קרית אונו

0

קרית אונו

0

שם ומשפחה
דפנה למדן

אגודה
בני הרצליה

תוצאה

שם ומשפחה

אגודה

דרגה ה'
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עופרי גלאי

מאי מעוז

בני הרצליה

18.93333333

עדן אלושין

מכבי חיפה

נעמה גורן

בני הרצליה

18.83333333

יעל סמואל

קרית אונו

עופרי גלאי

תוצאה

הפועל תל אביב 18.2

שם ומשפחה

אגודה

תוצאה

גילי מנובה

18.8333333
מכבי מקפת פתח תקווה

אליה אורן

הפועל גדרות

18.4

גילי מנובה

18.05

דניאלה כץ

18.5333333
הפועל ראשון לציון

אמה סויסה

קרית אונו

18.4

אגם גדסי

הפועל אור יהודה72

18.05

מיכל סאמואלסון

18.3
הפועל ראשון לציון

שיר שהרבני

תקווה
מכבי מקפת פתח18.1

דניאלה כץ

71.71666667
הפועל ראשון לציון

שייה מרכוס וידר

18.1
הפועל עמק יזרעאל

הפועל תל אביב 18.76666667

ליאן מן

ליאן מן

18.73333333
מכבי גלגולים כרמיאל

אגם גדסי

הפועל אור יהודה17.8

אליה אורן

הפועל גדרות

אגם גדסי

הפועל אור יהודה18.66666667

גילי מנובה

תקווה
מכבי מקפת פתח17.75

ליאן מן

אגם גדסי

יעל סמואל

קרית אונו

71.51666667

17.7

אמה סויסה

קרית אונו

71.45

17.7

ליאן מן

71.21666667
מכבי גלגולים כרמיאל

מאיה רוזנבליט

דניאלה כץ

17.75

יעל סמואל

קרית אונו

17.9666667

אראל וינשטיין

בני הרצליה

17.7

היא לי תורג'מן

ע.ל.ה רעננה

17.9

נעמה גורן

בני הרצליה

ע.ל.ה רעננה

17.7

מעיין הנדל

מכבי חיפה

17.9

דניאלה גרינוולד

מכבי ירושלים

ליאן לנדו

תקווה
מכבי מקפת פתח17.7

אלון אמיר

17.8666667
מכבי גלגולים כרמיאל

אגם סלומון

17.65
מכבי גלגולים כרמיאל

תמר שרי
אורטל חסן

ע.ל.ה רעננה

18.63333333

דפנה למדן

מעיין הנדל

מכבי חיפה

18.63333333

סאלינה אלעברה

היא לי תורג'מן

ע.ל.ה רעננה

18.6

אורי רבן

מאי מעוז

בני הרצליה

א.ס .רמת השרון17.8

מטה אשר

עדן אלושין

17.9
הפועל ראשון לציון

נעמה גורן

בני הרצליה

71.63333333

היא לי תורג'מן

18.65

מכבי חיפה

17.85
מכבי גלגולים כרמיאל

18.0333333

הפועל אור יהודה18

היא לי תורג'מן

ע.ל.ה רעננה

71.7
71.66666667

ע.ל.ה רעננה

אמה סויסה

18.6
הפועל עמק יזרעאל

אגודה

אורטל חסן

קרית אונו

ע.ל.ה רעננה

17.5

תמנה קמינקא

מכבי ירושלים

17.8666667

גילי מנובה

מאי מעוז

בני הרצליה

17.8

דפנה למדן

17.8

17.8

17.6
הפועל עמק יזרעאל

מעיין הנדל

מכבי חיפה

70.93333333

תקווה
מכבי מקפת פתח17.6

70.86666667

בני הרצליה

אורטל חסן

ע.ל.ה רעננה

17.5

אלון אמיר

70.81666667
מכבי גלגולים כרמיאל

17.5

מאיה רוזנבליט

70.7
הפועל עמק יזרעאל

אלון אמיר

18.5
מכבי גלגולים כרמיאל

גל קליין

תקווה
מכבי מקפת פתח17.5

שקד רפופורט

הפועל גדרות

מאי מעוז

בני הרצליה

מאיה רוזנבליט

18.46666667
הפועל עמק יזרעאל

מעין יוחנן

17.45
הפועל עמק יזרעאל

ענבר חרמון

תקווה
מכבי מקפת פתח17.8

שייה מרכוס וידר

17.4
הפועל עמק יזרעאל

מיכל סאמואלסון

18.46666667
הפועל ראשון לציון

מאי מעוז

בני הרצליה

17.4

מרגריטה קובלנוב

17.7666667
הפועל ראשון לציון

אורטל חסן

ע.ל.ה רעננה

18.46666667
מכבי מקפת פתח תקווה

נעמה גורן

בני הרצליה

17.4

נעמה גורן

בני הרצליה

17.7333333

נופר כבירי

17.3
הפועל עמק יזרעאל

תמר רוזנטל

נתניה

18.46666667

היא לי תורג'מן

ע.ל.ה רעננה

17.4

מאיה שנידר

הפועל גדרות

17.6

תמר שרי

מטה אשר

18.43333333

17.6

גילי מנובה

אגודה

תקווה
מכבי מקפת פתח72.65

18.0333333
מכבי גלגולים כרמיאל

18.53333333

שם ומשפחה

תוצאה

שם ומשפחה

תוצאה

17.3
17.2

דפנה למדן

בני הרצליה

70.23333333

שיר שהרבני

70.21666667
מכבי מקפת פתח תקווה

עופרי גלאי

הפועל תל אביב 70.13333333

אליה אורן

הפועל גדרות

70.05

סאלינה אלעברה

ע.ל.ה רעננה

ענבר חרמון

תקווה
מכבי מקפת פתח17.4

שחר חן

מטה אשר

אנגליקה מרגוליס

17.2
הפועל ראשון לציון

עדן אלושין

מכבי חיפה

70.05

קמה משולם

הפועל תל אביב 18.43333333

אלון אמיר

17.35
מכבי גלגולים כרמיאל

אגם גדסי

הפועל אור יהודה17.5333333

אלון אמיר

17.1
מכבי גלגולים כרמיאל

תמנה קמינקא

מכבי ירושלים

69.95

18.43333333
הפועל ראשון לציון

מאיה בן יוסף

נתניה

אנגליקה מרגוליס

17.4666667
הפועל ראשון לציון

שחר חן

מטה אשר

17.1

אראל וינשטיין

א.ס .רמת השרון69.91666667

18.4

מאיה רוזנבליט

17.3
הפועל עמק יזרעאל

מעיין הנדל

מכבי חיפה

17.1

ענבר חרמון

69.86666667
מכבי מקפת פתח תקווה

רותם צור

ע.ל.ה רעננה

18.36666667

מעיין הנדל

מכבי חיפה

מכבי ירושלים

17.1

מיכל סאמואלסון

69.41666667
הפועל ראשון לציון

תמנה קמינקא

מכבי ירושלים

18.33333333

קמה משולם

הפועל תל אביב 17.25

קרית אונו

17.1

תמר שרי

אראל וינשטיין

א.ס .רמת השרון18.33333333

דניאלה כץ
יעל סמואל

קרית אונו

18.33333333

אביה נוי

נתניה

שיר שהרבני

תקווה
מכבי מקפת פתח18.3
18.26666667

אליה אורן

הפועל גדרות

עומר וינשטיין

הפועל תל אביב 18.26666667

אלה פלד

17.3
17.3

ע.ל.ה רעננה

17.2

הגר הרשפלד

מכבי ירושלים

17.2

אראל וינשטיין

א.ס .רמת השרון17.15

תמר רוזנטל

אורטל חסן

ע.ל.ה רעננה

מאיה רוזנבליט

17.3333333
הפועל עמק יזרעאל

תמנה קמינקא

גייל כהן

הפועל תל אביב 17.2666667

יעל סמואל

אילי מצגר

17.2

מטה אשר

69.3

אורי רבן

16.9
הפועל עמק יזרעאל

גל קליין

קמה משולם

הפועל תל אביב 16.8

אנגליקה מרגוליס

תמר שרי

מטה אשר

17.05

תמרי שוורץ

16.7
הפועל עמק יזרעאל

סאלינה אלעברה

ע.ל.ה רעננה

68.8

נתניה

17.1

תמר ברגר

מכבי ירושלים

17.0333333

ליאן מן

16.6
מכבי גלגולים כרמיאל

דניאלה גרינוולד

מכבי ירושלים

68.61666667

גל קליין

ע.ל.ה רעננה

17.4333333

17.1333333
מכבי מקפת פתח תקווה

68.81666667
הפועל ראשון לציון

עלמה גונן

הפועל גדרות

17.05

אמה סויסה

קרית אונו

17.0333333

עדן אלושין

מכבי חיפה

קמה משולם

הפועל תל אביב 68.45

אמה סויסה

קרית אונו

18.26666667

שירי סטבסקי

מכבי חיפה

16.95

מאורי טויבין

ע.ל.ה רעננה

16.9666667

ליאן לנדו

תקווה
מכבי מקפת פתח16.6

אורי רבן

68.41666667
הפועל עמק יזרעאל

דניאלה גרינוולד

מכבי ירושלים

18.25

שיר שהרבני

תקווה
מכבי מקפת פתח16.95

עופרי גלאי

הפועל תל אביב 16.9666667

גל קליין

תקווה
מכבי מקפת פתח16.6

ליאן לנדו

68.26666667
מכבי מקפת פתח תקווה

מיקה היימן

ע.ל.ה רעננה

18.2

מאיה שנידר

הפועל גדרות

תקווה
מכבי מקפת פתח16.5

לאה שומינוב

מכבי חיפה

18.2

גייל כהן

הפועל תל אביב 16.9

16.9

16.6

68.83333333
מכבי מקפת פתח תקווה

מיכל לוסטיג

16.8666667
הפועל עמק יזרעאל

ענבר חרמון

שחר חן

מטה אשר

אורי רבן

16.8666667
הפועל עמק יזרעאל

רותם שדה

נתניה

16.5

מעין יוחנן

68.05
הפועל עמק יזרעאל

ענבר חרמון

18.16666667
מכבי מקפת פתח תקווה

דנה שכטר

מכבי חיפה

16.9

עדן אלושין

מכבי חיפה

16.8666667

לילך אלטשול

הפועל גדרות

16.4

שייה מרכוס וידר

67.8
הפועל עמק יזרעאל

תמרי שוורץ

18.13333333
הפועל עמק יזרעאל

תמר ישראל

הפועל גדרות

16.85

שיר שהרבני

16.8666667
מכבי מקפת פתח תקווה

מיקה ישראל

הפועל גדרות

16.4

תמרי שוורץ

67.68333333
הפועל עמק יזרעאל

הגר הרשפלד

מכבי ירושלים

18.06666667

תמרי שוורץ

16.85
הפועל עמק יזרעאל

לילך אלטשול

הפועל גדרות

16.7666667

תמר ברגר

מכבי ירושלים

16.4

גייל כהן

הפועל תל אביב 67.6

רותם שדה

נתניה

18.06666667

דניאלה כץ

16.85
הפועל ראשון לציון

דניאלה גרינוולד

מכבי ירושלים

16.7666667

נוי גוטליב

ע.ל.ה רעננה

16.3

נופר כבירי

67.25
הפועל עמק יזרעאל

גייל כהן

הפועל תל אביב 18.03333333

מיכל סאמואלסון

16.85
הפועל ראשון לציון

אביה נוי

נתניה

16.7666667

סאלינה אלעברה

ע.ל.ה רעננה

16.2

שירה פינחס

מכבי מקפת פתח18תקווה

יהלי שושני

16.7
הפועל עמק יזרעאל

נופר כבירי

16.6666667
הפועל עמק יזרעאל

עופרי גלאי

מאיה בן יוסף

נתניה

18

תמנה קמינקא

מכבי ירושלים

16.65

נוי גוטליב

ע.ל.ה רעננה

אור שימחי

נתניה

18

מיקה ישראל

הפועל גדרות

16.6

אראל וינשטיין

א.ס .רמת השרון16.6333333

17.9
הפועל עמק יזרעאל

רותם צור

ע.ל.ה רעננה

16.55

דפנה למדן

מכבי חיפה

17.9

נוי גוטליב

ע.ל.ה רעננה

16.55

שירה פינחס

17.86666667

אנגליקה מרגוליס

16.55
הפועל ראשון לציון

מעין יוחנן
רוני האס אלדר
טומי כהן

ע.ל.ה רעננה

מיקה שני

הפועל תל אביב 17.86666667

לאה שומינוב

הפועל מ.א .ברנר17.83333333

זיו ברלב

אלה שגיא

17.83333333

ליאור שגיא

ע.ל.ה רעננה

יהלי שושני

17.83333333
הפועל עמק יזרעאל
17.75

שחר חן

מטה אשר

שייה מרכוס וידר

17.7
הפועל עמק יזרעאל
17.63333333

מכבי חיפה

16.45

16.4
הפועל עמק יזרעאל

בני הרצליה

16.6333333
16.5333333

16.5333333
מכבי מקפת פתח תקווה
16.5

ליאור שגיא

ע.ל.ה רעננה

מעין יוחנן

16.5
הפועל עמק יזרעאל
16.4666667

סאלינה אלעברה

ע.ל.ה רעננה

תמר שרי

מטה אשר

16.4

יובל רביד קציר

16.4666667
מכבי גלגולים כרמיאל

רוני האס אלדר

מכבי חיפה

16.4

אלה פלד

מיכל זילבר

נתניה

16.4

טומי כהן

ע.ל.ה רעננה

שי אורן

הפועל גדרות

16.3

ליאן לנדו

16.3666667
מכבי מקפת פתח תקווה

שירה פינחס

תקווה
מכבי מקפת פתח16.2

68.11666667

רותם צור

ע.ל.ה רעננה

67.05

הפועל תל אביב 16.2

הגר הרשפלד

מכבי ירושלים

67

מעין יוחנן

16.2
הפועל עמק יזרעאל

תמר ברגר

מכבי ירושלים

66.68333333

מרגריטה קובלנוב

16.2
הפועל ראשון לציון

מאיה שנידר

הפועל גדרות

66.36666667

שקד רפופורט

הפועל גדרות

16.1

שירה פינחס

66.33333333
מכבי מקפת פתח תקווה

מיקה היימן

ע.ל.ה רעננה

16.1

יהלי שושני

66.16666667
הפועל עמק יזרעאל

מוריה בריח

הפועל גדרות

16

שקד רפופורט

הפועל גדרות

66.08333333

רותם צור

ע.ל.ה רעננה

16

נוי גוטליב

ע.ל.ה רעננה

65.91666667

מכבי חיפה

65.91666667

מיכל לוסטיג

15.9
הפועל עמק יזרעאל

לאה שומינוב

יהלי שושני

15.8
הפועל עמק יזרעאל

רותם שדה

נתניה

65.91666667

ע.ל.ה רעננה

16.4333333

ניצן ברקן

15.8
הפועל עמק יזרעאל

מיקה ישראל

הפועל גדרות

65.86666667

16.3666667

65.83333333

מיכל סאמואלסון

15.8
הפועל ראשון לציון

מיקה היימן

ע.ל.ה רעננה

זיו ברלב

15.7
הפועל עמק יזרעאל

מרגריטה קובלנוב

65.78333333
הפועל ראשון לציון

מיכל לוסטיג

65.68333333
הפועל עמק יזרעאל

נעמה שרב

ע.ל.ה רעננה

אור שימחי

נתניה

16.3666667

הגר הרשפלד

מכבי ירושלים

אנגליקה מרגוליס

17.6
הפועל ראשון לציון

אדירה זינגר

מכבי ירושלים

16.15

מוריה בריח

הפועל גדרות

16.3333333

שירה פינחס

תקווה
מכבי מקפת פתח15.6

15.6

ליאן לנדו

תקווה
מכבי מקפת פתח17.6

מוריה בריח

הפועל גדרות

16.1333333

ניצן ברקן

גל קליין

תקווה
מכבי מקפת פתח17.6

אורי רבן

16.05
הפועל עמק יזרעאל

מיכל לוסטיג

17.56666667
הפועל עמק יזרעאל

מיקה שני

קאהן אלה

עלמה גונן

הפועל גדרות

65.25

שני תשובה

נתניה

15.6

מאיה בן יוסף

נתניה

65.1

מאיה בן יוסף

נתניה

16.3

נויה כהן

הפועל גדרות

15.5

מיקה שני

הפועל תל אביב 64.58333333

הפועל תל אביב 16.05

עלמה גונן

הפועל גדרות

16.2666667

עלמה גונן

הפועל גדרות

15.4

אביה נוי

16.3333333
הפועל עמק יזרעאל

נתניה

64.2

הפועל מ.א .ברנר17.53333333

קאהן אלה

הפועל מ.א .ברנר16

מיקה שני

אור שימחי

נתניה

64.06666667

ליבי מרום

17.5
הפועל עמק יזרעאל

דניאל ירדן

15.9
מכבי גלגולים כרמיאל

לאה שומינוב

מכבי חיפה

16.2666667

מאיה שנידר

הפועל גדרות

15.3

יובל רביד קציר

כרמיאל
מכבי גלגולים 64

מרגריטה קובלנוב

17.46666667
הפועל ראשון לציון

דניאלה גרינוולד

רותם צור

ע.ל.ה רעננה

16.1333333

תמר רוזנטל

נתניה

15.3

הגר הרשפלד

מכבי ירושלים

16.1333333

מעיין פסקרו

תקווה
מכבי מקפת פתח15.1

עומר וינשטיין

הפועל תל אביב 16.1

שני תשובה

נתניה

17.46666667

נופר כבירי

תמר ברגר

מכבי ירושלים

17.45

תמר ברגר

מכבי ירושלים

15.9

15.85
הפועל עמק יזרעאל
מכבי ירושלים

15.8

הפועל תל אביב 16.2666667

גייל כהן

מאורי טויבין

הפועל תל אביב 15.4

ע.ל.ה רעננה

15

שירי סטבסקי

מכבי חיפה

63.98333333

רוני האס אלדר

מכבי חיפה

63.93333333

זיו ברלב

63.8
הפועל עמק יזרעאל

נופר כבירי

17.43333333
הפועל עמק יזרעאל
17.4

דניאל ירדן

16.0666667
מכבי גלגולים כרמיאל

לאה שומינוב

מכבי חיפה

15

תמר ישראל

הפועל גדרות

63.55

רותם שדה

נתניה

15.75

קאהן אלה

הפועל מ.א .ברנר16.0666667

ליאור שגיא

ע.ל.ה רעננה

14.9

דנה שכטר

מכבי חיפה

63.4

יובל רביד קציר

15.75
הפועל עמק יזרעאל

אלה שגיא

הפועל מ.א .ברנר16.0666667

שירה בן -חיים

הפועל גדרות

14.9

אלה שגיא

הפועל מ.א .ברנר63.2

הפועל גדרות

16.0333333

שירי סטבסקי

מכבי חיפה

14.8

קאהן אלה

16.0333333

אלה שגיא

אמלי גולן

ע.ל.ה רעננה

אגם סלומון

17.36666667
מכבי גלגולים כרמיאל

ליבי מרום

15.8
מכבי גלגולים כרמיאל

זיו ברלב

17.33333333
הפועל עמק יזרעאל

שחר חן

מטה אשר

15.6666667

מיקה ישראל

יובל רביד קציר

17.33333333
מכבי גלגולים כרמיאל

אמלי גולן

ע.ל.ה רעננה

15.65

מיקה היימן

ע.ל.ה רעננה

מיקה היימן

ע.ל.ה רעננה

15.5

תמרי שוורץ

יזרעאל
16
הפועל עמק

תמר ישראל

דנה שכטר

מכבי חיפה

17.26666667

שירי סטבסקי

מכבי חיפה

17.2

שירה בן -חיים

הפועל גדרות

15.4

קמה משולם

שקד רפופורט

הפועל גדרות

17.13333333

אליה אורן

הפועל גדרות

15.35

אמלי גולן

ע.ל.ה רעננה

מיכל לוסטיג

15.35
הפועל עמק יזרעאל

מעיין פסקרו

15.8666667
מכבי מקפת פתח תקווה

דניאל ירדן
אדירה זינגר

17.1
מכבי גלגולים כרמיאל
מכבי ירושלים

16.95

אור שימחי

נתניה

15.3

מיכל זילבר

הפועל תל אביב 15.9666667

דנה שכטר

מכבי חיפה

14.5

15.8666667

מיכל זילבר

נתניה

14.5

דניאל ירדן

יובל רביד קציר

14.4
מכבי גלגולים כרמיאל

מעיין פסקרו

61.96666667
מכבי מקפת פתח תקווה

נתניה

15.8666667

שי אורן

הפועל גדרות

16.9

שקד רפופורט

הפועל גדרות

15.05

יהלי שושני

תמר ישראל

הפועל גדרות

16.83333333

אביה נוי

נתניה

14.9

מיקה ישראל

הפועל גדרות

16.83333333

אלה שגיא

הפועל מ.א .ברנר14.7

רותם שדה

נתניה

15.6

אילי מצגר

ע.ל.ה רעננה

16.83333333

שייה מרכוס וידר

14.6
הפועל עמק יזרעאל

ענבל ויינר

15.3666667
מכבי מקפת פתח תקווה

ליהיא אזולאי

נתניה

16.7

מעיין פסקרו

תקווה
מכבי מקפת פתח14.6

ליהיא אזולאי

מרגריטה קובלנוב

14.35
הפועל ראשון לציון

ענבל ויינר
מאיה שנידר

הפועל גדרות

62.13333333

אדירה זינגר

רוני האס אלדר

16.56666667

הפועל גדרות

14.6

מכבי ירושלים

מכבי חיפה

16.66666667
מכבי מקפת פתח תקווה

הפועל מ.א .ברנר14.6

אגם סלומון
מאורי טויבין

ע.ל.ה רעננה

62.41666667

62.06666667
מכבי גלגולים כרמיאל

15.6333333

מאורי טויבין

הפועל מ.א .ברנר63.1
63.01666667
מכבי גלגולים כרמיאל

15.8333333
הפועל עמק יזרעאל

שי אורן

הפועל גדרות

61.43333333

אור שימחי

שירה בן -חיים

הפועל גדרות

61.3

אדירה זינגר

מכבי ירושלים

14.4

ניצן ברקן

60.58333333
הפועל עמק יזרעאל

מיקה שני

נתניה

14.4

הפועל תל אביב 14.4

רוני אלחנני

הפועל גדרות

14.3

נויה כהן

הפועל גדרות

60.18333333

אביה נוי

נתניה

14.2

רוני אלחנני

הפועל גדרות

54.9

נתניה

15.3

רוני האס אלדר

מכבי חיפה

14

סיוון עגמי

הפועל גדרות

51.31666667

תמר ישראל

הפועל גדרות

15.2666667

קאהן אלה

תמר רוזנטל

נתניה

50.86666667

ע.ל.ה רעננה

14.05

שירי סטבסקי

מכבי חיפה

15.0333333

מאיה בן יוסף

ליאור שגיא

ע.ל.ה רעננה

49.23333333

הפועל מ.א .ברנר13.5
נתניה

13.5

שירה בן -חיים

הפועל גדרות

16.56666667

נויה כהן

הפועל גדרות

13.85

רוני אלחנני

הפועל גדרות

15

אגם סלומון

אמלי גולן

ע.ל.ה רעננה

48.91666667

עלמה גונן

הפועל גדרות

16.53333333

לילך אלטשול

הפועל גדרות

13.7

נויה כהן

הפועל גדרות

14.9666667

ליהיא אזולאי

נתניה

13.4

מוריה בריח

הפועל גדרות

48.46666667

נוי גוטליב

ע.ל.ה רעננה

16.43333333

ניצן ברקן

13.25
הפועל עמק יזרעאל

שי אורן

הפועל גדרות

14.8333333

שי אורן

הפועל גדרות

13.4

שני תשובה

נתניה

47.76666667

מאורי טויבין

ע.ל.ה רעננה

16.4

רוני אושפיז

הפועל גדרות

14.7666667

דניאל ירדן

כרמיאל
מכבי גלגולים 13

לילך אלטשול

הפועל גדרות

46.86666667

מעיין פסקרו

תקווה
מכבי מקפת פתח16.4

הפועל גדרות

14.7333333

רוני אושפיז

הפועל גדרות

12.8

מיכל זילבר

נתניה

46.76666667

מכבי חיפה

14.7333333

סהר כהן

הפועל גדרות

11.6

ליהיא אזולאי

נתניה

45.4

נתניה

14.7

סיוון עגמי

הפועל גדרות

11.1

סהר כהן

הפועל גדרות

41.1

מכבי ירושלים

14.6333333

גליה חביב

הפועל מ.א .ברנר0

רוני אושפיז

הפועל גדרות

39.41666667

14.6
מכבי גלגולים כרמיאל

שירה סופר

ע.ל.ה רעננה

0

עומר וינשטיין

הפועל תל אביב 34.36666667

סהר כהן

הפועל גדרות

שירה סופר

ע.ל.ה רעננה

15.9

נויה כהן

הפועל גדרות

15.86666667

ניצן ברקן

15.2
הפועל עמק יזרעאל

רוני אלחנני

16.23333333

רוני אושפיז

הפועל גדרות

11.85

רוני אלחנני

הפועל גדרות

10.7

סיוון עגמי

סיוון עגמי

הפועל גדרות

10.65

דנה שכטר

סהר כהן

הפועל גדרות

0

שני תשובה

גליה חביב

הפועל מ.א .ברנר0

אדירה זינגר

ליאור שגיא

ע.ל.ה רעננה

0

אגם סלומון

13.4
מכבי גלגולים כרמיאל

הפועל גדרות

14.9

שירה סופר

ע.ל.ה רעננה

0

שירה בן -חיים

הפועל גדרות

14.4333333

אלה פלד

ע.ל.ה רעננה

0

טומי כהן

ע.ל.ה רעננה

34.23333333

סיוון עגמי

הפועל גדרות

14.83333333

טומי כהן

ע.ל.ה רעננה

0

זיו ברלב

14.3666667
הפועל עמק יזרעאל

טומי כהן

ע.ל.ה רעננה

0

אילי מצגר

ע.ל.ה רעננה

34.03333333

לילך אלטשול

הפועל גדרות

0

אילי מצגר

ע.ל.ה רעננה

0

שירה סופר

ע.ל.ה רעננה

14.2666667

אמלי גולן

ע.ל.ה רעננה

0

אלה פלד

ע.ל.ה רעננה

33.63333333

מוריה בריח

הפועל גדרות

0

נעמה שרב

ע.ל.ה רעננה

0

נעמה שרב

ע.ל.ה רעננה

14.2333333

אילי מצגר

ע.ל.ה רעננה

0

ליבי מרום

33.25
הפועל עמק יזרעאל

רוני אושפיז

הפועל גדרות

0

סועד באשראת

יזרעאל
0
הפועל עמק

סהר כהן

הפועל גדרות

13.2666667

נעמה שרב

ע.ל.ה רעננה

0

ענבל ויינר

32.03333333
מכבי מקפת פתח תקווה

גליה חביב

הפועל מ.א .ברנר0

ענבל ויינר

מכבי מקפת פתח 0תקווה

סועד באשראת

יזרעאל
0
הפועל עמק

עומר וינשטיין

הפועל תל אביב 0

שירה סופר

ע.ל.ה רעננה

30.16666667

א.ס .רמת השרון0

ליהי חורב

א.ס .רמת השרון0

ענבל ויינר

מכבי מקפת פתח 0תקווה

גליה חביב

הפועל מ.א .ברנר0

ליהי חורב

א.ס .רמת השרון0

סועד באשראת

יזרעאל
0
הפועל עמק

ליבי מרום

יזרעאל
0
הפועל עמק

ליהי חורב

א.ס .רמת השרון0

אלה פלד

ע.ל.ה רעננה

סועד באשראת

יזרעאל
0
הפועל עמק

ליהי חורב

א.ס .רמת השרון0

ליהי חורב
מיכל זילבר

נתניה

0

עומר וינשטיין

הפועל תל אביב 0

גליה חביב

הפועל מ.א .ברנר0

סועד באשראת

יזרעאל
0
הפועל עמק

נעמה שרב

ע.ל.ה רעננה

31.86666667

0

שני תשובה

נתניה

0

תמר רוזנטל

נתניה

ליהיא אזולאי

נתניה

0

ליבי מרום

יזרעאל
0
הפועל עמק

0

שם ומשפחה

דרגה ו

מיקה חביב
ליהיא ויקי
הילי וינשטיין
ליה כצנלסון קוגן
יעל פודור
ילין זלמן
ניצן פיינברג
מריה גרישפלד
מעיין אמסטרדמר
דניאל שפר
עלמה היבלום
אלה מעוז
יעל היימן
יולנה צ'רפובסקי
ים שניידמן
איה טאוב
יובל ויגדור
ליאל מליח
מיקה אבידר
שקד קרפ
טל פלג
מאיה לוי
לינוי יפת
עתליה קציר
נוגה דתון
אריאן עירוני
יולי שלזינגר
ליה מזור
אורי אורן
מאי ליאון
שלי ויינשיל
אורן גרינברגר
יעל עסיס
עדי זיגלמן
דיאנה דולגרוב
עלמה שם טוב
שחף מילוא
ליבי נשיא
שחף סווירי
מיכל בהרי
מאיה ווארף
דריה תורן
אור הורביץ
עדי קרן
עינב גולן
ליהי ישראל
נועה טקו
מייה דגן
ליהי ארנון
רותם מילוא
עלמה עזרה
מוריה בן דוד
נעמי רוזנבלום
עדן גוטצייט
עמית ירון
ליאל נימני
שני איידס
זיו יהודה /רוזנבו
יהודית היימן
מיקה יהודאי
ענבר אלימלך
יעל כץ

אגודה

תוצאה

19.4
קרית אונו
א.ס .רמת השרון19.4
א.ס .רמת השרון19.4
הפועל תל אביב 19.35
א.ס .רמת השרון19.3
תקווה
מכבי מקפת פתח19.25
ע.ל.ה רעננה 19.2
הפועל תל אביב 19.2
הפועל תל אביב 19.2
19.1
בני הרצליה
19.1
בני הרצליה
19.1
בני הרצליה
19.1
קרית אונו
19.1
קרית אונו
הפועל תל אביב 19.05
מכבי מקפת
19.05
פתח תקווה
ע.ל.ה רעננה 19
19
קרית אונו
א.ס .רמת השרון19
א.ס .רמת השרון19
הפועל תל אביב 18.95
18.85
בני הרצליה
הפועל אור יהודה18.85
הפועל תל אביב 18.85
18.85
מטה אשר
18.85
הפועל ראשון לציון
ע.ל.ה רעננה 18.8
א.ס .רמת השרון18.8
הפועל תל אביב 18.8
ע.ל.ה רעננה 18.75
ע.ל.ה רעננה 18.75
18.7
בני הרצליה
הפועל משגב 18.7
18.7
מטה אשר
18.7
הפועל ראשון לציון
תקווה
מכבי מקפת פתח18.7
הפועל אור יהודה18.65
תקווה
מכבי מקפת פתח18.65
ע.ל.ה רעננה 18.6
הפועל אור יהודה18.6
הפועל משגב 18.6
הפועל תל אביב 18.6
תקווה
מכבי מקפת פתח18.55
ע.ל.ה רעננה 18.5
18.5
הפועל ראשון לציון
תקווה
מכבי מקפת פתח18.5
תקווה
מכבי מקפת פתח18.5
ע.ל.ה רעננה 18.45
ע.ל.ה רעננה 18.45
הפועל אור יהודה18.4
הפועל אור יהודה18.4
תקווה
מכבי מקפת פתח18.4
ע.ל.ה רעננה 18.35
18.35
הפועל ראשון לציון
הפועל אור יהודה18.3
הפועל אור יהודה18.3
18.25
מכבי חיפה
תקווה
מכבי מקפת פתח18.25
18.25
קרית אונו
ע.ל.ה רעננה 18.2
הפועל משגב 18.2
הפועל משגב 18.2

שם ומשפחה
דניאל שפר
עלמה היבלום
מאיה לוי
אלה מעוז
מריה גרישפלד
חוה גרדב
ליאל מליח
יסמין לשם
אורן גרינברגר
מיקה חביב
נועה טקו
יהודית היימן
ליה מזור
עתליה קציר
יעל היימן
נוגה דתון
יעל פודור
לינוי יפת
עדי זיגלמן
עלמה שם טוב
הילי וינשטיין
שחר גולן
יולנה צ'רפובסקי
מעין פטולסקי
מאיה ווארף
ליה ארביב
מעיין אמסטרדמר
דיאנה דולגרוב
נעמי בולבציק
ים שניידמן
אורי אורן
סמסה נטע
ליהיא ויקי
שקד קרפ
נועה אורי
טל פלג
רעות ליפ
אריאן עירוני
מוריה בן דוד
מיקה רוגה
עינב גולן
ילין זלמן
עדן גוטצייט
מיקה אבידר
הלל כרמי
ליה כצנלסון קוגן
תמר בן אליעזר
טל אבס
יעל עסיס
נעמי רוזנבלום
דריה תורן
רותם קרבי
אגם תמיר
איה טאוב
יהלי חדד
שני איידס
שחף סווירי
שירה דויד
הדר בק
יעל כץ
יולי שלזינגר
מאי ליאון

אגודה

תוצאה

19.1333333
בני הרצליה
18.9333333
בני הרצליה
18.8666667
בני הרצליה
18.6666667
בני הרצליה
הפועל תל אביב 18.55
18.55
קרית אונו
18.5
קרית אונו
18.5
נתניה
18.4666667
בני הרצליה
18.4
קרית אונו
18.3666667
מכבי מקפת פתח תקווה
18.35
קרית אונו
א.ס .רמת השרון18.35
הפועל תל אביב 18.3
18.3
קרית אונו
18.25
מטה אשר
א.ס .רמת השרון18.25
הפועל אור יהודה18.2
18.15
מטה אשר
17.8666667
מכבי מקפת פתח תקווה
א.ס .רמת השרון17.85
הפועל תל אביב 17.8
17.75
קרית אונו
הפועל מ.א .ברנר17.7
הפועל משגב 17.7
17.6666667
מכבי מקפת פתח תקווה
הפועל תל אביב 17.65
17.65
הפועל ראשון לציון
17.65
נתניה
הפועל תל אביב 17.6
הפועל תל אביב 17.6
הפועל מ.א .ברנר17.55
א.ס .רמת השרון17.55
א.ס .רמת השרון17.55
הפועל אור יהודה17.5
הפועל תל אביב 17.5
17.4666667
בני הרצליה
17.45
הפועל ראשון לציון
17.4333333
מכבי מקפת פתח תקווה
17.4
בני הרצליה
17.4
הפועל ראשון לציון
17.3666667
מכבי מקפת פתח תקווה
17.35
הפועל ראשון לציון
א.ס .רמת השרון17.35
הפועל משגב 17.3
הפועל תל אביב 17.3
17.3
מטה אשר
17.3
נתניה
הפועל משגב 17.2
ע.ל.ה רעננה 17.1
הפועל תל אביב 17.1
17.1
מכבי חיפה
תקווה
מכבי מקפת פתח17.1
מכבי מקפת
17.05
פתח תקווה
מכבי מקפת פתח17תקווה
16.95
מכבי חיפה
ע.ל.ה רעננה 16.9
16.9
מכבי קריות
16.85
נתניה
הפועל משגב 16.8
ע.ל.ה רעננה 16.7
ע.ל.ה רעננה 16.7

שם ומשפחה
יולנה צ'רפובסקי
ליה כצנלסון קוגן
מיקה חביב
הילי וינשטיין
דניאל שפר
שחר גולן
עדי זיגלמן
עלמה היבלום
מריה גרישפלד
חוה גרדב
ליאל מליח
מאיה לוי
לינוי יפת
עתליה קציר
נעמי בולבציק
ליה מזור
יהודית היימן
מיקה רוגה
כרמל ימינצקי
ליאל נימני
אלה מעוז
שני איידס
טל אבס
תמר בן אליעזר
נועה טקו
ליה ארביב
יעל פודור
יעל עסיס
ליבי נשיא
הדר בק
יעל כץ
שקד קרפ
עדן גוטצייט
נוגה דתון
רותם קרבי
ערבה ברזילאי
אדווה ניר
מיכל כהן
מיה טייב
מעין פטולסקי
אורן גרינברגר
שחף מילוא
אורי אורן
רותם מילוא
טל פלג
דיאנה דולגרוב
ילין זלמן
אגם אררה
ענבל כדורי
סמסה נטע
ניצן פיינברג
נעמי רוזנבלום
רוני שטרנברג
נועה אורי
שני משולם
ליהי ארנון
תמר שפיר
עדי קרן
יעל היימן
מוריה בן דוד
מאי ליאון
שחף סווירי

אגודה

תוצאה

19.5
קרית אונו
הפועל תל אביב 19.3
19.3
קרית אונו
א.ס .רמת השרון19.1
19
בני הרצליה
הפועל תל אביב 19
19
מטה אשר
18.9
בני הרצליה
הפועל תל אביב 18.9
18.65
קרית אונו
18.65
קרית אונו
18.6
בני הרצליה
הפועל אור יהודה18.6
הפועל תל אביב 18.55
18.45
נתניה
א.ס .רמת השרון18.25
18.1
קרית אונו
18.05
בני הרצליה
18.05
מכבי חיפה
הפועל אור יהודה18
17.95
בני הרצליה
17.95
מכבי חיפה
17.75
נתניה
17.6
מטה אשר
תקווה
מכבי מקפת פתח17.6
תקווה
מכבי מקפת פתח17.6
א.ס .רמת השרון17.55
הפועל משגב 17.45
תקווה
מכבי מקפת פתח17.3
17.3
נתניה
הפועל משגב 17.25
א.ס .רמת השרון17.25
17.2
הפועל ראשון לציון
17.15
מטה אשר
17.15
מכבי חיפה
17.05
נתניה
17.05
נתניה
17.05
נתניה
תקווה
מכבי מקפת פתח16.9
הפועל מ.א .ברנר16.85
16.8
בני הרצליה
הפועל אור יהודה16.8
הפועל תל אביב 16.75
הפועל אור יהודה16.7
הפועל תל אביב 16.65
16.65
הפועל ראשון לציון
תקווה
מכבי מקפת פתח16.65
הפועל משגב 16.6
תקווה
מכבי מקפת פתח16.55
הפועל מ.א .ברנר16.5
ע.ל.ה רעננה 16.5
ע.ל.ה רעננה 16.5
ע.ל.ה רעננה 16.5
הפועל אור יהודה16.5
הפועל מ.א .ברנר16.45
ע.ל.ה רעננה 16.4
הפועל מ.א .ברנר16.3
ע.ל.ה רעננה 16.3
16.25
קרית אונו
תקווה
מכבי מקפת פתח16.2
ע.ל.ה רעננה 16.15
ע.ל.ה רעננה 16.15

שם ומשפחה
יולנה צ'רפובסקי
מאיה לוי
חוה גרדב
ליה כצנלסון קוגן
מיקה חביב
עתליה קציר
ליאל מליח
מריה גרישפלד
עינב גולן
אריאן עירוני
הילי וינשטיין
שחר גולן
עדי זיגלמן
דניאל שפר
עלמה היבלום
מיקה רוגה
דיאנה דולגרוב
יהודית היימן
ליה מזור
ענבל כדורי
אורן גרינברגר
לינוי יפת
עדן גוטצייט
עלמה שם טוב
שקד קרפ
אורי אורן
ים שניידמן
שני איידס
טל פלג
זיו יהודה /רוזנבו
יעל פודור
נעמי בולבציק
אלה מעוז
דריה תורן
ליה ארביב
ערבה ברזילאי
אדווה ניר
מיכל כהן
שני משולם
נוגה דתון
מוריה בן דוד
יעל היימן
ליהיא ויקי
הדר בק
ליבי נשיא
עדי קרן
ליאל נימני
מיכל בהרי
יעל עסיס
מעיין אמסטרדמר
מיה טייב
ליהי ישראל
אור הורביץ
מיקה אבידר
שחף סווירי
נועה אורי
שחף מילוא
כרמל ימינצקי
נועה טקו
טל אבס
מייה דגן
ליהי ארנון

אגודה

תוצאה

19.6
קרית אונו
19.4
בני הרצליה
19.4
קרית אונו
הפועל תל אביב 19.2
19.2
קרית אונו
הפועל תל אביב 19.1
19.1
קרית אונו
הפועל תל אביב 19
19
הפועל ראשון לציון
19
הפועל ראשון לציון
א.ס .רמת השרון19
הפועל תל אביב 18.9
18.9
מטה אשר
18.8
בני הרצליה
18.8
בני הרצליה
18.7
בני הרצליה
18.7
הפועל ראשון לציון
18.7
קרית אונו
א.ס .רמת השרון18.7
תקווה
מכבי מקפת פתח18.6
18.5
בני הרצליה
הפועל אור יהודה18.5
18.5
הפועל ראשון לציון
תקווה
מכבי מקפת פתח18.5
א.ס .רמת השרון18.5
הפועל תל אביב 18.5
הפועל תל אביב 18.4
18.4
מכבי חיפה
הפועל תל אביב 18.3
תקווה
מכבי מקפת פתח18.3
א.ס .רמת השרון18.3
18.3
נתניה
18.2
בני הרצליה
הפועל תל אביב 18.2
תקווה
מכבי מקפת פתח18.2
18.2
נתניה
18.2
נתניה
18.2
נתניה
הפועל מ.א .ברנר18
18
מטה אשר
מכבי מקפת פתח18תקווה
18
קרית אונו
א.ס .רמת השרון18
18
נתניה
תקווה
מכבי מקפת פתח17.9
ע.ל.ה רעננה 17.8
הפועל אור יהודה17.8
הפועל אור יהודה17.8
הפועל משגב 17.8
הפועל תל אביב 17.8
תקווה
מכבי מקפת פתח17.8
תקווה
מכבי מקפת פתח17.8
תקווה
מכבי מקפת פתח17.8
א.ס .רמת השרון17.8
ע.ל.ה רעננה 17.7
הפועל אור יהודה17.7
הפועל אור יהודה17.7
17.7
מכבי חיפה
תקווה
מכבי מקפת פתח17.7
17.7
נתניה
ע.ל.ה רעננה 17.6
ע.ל.ה רעננה 17.6

שם ומשפחה
מיקה חביב
דניאל שפר
יולנה צ'רפובסקי
עלמה היבלום
מאיה לוי
מריה גרישפלד
הילי וינשטיין
ליאל מליח
ליה כצנלסון קוגן
עתליה קציר
עדי זיגלמן
לינוי יפת
ליה מזור
אלה מעוז
יהודית היימן
יעל פודור
נעמי בולבציק
אורן גרינברגר
שקד קרפ
נוגה דתון
נועה טקו
מיקה רוגה
דיאנה דולגרוב
יעל היימן
אורי אורן
שני איידס
טל פלג
עדן גוטצייט
יעל עסיס
עלמה שם טוב
ילין זלמן
מעיין אמסטרדמר
חוה גרדב
עינב גולן
אריאן עירוני
טל אבס
תמר בן אליעזר
כרמל ימינצקי
ים שניידמן
ליהיא ויקי
מיקה אבידר
מוריה בן דוד
הדר בק
יעל כץ
ליה ארביב
שחף מילוא
איה טאוב
נועה אורי
שחף סווירי
יסמין לשם
נעמי רוזנבלום
ליהי ארנון
יולי שלזינגר
רותם קרבי
רעות ליפ
אגם אררה
אור הורביץ
מיה טייב
ליהי ישראל
זיו יהודה /רוזנבו
רוני שטרנברג
מאי ליאון

אגודה

תוצאה

76.3
קרית אונו
76.03333333
בני הרצליה
75.95
קרית אונו
75.73333333
בני הרצליה
75.71666667
בני הרצליה
הפועל תל אביב 75.65
א.ס .רמת השרון75.35
75.25
קרית אונו
הפועל תל אביב 75.15
הפועל תל אביב 74.8
74.75
מטה אשר
הפועל אור יהודה74.15
א.ס .רמת השרון74.1
73.91666667
בני הרצליה
73.4
קרית אונו
א.ס .רמת השרון73.4
72.55
נתניה
72.46666667
בני הרצליה
א.ס .רמת השרון72.3
72.25
מטה אשר
72.16666667
מכבי מקפת פתח תקווה
72.05
בני הרצליה
71.7
הפועל ראשון לציון
71.65
קרית אונו
הפועל תל אביב 71.65
71.55
מכבי חיפה
הפועל תל אביב 71.4
71.4
הפועל ראשון לציון
הפועל משגב 71.15
71.01666667
מכבי מקפת פתח תקווה
70.86666667
מכבי מקפת פתח תקווה
הפועל תל אביב 70.7
70.6
קרית אונו
70.55
הפועל ראשון לציון
70.45
הפועל ראשון לציון
70.35
נתניה
70.3
מטה אשר
70.3
מכבי חיפה
הפועל תל אביב 70.25
א.ס .רמת השרון70.1
א.ס .רמת השרון70.05
70.03333333
מכבי מקפת פתח תקווה
69.95
נתניה
הפועל משגב 69.85
69.76666667
מכבי מקפת פתח תקווה
הפועל אור יהודה69.65
מכבי מקפת
69.55
פתח תקווה
הפועל אור יהודה69.5
ע.ל.ה רעננה 69.35
69
נתניה
ע.ל.ה רעננה 68.95
ע.ל.ה רעננה 68.9
ע.ל.ה רעננה 68.65
68.55
מכבי חיפה
68.46666667
בני הרצליה
הפועל משגב 68.4
68.16666667
מכבי מקפת פתח תקווה
תקווה
מכבי מקפת פתח68.05
67.96666667
מכבי מקפת פתח תקווה
תקווה
מכבי מקפת פתח67.55
ע.ל.ה רעננה 67.3
ע.ל.ה רעננה 67.1

יהלי בן עמי
תקווה
מכבי מקפת פתח18.2
יהלי חדד
תקווה
מכבי מקפת פתח18.2
שני שיכורי
הפועל משגב 18.15
שירי מלכא
תקווה
מכבי מקפת פתח18.15
ענבל כדורי
תקווה
מכבי מקפת פתח18.15
18.15
נתניה
נעמי בולבציק
רעות ליפ
18.1
בני הרצליה
תמר בן אליעזר
18.1
מטה אשר
כרמל ימינצקי
18
מכבי חיפה
מיקה רוגה
17.9
בני הרצליה
אגם אררה
הפועל משגב 17.9
17.9
אלכסנדרה סקולסקי-שיין מכבי חיפה
רותם קרבי
17.9
מכבי חיפה
נילי ארז
ע.ל.ה רעננה 17.8
נועה אורי
הפועל אור יהודה17.8
17.8
נתניה
הדר בק
שני משולם
הפועל מ.א .ברנר17.75
תמר שפיר
הפועל מ.א .ברנר17.75
17.75
נתניה
יסמין לשם
מעין פטולסקי
הפועל מ.א .ברנר17.65
17.6
נתניה
טל אבס
עפרי גימפל
ע.ל.ה רעננה 17.5
שטרנברג
רוני
ע.ל.ה רעננה 17.45
אגם תמיר
תקווה
מכבי מקפת פתח17.45
מיה טייב
תקווה
מכבי מקפת פתח17.45
שירה דויד
17.4
מכבי קריות
סמסה נטע
הפועל מ.א .ברנר17.35
הלל כרמי
הפועל משגב 16.9
ליה ארביב
תקווה
מכבי מקפת פתח16.3
אררה
שיר
הפועל משגב 16.1
15.25
נתניה
ערבה ברזילאי
15.25
נתניה
אדווה ניר
15.25
נתניה
מיכל כהן
ליהי וולך
15
מכבי קריות
אור מגן
ע.ל.ה רעננה 14.95
חוה גרדב
14
קרית אונו
רומי דריק
ע.ל.ה רעננה 13.8
מעיין גרשנזון
ע.ל.ה רעננה 10.3
שחר גולן
הפועל תל אביב 9.1
לירון וורצל
הפועל אור יהודה0
הילה הילבלאוי
הפועל אור יהודה0
הודיה פאסי
הפועל אור יהודה0
ליאל סימן טוב
הפועל אור יהודה0
תמר שאבי
הפועל אור יהודה0
מוראל יוסף
הפועל אור יהודה0
שירה פרץ
0
מטה אשר
אלי ארליך
א.ס .רמת השרון0

אור הורביץ
אגם אררה
רוני שטרנברג
כרמל ימינצקי
שחף מילוא
ליהי ארנון
ערבה ברזילאי
אדווה ניר
מיכל כהן
אלכסנדרה סקולסקי-
שיין
שיר אררה
מעיין גרשנזון
תמר שפיר
מיה טייב
זיו יהודה /רוזנבו
ליהי ישראל
רומי דריק
שני שיכורי
שלי ויינשיל
אור מגן
ענבר אלימלך
ליהי וולך
עפרי גימפל
ניצן פיינברג
מייה דגן
עדי קרן
יובל ויגדור
מיקה יהודאי
נילי ארז
שני משולם
עמית ירון
לירון וורצל
הילה הילבלאוי
הודיה פאסי
ליאל סימן טוב
ליאל נימני
תמר שאבי
מיכל בהרי
רותם מילוא
עלמה עזרה
מוראל יוסף
שירה פרץ
יהלי בן עמי
שירי מלכא
ליבי נשיא
ענבל כדורי
אלי ארליך

16.6666667
מכבי מקפת פתח תקווה
הפועל משגב 16.6
ע.ל.ה רעננה 16.55
16.55
מכבי חיפה
הפועל אור יהודה16.5
ע.ל.ה רעננה 16.45
16.45
נתניה
16.45
נתניה
16.45
נתניה
16.4
מכבי חיפה
הפועל משגב 16.25
ע.ל.ה רעננה 16.2
הפועל מ.א .ברנר16.15
תקווה
מכבי מקפת פתח15.9
תקווה
מכבי מקפת פתח15.8
15.6666667
מכבי מקפת פתח תקווה
ע.ל.ה רעננה 15.6
הפועל משגב 15.5
ע.ל.ה רעננה 15.3
ע.ל.ה רעננה 15
הפועל משגב 14.95
14.95
מכבי קריות
ע.ל.ה רעננה 14.1
ע.ל.ה רעננה 7.75
ע.ל.ה רעננה 7.7
ע.ל.ה רעננה 7.7
ע.ל.ה רעננה 6.95
ע.ל.ה רעננה 6.55
ע.ל.ה רעננה 6.4
הפועל מ.א .ברנר0
הפועל אור יהודה0
הפועל אור יהודה0
הפועל אור יהודה0
הפועל אור יהודה0
הפועל אור יהודה0
הפועל אור יהודה0
הפועל אור יהודה0
הפועל אור יהודה0
הפועל אור יהודה0
הפועל אור יהודה0
הפועל אור יהודה0
0
מטה אשר
מכבי מקפת פתח 0תקווה
מכבי מקפת פתח 0תקווה
מכבי מקפת פתח 0תקווה
מכבי מקפת פתח 0תקווה
א.ס .רמת השרון0

איה טאוב
מעיין אמסטרדמר
רעות ליפ
עמית ירון
ליהי ישראל
אלכסנדרה סקולסקי-
שיין
עלמה שם טוב
מיקה אבידר
יולי שלזינגר
יסמין לשם
מייה דגן
עינב גולן
שלי ויינשיל
עפרי גימפל
הלל כרמי
ים שניידמן
זיו יהודה /רוזנבו
אריאן עירוני
אור הורביץ
ליהיא ויקי
ענבר אלימלך
יובל ויגדור
לירון וורצל
מיקה יהודאי
יהלי חדד
אגם תמיר
שירה דויד
אור מגן
ליהי וולך
שני שיכורי
שיר אררה
מאיה ווארף
נילי ארז
רומי דריק
מעיין גרשנזון
הילה הילבלאוי
הודיה פאסי
ליאל סימן טוב
תמר שאבי
מיכל בהרי
עלמה עזרה
מוראל יוסף
דריה תורן
שירה פרץ
יהלי בן עמי
שירי מלכא
אלי ארליך

מכבי מקפת
16.15
פתח תקווה
הפועל תל אביב 16.05
16
בני הרצליה
הפועל אור יהודה16
מכבי מקפת פתח16תקווה
15.95
מכבי חיפה
תקווה
מכבי מקפת פתח15.95
א.ס .רמת השרון15.9
ע.ל.ה רעננה 15.75
15.75
נתניה
ע.ל.ה רעננה 15.65
15.65
הפועל ראשון לציון
ע.ל.ה רעננה 15.45
ע.ל.ה רעננה 15.3
הפועל משגב 15.2
הפועל תל אביב 15.2
תקווה
מכבי מקפת פתח15.2
15.15
הפועל ראשון לציון
תקווה
מכבי מקפת פתח15.15
א.ס .רמת השרון15.15
הפועל משגב 14.95
ע.ל.ה רעננה 14.9
הפועל אור יהודה14.9
ע.ל.ה רעננה 14.8
תקווה
מכבי מקפת פתח14.6
תקווה
מכבי מקפת פתח14.5
14.1
מכבי קריות
ע.ל.ה רעננה 14
13.85
מכבי קריות
הפועל משגב 13.4
הפועל משגב 13.1
הפועל משגב 6.75
ע.ל.ה רעננה 0
ע.ל.ה רעננה 0
ע.ל.ה רעננה 0
הפועל אור יהודה0
הפועל אור יהודה0
הפועל אור יהודה0
הפועל אור יהודה0
הפועל אור יהודה0
הפועל אור יהודה0
הפועל אור יהודה0
הפועל תל אביב 0
0
מטה אשר
מכבי מקפת פתח 0תקווה
מכבי מקפת פתח 0תקווה
א.ס .רמת השרון0

יעל כץ
יהלי בן עמי
ילין זלמן
יובל ויגדור
יולי שלזינגר
מאיה ווארף
הילה הילבלאוי
רותם מילוא
עלמה עזרה
אגם אררה
תמר בן אליעזר
איה טאוב
שירה דויד
שיר אררה
אגם תמיר
מיקה יהודאי
נעמי רוזנבלום
שני שיכורי
ליהי וולך
יסמין לשם
רעות ליפ
רוני שטרנברג
שירי מלכא
יהלי חדד
ניצן פיינברג
עמית ירון
הלל כרמי
נילי ארז
שלי ויינשיל
ענבר אלימלך
אלכסנדרה סקולסקי-שיין
רותם קרבי
עפרי גימפל
ליאל סימן טוב
הודיה פאסי
מאי ליאון
לירון וורצל
אור מגן
מעיין גרשנזון
רומי דריק
מעין פטולסקי
סמסה נטע
תמר שפיר
תמר שאבי
מוראל יוסף
שירה פרץ
אלי ארליך

הפועל משגב 17.6
תקווה
מכבי מקפת פתח17.6
תקווה
מכבי מקפת פתח17.6
ע.ל.ה רעננה 17.5
ע.ל.ה רעננה 17.4
הפועל משגב 17.4
הפועל אור יהודה17.3
הפועל אור יהודה17.3
הפועל אור יהודה17.3
הפועל משגב 17.3
17.3
מטה אשר
מכבי מקפת
17.3
פתח תקווה
17.2
מכבי קריות
הפועל משגב 17.1
תקווה
מכבי מקפת פתח17.1
ע.ל.ה רעננה 17
ע.ל.ה רעננה 17
הפועל משגב 17
17
מכבי קריות
17
נתניה
16.9
בני הרצליה
ע.ל.ה רעננה 16.8
תקווה
מכבי מקפת פתח16.8
תקווה
מכבי מקפת פתח16.8
ע.ל.ה רעננה 16.7
הפועל אור יהודה16.7
הפועל משגב 16.7
ע.ל.ה רעננה 16.6
ע.ל.ה רעננה 16.6
הפועל משגב 16.6
16.6
מכבי חיפה
16.4
מכבי חיפה
ע.ל.ה רעננה 16.3
הפועל אור יהודה16.2
הפועל אור יהודה15.8
ע.ל.ה רעננה 15.5
הפועל אור יהודה15.4
ע.ל.ה רעננה 14.3
ע.ל.ה רעננה 14.2
ע.ל.ה רעננה 13
הפועל מ.א .ברנר8.4
הפועל מ.א .ברנר7.6
הפועל מ.א .ברנר7.4
הפועל אור יהודה0
הפועל אור יהודה0
0
מטה אשר
א.ס .רמת השרון0

ערבה ברזילאי
אדווה ניר
מיכל כהן
אלכסנדרה סקולסקי-
שיין
יהלי חדד
אגם תמיר
שלי ויינשיל
הלל כרמי
שירה דויד
שחר גולן
ענבר אלימלך
שני שיכורי
עפרי גימפל
שיר אררה
ליהי וולך
מעין פטולסקי
מאיה ווארף
עדי קרן
ניצן פיינברג
מייה דגן
סמסה נטע
יובל ויגדור
אור מגן
תמר שפיר
מיקה יהודאי
ליאל נימני
דריה תורן
ליבי נשיא
ענבל כדורי
רותם מילוא
שני משולם
עמית ירון
רומי דריק
נילי ארז
מעיין גרשנזון
מיכל בהרי
יהלי בן עמי
עלמה עזרה
שירי מלכא
לירון וורצל
הילה הילבלאוי
ליאל סימן טוב
הודיה פאסי
תמר שאבי
מוראל יוסף
שירה פרץ
אלי ארליך

66.95
נתניה
66.95
נתניה
66.95
נתניה
66.85
מכבי חיפה
תקווה
מכבי מקפת פתח66.6
תקווה
מכבי מקפת פתח66.15
ע.ל.ה רעננה 66.1
הפועל משגב 66.1
65.6
מכבי קריות
הפועל תל אביב 64.8
הפועל משגב 64.7
הפועל משגב 64.05
ע.ל.ה רעננה 63.2
הפועל משגב 62.55
60.8
מכבי קריות
הפועל מ.א .ברנר60.6
הפועל משגב 60.45
ע.ל.ה רעננה 60.3
ע.ל.ה רעננה 60.15
ע.ל.ה רעננה 59.4
הפועל מ.א .ברנר59
ע.ל.ה רעננה 58.35
ע.ל.ה רעננה 58.25
הפועל מ.א .ברנר57.6
ע.ל.ה רעננה 56.55
הפועל אור יהודה54.1
הפועל תל אביב 53.9
תקווה
מכבי מקפת פתח53.85
תקווה
מכבי מקפת פתח53.3
הפועל אור יהודה52.4
הפועל מ.א .ברנר52.2
הפועל אור יהודה51
ע.ל.ה רעננה 42.4
ע.ל.ה רעננה 40.8
ע.ל.ה רעננה 40.7
הפועל אור יהודה36.4
תקווה
מכבי מקפת פתח35.8
הפועל אור יהודה35.7
תקווה
מכבי מקפת פתח34.95
הפועל אור יהודה30.3
הפועל אור יהודה17.3
הפועל אור יהודה16.2
הפועל אור יהודה15.8
הפועל אור יהודה0
הפועל אור יהודה0
0
מטה אשר
א.ס .רמת השרון0

Open Age
שם ומשפחה

תוצאה

אגודה

שם ומשפחה

תוצאה

אגודה

דרגה א'

שי קדוש

א.ס .רמת השרון12.95

עמית שמוחה

קרית אונו

שני לביא

תקווה
מכבי מקפת פתח11.3

שי קדוש

א.ס .רמת השרון7.25

נועם טל

שני לביא

תקווה
מכבי מקפת פתח6.95

תוצאה

שי קדוש

א.ס .רמת השרון11.35

שי קדוש

מכבי חיפה

10.05

רחלי כהן

תקווה
מכבי מקפת פתח9.8

עמית שמוחה

תקווה
מכבי מקפת פתח9.8

עמית שמוחה

קרית אונו

שני שמש

תקווה
מכבי מקפת פתח10.75

נועם טל

תקווה
מכבי מקפת פתח10.65

מעיין פילינג

הפועל תל אביב 5.5

שי ברלד ברק

מכבי חיפה

10.5

רחלי כהן

תקווה
מכבי מקפת פתח4.8

שני לביא

תקווה
מכבי מקפת פתח7.4

נועם טל

מכבי חיפה

10.25

שני שמש

תקווה
מכבי מקפת פתח3.4

מעיין פילינג

הפועל תל אביב 10.2

רחלי כהן

6.1

נועם כץ

הפועל משגב

0

נועם כץ

הפועל משגב

שי ברלד ברק

מכבי חיפה

0

ניקול לנדו

מכבי מקפת פתח 0תקווה

ניקול לנדו

מכבי מקפת פתח 0תקווה

0

אגודה

א.ס .רמת השרון11.3

שי קדוש

מכבי חיפה

שי ברלד ברק

11.1

7.6

שם ומשפחה

אגודה

שם ומשפחה

תוצאה

שם ומשפחה

תוצאה

אגודה

א.ס .רמת השרון42.85
קרית אונו

37
35.8

עמית שמוחה

קרית אונו

8.9

שני לביא

נועם טל

מכבי חיפה

נועם כץ

הפועל משגב

8.85

נועם טל

מכבי חיפה

9.4

שני לביא

תקווה
מכבי מקפת פתח35.45

מכבי חיפה

8.5

עמית שמוחה

קרית אונו

9.4

רחלי כהן

תקווה
מכבי מקפת פתח31.75

שני שמש

תקווה
מכבי מקפת פתח9.1

מעיין פילינג

הפועל תל אביב 30.85

מעיין פילינג

הפועל תל אביב 6.55

שי ברלד ברק

מכבי חיפה

שי ברלד ברק

מכבי חיפה

רחלי כהן

תקווה
מכבי מקפת פתח6.5

מעיין פילינג

הפועל תל אביב 8.6

שני שמש

תקווה
מכבי מקפת פתח23.25

ניקול לנדו

מכבי מקפת פתח 0תקווה

ניקול לנדו

תקווה
מכבי מקפת פתח4.5

נועם כץ

הפועל משגב

רומי לוין

מכבי מקפת פתח 0תקווה

נועם כץ

ניקול לנדו

תקווה
מכבי מקפת פתח4.5

הפועל משגב

9

0

28
8.85

רומי לוין

מכבי מקפת פתח 0תקווה

רומי לוין

מכבי מקפת פתח 0תקווה

שחר רגב

מכבי מקפת פתח 0תקווה

רומי לוין

מכבי מקפת פתח 0תקווה

רומי לוין

מכבי מקפת פתח 0תקווה

שחר רגב

מכבי מקפת פתח 0תקווה

שחר רגב

מכבי מקפת פתח 0תקווה

שני שמש

מכבי מקפת פתח 0תקווה

שחר רגב

מכבי מקפת פתח 0תקווה

שחר רגב

מכבי מקפת פתח 0תקווה

דרגה ב'

שם ומשפחה
רומי היגרשט
יעל גיא

תוצאה

אגודה

אגודה

יעל גיא

מכבי חיפה

11.55

א.ס .רמת השרון8.1

א.ס .רמת השרון11.75

9.7

רומי היגרשט
נויה רוזנברג

מכבי חיפה

8

נויה רוזנברג

מכבי חיפה

10.75

קשת טל

מכבי חיפה

6.95

טליה טולדנו

אופיר דקל

מכבי חיפה

שם ומשפחה

תוצאה

הפועל תל אביב 11.2
מכבי חיפה

10.7

אופיר דקל

קשת טל

מכבי חיפה

10.3

טליה טולדנו

מכבי חיפה

הדר פסח

מכבי מקפת פתח 0תקווה

הדר פסח

מכבי מקפת פתח 0תקווה

הפועל תל אביב 6.65
4.1

שם ומשפחה
אופיר דקל

אגודה

שם ומשפחה

תוצאה

תוצאה

אגודה

יעל גיא

מכבי חיפה

9.15

אופיר דקל

הפועל תל אביב 9.4
א.ס .רמת השרון9.3

הפועל תל אביב 9.55

יעל גיא

מכבי חיפה

א.ס .רמת השרון8.7

11.3

שם ומשפחה

תוצאה

אגודה

יעל גיא

מכבי חיפה

רומי היגרשט
אופיר דקל

א.ס .רמת השרון37.85

רומי היגרשט
קשת טל

מכבי חיפה

8.15

רומי היגרשט
טליה טולדנו

מכבי חיפה

9.2

נויה רוזנברג

מכבי חיפה

7.35

נויה רוזנברג

מכבי חיפה

9

קשת טל

טליה טולדנו

מכבי חיפה

6.6

קשת טל

מכבי חיפה

7.8

טליה טולדנו

הדר פסח

מכבי מקפת פתח 0תקווה

הדר פסח

מכבי מקפת פתח 0תקווה

נויה רוזנברג

41.7

הפועל תל אביב 36.8
מכבי חיפה

35.1

מכבי חיפה

33.2

מכבי חיפה

30.6

הדר פסח

מכבי מקפת פתח 0תקווה

שם ומשפחה

תוצאה

אגודה

11.85

נועה אביב

הפועל גדרות

נטע שר שלום

הפועל תל אביב 11.65

שם ומשפחה

אגודה

שם ומשפחה

תוצאה

אגודה

מאי

נתניה

9.66666667

לירן יצחקי

בני הרצליה

גליה אייל

נתניה

9.66666667

נטע שר שלום

הפועל תל אביב 9.63333333

תוצאה
12.3666667

שם ומשפחה
נטע שר שלום

תוצאה

אגודה

הפועל תל אביב 12.1

שם ומשפחה
נטע שר שלום

תוצאה

אגודה

הפועל תל אביב 44.61666667

הפועל תל אביב 11.2333333

נעם שמואלי

מכבי חיפה

11.7

לירן יצחקי

בני הרצליה

מכבי חיפה

11.4

נטע שר שלום

עדן שרון

א.ס .רמת השרון11.2

א.ס .רמת השרון41.13333333

מאי

נתניה

11.4

שקד אטקין

מכבי חיפה

9.4

ליהי עורי

בני הרצליה

10.7

גליה אייל

נתניה

11.4

רוני לוי

מכבי חיפה

9.33333333

שיר נוביק

א.ס .רמת השרון10.6

בני הרצליה

9.26666667

נעה גלובקין

שיר נוביק

א.ס .רמת השרון11.3

ליאן רומנו

41.51666667

נעה גלובקין

מכבי חיפה

10.8

שיר נוביק

רוני לוי

מכבי חיפה

10.7

מאי

נתניה

41.1

נוי ליטובסקי

א.ס .רמת השרון10.6

גליה אייל

נתניה

41.1

דרגה ג'

נעם שמואלי

מכבי חיפה

10.4

מאי

10.5

עדן שרון

רומי ברק

הפועל גדרות

10.1333333

גליה אייל

נתניה

10.5

נעם שמואלי

מכבי חיפה

40.75

מאי

נתניה

9.53333333

שקד אטקין

מכבי חיפה

10.4

ליאן רומנו

בני הרצליה

39.13333333

עדן שרון

א.ס .רמת השרון11.2

עדן שרון

א.ס .רמת השרון8.13333333

גליה אייל

נתניה

9.53333333

עדן שרון

א.ס .רמת השרון10.4

נעה גלובקין

מכבי חיפה

38.33333333

ליהי עורי

10.9

רומי ברק

הפועל גדרות

8.03333333

נוי ליטובסקי

א.ס .רמת השרון9.23333333

שיר נוביק

א.ס .רמת השרון10.3

רומי ברק

הפועל גדרות

37.86666667

נועה אביטל

הפועל גדרות

8

ליאן רומנו

בני הרצליה

9.16666667

ליאן רומנו

בני הרצליה

10.2

נוי ליטובסקי

א.ס .רמת השרון37.58333333

נוי ליטובסקי

א.ס .רמת השרון8

נועה אביב

הפועל גדרות

8.86666667

עדי אייזנר

מכבי חיפה

10.2

נועה אביב

10

לירן יצחקי

בני הרצליה

11.25

שיר נוביק

נעם שמואלי

מכבי חיפה

11.25

לירן יצחקי

אביב שעשוע
יסמין רוזנשטיין
ניצן רשף

בני הרצליה

תקווה
מכבי מקפת פתח10.9
בני הרצליה

10.8

10.8
מכבי גלגולים כרמיאל

א.ס .רמת השרון8.93333333
בני הרצליה

8.3

7.93333333

עדי אייזנר

מכבי חיפה

מיקה ויגודסקי

בני הרצליה

10.75

רותם ברקמן

הפועל תל אביב 7.8

מירית מור

הפועל תל אביב 10.65

תמר ברנסקי

מכבי חיפה

7.6

רוני לוי

מכבי חיפה

10.65

תומי שנקר

א.ס .רמת השרון7.5

שקד אטקין

מכבי חיפה

10.6

טל סגל

עדי אייזנר

נתניה

הפועל גדרות

37.55

ליהי עורי

בני הרצליה

37.18333333

עדי אייזנר

מכבי חיפה

36.98333333

מכבי חיפה

36.2

מכבי חיפה

36.11666667

מירית מור

הפועל תל אביב 35.31666667

נעה גלובקין

מכבי חיפה

8.8

נועה אביב

הפועל גדרות

תמר ברנסקי

מכבי חיפה

8.7

ניצן רשף

כרמיאל
מכבי גלגולים 9.9

רותם ברקמן

הפועל תל אביב 9.8

שקד אטקין

ארמן אביגיל

הפועל גדרות

8.33333333

אור טנגו

תקווה
מכבי מקפת פתח9.7

רוני לוי

הפועל תל אביב 7.43333333

עדי אייזנר

מכבי חיפה

8.3

לירן יצחקי

כרמיאל
מכבי גלגולים 7.4

מירית מור

הפועל תל אביב 8.43333333

בני הרצליה

9.6

מכבי חיפה

10.55

רותם בוזלגו

רותם בוזלגו

8.16666667
מכבי גלגולים כרמיאל

מירית מור

ליאן רומנו

בני הרצליה

10.5

נעם שמואלי

מכבי חיפה

7.4

אביב שעשוע

תקווה
מכבי מקפת פתח8.1

אריאל פייט

הפועל משגב

9.4

תמר ברנסקי

מכבי חיפה

שוב קארין

הפועל גדרות

10.5

נעה גלובקין

מכבי חיפה

7.33333333

מיקה כץ

8.03333333
הפועל עמק יזרעאל

ליהי עורי

בני הרצליה

9.35

רותם בוזלגו

34.46666667
מכבי גלגולים כרמיאל

רומי ברק

הפועל גדרות

10.4

7.03333333
מכבי גלגולים כרמיאל

אור טנגו

7.86666667
מכבי מקפת פתח תקווה

ניצן רשף

7.6

הפועל תל אביב 9.4

א.ס .רמת השרון40.93333333

ניצן רשף

34.96666667
מכבי גלגולים כרמיאל
34.95

רומי ברק

הפועל גדרות

9.3

רותם ברקמן

הפועל תל אביב 34.3

תמר ברנסקי

מכבי חיפה

9

אביב שעשוע

33.76666667
מכבי מקפת פתח תקווה

הפועל תל אביב 8.9

טל סגל

הפועל תל אביב 33.46666667

אור טנגו

תקווה
מכבי מקפת פתח10.35

ארמן אביגיל

הפועל גדרות

6.96666667

סקלר נועה

הפועל גדרות

עמית קלימי

10.3
הפועל עמק יזרעאל

נועה אביב

הפועל גדרות

6.83333333

טל סגל

הפועל תל אביב 7.53333333

טל סגל

מיקה כץ

10.25
הפועל עמק יזרעאל

מירית מור

הפועל תל אביב 6.83333333

ניצן רשף

7.23333333
מכבי גלגולים כרמיאל

מיקה כץ

8.9
הפועל עמק יזרעאל

אור טנגו

33.21666667
מכבי מקפת פתח תקווה

רותם בוזלגו

10.2
מכבי גלגולים כרמיאל

אביב שעשוע

6.76666667
מכבי מקפת פתח תקווה

רותם ברקמן

הפועל תל אביב 7

רותם בוזלגו

כרמיאל
מכבי גלגולים 8.7

מיקה כץ

32.41666667
הפועל עמק יזרעאל

עמית קלימי

6.5
הפועל עמק יזרעאל

הגר אבינערי

10.1
הפועל עמק יזרעאל

שוב קארין

הפועל גדרות

נועה אביטל

הפועל גדרות

ארמן אביגיל

הפועל גדרות

32.1

אור ביטמן

יזרעאל
10
הפועל עמק

נועה ניר

אור ביטמן

6.5
הפועל עמק יזרעאל

עמית קלימי

8.5
הפועל עמק יזרעאל

נועה אביטל

הפועל גדרות

32

9.8
הפועל עמק יזרעאל

ליהי עורי

בני הרצליה

6.23333333

נועה ניר

6.23333333
הפועל עמק יזרעאל

עמית כדורי

תקווה
מכבי מקפת פתח8.4

שוב קארין

הפועל גדרות

30.73333333

שוב קארין

הפועל גדרות

הגר אבינערי

יזרעאל
8
הפועל עמק

עמית קלימי

30.33333333
הפועל עמק יזרעאל

מכבי מקפת פתח 8תקווה

נועה ניר

נועה ניר

9.8

אריאל פייט

הפועל משגב

נוי ליטובסקי

א.ס .רמת השרון9.75

נועה אביטל

הפועל גדרות

רותם ברקמן

הפועל תל אביב 9.7

תמר ברנסקי
טל סגל

מכבי חיפה

9.7
9.65

הפועל תל אביב 9.6

אור ביטמן

6.3
הפועל עמק יזרעאל
5.76666667

נועה אביטל

הפועל גדרות

5.8

5.73333333
הפועל עמק יזרעאל
5.3

שקד אטקין

מכבי חיפה

5.8

אביב שעשוע

רוני לוי

מכבי חיפה

5.43333333

סקלר נועה

הפועל גדרות

7.9

סקלר נועה

הפועל גדרות

5.03333333
הפועל עמק יזרעאל

ארמן אביגיל

הפועל גדרות

7.9

אור ביטמן

25.73333333
הפועל עמק יזרעאל

אריאל פייט

הפועל משגב

אור טנגו

תקווה
מכבי מקפת פתח5.3

עמית קלימי

5.23333333
הפועל עמק יזרעאל

מיקה כץ

6.66666667

3.7

סקלר נועה

הפועל גדרות

סקלר נועה

הפועל גדרות

9.3

הגר אבינערי

3.2
הפועל עמק יזרעאל

8.9

8.5

7.9
הפועל עמק יזרעאל

יסמין רוזנשטיין

בני הרצליה

0

נועה ניר

מיקה ויגודסקי

בני הרצליה

0

שוב קארין

הפועל גדרות

שיר קטן

הפועל אור יהודה0

אור ביטמן

3.5
הפועל עמק יזרעאל

7.8

30.23333333
הפועל עמק יזרעאל
28.5
24.5

אריאל פייט

הפועל משגב

הגר אבינערי

21.3
הפועל עמק יזרעאל

יסמין רוזנשטיין

בני הרצליה

10.8
10.75

ארמן אביגיל

הפועל גדרות

יסמין רוזנשטיין

בני הרצליה

0

נעמה קופלוביץ

יזרעאל
0
הפועל עמק

יסמין רוזנשטיין

בני הרצליה

0

מיקה ויגודסקי

בני הרצליה

אורי מילמן

הפועל תל אביב 8.4

מיקה ויגודסקי

בני הרצליה

0

הגר אבינערי

יזרעאל
0
הפועל עמק

מיקה ויגודסקי

בני הרצליה

0

אורי מילמן

הפועל תל אביב 8.4

שיר קטן

הפועל אור יהודה0

שיר קטן

הפועל אור יהודה0

אריאל פייט

הפועל משגב

0

שיר קטן

הפועל אור יהודה0

עמית כדורי

תקווה
מכבי מקפת פתח8.4

נעמה קופלוביץ

יזרעאל
0
הפועל עמק

נעמה קופלוביץ

יזרעאל
0
הפועל עמק

שני שולט

הפועל משגב

0

נעמה קופלוביץ

יזרעאל
0
הפועל עמק

תומי שנקר

א.ס .רמת השרון7.5

שני שולט

הפועל משגב

שני שולט

הפועל משגב

אורי מילמן

הפועל תל אביב 0

שני שולט

הפועל משגב

שיר קטן

הפועל אור יהודה0

עמית כדורי

מכבי מקפת פתח 0תקווה

אורי מילמן

הפועל תל אביב 0

עמית כדורי

מכבי מקפת פתח 0תקווה

אורי מילמן

הפועל תל אביב 0

נעמה קופלוביץ

יזרעאל
0
הפועל עמק

0

0

0

תומי שנקר

א.ס .רמת השרון0

עמית כדורי

מכבי מקפת פתח 0תקווה

תומי שנקר

א.ס .רמת השרון0

תומי שנקר

א.ס .רמת השרון0

שני שולט

הפועל משגב

0

שם ומשפחה
מיה בן -אריה

תוצאה

אגודה

שם ומשפחה

תוצאה

אגודה

שם ומשפחה

אגודה

שם ומשפחה

תוצאה

תוצאה

אגודה

שם ומשפחה

תוצאה

אגודה

א.ס .רמת השרון19.4

נועה סופר

א.ס .רמת השרון17.9333333

מאיה שוורץ

א.ס .רמת השרון18.9

הילה איתן

תקווה
מכבי מקפת פתח18.2

נועה סופר

א.ס .רמת השרון72.73333333

הילה איתן

תקווה
מכבי מקפת פתח19.3

אליס אקסל

תקווה
מכבי מקפת פתח17.7

ליה גרשט

א.ס .רמת השרון18.5

נועה סופר

א.ס .רמת השרון18

הילה איתן

71.01666667
מכבי מקפת פתח תקווה

נועה סופר

א.ס .רמת השרון19.2

ליה גרשט

א.ס .רמת השרון17.0666667

עדן מקסקט

א.ס .רמת השרון18.2

מיה בן -אריה

א.ס .רמת השרון17.5

ליה גרשט

א.ס .רמת השרון70.46666667

יערה גילת

הפועל משגב

שירה לברן

בני הרצליה16.9666667 OA

עמית גרפינקל

א.ס .רמת השרון17.9

עדן מקסקט

א.ס .רמת השרון17.5

ליאן וינשטיין

א.ס .רמת השרון18.85

עמית גרפינקל

א.ס .רמת השרון16.9

אליס אקסל

תקווה
מכבי מקפת פתח17.7

ליאן אביב

הפועל אור יהודה17.2

מאיה שוורץ

א.ס .רמת השרון69.4

בני הרצליה18.8 OA

הילה איתן

16.5666667
מכבי מקפת פתח תקווה

נועה סופר

א.ס .רמת השרון17.6

ליא גרשון

בני הרצליה17.1333333 OA

עמית גרפינקל

א.ס .רמת השרון69.3

מכבי חיפה

18.65

ליא גרשון

בני הרצליה16.4666667 OA

ליאן אביב

הפועל אור יהודה17.5

רוני איתן

א.ס .רמת השרון16.9

מיה בן -אריה

א.ס .רמת השרון69.21666667

18.55

ליא גרשון
נגה ברזילי
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יובל גטומה

הפועל משגב

עמית גרפינקל

א.ס .רמת השרון18.5

מאיה פטולסקי

הפועל מ.א .ברנר18.35

תהל אסטרין

שובל עטר

תקווה
מכבי מקפת פתח18.35

נגה ברזילי

רוני איתן

א.ס .רמת השרון18.35

עדן מקסקט

קליינברט שקד

הפועל מ.א .ברנר18.3

יערה גילת

מיה בן -אריה

א.ס .רמת השרון16.3666667

נגה ברזילי

מכבי חיפה

17.4

ליה גרשט

א.ס .רמת השרון16.8

ליא גרשון

רוני איתן

א.ס .רמת השרון16.2333333

יובל גטומה

הפועל משגב

17.1

מאיה שוורץ

א.ס .רמת השרון16.8

נגה ברזילי

מכבי חיפה

16.2
מכבי גלגולים כרמיאל

הילה איתן

תקווה
מכבי מקפת פתח16.95

אגם רזניק

בני הרצליה16.7 OA

אליס אקסל

תקווה
מכבי מקפת פתח68.7

מכבי חיפה

16.1666667

ליא גרשון

בני הרצליה16.8 OA

נגה ברזילי

מכבי חיפה

16.5

ליאן אביב

הפועל אור יהודה68.5

א.ס .רמת השרון16.1333333

שובל עטר

תקווה
מכבי מקפת פתח16.65

יערה גילת

הפועל משגב

16.4

רוני איתן

א.ס .רמת השרון67.98333333

מאיה פטולסקי

הפועל מ.א .ברנר16.6

נעמה אשל

א.ס .רמת השרון16.4

שובל עטר

66.63333333
מכבי מקפת פתח תקווה

מרוה רווה

הפועל משגב

15.9

דרגה ד'

ליאן אביב

הפועל אור יהודה18.3

שובל עטר

עדן מקסקט

א.ס .רמת השרון18.3

יובל גטומה

הפועל משגב

נעמה אשל

א.ס .רמת השרון18.25

מאיה שוורץ

א.ס .רמת השרון15.7

רוני איתן

גילי אורן

א.ס .רמת השרון18.2

רז אינגל

א.ס .רמת השרון15.5666667

נעמה אשל

אמילי רומנו

בני הרצליה18.1 OA

ליאן אביב

הפועל אור יהודה15.5

ליאן וינשטיין

ליה גרשט

א.ס .רמת השרון18.1

גילי אורן

א.ס .רמת השרון15.4333333

מיה בן -אריה

א.ס .רמת השרון15.95

שירה לברן

בני הרצליה18.05 OA

אמילי רומנו

בני הרצליה15.2666667 OA

שחר קורלנד

15.7
מכבי גלגולים כרמיאל

מאיה שוורץ

א.ס .רמת השרון18

אגם רזניק

בני הרצליה15.2666667 OA

ליבי קלמן

הפועל משגב

שחר קורלנד

15.2333333
מכבי גלגולים כרמיאל

רז אינגל

א.ס .רמת השרון15.6

הפועל מ.א .ברנר15.1333333

גילי אורן

ליבי קלמן

הפועל משגב

אגם רזניק

בני הרצליה17.9 OA

מאיה פטולסקי

תקווה
מכבי מקפת פתח17.9

דרור לובצקי

17.95

עדן מקסקט

א.ס .רמת השרון70.13333333

15.8333333
מכבי מקפת פתח תקווה
15.7666667

עדן ורה

בני הרצליה69.2 OA
68.71666667

16.5
הפועל עמק יזרעאל

אמילי רומנו

בני הרצליה16.2 OA

יובל גטומה

הפועל משגב

16.5

שירה לברן

בני הרצליה16.2 OA

נעמה אשל

א.ס .רמת השרון65.91666667

א.ס .רמת השרון16.5

גילי אורן

א.ס .רמת השרון16.1

מאיה פטולסקי

הפועל מ.א .ברנר65.68333333

א.ס .רמת השרון16.5

עמית גרפינקל

א.ס .רמת השרון16

אגם רזניק

בני הרצליה65.41666667 OA

א.ס .רמת השרון16.1

שחר קורלנד

15.9
מכבי גלגולים כרמיאל

גילי אורן

א.ס .רמת השרון65.33333333

שובל עטר

תקווה
מכבי מקפת פתח15.8

ליאן וינשטיין

א.ס .רמת השרון64.88333333

אליס אקסל

תקווה
מכבי מקפת פתח15.7

שחר קורלנד

64.33333333
מכבי גלגולים כרמיאל

מאיה פטולסקי

הפועל מ.א .ברנר15.6

שירה לברן

בני הרצליה64.31666667 OA

מרוה רווה

15.5
הפועל עמק יזרעאל

אמילי רומנו

בני הרצליה64.16666667 OA

א.ס .רמת השרון15.6

דרור לובצקי

תקווה
מכבי מקפת פתח15.2

תהל אסטרין

62.95
מכבי גלגולים כרמיאל

הפועל מ.א .ברנר15

מכבי חיפה

15.6

ליאן וינשטיין

א.ס .רמת השרון15.1333333

אגם רזניק

בני הרצליה15.55 OA

קליינברט שקד

עדן ורה

מכבי חיפה

מיקה פרנקל

תקווה
מכבי מקפת פתח15.1

קליינברט שקד

הפועל מ.א .ברנר15.4

יובל גטומה

הפועל משגב

עדן ורה

מכבי חיפה

לינוי ויקיוסקי

הפועל מ.א .ברנר17.7

ליבי קלמן

הפועל משגב

15.1

עלמה רויטמן

15.3
הפועל עמק יזרעאל

שלי בראון

14.8
הפועל עמק יזרעאל

מרוה רווה

62.03333333
הפועל עמק יזרעאל

סלומן רותם

הפועל מ.א .ברנר17.6

נטע עסיס

הפועל משגב

15.0666667

תהל אסטרין

15.3
מכבי גלגולים כרמיאל

ליאן וינשטיין

א.ס .רמת השרון14.8

ליבי קלמן

הפועל משגב

נטע לשם

17.6
הפועל עמק יזרעאל

ליאור חביב

א.ס .רמת השרון15.0333333

נטע ליטבה

א.ס .רמת השרון15.15

רז אינגל

א.ס .רמת השרון14.7

דרור לובצקי

61.73333333
מכבי מקפת פתח תקווה

אליס אקסל

תקווה
מכבי מקפת פתח17.6

שלי בראון

יזרעאל
15
הפועל עמק

ענבר אברג'יל

15.15
הפועל עמק יזרעאל

עדן ורה

מכבי חיפה

14.6

נטע לשם

61.18333333
הפועל עמק יזרעאל

שחר קורלנד

17.5
מכבי גלגולים כרמיאל

עלמה רויטמן

יזרעאל
15
הפועל עמק

לינוי ויקיוסקי

הפועל מ.א .ברנר15.1

עלמה רויטמן

14.3
הפועל עמק יזרעאל

עלמה רויטמן

60.75
הפועל עמק יזרעאל

נגה דותן

17.3
מכבי גלגולים כרמיאל

דרור לובצקי

14.8333333
מכבי מקפת פתח תקווה

נטע לשם

14.95
הפועל עמק יזרעאל

נגה דותן

14.3
מכבי גלגולים כרמיאל

שלי בראון

60.7
הפועל עמק יזרעאל

תהל אסטרין

17.25
מכבי גלגולים כרמיאל

נעמה אשל

א.ס .רמת השרון14.7666667

אמילי רומנו

בני הרצליה14.6 OA

רומי טבע

14.2

יערה גילת

הפועל משגב

ליאור חביב

א.ס .רמת השרון17.15

יערה בן משה

14.7
הפועל עמק יזרעאל

שלי בראון

14.4
הפועל עמק יזרעאל

נטע לשם

14.2
הפועל עמק יזרעאל

ענבר אברג'יל

59.53333333
הפועל עמק יזרעאל

רז אינגל

א.ס .רמת השרון16.9

נטע ליטבה

א.ס .רמת השרון14.7

מרגוליס יובל

הפועל מ.א .ברנר14.3

תהל אסטרין

14.2
מכבי גלגולים כרמיאל

נגה דותן

59.1
מכבי גלגולים כרמיאל

מרגוליס יובל

הפועל מ.א .ברנר16.8

רומי טבע

דרור לובצקי

תקווה
מכבי מקפת פתח13.8

שילי נוה

14.2
הפועל ראשון לציון

ליאור חביב

א.ס .רמת השרון58.33333333

ענבר אברג'יל

16.75
הפועל עמק יזרעאל

שילי נוה

14.6
הפועל ראשון לציון

נגה דותן

13.3
מכבי גלגולים כרמיאל

לינוי ויקיוסקי

הפועל מ.א .ברנר14.1

מרגוליס יובל

הפועל מ.א .ברנר57.63333333

יערה בן משה

16.6
הפועל עמק יזרעאל

נטע לשם

14.4333333
הפועל עמק יזרעאל

סלומן רותם

הפועל מ.א .ברנר13.15

סלומן רותם

הפועל מ.א .ברנר13.8

סלומן רותם

הפועל מ.א .ברנר57.58333333

17.75

הפועל גדרות

14.6333333

הפועל גדרות

15

רז אינגל

66.41666667

א.ס .רמת השרון62.76666667
62.28333333
61.85

59.86666667

שלי בראון

16.5
הפועל עמק יזרעאל

נגה דותן

14.2
מכבי גלגולים כרמיאל

שירה לברן

בני הרצליה13.1 OA

ענבר אברג'יל

13.6
הפועל עמק יזרעאל

רומי טבע

הפועל גדרות

מרוה רווה

16.4
הפועל עמק יזרעאל

ענבר אברג'יל

14.0333333
הפועל עמק יזרעאל

מיקה פרנקל

תקווה
מכבי מקפת פתח13.1

ליאור חביב

א.ס .רמת השרון13.5

יערה בן משה

52.05
הפועל עמק יזרעאל

עלמה רויטמן

16.15
הפועל עמק יזרעאל

א.ס .רמת השרון12.65

ליבי קלמן

הפועל משגב

קליינברט שקד

הפועל מ.א .ברנר48.7

מרגוליס יובל

הפועל מ.א .ברנר12.9

לינוי ויקיוסקי

הפועל מ.א .ברנר46.9

מיקה פרנקל

תקווה
מכבי מקפת פתח12.5

שילי נוה

44
הפועל ראשון לציון

11.1

יערה בן משה

8.6
הפועל עמק יזרעאל

מיקה פרנקל

תקווה
מכבי מקפת פתח40.7

רומי טבע
שילי נוה

הפועל גדרות

15.2
הפועל ראשון לציון

אלינור טיקולסקר

ע.ל.ה רעננה

מיקה מרחבי
אודליה סופר

16
15.1

מרגוליס יובל

הפועל מ.א .ברנר13.6333333

ליאור חביב

מרוה רווה

13.6333333
הפועל עמק יזרעאל

רומי טבע

הפועל גדרות

יערה בן משה

12.15
הפועל עמק יזרעאל

עדן ורה

מכבי חיפה

סלומן רותם

הפועל מ.א .ברנר13.0333333

הפועל תל אביב 14.9

שי צוברי

הפועל משגב

8.56666667

שי צוברי

הפועל גדרות

הפועל תל אביב 13.5

פרגודין רותם

הפועל מ.א .ברנר0

שי צוברי

הפועל גדרות

0

פרגודין רותם

הפועל מ.א .ברנר0

נטע עסיס

הפועל משגב

קליינברט שקד

הפועל מ.א .ברנר0

פרגודין רותם

הפועל מ.א .ברנר0

קטרון מיקה

הפועל מ.א .ברנר0

אלינור טיקולסקר

ע.ל.ה רעננה

15.1

הפועל מ.א .ברנר0

קטרון מיקה

הפועל מ.א .ברנר0

נעמה סמטה

הפועל מ.א .ברנר0

מיקה מרחבי

הפועל תל אביב 14.9

0

אודליה סופר

הפועל תל אביב 13.5

שי צוברי

הפועל גדרות

פרגודין רותם

הפועל מ.א .ברנר0

קטרון מיקה

0

נטע עסיס
יערה גילת

הפועל משגב

26.16666667

0

הפועל גדרות

13.4333333

12.2

13.2

0

נטע ליטבה

57.03333333

א.ס .רמת השרון29.85

קטרון מיקה

הפועל מ.א .ברנר0

נעמה סמטה

הפועל מ.א .ברנר0

נעמה סמטה

הפועל מ.א .ברנר0

נטע עסיס

הפועל משגב

נעמה סמטה

הפועל מ.א .ברנר0

לינוי ויקיוסקי

הפועל מ.א .ברנר0

מיקה מרחבי

הפועל תל אביב 0

מיקה מרחבי

הפועל תל אביב 0

שי צוברי

הפועל גדרות

0

מיקה מרחבי

הפועל תל אביב 0

מאי נקר

הפועל תל אביב 0

מאי נקר

הפועל תל אביב 0

פרגודין רותם

הפועל מ.א .ברנר0

מאי נקר

הפועל תל אביב 0

מאי נקר

הפועל תל אביב 0

נועה פלג

הפועל תל אביב 0

נועה פלג

הפועל תל אביב 0

קטרון מיקה

הפועל מ.א .ברנר0

נועה פלג

הפועל תל אביב 0

נועה פלג

הפועל תל אביב 0

שלו זהר

הפועל תל אביב 0

שלו זהר

הפועל תל אביב 0

נעמה סמטה

הפועל מ.א .ברנר0

שלו זהר

הפועל תל אביב 0

שלו זהר

הפועל תל אביב 0

עלמה שייט

הפועל תל אביב 0

עלמה שייט

הפועל תל אביב 0

מאי נקר

הפועל תל אביב 0

עלמה שייט

הפועל תל אביב 0

עלמה שייט

הפועל תל אביב 0

מירב שפירו

הפועל תל אביב 0

מירב שפירו

הפועל תל אביב 0

נועה פלג

הפועל תל אביב 0

הפועל תל אביב 0

שילי נוה

לציון
הפועל ראשון 0

נטע ליטבה

א.ס .רמת השרון0

שלו זהר

הפועל תל אביב 0

אלינור טיקולסקר

ע.ל.ה רעננה

0

עלמה שייט

הפועל תל אביב 0

אודליה סופר

הפועל תל אביב 0

מירב שפירו

הפועל תל אביב 0

נטע עסיס

הפועל משגב

מירב שפירו

הפועל תל אביב 0

מירב שפירו

מיקה פרנקל

מכבי מקפת פתח 0תקווה

אלינור טיקולסקר

ע.ל.ה רעננה

נטע ליטבה

א.ס .רמת השרון0

אודליה סופר

הפועל תל אביב 0

0

0

אלינור טיקולסקר

ע.ל.ה רעננה

אודליה סופר

הפועל תל אביב 0

0

שם ומשפחה
ישראל שי

תוצאה

אגודה
א.ס .רמת השרון19.7

מיקה טרבס

בני הרצליה

רומי טל

19.4

שם ומשפחה

אגודה

שם ומשפחה

תוצאה

רוני כץ

בני הרצליה

18.05

נוי נוף

מאיה רובינשטיין

בני הרצליה

17.9

מאיה רובינשטיין

תוצאה

אגודה
א.ס .רמת השרון19
בני הרצליה

18.9

תוצאה

אגודה

בר ויגנפלד

בני הרצליה

18.4

רומי טל

מאיה רובינשטיין

בני הרצליה

18.3

נוי נוף

א.ס .רמת השרון73.76666667

א.ס .רמת השרון19.3

נועה אלרון

מכבי חיפה

17.85

רומי טל

נוי נוף

א.ס .רמת השרון18.3

מאיה רובינשטיין

בני הרצליה

73.4

נוי נוף

א.ס .רמת השרון19.26666667

נעמי גרדב

קרית אונו

17.85

אלונה לנדסברג

בני הרצליה

18.6333333

רומי טל

א.ס .רמת השרון18.3

מיקה טרבס

בני הרצליה

73.05

אליאן שלמה

הפועל אור יהודה19.23333333

הדס טל

א.ס .רמת השרון17.8

רומי יהודה

מטה אשר

18.6

גלי ניצן

בני הרצליה

18.2

ישראל שי

א.ס .רמת השרון72.88333333

מיה יוספפון

א.ס .רמת השרון19.2

א.ס .רמת השרון17.75

יהב זוהר

הפועל אור יהודה18.4666667

אליאן שלמה

הפועל אור יהודה18.2

מיה יוספפון

א.ס .רמת השרון72.73333333

א.ס .רמת השרון18.2

יהב זוהר

הפועל אור יהודה72.45

19.16666667

אלה תובל

בני הרצליה

נטע לוי

א.ס .רמת השרון19.16666667

רומי טל

א.ס .רמת השרון18.8666667

שם ומשפחה

אגודה

שם ומשפחה

תוצאה

א.ס .רמת השרון74.21666667

נויה דנילוב

נתניה

17.7

מיה יוספפון

א.ס .רמת השרון18.4333333

מיה יוספפון

מיקה טרבס

בני הרצליה

17.65

אליאן שלמה

הפועל אור יהודה18.3666667

נגה פירון

נתניה

18.2

רוני כץ

בני הרצליה

רוני כץ

בני הרצליה

19.03333333

יהב זוהר

הפועל אור יהודה17.55

נעמי גרדב

קרית אונו

18.3666667

מיקה טרבס

בני הרצליה

18.1

אליאן שלמה

הפועל אור יהודה72

בר ויגנפלד

בני הרצליה

18.96666667

ליאור רב-אחא

הפועל גדרות

17.4666667

יובל אדלר

מטה אשר

18.35

יהב זוהר

הפועל אור יהודה18

עינב הרשקוביץ

בני הרצליה

18.9

רומי יהודה

מטה אשר

17.4666667

ישראל שי

ביאנה מילמן

18
הפועל ראשון לציון

שיר שיכורי

הפועל משגב

18.9

מאיה ליפשיץ

הפועל אור יהודה17.45

ליהיא פודים

א.ס .רמת השרון18.9

א.ס .רמת השרון18.3333333
18.1333333

נועה אלרון

מכבי חיפה

נגה פירון

נתניה

17.45

הדס טל

א.ס .רמת השרון18.1

מטה אשר

71.96666667
71.91666667

נגה פירון

נתניה

רוני כץ

בני הרצליה

17.9

ליהיא פודים

א.ס .רמת השרון71.76666667

רומי יהודה

מטה אשר

17.9

הדס טל

א.ס .רמת השרון71.73333333

דרגה ה'

עמית רוקח

בני הרצליה

18.86666667

עמית רוקח

בני הרצליה

17.4

גלי ניצן

בני הרצליה

יובל אדלר

מטה אשר

17.9

בר ויגנפלד

בני הרצליה

71.21666667

מאיה גרטמן

בני הרצליה

18.83333333

עמית עבדי

מכבי חיפה

17.4

שונית קלברג

18.0666667
מכבי גלגולים כרמיאל

מאיה גרטמן

בני הרצליה

17.8

יובל אדלר

מטה אשר

71.15

אלונה לנדסברג

בני הרצליה

18.83333333

ליהיא פודים

א.ס .רמת השרון17.3

ליהיא פודים

א.ס .רמת השרון18.0666667

הדר שבתאי

הפועל גדרות

17.8

עדי לנצ'ינסקי

הפועל משגב

71.01666667

שירה קרן

א.ס .רמת השרון18.83333333

עינב הרשקוביץ

בני הרצליה

17.3

ביאנה מילמן

18.0333333
הפועל ראשון לציון

ישראל שי

א.ס .רמת השרון17.7

נועה אלרון

מכבי חיפה

70.88333333

א.ס .רמת השרון18.73333333

ביאנה מילמן

70.85
הפועל ראשון לציון

הדס טל
עדי לנצ'ינסקי

הפועל משגב

18.7

עינב בית הלחמי

מכבי חיפה

17.25

רוני שנטל

הפועל משגב

18.0333333

עדי לנצ'ינסקי

הפועל משגב

יובל אדלר

מטה אשר

17.2

יובל דה קסטרו

מטה אשר

18

נועם לוי

א.ס .רמת השרון17.5

נעמי גרדב

א.ס .רמת השרון17.5

נועם לוי

א.ס .רמת השרון18.7

נוי נוף

תבל ברעם

א.ס .רמת השרון18.63333333

עדי לנצ'ינסקי

נטע נוסוביצקי

בני הרצליה

מאיה קריק

הפועל תל אביב 18.6

א.ס .רמת השרון17.2
הפועל משגב

17.15

17.5

קרית אונו

70.41666667

הדר שבתאי

הפועל גדרות

17.9666667

ליהיא פודים

אלה תובל

בני הרצליה

70.33333333

נגה פירון

נתניה

17.9666667

אלה תובל

בני הרצליה

17.4

אלונה לנדסברג

בני הרצליה

70.26666667

ישראל שי

א.ס .רמת השרון17.15

שיר שיכורי

הפועל משגב

17.9333333

אביטל יוספין

הפועל משגב

17.4

שירה קרן

מירי קאיקוב

17.1
הפועל ראשון לציון

מיקה טרבס

בני הרצליה

17.9

נועה אלרון

מכבי חיפה

17.3

נויה דנילוב

נתניה

69.93333333

גלי ניצן

בני הרצליה

18.56666667

שרה שימחי

נתניה

17.1

מאיה ליפשיץ

הפועל אור יהודה17.9

שירה קרן

א.ס .רמת השרון17.3

עמית רוקח

בני הרצליה

69.9

אליאן שפילר

מטה אשר

18.55

פניה בסוב

מטה אשר

17.0333333

אלה תובל

הפועל משגב

17.2

שיר שיכורי

הפועל משגב

69.83333333

מטר רוזנר

מטה אשר

17.1

נועם לוי

רוני שנטל

18.6

18.0666667

רומי יהודה

72.08333333

בני הרצליה

17.7666667

שיר שיכורי

א.ס .רמת השרון70.2

א.ס .רמת השרון69.73333333

הפועל משגב

18.5

כרמיאל
מכבי גלגולים 17

שרון

הפועל משגב

17.7666667

יובל דה קסטרו

אביטל יוספין

הפועל משגב

18.5

נועם לוי

א.ס .רמת השרון17

עדי לנצ'ינסקי

הפועל משגב

17.6666667

הדס טל

א.ס .רמת השרון17.1

עינב הרשקוביץ

בני הרצליה

69.66666667

מאיה רובינשטיין

בני הרצליה

18.46666667

שירה קרן

א.ס .רמת השרון17

מירי קאיקוב

17.6666667
הפועל ראשון לציון

הילה -מור ברק

א.ס .רמת השרון17

מאיה גרטמן

בני הרצליה

69.48333333

יהב זוהר

הפועל אור יהודה18.43333333

א.ס .רמת השרון17

69.41666667

גלי ניצן

בני הרצליה

16.95

לין ויינשטיין

מטה אשר

17.6

נטע לוי

הדר שבתאי

הפועל גדרות

שרון

הפועל משגב

18.4

נטע נוסוביצקי

בני הרצליה

16.9

אביטל יוספין

הפועל משגב

17.3666667

נויה דנילוב

נתניה

17

שונית קלברג

69.33333333
מכבי גלגולים כרמיאל

יעל שכטר

מכבי חיפה

18.4

מיה יוספפון

א.ס .רמת השרון16.9

שרה שימחי

נתניה

17.3666667

יעל שכטר

מכבי חיפה

16.9

מאיה ליפשיץ

הפועל אור יהודה69.08333333

ליאור רב-אחא

16.8

שרון

הפועל משגב

מירי קאיקוב

68.76666667
הפועל ראשון לציון

הפועל גדרות

18.3

בר ויגנפלד

בני הרצליה

16.85

דק אורי

הפועל מ.א .ברנר17.3

ליה פרידמן

הפועל גדרות

נגה פירון

נתניה

18.3

רוני אלזס

הפועל גדרות

16.85

שחר נדב

הפועל תל אביב 17.2333333

אבישי ליה

הפועל מ.א .ברנר16.8

הילה -מור ברק

א.ס .רמת השרון18.2

ביאנה מילמן

16.85
הפועל ראשון לציון

רוני שנטל

16.8

נטע נוסוביצקי

אגם פרוסטה

הפועל תל אביב 18.1

מיה ויינשטיין

18.1

מטה אשר

מאיה גרטמן

בני הרצליה

17.2

שונית קלברג

16.8
מכבי גלגולים כרמיאל

נויה דנילוב

נתניה

17.2

ירדן גולן

תקווה
מכבי מקפת פתח16.7

מטר רוזנר

17.1333333
מכבי גלגולים כרמיאל

68.43333333

שרון

הפועל משגב

16.8

פניה בסוב

מטה אשר

68.23333333

רוני אלזס

הפועל גדרות

16.7

אביטל יוספין

הפועל משגב

68.16666667

שיר שטיינברג

תקווה
מכבי מקפת פתח16.65

תמר פדר

נתניה

17.1333333

פניה בסוב

מטה אשר

16.7

נטע לוי

א.ס .רמת השרון68.06666667

א.ס .רמת השרון16.6

רוני כץ

בני הרצליה

17.1
17.1

שחר נדב

הפועל תל אביב 18.06666667

מאיה לטי

18.03333333

תבל ברעם

ע.ל.ה רעננה

הפועל משגב

בני הרצליה

69.01666667

מירי קאיקוב

16.7
הפועל ראשון לציון

יובל דה קסטרו

מטה אשר

67.9

נויה דנילוב

נתניה

18.03333333

טל שוורץ

מכבי קריות

16.45

מיה ויינשטיין

מטה אשר

שקד מאירן

תקווה
מכבי מקפת פתח16.7

אליאן שפילר

מטה אשר

67.85

רומי יהודה

מטה אשר

18

אלונה לנדסברג

בני הרצליה

16.4

שקד מאירן

תקווה
מכבי מקפת פתח17.1

שחר נדב

הפועל תל אביב 16.7

רוני שנטל

הפועל משגב

67.73333333

א.ס .רמת השרון17.0666667

עמית רוקח

בני הרצליה

16.6

עמית עבדי

מכבי חיפה

67.66666667

בני הרצליה

17.0333333

ליאור רב-אחא

הפועל גדרות

16.6

פז גבע

נתניה

67.66666667

פז גבע

נתניה

יובל כהן

הפועל גדרות

16.35

בר ויגנפלד

בני הרצליה

17

מטר רוזנר

16.6
מכבי גלגולים כרמיאל

ליאור רב-אחא

הפועל גדרות

67.6

מאיה ליפשיץ

הפועל אור יהודה17.93333333

הדר שבתאי

הפועל גדרות

16.35

אליאן שפילר

מטה אשר

17

שונית קלברג

16.6
מכבי גלגולים כרמיאל

יעל שכטר

מכבי חיפה

67.6

בני הרצליה

16.9666667

נעמי גרדב

אבישי ליה

הפועל מ.א .ברנר17.96666667

מאיה קריק

הפועל תל אביב 16.4

שירה קרן

ביאנה מילמן

17.96666667
הפועל ראשון לציון

אליסיה אולשנצקי

הפועל תל אביב 16.4

עמית רוקח

17.96666667

16.6

שרה שימחי

נתניה

א.ס .רמת השרון16.6

מיה ויינשטיין

מטה אשר

שחר נדב

הפועל תל אביב 67.3

ירדן גולן

17.93333333
מכבי מקפת פתח תקווה

פז גבע

נתניה

16.3

עינב הרשקוביץ

שונית קלברג

17.86666667
מכבי גלגולים כרמיאל

אליאן שפילר

מטה אשר

16.3

פז גבע

נתניה

16.9

תבל ברעם

אלי נאמן

הפועל תל אביב 17.83333333

אליאן שלמה

הפועל אור יהודה16.2

עמית עבדי

מכבי חיפה

16.7666667

עינב הרשקוביץ

בני הרצליה

קרית אונו

הילה -מור ברק

א.ס .רמת השרון66.76666667

מטה אשר

16.75

פז גבע

נתניה

16.5

מאיה קריק

הפועל תל אביב 66.66666667

עמית עבדי

מכבי חיפה

17.8

ענת רוזנברג

מכבי קריות

16.15

הילה -מור ברק

א.ס .רמת השרון16.7666667

ירדן גולן

תקווה
מכבי מקפת פתח16.5

שרה שימחי

נתניה

17.76666667

מיה ויינשטיין

מטה אשר

16.1333333

פניה בסוב

16.4

פניה בסוב

16.5

מטה אשר

17.75

גאיה טבע

הפועל גדרות

16.1

נטע נוסוביצקי

בני הרצליה

16.6333333

אלונה לנדסברג

בני הרצליה

טל שוורץ

מכבי קריות

17.73333333

ליאור פרומין

מכבי קריות

16.05

יעל שכטר

מכבי חיפה

16.6

אגם פרוסטה

הפועל תל אביב 16.4

יובל אדלר

מטה אשר

17.7

שרון

הפועל משגב

16.05

נועם לוי

א.ס .רמת השרון16.5333333

נטע נוסוביצקי

בני הרצליה

16.3

שיר שטיינברג

ניקה סקולסקי שיין

67.43333333
67.33333333

66.58333333

רוני אלזס

הפועל גדרות

תבל ברעם

א.ס .רמת השרון66.26666667
66.11666667
מכבי מקפת פתח תקווה

מכבי חיפה

17.66666667

אלה תובל

בני הרצליה

16

טל שוורץ

מכבי קריות

16.4333333

הילה גולדשטיין

הפועל גדרות

16.3

טל שוורץ

מכבי קריות

65.91666667

ליה ברייר

מטה אשר

17.65

ניקה סקולסקי שיין

מכבי חיפה

15.95

נוי ברנשטיין

מטה אשר

16.4

ליה ברייר

מטה אשר

16.3

לין ויינשטיין

מטה אשר

65.45

נועה אלרון

מכבי חיפה

17.6

שיר שיכורי

הפועל משגב

15.8

אגם סין אלי

תקווה
מכבי מקפת פתח16.4

מאיה קריק

הפועל תל אביב 16.1

ירדן גולן

תקווה
מכבי מקפת פתח65.4

נעמי גרדב

קרית אונו

17.6

יובל דה קסטרו

מטה אשר

15.8

מאיה לטי

ע.ל.ה רעננה

גרינגר טליה

תקווה
מכבי מקפת פתח16.1

אבישי ליה

הפועל מ.א .ברנר65.13333333

דק אורי

הפועל מ.א .ברנר17.53333333

הילי ניר

מטה אשר

15.8

נטע לוי

א.ס .רמת השרון16.3

יובל כהן

הפועל גדרות

16

דק אורי

הפועל מ.א .ברנר65.13333333

ספיר אורן

הפועל תל אביב 17.5

יעל שכטר

מכבי חיפה

15.7

שירי שטרינברג

נתניה

16.1666667

אליאן שפילר

מטה אשר

16

ניקה סקולסקי שיין

מכבי חיפה

מאיה גרטמן

בני הרצליה

15.65

שיר שטיינברג

16.1333333
מכבי מקפת פתח תקווה

מיה ויינשטיין

מטה אשר

16

עינב בית הלחמי

מכבי חיפה

64.81666667

מאירי שיר

הפועל מ.א .ברנר15.65

לין ויינשטיין

מטה אשר

15.9

יובל כהן

הפועל גדרות

64.75

17.46666667

ליאור פרומין

מכבי קריות

גרינגר טליה

תקווה
מכבי מקפת פתח17.45

ליה פרידמן

הפועל גדרות

16.3666667

16.1

64.98333333

מיטל פטולסקי

הפועל מ.א .ברנר17.43333333

נטע לוי

שיר שטיינברג

17.43333333
מכבי מקפת פתח תקווה

הילה גולדשטיין

הפועל גדרות

נתניה

17.4

שחר נדב

הפועל תל אביב 15.3

אריאל שניר

הילי ניר

מטה אשר

17.35

אלי נאמן

הפועל תל אביב 15.25

יובל כהן

הפועל גדרות

לין ויינשטיין

מטה אשר

17.35

נעמה טל לפידות

הפועל תל אביב 15.2

גרינגר טליה

מכבי מקפת פתח16תקווה

הדר שבתאי

הפועל גדרות

17.3

מירי קאיקוב

17.3
הפועל ראשון לציון

שי בקר

א.ס .רמת השרון15.6
15.4

רוזובסקי ליזה

16.0666667
מכבי מקפת פתח תקווה

שיר שטיינברג

תקווה
מכבי מקפת פתח15.9

הילי ניר

מטה אשר

יעל חזן

16.0666667
מכבי מקפת פתח תקווה

אגם סין אלי

תקווה
מכבי מקפת פתח15.9

אלי נאמן

הפועל תל אביב 64.35

מטה אשר

16.05

מאיה ליפשיץ

הפועל אור יהודה15.8

אגם פרוסטה

הפועל תל אביב 64.26666667

16.0333333

אלי נאמן

הפועל תל אביב 15.8

נוי ברנשטיין

מטה אשר

אגם פרוסטה

הפועל תל אביב 15.1

רוני אלזס

הפועל גדרות

17.26666667

אביטל יוספין

הפועל משגב

14.9

ליאור פרומין

ענת רוזנברג

מכבי קריות

17.23333333

ליה ברייר

מטה אשר

14.8666667

מיכל אסולין

מאירי שיר

הילה גולדשטיין

הפועל גדרות

63.93333333

מיכל אסולין

מכבי קריות

15.8

נוי ברנשטיין

מטה אשר

63.6
63.55

ניקה סקולסקי שיין

מכבי חיפה

15.9666667

עמית עבדי

מכבי חיפה

15.7

ליאור פרומין

מכבי קריות

שי בקר

נתניה

15.9666667

הילי ניר

מטה אשר

15.6

מאירי שיר

הפועל מ.א .ברנר63.11666667

מכבי קריות

15.9333333

דק אורי

הפועל מ.א .ברנר15.5

אליסיה אולשנצקי

הפועל תל אביב 62.33333333

מכבי קריות

15.8666667
15.8

דק אורי

הפועל מ.א .ברנר14.8

הילי ניר

מטה אשר

מטה אשר

17.1

הילה -מור ברק

א.ס .רמת השרון14.8

שני שוקרון

תקווה
מכבי מקפת פתח15.8

נוי ברנשטיין

מטה אשר

17.1

אבישי ליה

הפועל מ.א .ברנר14.7

ספיר אורן

הפועל תל אביב 15.8

שירי שטרינברג

נתניה

17.1

לין ויינשטיין

מטה אשר

14.6

רוני אלזס

עינב בית הלחמי

מכבי חיפה

17.06666667

מיטל פטולסקי

הפועל מ.א .ברנר14.5

אבישי ליה

הפועל מ.א .ברנר15.6666667

אגם סין אלי

17.06666667
מכבי מקפת פתח תקווה

רוני שנטל

הפועל משגב

14.4

מאירי שיר

הפועל מ.א .ברנר15.5666667

כפיר אוחיון

מכבי קריות

17.06666667

שי בקר

נתניה

14.05

מאיה קריק

הפועל תל אביב 15.5666667

מיכל אסולין

מכבי קריות

17.06666667

אריאל שניר

מטה אשר

13.0666667

עינב בית הלחמי

מכבי חיפה

יובל דה קסטרו

אריאל שניר

הפועל מ.א .ברנר17.2

15.2

64.55

הפועל גדרות

ניקה סקולסקי שיין

מכבי חיפה

15.4

ענת רוזנברג

מכבי קריות

62.25

מאיה לטי

ע.ל.ה רעננה

15.3

שי בקר

נתניה

61.71666667

טל שוורץ

מכבי קריות

15.3

מיכל אסולין

מכבי קריות

61.28333333

שרה שימחי

נתניה

15.2

אריאל שניר

מטה אשר

60.41666667

עינב בית הלחמי

מכבי חיפה

15

ליה פרידמן

הפועל גדרות

60.06666667

נוי ברנשטיין

מטה אשר

14.9

שירי שטרינברג

נתניה

59.86666667

אליסיה אולשנצקי

הפועל תל אביב 14.8

מיטל פטולסקי

הפועל מ.א .ברנר58.86666667

מאירי שיר

הפועל מ.א .ברנר14.7

15.5

כפיר אוחיון

15.4666667

15.7666667

תבל נחשון

מכבי קריות

56.23333333

14.4

גאיה טבע

הפועל גדרות

53.86666667

מטה אשר
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שירי שטרינברג

נתניה

12.9

הילה גולדשטיין

הפועל גדרות

שי בקר

נתניה

14.3

גלי ניצן

בני הרצליה

53.21666667

תבל נחשון

מכבי קריות

16.93333333

מיכל אסולין

מכבי קריות

12.55

אלי נאמן

הפועל תל אביב 15.4666667

אריאל שניר

מטה אשר

14.2

מטר רוזנר

50.73333333
מכבי גלגולים כרמיאל

הילה גולדשטיין

הפועל גדרות

16.76666667

ליה פרידמן

הפועל גדרות

10.9

ענת רוזנברג

מכבי קריות

15.3666667

ליאור פרומין

מכבי קריות

14.1

מאיה לטי

ע.ל.ה רעננה

רוזובסקי ליזה

16.63333333
מכבי מקפת פתח תקווה

תבל נחשון

מכבי קריות

10

ליאור רב-אחא

הפועל גדרות

15.2333333

תבל נחשון

מכבי קריות

14.1

גרינגר טליה

תקווה
מכבי מקפת פתח49.55

אליסיה אולשנצקי

הפועל תל אביב 16.56666667

נועה אליעז

בני הרצליה

0

תבל נחשון

מכבי קריות

15.2

גאיה טבע

הפועל גדרות

13.9

אגם סין אלי

49.36666667
מכבי מקפת פתח תקווה

ע.ל.ה רעננה

יובל כהן

הפועל גדרות

16.36666667

מאיה לטי

מכבי קריות

49.7

0

אראל צידון

הפועל תל אביב 15.1666667

שני שוקרון

תקווה
מכבי מקפת פתח13.9

ליה ברייר

מטה אשר

אראל צידון

הפועל תל אביב 0

כפיר אוחיון

מכבי קריות

15.0666667

נעמה טל לפידות

הפועל תל אביב 13.8

שקד מאירן

48.73333333
מכבי מקפת פתח תקווה

אודליה סופר

הפועל תל אביב 0

שלו אוחיון

מכבי קריות

14.7666667

שירי שטרינברג

נתניה

13.7

כפיר אוחיון

מכבי קריות

46.53333333

הפועל תל אביב 0

אגם פרוסטה

הפועל תל אביב 14.6666667

ענת רוזנברג

מכבי קריות

13.5

שני שוקרון

46.03333333
מכבי מקפת פתח תקווה

מכבי מקפת פתח 0תקווה

אליסיה אולשנצקי

הפועל תל אביב 14.5666667

מיטל פטולסקי

הפועל מ.א .ברנר13.1

ספיר אורן

הפועל תל אביב 44.7

תבל ברעם

א.ס .רמת השרון14.4333333

אראל צידון

הפועל תל אביב 11.5

אראל צידון

הפועל תל אביב 42.76666667

14.2666667
מכבי מקפת פתח תקווה

ספיר אורן

הפועל תל אביב 11.4

נעמה טל לפידות

הפועל תל אביב 41.96666667

רוזובסקי ליזה

תקווה
מכבי מקפת פתח32.7

שני שוקרון

16.33333333
מכבי מקפת פתח תקווה

ליה פרידמן

הפועל גדרות

16.26666667

אראל צידון

הפועל תל אביב 16.1

אלה זלטוקרילוב

יעל חזן

15.93333333
מכבי מקפת פתח תקווה

רוזובסקי ליזה

שקד מאירן

14.93333333
מכבי מקפת פתח תקווה

שני שוקרון

מכבי מקפת פתח 0תקווה

גאיה טבע

הפועל גדרות

9.766666667

אגם סין אלי

מכבי מקפת פתח 0תקווה

ירדן גולן

נועה אליעז

בני הרצליה

0

יעל חזן

מכבי מקפת פתח 0תקווה

גאיה טבע

הפועל גדרות

14.1

נועה אליעז

בני הרצליה

0

48.81666667

אודליה סופר

הפועל תל אביב 0

שקד מאירן

מכבי מקפת פתח 0תקווה

מיטל פטולסקי

הפועל מ.א .ברנר13.8333333

אודליה סופר

הפועל תל אביב 0

יעל חזן

אלה זלטוקרילוב

הפועל תל אביב 0

גרינגר טליה

מכבי מקפת פתח 0תקווה

נעמה טל לפידות

הפועל תל אביב 12.9666667

אלה זלטוקרילוב

הפועל תל אביב 0

תמר פדר

נעמה טל לפידות

הפועל תל אביב 0

כפיר אוחיון

מכבי קריות

0

נועה אליעז

בני הרצליה

רוזובסקי ליזה

מכבי מקפת פתח 0תקווה

שלו אוחיון

מכבי קריות

מטר רוזנר

כרמיאל
מכבי גלגולים 0

שלו אוחיון

מכבי קריות

0

אודליה סופר

הפועל תל אביב 0

יעל חזן

מכבי מקפת פתח 0תקווה

נועה אליעז

בני הרצליה

שלו אוחיון

מכבי קריות

0

תמר פדר

נתניה

0

אלה זלטוקרילוב

הפועל תל אביב 0

שלו אוחיון

מכבי קריות

0

אודליה סופר

הפועל תל אביב 0

תמר פדר

נתניה

0

מאי גולן

נתניה

0

ליה ברייר

מטה אשר

0

תמר פדר

נתניה

0

אלה זלטוקרילוב

הפועל תל אביב 0

מאי גולן

נתניה

0

ספיר אורן

הפועל תל אביב 0

מאי גולן

נתניה

0

מאי גולן

נתניה

0

מאי גולן

0

מכבי מקפת פתח32תקווה
נתניה

17.13333333
14.76666667
0

נתניה

0

שם ומשפחה

תוצאה

אגודה

שם ומשפחה

תוצאה

אגודה

שם ומשפחה

יולי יאורי

א.ס .רמת השרון19.5

שיר הכרפלד

בני הרצליה

לירון פורץ

א.ס .רמת השרון19.45

אופאל קוק

א.ס .רמת השרון18.85

אופאל קוק

אופאל קוק
אמנדה חורי

א.ס .רמת השרון19.3
מטה אשר

19.25

18.9333333

אגודה

תוצאה

לירון פורץ

א.ס .רמת השרון19.6

לירון פורץ

א.ס .רמת השרון19.4

לירון פורץ

א.ס .רמת השרון19.6

סיון קניאגר

א.ס .רמת השרון19.3

אופאל קוק

א.ס .רמת השרון76.85

19.3

אופאל קוק

א.ס .רמת השרון19.1

תהילה פלקס

מטה אשר

יולי יאורי

א.ס .רמת השרון74.95

לירון פורץ

א.ס .רמת השרון18.75

תהילה פלקס

מטה אשר

נועה לביא

הפועל אור יהודה18.45

נועה לביא

הפועל אור יהודה18.9

שיר הכרפלד

נויה אורן

א.ס .רמת השרון19.25

יולי יאורי

סיון קניאגר

א.ס .רמת השרון19.15

ליאורה קוזיקרו

א.ס .רמת השרון18.4

הילה בז'ה

הפועל אור יהודה18.8

ליהיא אושנסקי

מכבי מקפת פתח19תקווה

נועה לביא

18.3

ליבי וונברג

א.ס .רמת השרון18.7

ליבי וונברג

א.ס .רמת השרון19

סיון קניאגר

א.ס .רמת השרון74.85

תהילה פלקס

מטה אשר

סיון קניאגר

א.ס .רמת השרון18.3

נוגה תדמור

מטה אשר

ליהיא אושנסקי

תקווה
מכבי מקפת פתח19.05

ליבי וונברג

א.ס .רמת השרון18.3

יולי יאורי

הפועל אור יהודה18.1

ליאורה קוזיקרו

דנה בקר
הדר מלכה

תקווה
מכבי מקפת פתח18.9

הילה בז'ה

א.ס .רמת השרון18.9

תהילה פלקס

מטה אשר

ליאור כובס

מטה אשר

ע.ל.ה רעננה

18.8

נועה לביא

הפועל אור יהודה18.8

דנה בקר

אביב שובל

תקווה
מכבי מקפת פתח18.8

בר ישראל

נטע גולדמן

א.ס .רמת השרון18.8

נויה אורן

19

75.1

הפועל אור יהודה74.85

א.ס .רמת השרון18.35

תמר טרפיקנט

אגודה

אגודה
א.ס .רמת השרון77.2

בני הרצליה

מטה אשר

19.1

שם ומשפחה

תוצאה

שם ומשפחה

תוצאה

18.1
18

מכבי מקפת פתח18תקווה
מכבי קריות

18

מטה אשר

18.45
18.2

סיון קניאגר

א.ס .רמת השרון18.1

עלמה ברנדה

הפועל מ.א .ברנר17.85

נטע גולדמן

א.ס .רמת השרון18.9

ליבי וונברג

נועה לביא

הפועל אור יהודה18.7

שיר הכרפלד

א.ס .רמת השרון18.7

יולי יאורי

א.ס .רמת השרון74.3
בני הרצליה

73.98333333

הילה בז'ה

הפועל אור יהודה73.75

תהילה פלקס

מטה אשר

ליהיא אושנסקי

תקווה
מכבי מקפת פתח73.6

רוני אשל

הפועל תל אביב 18.5

נויה אורן

א.ס .רמת השרון73.35

הפועל אור יהודה18.3

אמנדה חורי

מטה אשר

דנה בקר

תקווה
מכבי מקפת פתח72.95

שיר הכרפלד

בני הרצליה

17.8

הילה בז'ה

אמנדה חורי

מטה אשר

17.8

נוגה תדמור

מטה אשר

18.6

18.3

72.95

דרגה ו

נויה אורן

א.ס .רמת השרון17.8

דנה בקר

תקווה
מכבי מקפת פתח18.3

נטע גולדמן

דנה בקר

תקווה
מכבי מקפת פתח17.75

נויה אורן

א.ס .רמת השרון18.3

ליאורה קוזיקרו

מטה אשר

72.3

ליהיא אושנסקי

תקווה
מכבי מקפת פתח17.65

הדר מלכה

א.ס .רמת השרון18.2

נוגה תדמור

מטה אשר

71.8

רוני אשל

הפועל תל אביב 18.7

מיקה שלומי

הפועל משגב

רוני אשל

הפועל תל אביב 17.6

לילה אלקלאי

נתניה

18.2

יעל פולק

הפועל משגב

71.65

אופרי דקל

א.ס .רמת השרון18.7

עלמה ברנדה

הפועל מ.א .ברנר17.75

נטע גולדמן

א.ס .רמת השרון17.6

ליה גולן

נתניה

18.2

ליאור כובס

מטה אשר

71.4

הפועל אור יהודה18.6

רוני גבריאל

הפועל אור יהודה17.75

נטע מרקוס

הפועל מ.א .ברנר17.5

מיה פרנקל

נתניה

18.2

אופרי דקל

א.ס .רמת השרון71.2

אופרי דקל

א.ס .רמת השרון17.5

ליהיא מסיקה

נתניה

18.2

הדר מלכה

א.ס .רמת השרון71.1

אופרי דקל

א.ס .רמת השרון17.6

יעל פולק

הפועל משגב

17.35

בר ים

נתניה

18.2

רוני גבריאל

נטע גולדמן

א.ס .רמת השרון17.5

ליאור כובס

מטה אשר

17.3

נעמי ששי
דריאן ניצן

נתניה

18.2

מיקה שלומי

א.ס .רמת השרון18

יעל פולק

הפועל משגב

18.75

אמנדה חורי

מטה אשר

נוגה תדמור

מטה אשר

18.75

ליהיא אושנסקי

תקווה
מכבי מקפת פתח17.9

רוני גבריאל
ליאורה קוזיקרו
הילה בז'ה

מטה אשר

הפועל אור יהודה18.55

מיקה שלומי

הפועל משגב

תמר מילוא
ליבי וונברג
שיר הכרפלד

18.6
18.4

יעל פולק

הפועל משגב

17.9
17.85

17.75

הפועל אור יהודה18.35

הדר מלכה

א.ס .רמת השרון17.2

תמר מילוא

הפועל אור יהודה17.2

א.ס .רמת השרון18.3

נטע מרקוס

הפועל מ.א .ברנר17.15

רוני גבריאל

הפועל אור יהודה17.1

אביב שובל

מכבי מקפת פתח17תקווה

לילה אלקלאי

בני הרצליה

18.25
18.2

ליאור כובס

מטה אשר

יעל גרוטס

מטה אשר

רותם מייקי

תקווה
מכבי מקפת פתח18.15

רותם מייקי

תקווה
מכבי מקפת פתח16.55

עלמה ברנדה

הפועל מ.א .ברנר18.1

לירון ענתבי

מכבי קריות

לילה אלקלאי

נתניה

ליה גולן

נתניה

16.45

מיה פרנקל

נתניה

16.45

מאיה אסאו
רוני יופן

ע.ל.ה רעננה

18.1

תקווה
מכבי מקפת פתח18.1

בר ישראל

מכבי קריות

לירון ענתבי

מכבי קריות

17.8

תקווה
מכבי מקפת פתח18.1

אמנדה חורי

מטה אשר

נתניה

17.05

אביב שובל

מכבי מקפת פתח18תקווה
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א.ס .רמת השרון72.8

הפועל אור יהודה70.95
הפועל משגב

69.8
69.55

בר ישראל

מכבי קריות

אביב שובל

תקווה
מכבי מקפת פתח68.7

רותם מייקי

תקווה
מכבי מקפת פתח67.7

ליה גולן

נתניה

17.05

ליאור כובס

מטה אשר

17.9

לילה אלקלאי

נתניה

66.95

מיה פרנקל

נתניה

17.05

יעל פולק

הפועל משגב

17.8

ליה גולן

נתניה

66.95

16.45

ליהיא מסיקה

נתניה

17.05

לירון ענתבי

מכבי קריות

17.8

מיה פרנקל

נתניה

66.95

16.45

בר ים

נתניה

17.05

תמר טרפיקנט

ע.ל.ה רעננה

17.7

ליהיא מסיקה

נתניה

66.95

נעמי ששי
רוני יופן

נתניה
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בר ישראל

מכבי קריות

17.7

בר ים

נתניה

66.95

תקווה
מכבי מקפת פתח16.8

ענבל גוטרמן

מכבי קריות

הדר מלכה

א.ס .רמת השרון16.8

16.65

17.6

נעמי ששי
יעל גרוטס

נתניה

66.95

17.75

ליהיא מסיקה

נתניה

16.45

שחר יחזקאל

ע.ל.ה רעננה

מעיין סובלמן

מכבי קריות

17.75

בר ים

נתניה

16.45

תמר טרפיקנט

ע.ל.ה רעננה

16.3

רוני גבריאל

הפועל אור יהודה17.5

לירון ענתבי

מכבי קריות

65.5

שחר יחזקאל

ע.ל.ה רעננה

17.6

נתניה

16.45

מיקה שלומי

הפועל משגב

16.15

רוני יופן

תקווה
מכבי מקפת פתח17.5

שחר יחזקאל

ע.ל.ה רעננה

65.35

דריה טיקולסקר

הפועל אור יהודה17.4

מעיין סובלמן

מכבי קריות

65.2
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עלמה ברנדה

הפועל מ.א .ברנר62

ע.ל.ה רעננה

16.8

נעמי ששי
מעיין סובלמן

מכבי קריות

16.4

בר ישראל

מכבי קריות

16.05

תמר מילוא

יעל גרוטס

מטה אשר

16.75

נוגה תדמור

מטה אשר

16.3

מאיה אסאו

ע.ל.ה רעננה

15.9

מיקה שלומי

הפועל משגב

קיילי מוסאווי

ע.ל.ה רעננה
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שחר יחזקאל

ע.ל.ה רעננה

16.1

דריאן ניצן

תקווה
מכבי מקפת פתח15.9

אופרי דקל

דריאן ניצן

מכבי מקפת פתח16תקווה

מאיה אסאו

ע.ל.ה רעננה

7.1

רותם מייקי

תקווה
מכבי מקפת פתח15.7

רותם מייקי

נטע מרקוס

הפועל מ.א .ברנר15.6

תמר טרפיקנט

ע.ל.ה רעננה

5.75

יעל גרוטס

מטה אשר

15.5

17.5

מטה אשר

65.5

א.ס .רמת השרון17.4

תמר טרפיקנט

ע.ל.ה רעננה

תקווה
מכבי מקפת פתח17.3

נטע מרקוס

הפועל מ.א .ברנר58.25

ליאורה קוזיקרו

מטה אשר

17.2

מאיה אסאו

ע.ל.ה רעננה

58.55
58.1

נתניה

15.25

קיילי מוסאווי

ע.ל.ה רעננה

5.2

אביב שובל

מעיין סובלמן

מכבי קריות

17.2

רוני אשל

הפועל תל אביב 54.8

ליה גולן

נתניה

15.25

דריה טיקולסקר

ע.ל.ה רעננה

4.85

שחר יחזקאל

ע.ל.ה רעננה

14.15

מאיה אסאו

ע.ל.ה רעננה
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תמר מילוא

הפועל אור יהודה52.95

מיה פרנקל

נתניה

15.25

תמר מילוא

הפועל אור יהודה0

מעיין סובלמן

מכבי קריות

13.85

יעל גרוטס

מטה אשר

16.6

רוני יופן

תקווה
מכבי מקפת פתח52.4

ליהיא מסיקה

לילה אלקלאי

תקווה
מכבי מקפת פתח14.9

נתניה

15.25

רוני אשל

הפועל תל אביב 0

ענבל גוטרמן

מכבי קריות

13.65

קיילי מוסאווי

ע.ל.ה רעננה

16.5

דריה טיקולסקר

ע.ל.ה רעננה

51.15

בר ים

נתניה

15.25

רומי אבני נחמן

הפועל תל אביב 0

דריה טיקולסקר

ע.ל.ה רעננה

13.5

דריה טיקולסקר

ע.ל.ה רעננה
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קיילי מוסאווי

ע.ל.ה רעננה

50.7

נעמי ששי
ענבל גוטרמן

נתניה

15.25

אטל נוביק

מטה אשר

לירון ענתבי

מכבי קריות

13.5

רומי אבני נחמן

הפועל תל אביב 15.5

דריאן ניצן

מכבי מקפת פתח50תקווה

מכבי קריות

15

דריאן ניצן

מכבי מקפת פתח 0תקווה

קיילי מוסאווי

ע.ל.ה רעננה

13

עלמה ברנדה

הפועל מ.א .ברנר8.3

ענבל גוטרמן

מכבי קריות

רומי אבני נחמן

הפועל תל אביב 0

רוני יופן

מכבי מקפת פתח 0תקווה

רומי אבני נחמן

הפועל תל אביב 0

נטע מרקוס

הפועל מ.א .ברנר8

רומי אבני נחמן

הפועל תל אביב 15.5

אטל נוביק

מטה אשר

0

ענבל גוטרמן

מכבי קריות

0

0

אטל נוביק

מטה אשר

0

אטל נוביק

מטה אשר

0

אטל נוביק

מטה אשר

46.25
0

