
גילמגדרמרחקסגנוןתוצאהאגודהשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום

נקבה400חופשי05:19.47רעות. מ.מכבי פ2010אוריכהן1

בנות 

10-11

נקבה400חופשי05:32.48הפועל בת ים2010אביברכאח2

בנות 

10-11

נקבה400חופשי05:33.23הפועל דולפין נתניה2010תמריאנובסקי3

בנות 

10-11

נקבה400חופשי05:38.48הפועל עמק חפר2010יובליומטוביאן4

בנות 

10-11

נקבה400חופשי05:39.55הפועל עמק חפר2010אופקשלו אטלס5

בנות 

10-11

נקבה400חופשי05:39.73הפועל בת ים2010ליאורהקלטיצוק6

בנות 

10-11

נקבה400חופשי05:42.59בני הרצליה2010נוריתמקליס7

בנות 

10-11

נקבה400חופשי05:44.68הפועל דולפין נתניה2010מיכלקוזירב8

בנות 

10-11

2010נוגהבן מנחם9

צור - מכבי כוכב יאיר 

נקבה400חופשי05:48.62יגאל

בנות 

10-11

נקבה400חופשי05:48.89מכבי שוהם2010מיהפלג10

בנות 

10-11

נקבה400חופשי05:52.71הפועל עמק יזרעאל2010נגהמגל11

בנות 

10-11

נקבה400חופשי06:00.29מכבי כפר המכביה2010תהלאלבז12

בנות 

10-11

נקבה400חופשי06:02.02מכבי וייסגל2010גאיהבניס13

בנות 

10-11

נקבה400חופשי06:05.90בני הרצליה2010איזידטנו14

בנות 

10-11

נקבה400חופשי06:06.85מכבי קרית אונו2011הילימיטל15

בנות 

10-11

נקבה400חופשי06:07.15הפועל דולפין נתניה2010מייהעשור16

בנות 

10-11

נקבה400חופשי06:12.47הפועל בית שמש2010אסתיאיגולינסקי17

בנות 

10-11

נקבה400חופשי06:13.22מכבי קרית אונו2010שירה נעמהאבידור18

בנות 

10-11

נקבה400חופשי06:20.67.ב. הפועל כפר סבא ב2010עופריזיו19

בנות 

10-11

נקבה400חופשי06:40.47הפועל ירושלים2010אילהגליס20

בנות 

10-11

נקבה400חופשי07:00.78.ב. הפועל כפר סבא ב2010תמרהורשבסקי21

בנות 

10-11

נקבה400חופשיDNSבני הרצליה2011אליהזגרינסקי-

בנות 

10-11

זכר400חופשי05:04.95הפועל אילת2010ייגורקוסטין1

-10בנים 

11



זכר400חופשי05:06.40הפועל עמק חפר2010יונתןנדל2

-10בנים 

11

זכר400חופשי05:07.80.ב. הפועל כפר סבא ב2010תומררוזנר3

-10בנים 

11

זכר400חופשי05:08.45הפועל דולפין נתניה2010נעםשקד4

-10בנים 

11

זכר400חופשי05:30.61הפועל בת ים2010אריאלזורבסקי5

-10בנים 

11

זכר400חופשי05:34.49הפועל גליל עליון2010יניבגוטמן6

-10בנים 

11

זכר400חופשי05:35.16בני הרצליה2010יהונתןרבין7

-10בנים 

11

זכר400חופשי05:35.82הפועל ירושלים2010עמיתלרין8

-10בנים 

11

זכר400חופשי05:38.90מכבי קרית אונו2010ליאורמלכי9

-10בנים 

11

זכר400חופשי05:42.43מכבי קרית ביאליק2010שוןפומברג10

-10בנים 

11

זכר400חופשי05:49.39הפועל בת ים2010יונתןלפטניקוב11

-10בנים 

11

זכר400חופשי05:50.10הפועל דולפין נתניה2010ליאםגליקמן12

-10בנים 

11

זכר400חופשי05:50.62מכבי קרית אונו2010גיאביטון ולב13

-10בנים 

11

זכר400חופשי05:51.19מכבי קרית אונו2010שקדלביא14

-10בנים 

11

זכר400חופשי05:51.39הפועל בת ים2010ברקאדם15

-10בנים 

11

זכר400חופשי05:52.04בני הרצליה2010זאב רועידימונד16

-10בנים 

11

זכר400חופשי05:55.63הפועל דולפין נתניה2010איתןפלוס17

-10בנים 

11

זכר400חופשי05:57.14הפועל דולפין נתניה2010רוןבר און18

-10בנים 

11

זכר400חופשי05:57.81מכבי כפר המכביה2011יותםהופנר19

-10בנים 

11

זכר400חופשי05:58.65הפועל ירושלים2010עידןאהרוני20

-10בנים 

11

זכר400חופשי05:59.09הפועל דולפין נתניה2010דניאלגיל21

-10בנים 

11

זכר400חופשי05:59.35הפועל בת ים2010עידוטורשו22

-10בנים 

11

זכר400חופשי06:06.05בני הרצליה2010זיוברדרן23

-10בנים 

11

זכר400חופשי06:06.71מכבי וייסגל2010ירוןטיבי24

-10בנים 

11

זכר400חופשי06:09.35הפועל ירושלים2010ואסיליגולטייב25

-10בנים 

11

2010טוניטרנדש26

קאנטרי "מכבי אוסו 

זכר400חופשי06:09.90ג"ר" גבעתיים

-10בנים 

11



זכר400חופשי06:23.40הפועל ירושלים2010מיכאללוטוחין27

-10בנים 

11

זכר400חופשי06:25.35.ב. הפועל כפר סבא ב2010רםלניאדו28

-10בנים 

11

זכר400חופשי06:31.38מכבי וייסגל2010איתמררוזנשטרך29

-10בנים 

11

זכר400חופשי07:09.95.ב. הפועל כפר סבא ב2010טלאלגזי30

-10בנים 

11

12בנות נקבה400חופשי04:49.50הפועל אולימפ נתניה2009רבקה'אנדרוביץ1

2009אביהבלומברג2

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה400חופשי05:09.03ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה400חופשי05:09.14מכבי כפר המכביה2009ליהילב3

12בנות נקבה400חופשי05:09.57רעות. מ.מכבי פ2009נועהקליש4

12בנות נקבה400חופשי05:12.90הפועל בת ים2009פרלהחשמה5

12בנות נקבה400חופשי05:13.92מכבי חיפה2009דיאנהקוריאקין6

12בנות נקבה400חופשי05:16.14מכבי חיפה2009אליזבטגנדל7

12בנות נקבה400חופשי05:19.97מכבי שוהם2009שחרשגיא8

12בנות נקבה400חופשי05:23.58הפועל בת ים2009פילאר מריהחשמה9

12בנות נקבה400חופשי05:25.36מכבי וייסגל2009נועהקרני10

12בנות נקבה400חופשי05:29.14בני הרצליה2009מאיהקרייניק11

2009זהרכהן הרפניסט12

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה400חופשי05:29.88ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה400חופשי05:33.10מכבי קרית אונו2009נעהאלבו13

12בנות נקבה400חופשי05:33.23הפועל בת ים2009קסניהמרקוב14

2009גליבן משה15

צור - מכבי כוכב יאיר 

12בנות נקבה400חופשי05:34.53יגאל

12בנות נקבה400חופשי05:35.16הפועל פליפר חדרה2009טינהמומינוביץ16

2009מיכלגולקמן17

צור - מכבי כוכב יאיר 

12בנות נקבה400חופשי05:36.25יגאל

12בנות נקבה400חופשי05:40.94מכבי חיפה2009אליסיהגלוקוב18

2009עומררביץ19

הפועל עירוני הוד 

12בנות נקבה400חופשי05:45.77השרון

12בנות נקבה400חופשי05:48.21הפועל פליפר חדרה2009עופרישגן20



2009אנהגולדברג21

מכבי ראשון לציון 

SEALS05:48.2212בנות נקבה400חופשי

2009אנהאנטין22

הפועל עירוני הוד 

12בנות נקבה400חופשי05:49.54השרון

2009הילהפדאלי23

מכבי ראשון לציון 

SEALS05:49.9312בנות נקבה400חופשי

12בנות נקבה400חופשי05:51.05.ב. הפועל כפר סבא ב2009יאנהחסן24

12בנות נקבה400חופשי05:52.06מכבי אשדוד2009רוניחן גולדנברג25

12בנות נקבה400חופשי05:56.09מכבי נהריה2009מאיהסורוקין26

12בנות נקבה400חופשי06:00.58בני הרצליה2009נטלי שרהמקליס27

12בנות נקבה400חופשי06:05.93מכבי קרית ביאליק2009הילהלרנר28

12בנות נקבה400חופשי06:08.45מכבי נצרת2009נא'גאבו תאיה29

12בנות נקבה400חופשי06:09.98.ב. הפועל כפר סבא ב2009רוניצירקוס30

2009ניצןאדלמן31

צור - מכבי כוכב יאיר 

12בנות נקבה400חופשי06:10.35יגאל

12בנות נקבה400חופשי06:21.01מכבי וייסגל2009ליהקושניר32

12בנים זכר400חופשי04:46.03הפועל בת ים2009דניסטוקרב1

2009ניראייזברוך2

מכבי ראשון לציון 

SEALS04:51.1912בנים זכר400חופשי

12בנים זכר400חופשי04:55.86הפועל בת ים2009יבגניאושינסקי3

12בנים זכר400חופשי04:57.92מכבי וייסגל2009אריאלאלון4

12בנים זכר400חופשי04:58.15הפועל דולפין נתניה2009אנדריייאקימיאוק5

12בנים זכר400חופשי04:59.01הפועל בת ים2009עומרחווה6

12בנים זכר400חופשי05:04.74מכבי קרית אונו2009עידושפייזר7

12בנים זכר400חופשי05:05.21הפועל עמק חפר2009מישלאגרונוב8

12בנים זכר400חופשי05:09.39הפועל דולפין נתניה2009יהונתן ברונורוזנבלט9

12בנים זכר400חופשי05:11.08מכבי קרית אונו2009יותםסיון10

12בנים זכר400חופשי05:12.08מכבי שוהם2009בןגולדנברג11

2009השאםזיד12

הפועל מועדון קרית 

12בנים זכר400חופשי05:15.79אתא



12בנים זכר400חופשי05:17.88הפועל דולפין נתניה2009ענברמסילתי13

12בנים זכר400חופשי05:20.24הפועל בת ים2009דןשדה14

12בנים זכר400חופשי05:20.69מכבי קרית אונו2009רועיושלר15

12בנים זכר400חופשי05:20.77הפועל בת ים2009רוסלןאגלאנטון16

12בנים זכר400חופשי05:20.94הפועל דולפין נתניה2009בןרוזנפלד17

12בנים זכר400חופשי05:21.48הפועל דולפין נתניה2009גלוסצקי18

12בנים זכר400חופשי05:22.29הפועל בת ים2009אריקגלוזמן19

12בנים זכר400חופשי05:24.74ה עצמה רעננה.ל.ע2009נועםפרבר20

12בנים זכר400חופשי05:25.96רעות. מ.מכבי פ2009נועםמסובי21

12בנים זכר400חופשי05:26.37ה עצמה רעננה.ל.ע2009בנימין איתןי'מגנאג22

12בנים זכר400חופשי05:26.82מכבי קרית ביאליק2009שוןוורונקוב23

12בנים זכר400חופשי05:27.25הפועל דולפין נתניה2009אריאלוקסלר24

12בנים זכר400חופשי05:28.47מכבי שוהם2009מיכאלבירנבאום25

12בנים זכר400חופשי05:30.21מכבי שוהם2009עמיתמזרחי26

12בנים זכר400חופשי05:32.92הפועל עומר2009ליאונובק27

12בנים זכר400חופשי05:33.16ה עצמה רעננה.ל.ע2009רןלוי28

12בנים זכר400חופשי05:33.60מכבי נהריה2009נועםקגנוביץ29

12בנים זכר400חופשי05:34.40מכבי שוהם2009אוריינאי30

12בנים זכר400חופשי05:34.95הפועל דולפין נתניה2009כפירכהן31

12בנים זכר400חופשי05:35.51הפועל ירושלים2009מקסשמריה32

12בנים זכר400חופשי05:37.02מכבי וייסגל2009גיארנצקי'צ33

12בנים זכר400חופשי05:38.70מכבי וייסגל2009מתןאפשטיין34

12בנים זכר400חופשי05:39.73הפועל דולפין נתניה2009רוןמרקיזנו35

12בנים זכר400חופשי05:39.73רעות. מ.מכבי פ2009אלוןפרנט35

12בנים זכר400חופשי05:41.17מכבי שוהם2009מאורגולן37



2009רותםטמיר38

הפועל רמת הנגב 

12בנים זכר400חופשי05:42.63(ס"מתנ)

2009רותםטמיר38

הפועל רמת הנגב 

12בנים זכר400חופשי05:42.63(ס"מתנ)

12בנים זכר400חופשי05:44.25הפועל ירושלים2009איתילרין40

12בנים זכר400חופשי05:45.18הפועל עמק חפר2009אלוןלביא41

12בנים זכר400חופשי05:49.25.ב. הפועל כפר סבא ב2009אביבשמואלי42

12בנים זכר400חופשי05:49.27מכבי קרית אונו2009מתןעמיר43

12בנים זכר400חופשי05:59.34מכבי נהריה2009נילו'בנג44

12בנים זכר400חופשי05:59.35מכבי נצרת2009אדוארדעאנק45

12בנים זכר400חופשי05:59.87.ב. הפועל כפר סבא ב2009נועםהוך-גוטנר46

12בנים זכר400חופשי06:21.11הפועל פליפר חדרה2009אשבלארד47

12בנים זכר400חופשיDQמכבי וייסגל2009איתמררייסנר-

13בנות נקבה400חופשי04:59.87מכבי קרית ביאליק2008רותםשם טוב1

13בנות נקבה400חופשי05:04.09בני הרצליה2008נוגהברוך2

13בנות נקבה400חופשי05:07.62בני הרצליה2008מיקהויס3

13בנות נקבה400חופשי05:07.65מכבי נהריה2008מישלסנובסקי4

13בנות נקבה400חופשי05:10.22מכבי שוהם2008תמרזיסמן5

2008אגםקרליגנו6

מכבי ראשון לציון 

SEALS05:10.3913בנות נקבה400חופשי

13בנות נקבה400חופשי05:11.23מכבי קרית ביאליק2008ניקולטאובין7

13בנות נקבה400חופשי05:12.45.ב. הפועל כפר סבא ב2008ירדןהראל8

13בנות נקבה400חופשי05:17.62מכבי נהריה2008אופירחיים הכהן9

13בנות נקבה400חופשי05:18.26.ב. הפועל כפר סבא ב2008מיהבן ששון10

13בנות נקבה400חופשי05:18.28מכבי נהריה2008נויהגרימברג11

2008תמהפלמר12

הפועל רמת הנגב 

13בנות נקבה400חופשי05:18.31(ס"מתנ)

13בנות נקבה400חופשי05:18.34מכבי כפר המכביה2008קמירייס13



13בנות נקבה400חופשי05:18.53הפועל בית שמש2008ריםחלואני14

2008גולןגל15

הפועל עירוני הוד 

13בנות נקבה400חופשי05:18.94השרון

13בנות נקבה400חופשי05:19.71מכבי שוהם2008עלמהחזקיהו16

13בנות נקבה400חופשי05:19.88מכבי נהריה2008שקדגולדברג הרפז17

13בנות נקבה400חופשי05:23.46מכבי חיפה2008אלכסנדרה'מיסקביץ18

13בנות נקבה400חופשי05:27.94מכבי וייסגל2008ליאוררוזנבוים19

13בנות נקבה400חופשי05:28.75הפועל דולפין נתניה2008רותגוטמן20

13בנות נקבה400חופשי05:29.13.ב. הפועל כפר סבא ב2008איסארסמארה21

13בנות נקבה400חופשי05:29.79הפועל בת ים2008אוריהרכאח22

2008מיקהשובל23

הפועל עירוני הוד 

13בנות נקבה400חופשי05:31.54השרון

13בנות נקבה400חופשי05:32.54מכבי וייסגל2008מיקהנירון24

13בנות נקבה400חופשי05:32.57רעות. מ.מכבי פ2008קאריןאופנהיים25

13בנות נקבה400חופשי05:34.35הפועל עמק חפר2008יובלפרלמן26

2008מיכלפוזיילוב27

מכבי ראשון לציון 

SEALS05:34.7713בנות נקבה400חופשי

13בנות נקבה400חופשי05:37.34רמלה. ס.מ2008ניקולרוס28

13בנות נקבה400חופשי05:39.56הפועל דולפין נתניה2008ערבהברזילי29

13בנות נקבה400חופשי05:44.62מכבי שוהם2008עלמהשלגר30

13בנות נקבה400חופשי05:50.29ה עצמה רעננה.ל.ע2008צופיהיוקליס31

13בנות נקבה400חופשי05:54.39הפועל דולפין נתניה2008אביגילפורת32

2008מיקהשובל-

הפועל עירוני הוד 

13בנות נקבה400חופשיNSהשרון

2008רוםשלם1

מכבי ראשון לציון 

SEALS04:41.4513בנים זכר400חופשי

13בנים זכר400חופשי04:48.44הפועל בת ים2008עומריעבדלשאפי2

2008רוםקינן3

הפועל עירוני הוד 

13בנים זכר400חופשי04:49.27השרון

13בנים זכר400חופשי04:56.18מכבי וייסגל2008איתישפייזר4



13בנים זכר400חופשי04:56.81הפועל עומר2008עידורייכל5

13בנים זכר400חופשי04:57.16הפועל עומר2008מקסיםרובינשטיין6

2008יריןשמאי7

מכבי ראשון לציון 

SEALS04:57.9613בנים זכר400חופשי

13בנים זכר400חופשי04:58.46מכבי קרית אונו2008עידןגמליאל8

13בנים זכר400חופשי04:59.05בני הרצליה2008עידןאנגל9

13בנים זכר400חופשי04:59.33בני הרצליה2008איתן שלמהדימונד10

13בנים זכר400חופשי04:59.41הפועל ירושלים2008נעםדהן11

13בנים זכר400חופשי05:02.88מכבי קרית אונו2008איתידור12

13בנים זכר400חופשי05:04.12מכבי נהריה2008יובלבוקין13

13בנים זכר400חופשי05:07.90הפועל ירושלים2008יונתןדי פורטו14

13בנים זכר400חופשי05:07.99הפועל בת ים2008סםגורוחובסקי15

2008יהליכהן16

קאנטרי "מכבי אוסו 

13בנים זכר400חופשי05:08.58ג"ר" גבעתיים

13בנים זכר400חופשי05:08.89הפועל פלרם זבולון2008עומררגב17

13בנים זכר400חופשי05:09.38הפועל עמק יזרעאל2008נועםאופק18

13בנים זכר400חופשי05:09.74הפועל גליל עליון2008עידורז19

13בנים זכר400חופשי05:10.53מכבי נהריה2008תומררודמן20

13בנים זכר400חופשי05:10.69מכבי קרית אונו2008איתמרכהן21

13בנים זכר400חופשי05:12.79מכבי קרית ביאליק2008גלרוןסיטניקוב22

13בנים זכר400חופשי05:14.02מכבי כפר המכביה2008דניאלאר'נג23

2008יהליאללוף24

הפועל רמת הנגב 

13בנים זכר400חופשי05:16.50(ס"מתנ)

13בנים זכר400חופשי05:16.53רעות. מ.מכבי פ2008תמירסמויליץ25

13בנים זכר400חופשי05:16.63הפועל בת ים2008דניאלניקולייב26

13בנים זכר400חופשי05:18.30הפועל עמק חפר2008עילייפרסלר פז27

13בנים זכר400חופשי05:23.43ה עצמה רעננה.ל.ע2008רעישלום יודפת28

13בנים זכר400חופשי05:25.23מכבי נהריה2008אורלוין29



13בנים זכר400חופשי05:25.72הפועל עמק יזרעאל2008יצחקשרם30

13בנים זכר400חופשי05:26.01מכבי שוהם2008זיואלישע31

13בנים זכר400חופשי05:26.28מכבי וייסגל2008דניאללבדב32

13בנים זכר400חופשי05:26.98.ב. הפועל כפר סבא ב2008ואד'גסמארה33

13בנים זכר400חופשי05:33.92הפועל דולפין נתניה2008אליאורחדד34

13בנים זכר400חופשי05:43.71הפועל ירושלים2008ישיביבי35

13בנים זכר400חופשי05:44.13מכבי נצרת2008ראמיאבו שקארה36

13בנים זכר400חופשי05:44.27הפועל שחייני הנגב2008גלעדרמתי37

13בנים זכר400חופשי05:49.62מכבי נצרת2008פואדמרשי38

13בנים זכר400חופשי05:50.14מכבי אשדוד2008דבירטאטור39

2008ניקוקובסקי'ז-

מכבי ראשון לציון 

SEALSDNS13בנים זכר400חופשי

14בנים זכר400חופשי04:23.74הפועל בת ים2007נתניאלפושקה1

14בנים זכר400חופשי04:31.61מכבי אשדוד2007אוראלשטיינברג2

14בנים זכר400חופשי04:33.02מכבי וייסגל2007אלןטרייבוך3

14בנים זכר400חופשי04:33.45הפועל עמק חפר2007נעםשחר4

14בנים זכר400חופשי04:34.32הפועל בת ים2007יוחאיפרסמן5

14בנים זכר400חופשי04:35.55מכבי נהריה2007אוקאןגולדין6

2007יוחאיברוש7

הפועל פתח תקווה 

14בנים זכר400חופשי04:36.38כדור מים

14בנים זכר400חופשי04:36.94מכבי כפר המכביה2007דנילאיבנוב8

14בנים זכר400חופשי04:37.00מכבי קרית ביאליק2007דקלריסין9

14בנים זכר400חופשי04:39.57הפועל בת ים2007נתנאלנובוסד10

14בנים זכר400חופשי04:40.05הפועל בת ים2007עידןורבסקי‘ז11

14בנים זכר400חופשי04:44.09מכבי וייסגל2007ערןגרובמן12

14בנים זכר400חופשי04:46.46רעות. מ.מכבי פ2007גבריאלסלבי זלבוביץ13



14בנים זכר400חופשי2007TLV SWIM04:47.27מייקלאסטחוב14

14בנים זכר400חופשי04:47.56.ב. הפועל כפר סבא ב2007אחמדפדילה15

14בנים זכר400חופשי04:48.41.ב. הפועל כפר סבא ב2007ברקרוזנצוויג16

14בנים זכר400חופשי04:49.13הפועל דולפין נתניה2007רועיפרנקל17

14בנים זכר400חופשי04:50.14.ב. הפועל כפר סבא ב2007יותםורשבסקי18

14בנים זכר400חופשי04:51.39מכבי קרית אונו2007דניסקוברב19

14בנים זכר400חופשי04:51.50מכבי נהריה2007איתינטף20

14בנים זכר400חופשי04:52.11מכבי קרית אונו2007יהליהרצקה21

14בנים זכר400חופשי04:52.55מכבי וייסגל2007נבוקפלן22

14בנים זכר400חופשי04:54.02הפועל פליפר חדרה2007גילשאול23

14בנים זכר400חופשי04:54.82בני הרצליה2007יניבכץ24

14בנים זכר400חופשי04:57.11מכבי קרית ביאליק2007איתישולמן25

14בנים זכר400חופשי04:57.19מכבי קרית ביאליק2007איתילויצקי26

14בנים זכר400חופשי04:57.23מכבי חיפה2007אריאלבודילובסקי27

14בנים זכר400חופשי04:58.08הפועל עומר2007זיואלטרמן28

14בנים זכר400חופשי04:58.60מכבי קרית אונו2007סיוןבן עמי29

2007נדבבן ציון30

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר400חופשי04:58.77(ס"מתנ)

14בנים זכר400חופשי04:59.90מכבי קרית ביאליק2007אחמדדיאב31

14בנים זכר400חופשי05:00.05מכבי שוהם2007שירפסון32

14בנים זכר400חופשי05:00.08מכבי קרית ביאליק2007בסילטאהא33

14בנים זכר400חופשי05:00.42.ב. הפועל כפר סבא ב2007יובלאבנון34

14בנים זכר400חופשי05:01.08הפועל נס ציונה2007אריאלהרשקו35

14בנים זכר400חופשי05:02.36הפועל ירושלים2007שרגאברגמן36

2007עיליארליך37

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר400חופשי05:04.96השרון

14בנים זכר400חופשי05:06.95הפועל גליל עליון2007רואיכרמלי38



14בנים זכר400חופשי05:07.74הפועל שחייני הנגב2007גלבזרנו39

14בנים זכר400חופשי05:08.59מכבי קרית ביאליק2007קירילזימסקי40

14בנים זכר400חופשי05:08.84הפועל ירושלים2007סאמימעה'אבו ג41

14בנים זכר400חופשי05:10.01.ב. הפועל כפר סבא ב2007נמרודברוורמן42

14בנים זכר400חופשי05:11.09הפועל עומר2007אריאלסימקין43

14בנים זכר400חופשי05:11.44הפועל דולפין נתניה2007זיוזביקלסקי44

2007עידוהראל45

צור - מכבי כוכב יאיר 

14בנים זכר400חופשי05:13.28יגאל

2007אוריאלון46

קאנטרי "מכבי אוסו 

14בנים זכר400חופשי05:14.00ג"ר" גבעתיים

14בנים זכר400חופשי05:14.76מכבי חיפה2007תוםחזות47

14בנים זכר400חופשי05:15.27מכבי שוהם2007יהלאמיתי48

14בנים זכר400חופשי05:17.09מכבי שוהם2007שקדברש49

14בנים זכר400חופשי05:18.27מכבי קרית אונו2007אלוןרייספלד50

14בנים זכר400חופשי05:33.46מכבי שוהם2007יונתןבר51

14בנים זכר400חופשי05:42.22מכבי אשדוד2007סטיבפיסחוביץ52

14בנים זכר400חופשיDQהפועל פליפר חדרה2007עדיגויצו-

14בנים זכר400חופשיDNSמכבי קרית אונו2007דניסקוברב-

14בנים זכר400חופשיDNSהפועל בת ים2007עידןורבסקי‘ז-

נקבה200חזה03:18.18הפועל דולפין נתניה2010נויהמוב'אז1

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:20.24הפועל שחייני הנגב2010הללסוברי2

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:20.39הפועל דולפין נתניה2010שחרכשריאן3

בנות 

10-11

2010ניבהראל4

הפועל מועדון קרית 

נקבה200חזה03:25.42אתא

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:28.33מכבי שוהם2010דפנהזוטא5

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:29.26מכבי כפר המכביה2010מאינגר6

בנות 

10-11

2010עדןפרוצנקו7

צור - מכבי כוכב יאיר 

נקבה200חזה03:30.57יגאל

בנות 

10-11



נקבה200חזה2010TLV SWIM03:32.60שירהסמל8

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:32.82מכבי כפר המכביה2010איליבן דוד9

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:35.51רמלה. ס.מ2010אדריאנהמנסה10

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:35.55מכבי אשדוד2010פז-חןזלויצקי11

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:36.90מכבי קרית ביאליק2010אדוהברקוביץ12

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:37.29מכבי וייסגל2010אריאלמזרחי13

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:37.56רמלה. ס.מ2010מאימיריל14

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:37.81מכבי קרית ביאליק2010ליאלפבריקנט15

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:38.00רעות. מ.מכבי פ2010רייןאזולאי16

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:38.92מכבי קרית אונו2010שירה נעמהאבידור17

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:40.96הפועל אולימפ נתניה2010אמיליהנקו'מרצ18

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:44.40הפועל באר טוביה2010רומיזהבי19

בנות 

10-11

2010דריהפיק20

קאנטרי "מכבי אוסו 

נקבה200חזה03:47.19ג"ר" גבעתיים

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:48.00.ב. הפועל כפר סבא ב2010עופריזיו21

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:48.88.ב. הפועל כפר סבא ב2010ליריקדמון22

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:49.01מכבי נהריה2011סתיוזיסרסון23

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:49.26מכבי נהריה2011מיקהשטיפט24

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:50.10הפועל ירושלים2011נטעקליין25

בנות 

10-11

2010זיופוקס26

הפועל רמת הנגב 

נקבה200חזה03:50.23(ס"מתנ)

בנות 

10-11

נקבה200חזה03:59.39בני הרצליה2010דניאלהפקיליס27

בנות 

10-11

נקבה200חזה04:02.25מכבי אשדוד2011עדיטאטור28

בנות 

10-11

נקבה200חזה04:03.59.ב. הפועל כפר סבא ב2010תמרהורשבסקי29

בנות 

10-11

נקבה200חזה04:05.38מכבי נהריה2011איילהאדרי30

בנות 

10-11

נקבה200חזהDQהפועל באר טוביה2010גללויטין-

בנות 

10-11

נקבה200חזהDNSהפועל בית איל2010יסמיןגלסמן-

בנות 

10-11



נקבה200חזהDNSהפועל ירושלים2011נטעקליין-

בנות 

10-11

נקבה200חזה2010TLV SWIMDNSיהלישהרבני-

בנות 

10-11

זכר200חזה03:09.61רעות. מ.מכבי פ2010רוןזילברברג1

-10בנים 

11

זכר200חזה03:18.28רעות. מ.מכבי פ2011לביאגפן משיח2

-10בנים 

11

זכר200חזה03:19.50הפועל בת ים2010מרקסגלוביץ3

-10בנים 

11

זכר200חזה03:20.05הפועל בת ים2010אריאלזורבסקי4

-10בנים 

11

זכר200חזה03:21.86הפועל עומר2010מקסיםדמציוק5

-10בנים 

11

זכר200חזה03:27.38הפועל פלרם זבולון2010דניאלפטרובסקי6

-10בנים 

11

זכר200חזה03:28.43מכבי קרית ביאליק2010לבוולובסקי7

-10בנים 

11

זכר200חזה03:28.80בני הרצליה2010זאב רועידימונד8

-10בנים 

11

זכר200חזה03:30.08מכבי תל אביב2010עידוגרוס9

-10בנים 

11

זכר200חזה03:30.75רעות. מ.מכבי פ2010יואבוייס10

-10בנים 

11

2010גיאכדורי11

מכבי ראשון לציון 

SEALS03:31.65זכר200חזה

-10בנים 

11

זכר200חזה03:32.31הפועל דולפין נתניה2010איתיר'אפנג12

-10בנים 

11

זכר200חזה03:35.51מכבי קרית ביאליק2011אלעדאדלמן13

-10בנים 

11

2010עבריטל יניב14

קאנטרי "מכבי אוסו 

זכר200חזה03:36.59ג"ר" גבעתיים

-10בנים 

11

זכר200חזה03:36.60מכבי נהריה2010איתןאלנברג15

-10בנים 

11

2010איתמראקרמן16

קאנטרי "מכבי אוסו 

זכר200חזה03:41.92ג"ר" גבעתיים

-10בנים 

11

2010טוניטרנדש17

קאנטרי "מכבי אוסו 

זכר200חזה03:42.14ג"ר" גבעתיים

-10בנים 

11

זכר200חזה03:42.96מכבי נהריה2011אנטוניברזקין18

-10בנים 

11

זכר200חזה03:46.88הפועל דולפין נתניה2011נעםקינסברונר19

-10בנים 

11

2010איילמוזס20

הפועל רמת הנגב 

זכר200חזה03:47.56(ס"מתנ)

-10בנים 

11

זכר200חזה03:47.61הפועל דולפין נתניה2010גיאפאוקר21

-10בנים 

11

זכר200חזה03:49.20הפועל אולימפ נתניה2011לאוןסמיאוסוב22

-10בנים 

11



זכר200חזה04:10.86.ב. הפועל כפר סבא ב2010דודלחניס23

-10בנים 

11

זכר200חזה04:13.19הפועל עומר2010יובלאיזנר24

-10בנים 

11

זכר200חזהDNSמכבי נהריה2010טימופייברזובסקי-

-10בנים 

11

זכר200חזהDNSרעות. מ.מכבי פ2010יואבוייס-

-10בנים 

11

12בנות נקבה200חזה03:00.93רמלה. ס.מ2009יליזבטהפרולוב1

12בנות נקבה200חזה03:07.27מכבי כפר המכביה2009נעםקזאז2

12בנות נקבה200חזה03:07.96הפועל שחייני הנגב2009גאיהגוטמן3

12בנות נקבה200חזה03:09.16מכבי וייסגל2009אריאלשחר4

12בנות נקבה200חזה03:11.14מכבי כפר המכביה2009אוהגולצוב5

12בנות נקבה200חזה03:11.63הפועל אולימפ נתניה2009אדווהפרקש6

12בנות נקבה200חזה03:12.55מכבי קרית ביאליק2009מריהקרבקוב7

12בנות נקבה200חזה03:13.13הפועל דולפין נתניה2009אלמהיחזקאלי8

12בנות נקבה200חזה03:15.25בני הרצליה2009מאיהקרייניק9

2009טומיליטאי10

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה200חזה03:17.37ג"ר" גבעתיים

2009ליאןנידרהופר11

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה200חזה03:19.39ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה200חזה03:20.17מכבי נהריה2009עינבזומרפלד12

2009פישרנועם13

מכבי ראשון לציון 

SEALS03:20.8712בנות נקבה200חזה

12בנות נקבה200חזה03:21.02מכבי קרית אונו2009יעלדרי14

2009דנהגמליי15

מכבי ראשון לציון 

SEALS03:21.6212בנות נקבה200חזה

2009שמואלוברוני16

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה200חזה03:23.04ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה200חזה03:23.24רעות. מ.מכבי פ2009אבישגשורק17

2009ולריהפינקל18

הפועל פתח תקווה 

12בנות נקבה200חזה03:23.43כדור מים

12בנות נקבה200חזה03:23.68מכבי כפר המכביה2009אלמהקוטלר19

12בנות נקבה200חזה03:23.97הפועל דולפין נתניה2009עמיתהיבל20



12בנות נקבה200חזה03:24.39הפועל גליל עליון2009נעהאדרי21

12בנות נקבה200חזה03:24.99רעות. מ.מכבי פ2009תמרבנצור22

12בנות נקבה200חזה03:25.61מכבי וייסגל2009נגהגולדברג23

12בנות נקבה200חזה03:25.91הפועל דולפין נתניה2009חןזינגר24

12בנות נקבה200חזה2009TLV SWIM03:26.29יובלקריסטל25

12בנות נקבה200חזה03:28.70.ב. הפועל כפר סבא ב2009דניאלברוורמן26

12בנות נקבה200חזה03:29.18הפועל בת ים2009רניםבואב27

2009רוניארנר28

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה200חזה03:32.36ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה200חזה03:32.43מכבי קרית אונו2009ירדןסדן29

2009טליברנהיים30

מכבי ראשון לציון 

SEALS03:33.1812בנות נקבה200חזה

12בנות נקבה200חזה03:33.75הפועל בת ים2009נופרסחרוב31

2009לירוןבקר32

הפועל עירוני הוד 

12בנות נקבה200חזה03:35.21השרון

12בנות נקבה200חזה03:36.85בני הרצליה2009נטלי שרהמקליס33

12בנות נקבה200חזה03:37.41מכבי תל אביב2009אנהסלוין34

12בנות נקבה200חזה03:38.66.ב. הפועל כפר סבא ב2009יאנהחסן35

12בנות נקבה200חזה03:40.84הפועל באר טוביה2009נועםונציה36

2009ניליגנטוס37

הפועל לב הגליל 

12בנות נקבה200חזה03:47.30נין'סח

2009פישרנועם-

מכבי ראשון לציון 

SEALSDNS12בנות נקבה200חזה

12בנים זכר200חזה02:53.06הפועל דולפין נתניה2009אורידשא1

12בנים זכר200חזה03:00.95מכבי קרית ביאליק2009אדםקיזנר2

12בנים זכר200חזה03:04.05הפועל עומר2009יגאלמצניקוב3

12בנים זכר200חזה03:04.86הפועל ירושלים2009אביתרנאור4

12בנים זכר200חזה03:06.48מכבי וייסגל2009נועםשטיינברג5

12בנים זכר200חזה03:06.76הפועל דולפין נתניה2009יותםגרסיה6



12בנים זכר200חזה03:08.06בני הרצליה2009רוני יצחקסופיר7

12בנים זכר200חזה03:10.22בני הרצליה2009הראלאברהם8

12בנים זכר200חזה03:11.01הפועל דולפין נתניה2009אילןבולטיאנסקי9

12בנים זכר200חזה03:15.43מכבי תל אביב2009יונתןקרסיק10

12בנים זכר200חזה2009Eilat Swimming03:15.55אלכסנדריפימנקו11

12בנים זכר200חזה03:15.68הפועל דולפין נתניה2009יהונתן ברונורוזנבלט12

12בנים זכר200חזה03:15.69מכבי אשדוד2009רוןהסל13

12בנים זכר200חזה03:17.02מכבי שוהם2009מיכאלבירנבאום14

12בנים זכר200חזה03:18.58הפועל בת ים2009וינסנטסעידנבייב15

2009בר לאוןאסתרין16

מכבי ראשון לציון 

SEALS03:23.3612בנים זכר200חזה

2009ברפישלביץ17

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנים זכר200חזה03:25.49ג"ר" גבעתיים

12בנים זכר200חזה03:27.84מכבי שוהם2009כרמלסביצקי18

12בנים זכר200חזה03:27.85הפועל דולפין נתניה2009נתנאליאגודייב19

12בנים זכר200חזה03:28.73מכבי אשדוד2009לבאטקין20

12בנים זכר200חזה03:29.14מכבי וייסגל2009יונתןקפלן21

12בנים זכר200חזה03:30.49מכבי כפר המכביה2009דיןגירון גילאון22

12בנים זכר200חזה03:30.56בני הרצליה2009תומרפכט23

12בנים זכר200חזה03:30.76הפועל שחייני הנגב2009נירלוי24

12בנים זכר200חזה03:32.42מכבי שוהם2009אופקוקנין25

12בנים זכר200חזה03:33.91מכבי וייסגל2009נועםשני26

2009נועםקופרשטיין27

מכבי ראשון לציון 

SEALS03:35.6312בנים זכר200חזה

2009איתןמוזס28

הפועל רמת הנגב 

12בנים זכר200חזה03:36.83(ס"מתנ)

2009אדםפרוג29

הפועל פתח תקווה 

12בנים זכר200חזה03:37.86כדור מים

12בנים זכר200חזה03:41.16א משגב.הפועל מ2009נועםעוז30

12בנים זכר200חזה03:41.20מכבי אושן חדרה2009דניסאיוונוב31



12בנים זכר200חזה03:41.78הפועל עומר2009ליאונובק32

12בנים זכר200חזהDQמכבי כפר המכביה2009ברקאיסדן-

2009לביאדמלין-

מכבי ראשון לציון 

SEALSDQ12בנים זכר200חזה

2009איתידגן-

הפועל מועדון קרית 

12בנים זכר200חזהDNSאתא

13בנות נקבה200חזה02:58.53בני הרצליה2008עומרוכולדר1

2008אביבפינטר2

מכבי ראשון לציון 

SEALS03:02.3113בנות נקבה200חזה

13בנות נקבה200חזה03:06.42.ב. הפועל כפר סבא ב2008מיהבן ששון3

13בנות נקבה200חזה03:10.59מכבי כפר המכביה2008עינבישראל4

13בנות נקבה200חזה03:11.18מכבי חיפה2008מאיהלוריא5

13בנות נקבה200חזה03:15.08הפועל עמק חפר2008ליביסלע6

13בנות נקבה200חזה03:15.86מכבי חיפה2008שירהדי קסטרו7

13בנות נקבה200חזה03:16.19בני הרצליה2008עלמהערפלי קאופמן8

13בנות נקבה200חזה03:16.25הפועל דולפין נתניה2008יובלעטיה9

13בנות נקבה200חזה03:18.41מכבי שוהם2008עלמהחזקיהו10

13בנות נקבה200חזה03:19.85הפועל שחייני הנגב2008עלמהרדאי11

13בנות נקבה200חזה03:21.48בני הרצליה2008רותםסימסולו דרור12

13בנות נקבה200חזה03:21.85הפועל דולפין נתניה2008עדןוינברג13

2008ליהיקאופמן14

הפועל עירוני הוד 

13בנות נקבה200חזה03:25.54השרון

13בנות נקבה200חזה03:26.39רמלה. ס.מ2008תהילהזבולונוב15

13בנות נקבה200חזה03:27.77מכבי כפר המכביה2008רותםרחמים16

13בנות נקבה200חזה03:27.94בני הרצליה2008יהלי'פקטרוביץ17

13בנות נקבה200חזה03:28.09מכבי שוהם2008דניאלפולקמן18

13בנות נקבה200חזה03:28.13הפועל שחייני הנגב2008ליאורגוב לוקמן19

13בנות נקבה200חזה03:29.76מכבי קרית אונו2008שקדמדזיבובסקי20



13בנות נקבה200חזה03:34.55ה עצמה רעננה.ל.ע2008עלמהרידר21

13בנות נקבה200חזה03:43.33מכבי חיפה2008אליסגסיוק22

13בנות נקבה200חזה03:44.96מכבי רמת הגולן2008ריםבריק23

13בנות נקבה200חזהDQמכבי נהריה2008צוףגרטופסקי-

13בנות נקבה200חזהDNSרמלה. ס.מ2008תהילהזבולונוב-

13בנים זכר200חזה02:45.18מכבי כפר המכביה2008מרקטלר1

13בנים זכר200חזה02:46.02מכבי חיפה2008איתןמייליקר2

13בנים זכר200חזה02:50.44הפועל דולפין נתניה2008לאופיאסטרו3

13בנים זכר200חזה02:54.80רמלה. ס.מ2008מוחמדאבו לבן4

13בנים זכר200חזה02:58.14הפועל עמק חפר2008עפריגולן5

13בנים זכר200חזה02:58.57מכבי קרית ביאליק2008סוהילאשקר6

13בנים זכר200חזה03:01.34רעות. מ.מכבי פ2008יותםאיל7

13בנים זכר200חזה03:05.73א משגב.הפועל מ2008תוםגלייזר8

13בנים זכר200חזה03:07.35הפועל ירושלים2008אילנחמיה9

13בנים זכר200חזה03:07.56הפועל דולפין נתניה2008איתיראובני10

13בנים זכר200חזה03:07.60מכבי קרית אונו2008אוריקלו11

13בנים זכר200חזה03:09.74בני הרצליה2008אריאלמולכו12

2008ניבסוטו13

מכבי ראשון לציון 

SEALS03:10.1513בנים זכר200חזה

13בנים זכר200חזה03:10.54מכבי קרית ביאליק2008תומרגולדשמיד14

13בנים זכר200חזה03:11.06מכבי קרית אונו2008שחרירום15

13בנים זכר200חזה03:12.11רעות. מ.מכבי פ2008אדרמושקוביץ16

13בנים זכר200חזה03:12.82הפועל ירושלים2008דודיק'מירונצ17

2008מיקיטהבוייקה18

מכבי ראשון לציון 

SEALS03:13.2013בנים זכר200חזה

13בנים זכר200חזה03:13.71מכבי קרית אונו2008אילוןאיגל19



13בנים זכר200חזה03:15.49מכבי נהריה2008אדריאןיובוטרו'צ20

13בנים זכר200חזה03:15.58.ב. הפועל כפר סבא ב2008איתןבן חיים21

13בנים זכר200חזה03:15.76הפועל עמק יזרעאל2008נדבלהב22

13בנים זכר200חזה03:16.20מכבי אשדוד2008אלירןזסלבסקי23

13בנים זכר200חזה03:17.51מכבי כפר המכביה2008רזהילדסהיים24

13בנים זכר200חזה03:17.72מכבי אשדוד2008דניאלבריאטינסקי25

13בנים זכר200חזה03:20.03מכבי קרית ביאליק2008רועיקינן26

13בנים זכר200חזה03:20.55מכבי כפר המכביה2008ברקחורי27

13בנים זכר200חזה03:21.16הפועל ירושלים2008לביאכהנא28

2008אורוי'וז'צ29

הפועל פתח תקווה 

13בנים זכר200חזה03:23.13כדור מים

13בנים זכר200חזה03:23.69הפועל ירושלים2008איתיאלקליין30

13בנים זכר200חזה03:25.44א משגב.הפועל מ2008יונתןחיזבר31

13בנים זכר200חזה03:26.48הפועל עומר2008יובלוצקי'ביצ32

13בנים זכר200חזה03:27.33הפועל דולפין נתניה2008ליאורקגן33

13בנים זכר200חזה03:28.51הפועל באר טוביה2008דיוידמרגוליס34

13בנים זכר200חזה03:31.75הפועל שחייני הנגב2008יותםיחזקאל35

13בנים זכר200חזה03:32.63הפועל שחייני הנגב2008סערחנה36

13בנים זכר200חזהDQמכבי נצרת2008'ורג'גקדאדו-

13בנים זכר200חזהDQמכבי אשדוד2008איילביטון-

13בנים זכר200חזהDQהפועל באר טוביה2008איתמרשוקרון-

2008נדבבן שמחון-

הפועל רמת הנגב 

13בנים זכר200חזהDNS(ס"מתנ)

14בנים זכר200חזה02:37.48מכבי וייסגל2007דניאלסובטוב1

14בנים זכר200חזה02:41.29.ב. הפועל כפר סבא ב2007אשכולמזור2

2007עידוכרמון3

קאנטרי "מכבי אוסו 

14בנים זכר200חזה02:41.50ג"ר" גבעתיים



14בנים זכר200חזה02:43.10הפועל עמק יזרעאל2007אורילורבר4

2007עידןבקאל5

הפועל פתח תקווה 

14בנים זכר200חזה02:43.47כדור מים

14בנים זכר200חזה02:43.53מכבי כפר המכביה2007רועיחורי6

14בנים זכר200חזה02:43.72הפועל פלרם זבולון2007אריקגנפון7

14בנים זכר200חזה02:44.29מכבי אשדוד2007אוראלשטיינברג8

14בנים זכר200חזה02:44.94הפועל בת ים2007עידןורבסקי‘ז9

14בנים זכר200חזה02:49.70הפועל דולפין נתניה2007מקסיםקליין10

14בנים זכר200חזה02:51.19מכבי קרית ביאליק2007אוריקנטר11

14בנים זכר200חזה02:53.12מכבי נהריה2007מיכאלשפובלנקו12

14בנים זכר200חזה02:53.97הפועל ירושלים2007אושרישילה13

14בנים זכר200חזה02:54.01הפועל ירושלים2007אנטוניסוקולסקי14

14בנים זכר200חזה02:54.52בני הרצליה2007איתירמון15

14בנים זכר200חזה02:54.81מכבי כפר המכביה2007שוןרובינשטיין16

14בנים זכר200חזה02:55.33מכבי כפר המכביה2007ליאלמיקא17

14בנים זכר200חזה02:56.60מכבי נהריה2007אריקברזקין18

14בנים זכר200חזה02:56.68מכבי שוהם2007יהלאמיתי19

14בנים זכר200חזה02:56.79.ב. הפועל כפר סבא ב2007יובלאברמסון20

14בנים זכר200חזה02:57.57מכבי נהריה2007עמיתזלאטקין21

14בנים זכר200חזה02:59.92מכבי וייסגל2007יונתןופרינסקי22

14בנים זכר200חזה03:00.29מכבי קרית אונו2007נדבאקשטיין23

14בנים זכר200חזה03:02.03מכבי קרית ביאליק2007דניאלרוזמן24

14בנים זכר200חזה03:02.25.ב. הפועל כפר סבא ב2007עמריסדן25

14בנים זכר200חזה03:02.70מכבי קרית ביאליק2007בסילטאהא26

14בנים זכר200חזה03:05.28מכבי תל אביב2007תםקרסיק27

2007איתמרסאבתי28

צור - מכבי כוכב יאיר 

14בנים זכר200חזה03:05.44יגאל



14בנים זכר200חזה03:06.70הפועל עמק חפר2007תומרפרל29

14בנים זכר200חזה03:08.13בני הרצליה2007דין אדםחן30

2007מתןבן שמואל31

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר200חזה03:09.34(ס"מתנ)

2007יהונתןבורקמן32

צור - מכבי כוכב יאיר 

14בנים זכר200חזה03:10.21יגאל

2007אבידןקיסלמן33

הפועל מועדון קרית 

14בנים זכר200חזה03:10.44אתא

14בנים זכר200חזה03:11.46מכבי וייסגל2007יפתחאלון34

2007נועםהרר35

קאנטרי "מכבי אוסו 

14בנים זכר200חזה03:15.58ג"ר" גבעתיים

14בנים זכר200חזה03:15.80הפועל ירושלים2007שרגאברגמן36

14בנים זכר200חזה03:21.18הפועל באר שבע2007יונתןטרבה37

14בנים זכר200חזה03:22.45הפועל דולפין נתניה2007מעייןוולנסקי38

14בנים זכר200חזה03:36.81מכבי רמת הגולן2007כינאןאבו סאלח39

14בנים זכר200חזה03:41.70מכבי רמת הגולן2007אדוניסספדי40

14בנים זכר200חזהDQהפועל עמק יזרעאל2007איתמרבנימיני-

2007איתיפלג-

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר200חזהDNS(ס"מתנ)

14בנים זכר200חזהDNSהפועל עמק חפר2007תומרפרל-

14בנים זכר200חזהDNSהפועל בת ים2007עידןורבסקי‘ז-

14בנים זכר200חזהDNSהפועל באר טוביה2007תמירזנזורי-

נקבה100פרפר01:24.70הפועל דולפין נתניה2010תמריאנובסקי1

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:25.84מכבי כפר המכביה2011איהגליל2

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:27.18מכבי שוהם2010דפנהזוטא3

בנות 

10-11

2010עדןפרוצנקו4

צור - מכבי כוכב יאיר 

נקבה100פרפר01:28.93יגאל

בנות 

10-11

נקבה100פרפר2010TLV SWIM01:29.18נועהזמר5

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:29.44הפועל בת ים2010אביברכאח6

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:30.46הפועל עמק חפר2010תמרוייסלר ברנד7

בנות 

10-11



נקבה100פרפר01:31.10מכבי כפר המכביה2010תהלאלבז8

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:32.03הפועל קרית טבעון2010מאידגן9

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:33.33בני הרצליה2011מאיהסול10

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:33.36הפועל דולפין נתניה2010אוליביהסטרוסין11

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:35.78.ב. הפועל כפר סבא ב2010עמנואל'סטרוז12

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:35.81.ב. הפועל כפר סבא ב2011עדיבן חיים13

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:36.58הפועל עמק יזרעאל2010נגהמגל14

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:37.06רמלה. ס.מ2011ניקהפולטבץ15

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:37.26הפועל דולפין נתניה2010נעמהחזן16

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:41.71מכבי וייסגל2010אריאלמזרחי17

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:43.67הפועל דולפין נתניה2011שירהנון-בן18

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:45.61הפועל בת ים2011רנטהאגאלאוטין19

בנות 

10-11

2011רוניזיו20

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:46.37נקבה100פרפר

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:47.81הפועל בת ים2010יובלאברבך21

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:48.74הפועל דולפין נתניה2011יקטרינהוב'יז22

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:49.36הפועל דולפין נתניה2010נויהמוב'אז23

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:49.75מכבי כפר המכביה2010רותרייס24

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:50.05הפועל אולימפ נתניה2010אמיליהנקו'מרצ25

בנות 

10-11

נקבה100פרפר01:52.13.ב. הפועל כפר סבא ב2011ויקטוריהדולינין26

בנות 

10-11

נקבה100פרפרDQהפועל גליל עליון2010זואיולפיש-

בנות 

10-11

נקבה100פרפרDQבני הרצליה2010גליהמגן-

בנות 

10-11

נקבה100פרפרDQהפועל דולפין נתניה2011עלמהחלילי-

בנות 

10-11

נקבה100פרפרDNFרעות. מ.מכבי פ2010אמיליחנוכייב-

בנות 

10-11

נקבה100פרפרDNSהפועל דולפין נתניה2010הילהעשור-

בנות 

10-11

נקבה100פרפרDNSהפועל שחייני הנגב2010אליאןשלמייב-

בנות 

10-11



2010איתינקיס1

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:16.93זכר100פרפר

-10בנים 

11

2010יואבזהר2

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:19.51זכר100פרפר

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:20.83הפועל דולפין נתניה2010איתיבירגר3

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:21.42.ב. הפועל כפר סבא ב2010תומררוזנר4

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:23.17הפועל בת ים2010מרקסגלוביץ5

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:23.48הפועל קרית טבעון2010יונידגן6

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:25.89הפועל ירושלים2010עמיתלרין7

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:28.04הפועל אולימפ נתניה2010דניאלפלייטמן8

-10בנים 

11

2011עידןברמן9

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:28.69זכר100פרפר

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:31.19מכבי קרית ביאליק2010שוןפומברג10

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:31.35א משגב.הפועל מ2010שגיאסברדלוב11

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:31.40הפועל עומר2010דמיטריירובוי12

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:32.19הפועל עמק חפר2010עופריכהן13

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:32.85הפועל בת ים2010יונתןלפטניקוב14

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:32.97רעות. מ.מכבי פ2010אלוןלשמנוב15

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:33.49מכבי וייסגל2010אוריקסלברנר16

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:34.03מכבי קרית ביאליק2011אסףאיבניר17

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:34.43מכבי וייסגל2010יהונתןנחום18

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:34.69מכבי קרית אונו2010ליאורמלכי19

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:34.73בני הרצליה2010רוןסברדליק20

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:35.52הפועל דולפין נתניה2010נועםמלול21

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:36.20הפועל דולפין נתניה2011טומיגליקמן22

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:37.50הפועל דולפין נתניה2011יונתןזינרשטיין23

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:37.66הפועל בת ים2010עידוטורשו24

-10בנים 

11



זכר100פרפר01:38.18הפועל אולימפ נתניה2010אביבאהרוני25

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:39.39מכבי כפר המכביה2010עידןטל26

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:41.36רעות. מ.מכבי פ2010אופירשרון27

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:41.96הפועל אולימפ נתניה2011מארקוינוגרדסקי28

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:42.04א משגב.הפועל מ2010בןלנדאו29

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:42.47הפועל אולימפ נתניה2011עידןסלבסקי30

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:42.75מכבי כפר המכביה2010אדםנרודיצקי31

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:43.40מכבי קרית אונו2010רןסלע32

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:44.24מכבי אשדוד2010אלוןשטיינברג33

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:45.65.ב. הפועל כפר סבא ב2011איתןשפר34

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:46.41בני הרצליה2010זיוברדרן35

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:51.73הפועל באר טוביה2011איתןרויטבורג36

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:52.28מכבי נצרת2010'ורג'גזהר37

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:57.82.ב. הפועל כפר סבא ב2010רםלניאדו38

-10בנים 

11

זכר100פרפר01:58.47בני הרצליה2010מיכאלרניאבסקי'צ39

-10בנים 

11

זכר100פרפרDQהפועל בית איל2010איתמרסוויד-

-10בנים 

11

זכר100פרפרDQהפועל ירושלים2010נועםסמוחבלוב-

-10בנים 

11

זכר100פרפרDQהפועל דולפין נתניה2010רוןבר און-

-10בנים 

11

זכר100פרפרDQמכבי אשדוד2011איתיממברגר-

-10בנים 

11

זכר100פרפרDNSהפועל עמק חפר2010עופריכהן-

-10בנים 

11

זכר100פרפרDNSהפועל אולימפ נתניה2010אביבאהרוני-

-10בנים 

11

זכר100פרפרDNSמכבי חיפה2010דודוייסבורג-

-10בנים 

11

זכר100פרפרDNSהפועל עמק חפר2010עופריכהן-

-10בנים 

11

2009נטעאפשטיין מעוז1

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:16.4112בנות נקבה100פרפר



12בנות נקבה100פרפר01:16.51מכבי חיפה2009טטיאנהמחמוד2

12בנות נקבה100פרפר01:16.64מכבי חיפה2009אליזבטגנדל3

12בנות נקבה100פרפר01:19.20מכבי כפר המכביה2009ליהילב4

12בנות נקבה100פרפר01:19.58הפועל באר שבע2009נועהסליצקי5

12בנות נקבה100פרפר01:20.36מכבי וייסגל2009נועהקרסיק6

12בנות נקבה100פרפר01:23.35מכבי קרית ביאליק2009דנהחלדמן7

12בנות נקבה100פרפר01:23.85מכבי חיפה2009מיארקאסם8

12בנות נקבה100פרפר01:24.38מכבי וייסגל2009אלהמנה9

12בנות נקבה100פרפר01:25.51הפועל עמק חפר2009יובלאיסמן10

12בנות נקבה100פרפר01:25.72מכבי וייסגל2009נועהקרני11

12בנות נקבה100פרפר01:25.77הפועל שחייני הנגב2009רונייפרח12

2009תמרבר יוסף13

הפועל עירוני הוד 

12בנות נקבה100פרפר01:26.80השרון

12בנות נקבה100פרפר01:26.89רעות. מ.מכבי פ2009אביגילרגב14

12בנות נקבה100פרפר01:26.96הפועל בת ים2009נופרסחרוב15

12בנות נקבה100פרפר01:28.08הפועל בת ים2009רניםבואב16

2009ליאורלזרוב17

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה100פרפר01:28.27ג"ר" גבעתיים

2009גיליזיו18

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:29.0312בנות נקבה100פרפר

12בנות נקבה100פרפר01:29.06מכבי אשדוד2009אליאןשפירא19

2009שירההכהן20

הפועל פתח תקווה 

12בנות נקבה100פרפר01:29.33כדור מים

12בנות נקבה100פרפר01:29.40הפועל גליל עליון2009תמרשדה21

2009גלעצמון22

הפועל רמת הנגב 

12בנות נקבה100פרפר01:32.15(ס"מתנ)

12בנות נקבה100פרפר2009TLV SWIM01:32.52אלהאגוזי23

12בנות נקבה100פרפר01:32.82בני הרצליה2009שירהורן מרחב24

12בנות נקבה100פרפר01:32.97הפועל עמק חפר2009אביבמרטינז25

2009תמרוסינג26

הפועל פתח תקווה 

12בנות נקבה100פרפר01:33.49כדור מים



12בנות נקבה100פרפר01:33.51בני הרצליה2009לירינידם27

12בנות נקבה100פרפר01:33.80.ב. הפועל כפר סבא ב2009רוסלנהבשארה28

12בנות נקבה100פרפר01:36.83בני הרצליה2009ענתטנקל29

12בנות נקבה100פרפר2009Eilat Swimming01:39.19פרנסיס ליהשלו הכהן30

12בנות נקבה100פרפר01:44.18הפועל בית איל2009אביגילמטוס31

2009יהליבק32

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:47.2712בנות נקבה100פרפר

12בנות נקבה100פרפרDQמכבי קרית ביאליק2009עמיתואקנין-

12בנות נקבה100פרפרDQהפועל דולפין נתניה2009פלגלוי-

2009שמואלוברוני-

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה100פרפרDQג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה100פרפרDQמכבי וייסגל2009גיל ורדסיפלה-

12בנות נקבה100פרפרDNSה עצמה רעננה.ל.ע2009נגהציזנר-

2009תמרבר יוסף-

הפועל עירוני הוד 

12בנות נקבה100פרפרDNSהשרון

12בנים זכר100פרפר01:09.87מכבי קרית אונו2009עידושפייזר1

12בנים זכר100פרפר01:10.03הפועל ירושלים2009ניתאימאיר2

12בנים זכר100פרפר01:10.99מכבי וייסגל2009גילירותם3

12בנים זכר100פרפר01:13.31הפועל עמק חפר2009מישלאגרונוב4

12בנים זכר100פרפר01:16.14הפועל עומר2009אלוןטרויאק5

12בנים זכר100פרפר01:16.22בני הרצליה2009עמיתקסטן מגורי6

12בנים זכר100פרפר01:17.22הפועל פליפר חדרה2009מתןימין7

12בנים זכר100פרפר01:17.31הפועל אולימפ נתניה2009דניאלקיסלוק8

12בנים זכר100פרפר01:17.32הפועל בת ים2009דןשדה9

12בנים זכר100פרפר01:17.68מכבי וייסגל2009אריאלאלון10

12בנים זכר100פרפר01:17.85מכבי שוהם2009בןגולדנברג11

12בנים זכר100פרפר01:18.27מכבי קרית ביאליק2009איתיארקה12



12בנים זכר100פרפר01:19.63הפועל עמק חפר2009נריפאר13

12בנים זכר100פרפר01:19.89הפועל בת ים2009יבגניאושינסקי14

12בנים זכר100פרפר01:20.33א משגב.הפועל מ2009אילייאקוני15

12בנים זכר100פרפר01:20.51הפועל דולפין נתניה2009אורידשא16

12בנים זכר100פרפר01:22.44הפועל פליפר חדרה2009גדעוןאברהם17

12בנים זכר100פרפר01:22.61מכבי חיפה2009אהודאלגר18

12בנים זכר100פרפר01:22.85הפועל באר שבע2009ודיםריצה'פצ19

12בנים זכר100פרפר01:23.15הפועל בת ים2009רוסלןאגלאנטון20

12בנים זכר100פרפר01:23.72רעות. מ.מכבי פ2009נועםמסובי21

12בנים זכר100פרפר01:24.58הפועל בת ים2009אריקגלוזמן22

12בנים זכר100פרפר01:25.08מכבי קרית אונו2009עיליכהן23

12בנים זכר100פרפר01:26.02הפועל אולימפ נתניה2009איתמרבילינסון24

12בנים זכר100פרפר2009TLV SWIM01:26.19איתןחליקה25

12בנים זכר100פרפר01:26.39מכבי אשדוד2009דניובנר'ז26

12בנים זכר100פרפר01:26.68מכבי וייסגל2009גלעדשושן27

12בנים זכר100פרפר01:26.70מכבי וייסגל2009נועםשטיינברג28

12בנים זכר100פרפר01:26.75מכבי כפר המכביה2009איילסידיס29

2009לביאדמלין30

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:26.9512בנים זכר100פרפר

12בנים זכר100פרפר01:28.79רעות. מ.מכבי פ2009איתמריעקובי31

12בנים זכר100פרפר01:29.14מכבי קרית ביאליק2009שוןוורונקוב32

12בנים זכר100פרפר01:29.56מכבי חיפה2009יעקב'חיניץ33

12בנים זכר100פרפר01:30.69מכבי כפר המכביה2009אלוןפינס34

12בנים זכר100פרפר01:31.19הפועל שחייני הנגב2009אמיתיקורן35

12בנים זכר100פרפר01:31.41מכבי קרית ביאליק2009דודצוקרמן36

12בנים זכר100פרפר01:32.21בני הרצליה2009נועםסלעי37



12בנים זכר100פרפר01:32.31מכבי שוהם2009עידואייזיקס38

2009רותםטמיר39

הפועל רמת הנגב 

12בנים זכר100פרפר01:32.38(ס"מתנ)

12בנים זכר100פרפר01:33.27מכבי תל אביב2009מרינוסיגוורט40

12בנים זכר100פרפר01:36.92הפועל באר טוביה2009נחמרמור41

12בנים זכר100פרפר01:37.04מכבי נהריה2009אלכסנדרמירסון42

12בנים זכר100פרפר01:37.72הפועל שחייני הנגב2009לביאשמשי43

12בנים זכר100פרפר01:39.27מכבי קרית ביאליק2009עידןקוגן44

2009ארטמיינבולקה45

הפועל פתח תקווה 

12בנים זכר100פרפר01:39.84כדור מים

2009גיאגלוזמן46

הפועל פתח תקווה 

12בנים זכר100פרפר01:40.36כדור מים

12בנים זכר100פרפר01:41.24מכבי כפר המכביה2009הראלק'קרבצו47

12בנים זכר100פרפר01:41.29הפועל שחייני הנגב2009גורשגב48

12בנים זכר100פרפר01:43.41.ב. הפועל כפר סבא ב2009עדיאלמסקופ49

12בנים זכר100פרפר01:52.46הפועל באר שבע2009ליאוןסדובסקי50

12בנים זכר100פרפרDQמכבי קרית ביאליק2009אריאלישראלי-

12בנים זכר100פרפרDQמכבי וייסגל2009גיארנצקי'צ-

12בנים זכר100פרפרDQמכבי אשדוד2009שישריקר-

12בנים זכר100פרפר2009Eilat SwimmingDQניקיטהסורין-

2009ארטמיינבולקה-

הפועל פתח תקווה 

12בנים זכר100פרפרDNSכדור מים

12בנים זכר100פרפרDNSהפועל עמק חפר2009נריפאר-

13בנות נקבה100פרפר01:08.46מכבי נהריה2008צוףגרטופסקי1

13בנות נקבה100פרפר01:12.31הפועל דולפין נתניה2008דניאללהב-ברם2

2008אביבפינטר3

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:12.8113בנות נקבה100פרפר

13בנות נקבה100פרפר01:14.63מכבי חיפה2008תאלהאבו חרש4

13בנות נקבה100פרפר01:16.61הפועל דולפין נתניה2008לילישגיא5



13בנות נקבה100פרפר01:16.70הפועל פליפר חדרה2008עדהטובלין6

2008שירשמש7

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:17.1413בנות נקבה100פרפר

13בנות נקבה100פרפר01:17.53מכבי חיפה2008יאראהאשול8

13בנות נקבה100פרפר01:18.19הפועל קרית טבעון2008נגהרנדלר9

13בנות נקבה100פרפר01:18.23הפועל עמק חפר2008שירהאשל10

13בנות נקבה100פרפר01:18.95הפועל דולפין נתניה2008אביטלינקובסקי11

13בנות נקבה100פרפר01:19.03בני הרצליה2008עומרוכולדר12

2008תמהפלמר13

הפועל רמת הנגב 

13בנות נקבה100פרפר01:19.39(ס"מתנ)

13בנות נקבה100פרפר01:19.49מכבי קרית ביאליק2008ניקולטאובין14

13בנות נקבה100פרפר01:19.89מכבי וייסגל2008נעמהמיכאלוביץ15

13בנות נקבה100פרפר01:20.81מכבי חיפה2008דליהפורטנוי16

13בנות נקבה100פרפר01:20.94הפועל באר טוביה2008ליזהגולדפרב17

2008מיכלפוזיילוב18

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:21.3313בנות נקבה100פרפר

13בנות נקבה100פרפר01:21.68בני הרצליה2008עלמהערפלי קאופמן19

13בנות נקבה100פרפר01:21.71מכבי נהריה2008מאיהשטיינגרט20

13בנות נקבה100פרפר01:21.74הפועל שחייני הנגב2008דנהפ"חרל21

13בנות נקבה100פרפר01:22.91מכבי כפר המכביה2008שחרמרדכי22

13בנות נקבה100פרפר01:23.23הפועל דולפין נתניה2008הלליפרץ23

13בנות נקבה100פרפר01:23.62הפועל עמק חפר2008קרניאלנר24

13בנות נקבה100פרפר01:24.59הפועל קרית טבעון2008יעלזהבי25

13בנות נקבה100פרפר01:24.62א משגב.הפועל מ2008איילהשהם26

2008תהלקוממי27

צור - מכבי כוכב יאיר 

13בנות נקבה100פרפר01:24.98יגאל

2008שחרמזרחי28

קאנטרי "מכבי אוסו 

13בנות נקבה100פרפר01:25.04ג"ר" גבעתיים

13בנות נקבה100פרפר01:26.25הפועל עמק יזרעאל2008איהקפלן29

13בנות נקבה100פרפר01:30.01הפועל עמק חפר2008יובלפרלמן30



13בנות נקבה100פרפר01:30.54ה עצמה רעננה.ל.ע2008טליהקוסקס31

13בנות נקבה100פרפר01:30.87מכבי אשדוד2008מילנהלופטינסקי32

13בנות נקבה100פרפר01:31.44ה עצמה רעננה.ל.ע2008ליהיעובדיה33

2008אמהגלדיש34

קאנטרי "מכבי אוסו 

13בנות נקבה100פרפר01:32.81ג"ר" גבעתיים

13בנות נקבה100פרפר01:33.45מכבי קרית ביאליק2008שקדטל35

13בנות נקבה100פרפר01:35.77הפועל באר טוביה2008אליסארנגאוז36

13בנות נקבה100פרפרDQ.ב. הפועל כפר סבא ב2008אורזיו כהן-

2008תמראורגד-

הפועל רמת הנגב 

13בנות נקבה100פרפרDNS(ס"מתנ)

13בנות נקבה100פרפרDNSמכבי אושן חדרה2008תמר רחלנחמני-

2008עידואייזנברג1

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:07.2213בנים זכר100פרפר

2008סתיושנער2

הפועל עירוני הוד 

13בנים זכר100פרפר01:08.99השרון

13בנים זכר100פרפר01:09.78מכבי קרית אונו2008תוםבר צבי3

13בנים זכר100פרפר01:10.15מכבי חיפה2008פאדיחאיק4

13בנים זכר100פרפר01:10.71הפועל בת ים2008סטיבןקיגל5

13בנים זכר100פרפר01:10.75הפועל ירושלים2008תמירניסן6

13בנים זכר100פרפר01:11.09מכבי וייסגל2008איתישפייזר7

2008שגיאכהן8

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:13.0413בנים זכר100פרפר

13בנים זכר100פרפר01:13.49מכבי וייסגל2008ירדןזיידמן נביא9

2008אביבחזן10

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:14.4413בנים זכר100פרפר

13בנים זכר100פרפר01:15.02הפועל בית שמש2008דניאליודין11

2008טלחפיזוב12

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:15.1013בנים זכר100פרפר

13בנים זכר100פרפר01:15.78בני הרצליה2008אופירדרעי13

13בנים זכר100פרפר01:15.87הפועל עמק יזרעאל2008יצחקשרם14

2008רוןחפיזוב15

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:16.0413בנים זכר100פרפר



13בנים זכר100פרפר01:16.27הפועל ירושלים2008איתםהכהן16

13בנים זכר100פרפר01:16.70מכבי תל אביב2008יהונתן גלבנימין17

13בנים זכר100פרפר01:16.96בני הרצליה2008עמיתבוינגו18

13בנים זכר100פרפר01:17.19הפועל דולפין נתניה2008איתןייב'גאוגז19

13בנים זכר100פרפר01:17.28הפועל עומר2008מקסיםרובינשטיין20

13בנים זכר100פרפר01:17.85ה עצמה רעננה.ל.ע2008אדםטילמן21

2008יהליאללוף22

הפועל רמת הנגב 

13בנים זכר100פרפר01:18.70(ס"מתנ)

13בנים זכר100פרפר01:18.95מכבי חיפה2008ראזיאבו חרש23

13בנים זכר100פרפר01:19.07הפועל פלרם זבולון2008איתיקורנברג24

2008דניאלגלוזמן25

הפועל פתח תקווה 

13בנים זכר100פרפר01:19.61כדור מים

13בנים זכר100פרפר01:19.77הפועל אולימפ נתניה2008שליוויכמן26

2008אלוןמנדל27

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:20.4213בנים זכר100פרפר

13בנים זכר100פרפר01:20.55מים אילת'הפועל ג2008עמריבן טובים28

13בנים זכר100פרפר01:21.30מכבי נהריה2008יעקב אושראטרשוילי29

2008מארקברונפמן30

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:21.7213בנים זכר100פרפר

2008ליאםנקיס31

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:21.8113בנים זכר100פרפר

2008תמירקייזר32

הפועל פתח תקווה 

13בנים זכר100פרפר01:21.91כדור מים

13בנים זכר100פרפר01:22.22מכבי חיפה2008יאירישי33

13בנים זכר100פרפר01:22.65מכבי אשדוד2008לידןמן'קיצ34

13בנים זכר100פרפר01:23.01הפועל בת ים2008דניאלניקולייב35

13בנים זכר100פרפר01:23.15הפועל עמק יזרעאל2008יונתןרולניק36

13בנים זכר100פרפר01:23.18רעות. מ.מכבי פ2008אריאלרחמילביץ37

13בנים זכר100פרפר01:23.71.ב. הפועל כפר סבא ב2008איתןבן חיים38

13בנים זכר100פרפר01:23.72הפועל שחייני הנגב2008נדבפרץ39

13בנים זכר100פרפר01:24.32בני הרצליה2008ארישץ40



13בנים זכר100פרפר01:25.57בני הרצליה2008יואבמרום41

13בנים זכר100פרפר01:27.67הפועל עמק חפר2008אריאלמיכאלי42

13בנים זכר100פרפר01:30.64מכבי אשדוד2008אליהוחן-נשא43

13בנים זכר100פרפר01:31.62מכבי שוהם2008זיואלישע44

13בנים זכר100פרפר01:31.65הפועל דולפין נתניה2008דןברנץ45

13בנים זכר100פרפרDNSהפועל באר טוביה2008אמיתיאלון-

14בנים זכר100פרפר01:02.21הפועל בת ים2007עידושפירא1

2007יוחאיברוש2

הפועל פתח תקווה 

14בנים זכר100פרפר01:02.29כדור מים

14בנים זכר100פרפר01:02.47הפועל ירושלים2007רוןמקדונסקי3

14בנים זכר100פרפר01:02.61מכבי וייסגל2007פלגקליין4

14בנים זכר100פרפר01:04.01הפועל עמק חפר2007תומסנדל5

14בנים זכר100פרפר01:05.62מכבי כפר המכביה2007איתיישראלי6

14בנים זכר100פרפר01:05.86הפועל דולפין נתניה2007לאוןגרשגורין7

14בנים זכר100פרפר01:05.90רעות. מ.מכבי פ2007איתירום8

2007טלרון9

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר100פרפר01:06.29השרון

14בנים זכר100פרפר01:07.38.ב. הפועל כפר סבא ב2007ארזדרור10

14בנים זכר100פרפר01:07.65מכבי קרית ביאליק2007אוריקנטר11

14בנים זכר100פרפר01:07.76בני הרצליה2007אלוןפריזוס אלקיס12

14בנים זכר100פרפר01:08.60הפועל דולפין נתניה2007עדיטראונר13

14בנים זכר100פרפר01:08.71.ב. הפועל כפר סבא ב2007אחמדפדילה14

14בנים זכר100פרפר01:08.94מכבי קרית אונו2007דניסקוברב15

14בנים זכר100פרפר01:09.09הפועל בת ים2007יוחאיפרסמן16

14בנים זכר100פרפר01:09.15הפועל עומר2007זיואלטרמן17

14בנים זכר100פרפר01:09.21הפועל ערד2007עודדחלפי18



14בנים זכר100פרפר01:09.32בני הרצליה2007אריאלמורב19

14בנים זכר100פרפר01:09.34הפועל עמק חפר2007זוהרצימרמן20

14בנים זכר100פרפר01:09.61מכבי וייסגל2007לירון אמילשוקר21

14בנים זכר100פרפר01:10.41מכבי כפר המכביה2007בןאליזרוב22

14בנים זכר100פרפר01:10.56הפועל עמק חפר2007עילאילוי23

14בנים זכר100פרפר01:11.25רעות. מ.מכבי פ2007גבריאלסלבי זלבוביץ24

2007אדוארדזצריני25

הפועל פתח תקווה 

14בנים זכר100פרפר01:11.94כדור מים

14בנים זכר100פרפר01:12.28הפועל דולפין נתניה2007יריןלוי26

2007ינאירשדי27

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר100פרפר01:12.43(ס"מתנ)

14בנים זכר100פרפר01:12.49.ב. הפועל כפר סבא ב2007מרסלבשארה28

14בנים זכר100פרפר01:12.88מכבי קרית ביאליק2007אחמדדיאב29

2007רוםפוקס30

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר100פרפר01:12.99(ס"מתנ)

14בנים זכר100פרפר01:13.36מכבי תמנון פרדסיה2007אופקויסוסר31

14בנים זכר100פרפר01:13.48הפועל עומר2007אריאלסימקין32

14בנים זכר100פרפר01:13.80הפועל ירושלים2007נדב יצחקבראשי33

14בנים זכר100פרפר01:14.03הפועל דולפין נתניה2007גיאמירונוב34

14בנים זכר100פרפר01:14.25מכבי תל אביב2007דניאלזמר35

14בנים זכר100פרפר01:14.74מכבי נהריה2007איתינטף36

14בנים זכר100פרפר01:14.82מכבי חיפה2007אחמדעודה37

14בנים זכר100פרפר01:14.87הפועל אולימפ נתניה2007עידןפאר38

14בנים זכר100פרפר01:14.97רעות. מ.מכבי פ2007איתיסליטן39

14בנים זכר100פרפר01:14.98הפועל דולפין נתניה2007יואבגל40

14בנים זכר100פרפר01:15.20מכבי אשדוד2007אנדריידנילוב41

14בנים זכר100פרפר01:15.57הפועל פליפר חדרה2007צוקמוסקוביץ42

14בנים זכר100פרפר01:16.17הפועל ירושלים2007מקסיםצירפוס43



2007עיליארליך44

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר100פרפר01:16.82השרון

14בנים זכר100פרפר01:17.18א משגב.הפועל מ2007יותםאופק45

2007עמיתארליך46

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר100פרפר01:17.19(ס"מתנ)

14בנים זכר100פרפר01:17.68הפועל פליפר חדרה2007גילשאול47

14בנים זכר100פרפר01:17.88הפועל גליל עליון2007נווהויצמן48

14בנים זכר100פרפר01:17.93הפועל ירושלים2007אביאםבן טל49

2007יהליגיל50

קאנטרי "מכבי אוסו 

14בנים זכר100פרפר01:17.99ג"ר" גבעתיים

14בנים זכר100פרפר01:18.42.ב. הפועל כפר סבא ב2007עמריסדן51

14בנים זכר100פרפר01:19.18הפועל דולפין נתניה2007רפאלגפי52

14בנים זכר100פרפר01:19.21הפועל ירושלים2007סאמימעה'אבו ג53

14בנים זכר100פרפר01:19.62הפועל בית איל2007יהונתןערוסי בראון54

14בנים זכר100פרפר01:19.69מכבי אשדוד2007אריאלאבן חן55

14בנים זכר100פרפר01:19.81מכבי נצרת2007מוחמדשתיווי56

14בנים זכר100פרפר01:20.23מכבי קרית אונו2007איתןקוצר57

14בנים זכר100פרפר01:20.54הפועל גליל עליון2007רואיכרמלי58

14בנים זכר100פרפר01:20.64הפועל דולפין נתניה2007דוידאלגאוי59

14בנים זכר100פרפר01:20.70הפועל קרית טבעון2007אלוןאורן60

14בנים זכר100פרפר01:21.28הפועל פליפר חדרה2007אושריגליקין61

14בנים זכר100פרפר01:21.41מכבי אשדוד2007דניחריסטיוק62

14בנים זכר100פרפר01:21.44מכבי וייסגל2007אופקציון63

2007טלעצמון64

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר100פרפר01:21.89(ס"מתנ)

14בנים זכר100פרפר01:23.05מכבי שוהם2007שקדברש65

14בנים זכר100פרפר01:24.08מכבי אשדוד2007אדםיודין66

14בנים זכר100פרפר01:24.12הפועל אולימפ נתניה2007איידןפוגל67

14בנים זכר100פרפר01:25.37הפועל אולימפ נתניה2007ברוק'פינצ68



14בנים זכר100פרפר01:25.51מכבי תל אביב2007תםקרסיק69

14בנים זכר100פרפר01:27.11הפועל שחייני הנגב2007שגיאערוסי70

14בנים זכר100פרפר2007Eilat Swimming01:27.33אנדרה אריאלחודייב71

14בנים זכר100פרפר01:28.88הפועל באר שבע2007יוגב יצחקפיצחדזה72

14בנים זכר100פרפר01:29.78הפועל ערד2007תומרהדר73

14בנים זכר100פרפר01:30.33מכבי קרית אונו2007אביבמרגולין74

14בנים זכר100פרפרDNSמכבי קרית אונו2007דניסקוברב-

2007טלרון-

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר100פרפרDNSהשרון

12בנות נקבה200פרפר02:54.30הפועל בת ים2009פרלהחשמה1

2009זהרכהן הרפניסט2

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה200פרפר03:01.46ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה200פרפר03:03.49מכבי וייסגל2009נועהקרסיק3

12בנות נקבה200פרפר03:05.17הפועל בת ים2009פילאר מריהחשמה4

12בנות נקבה200פרפר03:05.88הפועל שחייני הנגב2009רונייפרח5

2009תמרבר יוסף6

הפועל עירוני הוד 

12בנות נקבה200פרפר03:07.89השרון

12בנות נקבה200פרפר03:16.52מכבי קרית ביאליק2009דנהחלדמן7

12בנות נקבה200פרפר03:21.57הפועל בת ים2009נופרסחרוב8

12בנות נקבה200פרפר03:26.48מכבי אשדוד2009אליאןשפירא9

12בנות נקבה200פרפר03:27.11הפועל בת ים2009רניםבואב10

12בנות נקבה200פרפר03:29.77בני הרצליה2009לירינידם11

12בנות נקבה200פרפר03:33.58בני הרצליה2009שירהורן מרחב12

12בנות נקבה200פרפר03:36.00בני הרצליה2009ענתטנקל13

12בנות נקבה200פרפר03:36.72מכבי קרית ביאליק2009עמיתואקנין14

2009יהליבק15

מכבי ראשון לציון 

SEALS04:07.7712בנות נקבה200פרפר

12בנות נקבה200פרפרDQהפועל באר שבע2009נועהסליצקי-



2009ליאורלזרוב-

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה200פרפרDQג"ר" גבעתיים

2009תמרבר יוסף-

הפועל עירוני הוד 

12בנות נקבה200פרפרDNSהשרון

2008אביבפינטר1

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:39.0413בנות נקבה200פרפר

13בנות נקבה200פרפר02:50.50הפועל קרית טבעון2008נגהרנדלר2

13בנות נקבה200פרפר02:51.68הפועל דולפין נתניה2008לילישגיא3

13בנות נקבה200פרפר02:51.76.ב. הפועל כפר סבא ב2008ירדןהראל4

13בנות נקבה200פרפר02:52.49הפועל דולפין נתניה2008אביטלינקובסקי5

13בנות נקבה200פרפר02:55.83מכבי חיפה2008תאלהאבו חרש6

13בנות נקבה200פרפר03:00.61מכבי וייסגל2008נעמהמיכאלוביץ7

13בנות נקבה200פרפר03:01.50בני הרצליה2008עלמהערפלי קאופמן8

2008אלה'דנקוביץ9

קאנטרי "מכבי אוסו 

13בנות נקבה200פרפר03:02.72ג"ר" גבעתיים

13בנות נקבה200פרפר03:03.37מכבי חיפה2008דליהפורטנוי10

13בנות נקבה200פרפר03:06.23מכבי כפר המכביה2008שחרמרדכי11

13בנות נקבה200פרפר03:06.37מכבי שוהם2008תמרזיסמן12

13בנות נקבה200פרפר03:11.25הפועל שחייני הנגב2008דנהפ"חרל13

2008תהלקוממי14

צור - מכבי כוכב יאיר 

13בנות נקבה200פרפר03:13.82יגאל

13בנות נקבה200פרפר03:22.76ה עצמה רעננה.ל.ע2008ליהיעובדיה15

13בנות נקבה200פרפר03:26.39מכבי קרית ביאליק2008שקדטל16

13בנות נקבה200פרפר03:27.20.ב. הפועל כפר סבא ב2008אורזיו כהן17

13בנות נקבה200פרפרDQה עצמה רעננה.ל.ע2008טליהקוסקס-

13בנות נקבה200פרפרDNSמכבי וייסגל2008נעמהמיכאלוביץ-

13בנים זכר200פרפר02:36.00מכבי קרית אונו2008עמיתמסרמן1

13בנים זכר200פרפר02:39.05הפועל ירושלים2008תמירניסן2

13בנים זכר200פרפר02:44.66מכבי חיפה2008פאדיחאיק3



13בנים זכר200פרפר02:48.94הפועל בת ים2008סטיבןקיגל4

13בנים זכר200פרפר02:49.09הפועל ירושלים2008איתםהכהן5

13בנים זכר200פרפר02:49.61מכבי קרית אונו2008תוםבר צבי6

13בנים זכר200פרפר02:50.40מכבי תל אביב2008יהונתן גלבנימין7

2008סתיושנער8

הפועל עירוני הוד 

13בנים זכר200פרפר02:50.52השרון

13בנים זכר200פרפר02:52.64הפועל עומר2008עידורייכל9

13בנים זכר200פרפר02:53.81הפועל פלרם זבולון2008איתיקורנברג10

13בנים זכר200פרפר02:57.61בני הרצליה2008עמיתבוינגו11

13בנים זכר200פרפר03:00.32הפועל בת ים2008דניאלניקולייב12

13בנים זכר200פרפר03:08.84מכבי נהריה2008יעקב אושראטרשוילי13

13בנים זכר200פרפר03:20.83בני הרצליה2008ארישץ14

13בנים זכר200פרפר03:46.02מכבי אשדוד2008דבירטאטור15

2007יוחאיברוש1

הפועל פתח תקווה 

14בנים זכר200פרפר02:18.64כדור מים

14בנים זכר200פרפר02:19.15מכבי וייסגל2007פלגקליין2

14בנים זכר200פרפר02:19.56הפועל ירושלים2007רוןמקדונסקי3

14בנים זכר200פרפר02:23.98הפועל עמק חפר2007תומסנדל4

14בנים זכר200פרפר02:26.20הפועל אילת2007לבשטיינברג5

14בנים זכר200פרפר02:26.86מכבי כפר המכביה2007איתיישראלי6

14בנים זכר200פרפר02:27.83מכבי קרית ביאליק2007תומרבריזגונוב7

14בנים זכר200פרפר02:30.70הפועל בת ים2007יוחאיפרסמן8

2007טלרון9

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר200פרפר02:31.86השרון

14בנים זכר200פרפר02:32.98בני הרצליה2007אלוןפריזוס אלקיס10

14בנים זכר200פרפר02:35.92רעות. מ.מכבי פ2007איתירום11

14בנים זכר200פרפר02:36.78מכבי כפר המכביה2007תמירברכר12



14בנים זכר200פרפר2007TLV SWIM02:36.96מייקלאסטחוב13

14בנים זכר200פרפר02:37.56הפועל בת ים2007נתניאלפושקה14

14בנים זכר200פרפר02:38.36הפועל דולפין נתניה2007גיאמירונוב15

14בנים זכר200פרפר02:38.72מכבי קרית אונו2007יהליהרצקה16

14בנים זכר200פרפר02:40.23.ב. הפועל כפר סבא ב2007אשכולמזור17

14בנים זכר200פרפר02:41.03מכבי וייסגל2007לירון אמילשוקר18

14בנים זכר200פרפר02:43.85הפועל עומר2007זיואלטרמן19

14בנים זכר200פרפר02:44.58מכבי קרית ביאליק2007אחמדדיאב20

14בנים זכר200פרפר02:44.88מכבי תמנון פרדסיה2007אופקויסוסר21

14בנים זכר200פרפר02:45.48הפועל עמק חפר2007עילאילוי22

14בנים זכר200פרפר02:47.28.ב. הפועל כפר סבא ב2007ארזדרור23

14בנים זכר200פרפר02:48.03בני הרצליה2007יניבכץ24

14בנים זכר200פרפר02:48.24מכבי נהריה2007איתינטף25

14בנים זכר200פרפר02:48.79הפועל ירושלים2007מקסיםצירפוס26

14בנים זכר200פרפר02:49.63.ב. הפועל כפר סבא ב2007יותםורשבסקי27

14בנים זכר200פרפר02:50.04הפועל ירושלים2007נדב יצחקבראשי28

2007מרקקובדלו29

הפועל פתח תקווה 

14בנים זכר200פרפר02:53.26כדור מים

2007עיליארליך30

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר200פרפר02:55.80השרון

2007טלעצמון31

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר200פרפר02:57.61(ס"מתנ)

14בנים זכר200פרפר02:57.77מכבי קרית ביאליק2007קירילזימסקי32

14בנים זכר200פרפר03:03.94הפועל ירושלים2007אביאםבן טל33

14בנים זכר200פרפר03:06.02הפועל אולימפ נתניה2007איידןפוגל34

14בנים זכר200פרפר03:07.57מכבי שוהם2007שקדברש35

14בנים זכר200פרפרDQהפועל פליפר חדרה2007אושריגליקין-

14בנים זכר200פרפרDQ.ב. הפועל כפר סבא ב2007אחמדפדילה-



14בנים זכר200פרפרDQהפועל עומר2007אריאלסימקין-

14בנים זכר200פרפרDQהפועל אולימפ נתניה2007ברוק'פינצ-

2007טלרון-

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר200פרפרDNSהשרון

נקבה100חזה01:29.00הפועל גליל עליון2010זואיולפיש1

בנות 

10-11

2010ניבהראל2

הפועל מועדון קרית 

נקבה100חזה01:32.63אתא

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:34.37הפועל דולפין נתניה2010נויהמוב'אז3

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:34.80הפועל דולפין נתניה2010שחרכשריאן4

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:36.66הפועל קרית טבעון2010מאידגן5

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:36.79הפועל שחייני הנגב2010הללסוברי6

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:37.25מכבי כפר המכביה2010מאינגר7

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:38.41הפועל בית איל2010יסמיןגלסמן8

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:39.15מכבי כפר המכביה2010איליבן דוד9

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:39.86מכבי אשדוד2010פז-חןזלויצקי10

בנות 

10-11

נקבה100חזה2010TLV SWIM01:41.15שירהסמל11

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:41.16הפועל באר טוביה2010גללויטין12

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:41.19רעות. מ.מכבי פ2010רייןאזולאי13

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:41.58רמלה. ס.מ2010אדריאנהמנסה14

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:41.65רעות. מ.מכבי פ2010אלירון15

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:42.64רעות. מ.מכבי פ2010תמרבקר16

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:42.82הפועל ירושלים2010אליסהגורודצקי17

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:43.10רמלה. ס.מ2010מאימיריל18

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:43.25מכבי קרית ביאליק2010ליאלפבריקנט19

בנות 

10-11

2010עדןפרוצנקו20

צור - מכבי כוכב יאיר 

נקבה100חזה01:43.71יגאל

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:43.90הפועל עמק חפר2010תמרכרמל21

בנות 

10-11



נקבה100חזה01:44.09מכבי נהריה2011מיקהשטיפט22

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:44.49מכבי וייסגל2010אריאלמזרחי23

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:44.95מכבי קרית אונו2010שירה נעמהאבידור24

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:45.26הפועל עמק חפר2010יובלגוטלר25

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:45.48מכבי קרית ביאליק2010אדוהברקוביץ26

בנות 

10-11

2010מריםאבו ריא27

הפועל לב הגליל 

נקבה100חזה01:45.51נין'סח

בנות 

10-11

2010זיופוקס28

הפועל רמת הנגב 

נקבה100חזה01:45.57(ס"מתנ)

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:46.09הפועל באר טוביה2010רומיזהבי29

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:46.18הפועל דולפין נתניה2010אוליביהסטרוסין30

בנות 

10-11

נקבה100חזה2010TLV SWIM01:46.38נועהזמר31

בנות 

10-11

2010דריהפיק32

קאנטרי "מכבי אוסו 

נקבה100חזה01:46.60ג"ר" גבעתיים

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:46.65הפועל קרית טבעון2010נטעבן ישראל33

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:46.98הפועל עמק יזרעאל2010גליפרנקל34

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:47.22.ב. הפועל כפר סבא ב2010עופריזיו35

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:47.34הפועל אולימפ נתניה2010אמיליהנקו'מרצ36

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:47.41.ב. הפועל כפר סבא ב2010ליריקדמון37

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:47.62הפועל ירושלים2011נטעקליין38

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:48.10הפועל קרית טבעון2010ליאןקוזוקרו39

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:48.53מכבי כפר המכביה2010ליאורמזרחי40

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:48.88בני הרצליה2010דניאלהפקיליס41

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:48.90הפועל קרית טבעון2011כרמלדגן42

בנות 

10-11

2010יריןקינן43

הפועל עירוני הוד 

נקבה100חזה01:49.58השרון

בנות 

10-11

2011ליאלמושקוביץ44

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:49.66נקבה100חזה

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:50.04הפועל קרית טבעון2011מאיהרנדלר45

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:50.30הפועל דולפין נתניה2010יהלילוי46

בנות 

10-11



נקבה100חזה01:51.07הפועל דולפין נתניה2011עמיתלבוביץ47

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:51.31רעות. מ.מכבי פ2011גאיהפרדוסו48

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:51.65מכבי כפר המכביה2010אמילירדעי49

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:51.78מכבי נהריה2011סתיוזיסרסון50

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:52.53הפועל עמק חפר2010כנרתנתן51

בנות 

10-11

2010שי ליליפשיץ52

צור - מכבי כוכב יאיר 

נקבה100חזה01:52.70יגאל

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:52.85מכבי קרית ביאליק2011איילהלוי53

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:53.88.ב. הפועל כפר סבא ב2010תמרהורשבסקי54

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:54.12מכבי נהריה2011איילהאדרי55

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:54.57מכבי כפר המכביה2011אגםרחמים56

בנות 

10-11

2010יעלארן57

הפועל פתח תקווה 

נקבה100חזה01:55.46כדור מים

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:55.66הפועל דולפין נתניה2011יקטרינהוב'יז58

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:55.84מכבי אשדוד2011עדיטאטור59

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:57.07הפועל דולפין נתניה2011טלימולר60

בנות 

10-11

2010רימיעבאס61

הפועל לב הגליל 

נקבה100חזה01:57.99נין'סח

בנות 

10-11

נקבה100חזה01:58.13.ב. הפועל כפר סבא ב2010מיקהרוזנר62

בנות 

10-11

נקבה100חזה02:03.06.ב. הפועל כפר סבא ב2010זוהרגמינדר פרקש63

בנות 

10-11

נקבה100חזה02:04.95הפועל דולפין נתניה2011ליאתגאוגזייב64

בנות 

10-11

נקבה100חזהDQה עצמה רעננה.ל.ע2010רונהרידר-

בנות 

10-11

נקבה100חזהDQבני הרצליה2011נטליהלמן-

בנות 

10-11

2010נוגהבן מנחם-

צור - מכבי כוכב יאיר 

נקבה100חזהDQיגאל

בנות 

10-11

נקבה100חזהDQמכבי תמנון פרדסיה2010לוטםהולדשטיין-

בנות 

10-11

נקבה100חזהDQמכבי חיפה2010סולומיהגברילוב-

בנות 

10-11

נקבה100חזהDNFבני הרצליה2010גליהמגן-

בנות 

10-11

נקבה100חזהDNSבני הרצליה2010דניאלהפקיליס-

בנות 

10-11



נקבה100חזהDNSהפועל ירושלים2011נטעקליין-

בנות 

10-11

נקבה100חזהDNSהפועל דולפין נתניה2010יהלילוי-

בנות 

10-11

זכר100חזה01:31.86רעות. מ.מכבי פ2011לביאגפן משיח1

-10בנים 

11

זכר100חזה01:32.96רעות. מ.מכבי פ2010רוןזילברברג2

-10בנים 

11

זכר100חזה01:34.13הפועל עומר2010מקסיםדמציוק3

-10בנים 

11

זכר100חזה01:34.83הפועל בת ים2010אריאלזורבסקי4

-10בנים 

11

זכר100חזה01:35.49הפועל בת ים2010מרקסגלוביץ5

-10בנים 

11

זכר100חזה01:37.64רעות. מ.מכבי פ2010יואבוייס6

-10בנים 

11

זכר100חזה01:37.98הפועל ירושלים2010מרקקין'קריוצ7

-10בנים 

11

זכר100חזה01:38.03מכבי תל אביב2010עידוגרוס8

-10בנים 

11

זכר100חזה01:38.59מכבי קרית ביאליק2010לבוולובסקי9

-10בנים 

11

2010גיאכדורי10

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:39.36זכר100חזה

-10בנים 

11

2010עבריטל יניב11

קאנטרי "מכבי אוסו 

זכר100חזה01:40.17ג"ר" גבעתיים

-10בנים 

11

זכר100חזה2010TLV SWIM01:40.21מתןפולג12

-10בנים 

11

זכר100חזה01:40.82בני הרצליה2010רוןסברדליק13

-10בנים 

11

זכר100חזה01:40.85הפועל דולפין נתניה2010איתיר'אפנג14

-10בנים 

11

זכר100חזה01:41.30הפועל דולפין נתניה2011יונתןזינרשטיין15

-10בנים 

11

זכר100חזה01:41.60הפועל קרית טבעון2010יונידגן16

-10בנים 

11

זכר100חזה01:41.65הפועל באר טוביה2010נוהאפרתי בקרמן17

-10בנים 

11

זכר100חזה01:42.01הפועל אולימפ נתניה2010איתןאגייב18

-10בנים 

11

זכר100חזה01:43.07מכבי נהריה2010טוםשטיינגרט19

-10בנים 

11

זכר100חזה01:43.35מכבי וייסגל2010גלעדהולנד20

-10בנים 

11

זכר100חזה01:43.46הפועל דולפין נתניה2010גיאפאוקר21

-10בנים 

11

זכר100חזה01:43.75הפועל אולימפ נתניה2010דניאלפלייטמן22

-10בנים 

11



זכר100חזה01:44.19מכבי נהריה2011אנטוניברזקין23

-10בנים 

11

זכר100חזה01:44.43מכבי קרית ביאליק2011אלעדאדלמן24

-10בנים 

11

זכר100חזה01:44.73מכבי נהריה2010איתןאלנברג25

-10בנים 

11

זכר100חזה2010TLV SWIM01:44.90גיאישראל26

-10בנים 

11

זכר100חזה01:45.32הפועל דולפין נתניה2011נעםקינסברונר27

-10בנים 

11

זכר100חזה01:45.78בני הרצליה2010מיכאלרניאבסקי'צ28

-10בנים 

11

2010איילמוזס29

הפועל רמת הנגב 

זכר100חזה01:45.88(ס"מתנ)

-10בנים 

11

זכר100חזה01:46.55הפועל עמק יזרעאל2011יהליוייץ קליר30

-10בנים 

11

2010טוניטרנדש31

קאנטרי "מכבי אוסו 

זכר100חזה01:46.59ג"ר" גבעתיים

-10בנים 

11

2010איתמראקרמן32

קאנטרי "מכבי אוסו 

זכר100חזה01:46.62ג"ר" גבעתיים

-10בנים 

11

זכר100חזה01:46.71הפועל קרית טבעון2010נועםאברבנאל33

-10בנים 

11

זכר100חזה01:47.08מכבי חיפה2010מארקליכוביץ34

-10בנים 

11

זכר100חזה01:47.44הפועל ירושלים2010יועדרכניצר35

-10בנים 

11

זכר100חזה01:48.06מכבי כפר המכביה2010עילידותן36

-10בנים 

11

זכר100חזה01:48.12הפועל דולפין נתניה2010אלדרויינברג37

-10בנים 

11

זכר100חזה01:48.30מכבי נהריה2010טימופייברזובסקי38

-10בנים 

11

זכר100חזה01:48.63הפועל אולימפ נתניה2011לאוןסמיאוסוב39

-10בנים 

11

זכר100חזה01:48.77מכבי כפר המכביה2010אורןברכר40

-10בנים 

11

זכר100חזה01:48.80הפועל ירושלים2010נירליבוביץ41

-10בנים 

11

זכר100חזה01:49.26בני הרצליה2011יובלכץ42

-10בנים 

11

2010דניאלסוקול43

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:49.36זכר100חזה

-10בנים 

11

2011מייקללוזין44

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:49.97זכר100חזה

-10בנים 

11

זכר100חזה01:50.24מכבי אשדוד2010אלוןשטיינברג45

-10בנים 

11

זכר100חזה01:50.45הפועל דולפין נתניה2011עידודהן46

-10בנים 

11

זכר100חזה01:51.48מכבי וייסגל2010הראלרוזנבוים47

-10בנים 

11



2010בועזשטריימר48

הפועל רמת הנגב 

זכר100חזה01:51.71(ס"מתנ)

-10בנים 

11

זכר100חזה01:52.75הפועל באר טוביה2010טלמלמד49

-10בנים 

11

זכר100חזה01:53.24הפועל אולימפ נתניה2010רוןגנקין50

-10בנים 

11

זכר100חזה01:53.59הפועל ירושלים2011יזןטרביה51

-10בנים 

11

זכר100חזה01:55.19הפועל דולפין נתניה2011רוםראובני52

-10בנים 

11

זכר100חזה01:56.62הפועל אולימפ נתניה2010דניאלאיליזרוב53

-10בנים 

11

זכר100חזה01:59.32רמלה. ס.מ2011איתיורסולקר54

-10בנים 

11

זכר100חזה02:02.27הפועל עומר2010יובלאיזנר55

-10בנים 

11

זכר100חזה02:02.65.ב. הפועל כפר סבא ב2010דודלחניס56

-10בנים 

11

זכר100חזהDQהפועל פלרם זבולון2010דניאלפטרובסקי-

-10בנים 

11

2010איתןוינוקור-

מכבי ראשון לציון 

SEALSDQזכר100חזה

-10בנים 

11

זכר100חזהDNSרעות. מ.מכבי פ2010יואבוייס-

-10בנים 

11

זכר100חזהDNSמכבי נהריה2010טימופייברזובסקי-

-10בנים 

11

זכר100חזהDNSהפועל דולפין נתניה2011איתןאלפורט-

-10בנים 

11

זכר100חזהDNSהפועל ירושלים2011יזןטרביה-

-10בנים 

11

2009נטעאפשטיין מעוז1

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:24.2812בנות נקבה100חזה

12בנות נקבה100חזה01:24.59רמלה. ס.מ2009יליזבטהפרולוב2

12בנות נקבה100חזה01:27.73הפועל שחייני הנגב2009גאיהגוטמן3

12בנות נקבה100חזה01:28.67מכבי כפר המכביה2009נעםקזאז4

12בנות נקבה100חזה01:29.69מכבי וייסגל2009אריאלשחר5

12בנות נקבה100חזה01:30.85רעות. מ.מכבי פ2009אביגילרגב6

12בנות נקבה100חזה01:31.70רעות. מ.מכבי פ2009תמרבנצור7

12בנות נקבה100חזה01:31.88מכבי כפר המכביה2009אוהגולצוב8

2009ליאןנידרהופר9

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה100חזה01:32.37ג"ר" גבעתיים



2009טומיליטאי10

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה100חזה01:32.38ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה100חזה01:32.58הפועל נס ציונה2009אילהפרידמן11

12בנות נקבה100חזה01:32.97בני הרצליה2009מאיהקרייניק12

12בנות נקבה100חזה01:33.50הפועל דולפין נתניה2009אלמהיחזקאלי13

12בנות נקבה100חזה01:33.60מכבי קרית ביאליק2009מריהקרבקוב14

12בנות נקבה100חזה01:33.84מכבי נהריה2009עינבזומרפלד15

12בנות נקבה100חזה01:34.15רעות. מ.מכבי פ2009אבישגשורק16

12בנות נקבה100חזה01:34.57הפועל בת ים2009רניםבואב17

2009שמואלוברוני18

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה100חזה01:35.00ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה100חזה01:35.11בני הרצליה2009שירהפנד גיר19

12בנות נקבה100חזה01:35.33מכבי נצרת2009נא'גרפידיא20

2009פישרנועם21

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:35.3812בנות נקבה100חזה

12בנות נקבה100חזה01:35.47מכבי כפר המכביה2009אלמהקוטלר22

12בנות נקבה100חזה01:35.52הפועל גליל עליון2009נעהאדרי23

2009דנהגמליי24

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:35.6812בנות נקבה100חזה

2009רוניארנר25

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה100חזה01:35.98ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה100חזה01:36.21מכבי קרית אונו2009יעלדרי26

12בנות נקבה100חזה01:36.25הפועל דולפין נתניה2009עמיתהיבל27

2009ולריהפינקל28

הפועל פתח תקווה 

12בנות נקבה100חזה01:36.50כדור מים

12בנות נקבה100חזה01:36.66הפועל דולפין נתניה2009חןזינגר29

12בנות נקבה100חזה01:37.03מכבי וייסגל2009נגהגולדברג30

12בנות נקבה100חזה01:37.54מים אילת'הפועל ג2009קיםעאמר31

12בנות נקבה100חזה01:37.74.ב. הפועל כפר סבא ב2009דניאלברוורמן32

12בנות נקבה100חזה2009TLV SWIM01:38.42יובלקריסטל33

2009דריהפיודורוב34

הפועל פתח תקווה 

12בנות נקבה100חזה01:38.87כדור מים



12בנות נקבה100חזה01:39.01מכבי קרית אונו2009ירדןסדן35

12בנות נקבה100חזה01:39.34הפועל עמק חפר2009אנא'גותד36

12בנות נקבה100חזה01:39.59בני הרצליה2009נטלי שרהמקליס37

12בנות נקבה100חזה01:40.00מכבי קרית ביאליק2009הילהלרנר38

2009לירוןבקר39

הפועל עירוני הוד 

12בנות נקבה100חזה01:40.32השרון

12בנות נקבה100חזה2009TLV SWIM01:40.37מזורלורה40

12בנות נקבה100חזה01:40.55הפועל בית איל2009אנה רחלאלינגולד41

12בנות נקבה100חזה01:40.94מכבי תל אביב2009עומריששון טשקנט42

12בנות נקבה100חזה01:41.30.ב. הפועל כפר סבא ב2009יאנהחסן43

12בנות נקבה100חזה01:41.73הפועל בת ים2009נופרסחרוב44

12בנות נקבה100חזה01:42.01הפועל דולפין נתניה2009ליאםטלפינסקי45

12בנות נקבה100חזה01:42.17מכבי תל אביב2009אנהסלוין46

12בנות נקבה100חזה01:43.77הפועל באר טוביה2009נועםונציה47

12בנות נקבה100חזה01:43.91הפועל עמק יזרעאל2009אמהרייבו48

2009טליברנהיים49

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:43.9712בנות נקבה100חזה

12בנות נקבה100חזה01:44.04ה עצמה רעננה.ל.ע2009יובלליפסקי50

12בנות נקבה100חזה2009TLV SWIM01:44.13אלהאגוזי51

2009ניליגנטוס52

הפועל לב הגליל 

12בנות נקבה100חזה01:45.15נין'סח

12בנות נקבה100חזה01:45.98הפועל בית איל2009אביגילמטוס53

12בנות נקבה100חזה01:47.52מכבי קרית ביאליק2009שירהלוי54

12בנות נקבה100חזה01:50.86מכבי וייסגל2009גיל ורדסיפלה55

12בנות נקבה100חזה01:51.88הפועל קרית טבעון2009נועהזינגר56

12בנות נקבה100חזה02:07.63עירוני עראבה2009מלכבדארנה57

2009גלעצמון-

הפועל רמת הנגב 

12בנות נקבה100חזהDQ(ס"מתנ)

12בנות נקבה100חזהDQמכבי חיפה2009מיארקאסם-



12בנות נקבה100חזהDQהפועל אולימפ נתניה2009אדווהפרקש-

12בנות נקבה100חזהDNSמכבי אקווה יפיע2009גנאנדאף-

2009פישרנועם-

מכבי ראשון לציון 

SEALSDNS12בנות נקבה100חזה

12בנים זכר100חזה01:19.21מכבי וייסגל2009גילירותם1

12בנים זכר100חזה01:21.39הפועל דולפין נתניה2009אורידשא2

12בנים זכר100חזה01:22.88מכבי קרית אונו2009עידושפייזר3

12בנים זכר100חזה01:23.05מכבי קרית ביאליק2009אדםקיזנר4

12בנים זכר100חזה01:26.02הפועל עומר2009יגאלמצניקוב5

12בנים זכר100חזה01:26.23מכבי וייסגל2009נועםשטיינברג6

12בנים זכר100חזה01:26.50הפועל ירושלים2009אביתרנאור7

12בנים זכר100חזה01:27.97הפועל דולפין נתניה2009יותםגרסיה8

12בנים זכר100חזה01:28.84בני הרצליה2009רוני יצחקסופיר9

12בנים זכר100חזה2009Eilat Swimming01:31.54אלכסנדריפימנקו10

12בנים זכר100חזה01:31.64מכבי תל אביב2009יונתןקרסיק11

12בנים זכר100חזה01:32.11הפועל דולפין נתניה2009אילןבולטיאנסקי12

12בנים זכר100חזה01:32.33בני הרצליה2009הראלאברהם13

12בנים זכר100חזה01:33.23הפועל בת ים2009וינסנטסעידנבייב14

2009בר לאוןאסתרין15

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:34.9412בנים זכר100חזה

12בנים זכר100חזה01:35.03מכבי שוהם2009אופקוקנין16

2009ברפישלביץ17

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנים זכר100חזה01:35.12ג"ר" גבעתיים

2009לביאדמלין18

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:35.5912בנים זכר100חזה

12בנים זכר100חזה01:35.61הפועל עמק חפר2009מוחמדלידאוי19

2009רנימזרחי20

הפועל עירוני הוד 

12בנים זכר100חזה01:35.85השרון

12בנים זכר100חזה01:36.42הפועל ירושלים2009מקסשמריה21



12בנים זכר100חזה01:36.98מכבי תל אביב2009מרינוסיגוורט22

12בנים זכר100חזה01:37.25הפועל שחייני הנגב2009נירלוי23

12בנים זכר100חזה01:37.29הפועל דולפין נתניה2009תורןלוין24

12בנים זכר100חזה01:37.98מכבי שוהם2009אוריינאי25

12בנים זכר100חזה01:38.02מכבי וייסגל2009יונתןקפלן26

12בנים זכר100חזה01:38.44מכבי כפר המכביה2009אלוןפינס27

12בנים זכר100חזה01:38.53מכבי שוהם2009כרמלסביצקי28

12בנים זכר100חזה01:38.69מכבי כפר המכביה2009דיןגירון גילאון29

12בנים זכר100חזה01:39.24הפועל דולפין נתניה2009נתנאליאגודייב30

12בנים זכר100חזה01:39.62מכבי קרית אונו2009איתירוזן31

12בנים זכר100חזה01:39.63מכבי כפר המכביה2009ברקאיסדן32

12בנים זכר100חזה01:40.38מכבי וייסגל2009נועםשני33

12בנים זכר100חזה01:40.73מכבי אשדוד2009לבאטקין34

12בנים זכר100חזה01:40.98א משגב.הפועל מ2009יאירכץ35

12בנים זכר100חזה01:41.45מכבי תמנון פרדסיה2009שיבר משה36

12בנים זכר100חזה01:41.62מכבי קרית ביאליק2009איתיארקה37

12בנים זכר100חזה01:41.84הפועל עומר2009ליאונובק38

12בנים זכר100חזה01:41.98מכבי אושן חדרה2009דניסאיוונוב39

12בנים זכר100חזה01:42.18הפועל אילת2009נתנאלסימקין40

12בנים זכר100חזה01:42.40מכבי כפר המכביה2009דןקרוטושינסקי41

12בנים זכר100חזה01:42.48בני הרצליה2009תומרפכט42

12בנים זכר100חזה2009TLV SWIM01:42.64אורינחמני43

12בנים זכר100חזה01:43.96הפועל עמק חפר2009אלוןגפני44

12בנים זכר100חזה01:44.20הפועל אולימפ נתניה2009דניאלפלדמן45

12בנים זכר100חזה01:44.53הפועל דולפין נתניה2009גיארוזנטל46



2009אורילנדאו47

הפועל עירוני הוד 

12בנים זכר100חזה01:44.55השרון

2009אדםפרוג48

הפועל פתח תקווה 

12בנים זכר100חזה01:45.08כדור מים

12בנים זכר100חזה01:45.13א משגב.הפועל מ2009נועםעוז49

2009איתןמוזס50

הפועל רמת הנגב 

12בנים זכר100חזה01:45.57(ס"מתנ)

12בנים זכר100חזה01:46.65הפועל אולימפ נתניה2009דורלבק51

2009איתידגן52

הפועל מועדון קרית 

12בנים זכר100חזה01:46.83אתא

12בנים זכר100חזה01:47.01.ב. הפועל כפר סבא ב2009בראלפריימן53

12בנים זכר100חזה01:47.98מכבי כפר המכביה2009יאירקורוטקין54

12בנים זכר100חזה01:48.02מכבי נהריה2009עידואדרי55

12בנים זכר100חזה01:48.47הפועל עמק חפר2009יואביוסיפסקו56

12בנים זכר100חזה01:48.65א משגב.הפועל מ2009אבשלוםגיל57

2009שקדוירניק נאווי58

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:50.0312בנים זכר100חזה

12בנים זכר100חזה01:50.09א משגב.הפועל מ2009אריאלברנר59

12בנים זכר100חזה01:51.57מכבי רמת הגולן2009מארקרבאח60

12בנים זכר100חזה01:54.93הפועל אולימפ נתניה2009אלוןיוסיפוב61

2009נועםקופרשטיין-

מכבי ראשון לציון 

SEALSDQ12בנים זכר100חזה

12בנים זכר100חזהDNSהפועל דולפין נתניה2009אברהיםזיד-

12בנים זכר100חזהDNSמכבי כפר המכביה2009דןצוק רמון-

2009רנימזרחי-

הפועל עירוני הוד 

12בנים זכר100חזהDNSהשרון

2009אורילנדאו-

הפועל עירוני הוד 

12בנים זכר100חזהDNSהשרון

12בנים זכר100חזהDNSמכבי כפר המכביה2009דןקרוטושינסקי-

12בנים זכר100חזהDNSהפועל באר טוביה2009איתיגורליק-

12בנים זכר100חזהDNSהפועל עמק חפר2009יואביוסיפסקו-

13בנות נקבה100חזה01:22.18מכבי נהריה2008צוףגרטופסקי1



13בנות נקבה100חזה01:24.69בני הרצליה2008עומרוכולדר2

13בנות נקבה100חזה01:26.02.ב. הפועל כפר סבא ב2008מיהבן ששון3

13בנות נקבה100חזה01:26.11מכבי כפר המכביה2008עינבישראל4

13בנות נקבה100חזה01:27.18הפועל דולפין נתניה2008דניאללהב-ברם5

13בנות נקבה100חזה01:29.09מכבי חיפה2008יאראהאשול6

13בנות נקבה100חזה01:29.14מכבי חיפה2008מאיהלוריא7

2008שיוקסמן נעמן8

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:29.9213בנות נקבה100חזה

13בנות נקבה100חזה01:30.23הפועל עמק חפר2008ליביסלע9

13בנות נקבה100חזה01:30.68מכבי חיפה2008שירהדי קסטרו10

13בנות נקבה100חזה01:31.26מכבי חיפה2008אלכסנדרה'מיסקביץ11

2008שחרמזרחי12

קאנטרי "מכבי אוסו 

13בנות נקבה100חזה01:31.61ג"ר" גבעתיים

13בנות נקבה100חזה01:32.60מכבי שוהם2008עלמהחזקיהו13

13בנות נקבה100חזה01:33.22הפועל עמק חפר2008נעמהגרינברג14

13בנות נקבה100חזה01:33.84מכבי נצרת2008אלינאדיביני15

13בנות נקבה100חזה01:34.08הפועל שחייני הנגב2008עלמהרדאי16

13בנות נקבה100חזה01:34.28הפועל דולפין נתניה2008יובלעטיה17

13בנות נקבה100חזה01:35.40בני הרצליה2008יהלי'פקטרוביץ18

13בנות נקבה100חזה01:36.36מכבי כפר המכביה2008רותםרחמים19

2008ליהיקאופמן20

הפועל עירוני הוד 

13בנות נקבה100חזה01:36.46השרון

2008קריסטינהגיטמן21

הפועל מועדון קרית 

13בנות נקבה100חזה01:36.48אתא

2008מיקהשובל22

הפועל עירוני הוד 

13בנות נקבה100חזה01:37.51השרון

13בנות נקבה100חזה01:37.54הפועל שחייני הנגב2008ליאורגוב לוקמן23

13בנות נקבה100חזה01:37.68מכבי שוהם2008דניאלפולקמן24

13בנות נקבה100חזה01:37.84רמלה. ס.מ2008תהילהזבולונוב25

13בנות נקבה100חזה01:38.04הפועל עמק חפר2008קרניאלנר26



13בנות נקבה100חזה01:38.36הפועל עמק יזרעאל2008תמרדינרמן27

13בנות נקבה100חזה01:39.37מכבי קרית אונו2008שקדמדזיבובסקי28

13בנות נקבה100חזה01:39.40הפועל דולפין נתניה2008עדןוינברג29

13בנות נקבה100חזה01:40.34הפועל דולפין נתניה2008הדרמלול30

13בנות נקבה100חזה01:40.60ה עצמה רעננה.ל.ע2008עלמהרידר31

13בנות נקבה100חזה01:40.97.ב. הפועל כפר סבא ב2008ויקטוריהשיקיאר-גר32

13בנות נקבה100חזה01:41.71מכבי תל אביב2008מיקהויתקין33

13בנות נקבה100חזה01:42.04מכבי רמת הגולן2008ריםבריק34

13בנות נקבה100חזה01:42.11רמלה. ס.מ2008נאדיהחבש35

13בנות נקבה100חזה01:43.83הפועל ירושלים2008יסמיןעליאן36

13בנות נקבה100חזה01:43.89מכבי חיפה2008אליסגסיוק37

13בנות נקבה100חזה01:46.77עירוני עראבה2008למיסדראושה38

13בנות נקבה100חזה01:47.75מכבי נהריה2008נעמהפיין39

13בנות נקבה100חזהDQנין'מכבי סח2008סאגאחידרי-

13בנות נקבה100חזהDQהפועל דולפין נתניה2008אליאנהאגילה-

13בנות נקבה100חזה2008TLV SWIMDQעלמהישראל-

13בנות נקבה100חזהDQמכבי אשדוד2008מילנהלופטינסקי-

2008מיקהשובל-

הפועל עירוני הוד 

13בנות נקבה100חזהDNSהשרון

13בנות נקבה100חזהDNSרמלה. ס.מ2008תהילהזבולונוב-

13בנות נקבה100חזהDNSמכבי חיפה2008רותםגלבוע-

13בנים זכר100חזה01:11.38מכבי כפר המכביה2008מרקטלר1

13בנים זכר100חזה01:16.39מכבי חיפה2008איתןמייליקר2

13בנים זכר100חזה01:17.64הפועל דולפין נתניה2008לאופיאסטרו3

2008עידואייזנברג4

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:21.0513בנים זכר100חזה



13בנים זכר100חזה01:21.32רמלה. ס.מ2008מוחמדאבו לבן5

13בנים זכר100חזה01:21.33מכבי אשדוד2008איילביטון6

2008אביבחזן7

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:22.4513בנים זכר100חזה

13בנים זכר100חזה01:23.67הפועל עמק חפר2008עפריגולן8

13בנים זכר100חזה01:24.43הפועל עמק יזרעאל2008רוברטלוין9

2008ניבסוטו10

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:24.9513בנים זכר100חזה

13בנים זכר100חזה01:25.25מכבי קרית ביאליק2008סוהילאשקר11

13בנים זכר100חזה01:25.65בני הרצליה2008אופירדרעי12

13בנים זכר100חזה01:25.87א משגב.הפועל מ2008תוםגלייזר13

13בנים זכר100חזה01:25.89הפועל דולפין נתניה2008איתיראובני14

13בנים זכר100חזה01:25.89רעות. מ.מכבי פ2008יותםאיל14

13בנים זכר100חזה01:27.01הפועל ירושלים2008נעםדהן16

13בנים זכר100חזה01:27.06מכבי קרית ביאליק2008תומרגולדשמיד17

13בנים זכר100חזה01:27.15נין'מכבי סח2008יזןחידרי18

13בנים זכר100חזה01:27.23הפועל ירושלים2008אילנחמיה19

13בנים זכר100חזה01:28.09מכבי קרית אונו2008אילוןאיגל20

13בנים זכר100חזה01:28.29הפועל ירושלים2008דודיק'מירונצ21

13בנים זכר100חזה01:28.57מכבי נצרת2008'ורג'גקדאדו22

13בנים זכר100חזה01:28.94מכבי קרית אונו2008שחרירום23

13בנים זכר100חזה01:28.97הפועל דולפין נתניה2008ליאורקגן24

13בנים זכר100חזה01:29.37מכבי קרית אונו2008אוריקלו25

13בנים זכר100חזה01:29.55רעות. מ.מכבי פ2008אדרמושקוביץ26

13בנים זכר100חזה01:29.75בני הרצליה2008אריאלמולכו27

13בנים זכר100חזה01:29.97הפועל ירושלים2008ישיביבי28

13בנים זכר100חזה01:30.42מכבי נהריה2008אדריאןיובוטרו'צ29



13בנים זכר100חזה01:30.57מכבי כפר המכביה2008רזהילדסהיים30

13בנים זכר100חזה01:30.81מכבי וייסגל2008דניאללבדב31

13בנים זכר100חזה01:30.96.ב. הפועל כפר סבא ב2008איתןבן חיים32

13בנים זכר100חזה01:30.99הפועל עמק יזרעאל2008נדבלהב33

13בנים זכר100חזה01:31.27הפועל קרית טבעון2008איתןניק'קניז34

13בנים זכר100חזה01:31.49מכבי אשדוד2008אלירןזסלבסקי35

2008מיקיטהבוייקה36

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:31.6613בנים זכר100חזה

13בנים זכר100חזה01:31.93מכבי חיפה2008ארתורסמסון37

13בנים זכר100חזה01:32.36הפועל באר טוביה2008איתמרשוקרון38

13בנים זכר100חזה01:32.58הפועל ירושלים2008יונתןדי פורטו39

13בנים זכר100חזה01:32.65מכבי כפר המכביה2008ברקחורי40

13בנים זכר100חזה01:33.21הפועל ירושלים2008לביאכהנא41

13בנים זכר100חזה01:33.73א משגב.הפועל מ2008יונתןחיזבר42

13בנים זכר100חזה01:33.77הפועל אולימפ נתניה2008איתןאמיר43

13בנים זכר100חזה01:34.03מכבי קרית ביאליק2008רועיקינן44

13בנים זכר100חזה01:34.28הפועל דולפין נתניה2008בנימיןגודונוב45

13בנים זכר100חזה01:34.46הפועל ירושלים2008איתיאלקליין46

13בנים זכר100חזה01:34.67מכבי חיפה2008רוןחייקין47

13בנים זכר100חזה01:34.98הפועל עמק חפר2008עבד אלחמידרעד48

2008אורוי'וז'צ49

הפועל פתח תקווה 

13בנים זכר100חזה01:35.06כדור מים

13בנים זכר100חזה01:35.86הפועל שחייני הנגב2008סערחנה50

13בנים זכר100חזה01:37.25דל כרום'מכבי מג2008אחמדדיאב51

13בנים זכר100חזה01:37.50הפועל באר טוביה2008דיוידמרגוליס52

13בנים זכר100חזה01:37.52הפועל עומר2008יובלוצקי'ביצ53

13בנים זכר100חזה01:37.90מכבי נצרת2008'ורג'גבדעאן54



13בנים זכר100חזה01:38.38הפועל בית איל2008ניבליפשולץ55

13בנים זכר100חזה01:39.30מכבי קרית ביאליק2008אור צבידבוש56

13בנים זכר100חזה01:39.30הפועל שחייני הנגב2008יותםיחזקאל56

13בנים זכר100חזהDQמכבי אשדוד2008דניאלבריאטינסקי-

13בנים זכר100חזהDNSהפועל באר טוביה2008אמיתיאלון-

14בנים זכר100חזה01:12.75מכבי וייסגל2007דניאלסובטוב1

14בנים זכר100חזה01:14.45הפועל פלרם זבולון2007אריקגנפון2

14בנים זכר100חזה01:14.50הפועל בת ים2007עידןורבסקי‘ז3

2007עידוכרמון4

קאנטרי "מכבי אוסו 

14בנים זכר100חזה01:14.94ג"ר" גבעתיים

14בנים זכר100חזה01:16.07.ב. הפועל כפר סבא ב2007אשכולמזור5

14בנים זכר100חזה01:16.62הפועל עמק יזרעאל2007אורילורבר6

14בנים זכר100חזה01:16.69מכבי כפר המכביה2007רועיחורי7

2007עידןבקאל8

הפועל פתח תקווה 

14בנים זכר100חזה01:16.92כדור מים

14בנים זכר100חזה01:16.93רעות. מ.מכבי פ2007אמירכנעני9

14בנים זכר100חזה01:17.17מכבי אשדוד2007תומרה'דביז10

14בנים זכר100חזה01:17.49מכבי קרית ביאליק2007אוריקנטר11

14בנים זכר100חזה01:17.65מכבי קרית ביאליק2007דקלריסין12

14בנים זכר100חזה01:18.74הפועל דולפין נתניה2007מקסיםקליין13

14בנים זכר100חזה01:18.94מכבי כפר המכביה2007יהונתןשילר14

14בנים זכר100חזה01:18.95בני הרצליה2007איתירמון15

14בנים זכר100חזה01:19.25מכבי שוהם2007יהלאמיתי16

14בנים זכר100חזה01:19.48.ב. הפועל כפר סבא ב2007מרסלבשארה17

14בנים זכר100חזה01:19.89הפועל ירושלים2007אנטוניסוקולסקי18

14בנים זכר100חזה01:20.54הפועל ירושלים2007אושרישילה19



14בנים זכר100חזה01:20.91מכבי נהריה2007אריקברזקין20

14בנים זכר100חזה01:21.62מכבי קרית אונו2007נדבאקשטיין21

14בנים זכר100חזה01:21.93מכבי נהריה2007עמיתזלאטקין22

14בנים זכר100חזה01:22.04מכבי כפר המכביה2007שוןרובינשטיין23

14בנים זכר100חזה01:22.21.ב. הפועל כפר סבא ב2007יובלאברמסון24

14בנים זכר100חזה01:23.16מכבי וייסגל2007יונתןופרינסקי25

14בנים זכר100חזה01:23.19הפועל דולפין נתניה2007אדםפישמן26

14בנים זכר100חזה01:25.11מכבי וייסגל2007יפתחאלון27

14בנים זכר100חזה01:25.17מכבי קרית ביאליק2007דניאלרוזמן28

2007לבנוןרביב29

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר100חזה01:25.30(ס"מתנ)

2007איתמרסאבתי30

צור - מכבי כוכב יאיר 

14בנים זכר100חזה01:25.34יגאל

14בנים זכר100חזה01:25.52הפועל עמק יזרעאל2007איתמרבנימיני31

2007אבידןקיסלמן32

הפועל מועדון קרית 

14בנים זכר100חזה01:25.76אתא

14בנים זכר100חזה01:25.80.ב. הפועל כפר סבא ב2007עמריסדן33

2007יהליגיל34

קאנטרי "מכבי אוסו 

14בנים זכר100חזה01:25.86ג"ר" גבעתיים

14בנים זכר100חזה01:25.91הפועל עמק חפר2007תומרפרל35

14בנים זכר100חזה01:26.41מכבי תל אביב2007תםקרסיק36

14בנים זכר100חזה01:26.81מכבי חיפה2007יואבגסטפרוינד37

2007מתןבן שמואל38

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר100חזה01:26.85(ס"מתנ)

14בנים זכר100חזה01:28.02מכבי חיפה2007אריאלבודילובסקי39

2007יהונתןבורקמן40

צור - מכבי כוכב יאיר 

14בנים זכר100חזה01:28.13יגאל

14בנים זכר100חזה01:28.46בני הרצליה2007דין אדםחן41

14בנים זכר100חזה01:28.58מכבי אשדוד2007אריאלאבן חן42

2007נועםהרר43

קאנטרי "מכבי אוסו 

14בנים זכר100חזה01:29.13ג"ר" גבעתיים

14בנים זכר100חזה01:30.00מכבי חיפה2007תוםחזות44



14בנים זכר100חזה01:30.06הפועל באר שבע2007יוגב יצחקפיצחדזה45

14בנים זכר100חזה01:30.17הפועל עומר2007איתמרנתנאל46

14בנים זכר100חזה01:30.37הפועל פליפר חדרה2007דיוידאיזיגאייב47

14בנים זכר100חזה01:30.58הפועל קרית טבעון2007אלוןאורן48

14בנים זכר100חזה01:30.62הפועל פלרם זבולון2007איתןצביק49

14בנים זכר100חזה01:30.79מכבי קרית אונו2007איתןבנדר50

14בנים זכר100חזה01:31.47הפועל עמק יזרעאל2007דאודיאבישי51

14בנים זכר100חזה01:31.99מכבי חיפה2007אלוןברקאי52

14בנים זכר100חזה01:32.04מכבי נהריה2007אושראדרי53

14בנים זכר100חזה01:33.17הפועל דולפין נתניה2007מעייןוולנסקי54

14בנים זכר100חזה01:33.57הפועל באר שבע2007יונתןטרבה55

14בנים זכר100חזה01:33.90מכבי אשדוד2007אדםיודין56

14בנים זכר100חזה01:34.34הפועל ערד2007תומרהדר57

14בנים זכר100חזה01:34.40הפועל אילת2007איליהקושיצקי58

14בנים זכר100חזה01:34.98.ב. הפועל כפר סבא ב2007ניתאיגורדונציק59

14בנים זכר100חזה01:37.09הפועל בית איל2007יהונתןערוסי בראון60

14בנים זכר100חזה01:40.05הפועל עומר2007עבדללהקיעאן61

14בנים זכר100חזה01:42.09נין'מכבי סח2007טארקחוטבא62

14בנים זכר100חזה01:45.06הפועל דולפין נתניה2007ניתאיגרובשטיין63

14בנים זכר100חזה01:45.51מכבי תמנון פרדסיה2007יהונתןטבקמן64

14בנים זכר100חזה01:46.75נין'מכבי סח2007עומרמוסא65

14בנים זכר100חזהDQמכבי נהריה2007מיכאלשפובלנקו-

14בנים זכר100חזהDQהפועל פליפר חדרה2007שיראלבן שלמה-

14בנים זכר100חזהDQמכבי כפר המכביה2007ליאלמיקא-

14בנים זכר100חזהDNSמכבי אקווה יפיע2007פיראסעודה-



2007איתיפלג-

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר100חזהDNS(ס"מתנ)

14בנים זכר100חזהDNSהפועל עמק חפר2007תומרפרל-

14בנים זכר100חזהDNSהפועל באר טוביה2007תמירזנזורי-

14בנים זכר100חזהDNSהפועל בת ים2007עידןורבסקי‘ז-

נקבה50חופשי00:32.05הפועל דולפין נתניה2010אוליביהסטרוסין1

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:32.15רעות. מ.מכבי פ2010אוריכהן2

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:33.45הפועל עמק חפר2010יובליומטוביאן3

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:33.51הפועל עמק חפר2010אופקשלו אטלס4

בנות 

10-11

2010מריםאבו ריא5

הפועל לב הגליל 

נקבה50חופשי00:33.80נין'סח

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:33.96מכבי כפר המכביה2011איהגליל6

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:34.95מכבי כפר המכביה2010מאינגר7

בנות 

10-11

2010שמשרוני7

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:34.95נקבה50חופשי

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:34.95מכבי נצרת2010ליאןסמארה8

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:34.97הפועל בית שמש2010אסתיאיגולינסקי10

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:35.13מכבי כפר המכביה2010ליזהקרסיוב11

בנות 

10-11

נקבה50חופשי2010Eilat Swimming00:35.14אנסטסיהלוסקי12

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:35.49מכבי כפר המכביה2010רותרייס13

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:35.54מכבי נצרת2010סלואשתיווי14

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:35.73בני הרצליה2011מאיהסול15

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:35.77הפועל בית איל2010יסמיןגלסמן16

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:35.94רעות. מ.מכבי פ2010אמהחזן וייטרוב17

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:35.99הפועל דולפין נתניה2010מיכלקוזירב18

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:36.16רמלה. ס.מ2010סופיהרטינסקי19

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:36.43מכבי תל אביב2010תםסקר20

בנות 

10-11



נקבה50חופשי00:36.63הפועל דולפין נתניה2011מאיהדור21

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:37.11הפועל עמק יזרעאל2010גליפרנקל22

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:37.16הפועל שחייני הנגב2010רונישוסטר23

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:37.24רמלה. ס.מ2010ולריהנקו'ליטובצ24

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:37.27הפועל דולפין נתניה2010נעמהחזן25

בנות 

10-11

2011רוניזיו26

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:37.38נקבה50חופשי

בנות 

10-11

2010איהישראלי27

צור - מכבי כוכב יאיר 

נקבה50חופשי00:37.74יגאל

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:37.79מכבי שוהם2010קרקלהשרה28

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:37.98הפועל עמק חפר2010תמרכרמל29

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:38.18הפועל עומר2011מאיהשפושניק30

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:38.25הפועל דולפין נתניה2011ליאןאיליאגויב31

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:38.32הפועל דולפין נתניה2010מייהעשור32

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:38.34הפועל דולפין נתניה2011מיכלפורת33

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:38.35הפועל דולפין נתניה2011שירהנון-בן34

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:38.43מכבי תמנון פרדסיה2010לוטםהולדשטיין35

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:38.68הפועל דולפין נתניה2010עדישבילי36

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:38.73הפועל דולפין נתניה2010דנה'רובנוביץ37

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:38.78הפועל דולפין נתניה2011עלמהחלילי38

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:38.80מכבי תמנון פרדסיה2010ליהאבלביץ39

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:38.81מכבי אשדוד2011טאיהבובסיאניקוב40

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:38.92א משגב.הפועל מ2010אלונהגל41

בנות 

10-11

נקבה50חופשי2010TLV SWIM00:38.95רומידביר42

בנות 

10-11

2010שי ליליפשיץ43

צור - מכבי כוכב יאיר 

נקבה50חופשי00:39.06יגאל

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:39.18הפועל באר טוביה2010גללויטין44

בנות 

10-11

2011ליאלמושקוביץ45

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:39.51נקבה50חופשי

בנות 

10-11



נקבה50חופשי00:39.57מכבי נהריה2010רונימדר46

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:39.58הפועל באר טוביה2010רומיזהבי47

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:39.94הפועל דולפין נתניה2011מיכלנאמן48

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:40.03מכבי נהריה2010שובליקוטי49

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:40.06רמלה. ס.מ2011ניקהפולטבץ50

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:40.07מכבי נהריה2011עמיתחיים הכהן51

בנות 

10-11

2010יעלארן52

הפועל פתח תקווה 

נקבה50חופשי00:41.17כדור מים

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:41.43מכבי תל אביב2010הודיהשבנדין-דינציס53

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:41.99הפועל עמק חפר2011קרנינוב אסרף54

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:42.15מכבי נצרת2010שרהאן'דוח55

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:42.38הפועל עמק יזרעאל2011עדיקרני56

בנות 

10-11

2011תהלרוט57

הפועל מועדון קרית 

נקבה50חופשי00:42.98אתא

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:43.52הפועל רמת הגולן2010לוסיאןחאטר58

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:44.41מכבי תל אביב2011אהרוןתמר59

בנות 

10-11

2010צוףבר זאב60

הפועל רמת הנגב 

נקבה50חופשי00:44.72(ס"מתנ)

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:46.25הפועל עמק חפר2011אריקהרזניקוב61

בנות 

10-11

2010עדישלום62

הפועל מועדון קרית 

נקבה50חופשי00:46.48אתא

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:48.98הפועל רמת הגולן2010סיליאספדי63

בנות 

10-11

נקבה50חופשי00:51.22הפועל רמת הגולן2010לאריסהמסעוד64

בנות 

10-11

נקבה50חופשיDNSהפועל שחייני הנגב2010אליאןשלמייב-

בנות 

10-11

זכר50חופשי00:30.80הפועל עומר2010דמיטריירובוי1

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:30.97הפועל אילת2010ייגורקוסטין2

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:31.21רמלה. ס.מ2010איגורסבלייב3

-10בנים 

11

2010איתינקיס4

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:31.67זכר50חופשי

-10בנים 

11



זכר50חופשי00:32.86הפועל דולפין נתניה2010ליאםגליקמן5

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:32.97הפועל נס ציונה2010ענבריוסקוביץ לב ארי6

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:33.25מכבי נצרת2010לואיחמדאן7

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:33.45הפועל שחייני הנגב2010מארקלרנר8

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:33.53מכבי תל אביב2011אדם פרדקיןהרלב9

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:33.60רמלה. ס.מ2010נעםארונוב10

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:33.68הפועל גליל עליון2010יניבגוטמן11

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:33.70הפועל עומר2010מקסיםדמציוק12

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:33.85הפועל באר טוביה2011איתןרויטבורג13

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:34.07הפועל עמק יזרעאל2011תאופיקסראחנה14

-10בנים 

11

2010אליסולמן15

הפועל מועדון קרית 

זכר50חופשי00:34.11אתא

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:34.12הפועל דולפין נתניה2010נעםשקד16

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:34.27הפועל בת ים2010ברקאדם17

-10בנים 

11

2011עידןברמן18

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:34.45זכר50חופשי

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:34.47הפועל אולימפ נתניה2010רותםאפשטיין19

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:34.48מכבי חיפה2010דניאלקרמינסקי20

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:34.80רמלה. ס.מ2011עמיתורסולקר21

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:34.83מכבי תל אביב2010עידוגרוס22

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:34.92מכבי תל אביב2010אדםטורגובצקי23

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:34.96א משגב.הפועל מ2010נועםהדרי24

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:35.12מכבי אשדוד2010יוסףמור25

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:35.14מכבי חיפה2010דןיופה26

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:35.16מכבי כפר המכביה2010אורןברכר27

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:35.29הפועל דולפין נתניה2010נועםבנישתי28

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:35.36הפועל באר טוביה2010נוהאפרתי בקרמן29

-10בנים 

11



זכר50חופשי00:35.36הפועל עומר2011ניקיטהפרוקופייב29

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:35.60מכבי נהריה2011ניתאיגרימברג31

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:35.63מכבי נצרת2010'ורג'גי'סארג32

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:35.70מכבי קרית אונו2010גיאביטון ולב33

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:35.88מכבי כפר המכביה2010רועיקלנדרוב34

-10בנים 

11

2010בןקריב34

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:35.88זכר50חופשי

-10בנים 

11

2011מייקללוזין36

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:35.90זכר50חופשי

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:35.98קאנטרי כפר ורדים2010לאוקרמיאן37

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:35.99מכבי כפר המכביה2010עילידותן38

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:36.07מכבי נהריה2010טוםשטיינגרט39

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:36.09מכבי אשדוד2011איתיממברגר40

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:36.17מכבי קרית ביאליק2011אסףאיבניר41

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:36.18א משגב.הפועל מ2010בןלנדאו42

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:36.21מכבי כפר המכביה2011רוברטטלר43

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:36.23מכבי קרית ביאליק2010לבוולובסקי44

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:36.48מכבי קרית ביאליק2010אורילוין45

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:36.51מכבי נהריה2010דוידשינדרמן46

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:36.52קאנטרי כפר ורדים2010אוריאלכהן47

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:36.77רעות. מ.מכבי פ2010אוריהמלטה48

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:36.79הפועל באר טוביה2010מעייןסנטו49

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:36.89הפועל עמק יזרעאל2011יהליוייץ קליר50

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:36.91רעות. מ.מכבי פ2010אופירשרון51

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:36.96הפועל דולפין נתניה2010איתןפלוס52

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:36.97הפועל באר טוביה2010דרורחסידי53

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:37.05הפועל באר טוביה2010יונתןפוטסמן54

-10בנים 

11



זכר50חופשי00:37.11מכבי חיפה2010מארקליכוביץ55

-10בנים 

11

2010יהונתןבוחניק56

הפועל מועדון קרית 

זכר50חופשי00:37.50אתא

-10בנים 

11

2010דניאלסוקול57

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:37.56זכר50חופשי

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:37.59מכבי נצרת2010'ורג'גזהר58

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:37.68מכבי שוהם2011עידואברהמי59

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:37.98הפועל עומר2010איתן חיחיון60

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:37.99הפועל עומר2010אורישניר61

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:38.42מכבי תל אביב2010דניאלרז62

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:38.69מכבי נצרת2010אליאסחמיס63

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:38.72הפועל באר טוביה2010עומריויינברגר64

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:38.75הפועל עומר2011איתמרסטרן65

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:39.01הפועל עומר2010יובלאיזנר66

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:39.29רמלה. ס.מ2011ראמזביוק67

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:39.35מכבי תל אביב2010דניאל'גורביץ68

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:39.35.ב. הפועל כפר סבא ב2010יואבפיאלקוב68

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:39.53הפועל באר טוביה2011אלדרדגן70

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:40.16מכבי נצרת2010יחיאעואיסי71

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:40.55מכבי נצרת2010מהדישריף72

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:42.40מכבי אקווה יפיע2011חאלדגנים73

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:43.80הפועל רמת הגולן2010וד'גשעלאן74

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:44.75.ב. הפועל כפר סבא ב2010עבד אלרחמאןחאג יחיא75

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:45.17מכבי תל אביב2011אוריההלוי76

-10בנים 

11

זכר50חופשי00:45.22מכבי תל אביב2011ורסנואריאל77

-10בנים 

11

2010יורןטולדנו78

הפועל מועדון קרית 

זכר50חופשי00:48.18אתא

-10בנים 

11

זכר50חופשיDQמכבי אקווה יפיע2010בשארהגמאמעה-

-10בנים 

11



זכר50חופשיDQקאנטרי כפר ורדים2010סאידעבדאלחק-

-10בנים 

11

זכר50חופשי2011TLV SWIMDQדורוייס-

-10בנים 

11

2010מקסיםשקלדיקוב-

הפועל מועדון קרית 

זכר50חופשיDNSאתא

-10בנים 

11

זכר50חופשיDNSמכבי כפר המכביה2011יותםהופנר-

-10בנים 

11

זכר50חופשיDNSהפועל באר טוביה2010יונתןפוטסמן-

-10בנים 

11

זכר50חופשיDNSמכבי חיפה2010דודוייסבורג-

-10בנים 

11

זכר50חופשיDNSהפועל עמק חפר2010עינןבר לב-

-10בנים 

11

זכר50חופשיDNSהפועל באר טוביה2011הראלסק-

-10בנים 

11

זכר50חופשיDNSהפועל עמק חפר2010עינןבר לב-

-10בנים 

11

2009נטעאפשטיין מעוז1

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:30.4712בנות נקבה50חופשי

12בנות נקבה50חופשי00:30.48מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה2

12בנות נקבה50חופשי00:30.79מכבי חיפה2009טטיאנהמחמוד3

12בנות נקבה50חופשי00:31.56הפועל אולימפ נתניה2009אדווהפרקש4

2009שיארגז5

הפועל מועדון קרית 

12בנות נקבה50חופשי00:32.07אתא

12בנות נקבה50חופשי00:32.14מים אילת'הפועל ג2009מוראללוף6

2009ראניהאבו ריא7

הפועל לב הגליל 

12בנות נקבה50חופשי00:32.59נין'סח

2009גליבן משה8

צור - מכבי כוכב יאיר 

12בנות נקבה50חופשי00:32.96יגאל

12בנות נקבה50חופשי00:32.97הפועל פליפר חדרה2009עופרישגן9

2009אביבגלעד10

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:33.0412בנות נקבה50חופשי

12בנות נקבה50חופשי00:33.18.ב. הפועל כפר סבא ב2009רוסלנהבשארה11

12בנות נקבה50חופשי00:33.24הפועל נס ציונה2009אילהפרידמן12

12בנות נקבה50חופשי00:33.49רמלה. ס.מ2009יהודיתדרעי13

12בנות נקבה50חופשי00:33.54מכבי אשדוד2009רוניחן גולדנברג14

12בנות נקבה50חופשי00:33.66הפועל גליל עליון2009תמרשדה15



12בנות נקבה50חופשי00:33.72מכבי וייסגל2009אלהמנה16

2009אנהאנטין17

הפועל עירוני הוד 

12בנות נקבה50חופשי00:33.82השרון

12בנות נקבה50חופשי00:33.91מכבי קרית ביאליק2009דומיניקהובה'קוצ18

12בנות נקבה50חופשי00:33.94מכבי חיפה2009אליסיהגלוקוב19

12בנות נקבה50חופשי00:33.96הפועל פליפר חדרה2009טינהמומינוביץ20

12בנות נקבה50חופשי00:33.98הפועל עומר2009ענברפרידמן21

2009מאיהבירנס22

הפועל רמת הנגב 

12בנות נקבה50חופשי00:34.00(ס"מתנ)

12בנות נקבה50חופשי00:34.31הפועל עמק חפר2009יובלאיסמן23

12בנות נקבה50חופשי00:34.46מכבי קרית ביאליק2009גוליהבן ארי24

2009הילהפדאלי25

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:34.5312בנות נקבה50חופשי

12בנות נקבה50חופשי00:34.78ה עצמה רעננה.ל.ע2009יובלליפסקי26

12בנות נקבה50חופשי00:35.04הפועל גליל עליון2009נמיסחרשוק27

2009שירידוד28

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה50חופשי00:35.17ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה50חופשי00:35.27הפועל עמק יזרעאל2009אמהרייבו29

12בנות נקבה50חופשי00:35.52הפועל דולפין נתניה2009היילישנקר30

12בנות נקבה50חופשי00:35.55מכבי נהריה2009שני סופיהכפיר31

12בנות נקבה50חופשי00:35.69הפועל גליל עליון2009שקדיצחקי32

12בנות נקבה50חופשי00:35.84מכבי נהריה2009מאיהסורוקין33

2009שירההכהן33

הפועל פתח תקווה 

12בנות נקבה50חופשי00:35.84כדור מים

2009ולריהפינקל35

הפועל פתח תקווה 

12בנות נקבה50חופשי00:36.02כדור מים

12בנות נקבה50חופשי2009Eilat Swimming00:36.04פרנסיס ליהשלו הכהן36

12בנות נקבה50חופשי00:36.05מכבי קרית ביאליק2009שירהלוי37

12בנות נקבה50חופשי00:36.41מכבי תל אביב2009אנהסלוין38

12בנות נקבה50חופשי00:36.49מכבי נצרת2009נא'גאבו תאיה39

2009נאיסמארה40

צור - מכבי כוכב יאיר 

12בנות נקבה50חופשי00:36.63יגאל



2009גיליזיו41

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:36.6912בנות נקבה50חופשי

12בנות נקבה50חופשי2009Eilat Swimming00:36.70אליזבטגלפרין-חודייבה42

12בנות נקבה50חופשי00:36.71הפועל דולפין נתניה2009פלגלוי43

2009לירוןבקר44

הפועל עירוני הוד 

12בנות נקבה50חופשי00:36.73השרון

12בנות נקבה50חופשי00:36.74מכבי תל אביב2009עומריששון טשקנט45

12בנות נקבה50חופשי00:36.75הפועל עמק חפר2009אביבמרטינז46

12בנות נקבה50חופשי00:36.84הפועל שחייני הנגב2009רונייפרח47

12בנות נקבה50חופשי2009Eilat Swimming00:36.98אודליהסימקין48

12בנות נקבה50חופשי00:37.63מכבי כפר המכביה2009אלמהקוטלר49

12בנות נקבה50חופשי00:37.72רמלה. ס.מ2009אמילייקוב'פרבוזצ50

12בנות נקבה50חופשי00:38.15הפועל בית איל2009אנה רחלאלינגולד51

12בנות נקבה50חופשי00:38.17מכבי אקווה יפיע2009גנאנדאף52

2009מעייןאליאס53

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:38.2912בנות נקבה50חופשי

12בנות נקבה50חופשי00:38.34מכבי תל אביב2009ליהילוי54

2009תמרוסינג55

הפועל פתח תקווה 

12בנות נקבה50חופשי00:38.73כדור מים

12בנות נקבה50חופשי00:39.44מכבי נצרת2009דינהחאמד56

12בנות נקבה50חופשי00:40.64עירוני עראבה2009מלכבדארנה57

12בנות נקבה50חופשי00:40.70הפועל רמת הגולן2009ליןשקיר58

12בנות נקבה50חופשי00:44.25.ב. הפועל כפר סבא ב2009ויקטוריהאיזנברג59

12בנות נקבה50חופשיDQמים אילת'הפועל ג2009קיםעאמר-

12בנות נקבה50חופשיDNSמכבי תל אביב2009ליהילוי-

2009אביבגלעד-

מכבי ראשון לציון 

SEALSDNS12בנות נקבה50חופשי

12בנים זכר50חופשי00:29.01הפועל בת ים2009דניסטוקרב1

12בנים זכר50חופשי00:30.46רעות. מ.מכבי פ2009אלוןפרנט2



12בנים זכר50חופשי00:30.50מכבי אשדוד2009רוןהסל3

12בנים זכר50חופשי00:30.54הפועל אולימפ נתניה2009דניאלקיסלוק4

12בנים זכר50חופשי00:30.78הפועל עומר2009יגאלמצניקוב5

12בנים זכר50חופשי00:30.90בני הרצליה2009עמיתקסטן מגורי6

12בנים זכר50חופשי00:31.12הפועל עמק חפר2009נריפאר7

12בנים זכר50חופשי00:31.20הפועל אולימפ נתניה2009איתמרבילינסון8

12בנים זכר50חופשי00:31.20מכבי אשדוד2009דניובנר'ז8

12בנים זכר50חופשי00:31.43הפועל פליפר חדרה2009מתןימין10

2009אוריאןניימן10

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:31.4312בנים זכר50חופשי

12בנים זכר50חופשי00:31.47מכבי קרית אונו2009רועיושלר12

12בנים זכר50חופשי00:31.64מכבי וייסגל2009אריאלחגי13

12בנים זכר50חופשי00:31.75הפועל עמק חפר2009מוחמדלידאוי14

12בנים זכר50חופשי00:31.76הפועל עומר2009אלוןטרויאק15

12בנים זכר50חופשי00:31.77מכבי קרית אונו2009מתןעמיר16

12בנים זכר50חופשי00:31.85מכבי קרית ביאליק2009מוריאלרוזנפלד17

12בנים זכר50חופשי00:31.86הפועל שחייני הנגב2009נועםלבובסקי18

12בנים זכר50חופשי00:31.93נין'מכבי סח2009עומרסייד אחמד19

12בנים זכר50חופשי00:31.96א משגב.הפועל מ2009אילייאקוני20

12בנים זכר50חופשי00:32.02הפועל דולפין נתניה2009גלוסצקי21

12בנים זכר50חופשי00:32.19מכבי נצרת2009באסםזומי'מח22

2009אלוןברמן23

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:32.4412בנים זכר50חופשי

12בנים זכר50חופשי2009Eilat Swimming00:32.48אלכסנדריפימנקו24

12בנים זכר50חופשי00:32.58מכבי קרית ביאליק2009דודצוקרמן25

12בנים זכר50חופשי00:32.64הפועל בת ים2009וינסנטסעידנבייב26

12בנים זכר50חופשי00:32.67מכבי כפר המכביה2009איילסידיס27



12בנים זכר50חופשי00:32.67מכבי חיפה2009שייוזף27

12בנים זכר50חופשי00:32.84הפועל פליפר חדרה2009גדעוןאברהם29

12בנים זכר50חופשי00:32.89הפועל שחייני הנגב2009אמיתיקורן30

12בנים זכר50חופשי00:32.96הפועל שחייני הנגב2009לביאשמשי31

12בנים זכר50חופשי00:32.99הפועל אילת2009נתנאלסימקין32

12בנים זכר50חופשי00:33.04הפועל באר טוביה2009נועםזהבי33

12בנים זכר50חופשי00:33.26מכבי כפר המכביה2009יאירקורוטקין34

12בנים זכר50חופשי00:33.30הפועל דולפין נתניה2009תורןלוין35

12בנים זכר50חופשי00:33.47רעות. מ.מכבי פ2009איתמריעקובי36

12בנים זכר50חופשי00:33.61מכבי נהריה2009נועםקגנוביץ37

2009ליאורסידלקובסקי38

הפועל פתח תקווה 

12בנים זכר50חופשי00:33.67כדור מים

2009אריאל עידובר-דה39

הפועל עירוני הוד 

12בנים זכר50חופשי00:33.68השרון

12בנים זכר50חופשי00:33.93הפועל באר טוביה2009אלעדגרובר40

2009בר לאוןאסתרין41

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:34.0212בנים זכר50חופשי

12בנים זכר50חופשי00:34.10מכבי נצרת2009אמירקובטי42

12בנים זכר50חופשי00:34.11מכבי כפר המכביה2009רנימאיר43

12בנים זכר50חופשי00:34.15מכבי כפר המכביה2009יואבהופנר44

12בנים זכר50חופשי00:34.25הפועל באר טוביה2009ירדןכהן45

12בנים זכר50חופשי00:34.28מכבי נהריה2009נילו'בנג46

12בנים זכר50חופשי00:34.28הפועל דולפין נתניה2009בןרוזנפלד46

12בנים זכר50חופשי2009Eilat Swimming00:34.28ניקיטהסורין47

12בנים זכר50חופשי00:34.36הפועל דולפין נתניה2009אריאלוקסלר49

12בנים זכר50חופשי00:34.39מכבי נהריה2009אלכסנדרמירסון50

2009נועםקופרשטיין51

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:34.4812בנים זכר50חופשי

2009עידןברוכמן52

הפועל מועדון קרית 

12בנים זכר50חופשי00:34.74אתא



12בנים זכר50חופשי00:34.92קאנטרי כפר ורדים2009ויסאםעבדאלחק53

12בנים זכר50חופשי00:35.01הפועל דולפין נתניה2009גיארוזנטל54

12בנים זכר50חופשי00:35.18הפועל בית שמש2009ענבגפני55

12בנים זכר50חופשי00:35.26בני הרצליה2009נועםסלעי56

12בנים זכר50חופשי00:35.33מכבי כפר המכביה2009לאוןגרינברג57

12בנים זכר50חופשי00:35.40מכבי תמנון פרדסיה2009שיבר משה58

12בנים זכר50חופשי2009Eilat Swimming00:35.54לוידיבקר59

12בנים זכר50חופשי00:35.77מכבי תמנון פרדסיה2009יואביום טוב60

12בנים זכר50חופשי00:36.91הפועל שחייני הנגב2009גורשגב61

12בנים זכר50חופשי00:37.01מכבי נהריה2009אביעדדהן62

2009עידונקב63

הפועל פתח תקווה 

12בנים זכר50חופשי00:37.31כדור מים

12בנים זכר50חופשי00:40.04עירוני עראבה2009מוחמדעראבי64

12בנים זכר50חופשי00:40.49עירוני עראבה2009עותמאןדראושה65

12בנים זכר50חופשי00:40.72הפועל גליל עליון2009ירדןישראל66

12בנים זכר50חופשי00:41.24מכבי תל אביב2009יאירגולדשטיין67

2009אדםפרוג68

הפועל פתח תקווה 

12בנים זכר50חופשי00:41.81כדור מים

12בנים זכר50חופשי2009Eilat Swimming00:42.20איליהמחבילדזה69

12בנים זכר50חופשיDNSהפועל דולפין נתניה2009איתמרקרניאל-

12בנים זכר50חופשיDNSמכבי כפר המכביה2009דןצוק רמון-

2009אריאל עידובר-דה-

הפועל עירוני הוד 

12בנים זכר50חופשיDNSהשרון

12בנים זכר50חופשיDNSהפועל באר טוביה2009איתיגורליק-

12בנים זכר50חופשיDNSהפועל עמק חפר2009נריפאר-

2008דוריהגורלסקי1

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:29.4313בנות נקבה50חופשי

13בנות נקבה50חופשי00:29.69הפועל פליפר חדרה2008עדהטובלין2



2008שיוקסמן נעמן3

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:30.1813בנות נקבה50חופשי

2008אגםקרליגנו3

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:30.1813בנות נקבה50חופשי

13בנות נקבה50חופשי00:30.63מכבי קרית ביאליק2008רותםשם טוב5

13בנות נקבה50חופשי00:30.82מכבי נהריה2008מישלסנובסקי6

13בנות נקבה50חופשי00:30.90בני הרצליה2008מיקהויס7

13בנות נקבה50חופשי00:30.91רעות. מ.מכבי פ2008מאיהשוורץ8

2008תמהפלמר9

הפועל רמת הנגב 

13בנות נקבה50חופשי00:31.32(ס"מתנ)

13בנות נקבה50חופשי00:31.38מכבי כפר המכביה2008הילהחיים10

13בנות נקבה50חופשי00:31.60הפועל בית שמש2008ריםחלואני11

2008שירשמש12

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:31.7813בנות נקבה50חופשי

2008שחרמזרחי13

קאנטרי "מכבי אוסו 

13בנות נקבה50חופשי00:31.79ג"ר" גבעתיים

13בנות נקבה50חופשי00:31.91מים אילת'הפועל ג2008נויהביטון14

13בנות נקבה50חופשי00:31.97מכבי נהריה2008מאיהשטיינגרט15

13בנות נקבה50חופשי00:32.08מכבי נהריה2008נויהגרימברג16

13בנות נקבה50חופשי00:32.16רעות. מ.מכבי פ2008קאריןאופנהיים17

13בנות נקבה50חופשי00:32.17מכבי כפר המכביה2008שחרמרדכי18

13בנות נקבה50חופשי00:32.24הפועל עמק חפר2008שירהאשל19

13בנות נקבה50חופשי00:32.57רמלה. ס.מ2008סופיהשישקוב20

13בנות נקבה50חופשי00:32.61הפועל קרית טבעון2008יעלזהבי21

13בנות נקבה50חופשי00:32.61א משגב.הפועל מ2008איילהשהם21

13בנות נקבה50חופשי00:32.61הפועל דולפין נתניה2008מיקהשנק22

13בנות נקבה50חופשי00:32.65ה עצמה רעננה.ל.ע2008אלהאדלמן24

13בנות נקבה50חופשי00:32.75הפועל עומר2008מאיהאפקישב25

13בנות נקבה50חופשי00:32.78הפועל דולפין נתניה2008יובלעטיה26

13בנות נקבה50חופשי00:32.80מכבי נהריה2008שקדגולדברג הרפז27



13בנות נקבה50חופשי00:32.89.ב. הפועל כפר סבא ב2008תאלא עבד אלקאדר28

13בנות נקבה50חופשי00:33.03רמלה. ס.מ2008ניקולרוס29

13בנות נקבה50חופשי00:33.25מכבי חיפה2008שירהדי קסטרו30

13בנות נקבה50חופשי00:33.43הפועל עמק יזרעאל2008איהקפלן31

2008אמהגלדיש32

קאנטרי "מכבי אוסו 

13בנות נקבה50חופשי00:33.51ג"ר" גבעתיים

13בנות נקבה50חופשי00:33.80הפועל דולפין נתניה2008הלליפרץ33

13בנות נקבה50חופשי00:33.88נין'מכבי סח2008תאלהחגו34

13בנות נקבה50חופשי00:34.15הפועל עמק יזרעאל2008לילךגונן35

2008מיקהשובל35

הפועל עירוני הוד 

13בנות נקבה50חופשי00:34.15השרון

13בנות נקבה50חופשי00:34.24מכבי כפר המכביה2008שירהברקוביץ37

2008מיליגלדסטון38

צור - מכבי כוכב יאיר 

13בנות נקבה50חופשי00:34.27יגאל

13בנות נקבה50חופשי00:34.37נין'מכבי סח2008סאגאחידרי39

13בנות נקבה50חופשי00:34.50מכבי תל אביב2008מאיהשוורץ40

13בנות נקבה50חופשי00:35.06הפועל דולפין נתניה2008ערבהברזילי41

13בנות נקבה50חופשי00:35.40מכבי תמנון פרדסיה2008אוריקיי42

2008תמרדגן43

הפועל עירוני הוד 

13בנות נקבה50חופשי00:35.41השרון

13בנות נקבה50חופשי00:35.69הפועל דולפין נתניה2008אביגילפורת44

13בנות נקבה50חופשי00:35.95מכבי נצרת2008לונאבקלה45

13בנות נקבה50חופשי00:37.71מכבי תמנון פרדסיה2008אלהמטרני46

13בנות נקבה50חופשי00:38.36מכבי רמת הגולן2008איהעבד אלולי47

13בנות נקבה50חופשי00:38.82עירוני עראבה2008למיסדראושה48

13בנות נקבה50חופשי00:38.95מכבי תל אביב2008מיקהויתקין49

13בנות נקבה50חופשי00:39.68מכבי אושן חדרה2008נעהמוסקט50

13בנות נקבה50חופשי00:40.01מכבי נצרת2008מריאןקרואני51

13בנות נקבה50חופשי00:42.72הפועל רמת הגולן2008יסמיןאבו סאלח52



13בנות נקבה50חופשי00:43.23מכבי נצרת2008למיסאבו זיד53

13בנות נקבה50חופשי00:44.64הפועל רמת הגולן2008קמראבו סאלח54

13בנות נקבה50חופשי00:45.76מכבי תמנון פרדסיה2008עלמהטול ברק55

2008אגםקרליגנו-

מכבי ראשון לציון 

SEALSDNS13בנות נקבה50חופשי

13בנות נקבה50חופשיDNSמכבי אושן חדרה2008תמר רחלנחמני-

13בנים זכר50חופשי00:26.56הפועל ירושלים2008בןפאחט1

2008שגיאכהן2

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:26.6413בנים זכר50חופשי

13בנים זכר50חופשי00:27.32מכבי חיפה2008קירילגרסימנקו3

13בנים זכר50חופשי00:27.33הפועל דולפין נתניה2008מריאלבר און4

13בנים זכר50חופשי00:27.46מכבי חיפה2008פאדיחאיק5

13בנים זכר50חופשי00:27.47הפועל בת ים2008עומריעבדלשאפי6

13בנים זכר50חופשי00:27.61מכבי כפר המכביה2008אסףסקל7

13בנים זכר50חופשי00:27.93מכבי כפר המכביה2008מרקטלר8

13בנים זכר50חופשי00:28.17רעות. מ.מכבי פ2008תמירסמויליץ9

2008שוןשטרן10

הפועל מועדון קרית 

13בנים זכר50חופשי00:28.38אתא

13בנים זכר50חופשי00:28.73הפועל אולימפ נתניה2008שליוויכמן11

2008לידוררחמן12

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:28.7513בנים זכר50חופשי

13בנים זכר50חופשי00:29.00מכבי חיפה2008יאירישי13

13בנים זכר50חופשי00:29.03הפועל עמק יזרעאל2008רוברטלוין14

2008יריןשמאי15

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:29.1313בנים זכר50חופשי

13בנים זכר50חופשי00:29.17מכבי נהריה2008יובלבוקין16

13בנים זכר50חופשי00:29.30רעות. מ.מכבי פ2008עידוהזה17

2008יהליכהן18

קאנטרי "מכבי אוסו 

13בנים זכר50חופשי00:29.37ג"ר" גבעתיים

13בנים זכר50חופשי00:29.39הפועל בת ים2008סטיבןקיגל19



13בנים זכר50חופשי00:29.45מכבי כפר המכביה2008רואיכהן20

13בנים זכר50חופשי00:29.47מכבי וייסגל2008אורישגיב21

2008מארקברונפמן22

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:29.4913בנים זכר50חופשי

13בנים זכר50חופשי00:29.73הפועל שחייני הנגב2008נועםקמאי23

13בנים זכר50חופשי00:29.75מכבי קרית ביאליק2008גלעדאוסיפוב24

13בנים זכר50חופשי00:29.80בני הרצליה2008יונתןפילה25

13בנים זכר50חופשי00:29.91הפועל גליל עליון2008זוהריצחקי26

13בנים זכר50חופשי00:29.93רעות. מ.מכבי פ2008אריאלרחמילביץ27

13בנים זכר50חופשי00:29.94ה עצמה רעננה.ל.ע2008אדםטילמן28

13בנים זכר50חופשי00:30.02הפועל גליל עליון2008עידורז29

13בנים זכר50חופשי00:30.04מכבי כפר המכביה2008לירצרפתי30

13בנים זכר50חופשי00:30.11הפועל בית שמש2008דניאליודין31

13בנים זכר50חופשי00:30.16מים אילת'הפועל ג2008עמריבן טובים32

13בנים זכר50חופשי00:30.42הפועל דולפין נתניה2008איתןייב'גאוגז33

13בנים זכר50חופשי00:30.53מכבי וייסגל2008ירדןזיידמן נביא34

13בנים זכר50חופשי00:30.59בני הרצליה2008עידןאנגל35

13בנים זכר50חופשי00:30.68הפועל דולפין נתניה2008בנימיןגודונוב36

2008אלןמירקין37

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:30.7213בנים זכר50חופשי

2008רוןחפיזוב38

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:30.7313בנים זכר50חופשי

2008אלוןמנדל38

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:30.7313בנים זכר50חופשי

13בנים זכר50חופשי00:30.96הפועל שחייני הנגב2008נדבפרץ40

2008טלחפיזוב41

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:31.0513בנים זכר50חופשי

13בנים זכר50חופשי00:31.15הפועל קרית טבעון2008איתןניק'קניז42

13בנים זכר50חופשי00:31.15הפועל דולפין נתניה2008איתיראובני42

13בנים זכר50חופשי00:31.22מכבי אשדוד2008לידןמן'קיצ44



13בנים זכר50חופשי00:31.66מכבי כפר המכביה2008יהליגולדנברג45

13בנים זכר50חופשי00:31.71הפועל באר טוביה2008איתמרממן46

13בנים זכר50חופשי00:31.74הפועל עמק חפר2008עבד אלחמידרעד47

13בנים זכר50חופשי00:31.77הפועל שחייני הנגב2008נתיבביטן48

13בנים זכר50חופשי00:31.79נין'מכבי סח2008יזןחידרי49

13בנים זכר50חופשי00:31.87הפועל בית איל2008ניבליפשולץ50

13בנים זכר50חופשי00:31.87רמלה. ס.מ2008סרגייחודוסובסקי50

13בנים זכר50חופשי2008Eilat Swimming00:31.89אילןאימנילוב52

13בנים זכר50חופשי00:31.93דל כרום'מכבי מג2008חסןתיתי53

13בנים זכר50חופשי00:31.96ה עצמה רעננה.ל.ע2008דןדובמן54

13בנים זכר50חופשי00:31.96הפועל עומר2008טוהרשמיר54

13בנים זכר50חופשי00:32.05הפועל עומר2008יובלוצקי'ביצ56

13בנים זכר50חופשי00:32.08מכבי קרית אונו2008איתידור57

13בנים זכר50חופשי00:32.08מכבי תל אביב2008יונתןסולטר57

13בנים זכר50חופשי00:32.09.ב. הפועל כפר סבא ב2008ואד'גסמארה59

2008יואבבינרט60

הפועל עירוני הוד 

13בנים זכר50חופשי00:32.21השרון

13בנים זכר50חופשי00:32.24הפועל דולפין נתניה2008ליאורקגן61

13בנים זכר50חופשי00:32.31הפועל עמק יזרעאל2008יונתןרולניק62

2008יהליאתרן63

הפועל עירוני הוד 

13בנים זכר50חופשי00:32.35השרון

13בנים זכר50חופשי00:32.50מכבי נהריה2008מקסיםשר64

13בנים זכר50חופשי00:32.52מכבי נהריה2008תומררודמן65

13בנים זכר50חופשי00:32.52מכבי נצרת2008אמיןאבו ראס65

13בנים זכר50חופשי00:32.53הפועל שחייני הנגב2008גלעדרמתי67

13בנים זכר50חופשי00:32.66הפועל באר טוביה2008דיוידמרגוליס68

13בנים זכר50חופשי00:32.78מים אילת'הפועל ג2008אוהדבר69



13בנים זכר50חופשי00:32.80מכבי נצרת2008אליאסאליאס70

13בנים זכר50חופשי00:32.89בני הרצליה2008אריאלמולכו71

13בנים זכר50חופשי00:33.06דל כרום'מכבי מג2008אחמדדיאב72

13בנים זכר50חופשי00:33.07מכבי קרית ביאליק2008ניקטרויאנובסקי73

13בנים זכר50חופשי00:33.10הפועל באר טוביה2008שריקיעומרי74

13בנים זכר50חופשי00:33.34בני הרצליה2008יואבמרום75

13בנים זכר50חופשי00:33.48ה עצמה רעננה.ל.ע2008רעישלום יודפת76

13בנים זכר50חופשי00:33.57הפועל גליל עליון2008איתישנל77

13בנים זכר50חופשי00:33.61הפועל עמק יזרעאל2008ליאוראדרי78

13בנים זכר50חופשי00:33.72הפועל אולימפ נתניה2008איתןאמיר79

2008מיקיטהבוייקה80

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:33.7513בנים זכר50חופשי

2008מיכאלהזרחי81

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:33.7713בנים זכר50חופשי

13בנים זכר50חופשי00:33.79הפועל רמת הגולן2008ספאשעלאן82

13בנים זכר50חופשי00:33.93דל כרום'מכבי מג2008שאדיסרחאן83

13בנים זכר50חופשי00:34.04הפועל באר טוביה2008איתמרשוקרון84

13בנים זכר50חופשי00:34.24מכבי נצרת2008פואדמרשי85

13בנים זכר50חופשי00:34.33מכבי נצרת2008'ורג'גבדעאן86

13בנים זכר50חופשי00:34.36מכבי אקווה יפיע2008אחמדגמאמעה87

13בנים זכר50חופשי00:34.41מכבי נצרת2008כרםאידנלי88

13בנים זכר50חופשי00:34.64מכבי נצרת2008ווסיםלחאם89

13בנים זכר50חופשי00:34.78הפועל גליל עליון2008עדיפיקס90

13בנים זכר50חופשי00:34.82מכבי תמנון פרדסיה2008נועםפרנקל91

13בנים זכר50חופשי00:34.88הפועל קרית טבעון2008הדרוינטר זאבי92

13בנים זכר50חופשי00:34.92מכבי תמנון פרדסיה2008איתימרקוביץ93

13בנים זכר50חופשי00:34.96מכבי רמת הגולן2008ראםאבו סאלח94



13בנים זכר50חופשי00:35.22מכבי נהריה2008אורלוין95

2008נירמורנו96

הפועל עירוני הוד 

13בנים זכר50חופשי00:35.42השרון

2008בןקובלסקי97

הפועל עירוני הוד 

13בנים זכר50חופשי00:35.65השרון

13בנים זכר50חופשי00:37.37נין'מכבי סח2008מוחמדחמדאן98

13בנים זכר50חופשי00:38.96הפועל רמת הגולן2008נורשעלאן99

13בנים זכר50חופשי00:39.12מכבי אקווה יפיע2008גאןשלבי100

13בנים זכר50חופשי00:39.42מכבי נצרת2008סאלחאבו זיד101

13בנים זכר50חופשי00:44.94הפועל רמת הגולן2008נאשדספדי102

2008נדבבן שמחון-

הפועל רמת הנגב 

13בנים זכר50חופשיDNS(ס"מתנ)

13בנים זכר50חופשיDNSמכבי קרית ביאליק2008דניאלגולפה-

13בנים זכר50חופשיDNSהפועל באר טוביה2008איתמרממן-

13בנים זכר50חופשיDNSהפועל באר טוביה2008אמיתיאלון-

14בנים זכר50חופשי00:25.72מכבי וייסגל2007אלןטרייבוך1

14בנים זכר50חופשי00:26.23.ב. הפועל כפר סבא ב2007ברקרוזנצוויג2

14בנים זכר50חופשי00:26.29בני הרצליה2007אריאלמורב3

14בנים זכר50חופשי00:26.32מכבי אשדוד2007תומרה'דביז4

14בנים זכר50חופשי00:26.39הפועל בת ים2007עידושפירא5

14בנים זכר50חופשי00:26.72הפועל באר טוביה2007תמירזנזורי6

14בנים זכר50חופשי00:27.17הפועל עמק חפר2007נעםשחר7

14בנים זכר50חופשי00:27.18רעות. מ.מכבי פ2007אמירכנעני8

14בנים זכר50חופשי00:27.36הפועל ערד2007עודדחלפי9

14בנים זכר50חופשי00:27.41מכבי כפר המכביה2007אלןגרינברג10

14בנים זכר50חופשי00:27.43הפועל עומר2007איתמרנתנאל11

14בנים זכר50חופשי00:27.54הפועל פלרם זבולון2007אריקגנפון12



14בנים זכר50חופשי00:27.57הפועל דולפין נתניה2007אדםפישמן13

2007אדוארדזצריני14

הפועל פתח תקווה 

14בנים זכר50חופשי00:27.59כדור מים

14בנים זכר50חופשי00:27.70בני הרצליה2007איתירמון15

14בנים זכר50חופשי00:27.71.ב. הפועל כפר סבא ב2007מרסלבשארה16

14בנים זכר50חופשי00:27.77רעות. מ.מכבי פ2007נעםבן בסט17

2007רוםפוקס18

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר50חופשי00:27.90(ס"מתנ)

14בנים זכר50חופשי00:27.91הפועל דולפין נתניה2007יריןלוי19

14בנים זכר50חופשי00:28.02מכבי קרית ביאליק2007אוריקנטר20

14בנים זכר50חופשי00:28.18מכבי אשדוד2007מאורלנסקי21

14בנים זכר50חופשי00:28.35מכבי תל אביב2007נדבגולן22

2007נילכרמלי22

מכבי ראשון לציון 

SEALS00:28.3514בנים זכר50חופשי

14בנים זכר50חופשי00:28.41א משגב.הפועל מ2007אופיראפק24

14בנים זכר50חופשי00:28.56הפועל ירושלים2007אושרישילה25

14בנים זכר50חופשי00:28.60הפועל דולפין נתניה2007לאוןגרשגורין26

14בנים זכר50חופשי00:28.70מכבי כפר המכביה2007בןאליזרוב27

2007נדבבן ציון28

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר50חופשי00:28.73(ס"מתנ)

14בנים זכר50חופשי00:28.74הפועל עמק יזרעאל2007אורילורבר29

14בנים זכר50חופשי00:28.75הפועל אולימפ נתניה2007עידןפאר30

14בנים זכר50חופשי00:28.89הפועל בית שמש2007יובלאוגינץ31

14בנים זכר50חופשי00:28.94הפועל פליפר חדרה2007דיוידאיזיגאייב32

14בנים זכר50חופשי00:28.97.ב. הפועל כפר סבא ב2007יובלאברמסון33

14בנים זכר50חופשי00:29.12מכבי כפר המכביה2007אריאלאיווניצקי34

14בנים זכר50חופשי00:29.28הפועל דולפין נתניה2007עדיצמח35

14בנים זכר50חופשי00:29.31הפועל ערד2007אמילקרייב36

14בנים זכר50חופשי00:29.37מכבי שוהם2007רוםבק37



14בנים זכר50חופשי00:29.46מכבי אשדוד2007אריאלאבן חן38

14בנים זכר50חופשי00:29.53מכבי תל אביב2007דניאלזמר39

14בנים זכר50חופשי00:29.62מכבי קרית ביאליק2007איתילויצקי40

14בנים זכר50חופשי00:29.65מכבי נצרת2007מוחמדשתיווי41

14בנים זכר50חופשי2007TLV SWIM00:29.68שידוידוב42

14בנים זכר50חופשי00:29.69.ב. הפועל כפר סבא ב2007יובלאבנון43

14בנים זכר50חופשי00:29.73הפועל דולפין נתניה2007עוזבלומברג44

14בנים זכר50חופשי00:29.73הפועל עמק חפר2007עילאילוי44

14בנים זכר50חופשי00:29.83הפועל פליפר חדרה2007צוקמוסקוביץ46

14בנים זכר50חופשי00:29.83הפועל עומר2007עבדללהקיעאן46

14בנים זכר50חופשי00:29.84הפועל נס ציונה2007אריאלהרשקו48

14בנים זכר50חופשי00:29.88הפועל אולימפ נתניה2007שחראויקנין49

14בנים זכר50חופשי00:29.92א משגב.הפועל מ2007יותםאופק50

14בנים זכר50חופשי00:29.94הפועל גליל עליון2007נווהויצמן51

14בנים זכר50חופשי00:29.95מכבי אשדוד2007דניחריסטיוק52

14בנים זכר50חופשי00:29.96מכבי קרית אונו2007בןמאיר53

2007רוןשניידר54

הפועל מועדון קרית 

14בנים זכר50חופשי00:30.00אתא

14בנים זכר50חופשי00:30.01מכבי קרית אונו2007אלוןרייספלד55

14בנים זכר50חופשי00:30.06הפועל שחייני הנגב2007יונתן יוסףשינוק56

2007עידוהראל57

צור - מכבי כוכב יאיר 

14בנים זכר50חופשי00:30.15יגאל

2007דודבן שמחון58

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר50חופשי00:30.24(ס"מתנ)

14בנים זכר50חופשי00:30.27הפועל דולפין נתניה2007ליאםימין59

14בנים זכר50חופשי00:30.32הפועל עמק יזרעאל2007דאודיאבישי60

14בנים זכר50חופשי00:30.35מכבי כפר המכביה2007איליהאיבנוב61

14בנים זכר50חופשי2007Eilat Swimming00:30.36אנדרה אריאלחודייב62



14בנים זכר50חופשי00:30.50הפועל דולפין נתניה2007יואבגל63

14בנים זכר50חופשי00:30.55מכבי וייסגל2007אופקציון64

14בנים זכר50חופשי00:30.56מכבי חיפה2007אחמדעודה65

14בנים זכר50חופשי00:30.60מכבי נהריה2007אילאייקוטי66

14בנים זכר50חופשי00:30.63נין'מכבי סח2007אחמדאסמאעיל67

14בנים זכר50חופשי00:30.64הפועל פליפר חדרה2007שיראלבן שלמה68

14בנים זכר50חופשי00:30.65רמלה. ס.מ2007גלעדכהן69

14בנים זכר50חופשי00:30.67מכבי אקווה יפיע2007פיראסעודה70

14בנים זכר50חופשי00:30.71הפועל דולפין נתניה2007זיוזביקלסקי71

14בנים זכר50חופשי00:30.72הפועל שחייני הנגב2007גלבזרנו72

14בנים זכר50חופשי00:30.77מכבי שוהם2007אורימלכה73

14בנים זכר50חופשי00:30.79מכבי קרית אונו2007איתןקוצר74

2007עמיתארליך75

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר50חופשי00:30.92(ס"מתנ)

2007לבנוןרביב76

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר50חופשי00:31.12(ס"מתנ)

14בנים זכר50חופשי00:31.14הפועל אולימפ נתניה2007ברוק'פינצ77

14בנים זכר50חופשי00:31.35מכבי אשדוד2007סטיבפיסחוביץ78

2007יונתןסגל79

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר50חופשי00:31.38השרון

14בנים זכר50חופשי2007TLV SWIM00:31.46יאירקוקיא80

14בנים זכר50חופשי00:31.60רמלה. ס.מ2007אדםוולק81

14בנים זכר50חופשי00:31.68רעות. מ.מכבי פ2007איתיסליטן82

14בנים זכר50חופשי00:31.86מכבי חיפה2007יואבגסטפרוינד83

14בנים זכר50חופשי00:31.92מים אילת'הפועל ג2007ארתורקורונין84

14בנים זכר50חופשי00:32.00הפועל עומר2007סהרצובוטרו85

14בנים זכר50חופשי00:32.09מכבי רמת הגולן2007כינאןאבו סאלח86

14בנים זכר50חופשי00:32.32הפועל דולפין נתניה2007דוידאלגאוי87



2007עליחיאדרה88

הפועל לב הגליל 

14בנים זכר50חופשי00:32.35נין'סח

14בנים זכר50חופשי00:32.35הפועל גליל עליון2007אליעדאברהם88

14בנים זכר50חופשי00:32.35דל כרום'מכבי מג2007אדםמנאע89

14בנים זכר50חופשי00:32.49הפועל אילת2007איליהקושיצקי91

14בנים זכר50חופשי00:32.55מכבי נהריה2007אושראדרי92

14בנים זכר50חופשי00:32.68הפועל פליפר חדרה2007אושריגליקין93

14בנים זכר50חופשי00:32.86מכבי רמת הגולן2007אדוניסספדי94

14בנים זכר50חופשי00:33.01הפועל באר שבע2007יוגב יצחקפיצחדזה95

14בנים זכר50חופשי00:33.10הפועל שחייני הנגב2007שגיאערוסי96

14בנים זכר50חופשי00:37.12מכבי תמנון פרדסיה2007יהונתןטבקמן97

14בנים זכר50חופשי00:37.19מכבי נצרת2007אנוארבאשא98

14בנים זכר50חופשי00:37.57נין'מכבי סח2007טארקחוטבא99

14בנים זכר50חופשי00:38.16מכבי רמת הגולן2007נילאבו סאלח100

2007איתןיונגר101

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר50חופשי00:39.28השרון

14בנים זכר50חופשי00:41.24הפועל רמת הגולן2007אמירסייד אחמד102

14בנים זכר50חופשיDQמכבי אקווה יפיע2007אחמדמרואת-

2007ינאירשדי-

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר50חופשיDNS(ס"מתנ)

14בנים זכר50חופשיDNSמכבי תמנון פרדסיה2007רעיברק-

12בנות נקבה400מעורב05:32.29הפועל אולימפ נתניה2009רבקה'אנדרוביץ1

12בנות נקבה400מעורב05:56.68מכבי כפר המכביה2009ליהילב2

12בנות נקבה400מעורב05:57.21מכבי כפר המכביה2009נעםקזאז3

12בנות נקבה400מעורב06:08.08מכבי שוהם2009שחרשגיא4

12בנות נקבה400מעורב06:08.21הפועל שחייני הנגב2009גאיהגוטמן5

12בנות נקבה400מעורב06:08.51הפועל בת ים2009פילאר מריהחשמה6



12בנות נקבה400מעורב06:10.21מכבי וייסגל2009נועהקרסיק7

12בנות נקבה400מעורב06:15.17הפועל דולפין נתניה2009אלמהיחזקאלי8

2009ליאןנידרהופר9

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה400מעורב06:17.98ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה400מעורב06:18.42מכבי וייסגל2009אריאלשחר10

12בנות נקבה400מעורב06:23.99הפועל בת ים2009פרלהחשמה11

12בנות נקבה400מעורב06:29.79הפועל דולפין נתניה2009עמיתהיבל12

2009פישרנועם13

מכבי ראשון לציון 

SEALS06:31.4412בנות נקבה400מעורב

2009דנהגמליי14

מכבי ראשון לציון 

SEALS06:34.7112בנות נקבה400מעורב

2009עומררביץ15

הפועל עירוני הוד 

12בנות נקבה400מעורב06:38.89השרון

2009ראניהאבו ריא16

הפועל לב הגליל 

12בנות נקבה400מעורב06:55.42נין'סח

12בנות נקבה400מעורב06:56.76הפועל בת ים2009קסניהמרקוב17

12בנות נקבה400מעורב06:58.10בני הרצליה2009שירהורן מרחב18

12בנות נקבה400מעורב07:03.63הפועל דולפין נתניה2009חןזינגר19

12בנות נקבה400מעורב07:09.88בני הרצליה2009ענתטנקל20

2008אביבפינטר1

מכבי ראשון לציון 

SEALS05:39.0313בנות נקבה400מעורב

13בנות נקבה400מעורב05:52.14הפועל דולפין נתניה2008דניאללהב-ברם2

13בנות נקבה400מעורב05:54.69הפועל ירושלים2008נוילביאן3

13בנות נקבה400מעורב05:57.83מכבי חיפה2008יאראהאשול4

2008אלה'דנקוביץ5

קאנטרי "מכבי אוסו 

13בנות נקבה400מעורב05:59.01ג"ר" גבעתיים

13בנות נקבה400מעורב06:03.45הפועל דולפין נתניה2008לילישגיא6

13בנות נקבה400מעורב06:07.70מכבי חיפה2008תאלהאבו חרש7

13בנות נקבה400מעורב06:11.26הפועל דולפין נתניה2008אביטלינקובסקי8

13בנות נקבה400מעורב06:12.14מכבי וייסגל2008נעמהמיכאלוביץ9

13בנות נקבה400מעורב06:18.25הפועל שחייני הנגב2008דנהפ"חרל10



2008שחרמזרחי11

קאנטרי "מכבי אוסו 

13בנות נקבה400מעורב06:24.58ג"ר" גבעתיים

13בנות נקבה400מעורב06:26.72מכבי שוהם2008דניאלפולקמן12

13בנות נקבה400מעורב06:31.81בני הרצליה2008רותםסימסולו דרור13

2008תהלקוממי14

צור - מכבי כוכב יאיר 

13בנות נקבה400מעורב06:39.33יגאל

13בנות נקבה400מעורב06:52.34בני הרצליה2008יהלי'פקטרוביץ15

2008תהלקוממי-

צור - מכבי כוכב יאיר 

13בנות נקבה400מעורבDNSיגאל

2008רוםשלם1

מכבי ראשון לציון 

SEALS05:21.3113בנים זכר400מעורב

13בנים זכר400מעורב05:23.31מכבי חיפה2008פאדיחאיק2

13בנים זכר400מעורב05:25.72מכבי קרית אונו2008עמיתמסרמן3

13בנים זכר400מעורב05:32.18מכבי חיפה2008איתןמייליקר4

13בנים זכר400מעורב05:32.33הפועל ירושלים2008תמירניסן5

2008רוםקינן6

הפועל עירוני הוד 

13בנים זכר400מעורב05:34.82השרון

13בנים זכר400מעורב05:39.86מכבי קרית אונו2008עידןגמליאל7

13בנים זכר400מעורב05:42.19בני הרצליה2008אופירדרעי8

13בנים זכר400מעורב05:42.74מכבי קרית אונו2008תוםבר צבי9

13בנים זכר400מעורב05:47.39הפועל ירושלים2008נעםדהן10

13בנים זכר400מעורב05:47.51מכבי קרית ביאליק2008סוהילאשקר11

2008סתיושנער12

הפועל עירוני הוד 

13בנים זכר400מעורב05:48.86השרון

2008יהליכהן13

קאנטרי "מכבי אוסו 

13בנים זכר400מעורב05:49.12ג"ר" גבעתיים

13בנים זכר400מעורב05:51.32בני הרצליה2008איתן שלמהדימונד14

13בנים זכר400מעורב05:56.68בני הרצליה2008עמיתבוינגו15

13בנים זכר400מעורב05:59.72הפועל עמק יזרעאל2008נועםאופק16

13בנים זכר400מעורב06:00.33הפועל פלרם זבולון2008איתיקורנברג17

13בנים זכר400מעורב06:08.93הפועל בת ים2008דניאלניקולייב18



13בנים זכר400מעורב06:08.98.ב. הפועל כפר סבא ב2008איתןבן חיים19

13בנים זכר400מעורבDNSבני הרצליה2008איתן שלמהדימונד-

14בנים זכר400מעורב05:05.52הפועל ירושלים2007רוןמקדונסקי1

14בנים זכר400מעורב05:06.72מכבי וייסגל2007פלגקליין2

14בנים זכר400מעורב05:15.44הפועל עמק חפר2007תומסנדל3

14בנים זכר400מעורב05:16.02הפועל בת ים2007עידןורבסקי‘ז4

14בנים זכר400מעורב05:17.33מכבי כפר המכביה2007יהונתןשילר5

2007מורןארז6

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר400מעורב05:17.68השרון

14בנים זכר400מעורב05:19.66מכבי כפר המכביה2007איתיישראלי7

14בנים זכר400מעורב05:23.73.ב. הפועל כפר סבא ב2007אשכולמזור8

14בנים זכר400מעורב05:24.08בני הרצליה2007אלוןפריזוס אלקיס9

14בנים זכר400מעורב05:24.46מכבי כפר המכביה2007רועיחורי10

14בנים זכר400מעורב05:27.04מכבי קרית ביאליק2007תומרבריזגונוב11

14בנים זכר400מעורב05:29.78.ב. הפועל כפר סבא ב2007יותםורשבסקי12

14בנים זכר400מעורב05:30.81מכבי וייסגל2007דניאלסובטוב13

14בנים זכר400מעורב05:37.33מכבי קרית ביאליק2007בסילטאהא14

14בנים זכר400מעורב05:42.90מכבי קרית ביאליק2007רונייצחק שדה15

2007טלרון16

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר400מעורב05:43.22השרון

2007מרקקובדלו17

הפועל פתח תקווה 

14בנים זכר400מעורב05:44.32כדור מים

14בנים זכר400מעורב05:54.60בני הרצליה2007דין אדםחן18

2007טלעצמון19

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר400מעורב05:59.33(ס"מתנ)

2007איתמרסאבתי20

צור - מכבי כוכב יאיר 

14בנים זכר400מעורב06:02.40יגאל

2007עידןבקאל-

הפועל פתח תקווה 

14בנים זכר400מעורבDQכדור מים

נקבה100גב01:22.89הפועל עמק חפר2010אופקשלו אטלס1

בנות 

10-11



נקבה100גב01:25.77הפועל דולפין נתניה2010שחרכשריאן2

בנות 

10-11

נקבה100גב01:27.52הפועל שחייני הנגב2010רונישוסטר3

בנות 

10-11

נקבה100גב01:27.94מכבי כפר המכביה2010רותרייס4

בנות 

10-11

נקבה100גב01:28.61הפועל קרית טבעון2010מאידגן5

בנות 

10-11

2010שמשרוני6

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:28.70נקבה100גב

בנות 

10-11

נקבה100גב01:28.95מכבי כפר המכביה2010ליזהקרסיוב7

בנות 

10-11

נקבה100גב01:29.24מכבי קרית ביאליק2010אליאנהבריזגונוב8

בנות 

10-11

נקבה100גב01:29.34מכבי חיפה2010קאריןסובורובר9

בנות 

10-11

נקבה100גב01:30.34רעות. מ.מכבי פ2010רייןאזולאי10

בנות 

10-11

נקבה100גב01:31.50בני הרצליה2010איזידטנו11

בנות 

10-11

נקבה100גב01:32.20רמלה. ס.מ2010סופיהרטינסקי12

בנות 

10-11

נקבה100גב01:32.21הפועל דולפין נתניה2011שיריהוכמן13

בנות 

10-11

נקבה100גב01:32.46הפועל דולפין נתניה2010ירדןטרני14

בנות 

10-11

נקבה100גב01:32.69מכבי תל אביב2010תםסקר15

בנות 

10-11

נקבה100גב01:32.88הפועל דולפין נתניה2010דנה'רובנוביץ16

בנות 

10-11

נקבה100גב01:32.92הפועל ירושלים2010אליסהגורודצקי17

בנות 

10-11

נקבה100גב01:33.23מכבי קרית אונו2011הילימיטל18

בנות 

10-11

נקבה100גב01:33.37מכבי כפר המכביה2010איליבן דוד19

בנות 

10-11

נקבה100גב01:33.47בני הרצליה2011מאיהסול20

בנות 

10-11

נקבה100גב01:34.01רעות. מ.מכבי פ2010אמהחזן וייטרוב21

בנות 

10-11

נקבה100גב01:34.04הפועל דולפין נתניה2011נועההיבל22

בנות 

10-11

נקבה100גב2010TLV SWIM01:34.55נועהזמר23

בנות 

10-11

נקבה100גב01:35.01הפועל קרית טבעון2011כרמלדגן24

בנות 

10-11

נקבה100גב01:35.29רעות. מ.מכבי פ2010אמיליחנוכייב25

בנות 

10-11

נקבה100גב01:35.66מכבי אשדוד2011טאיהבובסיאניקוב26

בנות 

10-11



נקבה100גב01:35.87מכבי כפר המכביה2010ליאורמזרחי27

בנות 

10-11

נקבה100גב01:36.21מכבי שוהם2010רונירדנסקי28

בנות 

10-11

נקבה100גב01:37.68רעות. מ.מכבי פ2011מעייןשטרית29

בנות 

10-11

נקבה100גב01:37.78הפועל קרית טבעון2010נטעבן ישראל30

בנות 

10-11

נקבה100גב01:37.84הפועל קרית טבעון2011מאיהרנדלר31

בנות 

10-11

נקבה100גב2010TLV SWIM01:38.04שירהסמל32

בנות 

10-11

2010מריםאבו ריא33

הפועל לב הגליל 

נקבה100גב01:38.14נין'סח

בנות 

10-11

נקבה100גב01:38.27מכבי וייסגל2011מיכלגלבוע34

בנות 

10-11

נקבה100גב01:38.52הפועל דולפין נתניה2011ליאןאיליאגויב35

בנות 

10-11

נקבה100גב01:39.19הפועל עמק חפר2011רעותזילברמן36

בנות 

10-11

נקבה100גב01:39.26.ב. הפועל כפר סבא ב2010מיקהרוזנר37

בנות 

10-11

נקבה100גב01:39.43מכבי חיפה2010עלמהגסיוק38

בנות 

10-11

נקבה100גב01:39.69.ב. הפועל כפר סבא ב2011יאראחסן39

בנות 

10-11

נקבה100גב01:39.76הפועל ירושלים2010אילהגליס40

בנות 

10-11

נקבה100גב01:39.92הפועל דולפין נתניה2010הילהראובני41

בנות 

10-11

נקבה100גב01:39.95הפועל עמק חפר2010נטעאנגלברג42

בנות 

10-11

נקבה100גב01:40.04מכבי קרית ביאליק2010מיקהשנפיר43

בנות 

10-11

נקבה100גב01:40.10מכבי נצרת2010ליאןסמארה44

בנות 

10-11

נקבה100גב01:40.59רעות. מ.מכבי פ2010שניגלקובסקי45

בנות 

10-11

נקבה100גב01:40.69רעות. מ.מכבי פ2010תמרבקר46

בנות 

10-11

נקבה100גב01:40.70הפועל דולפין נתניה2011מיכלפורת47

בנות 

10-11

2011ליאלמושקוביץ47

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:40.70נקבה100גב

בנות 

10-11

נקבה100גב01:40.99רעות. מ.מכבי פ2011גאיהפרדוסו49

בנות 

10-11

נקבה100גב01:41.04הפועל בת ים2011רנטהאגאלאוטין50

בנות 

10-11

2010דריהפיק51

קאנטרי "מכבי אוסו 

נקבה100גב01:41.68ג"ר" גבעתיים

בנות 

10-11



נקבה100גב01:41.75מכבי נהריה2010שובליקוטי52

בנות 

10-11

נקבה100גב01:41.81הפועל דולפין נתניה2011מאיהדור53

בנות 

10-11

נקבה100גב01:42.38הפועל אולימפ נתניה2010אמיליהנקו'מרצ54

בנות 

10-11

2010שי ליליפשיץ55

צור - מכבי כוכב יאיר 

נקבה100גב01:42.81יגאל

בנות 

10-11

נקבה100גב01:43.07.ב. הפועל כפר סבא ב2010נועהמרום56

בנות 

10-11

נקבה100גב01:43.43הפועל ירושלים2011נטעקליין57

בנות 

10-11

נקבה100גב01:43.54מכבי שוהם2011נטעפרבר58

בנות 

10-11

נקבה100גב01:43.71מכבי וייסגל2011ארבלטטיאן59

בנות 

10-11

נקבה100גב01:43.92מכבי נהריה2011עמיתחיים הכהן60

בנות 

10-11

נקבה100גב01:44.28בני הרצליה2010גילהירש61

בנות 

10-11

נקבה100גב01:44.68בני הרצליה2010דניאלהפקיליס62

בנות 

10-11

נקבה100גב01:45.37הפועל קרית טבעון2010ליאןקוזוקרו63

בנות 

10-11

נקבה100גב01:45.45בני הרצליה2011נטליגרונאו64

בנות 

10-11

נקבה100גב01:46.17מכבי נצרת2010שרהאן'דוח65

בנות 

10-11

2010לאהקורמן66

קאנטרי "מכבי אוסו 

נקבה100גב01:46.90ג"ר" גבעתיים

בנות 

10-11

נקבה100גב01:47.14הפועל ירושלים2011נעמהששון67

בנות 

10-11

נקבה100גב01:47.17הפועל דולפין נתניה2010שי ליפרנזיני68

בנות 

10-11

נקבה100גב01:48.27מכבי נהריה2011סתיוזיסרסון69

בנות 

10-11

נקבה100גבDQהפועל בית איל2011ליאהזק-

בנות 

10-11

נקבה100גבDQמכבי קרית ביאליק2010דניאל מריםטל-

בנות 

10-11

נקבה100גבDQהפועל באר טוביה2010גללויטין-

בנות 

10-11

נקבה100גבDNSמכבי קרית ביאליק2011איילהלוי-

בנות 

10-11

נקבה100גבDNSבני הרצליה2010איזידטנו-

בנות 

10-11

2010נורזבידה-

הפועל לב הגליל 

נקבה100גבDNSנין'סח

בנות 

10-11

נקבה100גבDNSהפועל ירושלים2011נטעקליין-

בנות 

10-11



2010שי ליליפשיץ-

צור - מכבי כוכב יאיר 

נקבה100גבDNSיגאל

בנות 

10-11

נקבה100גבDNSבני הרצליה2010איזידטנו-

בנות 

10-11

נקבה100גבDNSהפועל ירושלים2011נעמהששון-

בנות 

10-11

נקבה100גבDNSבני הרצליה2010גליהמגן-

בנות 

10-11

נקבה100גבDNSהפועל באר טוביה2010רומיזהבי-

בנות 

10-11

זכר100גב01:17.61הפועל דולפין נתניה2010איתיבירגר1

-10בנים 

11

2010איתינקיס2

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:18.92זכר100גב

-10בנים 

11

זכר100גב01:21.28הפועל נס ציונה2010ענבריוסקוביץ לב ארי3

-10בנים 

11

זכר100גב01:23.32בני הרצליה2010יהונתןרבין4

-10בנים 

11

זכר100גב01:23.81הפועל דולפין נתניה2011יונתןזינרשטיין5

-10בנים 

11

זכר100גב01:24.73הפועל אולימפ נתניה2010איתןאגייב6

-10בנים 

11

זכר100גב01:24.77הפועל ירושלים2010מרקקין'קריוצ7

-10בנים 

11

זכר100גב01:24.82מכבי חיפה2010דניאלקרמינסקי8

-10בנים 

11

זכר100גב01:25.00הפועל ירושלים2010מיכאללוטוחין9

-10בנים 

11

זכר100גב01:25.01הפועל עמק חפר2010אוריהקרדו10

-10בנים 

11

זכר100גב01:25.75רעות. מ.מכבי פ2010אלוןלשמנוב11

-10בנים 

11

זכר100גב01:26.13מכבי נהריה2010טימופייברזובסקי12

-10בנים 

11

זכר100גב01:26.47מכבי נהריה2010איתןאלנברג13

-10בנים 

11

זכר100גב01:26.62מכבי כפר המכביה2010עידןטל14

-10בנים 

11

זכר100גב01:26.63הפועל ירושלים2010עמיתלרין15

-10בנים 

11

זכר100גב01:26.87מכבי כפר המכביה2011יותםהופנר16

-10בנים 

11

זכר100גב01:27.08הפועל דולפין נתניה2010נועםבנישתי17

-10בנים 

11

זכר100גב01:27.94הפועל פלרם זבולון2010דניאלפטרובסקי18

-10בנים 

11

זכר100גב01:28.40מכבי כפר המכביה2010לביאגורליק19

-10בנים 

11



זכר100גב01:28.71הפועל קרית טבעון2010יונידגן20

-10בנים 

11

זכר100גב01:28.81מכבי קרית ביאליק2011אסףאיבניר21

-10בנים 

11

זכר100גב01:28.88מכבי נצרת2010לואיחמדאן22

-10בנים 

11

2010נועםסובולנקו23

הפועל מועדון קרית 

זכר100גב01:28.95אתא

-10בנים 

11

זכר100גב01:29.05הפועל אולימפ נתניה2011אסףאבני24

-10בנים 

11

2010בועזשטריימר25

הפועל רמת הנגב 

זכר100גב01:29.28(ס"מתנ)

-10בנים 

11

זכר100גב01:29.43א משגב.הפועל מ2010שגיאסברדלוב26

-10בנים 

11

זכר100גב2010TLV SWIM01:29.47גיאישראל27

-10בנים 

11

זכר100גב01:29.72הפועל אולימפ נתניה2010אביבאהרוני28

-10בנים 

11

זכר100גב01:30.06הפועל ירושלים2010עידןאהרוני29

-10בנים 

11

זכר100גב01:30.30מכבי כפר המכביה2010רועיקלנדרוב30

-10בנים 

11

זכר100גב01:30.30בני הרצליה2010רוןסברדליק30

-10בנים 

11

זכר100גב01:30.33מכבי נהריה2010טוםשטיינגרט32

-10בנים 

11

2010מואסטומי33

הפועל עירוני הוד 

זכר100גב01:30.85השרון

-10בנים 

11

זכר100גב01:30.95הפועל דולפין נתניה2011טומיגליקמן34

-10בנים 

11

זכר100גב01:31.66הפועל באר טוביה2010דרורחסידי35

-10בנים 

11

זכר100גב01:31.85הפועל קרית טבעון2010נועםאברבנאל36

-10בנים 

11

זכר100גב01:32.15הפועל עמק חפר2010אדםאשלגי37

-10בנים 

11

זכר100גב01:32.44מכבי כפר המכביה2010אדםנרודיצקי38

-10בנים 

11

זכר100גב01:32.79מכבי קרית ביאליק2010שוןברסקי39

-10בנים 

11

זכר100גב01:32.85א משגב.הפועל מ2010נועםהדרי40

-10בנים 

11

זכר100גב01:32.98הפועל בת ים2011איתןפרוויז41

-10בנים 

11

זכר100גב01:33.04מכבי כפר המכביה2010אורןברכר42

-10בנים 

11

זכר100גב01:33.17מכבי קרית ביאליק2011אלעדאדלמן43

-10בנים 

11

זכר100גב01:33.25רעות. מ.מכבי פ2010אופירשרון44

-10בנים 

11



זכר100גב01:33.39הפועל דולפין נתניה2011תומרב'דרוניצ45

-10בנים 

11

זכר100גב01:33.41מכבי קרית ביאליק2011עומריגלסברג46

-10בנים 

11

זכר100גב01:33.62הפועל ירושלים2010נועםסמוחבלוב47

-10בנים 

11

זכר100גב01:33.78מכבי תל אביב2010אדםטורגובצקי48

-10בנים 

11

זכר100גב01:33.82מכבי חיפה2010ראזימשעור49

-10בנים 

11

זכר100גב01:34.21מכבי וייסגל2010אוריקסלברנר50

-10בנים 

11

זכר100גב01:34.42מכבי קרית ביאליק2010איתישר51

-10בנים 

11

2011אמירריפין52

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:34.63זכר100גב

-10בנים 

11

זכר100גב01:34.72בני הרצליה2010מיכאלרניאבסקי'צ53

-10בנים 

11

זכר100גב01:34.86הפועל אולימפ נתניה2010דניאלפלייטמן54

-10בנים 

11

זכר100גב01:34.98מכבי וייסגל2010יהונתןנחום55

-10בנים 

11

זכר100גב01:35.10הפועל עמק חפר2010ניקמירושניקוב56

-10בנים 

11

זכר100גב01:35.13הפועל עמק יזרעאל2011דניאליעקב57

-10בנים 

11

זכר100גב01:35.39הפועל אולימפ נתניה2011לאוןסמיאוסוב58

-10בנים 

11

זכר100גב01:35.50הפועל דולפין נתניה2010נועםמלול59

-10בנים 

11

זכר100גב01:35.68הפועל דולפין נתניה2010איתיר'אפנג60

-10בנים 

11

זכר100גב01:35.88מכבי קרית אונו2010יונתןקמינסקי61

-10בנים 

11

2010איתמראקרמן62

קאנטרי "מכבי אוסו 

זכר100גב01:35.90ג"ר" גבעתיים

-10בנים 

11

זכר100גב01:36.05הפועל ירושלים2010ואסיליגולטייב63

-10בנים 

11

2010איילמוזס64

הפועל רמת הנגב 

זכר100גב01:36.37(ס"מתנ)

-10בנים 

11

2010אליסולמן65

הפועל מועדון קרית 

זכר100גב01:36.64אתא

-10בנים 

11

זכר100גב01:36.75מכבי וייסגל2011דניאלנויקס66

-10בנים 

11

זכר100גב01:36.79מכבי וייסגל2010יהלבריהון67

-10בנים 

11

2010אסףפז68

קאנטרי "מכבי אוסו 

זכר100גב01:36.90ג"ר" גבעתיים

-10בנים 

11

זכר100גב01:36.91מכבי נצרת2010'ורג'גזהר69

-10בנים 

11



זכר100גב01:36.92מכבי קרית ביאליק2010יהונתןלרנר70

-10בנים 

11

זכר100גב01:36.96רעות. מ.מכבי פ2010אוריהמלטה71

-10בנים 

11

זכר100גב01:37.64הפועל דולפין נתניה2011איתי יצחקחלבטובסקי72

-10בנים 

11

זכר100גב01:37.85מכבי נהריה2010עפריבאר73

-10בנים 

11

זכר100גב01:38.01מכבי נהריה2010גבריאלמילגרום74

-10בנים 

11

זכר100גב01:38.30הפועל באר טוביה2010יונתןפוטסמן75

-10בנים 

11

זכר100גב01:38.32הפועל ירושלים2010נירליבוביץ76

-10בנים 

11

2011רוןפישלביץ77

קאנטרי "מכבי אוסו 

זכר100גב01:38.44ג"ר" גבעתיים

-10בנים 

11

זכר100גב01:38.48מכבי אשדוד2011איתיממברגר78

-10בנים 

11

זכר100גב01:39.24מכבי חיפה2010מארקליכוביץ79

-10בנים 

11

זכר100גב01:39.28הפועל דולפין נתניה2010אמיתיהלוי80

-10בנים 

11

זכר100גב01:40.33.ב. הפועל כפר סבא ב2010דודלחניס81

-10בנים 

11

זכר100גב01:40.37מכבי נהריה2011דניאלטילקין82

-10בנים 

11

זכר100גב01:41.56הפועל אולימפ נתניה2010דניאלשמרייבסקי83

-10בנים 

11

2010עומראשל84

קאנטרי "מכבי אוסו 

זכר100גב01:42.03ג"ר" גבעתיים

-10בנים 

11

זכר100גב01:42.30מכבי אשדוד2010איתןשפירא85

-10בנים 

11

זכר100גב01:42.42הפועל באר טוביה2011אלדרדגן86

-10בנים 

11

2011נתןגרשגורין87

קאנטרי "מכבי אוסו 

זכר100גב01:43.82ג"ר" גבעתיים

-10בנים 

11

2010נועםפרל88

קאנטרי "מכבי אוסו 

זכר100גב01:43.85ג"ר" גבעתיים

-10בנים 

11

זכר100גב01:44.77.ב. הפועל כפר סבא ב2010איתןוקסלמן89

-10בנים 

11

זכר100גב01:46.52מכבי אשדוד2010יוסףמור90

-10בנים 

11

זכר100גב01:47.28בני הרצליה2011תוםרייכמן91

-10בנים 

11

זכר100גב01:47.32הפועל ירושלים2011יזןטרביה92

-10בנים 

11

זכר100גבDQמכבי אקווה יפיע2010בשארהגמאמעה-

-10בנים 

11

זכר100גבDQמכבי נהריה2010דוידשינדרמן-

-10בנים 

11



זכר100גבDQמכבי וייסגל2011בן קישינבסקי-

-10בנים 

11

זכר100גבDQמכבי חיפה2010יובלבגל-

-10בנים 

11

זכר100גבDQהפועל באר טוביה2010עומריויינברגר-

-10בנים 

11

זכר100גבDNSמכבי כפר המכביה2011רוברטטלר-

-10בנים 

11

זכר100גבDNSהפועל ירושלים2011יזןטרביה-

-10בנים 

11

12בנות נקבה100גב01:14.46מכבי חיפה2009אליזבטגנדל1

12בנות נקבה100גב01:15.91מכבי שוהם2009שחרשגיא2

12בנות נקבה100גב01:16.97הפועל דולפין נתניה2009גאיהמלכי3

12בנות נקבה100גב01:17.18מכבי חיפה2009דיאנהקוריאקין4

12בנות נקבה100גב01:17.59מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה5

12בנות נקבה100גב01:22.36הפועל עמק חפר2009אנא'גותד6

12בנות נקבה100גב01:22.61הפועל באר שבע2009נועהסליצקי7

2009אנהגולדברג8

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:22.6212בנות נקבה100גב

12בנות נקבה100גב01:22.88מכבי חיפה2009מיארקאסם9

2009זהרכהן הרפניסט10

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה100גב01:23.15ג"ר" גבעתיים

2009טומיליטאי11

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה100גב01:23.65ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה100גב01:24.03מכבי קרית אונו2009נעהאלבו12

2009מיכלגולקמן13

צור - מכבי כוכב יאיר 

12בנות נקבה100גב01:24.31יגאל

12בנות נקבה100גב01:24.88רעות. מ.מכבי פ2009רותםזיו14

12בנות נקבה100גב01:25.06בני הרצליה2009שירהפנד גיר15

12בנות נקבה100גב01:25.07הפועל עומר2009ענברפרידמן16

12בנות נקבה100גב01:25.31הפועל פלרם זבולון2009עדןהודרה17

12בנות נקבה100גב01:25.57מכבי חיפה2009אליסיהגלוקוב18

12בנות נקבה100גב01:25.68.ב. הפועל כפר סבא ב2009רוסלנהבשארה19



12בנות נקבה100גב01:25.76מכבי וייסגל2009אלהמנה20

12בנות נקבה100גב01:25.85הפועל גליל עליון2009נמיסחרשוק21

2009שיארגז22

הפועל מועדון קרית 

12בנות נקבה100גב01:25.97אתא

12בנות נקבה100גב01:26.33מכבי קרית אונו2009מיקהקוגן23

12בנות נקבה100גב01:26.44מכבי אשדוד2009רוניחן גולדנברג24

12בנות נקבה100גב01:27.09מכבי קרית ביאליק2009גוליהבן ארי25

2009אביבגלעד26

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:27.9212בנות נקבה100גב

12בנות נקבה100גב01:28.55מכבי וייסגל2009נגהגולדברג27

12בנות נקבה100גב01:28.70רעות. מ.מכבי פ2009תמרבנצור28

12בנות נקבה100גב01:29.08מכבי קרית ביאליק2009דנהחלדמן29

2009טליברנהיים30

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:29.3812בנות נקבה100גב

12בנות נקבה100גב01:29.41.ב. הפועל כפר סבא ב2009דניאלברוורמן31

2009דריהפיודורוב32

הפועל פתח תקווה 

12בנות נקבה100גב01:29.53כדור מים

2009רוניארנר33

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה100גב01:29.76ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה100גב01:30.03הפועל פליפר חדרה2009עופרישגן34

12בנות נקבה100גב01:30.73.ב. הפועל כפר סבא ב2009מאיהסלטר35

12בנות נקבה100גב01:30.74מכבי וייסגל2009גיל ורדסיפלה36

12בנות נקבה100גב01:30.93הפועל דולפין נתניה2009היילישנקר37

12בנות נקבה100גב01:31.37בני הרצליה2009לירינידם38

12בנות נקבה100גב01:31.92מכבי נהריה2009שני סופיהכפיר39

2009מאיהבירנס40

הפועל רמת הנגב 

12בנות נקבה100גב01:32.14(ס"מתנ)

12בנות נקבה100גב01:32.63הפועל עמק יזרעאל2009אמהרייבו41

12בנות נקבה100גב01:33.73מכבי קרית אונו2009ירדןסדן42

12בנות נקבה100גב01:36.05מכבי נצרת2009נא'גרפידיא43

12בנות נקבה100גב01:36.13מכבי שוהם2009נועםקהלני44



12בנות נקבה100גב01:36.77.ב. הפועל כפר סבא ב2009יעלשמואלי45

12בנות נקבה100גב01:37.69מכבי תל אביב2009עומריששון טשקנט46

2009שירידוד47

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה100גב01:38.12ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה100גב2009TLV SWIM01:39.13אדריאןזיידמן48

12בנות נקבה100גב01:39.86הפועל בית איל2009אנה רחלאלינגולד49

12בנות נקבה100גב01:42.02הפועל קרית טבעון2009נועהזינגר50

12בנות נקבה100גב01:44.74מכבי נהריה2009מרגריטהקוגן51

12בנות נקבה100גב01:45.36.ב. הפועל כפר סבא ב2009אלהירקוני52

12בנות נקבה100גב01:47.48מכבי נצרת2009דינהחאמד53

12בנות נקבה100גבDQה עצמה רעננה.ל.ע2009נגהציזנר-

12בנות נקבה100גבDQהפועל בית איל2009רותםברהון צאושו-

12בנות נקבה100גבDQמכבי וייסגל2009ליהקושניר-

2009מלקזבידה-

הפועל לב הגליל 

12בנות נקבה100גבDNSנין'סח

12בנים זכר100גב01:12.59מכבי וייסגל2009גילירותם1

12בנים זכר100גב01:13.63הפועל ירושלים2009ניתאימאיר2

12בנים זכר100גב01:14.98הפועל ירושלים2009אביתרנאור3

2009ניראייזברוך4

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:16.0512בנים זכר100גב

2009השאםזיד5

הפועל מועדון קרית 

12בנים זכר100גב01:18.47אתא

12בנים זכר100גב01:19.39מכבי אשדוד2009דניובנר'ז6

12בנים זכר100גב01:19.63בני הרצליה2009הראלאברהם7

12בנים זכר100גב01:20.10בני הרצליה2009רוני יצחקסופיר8

12בנים זכר100גב01:20.15ה עצמה רעננה.ל.ע2009נועםפרבר9

12בנים זכר100גב01:20.19הפועל בת ים2009עומרחווה10

2009אוריאןניימן11

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:20.7712בנים זכר100גב



12בנים זכר100גב01:21.74מכבי וייסגל2009אריאלחגי12

12בנים זכר100גב01:21.82מכבי אשדוד2009רוןהסל13

12בנים זכר100גב01:22.06הפועל אילת2009נתנאלסימקין14

12בנים זכר100גב01:22.11מכבי קרית אונו2009עיליכהן15

12בנים זכר100גב01:22.38מכבי קרית ביאליק2009מוריאלרוזנפלד16

12בנים זכר100גב01:23.13הפועל בת ים2009אריקגלוזמן17

12בנים זכר100גב01:23.18מכבי קרית ביאליק2009בריחלדמן18

12בנים זכר100גב01:23.42מכבי וייסגל2009גלעדשושן19

12בנים זכר100גב01:23.60ה עצמה רעננה.ל.ע2009רןלוי20

12בנים זכר100גב01:23.61מכבי כפר המכביה2009רוםלנדה21

12בנים זכר100גב01:23.68מכבי קרית ביאליק2009שוןליובומסקי22

2009ליאורסידלקובסקי23

הפועל פתח תקווה 

12בנים זכר100גב01:23.87כדור מים

12בנים זכר100גב01:23.96מכבי כפר המכביה2009איתמרשובל24

12בנים זכר100גב01:24.00מכבי שוהם2009מאורגולן25

12בנים זכר100גב01:24.38מכבי אשדוד2009לבאטקין26

2009עידןברוכמן27

הפועל מועדון קרית 

12בנים זכר100גב01:24.89אתא

12בנים זכר100גב01:25.54.ב. הפועל כפר סבא ב2009איתמרלוין28

12בנים זכר100גב01:25.66הפועל ירושלים2009איתילרין29

12בנים זכר100גב2009TLV SWIM01:25.75איתןחליקה30

12בנים זכר100גב01:25.84מכבי נהריה2009אביעדדהן31

12בנים זכר100גב01:25.85הפועל שחייני הנגב2009אמיתיקורן32

12בנים זכר100גב01:26.08מכבי וייסגל2009מתןאפשטיין33

2009ברפישלביץ34

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנים זכר100גב01:26.21ג"ר" גבעתיים

12בנים זכר100גב01:26.76מכבי קרית ביאליק2009איתיארקה35

12בנים זכר100גב01:27.00מכבי שוהם2009עמיתמזרחי36



12בנים זכר100גב01:27.32מכבי כפר המכביה2009איילסידיס37

12בנים זכר100גב01:27.33הפועל עמק חפר2009שוןירגייב'צ38

12בנים זכר100גב01:27.76.ב. הפועל כפר סבא ב2009אביבשמואלי39

12בנים זכר100גב01:27.85רעות. מ.מכבי פ2009איתמריעקובי40

12בנים זכר100גב01:28.06הפועל באר טוביה2009נחמרמור41

2009רותםטמיר42

הפועל רמת הנגב 

12בנים זכר100גב01:28.14(ס"מתנ)

12בנים זכר100גב01:28.23מכבי כפר המכביה2009לאוןגרינברג43

12בנים זכר100גב01:28.36בני הרצליה2009נועםסלעי44

12בנים זכר100גב01:28.46מכבי נהריה2009אלכסנדרמירסון45

12בנים זכר100גב01:28.55הפועל נס ציונה2009איתןטייבלום46

12בנים זכר100גב01:28.61.ב. הפועל כפר סבא ב2009נועםהוך-גוטנר47

12בנים זכר100גב01:28.97הפועל ירושלים2009יובלסרי48

12בנים זכר100גב01:29.01מכבי כפר המכביה2009דןקרוטושינסקי49

12בנים זכר100גב01:29.54מכבי קרית ביאליק2009עידןקוגן50

12בנים זכר100גב01:29.57מכבי חיפה2009אהודאלגר51

12בנים זכר100גב01:29.63מכבי שוהם2009רותםברש52

12בנים זכר100גב01:30.53מכבי קרית ביאליק2009אריאלישראלי53

2009סלאחמסארווה54

צור - מכבי כוכב יאיר 

12בנים זכר100גב01:31.01יגאל

12בנים זכר100גב01:31.36הפועל פליפר חדרה2009אשבלארד55

12בנים זכר100גב01:31.39בני הרצליה2009תומרפכט56

12בנים זכר100גב01:31.59א משגב.הפועל מ2009דןאבזגאוז57

12בנים זכר100גב2009TLV SWIM01:31.73תומרברק58

12בנים זכר100גב01:31.86ה עצמה רעננה.ל.ע2009איתןארליך59

12בנים זכר100גב2009Eilat Swimming01:32.57ניקיטהסורין60

2009עידונקב61

הפועל פתח תקווה 

12בנים זכר100גב01:32.97כדור מים



12בנים זכר100גב01:33.07א משגב.הפועל מ2009נועםעוז62

12בנים זכר100גב01:33.74מכבי קרית אונו2009איתירוזן63

12בנים זכר100גב01:33.78הפועל באר טוביה2009סערמצליח64

12בנים זכר100גב01:33.80מכבי קרית אונו2009נסיםלורברט65

12בנים זכר100גב01:34.08הפועל ירושלים2009עמיתכהן66

12בנים זכר100גב01:34.34מכבי כפר המכביה2009הראלק'קרבצו67

12בנים זכר100גב01:34.56הפועל ירושלים2009אריקגורודצקי68

12בנים זכר100גב01:34.84הפועל ירושלים2009דניאלכהן69

12בנים זכר100גב01:35.08מכבי קרית ביאליק2009נירדרוקר70

12בנים זכר100גב01:36.04מכבי תמנון פרדסיה2009יואביום טוב71

12בנים זכר100גב01:36.09הפועל ירושלים2009נעםליבוביץ72

12בנים זכר100גב01:36.17הפועל עמק חפר2009אלוןגפני73

12בנים זכר100גב2009TLV SWIM01:37.09אורינחמני74

12בנים זכר100גב01:37.27מכבי שוהם2009עידוגולדשטיין75

12בנים זכר100גב01:38.10הפועל אולימפ נתניה2009דניאלפלדמן76

12בנים זכר100גב01:40.71הפועל באר שבע2009ליאוןסדובסקי77

12בנים זכר100גבDQמכבי אושן חדרה2009דניסאיוונוב-

2009ארטמיינבולקה-

הפועל פתח תקווה 

12בנים זכר100גבDQכדור מים

12בנים זכר100גבDNSהפועל ירושלים2009עידןסחורוב-

12בנים זכר100גבDNSמכבי כפר המכביה2009דןצוק רמון-

12בנים זכר100גבDNSהפועל דולפין נתניה2009ענברמסילתי-

12בנים זכר100גבDNSהפועל באר שבע2009ודיםריצה'פצ-

13בנות נקבה100גב01:13.75רעות. מ.מכבי פ2008מאיהשוורץ1

13בנות נקבה100גב01:13.91הפועל עמק חפר2008נעמהגרינברג2



13בנות נקבה100גב01:14.72הפועל עמק חפר2008שירהאשל3

13בנות נקבה100גב01:15.15מכבי כפר המכביה2008קמירייס4

2008דוריהגורלסקי5

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:15.5613בנות נקבה100גב

13בנות נקבה100גב01:15.68מכבי נהריה2008מאיהשטיינגרט6

13בנות נקבה100גב01:16.46הפועל ירושלים2008פרל אסתרבן עוליאל7

13בנות נקבה100גב01:16.95בני הרצליה2008נוגהברוך8

13בנות נקבה100גב01:18.55הפועל באר טוביה2008ליזהגולדפרב9

13בנות נקבה100גב01:19.29מכבי וייסגל2008ליאוררוזנבוים10

13בנות נקבה100גב01:19.41הפועל דולפין נתניה2008רותגוטמן11

13בנות נקבה100גב01:20.10רעות. מ.מכבי פ2008קאריןאופנהיים12

13בנות נקבה100גב01:20.22הפועל ירושלים2008נוילביאן13

13בנות נקבה100גב01:20.89מים אילת'הפועל ג2008נויהביטון14

13בנות נקבה100גב01:21.50מכבי חיפה2008רותםגלבוע15

13בנות נקבה100גב01:21.66מכבי חיפה2008דליהפורטנוי16

13בנות נקבה100גב01:22.58מכבי כפר המכביה2008עינבישראל17

13בנות נקבה100גב01:22.72מכבי נהריה2008אופירחיים הכהן18

13בנות נקבה100גב01:22.76הפועל באר טוביה2008אליסארנגאוז19

13בנות נקבה100גב01:22.78ה עצמה רעננה.ל.ע2008אלהאדלמן20

13בנות נקבה100גב01:22.87מכבי כפר המכביה2008הילהחיים21

2008גולןגל22

הפועל עירוני הוד 

13בנות נקבה100גב01:23.44השרון

13בנות נקבה100גב01:23.45הפועל ירושלים2008אלהווקוסבוביץ23

13בנות נקבה100גב01:24.03הפועל עמק יזרעאל2008תמרדינרמן24

13בנות נקבה100גב01:24.23הפועל בת ים2008אוריהרכאח25

13בנות נקבה100גב01:24.97.ב. הפועל כפר סבא ב2008ויקטוריהשיקיאר-גר26

13בנות נקבה100גב01:25.75מכבי שוהם2008עלמהשלגר27



13בנות נקבה100גב01:26.05הפועל דולפין נתניה2008הלליפרץ28

13בנות נקבה100גב01:26.35בני הרצליה2008רותםסימסולו דרור29

13בנות נקבה100גב01:26.41מכבי נצרת2008אלינאדיביני30

13בנות נקבה100גב01:26.79הפועל עמק חפר2008ליביסלע31

13בנות נקבה100גב01:27.11הפועל דולפין נתניה2008מיקהשנק32

13בנות נקבה100גב01:27.50מכבי תל אביב2008מאיהשוורץ33

13בנות נקבה100גב01:27.54מכבי כפר המכביה2008שירהברקוביץ34

13בנות נקבה100גב01:28.00מכבי וייסגל2008מיקהנירון35

13בנות נקבה100גב01:28.84הפועל עמק חפר2008גאיהשטרן36

13בנות נקבה100גב01:29.28רמלה. ס.מ2008נאדיהחבש37

13בנות נקבה100גב01:30.10ה עצמה רעננה.ל.ע2008ליהיעובדיה38

13בנות נקבה100גב01:30.92מכבי קרית ביאליק2008שקדטל39

13בנות נקבה100גב01:31.92מכבי נצרת2008לונאבקלה40

13בנות נקבה100גב01:32.00ה עצמה רעננה.ל.ע2008צופיהיוקליס41

13בנות נקבה100גב01:32.71הפועל דולפין נתניה2008נטעבריקמן42

13בנות נקבה100גב01:33.10הפועל נס ציונה2008אנסטסיהפוליאקוב43

13בנות נקבה100גב01:33.62.ב. הפועל כפר סבא ב2008תאלא עבד אלקאדר44

2008שירהכהן45

הפועל פתח תקווה 

13בנות נקבה100גב01:34.96כדור מים

13בנות נקבה100גב01:37.13מכבי כפר המכביה2008ספירחבני46

13בנות נקבה100גב01:40.09מכבי אשדוד2008מילנהלופטינסקי47

2008תמרדגן-

הפועל עירוני הוד 

13בנות נקבה100גבDQהשרון

13בנות נקבה100גבDNSמכבי תל אביב2008מאיהשוורץ-

13בנות נקבה100גבDNSמכבי אושן חדרה2008תמר רחלנחמני-

13בנות נקבה100גבDNSהפועל שחייני הנגב2008ליאורגוב לוקמן-

13בנות נקבה100גבDNSמכבי נצרת2008מריאןקרואני-



13בנים זכר100גב01:06.75הפועל ירושלים2008בןפאחט1

13בנים זכר100גב01:09.72מכבי כפר המכביה2008דניאלאר'נג2

2008אביבחזן3

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:11.2913בנים זכר100גב

2008רוםקינן4

הפועל עירוני הוד 

13בנים זכר100גב01:11.39השרון

13בנים זכר100גב01:11.43הפועל דולפין נתניה2008מריאלבר און5

13בנים זכר100גב01:11.86מכבי חיפה2008קירילגרסימנקו6

2008עידואייזנברג7

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:12.7913בנים זכר100גב

13בנים זכר100גב01:13.42הפועל ירושלים2008יונתןדי פורטו8

13בנים זכר100גב01:14.23מכבי חיפה2008ראזיאבו חרש9

13בנים זכר100גב01:14.85רעות. מ.מכבי פ2008עידוהזה10

13בנים זכר100גב01:15.14מכבי כפר המכביה2008רואיכהן11

13בנים זכר100גב01:15.28מכבי וייסגל2008ירדןזיידמן נביא12

2008אלןמירקין13

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:15.5113בנים זכר100גב

13בנים זכר100גב01:15.72מכבי כפר המכביה2008לירצרפתי14

13בנים זכר100גב01:15.77מכבי קרית אונו2008שחרירום15

13בנים זכר100גב01:15.78הפועל בת ים2008סםגורוחובסקי16

13בנים זכר100גב01:16.26הפועל דולפין נתניה2008בנימיןגודונוב17

13בנים זכר100גב01:16.98הפועל פלרם זבולון2008עומררגב18

2008יהליאללוף18

הפועל רמת הנגב 

13בנים זכר100גב01:16.98(ס"מתנ)

13בנים זכר100גב01:17.81רמלה. ס.מ2008סרגייחודוסובסקי20

13בנים זכר100גב01:17.81הפועל עומר2008עידורייכל20

13בנים זכר100גב01:17.84מכבי נהריה2008מקסיםשר22

13בנים זכר100גב01:17.86א משגב.הפועל מ2008תוםגלייזר23

13בנים זכר100גב01:18.54מכבי חיפה2008יאירישי24



13בנים זכר100גב01:18.71הפועל עמק חפר2008עילייפרסלר פז25

2008אלוןמנדל25

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:18.7113בנים זכר100גב

2008תמירקייזר27

הפועל פתח תקווה 

13בנים זכר100גב01:19.00כדור מים

13בנים זכר100גב01:19.05הפועל דולפין נתניה2008דןברנץ28

13בנים זכר100גב01:19.13מכבי נהריה2008אדריאןיובוטרו'צ29

2008רוןחפיזוב30

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:19.3413בנים זכר100גב

13בנים זכר100גב01:19.78מכבי קרית ביאליק2008גלעדאוסיפוב31

13בנים זכר100גב01:19.85מכבי וייסגל2008דניאללבדב32

2008שוןשטרן33

הפועל מועדון קרית 

13בנים זכר100גב01:19.99אתא

13בנים זכר100גב01:20.34הפועל בית איל2008ניבליפשולץ34

13בנים זכר100גב01:20.85בני הרצליה2008יואבמרום35

13בנים זכר100גב01:21.32הפועל ירושלים2008דודיק'מירונצ36

13בנים זכר100גב01:21.45מכבי אשדוד2008אלירןזסלבסקי37

13בנים זכר100גב01:21.65מכבי קרית ביאליק2008גלרוןסיטניקוב38

2008טלחפיזוב39

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:21.7313בנים זכר100גב

13בנים זכר100גב01:21.85מכבי חיפה2008רוןאלקין40

2008רוןאמינוב41

הפועל פתח תקווה 

13בנים זכר100גב01:21.93כדור מים

13בנים זכר100גב01:22.01הפועל ירושלים2008ישיביבי42

2008ניבסוטו43

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:22.0213בנים זכר100גב

13בנים זכר100גב01:22.07מכבי קרית ביאליק2008דניאלגולפה44

13בנים זכר100גב01:22.16מכבי שוהם2008זיואלישע45

13בנים זכר100גב01:22.19מכבי וייסגל2008אורישגיב46

13בנים זכר100גב01:22.58ה עצמה רעננה.ל.ע2008דןדובמן47

13בנים זכר100גב01:23.27בני הרצליה2008יונתןפילה48

2008יואבבינרט49

הפועל עירוני הוד 

13בנים זכר100גב01:23.36השרון



13בנים זכר100גב01:23.73הפועל עומר2008טוהרשמיר50

13בנים זכר100גב01:23.78הפועל גליל עליון2008איתישנל51

13בנים זכר100גב01:23.98בני הרצליה2008ארישץ52

13בנים זכר100גב01:24.05הפועל דולפין נתניה2008אליאורחדד53

13בנים זכר100גב01:24.10הפועל דולפין נתניה2008יבגנידורפמן גלבורדו54

13בנים זכר100גב01:25.09הפועל ירושלים2008איתיאלקליין55

13בנים זכר100גב01:25.30א משגב.הפועל מ2008יונתןחיזבר56

13בנים זכר100גב01:25.30מכבי אשדוד2008דבירטאטור56

13בנים זכר100גב01:25.75מכבי קרית ביאליק2008תומרגולדשמיד58

13בנים זכר100גב01:26.02א משגב.הפועל מ2008אריהוייץ59

13בנים זכר100גב01:26.38מכבי אשדוד2008איילביטון60

13בנים זכר100גב01:26.48מכבי קרית אונו2008הראלהלר61

13בנים זכר100גב01:26.80מכבי כפר המכביה2008יהונתןוקסלר62

13בנים זכר100גב01:26.99מכבי אשדוד2008דניאלבריאטינסקי63

13בנים זכר100גב01:29.16מכבי אשדוד2008אליהוחן-נשא64

2008אורוי'וז'צ65

הפועל פתח תקווה 

13בנים זכר100גב01:29.45כדור מים

13בנים זכר100גב01:29.67הפועל קרית טבעון2008הדרוינטר זאבי66

13בנים זכר100גב01:30.07מים אילת'הפועל ג2008אוהדבר67

13בנים זכר100גב01:32.85מכבי נהריה2008נועםפלינק68

2008מיכאלהזרחי69

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:34.0013בנים זכר100גב

2008נירמורנו70

הפועל עירוני הוד 

13בנים זכר100גב01:34.18השרון

2008נדבבן שמחון-

הפועל רמת הנגב 

13בנים זכר100גבDQ(ס"מתנ)

13בנים זכר100גבDQהפועל באר טוביה2008שריקיעומרי-

13בנים זכר100גבDNSהפועל בית איל2008דניספרוסקורנין-

13בנים זכר100גבDNSהפועל עמק יזרעאל2008מעייןכפרי חן-



2008תמירקייזר-

הפועל פתח תקווה 

13בנים זכר100גבDNSכדור מים

2008גוניאברהמס-

צור - מכבי כוכב יאיר 

13בנים זכר100גבDNSיגאל

2008תמירקייזר-

הפועל פתח תקווה 

13בנים זכר100גבDNSכדור מים

2008גוניאברהמס-

צור - מכבי כוכב יאיר 

13בנים זכר100גבDNSיגאל

14בנים זכר100גב01:04.32מכבי נהריה2007אוקאןגולדין1

14בנים זכר100גב01:04.45הפועל אילת2007לבשטיינברג2

14בנים זכר100גב01:05.28מכבי וייסגל2007ערןגרובמן3

2007מורןארז4

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר100גב01:07.73השרון

14בנים זכר100גב01:07.74הפועל דולפין נתניה2007לאוןגרשגורין5

14בנים זכר100גב01:08.50מכבי כפר המכביה2007אלןגרינברג6

14בנים זכר100גב01:08.52מכבי כפר המכביה2007דנילאיבנוב7

14בנים זכר100גב01:08.54הפועל קרית טבעון2007יואבסגל8

14בנים זכר100גב01:08.89הפועל בת ים2007נתנאלנובוסד9

14בנים זכר100גב01:09.56מכבי שוהם2007שירפסון10

14בנים זכר100גב01:09.97מכבי כפר המכביה2007תמירברכר11

14בנים זכר100גב01:10.04מכבי תל אביב2007נדבגולן12

14בנים זכר100גב01:10.20.ב. הפועל כפר סבא ב2007ארזדרור13

14בנים זכר100גב01:10.48רעות. מ.מכבי פ2007איתירום14

14בנים זכר100גב01:10.55מכבי וייסגל2007נבוקפלן15

14בנים זכר100גב01:10.68בני הרצליה2007אריאלמורב16

14בנים זכר100גב01:10.86מכבי קרית אונו2007יהליהרצקה17

2007רוםפוקס18

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר100גב01:11.14(ס"מתנ)

14בנים זכר100גב01:11.54מכבי כפר המכביה2007איליהאיבנוב19

14בנים זכר100גב01:11.76מכבי קרית אונו2007סיוןבן עמי20



14בנים זכר100גב01:11.76הפועל דולפין נתניה2007יריןלוי20

14בנים זכר100גב01:12.10הפועל דולפין נתניה2007ליאםימין22

14בנים זכר100גב01:12.23מכבי קרית ביאליק2007רונייצחק שדה23

14בנים זכר100גב01:12.33מכבי כפר המכביה2007ליאלמיקא24

14בנים זכר100גב01:12.46מכבי כפר המכביה2007אריאלאיווניצקי25

14בנים זכר100גב01:12.49הפועל אולימפ נתניה2007עידןפאר26

14בנים זכר100גב01:12.59הפועל פליפר חדרה2007נירלודרינסקי27

2007עידוכרמון28

קאנטרי "מכבי אוסו 

14בנים זכר100גב01:12.71ג"ר" גבעתיים

14בנים זכר100גב01:12.82מכבי חיפה2007אחמדעודה29

14בנים זכר100גב01:12.93מכבי קרית אונו2007נדבאקשטיין30

14בנים זכר100גב01:13.18א משגב.הפועל מ2007אופיראפק31

14בנים זכר100גב01:13.25הפועל דולפין נתניה2007מקסיםקליין32

14בנים זכר100גב01:13.27מכבי נהריה2007מיכאלשפובלנקו33

14בנים זכר100גב01:13.44מכבי קרית ביאליק2007דניאלרוזמן34

14בנים זכר100גב01:13.68הפועל שחייני הנגב2007יונתן יוסףשינוק35

14בנים זכר100גב01:13.80הפועל עמק חפר2007זוהרצימרמן36

14בנים זכר100גב01:13.86הפועל ערד2007אמילקרייב37

14בנים זכר100גב01:13.89מכבי וייסגל2007לירון אמילשוקר38

14בנים זכר100גב01:14.57מכבי שוהם2007רוםבק39

14בנים זכר100גב01:14.74.ב. הפועל כפר סבא ב2007נמרודברוורמן40

14בנים זכר100גב01:15.02מכבי קרית ביאליק2007איתישולמן41

14בנים זכר100גב01:15.08הפועל בית איל2007רוןהירשפלד42

14בנים זכר100גב01:15.57הפועל דולפין נתניה2007רפאלגפי43

2007מרקקובדלו44

הפועל פתח תקווה 

14בנים זכר100גב01:16.80כדור מים

14בנים זכר100גב01:16.90הפועל אולימפ נתניה2007שחראויקנין45



2007עמיתארליך46

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר100גב01:16.99(ס"מתנ)

2007אורבן יהודה47

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר100גב01:17.28השרון

14בנים זכר100גב01:17.54מכבי חיפה2007אלוןברקאי48

14בנים זכר100גב01:17.79מכבי חיפה2007ליאםיחיא49

14בנים זכר100גב01:17.93מכבי וייסגל2007יפתחאלון50

14בנים זכר100גב01:18.01הפועל קרית טבעון2007אלוןאורן51

2007יהליגיל52

קאנטרי "מכבי אוסו 

14בנים זכר100גב01:18.19ג"ר" גבעתיים

2007מתןבן שמואל53

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר100גב01:18.55(ס"מתנ)

2007רוןשניידר54

הפועל מועדון קרית 

14בנים זכר100גב01:18.57אתא

14בנים זכר100גב01:18.65הפועל דולפין נתניה2007עוזבלומברג55

14בנים זכר100גב2007TLV SWIM01:19.14יאירקוקיא56

14בנים זכר100גב01:19.52מכבי חיפה2007גיאמנדל57

14בנים זכר100גב01:19.88מכבי חיפה2007יואבגסטפרוינד58

14בנים זכר100גב01:20.15הפועל גליל עליון2007אליעדאברהם59

14בנים זכר100גב01:20.76מכבי אשדוד2007מאורלנסקי60

14בנים זכר100גב01:21.14הפועל דולפין נתניה2007עדיצמח61

14בנים זכר100גב2007Eilat Swimming01:21.19אנדרה אריאלחודייב62

14בנים זכר100גב01:21.51מכבי חיפה2007דניאללב63

14בנים זכר100גב01:21.59הפועל נס ציונה2007רזהיימן64

14בנים זכר100גב01:21.79רמלה. ס.מ2007גלעדכהן65

14בנים זכר100גב01:22.24מכבי וייסגל2007יונתןופרינסקי66

14בנים זכר100גב01:22.53הפועל שחייני הנגב2007שגיאערוסי67

14בנים זכר100גב01:22.71הפועל ערד2007תומרהדר68

14בנים זכר100גב01:22.73הפועל עמק יזרעאל2007דאודיאבישי69

2007דניאלפיינר70

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר100גב01:23.60השרון



14בנים זכר100גב01:24.58הפועל עומר2007עבדללהקיעאן71

14בנים זכר100גב01:25.42מכבי אשדוד2007אדםיודין72

14בנים זכר100גב01:25.57מכבי אשדוד2007דניחריסטיוק73

14בנים זכר100גב01:26.36הפועל עמק חפר2007לירןמוזירסקי74

14בנים זכר100גב01:27.69.ב. הפועל כפר סבא ב2007אביבויטמן75

14בנים זכר100גב01:28.19מכבי נצרת2007אנוארבאשא76

2007נועםהרר-

קאנטרי "מכבי אוסו 

14בנים זכר100גבDQג"ר" גבעתיים

14בנים זכר100גבDQ.ב. הפועל כפר סבא ב2007יובלאבנון-

14בנים זכר100גבDNSמכבי אקווה יפיע2007פיראסעודה-

2007דודבן שמחון-

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר100גבDNS(ס"מתנ)

נקבה200חופשי02:32.43רעות. מ.מכבי פ2010אוריכהן1

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:32.73הפועל גליל עליון2010זואיולפיש2

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:37.68הפועל דולפין נתניה2010תמריאנובסקי3

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:39.84הפועל עמק חפר2010יובליומטוביאן4

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:40.56הפועל בת ים2010ליאורהקלטיצוק5

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:40.68בני הרצליה2010נוריתמקליס6

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:41.78הפועל שחייני הנגב2010אליאןשלמייב7

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:43.81הפועל דולפין נתניה2010מיכלקוזירב8

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:43.87מכבי שוהם2010מיהפלג9

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:45.02הפועל עמק יזרעאל2010נגהמגל10

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:46.99מכבי שוהם2010דפנהזוטא11

בנות 

10-11

2010נוגהבן מנחם12

צור - מכבי כוכב יאיר 

נקבה200חופשי02:47.32יגאל

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:47.72הפועל בית שמש2010אסתיאיגולינסקי13

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:49.14מכבי כפר המכביה2010תהלאלבז14

בנות 

10-11



נקבה200חופשי02:49.76מכבי קרית ביאליק2010אליאנהבריזגונוב15

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:50.42בני הרצליה2010איזידטנו16

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:51.37מכבי וייסגל2010גאיהבניס17

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:56.50.ב. הפועל כפר סבא ב2010עמנואל'סטרוז18

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:56.60הפועל דולפין נתניה2010עדישבילי19

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:56.68הפועל דולפין נתניה2010נעמהחזן20

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:57.32רעות. מ.מכבי פ2010אמיליחנוכייב21

בנות 

10-11

2010ניבהראל22

הפועל מועדון קרית 

נקבה200חופשי02:58.57אתא

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:58.64מכבי אשדוד2010פז-חןזלויצקי23

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:58.92.ב. הפועל כפר סבא ב2010עופריזיו24

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:59.29הפועל דולפין נתניה2011שיריהוכמן25

בנות 

10-11

נקבה200חופשי02:59.88הפועל דולפין נתניה2010מייהעשור26

בנות 

10-11

נקבה200חופשי03:00.75.ב. הפועל כפר סבא ב2011עדיבן חיים27

בנות 

10-11

נקבה200חופשי03:01.55הפועל דולפין נתניה2010הילהראובני28

בנות 

10-11

נקבה200חופשי03:02.16הפועל דולפין נתניה2011מאיהדור29

בנות 

10-11

נקבה200חופשי03:02.83הפועל דולפין נתניה2011יקטרינהוב'יז30

בנות 

10-11

נקבה200חופשי03:03.32הפועל דולפין נתניה2010ירדןטרני31

בנות 

10-11

נקבה200חופשי03:04.55הפועל ירושלים2010אילהגליס32

בנות 

10-11

נקבה200חופשי03:07.77.ב. הפועל כפר סבא ב2010ליריקדמון33

בנות 

10-11

נקבה200חופשי03:08.00מכבי נהריה2010שובליקוטי34

בנות 

10-11

נקבה200חופשי03:08.45מכבי חיפה2010קאריןסובורובר35

בנות 

10-11

נקבה200חופשי03:11.03רמלה. ס.מ2010מאימיריל36

בנות 

10-11

נקבה200חופשי03:14.84רעות. מ.מכבי פ2010אמהחזן וייטרוב37

בנות 

10-11

נקבה200חופשי03:18.18מכבי אשדוד2011עדיטאטור38

בנות 

10-11

2010זיופוקס39

הפועל רמת הנגב 

נקבה200חופשי03:21.63(ס"מתנ)

בנות 

10-11



נקבה200חופשי03:23.24.ב. הפועל כפר סבא ב2010תמרהורשבסקי40

בנות 

10-11

נקבה200חופשיDQהפועל דולפין נתניה2011נועההיבל-

בנות 

10-11

נקבה200חופשיDNSבני הרצליה2010איזידטנו-

בנות 

10-11

נקבה200חופשיDNSהפועל עמק יזרעאל2010גליפרנקל-

בנות 

10-11

נקבה200חופשיDNSבני הרצליה2010איזידטנו-

בנות 

10-11

נקבה200חופשיDNSהפועל דולפין נתניה2010אלונהחזן-

בנות 

10-11

זכר200חופשי02:26.46הפועל אילת2010ייגורקוסטין1

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:28.43.ב. הפועל כפר סבא ב2010תומררוזנר2

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:30.00הפועל עמק חפר2010יונתןנדל3

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:31.82הפועל דולפין נתניה2010נעםשקד4

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:33.41רמלה. ס.מ2010איגורסבלייב5

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:37.99רעות. מ.מכבי פ2010רוןזילברברג6

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:38.40בני הרצליה2010יהונתןרבין7

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:38.68הפועל עומר2010דמיטריירובוי8

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:40.85מכבי קרית ביאליק2010שוןפומברג9

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:41.05הפועל בת ים2010אריאלזורבסקי10

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:41.42הפועל נס ציונה2010ענבריוסקוביץ לב ארי11

-10בנים 

11

2010יואבזהר12

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:41.76זכר200חופשי

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:42.41הפועל דולפין נתניה2010ליאםגליקמן13

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:43.60רעות. מ.מכבי פ2011לביאגפן משיח14

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:44.25הפועל בת ים2010יונתןלפטניקוב15

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:44.62מכבי קרית אונו2010ליאורמלכי16

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:44.83הפועל דולפין נתניה2010רוןבר און17

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:44.86הפועל ירושלים2010עידןאהרוני18

-10בנים 

11



זכר200חופשי02:44.88מכבי נהריה2011אנטוניברזקין19

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:45.09רמלה. ס.מ2010נעםארונוב20

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:45.12הפועל גליל עליון2010יניבגוטמן21

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:47.12הפועל בת ים2010ברקאדם22

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:47.35הפועל בית איל2010איתמרסוויד23

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:47.35בני הרצליה2010זאב רועידימונד23

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:47.40הפועל שחייני הנגב2010מארקלרנר25

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:47.82מכבי קרית אונו2010גיאביטון ולב26

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:47.88מכבי תל אביב2011אדם פרדקיןהרלב27

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:48.51הפועל דולפין נתניה2010דניאלגיל28

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:49.02מכבי וייסגל2010הראללמפרט29

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:49.47א משגב.הפועל מ2010שגיאסברדלוב30

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:50.11הפועל דולפין נתניה2010איתןפלוס31

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:50.15הפועל אולימפ נתניה2010רותםאפשטיין32

-10בנים 

11

2010אליסולמן33

הפועל מועדון קרית 

זכר200חופשי02:52.40אתא

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:52.86הפועל בת ים2010עידוטורשו34

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:53.12הפועל באר טוביה2011איתןרויטבורג35

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:53.47רעות. מ.מכבי פ2010יואבוייס36

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:53.90מכבי קרית ביאליק2011ניסוןחיזגילוב37

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:54.30א משגב.הפועל מ2010נועםהדרי38

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:55.00מכבי וייסגל2010ירוןטיבי39

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:55.04רמלה. ס.מ2011עמיתורסולקר40

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:56.88הפועל עמק יזרעאל2011תאופיקסראחנה41

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:56.91בני הרצליה2010זיוברדרן42

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:57.51רעות. מ.מכבי פ2010אלוןלשמנוב43

-10בנים 

11



זכר200חופשי02:57.77מכבי כפר המכביה2010רועיקלנדרוב44

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:58.31מכבי וייסגל2010אוריקסלברנר45

-10בנים 

11

זכר200חופשי02:58.45מכבי אשדוד2010אלוןשטיינברג46

-10בנים 

11

זכר200חופשי03:02.30מכבי נצרת2010'ורג'גי'סארג47

-10בנים 

11

2010נועםסובולנקו48

הפועל מועדון קרית 

זכר200חופשי03:02.53אתא

-10בנים 

11

זכר200חופשי03:03.41מכבי וייסגל2010יהלבריהון49

-10בנים 

11

זכר200חופשי03:05.54מכבי קרית אונו2010רןסלע50

-10בנים 

11

זכר200חופשי03:06.13מכבי וייסגל2010איתמררוזנשטרך51

-10בנים 

11

זכר200חופשי03:06.44.ב. הפועל כפר סבא ב2011איתןשפר52

-10בנים 

11

זכר200חופשי03:09.37.ב. הפועל כפר סבא ב2010רםלניאדו53

-10בנים 

11

זכר200חופשי03:14.13.ב. הפועל כפר סבא ב2010טלאלגזי54

-10בנים 

11

זכר200חופשיDNSבני הרצליה2010זאב רועידימונד-

-10בנים 

11

זכר200חופשיDNSבני הרצליה2010זאב רועידימונד-

-10בנים 

11

זכר200חופשיDNSמכבי חיפה2010דודוייסבורג-

-10בנים 

11

12בנות נקבה200חופשי02:19.77הפועל אולימפ נתניה2009רבקה'אנדרוביץ1

12בנות נקבה200חופשי02:24.72רעות. מ.מכבי פ2009נועהקליש2

2009אביהבלומברג3

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה200חופשי02:28.42ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה200חופשי02:31.48מכבי קרית ביאליק2009מריהקרבקוב4

12בנות נקבה200חופשי02:34.00מכבי חיפה2009טטיאנהמחמוד5

12בנות נקבה200חופשי02:35.17הפועל בת ים2009פרלהחשמה6

12בנות נקבה200חופשי02:35.96הפועל בת ים2009פילאר מריהחשמה7

12בנות נקבה200חופשי02:36.33מכבי וייסגל2009נועהקרני8

12בנות נקבה200חופשי02:37.65בני הרצליה2009מאיהקרייניק9

2009גליבן משה10

צור - מכבי כוכב יאיר 

12בנות נקבה200חופשי02:38.03יגאל



12בנות נקבה200חופשי02:38.17מכבי כפר המכביה2009אוהגולצוב11

12בנות נקבה200חופשי02:38.50הפועל נס ציונה2009אילהפרידמן12

12בנות נקבה200חופשי02:38.83מכבי קרית ביאליק2009עמיתואקנין13

12בנות נקבה200חופשי02:39.81הפועל פליפר חדרה2009טינהמומינוביץ14

12בנות נקבה200חופשי02:40.25רעות. מ.מכבי פ2009אביגילרגב15

12בנות נקבה200חופשי02:40.44מכבי נהריה2009עינבזומרפלד16

12בנות נקבה200חופשי02:40.46רעות. מ.מכבי פ2009אבישגשורק17

12בנות נקבה200חופשי02:41.07הפועל פלרם זבולון2009עדןהודרה18

12בנות נקבה200חופשי02:41.08מים אילת'הפועל ג2009מוראללוף19

2009הילהפדאלי20

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:42.3712בנות נקבה200חופשי

12בנות נקבה200חופשי02:42.50בני הרצליה2009נטלי שרהמקליס21

12בנות נקבה200חופשי02:42.63מכבי קרית ביאליק2009דומיניקהובה'קוצ22

12בנות נקבה200חופשי02:44.18מכבי קרית אונו2009יעלדרי23

12בנות נקבה200חופשי02:44.49הפועל גליל עליון2009נעהאדרי24

12בנות נקבה200חופשי02:46.10מכבי קרית ביאליק2009הילהלרנר25

2009אנהאנטין26

הפועל עירוני הוד 

12בנות נקבה200חופשי02:46.20השרון

12בנות נקבה200חופשי02:46.24הפועל דולפין נתניה2009פלגלוי27

2009עומררביץ28

הפועל עירוני הוד 

12בנות נקבה200חופשי02:46.51השרון

12בנות נקבה200חופשי02:46.69רמלה. ס.מ2009יהודיתדרעי29

2009אביבגלעד30

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:47.8012בנות נקבה200חופשי

12בנות נקבה200חופשי2009TLV SWIM02:47.89יובלקריסטל31

12בנות נקבה200חופשי02:49.36מכבי אשדוד2009אליאןשפירא32

12בנות נקבה200חופשי02:50.11מכבי נצרת2009נא'גאבו תאיה33

2009שיארגז34

הפועל מועדון קרית 

12בנות נקבה200חופשי02:50.21אתא

12בנות נקבה200חופשי02:51.05.ב. הפועל כפר סבא ב2009יאנהחסן35



12בנות נקבה200חופשי02:51.32רעות. מ.מכבי פ2009רותםזיו36

12בנות נקבה200חופשי02:51.78מכבי נהריה2009מאיהסורוקין37

12בנות נקבה200חופשי02:52.52הפועל בת ים2009קסניהמרקוב38

2009גלעצמון39

הפועל רמת הנגב 

12בנות נקבה200חופשי02:52.62(ס"מתנ)

2009תמרבר יוסף40

הפועל עירוני הוד 

12בנות נקבה200חופשי02:55.32השרון

2009שירידוד41

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה200חופשי02:56.70ג"ר" גבעתיים

2009ניצןאדלמן42

צור - מכבי כוכב יאיר 

12בנות נקבה200חופשי02:58.02יגאל

12בנות נקבה200חופשי03:02.56מכבי וייסגל2009ליהקושניר43

12בנות נקבה200חופשי03:07.31.ב. הפועל כפר סבא ב2009אלהבאוך44

2009שירההכהן-

הפועל פתח תקווה 

12בנות נקבה200חופשיDQכדור מים

2009מלקזבידה-

הפועל לב הגליל 

12בנות נקבה200חופשיDNSנין'סח

12בנות נקבה200חופשיDNS.ב. הפועל כפר סבא ב2009רוניצירקוס-

12בנים זכר200חופשי02:14.95הפועל בת ים2009דניסטוקרב1

12בנים זכר200חופשי02:21.30הפועל בת ים2009עומרחווה2

12בנים זכר200חופשי02:21.57הפועל דולפין נתניה2009אנדריייאקימיאוק3

12בנים זכר200חופשי02:22.18מכבי שוהם2009בןגולדנברג4

12בנים זכר200חופשי02:22.60הפועל בת ים2009יבגניאושינסקי5

12בנים זכר200חופשי02:22.99הפועל אולימפ נתניה2009דניאלקיסלוק6

12בנים זכר200חופשי02:24.76בני הרצליה2009עמיתקסטן מגורי7

12בנים זכר200חופשי02:27.46מכבי וייסגל2009אריאלאלון8

12בנים זכר200חופשי02:27.61הפועל דולפין נתניה2009יהונתן ברונורוזנבלט9

12בנים זכר200חופשי02:28.14הפועל עמק חפר2009מישלאגרונוב10

2009השאםזיד11

הפועל מועדון קרית 

12בנים זכר200חופשי02:28.54אתא

12בנים זכר200חופשי02:30.01רעות. מ.מכבי פ2009נועםמסובי12



12בנים זכר200חופשי02:30.55מכבי קרית אונו2009רועיושלר13

12בנים זכר200חופשי02:30.87ה עצמה רעננה.ל.ע2009בנימין איתןי'מגנאג14

12בנים זכר200חופשי02:30.97מכבי קרית אונו2009יותםסיון15

12בנים זכר200חופשי02:31.09הפועל בת ים2009דןשדה16

12בנים זכר200חופשי02:31.25הפועל פליפר חדרה2009מתןימין17

12בנים זכר200חופשי02:31.38הפועל שחייני הנגב2009נועםלבובסקי18

12בנים זכר200חופשי02:31.83הפועל דולפין נתניה2009גלוסצקי19

12בנים זכר200חופשי02:32.04הפועל דולפין נתניה2009בןרוזנפלד20

12בנים זכר200חופשי02:32.69הפועל דולפין נתניה2009יותםגרסיה21

12בנים זכר200חופשי02:32.82מכבי קרית ביאליק2009דודצוקרמן22

12בנים זכר200חופשי02:33.07מכבי קרית ביאליק2009מוריאלרוזנפלד23

12בנים זכר200חופשי02:33.20מכבי שוהם2009עמיתמזרחי24

12בנים זכר200חופשי02:33.69הפועל ירושלים2009מקסשמריה25

12בנים זכר200חופשי02:33.70מכבי וייסגל2009אריאלחגי26

12בנים זכר200חופשי02:33.76רעות. מ.מכבי פ2009אלוןפרנט27

12בנים זכר200חופשי02:34.33מכבי שוהם2009מיכאלבירנבאום28

12בנים זכר200חופשי02:35.43הפועל עומר2009אלוןטרויאק29

12בנים זכר200חופשי02:35.68הפועל בת ים2009רוסלןאגלאנטון30

12בנים זכר200חופשי02:36.18מכבי קרית אונו2009מתןעמיר31

12בנים זכר200חופשי02:36.68מכבי קרית ביאליק2009אדםקיזנר32

12בנים זכר200חופשי02:38.17הפועל עומר2009ליאונובק33

12בנים זכר200חופשי02:38.32הפועל דולפין נתניה2009אריאלוקסלר34

12בנים זכר200חופשי02:38.45הפועל אולימפ נתניה2009איתמרבילינסון35

2009עידןברוכמן36

הפועל מועדון קרית 

12בנים זכר200חופשי02:38.74אתא

12בנים זכר200חופשי02:39.72א משגב.הפועל מ2009אילייאקוני37



12בנים זכר200חופשי02:40.07מכבי שוהם2009אוריינאי38

12בנים זכר200חופשי02:40.16מכבי קרית ביאליק2009שוןוורונקוב39

12בנים זכר200חופשי02:40.26הפועל דולפין נתניה2009רוןמרקיזנו40

12בנים זכר200חופשי02:40.29הפועל דולפין נתניה2009כפירכהן41

12בנים זכר200חופשי02:40.71מכבי חיפה2009שייוזף42

12בנים זכר200חופשי02:40.90מכבי שוהם2009מאורגולן43

12בנים זכר200חופשי02:41.54מכבי וייסגל2009יונתןקפלן44

12בנים זכר200חופשי02:41.91מכבי וייסגל2009גיארנצקי'צ45

12בנים זכר200חופשי02:42.23מכבי חיפה2009יעקב'חיניץ46

12בנים זכר200חופשי02:42.33מכבי נהריה2009נועםקגנוביץ47

12בנים זכר200חופשי02:42.41מכבי תל אביב2009יונתןקרסיק48

12בנים זכר200חופשי02:43.47מכבי וייסגל2009גלעדשושן49

12בנים זכר200חופשי02:43.82מכבי תל אביב2009מרינוסיגוורט50

12בנים זכר200חופשי02:45.05מכבי שוהם2009עידואייזיקס51

12בנים זכר200חופשי02:46.03מכבי קרית ביאליק2009אריאלישראלי52

12בנים זכר200חופשי02:47.00מכבי כפר המכביה2009יואבהופנר53

2009גיאגלוזמן54

הפועל פתח תקווה 

12בנים זכר200חופשי02:47.46כדור מים

12בנים זכר200חופשי02:47.60מכבי נהריה2009נילו'בנג55

2009אלוןברמן56

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:47.7912בנים זכר200חופשי

12בנים זכר200חופשי02:47.93מכבי נצרת2009אדוארדעאנק57

12בנים זכר200חופשי02:48.05הפועל אולימפ נתניה2009מקסיםיק'קומיסרצ58

12בנים זכר200חופשי02:49.67הפועל פליפר חדרה2009אשבלארד59

12בנים זכר200חופשי02:49.77מכבי קרית ביאליק2009נירדרוקר60

12בנים זכר200חופשי02:49.89מכבי קרית ביאליק2009בריחלדמן61

12בנים זכר200חופשי02:50.85מכבי כפר המכביה2009אלוןפינס62



12בנים זכר200חופשי02:51.05מכבי וייסגל2009מתןאפשטיין63

2009ארטמיינבולקה64

הפועל פתח תקווה 

12בנים זכר200חופשי02:51.55כדור מים

12בנים זכר200חופשי02:51.73הפועל דולפין נתניה2009תורןלוין65

12בנים זכר200חופשי02:52.83.ב. הפועל כפר סבא ב2009נועםהוך-גוטנר66

12בנים זכר200חופשי02:53.35ה עצמה רעננה.ל.ע2009אסףאזרן67

12בנים זכר200חופשי02:54.28הפועל עמק חפר2009אלוןלביא68

12בנים זכר200חופשי02:54.43הפועל בית שמש2009ענבגפני69

2009איתידגן-

הפועל מועדון קרית 

12בנים זכר200חופשיDNSאתא

13בנות נקבה200חופשי02:20.41הפועל פליפר חדרה2008עדהטובלין1

13בנות נקבה200חופשי02:22.18מכבי קרית ביאליק2008רותםשם טוב2

13בנות נקבה200חופשי02:22.69.ב. הפועל כפר סבא ב2008ירדןהראל3

2008דוריהגורלסקי4

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:23.7113בנות נקבה200חופשי

13בנות נקבה200חופשי02:25.51מכבי שוהם2008תמרזיסמן5

13בנות נקבה200חופשי02:25.58בני הרצליה2008נוגהברוך6

13בנות נקבה200חופשי02:25.87מכבי קרית ביאליק2008ניקולטאובין7

13בנות נקבה200חופשי02:26.35מכבי נהריה2008מישלסנובסקי8

2008שיוקסמן נעמן9

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:26.4313בנות נקבה200חופשי

2008אגםקרליגנו10

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:29.6313בנות נקבה200חופשי

13בנות נקבה200חופשי02:29.85הפועל בית שמש2008ריםחלואני11

13בנות נקבה200חופשי02:29.89בני הרצליה2008מיקהויס12

13בנות נקבה200חופשי02:31.66מכבי חיפה2008אלכסנדרה'מיסקביץ13

13בנות נקבה200חופשי02:31.85מכבי נהריה2008אופירחיים הכהן14

13בנות נקבה200חופשי02:32.70רמלה. ס.מ2008סופיהשישקוב15

2008מיכלפוזיילוב16

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:32.7313בנות נקבה200חופשי



2008תמהפלמר17

הפועל רמת הנגב 

13בנות נקבה200חופשי02:32.74(ס"מתנ)

13בנות נקבה200חופשי02:32.77מכבי נהריה2008שקדגולדברג הרפז18

2008שירשמש19

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:33.0913בנות נקבה200חופשי

13בנות נקבה200חופשי02:33.22מכבי נהריה2008נויהגרימברג20

13בנות נקבה200חופשי02:33.28הפועל ירושלים2008פרל אסתרבן עוליאל21

2008גולןגל22

הפועל עירוני הוד 

13בנות נקבה200חופשי02:34.04השרון

13בנות נקבה200חופשי02:34.58הפועל בת ים2008אוריהרכאח23

13בנות נקבה200חופשי02:35.57א משגב.הפועל מ2008איילהשהם24

13בנות נקבה200חופשי02:36.05הפועל קרית טבעון2008נגהרנדלר25

2008מיקהשובל26

הפועל עירוני הוד 

13בנות נקבה200חופשי02:37.34השרון

13בנות נקבה200חופשי02:37.49הפועל עמק חפר2008יובלפרלמן27

13בנות נקבה200חופשי02:38.63מכבי חיפה2008רותםגלבוע28

13בנות נקבה200חופשי02:39.31רמלה. ס.מ2008ניקולרוס29

13בנות נקבה200חופשי02:39.74הפועל עומר2008מאיהאפקישב30

13בנות נקבה200חופשי02:40.21הפועל דולפין נתניה2008ערבהברזילי31

13בנות נקבה200חופשי02:40.72ה עצמה רעננה.ל.ע2008טליהקוסקס32

13בנות נקבה200חופשי02:41.31הפועל עמק יזרעאל2008איהקפלן33

13בנות נקבה200חופשי02:41.41ה עצמה רעננה.ל.ע2008צופיהיוקליס34

13בנות נקבה200חופשי02:41.68הפועל דולפין נתניה2008מיקהשנק35

13בנות נקבה200חופשי02:42.25הפועל דולפין נתניה2008עדןוינברג36

13בנות נקבה200חופשי02:45.37הפועל עמק חפר2008ליהייגר37

13בנות נקבה200חופשי02:45.61הפועל דולפין נתניה2008אביגילפורת38

13בנות נקבה200חופשי02:46.52.ב. הפועל כפר סבא ב2008איסארסמארה39

13בנות נקבה200חופשי02:49.91הפועל ירושלים2008יסמיןעליאן40

13בנות נקבה200חופשי02:50.08מכבי נהריה2008נעמהפיין41



2008שירהכהן42

הפועל פתח תקווה 

13בנות נקבה200חופשי02:50.87כדור מים

2008מיליגלדסטון43

צור - מכבי כוכב יאיר 

13בנות נקבה200חופשי02:52.75יגאל

2008אמהגלדיש44

קאנטרי "מכבי אוסו 

13בנות נקבה200חופשי02:53.30ג"ר" גבעתיים

2008קריסטינהגיטמן45

הפועל מועדון קרית 

13בנות נקבה200חופשי02:56.18אתא

13בנות נקבה200חופשי03:00.50הפועל בית איל2008אנהקריצקי46

13בנים זכר200חופשי02:13.61הפועל ירושלים2008בןפאחט1

13בנים זכר200חופשי02:13.91הפועל בת ים2008עומריעבדלשאפי2

13בנים זכר200חופשי02:18.32מכבי וייסגל2008איתישפייזר3

2008לידוררחמן4

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:18.7913בנים זכר200חופשי

13בנים זכר200חופשי02:18.84מכבי חיפה2008קירילגרסימנקו5

13בנים זכר200חופשי02:20.14מכבי נהריה2008יובלבוקין6

13בנים זכר200חופשי02:20.49הפועל ירושלים2008אילנחמיה7

2008יריןשמאי8

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:20.5013בנים זכר200חופשי

13בנים זכר200חופשי02:21.26מכבי קרית אונו2008עידןגמליאל9

13בנים זכר200חופשי02:21.43מכבי קרית אונו2008איתידור10

13בנים זכר200חופשי02:21.76מכבי כפר המכביה2008אסףסקל11

13בנים זכר200חופשי02:22.23הפועל עומר2008מקסיםרובינשטיין12

13בנים זכר200חופשי02:22.64הפועל בת ים2008סםגורוחובסקי13

13בנים זכר200חופשי02:22.74בני הרצליה2008איתן שלמהדימונד14

13בנים זכר200חופשי02:23.07הפועל אולימפ נתניה2008שליוויכמן15

2008שגיאכהן16

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:23.4413בנים זכר200חופשי

13בנים זכר200חופשי02:23.92הפועל ירושלים2008איתםהכהן17

13בנים זכר200חופשי02:24.59הפועל גליל עליון2008עידורז18

13בנים זכר200חופשי02:24.79בני הרצליה2008עידןאנגל19



13בנים זכר200חופשי02:26.20רעות. מ.מכבי פ2008תמירסמויליץ20

13בנים זכר200חופשי02:26.39מכבי קרית אונו2008איתמרכהן21

13בנים זכר200חופשי02:27.02הפועל קרית טבעון2008איתןניק'קניז22

13בנים זכר200חופשי02:27.03מכבי תל אביב2008יהונתן גלבנימין23

13בנים זכר200חופשי02:27.06מכבי קרית ביאליק2008גלעדאוסיפוב24

13בנים זכר200חופשי02:27.06רעות. מ.מכבי פ2008יותםאיל24

2008ליאםנקיס26

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:27.1213בנים זכר200חופשי

2008שוןשטרן27

הפועל מועדון קרית 

13בנים זכר200חופשי02:27.25אתא

2008דניאלגלוזמן28

הפועל פתח תקווה 

13בנים זכר200חופשי02:27.45כדור מים

13בנים זכר200חופשי02:27.46הפועל דולפין נתניה2008איתןייב'גאוגז29

13בנים זכר200חופשי02:27.84הפועל גליל עליון2008זוהריצחקי30

13בנים זכר200חופשי02:28.84מכבי קרית ביאליק2008רועיקינן31

13בנים זכר200חופשי02:28.92מים אילת'הפועל ג2008עמריבן טובים32

13בנים זכר200חופשי02:28.93הפועל בית שמש2008דניאליודין33

13בנים זכר200חופשי02:29.01הפועל עמק יזרעאל2008יצחקשרם34

13בנים זכר200חופשי02:29.32מכבי נהריה2008תומררודמן35

13בנים זכר200חופשי02:29.80ה עצמה רעננה.ל.ע2008אדםטילמן36

13בנים זכר200חופשי02:29.93מכבי אשדוד2008לידןמן'קיצ37

13בנים זכר200חופשי02:30.01הפועל פלרם זבולון2008עומררגב38

13בנים זכר200חופשי02:30.20רעות. מ.מכבי פ2008אריאלרחמילביץ39

13בנים זכר200חופשי02:31.79הפועל ירושלים2008לביאכהנא40

13בנים זכר200חופשי02:31.88ה עצמה רעננה.ל.ע2008רעישלום יודפת41

2008יהליאתרן42

הפועל עירוני הוד 

13בנים זכר200חופשי02:31.92השרון

13בנים זכר200חופשי02:32.27מכבי קרית ביאליק2008גלרוןסיטניקוב43

13בנים זכר200חופשי02:33.08מכבי קרית אונו2008אוריקלו44



13בנים זכר200חופשי02:34.57רעות. מ.מכבי פ2008אדרמושקוביץ45

13בנים זכר200חופשי02:34.59מכבי נהריה2008אורלוין46

13בנים זכר200חופשי02:34.99מכבי תל אביב2008יונתןסולטר47

13בנים זכר200חופשי02:35.15הפועל שחייני הנגב2008נדבפרץ48

13בנים זכר200חופשי02:36.44מכבי נהריה2008יעקב אושראטרשוילי49

13בנים זכר200חופשי02:36.58.ב. הפועל כפר סבא ב2008ואד'גסמארה50

13בנים זכר200חופשי02:37.90מכבי חיפה2008ארתורסמסון51

13בנים זכר200חופשי02:39.43מכבי וייסגל2008אורישגיב52

13בנים זכר200חופשי02:39.55מכבי נצרת2008ראמיאבו שקארה53

13בנים זכר200חופשי02:41.48הפועל דולפין נתניה2008יבגנידורפמן גלבורדו54

13בנים זכר200חופשי02:41.74הפועל אולימפ נתניה2008איתןאמיר55

13בנים זכר200חופשי02:42.63הפועל דולפין נתניה2008אליאורחדד56

13בנים זכר200חופשי02:42.64הפועל שחייני הנגב2008גלעדרמתי57

13בנים זכר200חופשי02:45.45מכבי נצרת2008פואדמרשי58

13בנים זכר200חופשיDNSבני הרצליה2008איתן שלמהדימונד-

13בנים זכר200חופשי2008Eilat SwimmingDNSאילןאימנילוב-

14בנים זכר200חופשי02:02.16הפועל בת ים2007נתניאלפושקה1

14בנים זכר200חופשי02:04.70מכבי וייסגל2007אלןטרייבוך2

14בנים זכר200חופשי02:07.59מכבי אשדוד2007אוראלשטיינברג3

2007יוחאיברוש4

הפועל פתח תקווה 

14בנים זכר200חופשי02:08.09כדור מים

14בנים זכר200חופשי02:08.13הפועל בת ים2007עידושפירא5

14בנים זכר200חופשי02:08.55הפועל בת ים2007נתנאלנובוסד6

14בנים זכר200חופשי02:09.48.ב. הפועל כפר סבא ב2007ברקרוזנצוויג7

14בנים זכר200חופשי02:09.54מכבי כפר המכביה2007דנילאיבנוב8



14בנים זכר200חופשי02:09.95הפועל עמק חפר2007נעםשחר9

14בנים זכר200חופשי02:11.34מכבי קרית ביאליק2007דקלריסין10

14בנים זכר200חופשי02:12.16הפועל דולפין נתניה2007רועיפרנקל11

14בנים זכר200חופשי02:13.27הפועל דולפין נתניה2007אדםפישמן12

14בנים זכר200חופשי02:13.50הפועל בת ים2007יוחאיפרסמן13

14בנים זכר200חופשי02:13.94מכבי קרית אונו2007דניסקוברב14

14בנים זכר200חופשי02:14.88מכבי אשדוד2007תומרה'דביז15

14בנים זכר200חופשי02:14.93רעות. מ.מכבי פ2007גבריאלסלבי זלבוביץ16

14בנים זכר200חופשי02:15.59.ב. הפועל כפר סבא ב2007אחמדפדילה17

14בנים זכר200חופשי02:15.59רעות. מ.מכבי פ2007נעםבן בסט17

14בנים זכר200חופשי02:16.05הפועל ערד2007עודדחלפי19

14בנים זכר200חופשי02:17.55רעות. מ.מכבי פ2007אמירכנעני20

14בנים זכר200חופשי02:17.66מכבי קרית ביאליק2007איתישולמן21

14בנים זכר200חופשי2007TLV SWIM02:17.73מייקלאסטחוב22

14בנים זכר200חופשי02:18.90מכבי נהריה2007איתינטף23

2007נדבבן ציון24

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר200חופשי02:19.40(ס"מתנ)

14בנים זכר200חופשי02:19.49א משגב.הפועל מ2007יותםאופק25

2007אדוארדזצריני26

הפועל פתח תקווה 

14בנים זכר200חופשי02:20.55כדור מים

14בנים זכר200חופשי02:20.62מכבי חיפה2007אריאלבודילובסקי27

14בנים זכר200חופשי02:20.63הפועל נס ציונה2007אריאלהרשקו28

14בנים זכר200חופשי02:20.73הפועל פליפר חדרה2007גילשאול29

14בנים זכר200חופשי02:20.82הפועל דולפין נתניה2007יואבגל30

14בנים זכר200חופשי02:20.93מכבי קרית ביאליק2007איתילויצקי31

14בנים זכר200חופשי02:21.26הפועל עומר2007זיואלטרמן32

14בנים זכר200חופשי02:21.35בני הרצליה2007יניבכץ33



14בנים זכר200חופשי02:21.44הפועל ירושלים2007אנטוניסוקולסקי34

14בנים זכר200חופשי02:21.58הפועל קרית טבעון2007יואבסגל35

14בנים זכר200חופשי02:21.60מכבי קרית ביאליק2007בסילטאהא36

2007עיליארליך37

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר200חופשי02:21.79השרון

14בנים זכר200חופשי02:21.86הפועל פליפר חדרה2007נירלודרינסקי38

14בנים זכר200חופשי02:21.91הפועל בית שמש2007יובלאוגינץ39

2007נילכרמלי40

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:22.0314בנים זכר200חופשי

14בנים זכר200חופשי02:22.44מכבי אשדוד2007אנדריידנילוב41

14בנים זכר200חופשי02:22.85מכבי תל אביב2007דניאלזמר42

14בנים זכר200חופשי02:23.33הפועל ירושלים2007שרגאברגמן43

14בנים זכר200חופשי02:23.43הפועל שחייני הנגב2007גלבזרנו44

2007אבידןקיסלמן45

הפועל מועדון קרית 

14בנים זכר200חופשי02:23.69אתא

14בנים זכר200חופשי02:23.90הפועל ירושלים2007מקסיםצירפוס46

14בנים זכר200חופשי02:23.99הפועל גליל עליון2007רואיכרמלי47

14בנים זכר200חופשי02:24.00מכבי קרית ביאליק2007אחמדדיאב48

2007ינאירשדי49

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר200חופשי02:24.04(ס"מתנ)

14בנים זכר200חופשי02:24.21הפועל דולפין נתניה2007עדיטראונר50

14בנים זכר200חופשי02:24.37הפועל עומר2007אריאלסימקין51

2007עידוהראל52

צור - מכבי כוכב יאיר 

14בנים זכר200חופשי02:25.20יגאל

14בנים זכר200חופשי02:25.23הפועל ירושלים2007סאמימעה'אבו ג53

14בנים זכר200חופשי02:25.51מכבי אשדוד2007מאורלנסקי54

14בנים זכר200חופשי02:26.09הפועל פליפר חדרה2007עדיגויצו55

14בנים זכר200חופשי02:26.10.ב. הפועל כפר סבא ב2007נמרודברוורמן56

14בנים זכר200חופשי02:26.78הפועל דולפין נתניה2007זיוזביקלסקי57

14בנים זכר200חופשי02:27.42הפועל דולפין נתניה2007גיאמירונוב58



14בנים זכר200חופשי02:27.95מכבי שוהם2007יונתןבר59

14בנים זכר200חופשי02:27.99מכבי תמנון פרדסיה2007אופקויסוסר60

14בנים זכר200חופשי02:28.28מכבי קרית ביאליק2007קירילזימסקי61

14בנים זכר200חופשי02:28.35מכבי קרית אונו2007איתןקוצר62

14בנים זכר200חופשי02:28.54הפועל דולפין נתניה2007מעייןוולנסקי63

14בנים זכר200חופשי02:28.88הפועל עמק יזרעאל2007איתמרבנימיני64

14בנים זכר200חופשי02:29.55הפועל גליל עליון2007נווהויצמן65

2007לבנוןרביב66

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר200חופשי02:30.48(ס"מתנ)

14בנים זכר200חופשי02:30.57הפועל עמק חפר2007תומרפרל67

14בנים זכר200חופשי02:31.68מכבי נהריה2007אריקברזקין68

14בנים זכר200חופשי02:32.20הפועל דולפין נתניה2007עדיצמח69

2007רוןשניידר70

הפועל מועדון קרית 

14בנים זכר200חופשי02:32.63אתא

14בנים זכר200חופשי02:33.34מכבי חיפה2007דניאללב71

14בנים זכר200חופשי02:34.04הפועל בית איל2007רוןהירשפלד72

14בנים זכר200חופשי02:34.38מכבי וייסגל2007אופקציון73

14בנים זכר200חופשי02:34.86מכבי קרית אונו2007בןמאיר74

14בנים זכר200חופשי02:34.96הפועל נס ציונה2007רזהיימן75

14בנים זכר200חופשי02:36.03מכבי אשדוד2007סטיבפיסחוביץ76

2007דניאלפיינר77

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר200חופשי02:37.08השרון

14בנים זכר200חופשי02:41.01הפועל אולימפ נתניה2007איידןפוגל78

14בנים זכר200חופשי02:41.63מכבי חיפה2007ליאםיחיא79

14בנים זכר200חופשיDQמכבי קרית אונו2007אלוןרייספלד-

14בנים זכר200חופשיDNFהפועל פליפר חדרה2007צוקמוסקוביץ-

נקבה200גב02:55.15מכבי כפר המכביה2011איהגליל1

בנות 

10-11



נקבה200גב03:01.01מכבי קרית ביאליק2010אליאנהבריזגונוב2

בנות 

10-11

נקבה200גב03:03.62הפועל בת ים2010אביברכאח3

בנות 

10-11

נקבה200גב03:06.47הפועל שחייני הנגב2010רונישוסטר4

בנות 

10-11

נקבה200גב03:07.99מכבי כפר המכביה2010ליזהקרסיוב5

בנות 

10-11

נקבה200גב03:09.27מכבי קרית ביאליק2010ליאלפבריקנט6

בנות 

10-11

2010שמשרוני7

מכבי ראשון לציון 

SEALS03:09.52נקבה200גב

בנות 

10-11

נקבה200גב03:11.61בני הרצליה2010איזידטנו8

בנות 

10-11

נקבה200גב03:12.32הפועל בת ים2010ליאורהקלטיצוק9

בנות 

10-11

נקבה200גב03:12.54בני הרצליה2011מאיהסול10

בנות 

10-11

נקבה200גב03:13.10הפועל דולפין נתניה2010דנה'רובנוביץ11

בנות 

10-11

נקבה200גב03:13.49מכבי קרית אונו2011הילימיטל12

בנות 

10-11

נקבה200גב03:13.75הפועל ירושלים2010אליסהגורודצקי13

בנות 

10-11

נקבה200גב03:15.82מכבי חיפה2010קאריןסובורובר14

בנות 

10-11

נקבה200גב03:17.10הפועל דולפין נתניה2011נועההיבל15

בנות 

10-11

נקבה200גב03:17.74רעות. מ.מכבי פ2010אמיליחנוכייב16

בנות 

10-11

נקבה200גב03:18.26הפועל דולפין נתניה2011שיריהוכמן17

בנות 

10-11

נקבה200גב03:20.39הפועל דולפין נתניה2010ירדןטרני18

בנות 

10-11

נקבה200גב03:23.80מכבי שוהם2010רונירדנסקי19

בנות 

10-11

נקבה200גב03:23.81הפועל קרית טבעון2010נטעבן ישראל20

בנות 

10-11

נקבה200גב03:26.66מכבי כפר המכביה2010ליאורמזרחי21

בנות 

10-11

נקבה200גב03:32.05הפועל בת ים2011רנטהאגאלאוטין22

בנות 

10-11

נקבה200גב03:34.50מכבי קרית ביאליק2010דניאל מריםטל23

בנות 

10-11

נקבה200גב03:40.53.ב. הפועל כפר סבא ב2010מיקהרוזנר24

בנות 

10-11

נקבה200גב03:40.88.ב. הפועל כפר סבא ב2010נועהמרום25

בנות 

10-11

נקבה200גבDQהפועל קרית טבעון2011מאיהרנדלר-

בנות 

10-11



נקבה200גבDQבני הרצליה2010נוריתמקליס-

בנות 

10-11

נקבה200גבDQהפועל דולפין נתניה2010הילהראובני-

בנות 

10-11

נקבה200גבDNSבני הרצליה2010איזידטנו-

בנות 

10-11

נקבה200גבDNSבני הרצליה2010איזידטנו-

בנות 

10-11

זכר200גב02:48.71הפועל דולפין נתניה2010איתיבירגר1

-10בנים 

11

זכר200גב02:55.85בני הרצליה2010יהונתןרבין2

-10בנים 

11

זכר200גב02:58.94מכבי נהריה2010טימופייברזובסקי3

-10בנים 

11

זכר200גב03:00.66מכבי חיפה2010דניאלקרמינסקי4

-10בנים 

11

זכר200גב03:01.13הפועל ירושלים2010מרקקין'קריוצ5

-10בנים 

11

זכר200גב03:02.22הפועל אולימפ נתניה2010איתןאגייב6

-10בנים 

11

זכר200גב03:02.28הפועל עמק חפר2010אוריהקרדו7

-10בנים 

11

זכר200גב03:03.03רעות. מ.מכבי פ2010אלוןלשמנוב8

-10בנים 

11

זכר200גב03:04.16הפועל ירושלים2010מיכאללוטוחין9

-10בנים 

11

זכר200גב03:05.41מכבי כפר המכביה2010עידןטל10

-10בנים 

11

זכר200גב03:06.25מכבי כפר המכביה2011יותםהופנר11

-10בנים 

11

זכר200גב03:06.91הפועל אולימפ נתניה2010אביבאהרוני12

-10בנים 

11

זכר200גב03:07.21הפועל דולפין נתניה2010נועםבנישתי13

-10בנים 

11

זכר200גב03:08.93מכבי כפר המכביה2010לביאגורליק14

-10בנים 

11

זכר200גב2010TLV SWIM03:10.22גיאישראל15

-10בנים 

11

זכר200גב03:11.35הפועל קרית טבעון2010נועםאברבנאל16

-10בנים 

11

2010טוניטרנדש17

קאנטרי "מכבי אוסו 

זכר200גב03:11.91ג"ר" גבעתיים

-10בנים 

11

זכר200גב03:13.12מכבי כפר המכביה2010רועיקלנדרוב18

-10בנים 

11

זכר200גב03:13.50מכבי קרית ביאליק2011ניסוןחיזגילוב19

-10בנים 

11

2010בועזשטריימר20

הפועל רמת הנגב 

זכר200גב03:13.57(ס"מתנ)

-10בנים 

11



זכר200גב03:15.96רעות. מ.מכבי פ2010אופירשרון21

-10בנים 

11

זכר200גב03:16.08הפועל דולפין נתניה2010דניאלגיל22

-10בנים 

11

זכר200גב03:16.62הפועל דולפין נתניה2011טומיגליקמן23

-10בנים 

11

זכר200גב03:17.05מכבי כפר המכביה2010אדםנרודיצקי24

-10בנים 

11

זכר200גב03:18.73הפועל בת ים2011איתןפרוויז25

-10בנים 

11

זכר200גב03:21.96רעות. מ.מכבי פ2010אוריהמלטה26

-10בנים 

11

זכר200גב03:26.58הפועל דולפין נתניה2011איתי יצחקחלבטובסקי27

-10בנים 

11

זכר200גב03:30.17הפועל דולפין נתניה2010אמיתיהלוי28

-10בנים 

11

זכר200גב03:34.06.ב. הפועל כפר סבא ב2010דודלחניס29

-10בנים 

11

זכר200גב03:34.41הפועל עמק יזרעאל2011דניאליעקב30

-10בנים 

11

זכר200גב03:36.66.ב. הפועל כפר סבא ב2010טלאלגזי31

-10בנים 

11

זכר200גב03:42.71.ב. הפועל כפר סבא ב2010איתןוקסלמן32

-10בנים 

11

זכר200גבDQהפועל דולפין נתניה2011תומרב'דרוניצ-

-10בנים 

11

12בנות נקבה200גב02:38.13מכבי חיפה2009אליזבטגנדל1

12בנות נקבה200גב02:41.80מכבי שוהם2009שחרשגיא2

12בנות נקבה200גב02:42.33רעות. מ.מכבי פ2009נועהקליש3

12בנות נקבה200גב02:44.91מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה4

12בנות נקבה200גב02:46.18הפועל דולפין נתניה2009גאיהמלכי5

12בנות נקבה200גב02:46.50מכבי חיפה2009דיאנהקוריאקין6

2009אביהבלומברג7

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה200גב02:47.69ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה200גב02:53.84מכבי קרית אונו2009נעהאלבו8

2009ליאןנידרהופר9

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה200גב02:53.98ג"ר" גבעתיים

2009אנהגולדברג10

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:54.1212בנות נקבה200גב

12בנות נקבה200גב02:54.45הפועל עמק חפר2009אנא'גותד11



2009זהרכהן הרפניסט12

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה200גב02:55.49ג"ר" גבעתיים

2009מיכלגולקמן13

צור - מכבי כוכב יאיר 

12בנות נקבה200גב02:55.99יגאל

12בנות נקבה200גב02:58.11בני הרצליה2009שירהפנד גיר14

12בנות נקבה200גב02:58.14הפועל עומר2009ענברפרידמן15

12בנות נקבה200גב02:59.38מכבי אשדוד2009רוניחן גולדנברג16

2009ליאורלזרוב17

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה200גב02:59.58ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה200גב02:59.89.ב. הפועל כפר סבא ב2009רוסלנהבשארה18

12בנות נקבה200גב03:01.63רעות. מ.מכבי פ2009רותםזיו19

12בנות נקבה200גב03:02.95מכבי קרית אונו2009מיקהקוגן20

12בנות נקבה200גב03:04.06הפועל גליל עליון2009נמיסחרשוק21

2009טליברנהיים22

מכבי ראשון לציון 

SEALS03:04.3512בנות נקבה200גב

12בנות נקבה200גב03:05.40מכבי קרית ביאליק2009גוליהבן ארי23

2009דריהפיודורוב24

הפועל פתח תקווה 

12בנות נקבה200גב03:06.32כדור מים

12בנות נקבה200גב03:06.66הפועל בת ים2009קסניהמרקוב25

12בנות נקבה200גב03:09.18מכבי וייסגל2009נגהגולדברג26

12בנות נקבה200גב03:13.00בני הרצליה2009לירינידם27

2009מאיהבירנס28

הפועל רמת הנגב 

12בנות נקבה200גב03:13.56(ס"מתנ)

12בנות נקבה200גב03:13.69הפועל דולפין נתניה2009היילישנקר29

12בנות נקבה200גב03:16.28מכבי קרית אונו2009ירדןסדן30

12בנות נקבה200גב03:17.36.ב. הפועל כפר סבא ב2009מאיהסלטר31

12בנות נקבה200גב03:17.55מכבי נהריה2009שני סופיהכפיר32

12בנות נקבה200גב03:20.18מכבי חיפה2009נטעבוימר33

12בנות נקבה200גב03:21.41מכבי חיפה2009אביגילבוימר34

12בנות נקבה200גב03:24.04מכבי וייסגל2009גיל ורדסיפלה35

12בנות נקבה200גבDQהפועל פלרם זבולון2009עדןהודרה-



12בנות נקבה200גבDQבני הרצליה2009שירהורן מרחב-

12בנות נקבה200גבDNS.ב. הפועל כפר סבא ב2009רוניצירקוס-

12בנים זכר200גב02:37.98הפועל ירושלים2009ניתאימאיר1

2009ניראייזברוך2

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:41.7012בנים זכר200גב

12בנים זכר200גב02:47.78הפועל בת ים2009עומרחווה3

12בנים זכר200גב02:49.96הפועל שחייני הנגב2009נועםלבובסקי4

12בנים זכר200גב02:51.93ה עצמה רעננה.ל.ע2009נועםפרבר5

12בנים זכר200גב02:54.88הפועל אילת2009נתנאלסימקין6

12בנים זכר200גב02:54.90מכבי קרית אונו2009יותםסיון7

12בנים זכר200גב02:56.76מכבי שוהם2009כרמלסביצקי8

12בנים זכר200גב02:57.16ה עצמה רעננה.ל.ע2009רןלוי9

12בנים זכר200גב02:57.39מכבי קרית ביאליק2009בריחלדמן10

12בנים זכר200גב02:57.86מכבי וייסגל2009גלעדשושן11

12בנים זכר200גב02:58.92מכבי קרית ביאליק2009שוןליובומסקי12

12בנים זכר200גב02:59.20הפועל בת ים2009אריקגלוזמן13

12בנים זכר200גב02:59.65מכבי וייסגל2009מתןאפשטיין14

12בנים זכר200גב03:00.81הפועל ירושלים2009איתילרין15

12בנים זכר200גב03:01.35מכבי קרית אונו2009עיליכהן16

12בנים זכר200גב03:01.55מכבי אשדוד2009לבאטקין17

2009רותםטמיר18

הפועל רמת הנגב 

12בנים זכר200גב03:01.57(ס"מתנ)

12בנים זכר200גב03:01.86מכבי שוהם2009מאורגולן19

12בנים זכר200גב03:02.13הפועל עמק חפר2009שוןירגייב'צ20

12בנים זכר200גב03:02.48מכבי כפר המכביה2009איתמרשובל21

2009ליאורסידלקובסקי22

הפועל פתח תקווה 

12בנים זכר200גב03:02.54כדור מים



12בנים זכר200גב03:02.77.ב. הפועל כפר סבא ב2009איתמרלוין23

12בנים זכר200גב03:04.76מכבי שוהם2009עידואייזיקס24

12בנים זכר200גב03:05.03מכבי כפר המכביה2009רוםלנדה25

12בנים זכר200גב03:06.17.ב. הפועל כפר סבא ב2009אביבשמואלי26

2009סלאחמסארווה27

צור - מכבי כוכב יאיר 

12בנים זכר200גב03:06.73יגאל

12בנים זכר200גב03:07.11הפועל שחייני הנגב2009אמיתיקורן28

12בנים זכר200גב03:08.04הפועל באר טוביה2009נחמרמור29

12בנים זכר200גב03:08.86בני הרצליה2009נועםסלעי30

12בנים זכר200גב03:10.26מכבי כפר המכביה2009לאוןגרינברג31

12בנים זכר200גב03:10.38הפועל נס ציונה2009איתןטייבלום32

12בנים זכר200גב03:10.49בני הרצליה2009תומרפכט33

12בנים זכר200גב03:10.57הפועל ירושלים2009יובלסרי34

12בנים זכר200גב03:12.43ה עצמה רעננה.ל.ע2009איתןארליך35

12בנים זכר200גב03:13.72.ב. הפועל כפר סבא ב2009נועםהוך-גוטנר36

12בנים זכר200גב03:13.89הפועל ירושלים2009אריקגורודצקי37

12בנים זכר200גב03:32.58מכבי אשדוד2009שישריקר38

12בנים זכר200גבDNSהפועל ירושלים2009עידןסחורוב-

12בנים זכר200גבDNSהפועל באר שבע2009ודיםריצה'פצ-

12בנים זכר200גבDNSהפועל דולפין נתניה2009ענברמסילתי-

13בנות נקבה200גב02:40.47מכבי כפר המכביה2008קמירייס1

13בנות נקבה200גב02:40.78הפועל עמק חפר2008נעמהגרינברג2

13בנות נקבה200גב02:41.13הפועל ירושלים2008פרל אסתרבן עוליאל3

13בנות נקבה200גב02:43.83רעות. מ.מכבי פ2008מאיהשוורץ4

13בנות נקבה200גב02:44.26מכבי נהריה2008מאיהשטיינגרט5



13בנות נקבה200גב02:46.78הפועל באר טוביה2008ליזהגולדפרב6

13בנות נקבה200גב02:47.51בני הרצליה2008נוגהברוך7

13בנות נקבה200גב02:47.62הפועל ירושלים2008נוילביאן8

13בנות נקבה200גב02:50.02הפועל דולפין נתניה2008רותגוטמן9

13בנות נקבה200גב02:51.22מכבי וייסגל2008ליאוררוזנבוים10

13בנות נקבה200גב02:51.26מכבי נהריה2008אופירחיים הכהן11

2008אלה'דנקוביץ12

קאנטרי "מכבי אוסו 

13בנות נקבה200גב02:53.16ג"ר" גבעתיים

13בנות נקבה200גב02:54.06הפועל ירושלים2008אלהווקוסבוביץ13

13בנות נקבה200גב02:55.00מכבי כפר המכביה2008הילהחיים14

13בנות נקבה200גב02:57.25.ב. הפועל כפר סבא ב2008ויקטוריהשיקיאר-גר15

13בנות נקבה200גב02:57.90הפועל עמק יזרעאל2008תמרדינרמן16

13בנות נקבה200גב02:58.63הפועל בת ים2008אוריהרכאח17

13בנות נקבה200גב02:59.30מכבי שוהם2008עלמהשלגר18

13בנות נקבה200גב02:59.48הפועל דולפין נתניה2008מיקהשנק19

13בנות נקבה200גב03:00.62בני הרצליה2008רותםסימסולו דרור20

13בנות נקבה200גב03:02.58ה עצמה רעננה.ל.ע2008אלהאדלמן21

13בנות נקבה200גב03:03.89מכבי וייסגל2008מיקהנירון22

13בנות נקבה200גב03:04.83.ב. הפועל כפר סבא ב2008איסארסמארה23

13בנות נקבה200גב03:10.12הפועל נס ציונה2008אנסטסיהפוליאקוב24

13בנות נקבה200גב03:10.36בני הרצליה2008יהלי'פקטרוביץ25

13בנות נקבה200גב03:10.72רמלה. ס.מ2008נאדיהחבש26

2008שירהכהן-

הפועל פתח תקווה 

13בנות נקבה200גבDQכדור מים

13בנים זכר200גב02:31.55מכבי כפר המכביה2008דניאלאר'נג1

13בנים זכר200גב02:32.65מכבי קרית אונו2008עמיתמסרמן2



13בנים זכר200גב02:32.71הפועל ירושלים2008יונתןדי פורטו3

2008רוםשלם4

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:34.8213בנים זכר200גב

2008רוםקינן5

הפועל עירוני הוד 

13בנים זכר200גב02:35.45השרון

13בנים זכר200גב02:35.60מכבי כפר המכביה2008רואיכהן6

13בנים זכר200גב02:35.87הפועל בת ים2008סםגורוחובסקי7

13בנים זכר200גב02:36.86הפועל דולפין נתניה2008מריאלבר און8

13בנים זכר200גב02:40.89מכבי קרית אונו2008שחרירום9

2008אלןמירקין10

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:41.5113בנים זכר200גב

13בנים זכר200גב02:41.65הפועל עומר2008עידורייכל11

13בנים זכר200גב02:42.93הפועל פלרם זבולון2008עומררגב12

13בנים זכר200גב02:43.42מכבי חיפה2008ראזיאבו חרש13

13בנים זכר200גב02:43.68רעות. מ.מכבי פ2008עידוהזה14

13בנים זכר200גב02:44.11רמלה. ס.מ2008סרגייחודוסובסקי15

13בנים זכר200גב02:44.25הפועל דולפין נתניה2008דןברנץ16

2008תמירקייזר17

הפועל פתח תקווה 

13בנים זכר200גב02:45.49כדור מים

13בנים זכר200גב02:46.60מכבי נהריה2008מקסיםשר18

13בנים זכר200גב02:46.70הפועל עמק יזרעאל2008נועםאופק19

13בנים זכר200גב02:46.77הפועל ירושלים2008איתםהכהן20

13בנים זכר200גב02:47.38מכבי קרית אונו2008איתמרכהן21

13בנים זכר200גב02:47.96מכבי וייסגל2008דניאללבדב22

2008יהליאללוף23

הפועל רמת הנגב 

13בנים זכר200גב02:48.21(ס"מתנ)

13בנים זכר200גב02:49.76הפועל עמק חפר2008עילייפרסלר פז24

2008אלוןמנדל25

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:50.9513בנים זכר200גב

13בנים זכר200גב02:51.10בני הרצליה2008יואבמרום26

13בנים זכר200גב02:53.59ה עצמה רעננה.ל.ע2008דןדובמן27



13בנים זכר200גב02:53.64מכבי חיפה2008רוןאלקין28

13בנים זכר200גב02:54.11מכבי שוהם2008זיואלישע29

2008ניבסוטו30

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:54.5213בנים זכר200גב

2008רוןאמינוב31

הפועל פתח תקווה 

13בנים זכר200גב02:54.71כדור מים

13בנים זכר200גב02:57.48הפועל ירושלים2008איתיאלקליין32

13בנים זכר200גב02:58.01הפועל דולפין נתניה2008יבגנידורפמן גלבורדו33

2008יואבבינרט34

הפועל עירוני הוד 

13בנים זכר200גב02:59.15השרון

13בנים זכר200גב02:59.70הפועל גליל עליון2008איתישנל35

13בנים זכר200גב03:01.82מכבי אשדוד2008דבירטאטור36

13בנים זכר200גב03:02.02הפועל דולפין נתניה2008אליאורחדד37

13בנים זכר200גב03:02.25הפועל קרית טבעון2008הדרוינטר זאבי38

13בנים זכר200גב03:03.39בני הרצליה2008ארישץ39

13בנים זכר200גבDQמכבי קרית ביאליק2008דניאלגולפה-

13בנים זכר200גבDNSהפועל בית איל2008דניספרוסקורנין-

13בנים זכר200גבDNSא משגב.הפועל מ2008אריהוייץ-

2008תמירקייזר-

הפועל פתח תקווה 

13בנים זכר200גבDNSכדור מים

2008תמירקייזר-

הפועל פתח תקווה 

13בנים זכר200גבDNSכדור מים

14בנים זכר200גב02:17.27מכבי נהריה2007אוקאןגולדין1

14בנים זכר200גב02:20.65הפועל אילת2007לבשטיינברג2

14בנים זכר200גב02:23.15מכבי כפר המכביה2007יהונתןשילר3

14בנים זכר200גב02:25.03מכבי כפר המכביה2007דנילאיבנוב4

14בנים זכר200גב02:25.34מכבי וייסגל2007ערןגרובמן5

14בנים זכר200גב02:25.97הפועל בת ים2007נתניאלפושקה6

2007מורןארז7

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר200גב02:26.70השרון



14בנים זכר200גב02:27.43הפועל קרית טבעון2007יואבסגל8

14בנים זכר200גב02:28.53הפועל בת ים2007נתנאלנובוסד9

14בנים זכר200גב02:29.36מכבי וייסגל2007נבוקפלן10

14בנים זכר200גב02:30.72מכבי כפר המכביה2007תמירברכר11

14בנים זכר200גב02:31.04א משגב.הפועל מ2007אופיראפק12

14בנים זכר200גב02:31.16מכבי תל אביב2007נדבגולן13

14בנים זכר200גב02:32.55הפועל דולפין נתניה2007ליאםימין14

14בנים זכר200גב02:32.79מכבי קרית אונו2007סיוןבן עמי15

14בנים זכר200גב02:32.91מכבי כפר המכביה2007איליהאיבנוב16

14בנים זכר200גב02:33.08.ב. הפועל כפר סבא ב2007ארזדרור17

14בנים זכר200גב02:33.24מכבי שוהם2007שירפסון18

14בנים זכר200גב02:33.26הפועל פליפר חדרה2007נירלודרינסקי19

14בנים זכר200גב02:33.83הפועל שחייני הנגב2007יונתן יוסףשינוק20

14בנים זכר200גב02:34.48מכבי קרית אונו2007יהליהרצקה21

14בנים זכר200גב02:35.00מכבי קרית ביאליק2007תומרבריזגונוב22

14בנים זכר200גב02:35.93.ב. הפועל כפר סבא ב2007יובלאבנון23

14בנים זכר200גב02:36.20מכבי כפר המכביה2007אריאלאיווניצקי24

14בנים זכר200גב02:36.62מכבי קרית ביאליק2007רונייצחק שדה25

2007רוםפוקס26

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר200גב02:38.77(ס"מתנ)

14בנים זכר200גב02:40.31מכבי קרית אונו2007נדבאקשטיין27

14בנים זכר200גב02:41.10מכבי אשדוד2007אנדריידנילוב28

14בנים זכר200גב02:41.33הפועל בית איל2007רוןהירשפלד29

14בנים זכר200גב02:41.77הפועל ערד2007אמילקרייב30

2007נילכרמלי31

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:42.2714בנים זכר200גב

14בנים זכר200גב02:43.25הפועל דולפין נתניה2007רפאלגפי32



14בנים זכר200גב02:43.72מכבי חיפה2007אלוןברקאי33

14בנים זכר200גב02:44.72מכבי חיפה2007אחמדעודה34

14בנים זכר200גב02:45.09הפועל אולימפ נתניה2007שחראויקנין35

14בנים זכר200גב02:45.81.ב. הפועל כפר סבא ב2007נמרודברוורמן36

2007מתןבן שמואל37

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר200גב02:46.29(ס"מתנ)

14בנים זכר200גב2007TLV SWIM02:47.18יאירקוקיא38

2007אורבן יהודה39

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר200גב02:48.63השרון

14בנים זכר200גב02:49.39מכבי שוהם2007רוםבק40

14בנים זכר200גב02:51.06מכבי חיפה2007גיאמנדל41

14בנים זכר200גב02:53.59הפועל גליל עליון2007אליעדאברהם42

14בנים זכר200גב02:53.62מכבי חיפה2007דניאללב43

14בנים זכר200גב02:54.50מכבי חיפה2007ליאםיחיא44

14בנים זכר200גב02:55.50מכבי אשדוד2007אדםיודין45

14בנים זכר200גב02:55.89מכבי חיפה2007יואבגסטפרוינד46

2007נועםהרר47

קאנטרי "מכבי אוסו 

14בנים זכר200גב02:58.05ג"ר" גבעתיים

14בנים זכר200גב02:58.52הפועל שחייני הנגב2007שגיאערוסי48

2007דניאלפיינר49

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר200גב03:00.60השרון

14בנים זכר200גב03:03.72.ב. הפועל כפר סבא ב2007אביבויטמן50

14בנים זכר200גבDQמכבי כפר המכביה2007אלןגרינברג-

2007דודבן שמחון-

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר200גבDNS(ס"מתנ)

14בנים זכר200גבDNSמכבי נהריה2007מיכאלשפובלנקו-

נקבה100חופשי01:09.68רעות. מ.מכבי פ2010אוריכהן1

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:12.39הפועל דולפין נתניה2010אוליביהסטרוסין2

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:13.10הפועל דולפין נתניה2010תמריאנובסקי3

בנות 

10-11



נקבה100חופשי01:13.56הפועל עמק חפר2010אופקשלו אטלס4

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:13.90הפועל עמק יזרעאל2010נגהמגל5

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:14.38מכבי שוהם2010מיהפלג6

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:15.25בני הרצליה2010נוריתמקליס7

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:15.63הפועל שחייני הנגב2010אליאןשלמייב8

בנות 

10-11

2010ניבהראל9

הפועל מועדון קרית 

נקבה100חופשי01:16.17אתא

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:16.46הפועל דולפין נתניה2010מיכלקוזירב10

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:17.16הפועל בית שמש2010אסתיאיגולינסקי11

בנות 

10-11

נקבה100חופשי2010Eilat Swimming01:18.53אנסטסיהלוסקי12

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:18.69מכבי כפר המכביה2010רותרייס13

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:18.99מכבי כפר המכביה2010תהלאלבז14

בנות 

10-11

2010מריםאבו ריא15

הפועל לב הגליל 

נקבה100חופשי01:19.11נין'סח

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:20.09הפועל בת ים2010ליאורהקלטיצוק16

בנות 

10-11

2010שמשרוני17

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:20.32נקבה100חופשי

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:20.63הפועל דולפין נתניה2010נעמהחזן18

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:20.75מכבי נצרת2010סלואשתיווי19

בנות 

10-11

2010נוגהבן מנחם20

צור - מכבי כוכב יאיר 

נקבה100חופשי01:20.76יגאל

בנות 

10-11

נקבה100חופשי2010TLV SWIM01:20.82שירהסמל21

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:20.95מכבי וייסגל2010גאיהבניס22

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:21.15.ב. הפועל כפר סבא ב2010עמנואל'סטרוז23

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:21.40מכבי נצרת2010ליאןסמארה24

בנות 

10-11

2010יריןקינן25

הפועל עירוני הוד 

נקבה100חופשי01:21.58השרון

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:21.64מכבי תל אביב2010תםסקר26

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:21.82הפועל עמק יזרעאל2010גליפרנקל27

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:22.16מכבי אשדוד2010פז-חןזלויצקי28

בנות 

10-11



נקבה100חופשי01:22.63הפועל דולפין נתניה2010עדישבילי29

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:22.64רמלה. ס.מ2010סופיהרטינסקי30

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:22.73מכבי תמנון פרדסיה2010ליהאבלביץ31

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:22.91מכבי חיפה2010סולומיהגברילוב32

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:23.01מכבי כפר המכביה2010ליזהקרסיוב33

בנות 

10-11

2011ליאלמושקוביץ34

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:23.02נקבה100חופשי

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:23.25הפועל דולפין נתניה2010מייהעשור35

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:23.32הפועל דולפין נתניה2010ירדןטרני36

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:23.34הפועל עמק חפר2010תמרכרמל37

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:23.46.ב. הפועל כפר סבא ב2011עדיבן חיים38

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:23.52הפועל דולפין נתניה2010הילהראובני39

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:23.74רעות. מ.מכבי פ2010אמהחזן וייטרוב40

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:23.89הפועל דולפין נתניה2011שיריהוכמן41

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:24.04הפועל שחייני הנגב2010הללסוברי42

בנות 

10-11

2010שי ליליפשיץ43

צור - מכבי כוכב יאיר 

נקבה100חופשי01:24.18יגאל

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:24.39.ב. הפועל כפר סבא ב2010ליריקדמון44

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:24.76רעות. מ.מכבי פ2010אלירון45

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:24.82הפועל עמק חפר2010כנרתנתן46

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:25.59הפועל דולפין נתניה2011מאיהדור47

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:25.66הפועל דולפין נתניה2011שירהנון-בן48

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:25.73מכבי תמנון פרדסיה2010לוטםהולדשטיין49

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:26.01הפועל דולפין נתניה2011יקטרינהוב'יז50

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:26.09מכבי שוהם2010קרקלהשרה51

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:26.27מכבי נהריה2010שובליקוטי52

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:26.44הפועל דולפין נתניה2011נועההיבל53

בנות 

10-11



נקבה100חופשי01:26.95הפועל דולפין נתניה2011ליאןאיליאגויב54

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:27.67הפועל דולפין נתניה2011עלמהחלילי55

בנות 

10-11

2011רוניזיו56

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:27.72נקבה100חופשי

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:28.20הפועל דולפין נתניה2010אלונהחזן57

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:28.28.ב. הפועל כפר סבא ב2011ויקטוריהדולינין58

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:28.51הפועל דולפין נתניה2010דנה'רובנוביץ59

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:28.52הפועל דולפין נתניה2010שי ליפרנזיני60

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:28.55מכבי כפר המכביה2010ליאורמזרחי61

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:28.87הפועל קרית טבעון2011כרמלדגן62

בנות 

10-11

2010זיופוקס63

הפועל רמת הנגב 

נקבה100חופשי01:28.94(ס"מתנ)

בנות 

10-11

2010איהישראלי64

צור - מכבי כוכב יאיר 

נקבה100חופשי01:29.24יגאל

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:29.36מכבי אשדוד2011טאיהבובסיאניקוב65

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:29.53הפועל דולפין נתניה2011מיכלפורת66

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:30.16מכבי וייסגל2011מיכלגלבוע67

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:30.30מכבי וייסגל2011ארבלטטיאן68

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:30.97מכבי אשדוד2011עדיטאטור69

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:32.45הפועל עמק יזרעאל2011עדיקרני70

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:32.67הפועל דולפין נתניה2011מיכלנאמן71

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:33.36מכבי נצרת2010שרהאן'דוח72

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:33.48מכבי נהריה2011עמיתחיים הכהן73

בנות 

10-11

נקבה100חופשי01:34.62.ב. הפועל כפר סבא ב2010זוהרגמינדר פרקש74

בנות 

10-11

נקבה100חופשיDNSמכבי קרית ביאליק2011איילהלוי-

בנות 

10-11

2010רימיעבאס-

הפועל לב הגליל 

נקבה100חופשיDNSנין'סח

בנות 

10-11

2010נורזבידה-

הפועל לב הגליל 

נקבה100חופשיDNSנין'סח

בנות 

10-11

נקבה100חופשיDNS.ב. הפועל כפר סבא ב2011יאראחסן-

בנות 

10-11



2010שי ליליפשיץ-

צור - מכבי כוכב יאיר 

נקבה100חופשיDNSיגאל

בנות 

10-11

נקבה100חופשיDNSמכבי שוהם2011נטעפרבר-

בנות 

10-11

זכר100חופשי01:06.42הפועל אילת2010ייגורקוסטין1

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:09.01.ב. הפועל כפר סבא ב2010תומררוזנר2

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:09.11הפועל עמק חפר2010יונתןנדל3

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:10.96הפועל עומר2010דמיטריירובוי4

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:11.56רמלה. ס.מ2010איגורסבלייב5

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:12.14הפועל ירושלים2010עמיתלרין6

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:12.51הפועל דולפין נתניה2010נעםשקד7

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:13.21הפועל דולפין נתניה2010ליאםגליקמן8

-10בנים 

11

2010יואבזהר9

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:13.92זכר100חופשי

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:14.67הפועל דולפין נתניה2010רוןבר און10

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:14.83רמלה. ס.מ2010נעםארונוב11

-10בנים 

11

2010מואסטומי12

הפועל עירוני הוד 

זכר100חופשי01:14.89השרון

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:15.09מכבי נהריה2011אנטוניברזקין13

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:15.46הפועל אולימפ נתניה2010רותםאפשטיין14

-10בנים 

11

2011עידןברמן15

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:15.58זכר100חופשי

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:15.68הפועל גליל עליון2010יניבגוטמן16

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:15.95הפועל קרית טבעון2010יונידגן17

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:16.39הפועל שחייני הנגב2010מארקלרנר18

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:16.46מכבי קרית ביאליק2010שוןברסקי19

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:16.46מכבי נצרת2010לואיחמדאן19

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:16.66הפועל פלרם זבולון2010דניאלפטרובסקי21

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:16.73הפועל בית איל2010איתמרסוויד22

-10בנים 

11



זכר100חופשי01:16.73מכבי וייסגל2010הראללמפרט22

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:16.82הפועל ירושלים2010עידןאהרוני24

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:17.07מכבי נהריה2010איתןאלנברג25

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:17.26הפועל עמק חפר2010עופריכהן26

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:17.27הפועל בת ים2010ברקאדם27

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:17.31הפועל עומר2010מקסיםדמציוק28

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:17.58הפועל באר טוביה2011איתןרויטבורג29

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:17.79מכבי קרית ביאליק2010שוןפומברג30

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:17.88הפועל דולפין נתניה2011טומיגליקמן31

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:18.09הפועל עמק יזרעאל2011תאופיקסראחנה32

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:18.10מכבי נהריה2010טוםשטיינגרט33

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:18.21א משגב.הפועל מ2010נועםהדרי34

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:18.33א משגב.הפועל מ2010שגיאסברדלוב35

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:18.33הפועל דולפין נתניה2010איתןפלוס35

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:18.48מכבי נהריה2010דוידשינדרמן37

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:18.57מכבי קרית אונו2010גיאביטון ולב38

-10בנים 

11

2010אליסולמן39

הפועל מועדון קרית 

זכר100חופשי01:18.83אתא

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:18.94מכבי חיפה2011קורןגלינר40

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:19.00מכבי וייסגל2010אוריקסלברנר41

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:19.02מכבי תל אביב2010עידוגרוס42

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:19.02רמלה. ס.מ2011עמיתורסולקר42

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:19.04מכבי תל אביב2010אדםטורגובצקי44

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:19.08הפועל עמק חפר2010אדםאשלגי45

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:19.18מכבי וייסגל2010ירוןטיבי46

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:19.57הפועל באר טוביה2010נוהאפרתי בקרמן47

-10בנים 

11



זכר100חופשי01:19.79מכבי חיפה2010דניאלקרמינסקי48

-10בנים 

11

זכר100חופשי2011TLV SWIM01:19.88דורוייס49

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:20.16הפועל דולפין נתניה2010דניאלגיל50

-10בנים 

11

2010בןקריב51

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:20.20זכר100חופשי

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:20.41קאנטרי כפר ורדים2010לאוקרמיאן52

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:20.50הפועל אולימפ נתניה2010אביבאהרוני53

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:20.53מכבי וייסגל2010יהונתןנחום54

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:20.60מכבי כפר המכביה2010אורןברכר55

-10בנים 

11

2010גיאכדורי56

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:20.63זכר100חופשי

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:20.73מכבי נצרת2010'ורג'גי'סארג57

-10בנים 

11

2011מייקללוזין58

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:20.74זכר100חופשי

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:20.89הפועל דולפין נתניה2010גיאפאוקר59

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:20.90מכבי קרית ביאליק2011אסףאיבניר60

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:21.17מכבי חיפה2010מארקליכוביץ61

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:21.20מכבי נהריה2011ניתאיגרימברג62

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:21.25מכבי אקווה יפיע2010בשארהגמאמעה63

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:21.32הפועל עמק חפר2010ניקמירושניקוב64

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:21.38מכבי קרית אונו2010יונתןקמינסקי65

-10בנים 

11

2010איתןוינוקור66

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:21.40זכר100חופשי

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:21.40מכבי וייסגל2010יהלבריהון66

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:21.53בני הרצליה2010מיכאלרניאבסקי'צ68

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:21.57א משגב.הפועל מ2010בןלנדאו69

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:21.63הפועל עומר2011ניקיטהפרוקופייב70

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:21.94מכבי קרית ביאליק2011ניסוןחיזגילוב71

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:21.95מכבי כפר המכביה2010עילידותן72

-10בנים 

11



זכר100חופשי01:21.96קאנטרי כפר ורדים2010סאידעבדאלחק73

-10בנים 

11

2010נועםסובולנקו74

הפועל מועדון קרית 

זכר100חופשי01:22.41אתא

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:22.69רעות. מ.מכבי פ2010אוריהמלטה75

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:22.77מכבי אשדוד2011איתיממברגר76

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:22.78הפועל אולימפ נתניה2011מארקוינוגרדסקי77

-10בנים 

11

2010איילמוזס78

הפועל רמת הנגב 

זכר100חופשי01:23.53(ס"מתנ)

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:23.73הפועל דולפין נתניה2011אדםפלומין79

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:23.74מכבי כפר המכביה2010רועיקלנדרוב80

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:23.83בני הרצליה2010זיוברדרן81

-10בנים 

11

2010דניאלסוקול82

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:23.84זכר100חופשי

-10בנים 

11

זכר100חופשי2010TLV SWIM01:23.99גיאישראל83

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:24.30מכבי אשדוד2010איתןשפירא84

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:24.52מכבי חיפה2011תמירברודסקי85

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:24.52מכבי חיפה2010יובלבגל85

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:24.76מכבי אשדוד2010יוסףמור87

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:25.32מכבי נהריה2010עפריבאר88

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:25.95מכבי קרית אונו2010רןסלע89

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:25.97מכבי וייסגל2010איתמררוזנשטרך90

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:25.99מכבי נהריה2011דניאלטילקין91

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:26.73.ב. הפועל כפר סבא ב2010רםלניאדו92

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:26.99מכבי נהריה2010גבריאלמילגרום93

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:27.65בני הרצליה2011אוריאבישי94

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:27.76הפועל דולפין נתניה2010אמיתיהלוי95

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:27.94הפועל עמק יזרעאל2011יהליוייץ קליר96

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:28.18מכבי קרית ביאליק2011אלעדאדלמן97

-10בנים 

11



זכר100חופשי01:28.63.ב. הפועל כפר סבא ב2011איתןשפר98

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:28.99הפועל אולימפ נתניה2010דניאלשמרייבסקי99

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:29.85ה עצמה רעננה.ל.ע2011יונירובין100

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:30.11.ב. הפועל כפר סבא ב2010יואבפיאלקוב101

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:30.40בני הרצליה2010דורוןאבישי102

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:30.77.ב. הפועל כפר סבא ב2010טלאלגזי103

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:33.46.ב. הפועל כפר סבא ב2010איתןוקסלמן104

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:38.39הפועל אולימפ נתניה2010רומןזיננקו105

-10בנים 

11

זכר100חופשי01:39.14.ב. הפועל כפר סבא ב2010עבד אלרחמאןחאג יחיא106

-10בנים 

11

זכר100חופשיDQה עצמה רעננה.ל.ע2010עילישקד-

-10בנים 

11

זכר100חופשיDQהפועל נס ציונה2010ענבריוסקוביץ לב ארי-

-10בנים 

11

זכר100חופשיDNSמכבי כפר המכביה2011רוברטטלר-

-10בנים 

11

זכר100חופשיDNSמכבי תל אביב2011אדם פרדקיןהרלב-

-10בנים 

11

זכר100חופשיDNSמכבי חיפה2010דודוייסבורג-

-10בנים 

11

זכר100חופשיDNSמכבי חיפה2010דןיופה-

-10בנים 

11

12בנות נקבה100חופשי01:07.63מכבי חיפה2009טטיאנהמחמוד1

12בנות נקבה100חופשי01:08.14מכבי כפר המכביה2009ליהילב2

12בנות נקבה100חופשי01:09.47מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה3

12בנות נקבה100חופשי01:10.57הפועל אולימפ נתניה2009אדווהפרקש4

12בנות נקבה100חופשי01:10.84הפועל נס ציונה2009אילהפרידמן5

12בנות נקבה100חופשי01:12.07הפועל דולפין נתניה2009גאיהמלכי6

2009גליבן משה7

צור - מכבי כוכב יאיר 

12בנות נקבה100חופשי01:12.28יגאל

2009טומיליטאי8

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה100חופשי01:12.29ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה100חופשי01:12.50מכבי כפר המכביה2009אוהגולצוב9



12בנות נקבה100חופשי01:12.78הפועל גליל עליון2009תמרשדה10

12בנות נקבה100חופשי01:13.02הפועל פליפר חדרה2009עופרישגן11

2009שיארגז12

הפועל מועדון קרית 

12בנות נקבה100חופשי01:13.51אתא

2009הילהפדאלי13

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:13.5612בנות נקבה100חופשי

12בנות נקבה100חופשי01:13.75הפועל פליפר חדרה2009טינהמומינוביץ14

12בנות נקבה100חופשי01:13.85מים אילת'הפועל ג2009מוראללוף15

2009ראניהאבו ריא16

הפועל לב הגליל 

12בנות נקבה100חופשי01:14.02נין'סח

12בנות נקבה100חופשי01:14.41מכבי קרית ביאליק2009עמיתואקנין17

2009אביבגלעד18

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:14.8212בנות נקבה100חופשי

12בנות נקבה100חופשי01:14.92מכבי קרית ביאליק2009דומיניקהובה'קוצ19

12בנות נקבה100חופשי01:15.18רמלה. ס.מ2009יהודיתדרעי20

12בנות נקבה100חופשי01:15.28מכבי חיפה2009אליסיהגלוקוב21

12בנות נקבה100חופשי01:15.46הפועל גליל עליון2009נעהאדרי22

2009אנהאנטין23

הפועל עירוני הוד 

12בנות נקבה100חופשי01:15.64השרון

2009דריהפיודורוב24

הפועל פתח תקווה 

12בנות נקבה100חופשי01:15.76כדור מים

2009אנהגולדברג25

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:15.8912בנות נקבה100חופשי

12בנות נקבה100חופשי01:15.93הפועל עמק חפר2009יובלאיסמן26

2009רוניארנר27

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה100חופשי01:16.43ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה100חופשי01:16.70ה עצמה רעננה.ל.ע2009יובלליפסקי28

12בנות נקבה100חופשי01:16.91הפועל עמק יזרעאל2009אמהרייבו29

12בנות נקבה100חופשי01:17.24הפועל גליל עליון2009נמיסחרשוק30

2009שירידוד31

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה100חופשי01:17.99ג"ר" גבעתיים

2009ולריהפינקל32

הפועל פתח תקווה 

12בנות נקבה100חופשי01:18.95כדור מים

12בנות נקבה100חופשי01:19.19הפועל שחייני הנגב2009רונייפרח33

12בנות נקבה100חופשי01:19.20הפועל עמק חפר2009אביבמרטינז34



2009לירוןבקר35

הפועל עירוני הוד 

12בנות נקבה100חופשי01:19.33השרון

12בנות נקבה100חופשי01:19.50מכבי תל אביב2009עומריששון טשקנט36

2009תמרבר יוסף37

הפועל עירוני הוד 

12בנות נקבה100חופשי01:19.64השרון

12בנות נקבה100חופשי01:19.75מכבי קרית ביאליק2009גוליהבן ארי38

12בנות נקבה100חופשי2009TLV SWIM01:19.85מזורלורה39

12בנות נקבה100חופשי01:20.05מכבי נהריה2009מאיהסורוקין40

12בנות נקבה100חופשי2009Eilat Swimming01:20.09פרנסיס ליהשלו הכהן41

12בנות נקבה100חופשי01:20.44מכבי תל אביב2009אנהסלוין42

2009גיליזיו43

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:21.1912בנות נקבה100חופשי

12בנות נקבה100חופשי2009Eilat Swimming01:21.78אליזבטגלפרין-חודייבה44

12בנות נקבה100חופשי01:21.96רמלה. ס.מ2009אמילייקוב'פרבוזצ45

12בנות נקבה100חופשי01:22.03הפועל גליל עליון2009שקדיצחקי46

2009ניצןאדלמן47

צור - מכבי כוכב יאיר 

12בנות נקבה100חופשי01:22.18יגאל

12בנות נקבה100חופשי01:22.64מכבי נצרת2009נא'גאבו תאיה48

12בנות נקבה100חופשי01:23.21הפועל דולפין נתניה2009ליהיאמדינה49

12בנות נקבה100חופשי01:24.95מכבי וייסגל2009ליהקושניר50

2009תמרוסינג51

הפועל פתח תקווה 

12בנות נקבה100חופשי01:25.12כדור מים

12בנות נקבה100חופשי01:25.60.ב. הפועל כפר סבא ב2009אלהירקוני52

12בנות נקבה100חופשי01:25.92.ב. הפועל כפר סבא ב2009אלהבאוך53

2009נאיסמארה54

צור - מכבי כוכב יאיר 

12בנות נקבה100חופשי01:25.95יגאל

2009מעייןאליאס55

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:26.8412בנות נקבה100חופשי

12בנות נקבה100חופשי01:26.91מים אילת'הפועל ג2009קיםעאמר56

12בנות נקבה100חופשי01:27.40מכבי תל אביב2009ליהילוי57

12בנות נקבה100חופשי01:27.62מכבי נהריה2009מרגריטהקוגן58

12בנות נקבה100חופשי2009TLV SWIM01:27.82אדריאןזיידמן59



12בנות נקבה100חופשי01:28.50מכבי נצרת2009דינהחאמד60

12בנות נקבה100חופשי2009Eilat Swimming01:31.49אודליהסימקין61

12בנות נקבה100חופשי01:40.66.ב. הפועל כפר סבא ב2009ויקטוריהאיזנברג62

12בנות נקבה100חופשיDQמכבי אקווה יפיע2009גנאנדאף-

2009שירההכהן-

הפועל פתח תקווה 

12בנות נקבה100חופשיDQכדור מים

12בנות נקבה100חופשיDNSהפועל גליל עליון2009עדיפרידמן-

12בנות נקבה100חופשיDNSהפועל בית איל2009רותםברהון צאושו-

2009תמרוסינג-

הפועל פתח תקווה 

12בנות נקבה100חופשיDNSכדור מים

12בנות נקבה100חופשיDNS.ב. הפועל כפר סבא ב2009רוניצירקוס-

12בנים זכר100חופשי01:02.62הפועל בת ים2009דניסטוקרב1

12בנים זכר100חופשי01:04.75מכבי שוהם2009בןגולדנברג2

2009ניראייזברוך3

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:04.7712בנים זכר100חופשי

12בנים זכר100חופשי01:05.44הפועל אולימפ נתניה2009דניאלקיסלוק4

12בנים זכר100חופשי01:06.11הפועל דולפין נתניה2009אנדריייאקימיאוק5

12בנים זכר100חופשי01:06.76בני הרצליה2009עמיתקסטן מגורי6

12בנים זכר100חופשי01:07.20רעות. מ.מכבי פ2009אלוןפרנט7

12בנים זכר100חופשי01:07.31מכבי וייסגל2009אריאלאלון8

12בנים זכר100חופשי01:07.49הפועל עמק חפר2009מישלאגרונוב9

12בנים זכר100חופשי01:07.56מכבי אשדוד2009רוןהסל10

12בנים זכר100חופשי01:08.34הפועל בת ים2009יבגניאושינסקי11

12בנים זכר100חופשי01:08.51מכבי שוהם2009עמיתמזרחי12

12בנים זכר100חופשי01:08.93מכבי קרית ביאליק2009מוריאלרוזנפלד13

12בנים זכר100חופשי01:08.98הפועל פליפר חדרה2009מתןימין14

12בנים זכר100חופשי01:09.11מכבי וייסגל2009אריאלחגי15



12בנים זכר100חופשי01:09.22הפועל בת ים2009וינסנטסעידנבייב16

12בנים זכר100חופשי01:09.32הפועל אולימפ נתניה2009איתמרבילינסון17

12בנים זכר100חופשי01:09.66מכבי קרית אונו2009מתןעמיר18

12בנים זכר100חופשי01:09.74הפועל שחייני הנגב2009נועםלבובסקי19

12בנים זכר100חופשי01:09.95מכבי קרית אונו2009רועיושלר20

12בנים זכר100חופשי01:10.36הפועל דולפין נתניה2009גלוסצקי21

12בנים זכר100חופשי01:10.74ה עצמה רעננה.ל.ע2009בנימין איתןי'מגנאג22

12בנים זכר100חופשי01:10.85הפועל עומר2009אלוןטרויאק23

12בנים זכר100חופשי01:11.10א משגב.הפועל מ2009אילייאקוני24

12בנים זכר100חופשי01:11.17הפועל דולפין נתניה2009בןרוזנפלד25

2009אוריאןניימן26

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:11.3512בנים זכר100חופשי

12בנים זכר100חופשי01:11.39הפועל עמק חפר2009מוחמדלידאוי27

12בנים זכר100חופשי01:11.63ה עצמה רעננה.ל.ע2009רןלוי28

12בנים זכר100חופשי2009Eilat Swimming01:11.72אלכסנדריפימנקו29

12בנים זכר100חופשי01:11.74מכבי קרית ביאליק2009דודצוקרמן30

12בנים זכר100חופשי01:12.06הפועל פליפר חדרה2009גדעוןאברהם31

12בנים זכר100חופשי01:12.31מכבי שוהם2009אוריינאי32

12בנים זכר100חופשי01:13.05מכבי נצרת2009באסםזומי'מח33

12בנים זכר100חופשי01:13.64הפועל שחייני הנגב2009לביאשמשי34

2009אריאל עידובר-דה35

הפועל עירוני הוד 

12בנים זכר100חופשי01:13.84השרון

12בנים זכר100חופשי01:14.37מכבי נהריה2009נועםקגנוביץ36

12בנים זכר100חופשי01:14.40מכבי חיפה2009שייוזף37

12בנים זכר100חופשי01:14.44הפועל דולפין נתניה2009אריאלוקסלר38

12בנים זכר100חופשי01:14.69מכבי חיפה2009יעקב'חיניץ39

12בנים זכר100חופשי2009TLV SWIM01:14.94אורינחמני40



12בנים זכר100חופשי01:14.96מכבי וייסגל2009יונתןקפלן41

12בנים זכר100חופשי01:15.16מכבי כפר המכביה2009יואבהופנר42

2009עידןברוכמן43

הפועל מועדון קרית 

12בנים זכר100חופשי01:15.29אתא

12בנים זכר100חופשי01:15.61הפועל דולפין נתניה2009גיארוזנטל44

12בנים זכר100חופשי01:15.77מכבי וייסגל2009גיארנצקי'צ45

2009אלוןברמן46

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:15.8312בנים זכר100חופשי

12בנים זכר100חופשי01:15.88הפועל אולימפ נתניה2009מקסיםיק'קומיסרצ47

12בנים זכר100חופשי01:15.95מכבי כפר המכביה2009איילסידיס48

12בנים זכר100חופשי01:16.03הפועל דולפין נתניה2009כפירכהן49

12בנים זכר100חופשי01:16.25רעות. מ.מכבי פ2009איתמריעקובי50

12בנים זכר100חופשי01:16.26הפועל דולפין נתניה2009רוןמרקיזנו51

12בנים זכר100חופשי01:16.69הפועל נס ציונה2009איתןטייבלום52

12בנים זכר100חופשי01:16.83מכבי נצרת2009אמירקובטי53

12בנים זכר100חופשי01:16.96מכבי נצרת2009אדוארדעאנק54

12בנים זכר100חופשי01:17.16מכבי נהריה2009נילו'בנג55

12בנים זכר100חופשי01:17.24מכבי שוהם2009רותםברש56

2009בר לאוןאסתרין57

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:17.2912בנים זכר100חופשי

12בנים זכר100חופשי01:17.37קאנטרי כפר ורדים2009ויסאםעבדאלחק58

2009נועםקופרשטיין59

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:17.4412בנים זכר100חופשי

12בנים זכר100חופשי01:17.49.ב. הפועל כפר סבא ב2009איתמרלוין60

12בנים זכר100חופשי01:17.50הפועל עמק חפר2009שוןירגייב'צ61

12בנים זכר100חופשי01:17.73מכבי תמנון פרדסיה2009יואביום טוב62

12בנים זכר100חופשי01:18.02מכבי קרית ביאליק2009נירדרוקר63

12בנים זכר100חופשי01:18.15הפועל באר טוביה2009נועםזהבי64

2009אורילנדאו65

הפועל עירוני הוד 

12בנים זכר100חופשי01:18.18השרון



12בנים זכר100חופשי01:18.29הפועל באר טוביה2009אלעדגרובר66

12בנים זכר100חופשי2009TLV SWIM01:18.33תומרברק67

12בנים זכר100חופשי01:19.24.ב. הפועל כפר סבא ב2009עדיאלמסקופ68

12בנים זכר100חופשי01:19.33מכבי כפר המכביה2009רנימאיר69

12בנים זכר100חופשי01:19.44הפועל באר טוביה2009ירדןכהן70

12בנים זכר100חופשי01:19.59הפועל פליפר חדרה2009אשבלארד71

2009גיאגלוזמן72

הפועל פתח תקווה 

12בנים זכר100חופשי01:19.74כדור מים

12בנים זכר100חופשי01:19.80מכבי כפר המכביה2009לאוןגרינברג73

12בנים זכר100חופשי2009Eilat Swimming01:19.89ניקיטהסורין74

12בנים זכר100חופשי01:19.95א משגב.הפועל מ2009דןאבזגאוז75

12בנים זכר100חופשי01:20.08ה עצמה רעננה.ל.ע2009אסףאזרן76

12בנים זכר100חופשי01:20.17.ב. הפועל כפר סבא ב2009בראלפריימן77

12בנים זכר100חופשי01:20.17הפועל שחייני הנגב2009נירלוי77

12בנים זכר100חופשי01:20.23מכבי כפר המכביה2009דןקרוטושינסקי79

12בנים זכר100חופשי2009Eilat Swimming01:20.28לוידיבקר80

2009ארטמיינבולקה81

הפועל פתח תקווה 

12בנים זכר100חופשי01:20.47כדור מים

12בנים זכר100חופשי01:20.97מכבי נהריה2009אביעדדהן82

12בנים זכר100חופשי01:21.05.ב. הפועל כפר סבא ב2009אביבשמואלי83

12בנים זכר100חופשי01:21.21הפועל בית שמש2009ענבגפני84

2009סלאחמסארווה85

צור - מכבי כוכב יאיר 

12בנים זכר100חופשי01:22.15יגאל

2009עידונקב86

הפועל פתח תקווה 

12בנים זכר100חופשי01:23.07כדור מים

12בנים זכר100חופשי01:23.16מכבי אושן חדרה2009דניסאיוונוב87

12בנים זכר100חופשי01:23.16הפועל שחייני הנגב2009גורשגב87

12בנים זכר100חופשי01:24.70מכבי כפר המכביה2009ברקאיסדן89

12בנים זכר100חופשי01:25.53הפועל אולימפ נתניה2009דורלבק90



12בנים זכר100חופשי01:29.13הפועל אולימפ נתניה2009אלוןיוסיפוב91

12בנים זכר100חופשי01:29.28הפועל אולימפ נתניה2009גרנטמיליקיאן92

12בנים זכר100חופשי01:30.57הפועל דולפין נתניה2009איתמרקרניאל93

12בנים זכר100חופשיDNSהפועל באר שבע2009ודיםריצה'פצ-

12בנים זכר100חופשיDNSמכבי כפר המכביה2009דןצוק רמון-

2009ליאורסידלקובסקי-

הפועל פתח תקווה 

12בנים זכר100חופשיDNSכדור מים

12בנים זכר100חופשיDNSהפועל עמק חפר2009הללסלע-

13בנות נקבה100חופשי01:04.46הפועל פליפר חדרה2008עדהטובלין1

2008דוריהגורלסקי1

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:04.4613בנות נקבה100חופשי

13בנות נקבה100חופשי01:05.18מכבי שוהם2008תמרזיסמן3

13בנות נקבה100חופשי01:06.02מכבי קרית ביאליק2008רותםשם טוב4

13בנות נקבה100חופשי01:06.63.ב. הפועל כפר סבא ב2008ירדןהראל5

13בנות נקבה100חופשי01:07.25.ב. הפועל כפר סבא ב2008מיהבן ששון6

13בנות נקבה100חופשי01:08.14בני הרצליה2008מיקהויס7

13בנות נקבה100חופשי01:08.19מכבי נהריה2008מישלסנובסקי8

2008שירשמש9

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:09.1113בנות נקבה100חופשי

2008גולןגל10

הפועל עירוני הוד 

13בנות נקבה100חופשי01:09.38השרון

13בנות נקבה100חופשי01:09.81הפועל בית שמש2008ריםחלואני11

13בנות נקבה100חופשי01:09.84מכבי נהריה2008נויהגרימברג12

13בנות נקבה100חופשי01:09.97מכבי שוהם2008דניאלפולקמן13

13בנות נקבה100חופשי01:10.12מים אילת'הפועל ג2008נויהביטון14

13בנות נקבה100חופשי01:10.36הפועל עמק חפר2008יובלפרלמן15

13בנות נקבה100חופשי01:10.80רמלה. ס.מ2008סופיהשישקוב16

13בנות נקבה100חופשי01:11.27רעות. מ.מכבי פ2008מאיהשוורץ17



13בנות נקבה100חופשי01:11.40מכבי חיפה2008שירהדי קסטרו18

13בנות נקבה100חופשי01:11.49הפועל קרית טבעון2008יעלזהבי19

13בנות נקבה100חופשי01:11.56מכבי חיפה2008רותםגלבוע20

13בנות נקבה100חופשי01:11.65א משגב.הפועל מ2008איילהשהם21

13בנות נקבה100חופשי01:12.15הפועל עומר2008מאיהאפקישב22

13בנות נקבה100חופשי01:12.18הפועל עמק חפר2008קרניאלנר23

13בנות נקבה100חופשי01:12.31ה עצמה רעננה.ל.ע2008טליהקוסקס24

13בנות נקבה100חופשי01:12.53רעות. מ.מכבי פ2008קאריןאופנהיים25

13בנות נקבה100חופשי01:13.09מכבי כפר המכביה2008שחרמרדכי26

13בנות נקבה100חופשי01:13.34הפועל דולפין נתניה2008הלליפרץ27

13בנות נקבה100חופשי01:13.43רמלה. ס.מ2008ניקולרוס28

13בנות נקבה100חופשי01:14.16הפועל עמק יזרעאל2008איהקפלן29

13בנות נקבה100חופשי01:14.38הפועל שחייני הנגב2008עלמהרדאי30

13בנות נקבה100חופשי01:14.44הפועל דולפין נתניה2008ערבהברזילי31

13בנות נקבה100חופשי01:14.47הפועל ירושלים2008אלהווקוסבוביץ32

2008מיליגלדסטון33

צור - מכבי כוכב יאיר 

13בנות נקבה100חופשי01:14.59יגאל

13בנות נקבה100חופשי01:14.89הפועל עמק חפר2008ליביסלע34

13בנות נקבה100חופשי01:14.94ה עצמה רעננה.ל.ע2008ליהיעובדיה35

2008אמהגלדיש36

קאנטרי "מכבי אוסו 

13בנות נקבה100חופשי01:14.98ג"ר" גבעתיים

13בנות נקבה100חופשי01:15.23מכבי תל אביב2008מאיהשוורץ37

13בנות נקבה100חופשי01:15.30ה עצמה רעננה.ל.ע2008צופיהיוקליס38

13בנות נקבה100חופשי01:15.40ה עצמה רעננה.ל.ע2008אלהאדלמן39

13בנות נקבה100חופשי01:15.47הפועל דולפין נתניה2008רותגוטמן40

13בנות נקבה100חופשי01:15.69מכבי תמנון פרדסיה2008אוריקיי41

13בנות נקבה100חופשי01:16.23הפועל עמק חפר2008נועהקדוש42



13בנות נקבה100חופשי01:16.24הפועל עמק חפר2008ליהייגר43

13בנות נקבה100חופשי01:16.68הפועל דולפין נתניה2008אביגילפורת44

13בנות נקבה100חופשי01:16.83מים אילת'הפועל ג2008נורעואד45

13בנות נקבה100חופשי01:16.95.ב. הפועל כפר סבא ב2008ויקטוריהשיקיאר-גר46

13בנות נקבה100חופשי01:17.10.ב. הפועל כפר סבא ב2008איסארסמארה47

2008תמרדגן48

הפועל עירוני הוד 

13בנות נקבה100חופשי01:17.11השרון

13בנות נקבה100חופשי01:17.23הפועל דולפין נתניה2008נטעבריקמן49

13בנות נקבה100חופשי01:17.25ה עצמה רעננה.ל.ע2008עלמהרידר50

13בנות נקבה100חופשי01:17.53מכבי קרית ביאליק2008שקדטל51

13בנות נקבה100חופשי01:17.61הפועל עמק יזרעאל2008לילךגונן52

13בנות נקבה100חופשי2008TLV SWIM01:17.69עלמהישראל53

13בנות נקבה100חופשי01:18.29הפועל ירושלים2008יסמיןעליאן54

13בנות נקבה100חופשי01:18.46מכבי קרית אונו2008תמרורדי55

13בנות נקבה100חופשי01:18.48.ב. הפועל כפר סבא ב2008אורזיו כהן56

13בנות נקבה100חופשי01:18.63הפועל נס ציונה2008אנסטסיהפוליאקוב57

13בנות נקבה100חופשי01:18.76מכבי קרית אונו2008שימיטל58

13בנות נקבה100חופשי01:20.12מכבי אשדוד2008מילנהלופטינסקי59

2008טליהשינפלד60

הפועל עירוני הוד 

13בנות נקבה100חופשי01:20.37השרון

13בנות נקבה100חופשי01:20.63הפועל שחייני הנגב2008שוהםאורשחובסקי61

13בנות נקבה100חופשי01:21.32הפועל בית איל2008אנהקריצקי62

13בנות נקבה100חופשי01:21.40.ב. הפועל כפר סבא ב2008תאלא עבד אלקאדר63

2008קריסטינהגיטמן64

הפועל מועדון קרית 

13בנות נקבה100חופשי01:22.08אתא

2008עופרינומברג65

צור - מכבי כוכב יאיר 

13בנות נקבה100חופשי01:22.42יגאל

13בנות נקבה100חופשי01:23.12מכבי נצרת2008לונאבקלה66

13בנות נקבה100חופשי01:23.67מכבי תמנון פרדסיה2008אלהמטרני67



13בנות נקבה100חופשיDNSמכבי תל אביב2008מאיהשוורץ-

13בנות נקבה100חופשיDNSמכבי אושן חדרה2008נעהמוסקט-

13בנות נקבה100חופשיDNSמכבי אושן חדרה2008תמר רחלנחמני-

13בנות נקבה100חופשיDNSמכבי נצרת2008למיסאבו זיד-

13בנים זכר100חופשי00:59.41הפועל ירושלים2008בןפאחט1

13בנים זכר100חופשי00:59.84הפועל בת ים2008עומריעבדלשאפי2

2008שגיאכהן3

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:00.5813בנים זכר100חופשי

13בנים זכר100חופשי01:00.68מכבי כפר המכביה2008אסףסקל4

13בנים זכר100חופשי01:01.00מכבי חיפה2008קירילגרסימנקו5

13בנים זכר100חופשי01:01.54הפועל דולפין נתניה2008מריאלבר און6

2008לידוררחמן7

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:02.7513בנים זכר100חופשי

13בנים זכר100חופשי01:02.88מכבי נהריה2008יובלבוקין8

13בנים זכר100חופשי01:03.22רעות. מ.מכבי פ2008תמירסמויליץ9

13בנים זכר100חופשי01:03.45רעות. מ.מכבי פ2008עידוהזה10

13בנים זכר100חופשי01:03.70הפועל עמק יזרעאל2008רוברטלוין11

13בנים זכר100חופשי01:04.27הפועל בת ים2008סטיבןקיגל12

13בנים זכר100חופשי01:04.35בני הרצליה2008איתן שלמהדימונד13

2008שוןשטרן14

הפועל מועדון קרית 

13בנים זכר100חופשי01:04.42אתא

2008יריןשמאי15

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:04.5313בנים זכר100חופשי

13בנים זכר100חופשי01:04.56מכבי חיפה2008יאירישי16

13בנים זכר100חופשי01:04.70ה עצמה רעננה.ל.ע2008אדםטילמן17

13בנים זכר100חופשי01:04.93הפועל אולימפ נתניה2008שליוויכמן18

13בנים זכר100חופשי01:04.94מכבי כפר המכביה2008רואיכהן19

13בנים זכר100חופשי01:05.01הפועל ירושלים2008אילנחמיה20



13בנים זכר100חופשי01:05.52הפועל עומר2008מקסיםרובינשטיין21

2008טלחפיזוב22

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:05.6613בנים זכר100חופשי

13בנים זכר100חופשי01:05.79הפועל גליל עליון2008עידורז23

13בנים זכר100חופשי01:05.95הפועל דולפין נתניה2008בנימיןגודונוב24

13בנים זכר100חופשי01:06.01מים אילת'הפועל ג2008עמריבן טובים25

2008דניאלגלוזמן26

הפועל פתח תקווה 

13בנים זכר100חופשי01:06.13כדור מים

13בנים זכר100חופשי01:06.15רעות. מ.מכבי פ2008אריאלרחמילביץ27

13בנים זכר100חופשי01:06.16מכבי קרית ביאליק2008גלעדאוסיפוב28

13בנים זכר100חופשי01:06.38בני הרצליה2008עידןאנגל29

13בנים זכר100חופשי01:06.39בני הרצליה2008יונתןפילה30

2008יהליכהן31

קאנטרי "מכבי אוסו 

13בנים זכר100חופשי01:06.49ג"ר" גבעתיים

2008ליאםנקיס32

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:06.6313בנים זכר100חופשי

13בנים זכר100חופשי01:07.04מכבי וייסגל2008ירדןזיידמן נביא33

13בנים זכר100חופשי01:07.08הפועל גליל עליון2008זוהריצחקי34

13בנים זכר100חופשי01:07.21מכבי קרית ביאליק2008רועיקינן35

13בנים זכר100חופשי01:07.25הפועל שחייני הנגב2008נועםקמאי36

13בנים זכר100חופשי01:07.28הפועל קרית טבעון2008איתןניק'קניז37

13בנים זכר100חופשי01:07.59מכבי כפר המכביה2008לירצרפתי38

2008מארקברונפמן39

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:07.7713בנים זכר100חופשי

13בנים זכר100חופשי01:07.90הפועל באר טוביה2008איתמרממן40

13בנים זכר100חופשי01:08.15הפועל בית שמש2008דניאליודין41

13בנים זכר100חופשי01:08.21מכבי קרית ביאליק2008גלרוןסיטניקוב42

13בנים זכר100חופשי01:08.75מכבי קרית אונו2008איתידור43

13בנים זכר100חופשי01:08.99מכבי וייסגל2008אורישגיב44

13בנים זכר100חופשי01:09.05מכבי קרית אונו2008איתמרכהן45



13בנים זכר100חופשי01:09.32הפועל ירושלים2008לביאכהנא46

13בנים זכר100חופשי01:09.38הפועל שחייני הנגב2008נדבפרץ47

2008יהליאתרן48

הפועל עירוני הוד 

13בנים זכר100חופשי01:09.39השרון

13בנים זכר100חופשי01:09.42הפועל דולפין נתניה2008ליאורקגן49

13בנים זכר100חופשי01:10.18מכבי כפר המכביה2008יהליגולדנברג50

13בנים זכר100חופשי01:10.27מכבי נהריה2008תומררודמן51

13בנים זכר100חופשי01:10.28בני הרצליה2008אריאלמולכו52

13בנים זכר100חופשי01:10.67מכבי חיפה2008ארתורסמסון53

13בנים זכר100חופשי01:10.70הפועל עמק יזרעאל2008יונתןרולניק54

13בנים זכר100חופשי01:10.70.ב. הפועל כפר סבא ב2008ואד'גסמארה54

13בנים זכר100חופשי01:10.92מכבי תל אביב2008יונתןסולטר56

13בנים זכר100חופשי01:11.06מכבי אשדוד2008דניאלבריאטינסקי57

13בנים זכר100חופשי01:11.30מכבי נהריה2008אורלוין58

13בנים זכר100חופשי01:11.36מכבי קרית ביאליק2008תומרגולדשמיד59

13בנים זכר100חופשי01:11.46ה עצמה רעננה.ל.ע2008רעישלום יודפת60

13בנים זכר100חופשי01:11.47מכבי נהריה2008יעקב אושראטרשוילי61

13בנים זכר100חופשי01:11.52הפועל עומר2008טוהרשמיר62

13בנים זכר100חופשי01:12.35מכבי נהריה2008מקסיםשר63

13בנים זכר100חופשי01:12.36הפועל עמק חפר2008עבד אלחמידרעד64

13בנים זכר100חופשי01:12.58רעות. מ.מכבי פ2008אדרמושקוביץ65

13בנים זכר100חופשי01:12.87קאנטרי כפר ורדים2008אומרימולה66

13בנים זכר100חופשי01:12.88הפועל שחייני הנגב2008גלעדרמתי67

13בנים זכר100חופשי01:13.45הפועל בית איל2008ניבליפשולץ68

13בנים זכר100חופשי01:13.57הפועל דולפין נתניה2008יבגנידורפמן גלבורדו69

13בנים זכר100חופשי01:13.67מכבי נצרת2008אליאסאליאס70



13בנים זכר100חופשי01:13.91מכבי נצרת2008אמיןאבו ראס71

13בנים זכר100חופשי01:14.00הפועל עומר2008יובלוצקי'ביצ72

13בנים זכר100חופשי01:14.08מכבי חיפה2008רוןחייקין73

13בנים זכר100חופשי01:14.47מכבי קרית ביאליק2008ניקטרויאנובסקי74

13בנים זכר100חופשי01:14.83מים אילת'הפועל ג2008אוהדבר75

2008רוןאמינוב76

הפועל פתח תקווה 

13בנים זכר100חופשי01:14.84כדור מים

13בנים זכר100חופשי01:15.12מכבי נצרת2008פואדמרשי77

13בנים זכר100חופשי01:15.12הפועל אולימפ נתניה2008איתןאמיר77

13בנים זכר100חופשי01:15.31א משגב.הפועל מ2008אריהוייץ79

13בנים זכר100חופשי01:15.50הפועל עמק חפר2008אריאלמיכאלי80

13בנים זכר100חופשי01:15.53הפועל גליל עליון2008איתישנל81

13בנים זכר100חופשי01:15.78הפועל עמק יזרעאל2008ליאוראדרי82

13בנים זכר100חופשי01:15.92הפועל שחייני הנגב2008יותםיחזקאל83

13בנים זכר100חופשי01:16.11מכבי נצרת2008ראמיאבו שקארה84

2008בןקובלסקי85

הפועל עירוני הוד 

13בנים זכר100חופשי01:16.57השרון

13בנים זכר100חופשי01:17.25הפועל פליפר חדרה2008יעקובמרקוב86

2008נדבבן שמחון87

הפועל רמת הנגב 

13בנים זכר100חופשי01:17.53(ס"מתנ)

13בנים זכר100חופשי01:17.75מכבי כפר המכביה2008יהונתןוקסלר88

2008נירמורנו89

הפועל עירוני הוד 

13בנים זכר100חופשי01:17.90השרון

13בנים זכר100חופשי01:19.23מכבי נצרת2008'ורג'גבדעאן90

13בנים זכר100חופשי01:19.90מכבי נהריה2008נועםפלינק91

13בנים זכר100חופשיDQמכבי אקווה יפיע2008גאןשלבי-

13בנים זכר100חופשי2008Eilat SwimmingDQאילןאימנילוב-

13בנים זכר100חופשיDNSבני הרצליה2008איתן שלמהדימונד-

13בנים זכר100חופשיDNSמכבי נצרת2008סאלחאבו זיד-



14בנים זכר100חופשי00:56.15מכבי וייסגל2007אלןטרייבוך1

14בנים זכר100חופשי00:57.51.ב. הפועל כפר סבא ב2007ברקרוזנצוויג2

14בנים זכר100חופשי00:57.67מכבי נהריה2007אוקאןגולדין3

14בנים זכר100חופשי00:57.99הפועל בת ים2007עידושפירא4

14בנים זכר100חופשי00:58.47הפועל עמק חפר2007נעםשחר5

2007אדוארדזצריני6

הפועל פתח תקווה 

14בנים זכר100חופשי00:59.11כדור מים

14בנים זכר100חופשי00:59.43הפועל דולפין נתניה2007רועיפרנקל7

14בנים זכר100חופשי00:59.45הפועל דולפין נתניה2007אדםפישמן8

14בנים זכר100חופשי00:59.51מכבי אשדוד2007תומרה'דביז9

14בנים זכר100חופשי00:59.58רעות. מ.מכבי פ2007איתירום10

14בנים זכר100חופשי01:00.26רעות. מ.מכבי פ2007אמירכנעני11

14בנים זכר100חופשי01:00.28בני הרצליה2007אריאלמורב12

14בנים זכר100חופשי01:00.29מכבי קרית ביאליק2007דקלריסין13

14בנים זכר100חופשי01:00.33רעות. מ.מכבי פ2007נעםבן בסט14

14בנים זכר100חופשי01:00.50הפועל באר טוביה2007תמירזנזורי15

14בנים זכר100חופשי01:00.83הפועל דולפין נתניה2007יריןלוי16

14בנים זכר100חופשי01:01.12הפועל ערד2007עודדחלפי17

14בנים זכר100חופשי01:01.23מכבי כפר המכביה2007אלןגרינברג18

14בנים זכר100חופשי01:01.41מכבי קרית אונו2007דניסקוברב19

14בנים זכר100חופשי01:01.65הפועל עמק יזרעאל2007אורילורבר20

14בנים זכר100חופשי01:01.74.ב. הפועל כפר סבא ב2007מרסלבשארה21

14בנים זכר100חופשי01:02.02מכבי כפר המכביה2007בןאליזרוב22

14בנים זכר100חופשי01:02.14הפועל עומר2007איתמרנתנאל23

14בנים זכר100חופשי01:02.58הפועל דולפין נתניה2007לאוןגרשגורין24



14בנים זכר100חופשי01:02.75.ב. הפועל כפר סבא ב2007יובלאברמסון25

14בנים זכר100חופשי01:03.09מכבי כפר המכביה2007אריאלאיווניצקי26

14בנים זכר100חופשי01:03.13מכבי קרית ביאליק2007איתישולמן27

2007נדבבן ציון28

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר100חופשי01:03.55(ס"מתנ)

14בנים זכר100חופשי01:03.64מכבי כפר המכביה2007ליאלמיקא29

14בנים זכר100חופשי01:03.81הפועל בית שמש2007יובלאוגינץ30

14בנים זכר100חופשי01:03.82הפועל נס ציונה2007אריאלהרשקו31

14בנים זכר100חופשי01:03.91א משגב.הפועל מ2007יותםאופק32

14בנים זכר100חופשי01:03.91הפועל עמק חפר2007זוהרצימרמן32

14בנים זכר100חופשי01:03.94הפועל פליפר חדרה2007גילשאול34

2007נילכרמלי35

מכבי ראשון לציון 

SEALS01:04.0714בנים זכר100חופשי

14בנים זכר100חופשי01:04.18הפועל אולימפ נתניה2007עידןפאר36

14בנים זכר100חופשי01:04.46מכבי תל אביב2007דניאלזמר37

14בנים זכר100חופשי2007TLV SWIM01:04.68מייקלאסטחוב38

14בנים זכר100חופשי01:04.75מכבי חיפה2007אריאלבודילובסקי39

14בנים זכר100חופשי01:04.78הפועל עמק חפר2007עילאילוי40

2007עידוהראל41

צור - מכבי כוכב יאיר 

14בנים זכר100חופשי01:04.90יגאל

14בנים זכר100חופשי01:05.04הפועל דולפין נתניה2007יואבגל42

14בנים זכר100חופשי01:05.05הפועל דולפין נתניה2007עוזבלומברג43

14בנים זכר100חופשי01:05.07מכבי אשדוד2007מאורלנסקי44

14בנים זכר100חופשי01:05.08הפועל פליפר חדרה2007דיוידאיזיגאייב45

2007ינאירשדי46

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר100חופשי01:05.19(ס"מתנ)

14בנים זכר100חופשי01:05.20מכבי קרית אונו2007אלוןרייספלד47

14בנים זכר100חופשי01:05.28מכבי שוהם2007רוםבק48

14בנים זכר100חופשי01:05.42מכבי שוהם2007יונתןבר49



14בנים זכר100חופשי01:05.51מכבי קרית ביאליק2007איתילויצקי50

2007אבידןקיסלמן51

הפועל מועדון קרית 

14בנים זכר100חופשי01:05.52אתא

14בנים זכר100חופשי01:05.52הפועל עומר2007עבדללהקיעאן51

14בנים זכר100חופשי01:05.63הפועל ערד2007אמילקרייב53

14בנים זכר100חופשי01:06.02מכבי שוהם2007אורימלכה54

14בנים זכר100חופשי01:06.05הפועל ירושלים2007מקסיםצירפוס55

14בנים זכר100חופשי01:06.12הפועל דולפין נתניה2007זיוזביקלסקי56

14בנים זכר100חופשי01:06.23הפועל אולימפ נתניה2007שחראויקנין57

14בנים זכר100חופשי01:06.37הפועל גליל עליון2007נווהויצמן58

14בנים זכר100חופשי01:06.57מכבי אשדוד2007אריאלאבן חן59

14בנים זכר100חופשי01:06.76הפועל קרית טבעון2007אלוןאורן60

14בנים זכר100חופשי01:06.77הפועל ירושלים2007נדב יצחקבראשי61

2007יהליגיל62

קאנטרי "מכבי אוסו 

14בנים זכר100חופשי01:06.96ג"ר" גבעתיים

14בנים זכר100חופשי01:07.04מכבי תמנון פרדסיה2007אופקויסוסר63

14בנים זכר100חופשי01:07.18הפועל גליל עליון2007רואיכרמלי64

14בנים זכר100חופשי01:07.26הפועל דולפין נתניה2007עדיצמח65

14בנים זכר100חופשי01:07.30הפועל ירושלים2007סאמימעה'אבו ג66

14בנים זכר100חופשי01:07.43הפועל אולימפ נתניה2007ברוק'פינצ67

2007רוןשניידר68

הפועל מועדון קרית 

14בנים זכר100חופשי01:07.59אתא

14בנים זכר100חופשי01:07.63הפועל דולפין נתניה2007ליאםימין69

14בנים זכר100חופשי01:07.64הפועל פליפר חדרה2007שיראלבן שלמה70

14בנים זכר100חופשי01:07.71מכבי קרית אונו2007איתןקוצר71

2007יונתןסגל72

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר100חופשי01:07.78השרון

14בנים זכר100חופשי01:07.88הפועל דולפין נתניה2007דוידאלגאוי73

14בנים זכר100חופשי01:07.99מכבי נהריה2007אריקברזקין74



14בנים זכר100חופשי01:08.20הפועל עמק יזרעאל2007דאודיאבישי75

14בנים זכר100חופשי01:08.20הפועל פליפר חדרה2007עדיגויצו75

14בנים זכר100חופשי01:08.21מכבי כפר המכביה2007איליהאיבנוב77

14בנים זכר100חופשי01:08.29מכבי קרית ביאליק2007קירילזימסקי78

2007לבנוןרביב79

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר100חופשי01:08.44(ס"מתנ)

14בנים זכר100חופשי01:08.48מכבי נצרת2007מוחמדשתיווי80

14בנים זכר100חופשי01:08.49מכבי אשדוד2007דניחריסטיוק81

14בנים זכר100חופשי01:08.61מכבי חיפה2007תוםחזות82

14בנים זכר100חופשי01:08.63הפועל דולפין נתניה2007מעייןוולנסקי83

14בנים זכר100חופשי01:08.82מכבי קרית אונו2007בןמאיר84

14בנים זכר100חופשי2007Eilat Swimming01:08.90אנדרה אריאלחודייב85

14בנים זכר100חופשי01:08.96מכבי וייסגל2007אופקציון86

2007עמיתארליך87

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר100חופשי01:09.10(ס"מתנ)

14בנים זכר100חופשי01:09.28מכבי שוהם2007שקדברש88

14בנים זכר100חופשי01:09.34הפועל נס ציונה2007רזהיימן89

14בנים זכר100חופשי01:09.42הפועל בית איל2007יהונתןערוסי בראון90

14בנים זכר100חופשי01:09.46מכבי נהריה2007אילאייקוטי91

14בנים זכר100חופשי01:09.62מכבי חיפה2007גיאמנדל92

14בנים זכר100חופשי01:10.20.ב. הפועל כפר סבא ב2007אביבויטמן93

2007יהונתןבורקמן94

צור - מכבי כוכב יאיר 

14בנים זכר100חופשי01:10.44יגאל

14בנים זכר100חופשי01:10.48רעות. מ.מכבי פ2007איתיסליטן95

14בנים זכר100חופשי01:10.97רמלה. ס.מ2007אדםוולק96

14בנים זכר100חופשי01:11.11הפועל עומר2007סהרצובוטרו97

14בנים זכר100חופשי01:11.29הפועל פליפר חדרה2007אושריגליקין98

14בנים זכר100חופשי01:11.51רמלה. ס.מ2007גלעדכהן99



2007דניאלפיינר100

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר100חופשי01:11.69השרון

14בנים זכר100חופשי01:12.12מכבי אשדוד2007סטיבפיסחוביץ101

2007אלוןבלאו102

צור - מכבי כוכב יאיר 

14בנים זכר100חופשי01:12.39יגאל

14בנים זכר100חופשי01:13.05מכבי חיפה2007דניאללב103

2007אורבן יהודה104

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר100חופשי01:13.37השרון

14בנים זכר100חופשי01:13.54מכבי חיפה2007ליאםיחיא105

14בנים זכר100חופשי01:13.68הפועל אולימפ נתניה2007איידןפוגל106

14בנים זכר100חופשי01:13.93מכבי קרית אונו2007אביבמרגולין107

14בנים זכר100חופשי01:21.23מכבי תמנון פרדסיה2007יהונתןטבקמן108

2007איתןיונגר109

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר100חופשי01:25.42השרון

14בנים זכר100חופשי01:26.50מכבי נצרת2007אנוארבאשא110

14בנים זכר100חופשיDNSמכבי אקווה יפיע2007פיראסעודה-

14בנים זכר100חופשיDNSהפועל באר שבע2007יוגב יצחקפיצחדזה-

2007איתןיונגר-

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר100חופשיDNSהשרון

2007יונתןסגל-

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר100חופשיDNSהשרון

נקבה200מעורב02:51.62הפועל גליל עליון2010זואיולפיש1

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:02.31הפועל בת ים2010אביברכאח2

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:02.35מכבי שוהם2010דפנהזוטא3

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:02.36מכבי כפר המכביה2011איהגליל4

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:02.70מכבי שוהם2010מיהפלג5

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:06.24הפועל דולפין נתניה2010שחרכשריאן6

בנות 

10-11

2010עדןפרוצנקו7

צור - מכבי כוכב יאיר 

נקבה200מעורב03:07.12יגאל

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:07.84הפועל עמק חפר2010יובליומטוביאן8

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:07.91מכבי קרית ביאליק2010אליאנהבריזגונוב9

בנות 

10-11



נקבה200מעורב03:08.04מכבי קרית ביאליק2010ליאלפבריקנט10

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:09.47מכבי חיפה2010סולומיהגברילוב11

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:10.26הפועל בית איל2010יסמיןגלסמן12

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:10.40רעות. מ.מכבי פ2010רייןאזולאי13

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:12.25הפועל ירושלים2010אליסהגורודצקי14

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:12.52מכבי כפר המכביה2010מאינגר15

בנות 

10-11

נקבה200מעורב2010TLV SWIM03:13.29נועהזמר16

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:13.56מכבי קרית ביאליק2010אדוהברקוביץ17

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:16.28.ב. הפועל כפר סבא ב2010עמנואל'סטרוז18

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:17.04מכבי קרית אונו2011הילימיטל19

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:17.45הפועל דולפין נתניה2010נויהמוב'אז20

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:18.55מכבי כפר המכביה2010איליבן דוד21

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:20.47מכבי וייסגל2010גאיהבניס22

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:28.15מכבי נהריה2010רונימדר23

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:28.55מכבי וייסגל2010אריאלמזרחי24

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:31.02.ב. הפועל כפר סבא ב2011עדיבן חיים25

בנות 

10-11

נקבה200מעורב03:34.92הפועל ירושלים2010אילהגליס26

בנות 

10-11

נקבה200מעורבDQמכבי קרית אונו2010שירה נעמהאבידור-

בנות 

10-11

נקבה200מעורבDQהפועל קרית טבעון2010מאידגן-

בנות 

10-11

נקבה200מעורבDNSבני הרצליה2010גליהמגן-

בנות 

10-11

2010איתינקיס1

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:50.10זכר200מעורב

-10בנים 

11

זכר200מעורב02:51.59הפועל בת ים2010מרקסגלוביץ2

-10בנים 

11

זכר200מעורב02:54.63רעות. מ.מכבי פ2010רוןזילברברג3

-10בנים 

11

זכר200מעורב02:57.17הפועל עמק חפר2010יונתןנדל4

-10בנים 

11



זכר200מעורב02:58.94הפועל דולפין נתניה2010איתיבירגר5

-10בנים 

11

זכר200מעורב02:59.55הפועל דולפין נתניה2011יונתןזינרשטיין6

-10בנים 

11

זכר200מעורב02:59.59רעות. מ.מכבי פ2011לביאגפן משיח7

-10בנים 

11

2010יואבזהר8

מכבי ראשון לציון 

SEALS03:06.21זכר200מעורב

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:06.98הפועל אולימפ נתניה2010איתןאגייב9

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:08.63הפועל בית איל2010איתמרסוויד10

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:09.11רעות. מ.מכבי פ2010יואבוייס11

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:09.87הפועל בת ים2010יונתןלפטניקוב12

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:10.32מכבי קרית אונו2010ליאורמלכי13

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:10.73בני הרצליה2010זאב רועידימונד14

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:11.38הפועל עמק חפר2010אוריהקרדו15

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:11.64הפועל ירושלים2010מרקקין'קריוצ16

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:11.76הפועל ירושלים2010מיכאללוטוחין17

-10בנים 

11

2011עידןברמן18

מכבי ראשון לציון 

SEALS03:14.70זכר200מעורב

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:14.85הפועל דולפין נתניה2010נועםבנישתי19

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:15.49מכבי קרית ביאליק2010שוןברסקי20

-10בנים 

11

2010גיאכדורי21

מכבי ראשון לציון 

SEALS03:17.13זכר200מעורב

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:17.40הפועל אולימפ נתניה2011אסףאבני22

-10בנים 

11

2011מייקללוזין23

מכבי ראשון לציון 

SEALS03:18.17זכר200מעורב

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:18.30מכבי כפר המכביה2010לביאגורליק24

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:18.43הפועל ירושלים2010ואסיליגולטייב25

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:20.25הפועל בת ים2010עידוטורשו26

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:21.93מכבי כפר המכביה2010עילידותן27

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:21.94מכבי כפר המכביה2010עידןטל28

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:21.97מכבי וייסגל2010יהונתןנחום29

-10בנים 

11



זכר200מעורב03:22.18הפועל דולפין נתניה2010איתיר'אפנג30

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:22.34הפועל אולימפ נתניה2011לאוןסמיאוסוב31

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:22.62מכבי אשדוד2010אלוןשטיינברג32

-10בנים 

11

2010דניאלסוקול33

מכבי ראשון לציון 

SEALS03:29.26זכר200מעורב

-10בנים 

11

זכר200מעורב03:32.09.ב. הפועל כפר סבא ב2011איתןשפר34

-10בנים 

11

זכר200מעורבDQהפועל ירושלים2010נועםסמוחבלוב-

-10בנים 

11

זכר200מעורבDQבני הרצליה2010רוןסברדליק-

-10בנים 

11

זכר200מעורבDQהפועל אולימפ נתניה2010דניאלפלייטמן-

-10בנים 

11

זכר200מעורבDNSבני הרצליה2010זאב רועידימונד-

-10בנים 

11

זכר200מעורבDNSמכבי נצרת2010'ורג'גזהר-

-10בנים 

11

12בנות נקבה200מעורב02:39.38הפועל אולימפ נתניה2009רבקה'אנדרוביץ1

12בנות נקבה200מעורב02:42.32רעות. מ.מכבי פ2009נועהקליש2

2009נטעאפשטיין מעוז3

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:45.6212בנות נקבה200מעורב

12בנות נקבה200מעורב02:46.24מכבי חיפה2009דיאנהקוריאקין4

2009אביהבלומברג5

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה200מעורב02:46.77ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה200מעורב02:48.75מכבי כפר המכביה2009נעםקזאז6

12בנות נקבה200מעורב02:52.87מכבי וייסגל2009נועהקרני7

12בנות נקבה200מעורב02:53.38הפועל שחייני הנגב2009גאיהגוטמן8

12בנות נקבה200מעורב02:54.07הפועל דולפין נתניה2009גאיהמלכי9

12בנות נקבה200מעורב02:54.71מכבי וייסגל2009אריאלשחר10

12בנות נקבה200מעורב02:54.74מכבי וייסגל2009נועהקרסיק11

12בנות נקבה200מעורב02:55.14מכבי קרית ביאליק2009מריהקרבקוב12

12בנות נקבה200מעורב02:56.12הפועל דולפין נתניה2009אלמהיחזקאלי13

12בנות נקבה200מעורב02:56.22בני הרצליה2009שירהפנד גיר14



12בנות נקבה200מעורב02:58.08מכבי קרית ביאליק2009דנהחלדמן15

12בנות נקבה200מעורב02:58.12רעות. מ.מכבי פ2009אביגילרגב16

12בנות נקבה200מעורב02:58.46מכבי חיפה2009מיארקאסם17

12בנות נקבה200מעורב02:58.68הפועל פלרם זבולון2009עדןהודרה18

12בנות נקבה200מעורב02:59.32רעות. מ.מכבי פ2009אבישגשורק19

12בנות נקבה200מעורב03:00.00הפועל באר שבע2009נועהסליצקי20

2009פישרנועם21

מכבי ראשון לציון 

SEALS03:00.0612בנות נקבה200מעורב

2009מיכלגולקמן22

צור - מכבי כוכב יאיר 

12בנות נקבה200מעורב03:01.01יגאל

12בנות נקבה200מעורב03:01.24מכבי וייסגל2009אלהמנה23

12בנות נקבה200מעורב03:01.35מכבי נהריה2009עינבזומרפלד24

2009עומררביץ25

הפועל עירוני הוד 

12בנות נקבה200מעורב03:01.92השרון

12בנות נקבה200מעורב03:01.99מכבי קרית אונו2009יעלדרי26

12בנות נקבה200מעורב03:03.17הפועל דולפין נתניה2009עמיתהיבל27

2009דנהגמליי28

מכבי ראשון לציון 

SEALS03:04.3812בנות נקבה200מעורב

12בנות נקבה200מעורב03:04.95הפועל דולפין נתניה2009פלגלוי29

12בנות נקבה200מעורב03:05.08הפועל עמק חפר2009אנא'גותד30

12בנות נקבה200מעורב03:05.20מכבי קרית אונו2009נעהאלבו31

12בנות נקבה200מעורב03:05.27מכבי אשדוד2009אליאןשפירא32

12בנות נקבה200מעורב03:05.40הפועל גליל עליון2009תמרשדה33

2009ליאורלזרוב34

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה200מעורב03:05.78ג"ר" גבעתיים

12בנות נקבה200מעורב03:06.33.ב. הפועל כפר סבא ב2009דניאלברוורמן35

12בנות נקבה200מעורב03:06.50רעות. מ.מכבי פ2009רותםזיו36

2009שמואלוברוני37

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנות נקבה200מעורב03:08.28ג"ר" גבעתיים

2009גלעצמון38

הפועל רמת הנגב 

12בנות נקבה200מעורב03:09.98(ס"מתנ)

12בנות נקבה200מעורב03:10.75מכבי קרית אונו2009מיקהקוגן39



12בנות נקבה200מעורב2009TLV SWIM03:11.45אלהאגוזי40

12בנות נקבה200מעורב03:12.19מכבי קרית ביאליק2009דומיניקהובה'קוצ41

12בנות נקבה200מעורב03:14.97הפועל דולפין נתניה2009חןזינגר42

2009מאיהבירנס43

הפועל רמת הנגב 

12בנות נקבה200מעורב03:19.76(ס"מתנ)

12בנות נקבה200מעורב03:21.46מכבי נצרת2009נא'גרפידיא44

12בנות נקבה200מעורב03:21.51בני הרצליה2009ענתטנקל45

2009גיליזיו46

מכבי ראשון לציון 

SEALS03:23.6812בנות נקבה200מעורב

12בנים זכר200מעורב02:33.88הפועל ירושלים2009ניתאימאיר1

12בנים זכר200מעורב02:35.57מכבי וייסגל2009גילירותם2

12בנים זכר200מעורב02:40.96הפועל ירושלים2009אביתרנאור3

12בנים זכר200מעורב02:42.83הפועל עומר2009יגאלמצניקוב4

12בנים זכר200מעורב02:45.30הפועל דולפין נתניה2009אורידשא5

12בנים זכר200מעורב02:46.42הפועל דולפין נתניה2009יהונתן ברונורוזנבלט6

12בנים זכר200מעורב02:47.19הפועל דולפין נתניה2009אנדריייאקימיאוק7

2009השאםזיד8

הפועל מועדון קרית 

12בנים זכר200מעורב02:48.90אתא

12בנים זכר200מעורב02:49.05בני הרצליה2009רוני יצחקסופיר9

12בנים זכר200מעורב02:49.43מכבי קרית ביאליק2009אדםקיזנר10

12בנים זכר200מעורב02:49.97מכבי קרית אונו2009יותםסיון11

12בנים זכר200מעורב02:50.65רעות. מ.מכבי פ2009נועםמסובי12

12בנים זכר200מעורב02:51.15בני הרצליה2009הראלאברהם13

12בנים זכר200מעורב02:51.78הפועל בת ים2009דןשדה14

12בנים זכר200מעורב02:52.93הפועל עמק חפר2009נריפאר15

12בנים זכר200מעורב02:53.00מכבי אשדוד2009דניובנר'ז16

12בנים זכר200מעורב02:54.42מכבי וייסגל2009נועםשטיינברג17



12בנים זכר200מעורב02:56.41מכבי שוהם2009מיכאלבירנבאום18

2009ברפישלביץ19

קאנטרי "מכבי אוסו 

12בנים זכר200מעורב02:57.46ג"ר" גבעתיים

2009לביאדמלין20

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:57.7512בנים זכר200מעורב

12בנים זכר200מעורב02:59.47הפועל ירושלים2009איתילרין21

12בנים זכר200מעורב03:01.85מכבי שוהם2009כרמלסביצקי22

12בנים זכר200מעורב03:02.53מכבי כפר המכביה2009רוםלנדה23

12בנים זכר200מעורב03:02.96הפועל בת ים2009רוסלןאגלאנטון24

12בנים זכר200מעורב03:03.22מכבי שוהם2009אופקוקנין25

12בנים זכר200מעורב03:03.32ה עצמה רעננה.ל.ע2009נועםפרבר26

12בנים זכר200מעורב03:03.41הפועל עמק חפר2009מוחמדלידאוי27

12בנים זכר200מעורב03:03.77מכבי קרית ביאליק2009איתיארקה28

12בנים זכר200מעורב03:04.83מכבי חיפה2009אהודאלגר29

12בנים זכר200מעורב03:05.45מכבי קרית ביאליק2009אריאלישראלי30

12בנים זכר200מעורב03:05.67מכבי חיפה2009יעקב'חיניץ31

12בנים זכר200מעורב03:06.15מכבי שוהם2009עידואייזיקס32

2009אוריאןניימן33

מכבי ראשון לציון 

SEALS03:06.2512בנים זכר200מעורב

12בנים זכר200מעורב03:06.53הפועל דולפין נתניה2009כפירכהן34

12בנים זכר200מעורב03:06.82מכבי קרית ביאליק2009שוןוורונקוב35

12בנים זכר200מעורב03:07.34מכבי תל אביב2009מרינוסיגוורט36

12בנים זכר200מעורב03:07.57הפועל דולפין נתניה2009אילןבולטיאנסקי37

12בנים זכר200מעורב03:08.06מכבי קרית אונו2009עיליכהן38

12בנים זכר200מעורב03:08.11מכבי כפר המכביה2009אלוןפינס39

12בנים זכר200מעורב03:09.26מכבי קרית ביאליק2009בריחלדמן40

12בנים זכר200מעורב03:10.49מכבי נהריה2009אלכסנדרמירסון41

12בנים זכר200מעורב03:11.15מכבי כפר המכביה2009יאירקורוטקין42



12בנים זכר200מעורב2009TLV SWIM03:11.25איתןחליקה43

12בנים זכר200מעורב03:11.98מכבי כפר המכביה2009איתמרשובל44

12בנים זכר200מעורב03:13.73מכבי קרית ביאליק2009שוןליובומסקי45

12בנים זכר200מעורב03:18.25מכבי וייסגל2009נועםשני46

12בנים זכר200מעורב03:21.25הפועל דולפין נתניה2009רוןמרקיזנו47

12בנים זכר200מעורב03:40.89הפועל באר שבע2009ליאוןסדובסקי48

12בנים זכר200מעורבDQמכבי קרית אונו2009עידושפייזר-

12בנים זכר200מעורבDQהפועל פליפר חדרה2009גדעוןאברהם-

12בנים זכר200מעורבDQהפועל דולפין נתניה2009יותםגרסיה-

12בנים זכר200מעורבDNSהפועל דולפין נתניה2009ענברמסילתי-

12בנים זכר200מעורבDNSמכבי תל אביב2009יונתןקרסיק-

13בנות נקבה200מעורב02:38.11מכבי נהריה2008צוףגרטופסקי1

13בנות נקבה200מעורב02:42.48בני הרצליה2008עומרוכולדר2

13בנות נקבה200מעורב02:43.06הפועל דולפין נתניה2008דניאללהב-ברם3

13בנות נקבה200מעורב02:44.56מכבי כפר המכביה2008קמירייס4

2008אגםקרליגנו5

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:46.4113בנות נקבה200מעורב

13בנות נקבה200מעורב02:48.62מכבי חיפה2008אלכסנדרה'מיסקביץ6

2008שיוקסמן נעמן7

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:48.6413בנות נקבה200מעורב

13בנות נקבה200מעורב02:49.38מכבי חיפה2008יאראהאשול8

2008אלה'דנקוביץ9

קאנטרי "מכבי אוסו 

13בנות נקבה200מעורב02:49.77ג"ר" גבעתיים

13בנות נקבה200מעורב02:49.80מכבי קרית ביאליק2008ניקולטאובין10

13בנות נקבה200מעורב02:50.06מכבי שוהם2008עלמהחזקיהו11

13בנות נקבה200מעורב02:50.72הפועל ירושלים2008נוילביאן12

13בנות נקבה200מעורב02:50.82הפועל דולפין נתניה2008לילישגיא13



13בנות נקבה200מעורב02:52.30מכבי נהריה2008שקדגולדברג הרפז14

13בנות נקבה200מעורב02:52.50מכבי כפר המכביה2008עינבישראל15

13בנות נקבה200מעורב02:53.95מכבי וייסגל2008נעמהמיכאלוביץ16

13בנות נקבה200מעורב02:54.38מכבי חיפה2008תאלהאבו חרש17

13בנות נקבה200מעורב02:55.10הפועל דולפין נתניה2008יובלעטיה18

13בנות נקבה200מעורב02:55.32הפועל דולפין נתניה2008אביטלינקובסקי19

2008מיכלפוזיילוב20

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:56.3313בנות נקבה200מעורב

13בנות נקבה200מעורב02:56.71מכבי וייסגל2008ליאוררוזנבוים21

13בנות נקבה200מעורב02:57.04הפועל שחייני הנגב2008דנהפ"חרל22

13בנות נקבה200מעורב02:57.46הפועל באר טוביה2008ליזהגולדפרב23

13בנות נקבה200מעורב02:57.59הפועל קרית טבעון2008נגהרנדלר24

13בנות נקבה200מעורב02:58.39מכבי חיפה2008דליהפורטנוי25

13בנות נקבה200מעורב02:58.83בני הרצליה2008עלמהערפלי קאופמן26

13בנות נקבה200מעורב03:00.76מכבי חיפה2008מאיהלוריא27

13בנות נקבה200מעורב03:02.36מכבי וייסגל2008מיקהנירון28

13בנות נקבה200מעורב03:02.52הפועל עומר2008מאיהאפקישב29

13בנות נקבה200מעורב03:03.31הפועל שחייני הנגב2008עלמהרדאי30

13בנות נקבה200מעורב03:03.32מכבי כפר המכביה2008הילהחיים31

2008תהלקוממי32

צור - מכבי כוכב יאיר 

13בנות נקבה200מעורב03:03.42יגאל

13בנות נקבה200מעורב03:06.29מכבי קרית אונו2008שקדמדזיבובסקי33

13בנות נקבה200מעורב03:08.21ה עצמה רעננה.ל.ע2008עלמהרידר34

13בנות נקבה200מעורב03:10.62הפועל דולפין נתניה2008עדןוינברג35

13בנות נקבה200מעורב03:11.67מכבי שוהם2008עלמהשלגר36

2008מיליגלדסטון37

צור - מכבי כוכב יאיר 

13בנות נקבה200מעורב03:16.28יגאל

13בנות נקבה200מעורב03:17.88מכבי נצרת2008אלינאדיביני38



13בנות נקבה200מעורבDQמכבי נהריה2008נעמהפיין-

2008תהלקוממי-

צור - מכבי כוכב יאיר 

13בנות נקבה200מעורבDNSיגאל

13בנים זכר200מעורב02:30.10הפועל דולפין נתניה2008לאופיאסטרו1

13בנים זכר200מעורב02:30.22מכבי כפר המכביה2008מרקטלר2

2008רוםשלם3

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:30.9813בנים זכר200מעורב

13בנים זכר200מעורב02:32.77מכבי קרית אונו2008עמיתמסרמן4

13בנים זכר200מעורב02:32.90מכבי חיפה2008איתןמייליקר5

2008עידואייזנברג6

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:33.6713בנים זכר200מעורב

2008אביבחזן7

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:34.8313בנים זכר200מעורב

13בנים זכר200מעורב02:36.29מכבי קרית אונו2008תוםבר צבי8

13בנים זכר200מעורב02:38.59הפועל ירושלים2008תמירניסן9

2008סתיושנער10

הפועל עירוני הוד 

13בנים זכר200מעורב02:39.07השרון

13בנים זכר200מעורב02:39.08מכבי כפר המכביה2008אסףסקל11

13בנים זכר200מעורב02:39.62בני הרצליה2008אופירדרעי12

13בנים זכר200מעורב02:41.54רעות. מ.מכבי פ2008יותםאיל13

13בנים זכר200מעורב02:41.78רמלה. ס.מ2008מוחמדאבו לבן14

13בנים זכר200מעורב02:42.08מכבי קרית ביאליק2008סוהילאשקר15

13בנים זכר200מעורב02:42.57הפועל ירושלים2008נעםדהן16

13בנים זכר200מעורב02:42.65מכבי וייסגל2008איתישפייזר17

13בנים זכר200מעורב02:42.69מכבי קרית אונו2008עידןגמליאל18

2008ליאםנקיס19

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:42.9813בנים זכר200מעורב

13בנים זכר200מעורב02:43.59מכבי כפר המכביה2008דניאלאר'נג20

13בנים זכר200מעורב02:45.75א משגב.הפועל מ2008תוםגלייזר21

13בנים זכר200מעורב02:45.82הפועל עמק חפר2008עפריגולן22



13בנים זכר200מעורב02:46.32בני הרצליה2008עמיתבוינגו23

2008לידוררחמן24

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:46.4513בנים זכר200מעורב

13בנים זכר200מעורב02:47.75מכבי כפר המכביה2008לירצרפתי25

2008רוןחפיזוב26

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:48.6313בנים זכר200מעורב

13בנים זכר200מעורב02:49.00מכבי תל אביב2008יהונתן גלבנימין27

13בנים זכר200מעורב02:49.04מכבי אשדוד2008לידןמן'קיצ28

13בנים זכר200מעורב02:49.39הפועל ירושלים2008דודיק'מירונצ29

2008אלןמירקין30

מכבי ראשון לציון 

SEALS02:50.1213בנים זכר200מעורב

13בנים זכר200מעורב02:51.37הפועל עמק יזרעאל2008יצחקשרם31

13בנים זכר200מעורב02:52.33מכבי חיפה2008ראזיאבו חרש32

13בנים זכר200מעורב02:52.69הפועל דולפין נתניה2008איתיראובני33

13בנים זכר200מעורב02:53.29הפועל שחייני הנגב2008נועםקמאי34

13בנים זכר200מעורב02:53.40מכבי אשדוד2008איילביטון35

13בנים זכר200מעורב02:53.97הפועל ירושלים2008ישיביבי36

13בנים זכר200מעורב02:54.00מכבי אשדוד2008אלירןזסלבסקי37

13בנים זכר200מעורב02:54.03ה עצמה רעננה.ל.ע2008דןדובמן38

13בנים זכר200מעורב02:54.89הפועל פלרם זבולון2008איתיקורנברג39

13בנים זכר200מעורב02:54.98הפועל גליל עליון2008זוהריצחקי40

13בנים זכר200מעורב02:55.60בני הרצליה2008יונתןפילה41

2008אורוי'וז'צ42

הפועל פתח תקווה 

13בנים זכר200מעורב02:56.06כדור מים

2008תמירקייזר43

הפועל פתח תקווה 

13בנים זכר200מעורב02:59.05כדור מים

13בנים זכר200מעורב02:59.82הפועל דולפין נתניה2008דןברנץ44

13בנים זכר200מעורב03:01.48מכבי נהריה2008אדריאןיובוטרו'צ45

13בנים זכר200מעורב03:02.64מכבי קרית אונו2008אילוןאיגל46

13בנים זכר200מעורב03:11.76מכבי נצרת2008'ורג'גקדאדו47



13בנים זכר200מעורב03:17.31מכבי נצרת2008ווסיםלחאם48

13בנים זכר200מעורבDQהפועל עמק יזרעאל2008נועםאופק-

13בנים זכר200מעורבDQמכבי קרית אונו2008אוריקלו-

13בנים זכר200מעורבDQהפועל דולפין נתניה2008איתןייב'גאוגז-

13בנים זכר200מעורבDQהפועל שחייני הנגב2008סערחנה-

2008תמירקייזר-

הפועל פתח תקווה 

13בנים זכר200מעורבDNSכדור מים

13בנים זכר200מעורבDNSהפועל באר טוביה2008אמיתיאלון-

14בנים זכר200מעורב02:23.70מכבי וייסגל2007פלגקליין1

14בנים זכר200מעורב02:24.20הפועל ירושלים2007רוןמקדונסקי2

14בנים זכר200מעורב02:24.37מכבי אשדוד2007אוראלשטיינברג3

14בנים זכר200מעורב02:26.08מכבי כפר המכביה2007יהונתןשילר4

14בנים זכר200מעורב02:27.61הפועל עמק חפר2007תומסנדל5

2007מורןארז6

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר200מעורב02:28.18השרון

14בנים זכר200מעורב02:28.42הפועל דולפין נתניה2007רועיפרנקל7

14בנים זכר200מעורב02:28.58מכבי וייסגל2007דניאלסובטוב8

14בנים זכר200מעורב02:29.18הפועל אילת2007לבשטיינברג9

14בנים זכר200מעורב02:29.55מכבי וייסגל2007ערןגרובמן10

2007עידןבקאל11

הפועל פתח תקווה 

14בנים זכר200מעורב02:29.58כדור מים

14בנים זכר200מעורב02:31.09בני הרצליה2007איתירמון12

14בנים זכר200מעורב02:31.15הפועל ירושלים2007אושרישילה13

14בנים זכר200מעורב02:31.37הפועל פלרם זבולון2007אריקגנפון14

14בנים זכר200מעורב02:32.30מכבי כפר המכביה2007איתיישראלי15

14בנים זכר200מעורב02:32.91בני הרצליה2007אלוןפריזוס אלקיס16

14בנים זכר200מעורב02:33.02מכבי קרית ביאליק2007תומרבריזגונוב17



2007עידוכרמון18

קאנטרי "מכבי אוסו 

14בנים זכר200מעורב02:33.22ג"ר" גבעתיים

14בנים זכר200מעורב02:33.23מכבי תל אביב2007נדבגולן19

14בנים זכר200מעורב02:33.38רעות. מ.מכבי פ2007גבריאלסלבי זלבוביץ20

14בנים זכר200מעורב02:33.42א משגב.הפועל מ2007אופיראפק21

14בנים זכר200מעורב02:33.51.ב. הפועל כפר סבא ב2007יותםורשבסקי22

14בנים זכר200מעורב02:34.20מכבי וייסגל2007נבוקפלן23

14בנים זכר200מעורב02:34.31הפועל דולפין נתניה2007מקסיםקליין24

14בנים זכר200מעורב02:34.90מכבי כפר המכביה2007תמירברכר25

14בנים זכר200מעורב02:35.15מכבי כפר המכביה2007רועיחורי26

14בנים זכר200מעורב02:37.27מכבי קרית אונו2007סיוןבן עמי27

14בנים זכר200מעורב02:37.53הפועל קרית טבעון2007יואבסגל28

2007טלרון28

הפועל עירוני הוד 

14בנים זכר200מעורב02:37.53השרון

14בנים זכר200מעורב02:37.60מכבי שוהם2007שירפסון30

14בנים זכר200מעורב02:38.04מכבי קרית ביאליק2007דניאלרוזמן31

14בנים זכר200מעורב02:38.20מכבי וייסגל2007לירון אמילשוקר32

14בנים זכר200מעורב02:38.30מכבי קרית ביאליק2007רונייצחק שדה33

14בנים זכר200מעורב02:38.58הפועל ירושלים2007אנטוניסוקולסקי34

2007מרקקובדלו35

הפועל פתח תקווה 

14בנים זכר200מעורב02:38.79כדור מים

14בנים זכר200מעורב02:40.18מכבי נהריה2007עמיתזלאטקין36

14בנים זכר200מעורב02:40.35הפועל פליפר חדרה2007נירלודרינסקי37

14בנים זכר200מעורב02:40.68מכבי שוהם2007יהלאמיתי38

14בנים זכר200מעורב02:41.59בני הרצליה2007יניבכץ39

14בנים זכר200מעורב02:41.94הפועל דולפין נתניה2007עדיטראונר40

14בנים זכר200מעורב02:42.01הפועל דולפין נתניה2007גיאמירונוב41

14בנים זכר200מעורב02:42.62הפועל שחייני הנגב2007גלבזרנו42



14בנים זכר200מעורב02:42.64מכבי חיפה2007תוםחזות43

14בנים זכר200מעורב02:44.32הפועל פליפר חדרה2007דיוידאיזיגאייב44

14בנים זכר200מעורב02:45.75מכבי שוהם2007יונתןבר45

2007איתמרסאבתי46

צור - מכבי כוכב יאיר 

14בנים זכר200מעורב02:46.59יגאל

14בנים זכר200מעורב02:47.03מכבי אשדוד2007אנדריידנילוב47

14בנים זכר200מעורב02:48.14הפועל דולפין נתניה2007דוידאלגאוי48

14בנים זכר200מעורב02:49.81מכבי וייסגל2007יונתןופרינסקי49

2007טלעצמון50

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר200מעורב02:49.88(ס"מתנ)

14בנים זכר200מעורב02:49.94בני הרצליה2007דין אדםחן51

14בנים זכר200מעורב02:50.79מכבי וייסגל2007יפתחאלון52

14בנים זכר200מעורב02:51.61.ב. הפועל כפר סבא ב2007עמריסדן53

14בנים זכר200מעורב02:51.72מכבי חיפה2007אלוןברקאי54

14בנים זכר200מעורב02:55.87הפועל ערד2007תומרהדר55

14בנים זכר200מעורב02:57.06הפועל בית איל2007יהונתןערוסי בראון56

14בנים זכר200מעורבDQהפועל עמק יזרעאל2007איתמרבנימיני-

2007איתיפלג-

הפועל רמת הנגב 

14בנים זכר200מעורבDNS(ס"מתנ)

14בנים זכר200מעורבDNSמכבי תל אביב2007תםקרסיק-

14בנים זכר200מעורבDNSהפועל דולפין נתניה2007רפאלגפי-


