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 * 1רמה 
 ישרתוצאה מקצה  מועדון שם 

 8.95 יפו וזנו דייהמנואלה ל 1

 8.8 זכרון יעקב יובל פוקס 2

 8.35 יפו אהבה רביב 3

 8.35 זכרון יעקב יהב לפר 3

 

 ב'כיתות  – 1רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 9.15 זכרון יעקב עלמה גרסיה 1

 8.85 חוף הכרמל  אלה פיטוסי 2

 8.85 יפו זרחי תמרי מ 2

 8.7 זכרון יעקב כרמל כגן  3

 8.55 חוף הכרמל  יעדי שושנ  4

 8.1 חוף הכרמל  ורד קולקובסקי 5

 7.1 חוף הכרמל  גילי יעקובי 6

 

 'גכיתות  – 1רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 9.15 זכרון יעקב מוגנועה אל 1

 9.15 זכרון יעקב נעמה דהן 1

 8.95 חוף הכרמל  ודאיים אמ 2

 8.95 יפו לין ספי 2

 8.75 זכרון יעקב דני קוהדייא 3

 8.65 פוי מריה אטרש  4

 7.85 חוף הכרמל הדנהנויה בו 5

 

 'דכיתות  – 1רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 9.4 יוקנעם .ש()ש ליאור לוי 1

 9.35 זכרון יעקב נועם גפשטיין 1

 8.9 זכרון יעקב שירה דשא 2

 8.45 ף הכרמלוח טל מנצור 3

 7.55 חוף הכרמל מאיה סופר  4

 7.15 חוף הכרמל מאיה רחמים  5
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 'הכיתות  – 1רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 9.05 חוף הכרמל תמרה ענב 1

 9.05 יוקנעם אור שחף  1

 8.75 זכרון יעקב ד רענן מזרחיוה 2

 8.4 יוקנעם יובל שוורץ 3

 

 ו'כיתות  – 1רמה 
 תוצאה מקצה ישר דוןמוע שם 

 9.2 יוקנעם נעמי אסס 1

 9 חוף הכרמל עדן פדידה 2

 8.9 יפו יחיה ךסיניאל אלשיי 3

 8.9 יוקנעם נתגנועה מו 3

 

 ג'-ב'ות כית  – 2 רמה
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 9.3 חוף הכרמל נויה דורי 1

 9.2 חוף הכרמל קמבליס יובל 2

 9.05 חוף הכרמל נעמי בורר 3

 8.95 חוף הכרמל אלה לזר שלם  4

 8.9 חוף הכרמל יעל מוזס הלר 5

 8.8 זכרון יעקב יעל דהן 6

 8.7 זכרון יעקב ליה קבסה 7

 8.6 זכרון יעקב נועה זרגרי 8

 8.6 זכרון יעקב ליהי גולדשטיין 8

 6.8 חוף הכרמל גילה טנוס לוי 9

 

 ד'כיתות  – 2רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 9.4 זכרון יעקב אבישורי שנ  1

 9.2 חוף הכרמל נועה אוחנה 2

 8.8 יוקנעם הילי ברדוגו 3

 8.8 יפו מונא אבו שמיס 3

 8.8 זכרון יעקב עמית יעקב 3

 8.6 חוף הכרמל תהל ברק 4

 8.4 זכרון יעקב רוני הולנדר 5
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 ה' +כיתות  – 2רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 8.9 קבזכרון יע קבסה אגם  1

 8.85 חוף הכרמל נעמי זקר 2

 8.85 זכרון יעקב גלי ירון 2

 8.6 זכרון יעקב יעל אגמון 3

 8.5 חוף הכרמל לי מרקו 4

 8.35 יפו ג'ולי סחליה 5

 8.05 יפו איה סכחפי 6

 7.85 יוקנעם אגם אדיר  7

 

 בנים – 3רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 9 מבשרת תיתי פורת 1

 8.7 יפו רת דה פונהר ש 2

 8.4 יפו מרטין זשב 3

 8.4 מבשרת רועי מימון 3
 

 ג'כיתות  – 3רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 8.9 עקבזכרון י גלי יוסף 1

 8.9 יפו ליבי בינרט 1

 8.15 חוף הכרמל איילה כהן 2

 

 'דכיתות  – 3רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 9.1 חוף הכרמל רוני ליעד 1

 9 חוף הכרמל מאיה גרשון 2

 9 יפו רייה ברטנובה טורוסיאן 2

 8.9 זכרון יעקב אביגיל ארליכמן 3

 8.9 יוקנעם נועה מורד 3

 8.2 זכרון יעקב סתיו דורון 4

 8.15 חוף הכרמל הילי לארדו 5

 7.55 חוף הכרמל עמית מאיר 6

 7.45 מבשרת יסקינדויובל  7

 7.45 חוף הכרמל טרסבושנוגה פינ  7

 6.6 חוף הכרמל ליעד בטש 8

 השתתפות חוף הכרמל עדי בנימין 9
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 'הכיתות  – 3רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 9.15 זכרון יעקב איילה ארבל שגב 1

 8.85 זכרון יעקב גלי שפירא 2

 8.85 חוף הכרמל מיכל מוזס הלר  2

 8.35 חוף הכרמל ירדן מזרחי  3

 7.45 לחוף הכרמ נויה פינטרסבוש 4

 

 + 'וכיתות  – 3רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 9.35 זכרון יעקב זיו בוארון 1

 9.2 בשרתמ אלומה דגן 2

 9.05 מבשרת עדי ליבשין 3

 9.05 חוף הכרמל ליבי הוניג 3

 8.8 מבשרת עמי מועלםנ  4

 8.4 חוף הכרמל חנה מלמד 5

 8.05 זכרון יעקב מעיין לאור 6

 7.95 קנעםיו רוני קורן  7

 7.35 יוקנעם אלה חסון  8

 7.15 חוף הכרמל אלה בורר  9

 השתתפות יפו ביאן סואלחי 10

 

 ה'-ב'כיתות  – 4רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 9.2 יפו יה גלוזןמ 1

 8.65 חוף הכרמל עומר סנדרוביץ 2

 8.45 חוף הכרמל עדי יהודה 3

 8.2 יפו שבהקריסטינה ז 4

 7.85 זכרון יעקב עמית בוסתן 5

 7.3 זכרון יעקב מליה גרינבאוםע 6

 השתתפות יוקנעם ליאור הוכולד  7

 השתתפות קנעםיו תמר דויד 8
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 ז'-'וכיתות  – 4רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 9.1 חוף הכרמל עדי סייג 1

 9.05 זכרון יעקב נועם קבסה 2

 8.45 יפו נהאמעת דנה  3

 8.45 קבזכרון יע נעמה אברגל 3

 7.8 בשרתמ דגןיערה  4

 7.8 זכרון יעקב אלמאיה פת  4

 7.35 חוף הכרמל ה אמגר אייל 5

 7.25 זכרון יעקב הדר שביט 6

 

 ' +חכיתות  – 4רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 9 זכרון יעקב טל אור דן 1

 8.95 יוקנעם שחר אטדגי 2

 8.35 יוקנעם רבוצ'ו ריסטינה גכ 3

 8.35 מבשרת שי בקמן 3

 8.05 יוקנעם עדי גורביץ 4

 7.05 יוקנעם דרור קדם  5

 

 'ה-ג'כיתות  – 5רמה 
 וצאה מקצה ישרת מועדון שם 

 9 זכרון יעקב הדר רוזנברג 1

 7.95 חוף הכרמל דניאל ברוך 2

 7.45 חוף הכרמל נוגה שקד 3

 7.05 חוף הכרמל עלמה שקד 4

 6.7 חוף הכרמל עלמה שושני 5

 6.6 יפו יה גלוזמןללי 6

 6 יפו תמרה בר 7

 השתתפות חוף הכרמל מאיה מזרחי  8

 השתתפות חוף הכרמל ביבאלונה ר 9
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 ו'כיתות  – 5רמה 
 וצאה מקצה ישרת מועדון שם 

 8.95 זכרון יעקב אלה פוקס  1

 8.75 זכרון יעקב רומי דובינסקי 2

 8.65 זכרון יעקב לאי דוברעי 3

 8.65 זכרון יעקב איה דוברג 3

 8.05 זכרון יעקב שחר וארם  4

 7.95 זכרון יעקב נעמי לביא 5

 השתתפות זכרון יעקב נועה אפלבום 6

 

 ז' +כיתות  – 5רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 8.75 יפו אלין ג'ובראן 1

 8.7 זכרון יעקב יעל גידרון 2

 8.7 זכרון יעקב דניאל בודנר 2

 

 ו'-'דיתות כ – 6רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 8.25 פוי ראלווה גיי 1

 8.15 יפו נועה טל תמרי 2

 6.95 חוף הכרמל ניקול סודרי 3

 6.05 יפו מאיה קליין אשר  4

 השתתפות יפו ירדן יובל 5
 

 ז' +יתות כ – 6רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 8.6 זכרון יעקב ליהיא כץ 1

 8.35 עקבזכרון י שיר גביש 2

 7.75 קנעםיו ין עופרמע 3

 7.5 יפו מירה ג'ובראן  4

 7.2 מבשרת עלמה דגן 5

 6.45 זכרון יעקב ליעד ארנס 6

 6.2 חוף הכרמל זהר ענפי 7

 6.2 מבשרת מיכל לב 7

 6.1 זכרון יעקב טל דורון 8
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 7רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 7.25 מבשרת נועה בן חיים 1

 6.75 זכרון יעקב סקלקרנעמה  2

 6.6 חוף הכרמל שקד ראובני 3

 השתתפות מבשרת יעל פורת 4

 השתתפות יפו נעמה שדה פורת 5

 תפותהשת  זכרון יעקב נועה וארם  6

 תהשתתפו חוף הכרמל פרי כהן ע 6

 השתתפות זכרון יעקב מיטל פאעל 7

 

 8רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 8.9 יפו אלקה גייר  1

 7.95 מבשרת ליפז דוגה 2

 7.75 זכרון יעקב הדס ניר 3

 7.75 זכרון יעקב גלי רוזנר 3

 7.7 חוף הכרמל נועם קלדור 4

 6.45 מבשרת ר נווהנופ 5

 השתתפות חוף הכרמל יערה שקד  6

 השתתפות חוף הכרמל דניאל בטש 7

 

 9רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 11.2 זכרון יעקב מעיין קיזלר 1

 11.2 רמלחוף הכ  הילי קרפ 1

 10.75 זכרון יעקב עדן שני 2

 10.7 מבשרת אוהד מדלל 3

 10.45 זכרון יעקב עינב דולב 4

 9.25 זכרון יעקב שירה נורי 5

 9 מבשרת מאיה אביב 6

 7.1 זכרון יעקב רוני טל 7

 6.8 כרמלחוף ה מיה מעיין 8

 

 10רמה 
 תוצאה מקצה ישר מועדון שם 

 6.65 חוף הכרמל זואי קיפר  1

 השתתפות זכרון יעקב אלה אולשבסקי 2
 


