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לפי 7 

מקום מובטח?מקוםקטגוריההטובות

כמה נק׳ כדי לשפר 
מקום? מודגש 
בצבע הניקוד 

השביעי בטיבו, זה 
תנאים לשיפור מקוםשיש לשפר

מקום ראשון מובטח10510145158527299532D121השרוןיעל כספי
מקום שני מובטח2445564940627488414D122עמק חפרעמית בק

מקום שלישי מובטח34625254313640339D123עמק חפראיה סורדו
מקום ראשון מובטח7069637156618576495D14A1לב השרון-מנשהגאיה מצפון

503447613253615465391D14A2חבל מודיעיןמעין שביב
יכולה ליפול 

למקומות 3 עד 5

49524070685743379D14A3אסא תל אביביעל רביד
יכולה להגיע למקום 

צריכה 53 נק׳השני
בתנאי שמעין תשיג 
לא יותר מ- 47 נק׳

00545163495868343D14A4גלילכרמל לוי
יכולה להגיע למקום 

צריכה 49 נק׳השני

בתנאי שדניאל תשיג 
לא יותר מ- 49 נק׳ - 
יעל לא יותר מ- 52 

נק׳ ומעין לא יותר מ- 
47 נק׳

585959405670342D14A5חבל מודיעיןדניאל כרמיאלי
יכולה להגיע למקום 

צריכה 50 נק׳השני

בתנאי שכרמל תשיג 
לא יותר מ- 48 נק׳ - 
יעל לא יותר מ- 52 

נק׳ ומעין לא יותר מ- 
47 נק׳

מקום ראשון מובטח3769150357178341D14B1עמק חפרליבי כהן
מקום שני מובטח70103731000079326D14B2חבל מודיעיןנעמה עגור-הלוי

מקום ראשון מובטח819082807678886371575D16A1יזרעאלעומר סט

57715054493956376D16A2חבל מודיעיןעינב שביב
מקום שני כמעט 

מובטח

צריכה 64 נק׳מקום שלישי מובטח345448475458524544358D16A3יזרעאלגאיה שדמי
בתנאי שעינב תשיג 

לא יותר מ- 39 נק׳
מקום ראשון מובטח70856260656473479D16B1אסא תל אביבהגר ריף

מקום שני מובטח6464456069302D16B2אסא תל אביבאדר ענתבי
מקום שני מובטח777065737653696976510D18A1אסא תל אביביאנה טייטר

צריכה 74 נק׳מקום שני מובטח6871637150667685500D18A2אסא תל אביבמעין אליאס
בתנאי שיאנה תשיג 

לא יותר מ- 69 נק׳
מקום שלישי מובטח677161796530483753444D18A3טכניון כרמלנעה ברבינג
מקום ראשון מובטח4440361334337234D18B1חבל מודיעיןרותם שכטר

707569605462626469471D21A1אסא טכניון חיפהמארינה מאירקוביץ

צריכה 60 נק׳725857666652755175469D21A2גלילבר זריהן

בתנאי שמארינה 
תשיג לא יותר מ- 62 

נק׳

58766967586669463D21A3השרוןבר קלקשטיין

יכולה להגיע למקום 
הראשון אבל גם 

ליפול למקום 
צריכה 67 נק׳ החמישי

בתנאי שמארינה 
תשיג לא יותר מ- 62 

נק׳ ובר זריהן לא 
יותר מ- 59 נק׳
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מקום מובטח?מקוםקטגוריההטובות

כמה נק׳ כדי לשפר 
מקום? מודגש 
בצבע הניקוד 

השביעי בטיבו, זה 
תנאים לשיפור מקוםשיש לשפר

6970721666268408D21A4חבל מודיעיןעדי גוטמן

יכולה להגיע למקום 
הראשון אבל גם 

ליפול למקום 
צריכה 65 נק׳החמישי

בתנאי שמארינה 
תשיג לא יותר מ- 62 

נק׳ ובר זריהן לא 
יותר מ- 59 נק׳ ובר 

ק. לא יותר מ- 66 נק׳

706970566664395D21A5גלילרוני חריש
יכולה להגיע למקום 

כמו התנאים שלעילצריכה 77 נק׳הראשון
מקום ראשון מובטח80828583816788566D21B1חבל מודיעיןיערה רגב

6771164635772395D21B2יזרעאלגאיה אילן
מקום שני כמעט 

בתנאי שלא תיפסלמובטח
בתנאי שגאיה תיפסלצריכה 82 נק׳554544494956474658360D21B3חבל מודיעיןאידה איגנטוב

בתנאי שגאיה תיפסלצריכה 62 נק׳60561526053531335D21B4חבל מודיעיןנועה רגב
מקום שני מובטח9819498101818510870665D21C1אסא תל אביביעל סגל

10296103105109100615D21C2אסא טכניון חיפההילה איילי
מקום ראשון כמעט 

צריכה 51 נק'מובטח

בתנאי שלא תיפסל, 
ושיעל תשיג לא יותר 

מ- 81 נק'
9477979073738198610D21C3יזרעאלגל יסעור

111961029669103577D21C4אסא טכניון חיפהנרי פיין
מקום שלישי כמעט 

בתנאי שלא תיפסלצריכה 34 נק׳מובטח
מקום ראשון מובטח616537768156856270500D351ראשון לציוןלודמילה גלוזשטיין

מקום שני מובטח615559615560556466426D352גלילטטיאנה שצרבנין
מקום שני מובטח65759375827391554D401אסא תל אביבאיריס רביד

צריכה 72 נק'מקום שני מובטח809186747060767669553D402חבל מודיעיןקרן הלחמי
בתנאי שאיריס תשיג 
לא יותר מ- 65 נק'   

768575886769460D403אסא תל אביבנעמי רביד
מקום שלישי כמעט 

צריכה 94 או 95 נק׳מובטח

בתנאי שאיריס תשיג 
לא יותר מ- 65 נק׳ 

וקרן לא יותר מ- 70 
נק׳

בתנאי שנעמי תיפסלצריכה 41 נק׳10076949754421D404גלילאירינה פינצ'וק
מקום ראשון מובטח858993909494739194645D451לב השרון-מנשהתמר מייר-גור

מקום שני מובטח7884758486103847485604D452חבל מודיעיןמיכל שביב
768578937575877665570D453לב השרון-מנשהענת מאיר

צריכה 80 נק'777558886292885571553D454לב השרון-מנשהדפנה יוגב
בתנאי שענת תשיג 
לא יותר מ- 75 נק'

מקום ראשון מובטח88879385737784587D501לב השרון-מנשהענת שחר נוימן
מקום שני מובטח7469808868587565519D502השרוןשרון נוסבוים
מקום שלישי מובטח6564607458527367461D503יזרעאלענבר יסעור

מקום ראשון מובטח708998899595939389652D551אסא טכניון חיפהסבטלנה סטפנוב
מקום שני מובטח737256816983846369531D552השרוןיעל ליפמן
55604946556060385D553השרוןיונה הימן

http://www.nivut.org.il/1963/Info
http://www.nivut.org.il/1963/Info
http://www.nivut.org.il/1964/Info
http://www.nivut.org.il/1964/Info
http://www.nivut.org.il/1965/Info
http://www.nivut.org.il/1966/Info
http://www.nivut.org.il/1968/Info
http://www.nivut.org.il/1968/Info
http://www.nivut.org.il/1969/Info
http://www.nivut.org.il/1969/Info
http://www.nivut.org.il/1970/Info
http://www.nivut.org.il/1970/Info
http://www.nivut.org.il/1971/Info
http://www.nivut.org.il/1971/Info


מועדוןשם
רמת 

השופט
נאות 

הזורעתל-חדידקדומים
כפר 

החורש
תל 

צרעה
יער 

בלפור
בית 
קשת

בן 
שמן

דירוג 
לפי 7 

מקום מובטח?מקוםקטגוריההטובות

כמה נק׳ כדי לשפר 
מקום? מודגש 
בצבע הניקוד 

השביעי בטיבו, זה 
תנאים לשיפור מקוםשיש לשפר

637172545863381D554חבל מודיעיןרות נתיב
מקום שלישי כמעט 

בתנאי שלא תיפסלמובטח
מקום ראשון מובטח707494877774937078577D601טכניון כרמלסופיה מאירקוביץ

8369686273717175510D602חבל מודיעיןליסה משלי
יכולה ליפול למקום 

הרביעי

716777566868766879507D603חבל מודיעיןרות אלוש
יכולה לעלות למקום 

צריכה 72 נק'השני
בתנאי שליסה תשיג 

לא יותר מ- 68 נק'

636674726773776962498D604גליללובוב לפושנר
יכולה לעלות למקום 

צריכה 79 נק'השני

בנתאי שליסה או רות 
ישיגו לא יותר מ- 68 

נק'
מקום ראשון מובטח105116117109108107123113129815D701לב השרון-מנשהאנדרה קוצר

מקום שני מובטח95828485667697911610D702השרוןמריה חנטקוב
מקום ראשון מובטח72596811595271382D751יזרעאלרוני דה קוסטה

מקום ראשון מובטח96109126811311069979748H121אסא תל אביביואב בר-גד

1076980929488806885626H122לב השרון-מנשהליאור גור
מקום שני כמעט 

מובטח

7654106889457846874590H123לב השרון-מנשהשלו לדרר
מקום שלישי כמעט 

מובטח

458185191114193510H124לב השרון-מנשהיובל פלג
יכולה לעלות למקום 

צריך 82 נק'השלישי
בתנאי ששלו ישיג לא 

יותר מ- 68 נק'
מקום ראשון מובטח1021229311613510710892113803H14A1השרוןיובל קלקשטיין

מקום שני מובטח105971339774119871041742H14A2לב השרון-מנשהשחר יוגב
9375667990675690560H14A3חבל מודיעיןאדר סלפק

67878687101104532H14A4לב השרון-מנשהיותם שרון
יכול לעלות למקום 

צריך 29 נק'השלישי
בתנאי שאדר ישיג לא 

יותר מ- 66 נק'
מקום ראשון מובטח42668963839891532H14B1עמק חפרליאור קפלן
5170438860716862470H14B2חבל מודיעיןעידו סרגה

766928939976441H14B3לב השרון-מנשהגלעד בבאי
יכול לעלות למקום 

צריך 30 נק'השני
בתנאי שעידו ישיג לא 

יותר מ- 51 נק'
פודיום מובטח102102991039310110097704H16A1יזרעאלאדר יבסייב

צריך 100 נק'פודיום מובטח96919798117101968495700H16A2השרוןעמרי נוסבוים
בתנאי שאדר ישיג לא 

יותר מ- 97 נק'

צריך 100 נק'פודיום מובטח949410097410710210584699H16A3טכניון כרמלהרניר דרור

בתנאי שאדר ישיג לא 
יותר מ- 97 נק' ועמרי 

לא יותר מ- 95 נק'
91105831009493979598682H16A4גליליהונתן לוינסון

102931019676929260105681H16A5טכניון כרמלמעיין לוי

מקום ראשון מובטח718662546575413H16B1חבל מודיעיןעמית ליאור
מקום שני מובטח5069114547415974385H16B2חבל מודיעיןאיתמר הראל
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מקום מובטח?מקוםקטגוריההטובות

כמה נק׳ כדי לשפר 
מקום? מודגש 
בצבע הניקוד 

השביעי בטיבו, זה 
תנאים לשיפור מקוםשיש לשפר

81736478296H16B3חבל מודיעיןאורן סרגה

4955601100265H16B4לב השרון-מנשהעדן אבידן

453150156520235H16B5חבל מודיעיןתומר כוכבא

10011296107107104105103738H18A1יזרעאלרתם יסעור

מקום ראשון כמעט 
מובטח, מקום שני 

מובטח
בתנאי שמתן ישיג לא 

יותר מ- 107 נק'

94889310190839186103660H18A2לב השרון-מנשהפלג מצפון
יכול ליפול למקום 

הרביעי

צריך 94 נק'יכול לעבור את פלג1069293958380878494651H18A3השרוןנדב נוסבוים
בתנאי שפלג ישיג לא 

יותר מ- 88 נק'
במידה ולא יפסלמקום שני מובטח9511110310610710711630H18A4יזרעאלמתן עברי

מקום ראשון מובטח5359565454148325H18B1גלילאיליה לישנקו
מקום ראשון מובטח105105111109111107103751H21A1יזרעאלניצן יסעור
 111104949799949296695H21A2חבל מודיעיןאיתי מנור

צריך 101 נק'יכול לעבור את איתי99100103101809497951689H21A3לב השרון-מנשהרותם יוגב
בתנאי שאיתי ישיג 
לא יותר מ- 94 נק'

מקום ראשון מובטח94949784184909983642H21B1יזרעאלאייל גילה

877683837480765779564H21B2אסא טכניון חיפהיבגני מאירקוביץ
יכול ליפול למקום 

הרביעי

צריך 84 נק'יכול לעבור את יבגני90688318273726181549H21B3אסא טכניון חיפהאורי דבש
בתנאי שיבגני ישיג 
לא יותר מ- 76 נק'

918488888486521H21B6גליליאיר שמלא
פודיום מובטח, 

במידה ולא יפסלמקום שני או שלישי
מקום ראשון מובטח951689086909976102638H21C1אסא ירושליםיואב בן דור
מקום שני מובטח0072869084989093613H21C2אסא תל אביבליאור קרול

87886986837575740568H21C3יזרעאלרגב אברהם

מקום שלישי מובטח8383859010283526H21C4חבל מודיעיןנועם שפירא
במידה ולא יפסל 

וישיג 43 נק'
בתנאי שרגב ישיג לא 

יותר מ- 74 נק'
מקום ראשון מובטח9291798674758190594H35A1השרוןדניאל גריף

מקום שני מובטח91807570696777188550H35A2אסא תל אביבזף סגל
8068777472747277526H35A3יזרעאלניר יסעור

צריך 83 נק'יכול לעבור את ניר7778747063757069513H35A4אסא תל אביבנועם רביד
בתנאי שניר ישיג לא 

יותר מ- 69 נק'
מקום ראשון מובטח9810483196848898651H35B1טכניון כרמליובל ברג

מקום שני מובטח79899386768497604H35B2עמק חפראלכס ליפוביץ
מקום שלישי מובטח82639678718090560H35B3ראשון לציוןיואב שטיין
פודיום מובטח8580747380767671544H401יזרעאלתומר ויינר

7471746969677172500H402אסא תל אביבנמרוד כהן
פודיום כמעט 

מובטח
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מועדוןשם
רמת 

השופט
נאות 

הזורעתל-חדידקדומים
כפר 

החורש
תל 

צרעה
יער 

בלפור
בית 
קשת

בן 
שמן

דירוג 
לפי 7 

מקום מובטח?מקוםקטגוריההטובות

כמה נק׳ כדי לשפר 
מקום? מודגש 
בצבע הניקוד 

השביעי בטיבו, זה 
תנאים לשיפור מקוםשיש לשפר

747472685849666368485H403חבל מודיעיןליאור הלחמי

777879757579463H404גלילדן צ'יזיק
פודיום כמעט 

מובטח
אם לא יפסל. צריך 

23 נק'
בתנאי שליאור ישיג 

לא יותר מ- 63 נק'
70746167626364461H405טכניון כרמלתומר כהן

656761595857615563434H406אסא תל אביבפבל לויצקי

יכול להגיע לפודיום847167696576432H407לב השרון-מנשהעומר פלג

אם לא יפסל וישיג 
32 נק' יותר מאשר 

דן

92105109999681941676H451לב השרון-מנשהאדי כצמן
מקום ראשון כמעט 

מובטח
8686959399101186100660H452חבל מודיעיןאלי סרגה

958889911103888796650H453לב השרון-מנשהרביב יוגב
יכול לעלות למקום 

צריך 99 נק'השני
בתנאי שאלי לא ישיג 

יותר מ- 86  נק'

צריך 104 נק' יכול להגיע לפודיום939592889089547H458לב השרון-מנשהאליק אבידן
בתנאי שרביב ישיג 
לא יותר מ- 88 נק'

מקום ראשון מובטח9810595195859899100690H50A1לב השרון-מנשהעופר גרנט
מקום שני מובטח9992100998497918896674H50A2חבל מודיעיןרן שביב

מקום שלישי מובטח989470949188727899642H50A3חבל מודיעיןגיל שכטר
פודיום מובטח1009991929587889389659H50B1השרוןשי כספי

צריך 89 נק' פודיום מובטח8684879210095979691658H50B2יזרעאלשי סט
בתנאי שכספי ישיג 
לא יותר מ- 89 נק'

פודיום מובטח9087938594869287105648H50B3אסא טכניון חיפהולרי סטפנוב
צריך 99 נק' או 98 

נק'

בתנאי שכספי ישיג 
לא יותר מ- 89 נק' 

וסט לא יותר מ- 87 
נק'

מקום ראשון מובטח1018910495898791101670H551חבל מודיעיןעמית ויינר
מקום שני מובטח948188949397939283651H552גלילפבל יופה
9587949189897787632H553לב השרון-מנשהדוידי סגל

צריך 81 נק'יכול לעבור את דוידי65819593979690720624H554יזרעאלצפריר מינצר
בתנאי שדוידי ישיג 
לא יותר מ- 87 נק'

צריך 90 נק'יכול לעבור את דוידי998496191819279622H555גלילעוזי אבנר
בתנאי שדוידי ישיג 
לא יותר מ- 87 נק'

צריך 93 נק'יכול לעבור את דוידי9892878795796981619H556לב השרון-מנשהדרור צפורי
בתנאי שדוידי ישיג 
לא יותר מ- 87 נק'

מקום ראשון מובטח10169101838770886981611H601יזרעאלמאיר בן שטרית

יישאר במקום השניפודיום מובטח95867618973707188578H602יזרעאלארז ארד
בתנאי ששמאי ישיג 

לא יותר מ- 92 נק׳

צריך 93 נק׳פודיום מובטח80757392817591841578H603גלילשמאי רן
בתנאי שארז ישיג לא 

יותר מ- 95 נק׳
מקום ראשון מובטח98110991131001078589103730H651אסא תל אביבדורון קינר
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מקום מובטח?מקוםקטגוריההטובות

כמה נק׳ כדי לשפר 
מקום? מודגש 
בצבע הניקוד 

השביעי בטיבו, זה 
תנאים לשיפור מקוםשיש לשפר

8589989010093788684641H652חבל מודיעיןאבנר הלחמי
מקום שני כמעט 

מובטח

צריך 88 נק׳מקום שלישי מובטח957310097898192627H653גלילג'ים פרישפלס
בתנאי שאבנר ישיג 
לא יותר מ- 85 נק׳

מקום ראשון מובטח899265807677158537H701ראשון לציוןישראל קורנברג
פודיום מובטח51825156615462417H702השרוןשאול שפי

7070547064650393H703עמק חפרגיורא גולדהכט
יכול לעבור את 

שאול
במידה ולא יפסל 

וישיג 25 נק׳
בתנאי ששאול ישיג 
לא יותר מ- 51 נק׳

520545852595750382H704עמק חפרעודד לוין

יכול להגיע לפודיום716061577051370H705גלילשמואל אבוגני
צריך 23 נק׳ יותר 

מאשר עודד

יכול להגיע לפודיום16068585964431353H706אסא תל אביבמשה רביד
צריך 40 נק׳ יותר 

מאשר עודד
מקום ראשון מובטח10110996102941218682104727H751לב השרון-מנשהצביקה דודלזק
מקום שני מובטח89699091991819967618H752גלילסמיון גופשטיין
מקום שלישי מובטח78655659748175488H753השרוןמנחם מינסקי

קטסטרופההכי גבוה העונהדירוג היוםמועדונינם
20551462201לב השרון. מנשה

19732272200חבל מודיעין
19722252197יזרעאל

19612262187אסא תא
1922223השרון

1922222גליל
1591טכניון כרמל

1048עמק חפר
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