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לקראת שני המחזורים האחרונים - מה יכול לקרות?

הערותניווטיםניקודשםקטגוריה

D12הדר חלבה
[אסא תא]

אחת ויחידה תיזכה במקום הראשון8נק׳228

D14A

גאיה מצפון
[לב השרון מנשה]

מקום ראשון מובטח8נק׳480

תמר חלבה
[אסא תא]

מקום שני מובטח8נק׳350

ליבי כהן
[עמק חפר]

מקום שלישי מובטח6נק׳301

D14B

יעל כספי
[השרון]

מקום ראשון מובטח8נק׳566

נעמה עגור-הלוי
[חבל מודיעין]

מקום שני מובטח אם תשתתף5נק׳396
באחד מהניווטים

נולה חייט
[גליל]

חייבת להשתתף בשני הניווטים ולא4נק׳225
לפסול כדי להבטיח את המקום

השלישי

עדי סטולר
[אסא תא]

אם תשתתף בשני הניווטים ותשיג5נק׳175
חייטנולהמאשריותרנק׳50בהם

אז תזכה במקום השלישי

D16Aיעל רביד
[אסא תא]

מקום ראשון, ללא יריבים. תרתי5נק׳272
משמע.

D16B

טיאן טל-מסינג
[אסא תא]

מקום ראשון מובטח6נק'395

מעין שביב
[חבל מודיעין]

מקום שני מובטח אבל חייבת4נק'252
להשתתף בשני הניווטים כדי להגיע

למינימום

כרמל לוי
[גליל]

לא מגיעה למינימום תחרויות3נק'157

ענבר יעקבי
[חבל מודיעין]

4תשיגאםהשלישילמקוםתעלה4נק'153
נק' יותר מאשר כרמל לוי

D18A

עומר סט
[יזרעאל]

מקום ראשון מובטח8נק'569

מעין אליאס
[אסא תא]

מקום שני מובטח8נק'422



ניצן שלו
[אםא תא]

מקום שלישי מובטח8נק'377

D18Bנעה ברבינג
[טכניון כרמל]

מקום ראשון מובטח. מתחרה יחידה6נק'192

D21A

בר זריהן
[גליל]

מקום ראשון מובטח7נק'421

מרינה מאירקוביץ
[אסא טכניון חיפה]

פודיום מובטח8נק'380

עדי גוטמן
[חבל מודיעין]

61תשיגאםהשנילמקוםתעלה7נק'375
נק' באחד הניוטים ומרינה לא תשיג

נק'58מ-יותר

D21B

נועה נוימן
[אסא טכניון חיפה]

מקום ראשון מובטח8נק'488

גאיה אילן
[יזרעאל]

6נק'326

לידי שינדלר
[טכניון כרמל]

7נק'294

נטע גוטמן
[אסא ירושלים]

40תשיגאםהשלישילמקוםתעלה5נק'257
נק' בשני הניווטים יחד, ולמקום

אילןוגאיהנק׳119תשיגאםהשני
נק׳74מ-יותרתשיגלא

D21C

לירון ריינהרץ
[גליל]

7נק׳558

גל יסעור
[יזרעאל]

באחדנק׳85להשיגצריכה7נק׳547
הניווטים מבלי שלירון תשיג יותר מ-

נק׳74

הילה איילי
[אסא טכניון חיפה]

הילה תעלה למקום הראשון אם6נק׳513
ולירוןהניווטיםבאחדנק׳45תשיג

74מ-יותרתשיגלא

D35

לודמילה גלוזנשטיין
[ראשל״צ]

8נק׳443

אניה גרינברג
[אסא תא]

באחדנק׳95להשיגצריכה6נק׳358
הניווטים או לשפר את התוצאה

בשביעית שלה כך שביחד עם אחת
95ל-יגיעשתשיגהתוצאות

טטיאנה שצרבנין
[גליל]

מקום שלישי מובטח8נק׳302



D40אסיה ורבין
[אסא תא]

מקום ראשון מובטח8נק׳575

נעמי רביד
[אסא תא]

מקום שני מובטח8נק׳552

מי-טל קלמנוביץ
[אסא תא]

מקום שלישי מובטח8נק׳352

D45

מיכל שביב
[חבל מודיעין]

מקום ראשון מובטח8נק׳523

עדי ויסמן
חבל מודיעין]

8נק׳453

דפנה יוגב
[לה השרון מנשה]

7נק׳405

ענת מאיר
[לב השרוןמנשה]

8נק׳402

תמר מייר-גור
[לב השרון מנשה]

שעדימבליהניווטיםבאחדנק׳660נק׳397
עולהותמר68מ-יותרתשיג

למקום השני

D50

ענת שחר נוימן
[לב השרון מנשה]

מקום ראשון מובטח8נק׳508

אורית ריינהרץ
[גליל]

8נק׳367

שרון נובסבוים
[השרון]

צריכה להשיג תוצאה שישית גדולה8נק׳348
שלתוצאתהמאשרנק׳20ב-

אורית באחד בניווטים

D55

יעל ליפמן
[השרון]

8נק׳458

נעמה זילברשטיין
[יזרעאל]

באחדנק׳78להשיגצריכה8נק׳441
הניווטים מבלי שיעל תשיג יותר מ-

נק׳72

רות נתיב
[חבל מודיעין]

מקום שלישי מובטח6נק׳300

D60

סבטלנה סטפנוב
[אסא טכניון חיפה]

מקום ראשון מובטח8נק׳׳539

סופיה מאירקוביץ
[טכניון כרמל]

מקום שני מובטח8נק׳508

ליסה משלי
[חבל מודיעין]

7נק׳438



רות אלוש
[חבל מודיעין]

באחדנק׳68להשיגצריכה8נק׳432
הניווטים מבלי שליסה תשיג יותר מ-

נק׳65

D65נטיף צפי
[חבל מודיעין]

חייבת להשתתף בשני הניווטים כדי4נק׳340
להגיע למינימום ולזכות במקום

הראשון. משתתפת יחידה
בקטגוריה.

D70

אנדרה קוצר
[לב השרון מנשה]

מקום ראשון מובטח8נק׳672

מריה חנטקובה
[השרון]

מקום שני מובטח5נק׳408

D75רוני דה קוסטה
[יזרעאל]

מקום ראשון מובטח.7נק׳527
משתתפת יחידה בקטגוריה

H12

איתן אבנון
[חבל מודיעין]

8נק'578

אביב דוד
[עמר חפר]

הניווטיםבאחדנק'90להשיגחייב8נק'561
נק'83מ-יותרישיגשאיתןמבלי

שלו לדרר
[לב השרון מנשה]

מקום שלישי מובטח8נק'310

H14A

יובל קלקשטיין
[השרון]

מקום ראשון מובטח8נק'710

שחר יוגב
[לב השרון מנשה]

מקום שני מובטח7נק'675

עמית צין
[עמק חפר]

מקום שלישי מובטח7נק'478

H14B

דרור ריינהרץ
[גליל]

מקום ראשון מובטח7נק׳693

אריאל צינדר
[גליל]

חייב להשתתף בשני הניווטים כדי4נק׳256
להגיע למינימום הנדרש

יואב מנחם
[חבל מודיעין]

חייב להשתתף בשני הניווטים כדי4נק׳213
להגיע למינימום הנדרש

H16Aיהונתן לוינסון
[גליל]

מקום ראשון מובטח7נק׳694

סהר אשל
[עמק חפר]

מקום שני מובטח8נק׳630

עומר נאוה
[יזרעאל]

מקום שלישי מובטח8נק׳450



H16B
שקד סלומון

[גליל]
מקום ראשון מובטח7נק׳429

דניאל שחורי
[חבל מודיעין]

מקום שני מובטח8נק׳400

עידו סרגה
[חבל מודיעין]

מקום שלישי מובטח6נק׳309

H18A

פלג מצפון
[לב השרון מנשה]

מקום ראשון מובטח7נק׳654

רועי אלפרט
[טכניון כרמל]

מקום שני מובטח8נק׳572

מעין יוגב
[לב השרון מנשה]

8נק׳482

עדי מינסקי
[השרון]

באחדנק׳76לפחותלהשיגצריך7נק׳481
הניווטים כדי לעלות למקום השלישי

68מ-יותרישיגלאשמעיןובתנאי
נק׳ באף אחד מהם

טל זורע
[אסא תא]

באחדנק׳45לפחותלהשיגצריך6נק׳438
הניווטים כדי לעלות למקום השלישי

68מ-יותרישיגלאשמעיןובתנאי
אחדבאףנק׳76מ-יותרועדינק׳

מהם

רועי זיגמונג
[טכניון כרמל]

באחדנק׳47לפחותלהשיגצריך6נק׳436
הניווטים כדי לעלות למקום השלישי

68מ-יותרישיגלאשמעיןובתנאי
לאוטלנק׳76מ-יותרלאעדי,נק׳

מהםאחדבאףנק׳44מ-יותר

H18B
אורן סרגה

[חבל מודיעין]
8נק׳396

יהב יוחנן
[יזרעאל]

באחדנק׳34לפחותלהשיגצריך5נק׳363
הניווטים כדי לעלות למקום הראשון

51מ-יותרישיגלאשאורןןובתנאי
נק׳ באף אחד מהם

נדב גילה
[יזרעאל]

באחדנק׳44לפחותלהשיגצריך5נק׳353
הניווטים כדי לעלות למקום הראשון

51מ-יותרישיגלאשאורןןובתנאי
באףנק׳34מ-יותרלאויהבנק׳

אחד מהם



H21A

רותם יסעור
[יזרעאל]

8נק׳602

רותם יוגב
[לב השרון מנשה]

באחדנק׳106לפחותלהשיגצריך8נק׳592
הניווטים כדי לעלות למקום הראשון
ובתנאי שר. יסעור לא ישיג יותר מ-

מהםאחדבאףנק׳97

איתי מנור
[חבל מודיעין]

באחדנק׳103לפחותלהשיגצריך7נק׳582
הניווטים כדי לעלות למקום השני

96מ-יותרישיגלאשר.יוגבובתנאי
נק׳ באף אחד מהם

H21B

עומר כחל
[יזרעאל]

פודיום מובטח אך לא בטוח באיזה6נק׳536
מקום

שחר שפר
[אסא תא]

8נק׳505

יבגני מאירקוביץ
[אסא טכניון חיפה]

באחדנק׳82לפחותלהשיגצריך8נק׳500
הניווטים כדי לעלות למקום השני

77מ-יותרישיגלאששחרובתנאי
נק׳ באף אחד מהם

סתיו ברקאי
[לב השרון מנשה]

באחדנק׳41לפחותלהשיגצריך5נק׳460
הניווטים כדי לעלות למקום השלישי

76מ-יותרישיגלאשיבגניובתנאי
46לפחותאומהםאחדבאףנק׳

נק׳ באחד הניווטים כדי לעלות
למקום השני ובתנאי ששחר לא ישיג

מהם,אחדבאףנק׳77מ-יותר
באחדנק׳77להשיגואפילו

הניווטים כדי לעלות למקום הראשון
82מ-יותרישיגלאשעומרובתנאי

נק׳באף אחד מהם.

H21C

יואב בן דור
[חבל מודיעין]

פודיום מובטח7נק׳542

נעם שפירא
[חבל מודיעין]

באחדנק׳91לפחותלהשיגצריך6נק׳532
הניווטים כדי לעלות למקום הראשון

80מ-יותרישיגלאשיואבובתנאי
נק׳ באף אחד מהם

רגב אברהם
[יזרעאל]

8נק׳507

יואב מה-טוב
[אסא ירושלים]

באחדנק׳81לפחותלהשיגצריך7נק׳427
הניווטים כדי לעלות למקום השלישי

81מ-יותרישיגלאשרגבובתנאי
נק׳ באף אחד מהם



H35A

אלכסיי מרצ׳נקו
[עמק חפר]

מקום ראשון מובטח6נק'470

זף סגל
[אסא תא]

8נק'455

נועם רביד
[אסא תא]

באחדנק׳80לפחותלהשיגצריך8נק'446
הניווטים כדי לעלות למקום השני

67מ-יותרישיגלאשזףובתנאי
נק׳ באף אחד מהם

אלכסנדר קוזלוב
[גליל]

באחדנק׳75לפחותלהשיגצריך8נק'438
הניווטים כדי לעלות למקום השלישי

71מ-יותרישיגלאשנועםובתנאי
נק׳ באף אחד מהם

H35B
ליאור קרול
[אסא תא]

מקום ראשון מובטח8ק'577

דניאל לוי
[חבל מודיעין]

פודיום מובטח8נק'401

יוני יעקב
[חבל מודיעין]

ממהיותרנק'25להשיגצריךיוני6נק'386
שישיג דניאל בניווט בודד

H40
דניאל גריף

[השרון]
מקום ראשון מובטח במידה ולא5נק'484

ייפסל

חגי לדרר
[לב השרון מנשה}

באחדנק׳85לפחותלהשיגצריך8נק'468
הניווטים כדי לעלות למקום הראשון

ובתנאי שדניאל ייפסל

תומר ויינר
[יזרעאל]

8נק'451

Vytenis Benetis
[לב השרון מנשה]

ניווטיםבשנינק'144להשיגצריך6נק'324
יחד כדי לעלות למקום השני

H45ולרי גלוזשטיין
[ראשל"צ]

מקום ראשון מובטח8נק'628

ניר קלקשטיין
[השרון]

8נק'485

סיון יוגב
[עמק חפר]

הניווטיםבאחדנק'68להשיגצריך7נק'476
כדי לעלות למקום השני ובתנאי

באףנק'74מיותרישיגלאשניר



אחד מהם

H50A
אדי כצמן

[לב השרון מנשה]
7נק'599

עופר גרנט
[לב השרון מנשה]

הניווטיםבאחדנק'94להשיגצריך8נק'593
כדי לעלות למקום הראשון ובתנאי

באףנק'93מ-יותרישיגלאשאדי
אחד מהם

אלי סרגב
[חבל מודיעין]

8נק'565

H50B
ולרי סטפנוב

[אסא טכניון חיפה]
מקום ראשון מובטח8נק׳619

שי כספי
[השרון]

מקום שני מובטח8נק׳557

סרחיו פישמן
[טכניון כרמל]

6נק׳459

אבנר צפורי
[לב השרון מנשה]

הניווטיםבאחדנק'73להשיגצריך8נק׳450
כדי לעלות למקום השלישי ובתנאי

נק'68מ-יותרישיגלאשסרחיו
באף אחד מהם

H55
רפי  הימן

[השרון]
8נק'554

דוידי סגל
[לב השרון מנשה]

הניווטיםבאחדנק'96להשיגצריך8נק'545
כדי לעבור למקום הראשון ובתנאי

באףנק'85מיותרישיגלאשרפי
אחד מהם

נתי שמע
[חבל מודיעין]

המקום השלישי הוא אשליה. יישמר6נק'505
לו רק אם עמית ויינר יפסול פעמיים.

באחדנק׳45משיגעמיתאם
הניווטים, הוא עולה למקום השלישי

עמית ויינר
[חבל מודיעין]

הניווטיםבאחדנק׳93להשיגצריך7נק׳461
כדי להגיע למקום הראשון ובתנאי

באףנק׳85מ-יותרישיגלאשרפי
אחד מהם.

למקוםלהגיעכדינק׳84להשיגאו
השני ובתנאי שדוידי לא ישיג יותר

מהםאחדנק׳באף82מ-

H60
עזרא ברקאי

[לב השרון מנשה]
פודיום מובטח8נק'552

פודיום מובטח8נק'540פיני יפה



[חבל מודיעין]

רן בלגלי
[השרון]

8נק'438

יוסי שקד
[גליל]

הניווטיםבאחדנק'39להשיגצריך6נק'399
כדי להגיע למקום השלישי ובתנאי

נק'באף67מיותרישיגלאשרן
אחד מהם

H65אבנר הלחמי
[חבל מודיעין]

מקום ראשון מובטח7נק'546

רפי ליפמן
[השרון]

מקום שני מובטח8נק'524

מאיר בן-שטרית
[יזרעאל]

מקום שלישי מובטח8נק'464

H70

ישראל קורנברג
[ראשל"צ]

מקום ראשון מובטח8נק'475

שמואל אשר
[יזרעאל]

8נק'378

שאול שפי
[השרון]

אותויעלהנק'12מעלתוצאהכל8נק'367
למקום השני

H75
סמיון גופשטיין

[גליל]
מקום שני מובטח. יישאר ראשון רק8נק'527

אם צביקה ייפסל בשני הניווטים

צביקה דודלזק
[לב השרון מנשה]

באחדנק'34להשיגצריךצביקה6נק'494
הניווטים כדי להגיע למקום הראשון

מנחם מינסקי
[השרון]

8נק'427

עוזי שווייצר
[יזרעאל]

הניווטיםבשנינק'111להשיגצריך4נק'317
כדי לעלות למקום השלישי


