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9גילאי ' בנים כיתות ג7-8גילאי ' בנות כיתות ג

נתניה מתן פרימר 1מקום נתניה אמיליה רוקח 1מקום 

אום אל פאחם עלי מחאגנה 2מקום הרצליה אביגיל חרותי 2מקום 

נתניה איתן סבידובסקי 3מקום אשקלון אמילי צירנוב 3מקום 

נהריה ליבי לרנר 3מקום 

' בנים כיתות ד

קריית יםטוביה ' ורג' ג1מקום 9גילאי ' בנות כיתות ג

רמת ישי רועי הייס 2מקום אשקלון אווה לפובוק 1מקום 

הרצליה איתן שגיא3מקום נתניה מיקה מישוריס 2מקום 

הרצליה תמיר דיאנדי 3מקום נתניה הודיה אליהו 3מקום 

נתניה הודיה מיארה 3מקום 

10גיל ' בנים כיתות ד

נתניה אפק ישר 1מקום ' בנות כיתות ד

אום אל פאחם  וודיע מחאגנה 2מקום נתניה נעמי רוקח 1מקום 

ידאת'בועיינה נוג אחמד אבו רדא 3מקום נתניה ניקה ברנשטיין 2מקום 

הרצליה אביגיל שמואל 3מקום 

ירוק-ו לבן-בנים כיתות הנתניה נויה עוז 3מקום 

הרצליה  טומי לוין 1מקום  

אום אל פאחםתארק אגבארייה2מקום ירוק-לבן' בנות כיתות ה

נתניה'  סנטיאגו לוי קלץ3מקום אום אל פאחם רהף גבארין 1מקום 

ידאת'בועיינה נוג רפיף זועבי 2מקום 

ירוקה ומעלה' בנים כיתות הנתניה אלין ארביב 3מקום 

קריית טבעון ינאי דה לוי 1מקום קלנסווה מורגאן זבארגה 3מקום 

קריית טבעון ניב רבן 2מקום 

רמת ישי דביר מסלין 3מקום ירוק ומעלה' ו' בנות כיתות ה

קריית ים עידן דודוצקין 3מקום קריית טבעון מעיין שני 1מקום 

נתניה מיה יוסף 2מקום 

ירוד-ח לבן-בנים כיתות זשפרעם מייסאן שעבי 3מקום 

שגב שלום  רביע אבו רימשה 1מקום 

ידאת'בועיינה נוג עלי שלבי 2מקום ירוק-ח לבן-בנות כיתות ז

נתניהונו בן ארי ' ג3מקום אשקלון איריס אקסלרוד 1מקום 

קלנסווה מאסה גמהיר 2מקום 

חום-ח ירוק-בנים כיתות ז

נתניה  עילאי בן שמעון 1מקום חום-ח ירוק-בנות כיתות ז

נתניה   אלעד ישר 2מקום ידאת'בועיינה נוג גינא סולימאן 1מקום 

מודיעין   אלון מילוא 3מקום ידאת'בועיינה נוג אינאס חמאד 2מקום 

ידאת'בועיינה נוג מחמד אבו רדא 3מקום 

חום-ח ירוק-בנות כיתות ז

ח חומה ומעלה-בנים כיתות זנתניה   נופר הושמנד 1מקום 

שפרעם בסים סכניני 1מקום נתניה מיקה סבידובסקי 2מקום 

נתניה'   ליאור אברמוביץ2מקום 

שפרעם קארלוס שאהין 3מקום  ירוק ומעלה7-8גילאי ' בנים כיתות ג

קריית ים עילי דודוצקין 1מקום 

רמת ישי דותן מסלין 2מקום 

ידאת'בועיינה נוג כרים חמודה 3מקום 

נתניה יונתן אלישקוב 3מקום 


