
תוצאהבית ספרשם פרטישם משפחהמ.חזהמקום
4:16.77יד גיורא הרצליה- אישי בודדאדרקורנט12293
4:20.28מקיף ו' מקיף ביאליק רוגוזיןמיכלגברמסקל22318
4:22.27מקיף ו' מקיף ביאליק רוגוזיןמושטההאמאם מוחמד32315
4:41.27השחר הוד השרוןליהיקאופמן42274
4:41.77תיכון ליד האוניברסיטהאלמוגיטליה52377
4:44.28נחשון מ.א חבל מודיעיןאיילתסגל62346
4:46.67תיכון ליד האוניברסיטהתמרמנגובי72378
4:50.77מקיף ו' מקיף ביאליק רוגוזיןסילביהאקוה82317
4:53.84בן גוריון עמק חפרכרמלמורן גן92268

4:58.13השחר הוד השרוןדפנהרודה102275
4:58.74מקיף שק"ד שדה אליהו- אישי בודדרוניקליימן112381
5:00.20עשה חייל אפרתהפאראנסבכר122360
5:01.36עשה חייל אפרתהנועהגולדברג132361
5:02.22ממ"ד נתיב הושעיהאוראפלקר142304
5:02.23תיכון ליד האוניברסיטהענברבן נון152374
5:02.29עשה חייל אפרתהטליהגרשינסקי162362
5:02.67ממ"ד נתיב הושעיהעדיבכר172308
5:03.28זומר רמת גןרומיקלברמן182283
5:04.25בית החינוך גאון הירדן דרכאאלהנגלר192264
5:06.74חן נריה אלון שבותמוריהפולק202290
5:06.74מקיף עומראוריצחק212332
5:06.93עשה חייל אפרתהמעייןדיטמן222363
5:07.19מיתרים - אישי בודדשירהאברהמזון232380
5:07.52ממ"ד נתיב הושעיהנויהגרינבאום242309
5:08.26ממ"ד נתיב הושעיהרותםאפק252305
5:08.97עשה חייל אפרתהאביהיהלומי262364
5:09.57חן נריה אלון שבותניצןאפשטיין272285
5:11.40מקיף עומרלארהון דר בק282331
5:12.56זומר רמת גןבתשרון292284
5:16.28ממ"ד נתיב הושעיהעופרימלמד302311
5:17.54בן גוריון עמק חפרשלילהנר312267
5:21.20בן גוריון עמק חפריםאקרמן322265
5:21.39תיכון ליד האוניברסיטהרעותחסידים332376
5:22.18חן נריה אלון שבותעדיהטבול342288
5:23.46מקיף ו' מקיף ביאליק רוגוזיןאנג'לינהאמפרדור352316
5:24.74בן גוריון עמק חפרהילהגרובר362266
5:26.11נחשון מ.א חבל מודיעיןליאורלשם372344
5:31.83בית החינוך גאון הירדן דרכארומידגני382261
5:32.15ממ"ד יד ששון לביאטלאלרווח392302
5:34.71ממ"ד נתיב הושעיהשנירייס402312
5:35.94זומר רמת גןיאנוס אלבאמאיה412282
5:36.74השחר הוד השרוןטליהשיינפלד422278
5:38.76מקיף ו' מקיף ביאליק רוגוזיןפייתקריוקי432320
5:39.20בית החינוך גאון הירדן דרכאאדוהוגנר442263
5:39.40זומר רמת גןנטעאיבינדר452279
5:40.16ממ"ד יד ששון לביאענברברששת462296
5:42.89מקיף ו' מקיף ביאליק רוגוזיןסנשייןפטלה472319
5:44.19ממ"ד יד ששון לביאאודיהיעקובוביץ482300
5:46.96השחר הוד השרוןמאירצבי492277
5:47.20מקיף שיטים ספירנעםשטרן502341
5:47.37ממ"ד יד ששון לביאמאיהאלסטר512294
5:48.63תיכון ליד האוניברסיטהשיאסייג522373
5:49.44בן גוריון עמק חפראלונהשור532269
5:51.23בית החינוך גאון הירדן דרכאמאיהגולדברג542260
5:52.13מקיף שיטים ספיריעללדרגרבר552339
5:52.76נחשון מ.א חבל מודיעיןתמרפנצר562347
5:53.46מקיף שיטים ספירשיברץ572336
5:53.86ממ"ד יד ששון לביאמשאתדהן582297
5:55.13מקיף שיטים ספירנעמהחביב592338
5:57.14ממ"ד יד ששון לביאתהילהוינטר602299
5:59.81נחשון מ.א חבל מודיעיןניצןשאול612349
6:01.86בית החינוך גאון הירדן דרכאמאיהדותן622262
6:02.48מקיף עומראוריקושניר632334
6:03.50מקיף עומרנועהלוקץ642333
6:16.21נחשון מ.א חבל מודיעיןיעלתימן-אנדורן652350
6:29.75חן נריה אלון שבותמריםקניגסברג662292
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תוצאהבית ספרשם פרטישם משפחהמ.חזהמקום
7:22.77איש שלום כפר יונהתמרנבו12397
7:33.78מקיף חקלאי נהללליאםאביב22471
7:38.95מדעים ואומנויות רחובותנדבחסון33002
7:44.48בית חינוך ע"ש רבין תל מונדיואבזהבי42417
7:48.28הניסוי ירושליםאילעיאליקים52400
7:56.72מקיף אשל הנשיאאיתיביטון62467
7:57.12כרמים בנימינההללאקהויז72439
8:04.46מקיף שק"ד שדה אליהועבריעמוסי82492
8:08.98כפר אדומים מעיינות בוגריונתןעידו92435

8:11.23תיכון קרית חיים חיפהנעםרוטנברג102516
8:13.91מיתריםנועםנחמד112451
8:16.38בית חינוך ע"ש רבין תל מונדמעייןמזרחי122418
8:23.53מקיף חקלאי נהללנוהלוין132476
8:25.53בית אור גבעת ברנריונתןקסורלה142413
8:30.38כפר אדומים מעיינות בוגראבישימלכיאור152432
8:30.88ממ"ד יד ששון לביאשילהקלמנטינ162462
8:32.71הימלפרב ירושליםנדבמאיר172427
8:33.53כרמים בנימינהאיילאנגלנדר182438
8:35.38הימלפרב ירושליםאלעדאלפסי192421
8:36.38כרמים בנימינהאופירסטרהובסקי202445
8:36.41בית אור גבעת ברנרדניאלזקס212411
8:39.28הניסוי ירושליםיהליביסטריצר222403
8:39.77הניסוי ירושליםאודיאליהו232399
8:41.29מקיף שק"ד שדה אליהואביאלדרור242488
8:41.31ממ"ד יד ששון לביאמעייןזייני252457
8:42.93מקיף חקלאי נהלליואבאבינערי262472
8:43.37ממ"ד יד ששון לביאמתניהעבו272460
8:43.53כפר אדומים מעיינות בוגראיתיאטיאס282431
8:43.54בית אור גבעת ברנראוראוחנה292409
8:43.98בית אור גבעת ברנראיתמרבן דוד302410
8:45.19בית חינוך ע"ש רבין תל מונדיונתןוובר312416
8:45.78כרמים בנימינהשחרדרורי322440
8:46.78הימלפרב ירושליםמתןסילברשטיין332429
8:48.25בית אור גבעת ברנרנועםעופרי342412
8:49.68מקיף אשל הנשיאאורישחר352470
8:50.76הימלפרב ירושליםיהודהיונגרווד362424
8:51.74מקיף חקלאי נהללגלעדלוי372475
8:52.74מקיף אשל הנשיארועיחן382469
8:57.26הימלפרב ירושליםאליהכהן392426
8:58.43בית אור גבעת ברנרעומררבאו402414
8:59.28הימלפרב ירושליםבנימיןיסלזון412425
8:59.90מקיף שק"ד שדה אליהואביהשרווינטר422493
9:05.65כפר אדומים מעיינות בוגראוריפיליפס432436
9:06.44ממ"ד יד ששון לביאיובלורבר442455
9:08.31מקיף חקלאי נהללליאורקפלן452478
9:09.27מקיף אשל הנשיאעיליגרנות462468
9:12.40ממ"ד יד ששון לביאאלעדמנחם472459
9:13.82מקיף שק"ד שדה אליהועידושחק482491
9:15.26איש שלום כפר יונהדניאלסרדהי492398
9:15.50איש שלום כפר יונהאורלורן502396
9:15.77איש שלום כפר יונהאורןביתן512394
9:17.27איש שלום כפר יונהאיתיארמן522393
9:19.17מקיף חקלאי נהלליהלישריקי532480
9:19.52מקיף אשל הנשיאמיכאלביטון542466
9:20.40בית חינוך ע"ש רבין תל מונדדרורשרייבר552420
9:21.41כרמים בנימינהתבלפרץ הרדאבל562446
9:22.21ממ"ד יד ששון לביאאיתןפולטהיים572461
9:22.27כפר אדומים מעיינות בוגרדודנוחימוסיץ582434
9:27.96תיכון קרית חיים חיפהאורןלוי592514
9:29.54בית חינוך ע"ש רבין תל מונדטלגורביץ602415
9:34.30מיתריםנדבקויפמן612453
9:41.69הניסוי ירושליםעילאיבדש622401
9:44.52מקיף שק"ד שדה אליהואיתמרחלמיש632489
9:46.60כפר אדומים מעיינות בוגרעילאירייך642437
9:50.52מיתריםאסףוולפוביץ652450
9:53.16כרמים בנימינהגלכץ זמיר662442
9:53.35מקיף שק"ד שדה אליהודבירברחד672487
10:03.77מקיף שק"ד שדה אליהועמירםיערי682490
10:16.20תיכון קרית חיים חיפהעידןכהן692513
10:17.44מיתריםנועםדיכטר702449
10:20.13מיתריםלוטםג'הרמי712448
10:22.74תיכון קרית חיים חיפהבן סימוןגיא722510
10:24.18תיכון קרית חיים חיפההודבוזגלו732508
10:47.52תיכון קרית חיים חיפהליאוןהלפרין742512
10:56.15מיתריםמורןסבן752452
12:56.21נווה מדבר אבו קווידר- אישי בודדעמראל רפאיעה762494
12:57.62הניסוי ירושליםטלבורקו772402
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תוצאהבית ספרשם פרטישם משפחהמ.חזהמקום
9:11.63מקיף עומר- אישי בודדהרריעמית12730
9:16.15עירוני ד' תל אביבמיכאלשטיבל22742
9:18.40מבואות עירון מ.א. מנשהג'ונוטיברין32697
9:26.16מבואות עירון מ.א. מנשהקאופשטייןאסף42696
9:29.81מקיף  מרחבים מבועיםנועםבן חמו52715
9:31.42בן גוריון עמק חפרנסים רייטאיתן62648
9:32.91בן גוריון עמק חפררוטשטיין איתי72651
9:41.69הניסוי ירושליםאוהדמזר82663
9:42.66מיתריםאוסלנדראיתי92709

9:45.15מקיף חקלאי נהללעידןמשה102727
9:46.27עירוני ו' מקיף ביאליק רוגוזין תל אביבישראלדלה קרוז112746
9:48.42מקיף אשל הנשיאארזלוי122636
9:50.41עירוני ד' תל אביבבינימיןוניש132740
9:54.95עירוני ו' מקיף ביאליק רוגוזין תל אביבגבריאלאבלוג142743
9:58.29בן גוריון עמק חפרגיא יעקבגולדשטין152649
9:59.23בית החינוך  גאון הירדן דרכא נווה איתןאדראיזמירלי162639
9:59.63מיתריםנדבזילברשמיד172712
10:01.49מיתריםאביתרויזמן182711
10:02.77מקיף חקלאי נהללאוריזכלינסקי192724
10:02.89זיו ומרקס ירושליםטוםסקרה202671
10:03.10הימלפרב ירושליםיהונתןבלוט212655
10:04.12מקיף חקלאי נהללעומרברקוביץ222723
10:05.14מבואות עירון מ.א. מנשהשחריוגב232699
10:06.91חט"ב  בר-לב כפר סבאאיתמרבלוך242676
10:07.56מקיף אשל הנשיאאיתידנוך252634
10:07.98הימלפרב ירושליםיאראלפסי262652
10:09.84מקיף אשל הנשיאמתןרימר272637
10:10.41חט"ב  בר-לב כפר סבאיותםאילנברג282675
10:12.17מיתריםאורירז292714
10:15.35מקיף  מרחבים מבועיםדניאלחיות302717
10:16.13מקיף  מרחבים מבועיםעידוסבאג312720
10:17.41עירוני ו' מקיף ביאליק רוגוזין תל אביבנתנאלאוסה322744
10:20.85מקיף חקלאי נהללאיתישלונציק332729
10:21.45מקיף חקלאי נהלליאירחיקי342725
10:24.81מבואות עירון מ.א. מנשהדוריגודה352698
10:25.83הניסוי ירושליםעדיגרינברג362660
10:26.91מקיף אשל הנשיאאוריארנון372632
10:28.14חט"ב  בר-לב כפר סבאיהונתןעדן382677
10:36.71עירוני ו' מקיף ביאליק רוגוזין תל אביבאדוםקברה392747
10:38.56מדעים ואומנויות חדרהאוריישראלוב402704
10:41.41עירוני ד' תל אביבאוריוייס412739
10:41.62הימלפרב ירושליםאלישעטרואן422657
10:41.90מקיף  מרחבים מבועיםאריאליחיא432718
10:52.86הניסוי ירושליםאוריפורת442664
10:54.41זיו ומרקס ירושליםאמירכהן452669
10:54.84בן גוריון עמק חפראריאלעין צבי462650
11:00.62הניסוי ירושליםמיכאלשאוב472665
11:14.40מקיף  מרחבים מבועיםיהונתןקמחי482721
11:16.14הימלפרב ירושליםדודארמון492653
11:19.90הימלפרב ירושליםאורידרעי502656
11:22.49עירוני ד' תל אביבדןגינזבורג512738
11:33.90עירוני ו' מקיף ביאליק רוגוזין תל אביבליאורקורפואל522748
11:35.65מקיף  מרחבים מבועיםליאבנבטי532719
11:37.90מיתריםרועיסבן542713
11:45.14הניסוי ירושליםעמיתלביא552661
11:45.83מקיף אשל הנשיאאורכהן562635
11:49.83מדעים ואומנויות חדרהנועםוקיל572703
12:02.58חט"ב  בר-לב כפר סבאיאיראהרוני582674
12:15.79חט"ב  בר-לב כפר סבאנדבאברמוב592673
12:20.11הניסוי ירושליםאלוןשלסטון602666
18:15.58מדעים ואומנויות חדרהעמיתסימן טוב612707
19:09.30זיו ומרקס ירושליםעילאיאלון622667
חט"ב היובל רמת ישי- אישי בודדעומרכהן2694-
מקיף אשל הנשיאאיתמרבינימין2633-
מדעים ואומנויות חדרהאיתיבוזגלו2702-
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8:04.43מקיף עומררונישלו12603
8:23.83הראלי העברי חיפהשירההריס22543
8:31.24אולפנת עפרהלאהאזולאי32526
8:38.37חט"ב שזר כפר סבארותםנצחון42581
8:41.65בליך רמת גןבליך53001
8:44.90מקיף עומריעלשכטר62602
8:53.68חט"ב שזר כפר סבאיעלגורנשטיין72578
9:05.34אולפנית אורט טבריהחנה אוררווח82523
9:07.81מקיף עומרעמיתהירש92598

9:14.96חט"ב גוונים קדימהיעלמנצע102571
9:16.14הראלי העברי חיפהרונירפפורט112546
9:20.26אולפנת עפרהכרמלסינגר122529
9:20.66בן גוריון עמק חפרגיאאריאלי132538
9:21.39מקיף עומראלהשכטר142601
9:23.32חט"ב גוונים קדימההדרביגר152569
9:25.36אולפנית אורט טבריהגפןליברמן162520
9:28.14תיכונט ע"ש אלתרמן תל אביביובלרוזנשיין172630
9:30.39נווה חנה לבנות אלון שבותמוריהאשכנזי182604
9:33.89אולפנת עפרהתמרפלינט192530
9:33.90אולפנית אורט טבריהאוריאןבנימין202518
9:33.90תיכונט ע"ש אלתרמן תל אביבסתיותלם212631
9:42.30חט"ב אעבליןיסמיןגביס222556
9:54.39אולפנת עפרההללשמרון232534
9:58.14תיכון לחינוך סביבתי מדרשת בן גוריועומרסרגוסטי242625
10:06.14חט"ב היובל רמת ישיאלייהברזילי252575
10:06.63נווה חנה לבנות אלון שבותנצחרביבי262609
10:08.16הראלי העברי חיפהשירהבלנק272541
10:10.66אולפנת עפרהטליהרגב282532
10:17.62חט"ב גוונים קדימהאריאלקטלן292572
10:19.59בן גוריון עמק חפראליןרדיע302539
10:20.76תיכון לחינוך סביבתי מדרשת בן גוריויעלדוניץ312622
10:23.88מקיף אשל הנשיאשיריצרפתי322596
10:25.89חט"ב היובל רמת ישיתהלמזרחי332576
10:27.28בן גוריון עמק חפרקלודגלי342535
10:27.81תיכונט ע"ש אלתרמן תל אביביהליאשכנזי352626
10:29.49חט"ב שזר כפר סבאלינוינצחון362582
10:30.11הראלי העברי חיפהיעלזנגו372545
10:31.12הראלי העברי חיפהמעייןהנדל382542
10:32.96מקיף אשל הנשיאנועהשטיינר392597
10:32.96תיכונט ע"ש אלתרמן תל אביבעופריגילבר402627
10:34.13נווה חנה לבנות אלון שבותחיהפרקש412608
10:35.67מקיף אשל הנשיאמאיאמר422591
10:40.14מקיף אשל הנשיארונינוחם432593
10:42.56חט"ב שזר כפר סבאאושרדוד442579
10:47.64אולפנת עפרהנעהשטרן452533
10:48.63חט"ב שזר כפר סבאליהויקובסקי462580
10:50.80אולפנית אורט טבריהמשישרון472524
11:05.13נווה חנה לבנות אלון שבותאיילתלוי482606
11:07.88חט"ב היובל רמת ישיעומרפלד492577
11:08.71תיכונט ע"ש אלתרמן תל אביבשיינהסימן502629
11:11.37חט"ב גוונים קדימהאיילתאבירן512568
11:12.63חט"ב גוונים קדימהאגםכהן522570
11:35.62בן גוריון עמק חפרמורן גןלוטם532536
11:44.62חט"ב היובל רמת ישירוניבייטל542573
11:48.62תיכון לחינוך סביבתי מדרשת בן גוריוענברבן חיים552620
11:48.87מקיף אשל הנשיאתאירצלח562595
11:50.50תיכון לחינוך סביבתי מדרשת בן גוריוזהרגונן572621
11:55.86נווה חנה לבנות אלון שבותמיטללקס582607
12:03.62חט"ב אעבליןביסאןאדריס592555
12:03.63תיכונט ע"ש אלתרמן תל אביבמיקהולצמן602628
12:04.67חט"ב אעבליןיאראמוחסן612557
12:16.87מקיף אשל הנשיאאורןפינק622594
12:16.99מקיף עומרנועםהירש632599
12:50.79אולפנית אורט טבריההודיהסבח642521
14:41.50חט"ב אעבליןהייאאבו אלהיגא652554
16:53.89חט"ב אעבליןחנאןעןסמאן662560
22:26.38חט"ב אעבליןרג'דנג'מי672558
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תוצאהבית ספרשם פרטישם משפחהמ.חזהמקום
15:42.69תיכון ברנר פתח תקווהעמיתכהן12981
15:53.41תיכון ברנר פתח תקווהאוריאלכהן ששון22982
15:59.43מקיף שיטים ספיריפתחגינת32961
16:16.48מקיף אשל הנשיאאילחן42948
16:17.45מקיף חקלאי נהלל- בודד חריג ISFדניאלגור אריה52887
16:32.43הריאלי העברי חיפהגלעדסלע62930
16:38.92אורט אורן עפולה- בודד אישיאלוןולנסקו72907
16:52.67הריאלי העברי חיפהנועםתנחום82931
16:53.67מקיף אשל הנשיאתומרצוקרט92952

16:53.91מקיף אשל הנשיאיונתןלוי102950
17:06.57אורט  גרינברג קרית טבעוןאיתירואש112905
17:08.61הימלפרב ירושליםיותםאורבך122920
17:10.67עירוני ו' מקיף ביאליק רוגוזין תל אביבצ'גוזהאיוו132968
17:11.41הריאלי העברי חיפהשמואלארגאו142926
17:14.92מקיף אשל הנשיאיונתןשפורן152953
17:14.92מטרווסט רעננהיותםהלוי162939
17:23.80מקיף אשל הנשיאגלעדבארי172946
17:24.16מקיף שק"ד שדה אליהודודמנחם182891
17:29.34הריאלי העברי חיפהדוידגווילי192927
17:33.16אורט  גרינברג קרית טבעוןארזהברמן202898
17:36.41תיכון ברנר פתח תקווהאלעדערוסי212983
17:36.66מקיף שיטים ספירכרמלקרל222963
17:43.22מטרווסט רעננהרואיכהן232942
17:49.56מקיף חקלאי נהלליובלורדי242884
17:53.17כרמים בנימינהיהונתןג'ייקובס252932
17:57.67הימלפרב ירושליםאיתיליאון262924
17:58.92כרמים בנימינההרנירדרור272934
18:00.35בן גוריון עמק חפר- בודד חריג ISFשחרכהן282919
18:01.92מטרווסט רעננהנועםמנלזון292943
18:02.16כרמים בנימינהתובלקורזון302936
18:02.78בן גוריון עמק חפראורברקאי312915
18:05.27מטרווסט רעננהיהלזיסמן322940
18:07.13פלך ירושליםעמיחיסוויל332978
18:08.12עירוני ו' מקיף ביאליק רוגוזין תל אביבטראבאבקר כמיס342966
18:09.66אורט  גרינברג קרית טבעוןאיתיחודדה352899
18:12.12בית חינוך ע"ש רבין תל מונד- בודד חריג SFרוןזך362914
18:13.16פלך ירושליםאיתןשפיגלר372979
18:15.27בית חינוך ע"ש רבין תל מונדעומרמלר382912
18:17.10מקיף אשל הנשיאאיתמרכהן392949
18:18.78הימלפרב ירושליםטוביה ברוךקדרי402925
18:18.95בית חינוך ע"ש רבין תל מונדאוריוייזר412910
18:22.91אורט  גרינברג קרית טבעוןרותםפינסקי422903
18:28.16הריאלי העברי חיפהיהונתןגווילי432928
18:37.13כרמים בנימינהשישובינסקי442937
18:39.91בן גוריון עמק חפרמדליהניר452917
18:43.28תיכון לחינוך סביבתי מדרשת בן גוריוןיריןפולישוק462998
18:44.91אורט  גרינברג קרית טבעון- בודד חריג ISFעידובן ימיני472906
18:47.36כרמים בנימינהמעייןלוי482935
18:52.40מקיף שיטים ספירנדברוזנשטיין492965
18:55.55מקיף שיטים ספירעומרקרקוקלי502964
18:59.47עירוני ו' מקיף ביאליק רוגוזין תל אביבאבלהסבו512970
19:00.47פלך ירושליםיהונתןברגמן522975
19:00.88כרמים בנימינהמעיןשלום פיירשטיין532938
19:03.40תיכון לחינוך סביבתי מדרשת בן גוריוןאהודכץ542996
19:04.19בית חינוך ע"ש רבין תל מונדיהבכהן552911
19:06.65תיכון לחינוך סביבתי מדרשת בן גוריוןמעייןפלד562999
19:08.41תיכונט ע"ש אלתרמן תל אביבחביבלארז572893
19:08.61הימלפרב ירושליםיהונתןאורבך582921
19:14.34מקיף שיטים ספירגיאבן יהודה592960
19:15.99בית חינוך ע"ש רבין תל מונדנועםשוורצברג602913
19:16.66תיכונט ע"ש אלתרמן תל אביברוןשור612896
19:17.79מקיף שק"ד שדה אליהופורתחפץ622888
19:21.90תיכון לחינוך סביבתי מדרשת בן גוריוןעומריכהן632995
19:30.40בן גוריון עמק חפרעילאילוין642916
19:35.65פלך ירושליםגלעדגיטלמן652976
19:40.16מקיף חקלאי נהללעופראונגר662881
20:10.11פלך ירושליםמתןבוגנים672973
20:10.52מקיף שיטים ספירנדבעדין682962
20:20.39אורט  גרינברג קרית טבעוןגלעדמיכאלוב692902
20:22.11עירוני ו' מקיף ביאליק רוגוזין תל אביבאיברהיםעבדאללה702972
20:23.94תיכון לחינוך סביבתי מדרשת בן גוריוןאיתיעידו712997
20:45.64עירוני ו' מקיף ביאליק רוגוזין תל אביבהרמיאסווטקנוש722971
20:47.10עירוני ו' מקיף ביאליק רוגוזין תל אביברובלאדחנוס732967
20:47.51תיכונט ע"ש אלתרמן תל אביבכפיררמתי742895
20:48.33תיכונט ע"ש אלתרמן תל אביבבןטפר752894
21:01.14תיכון ברנר פתח תקווהברנר763003
21:09.89מקיף שק"ד שדה אליהונוהכהן772889
21:13.60פלך ירושליםמישאלכהן782977
21:14.46מקיף שק"ד שדה אליהוהראלאלקים792890
23:10.85בן גוריון עמק חפרמרטינסרועי802918
23:30.66מקיף חקלאי נהללאוריגולן812883
26:06.93תיכון ברנר פתח תקווהאלוןקון822984
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תוצאהבית ספרשם פרטישם משפחהמ.חזהמקום
9:50.97מקיף ליאו בק חיפהגליעיני12866
9:53.40אוסטרובסקי רעננהאילההריס22759
10:01.64הגמנסיה העברית ירושלים- בודד אישתמרקוינט32825
10:51.20מקיף ליאו בק חיפהירדןאהרון42858
10:54.91התיכון העירוני החדש הרצליהעופרילהמן52839
10:58.80תיכון מר אליאס אעבליןסוהילהרסלאן62790
11:00.66מקיף אשל הנשיאנגהסולומון72853
11:01.45תיכון לחינוך סביבתי מדרשת בן גוריוןעלמהרייס רזון82755
11:17.64מקיף אשל הנשיאנועםשמעי92857

11:20.70תיכון ליד האוניברסיטהעינברונן102872
11:31.96אוסטרובסקי רעננההדרבוטבול112757
11:33.58מקיף אשל הנשיארעותדליות122849
11:33.71הראלי העברי חיפהחוברהנטע132831
11:34.60הראלי העברי חיפהליהשטרן142835
11:42.77הראלי העברי חיפהגלקירש152833
11:44.20מקיף ליאו בק חיפהרומיאלנשיא162859
11:46.85אורט יגאל אלון יקנעם - בודד אישיאיהביצ'נקו172811
11:56.70בליך רמת גןמיתרשהרבני182824
12:04.94תיכון לחינוך סביבתי מדרשת בן גוריוןאבישגכץ192752
12:09.31הראלי העברי חיפהענברכהן202828
12:11.16הראלי העברי חיפהנטעמזעקי212829
12:15.65אולפנית אורט טבריהליהאלבר222793
12:19.19תיכון לחינוך סביבתי מדרשת בן גוריוןמיכלפורטוגז232754
12:20.11תיכון הדרים הוד השרוןשייפה242777
12:22.60תיכון הדרים הוד השרוןאלהקאופמן252778
12:26.87תיכון לחינוך סביבתי מדרשת בן גוריוןאורגורן262750
12:30.14תיכון לחינוך סביבתי מדרשת בן גוריוןליהיסלע272753
12:34.64הראלי העברי חיפההילהילין282827
12:41.36תיכון ליד האוניברסיטהרחלפאר292870
12:42.94מקיף אשל הנשיאהילימימון302851
12:45.66אולפנת עפרהניצןיהב312802
12:47.82אולפנת עפרהמעייןכהן סקלי322808
12:49.44תיכון קריית חיים חיפהפולינהבודיאנסקי332874
12:54.21אולפנית אורט טבריהאביהכהן342796
12:57.10התיכון העירוני החדש הרצליהרביד יהלי352841
12:57.44אולפנית אורט טבריהשוהםציידה362799
12:58.69תיכון הדרים הוד השרוןשחרשטיין372782
13:01.58מקיף אשל הנשיארומיעבדו382854
13:03.44אולפנית אורט טבריהטליפרח392795
13:09.94אוסטרובסקי רעננהשיראלסרגוסי402760
13:16.49מקיף ליאו בק חיפהיערהסולומון412865
13:17.51תיכון קריית חיים חיפהנטליסבוסטיאנוב422877
13:26.93אולפנת עפרהמשאתכהן432805
13:31.43תיכון קריית חיים חיפהמעייןזמיר442876
13:33.68אולפנת עפרהמירביוגב452803
13:34.11אולפנת עפרהרעותיעקובסון462804
13:38.85תיכון מר אליאס אעבליןיאריןחביב472784
13:41.89התיכון העירוני החדש הרצליהרונירוטנברג482842
13:46.18תיכון לחינוך סביבתי מדרשת בן גוריוןיעלהקסטר492751
13:46.39תיכון הדרים הוד השרוןשי-ליקישון502779
13:47.60בליך רמת גןמאיפז512821
13:48.93אולפנית אורט טבריהרותםלוי522797
13:49.51מקיף אשל הנשיאעדישלי532856
13:56.68התיכון העירוני החדש הרצליהאוריהדקר542837
14:05.16אולפנת עפרהכהן אחינועם רבקכהן אחינועם רבקה552807
14:12.13תיכון קריית חיים חיפהענברקורן562880
14:12.77אולפנית אורט טבריהרינתגלז572794
14:58.92תיכון מר אליאס אעבליןמונירהיאסין582786
15:10.35אוסטרובסקי רעננהעדיאורנשטיין592756
15:12.68תיכון ליד האוניברסיטהברלוי602868
15:43.60תיכון קריית חיים חיפהולריהגרישצ'קין612875
15:53.66מקיף ליאו בק חיפהעופריאקרמן622860
16:09.60בליך רמת גןליפז632822
16:17.74תיכון ליד האוניברסיטהדנהקימלמן642871
16:49.35תיכון קריית חיים חיפהשירייעדני652878
16:54.28תיכון מר אליאס אעבליןפרחהעביד662788
17:06.77התיכון העירוני החדש הרצליההילהזעפרני672838
17:49.89מקיף ליאו בק חיפהנתנאלהחיים682863
18:51.62בליך רמת גןמיהגנזיה692818
18:51.62בליך רמת גןנטערקוביצקי702823
19:23.71התיכון העירוני החדש הרצליהשייאלצ'קורל712840
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נקודותבית ספרמקום
נקודות 77כרמים בנימינה1
נקודות 78מקיף חקלאי נהלל2
נקודות 94בית אור גבעת ברנר3
נקודות 95כפר אדומים מעיינות בוגר4
נקודות 102בית חינוך ע"ש רבין תל מונד5
נקודות 105הימלפרב ירושלים6
נקודות 112ממ"ד יד ששון לביא7
נקודות 112הניסוי ירושלים8
נקודות 122מקיף שק"ד שדה אליהו9

10135נקודות 125מקיף אשל הנשיא10
10161נקודות 151איש שלום כפר יונה11
נקודות 207מיתרים12
נקודות 210תיכון קרית חיים חיפה13

מרוצי שדה בתי ספר ארצי, 25.1.2022
ניקוד קבוצתי - ז-ח תלמידים



קנסות נקודותבית ספרמקום
נקודות 48מקיף ו' מקיף ביאליק רוגוזין1
נקודות 60תיכון ליד האוניברסיטה2
נקודות 63עשה חייל אפרתה3
נקודות 80ממ"ד נתיב הושעיה4
נקודות 105השחר הוד השרון5
נקודות 108בן גוריון עמק חפר6
נקודות 133זומר רמת גן7
נקודות 147חן נריה אלון שבות8
נקודות 155בית החינוך גאון הירדן דרכא9

10170נקודות 160נחשון מ.א חבל מודיעין10
נקודות 176מקיף עומר11
נקודות 184ממ"ד יד ששון לביא12
10231נקודות 221מקיף שיטים ספיר13

מרוצי שדה בתי ספר ארצי, 25.1.2022
ניקוד קבוצתי - ז-ח תלמידות



נקודותבית ספרמקום
נקודות 65מבואות עירון מ.א. מנשה1
נקודות 73מיתרים2
נקודות 74בן גוריון עמק חפר3
נקודות 84מקיף חקלאי נהלל4
נקודות 96עירוני ו' מקיף ביאליק רוגוזין תל אביב5
נקודות 101מקיף אשל הנשיא6
נקודות 107עירוני ד' תל אביב7
נקודות 109מקיף  מרחבים מבועים8
נקודות 135הניסוי ירושלים9

נקודות 138הימלפרב ירושלים10
10158נקודות 148חט"ב  בר-לב כפר סבא11

מרוצי שדה בתי ספר ארצי, 25.1.2022
ניקוד קבוצתי - ט תלמידים



נקודותבית ספרמקום
נקודות 30מקיף עומר1
נקודות 57אולפנת עפרה2
נקודות 77הראלי העברי חיפה3
נקודות 91חט"ב שזר כפר סבא4
נקודות 91אולפנית אורט טבריה5
נקודות 105חט"ב גוונים קדימה6
נקודות 113תיכונט ע"ש אלתרמן תל אביב7
נקודות 130בן גוריון עמק חפר8
נקודות 133נווה חנה לבנות אלון שבות9

נקודות 156מקיף אשל הנשיא10
נקודות 161חט"ב היובל רמת ישי11
נקודות 167תיכון לחינוך סביבתי מדרשת בן גוריון12
נקודות 207חט"ב אעבלין13

מרוצי שדה בתי ספר ארצי, 25.1.2022
ניקוד קבוצתי - ט תלמידות



נקודותבית ספרמקום
נקודות 38מקיף אשל הנשיא1
נקודות 47הריאלי העברי חיפה2
נקודות 100מטרווסט רעננה3
נקודות 100תיכון ברנר פתח תקווה4
נקודות 108אורט  גרינברג קרית טבעון5
נקודות 124מקיף שיטים ספיר6
נקודות 126כרמים בנימינה7
נקודות 136הימלפרב ירושלים8
נקודות 168עירוני ו' מקיף ביאליק רוגוזין תל אביב9

נקודות 187פלך ירושלים10
נקודות 194בית חינוך ע"ש רבין תל מונד11
נקודות 219תיכון לחינוך סביבתי מדרשת בן גוריון12
נקודות 220בן גוריון עמק חפר13
נקודות 236מקיף שק"ד שדה אליהו14
נקודות 267תיכונט ע"ש אלתרמן תל אביב15

מרוצי שדה בתי ספר ארצי, 25.1.2022
ניקוד קבוצתי - י-יב תלמידים



נקודותבית ספרמקום
נקודות 58מקיף אשל הנשיא1
נקודות 62הראלי העברי חיפה2
1072נקודות 62מקיף ליאו בק חיפה3
נקודות 76תיכון לחינוך סביבתי מדרשת בן גוריו4
10122נקודות 112אוסטרובסקי רעננה5
נקודות 131אולפנית אורט טבריה6
10146נקודות 136תיכון הדרים הוד השרון7
נקודות 142התיכון העירוני החדש הרצליה8
נקודות 151אולפנת עפרה9

נקודות 163תיכון ליד האוניברסיטה10
נקודות 175תיכון קריית חיים חיפה11
10187נקודות 177תיכון מר אליאס אעבלין12
נקודות 201בליך רמת גן13

מרוצי שדה בתי ספר ארצי, 25.1.2022
ניקוד קבוצתי - י-יב תלמידות
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