
 

 

 

 

 

 

Start list: 12/05/2022

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2022 - 10/05/2022
משחה 215 - 200 חופשי - נשים 12-99

מקצה: 1      17:30      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:13.90 2009 הפועל אולימפ נתניה 410 אנדרוביץ רבקה 0

02:12.16 2003 מכבי חיפה 513 אטוס רומי 1

02:08.92 2005 הפועל בת ים 422 סגל יובל 2

02:06.53 2006 הפועל בת ים 422 אדיר אופק 3

02:00.52 2005 הפועל בת ים 422 גולובטי דריה 4

02:06.11 2003 מכבי פ.מ. רעות 578 זילברברג נגה 5

02:08.27 2007 הפועל מ.א משגב 443 גולנד שאין 6

02:11.36 2004 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 גולדנברג עדן 7

02:12.54 2002 בני הרצליה 409 אנגלנדר מיה 8

02:13.91 2006 מכבי כפר המכביה 902 אנג‘ל עדי 9

מקצה: 2      17:34      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:19.63 2006 מכבי קרית אונו 564 חורש ענבר 0

02:19.16 2008 הפועל פליפר חדרה 420 טובלין יאצ'בסקיה עדה 1

02:17.35 2007 הפועל קרית טבעון 247 פנחס נעמה 2

02:15.43 2006 הפועל דולפין נתניה 190 וינטראוב אמלי 3

02:14.36 2006 הפועל מועדון קרית אתא 431 רוט רעות 4

02:14.91 2006 מכבי וייסגל 947 שרגין מיטל 5

02:15.76 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 חודי איילה 6

02:17.95 2006 מכבי קרית אונו 564 גרין אבן טל נועה 7

02:19.61 2008 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 הראל ירדן 8

02:19.63 2007 הפועל ירושלים 120 סייביץ‘ אמילי 9

מקצה: 3      17:38      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:23.27 2008 הפועל מ.א משגב 443 שהם איילה 0

02:22.27 2008 מכבי שוהם 510 זיסמן תמר 1

02:21.73 2009 מכבי אשדוד 501 חן גולדנברג רוני 2

02:20.18 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 ארד ליאה 3

02:19.70 2009 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 בלומברג אביה 4

02:19.76 2008 מכבי קרית ביאליק 531 שם טוב רותם 5

02:21.58 2007 SEALS מכבי ראשון לציון 541 נאומקין ליאל 6

02:21.75 2008 מכבי קרית ביאליק 531 טאובין ניקול 7

02:22.34 2008 בני הרצליה 409 ברוך נוגה 8

02:23.32 2008 הפועל דולפין נתניה 190 ברזילי ערבה 9



 

 

 

 

 

 

Start list: 12/05/2022

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2022 - 10/05/2022
משחה 216 - 200 חופשי - גברים 13-99

מקצה: 1      17:42      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:55.17 2004 הפועל ירושלים 120 גליבינסקי אלכסיי 0

01:52.52 2004 מכבי קרית ביאליק 531 אייכל דניאל 1

01:52.09 2004 מכבי שוהם 510 רומנו יואב 2

01:51.73 2002 הפועל ירושלים 120 גריונטל סמיון 3

01:48.94 2000 מכבי אשדוד 501 לוקטב דניס 4

01:50.63 2002 הפועל בת ים 422 טל אור 5

01:52.04 2000 הפועל ירושלים 120 פרנקל תומר 6

01:52.40 2002 SEALS מכבי ראשון לציון 541 רוזנברג ניק 7

01:54.41 2003 הפועל ירושלים 120 חסקל מנינג 8

01:56.27 2005 מכבי כפר המכביה 902 שקלים שביט 9

מקצה: 2      17:46      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:58.48 2005 SEALS מכבי ראשון לציון 541 דמלין יהב 0

01:57.72 2006 מכבי קרית אונו 564 הנדלר איתי 1

01:57.33 2002 מכבי חיפה 513 וולקוב אלכס 2

01:57.21 2004 מכבי וייסגל 947 מנטין ירון 3

01:56.54 2004 הפועל עירוני הוד השרון 220 קריציבסקי דניאל 4

01:56.99 2006 הפועל בת ים 422 רבינוביץ דניאל 5

01:57.28 2003 הפועל גליל עליון 343 לוי אביתר חיים 6

01:57.45 2005 מכבי חיפה 513 ברוך דניאל 7

01:58.29 2007 הפועל בת ים 422 נובוסד נתנאל 8

01:58.71 2002 מכבי פ.מ. רעות 578 זרחין בנימין 9

מקצה: 3      17:50      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:06.88 2006 הפועל דולפין נתניה 190 שמס אדם 0

02:05.96 2007 הפועל בת ים 422 פושקה נתניאל 1

02:04.11 2006 הפועל מ.א משגב 443 בירנבך מעין 2

02:02.05 2007 הפועל עמק חפר 233 שחר נעם 3

01:59.53 2007 מכבי וייסגל 947 טרייבוך אלן 4

02:00.62 2007 מכבי קרית אונו 564 קוברב דניס 5

02:03.85 2007 מכבי קרית ביאליק 531 ריסין דקל 6

02:05.24 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 זצריני אדוארד 7

02:06.21 2007 הפועל בת ים 422 טוקרב שון 8

02:07.73 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 פדילה אחמד 9



 

 

 

 

 

 

Start list: 12/05/2022

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2022 - 10/05/2022
משחה 217 - 200 מעורב אישי - נשים 12-99

מקצה: 1      17:52      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:36.59 2006 הפועל דולפין נתניה 190 וינטראוב אמלי 0

02:34.09 2004 בני הרצליה 409 אברהם איה 1

02:31.03 2007 בני הרצליה 409 ולטמן גילי 2

02:25.58 2007 הפועל מ.א משגב 443 גלסמן אלמה 3

02:18.14 2003 מכבי קרית ביאליק 531 גורבנקו אנסטסיה 4

02:23.25 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 אייזברוך קרן 5

02:27.47 2006 הפועל ירושלים 120 ניסן לינוי 6

02:33.06 2007 מכבי חיפה 513 קרמן מיקה 7

02:34.86 2009 מכבי קרית ביאליק 531 שמחה אופיר 8

02:36.66 2006 מכבי קרית ביאליק 531 טימושנקו אנה 9

מקצה: 2      17:56      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:43.53 2006 הפועל עירוני הוד השרון 220 דואק עפרי 0

02:41.70 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 דר תמר 1

02:41.16 2004 מכבי שוהם 510 בן-ישעיה יעל 2

02:38.64 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 ברדיצ‘בסקי דניאלה 3

02:37.14 2002 מכבי כפר המכביה 902 מטלניצקי אניטה 4

02:38.37 2007 מכבי פ.מ. רעות 578 גולר לאה 5

02:40.08 2006 מכבי וייסגל 947 אפשטיין ליליה 6

02:41.43 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל 440 קוממי אורי 7

02:43.30 2009 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 נידרהופר ליאן 8

02:44.12 2009 מכבי חיפה 513 קוריאקין דיאנה 9

מקצה: 3      18:00      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:49.24 2009 מכבי חיפה 513 קאסם מיאר 0

02:48.38 2008 מכבי חיפה 513 האשול יארא 1

02:46.41 2008 מכבי חיפה 513 פרלמן יובל 2

02:45.70 2009 מכבי קרית ביאליק 531 הודרה עדן 3

02:44.61 2007 הפועל דולפין נתניה 190 אורטל לי 4

02:45.56 2009 מכבי קרית ביאליק 531 קרבקוב מריה 5

02:45.79 2007 הפועל עומר 315 ספרינצין חגית 6

02:47.26 2009 מכבי חיפה 513 גנדל אליזבט 7

02:48.52 2008 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 דנקוביץ אלה 8

02:50.29 2007 ע.ל.ה עצמה רעננה 408 יוסף תמר שלומית 9



 

 

 

 

 

 

Start list: 12/05/2022

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2022 - 10/05/2022
משחה 218 - 200 מעורב אישי - גברים 10-99

מקצה: 1      18:02      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:12.18 2002 מכבי חיפה 513 וייסבורג שמואל 0

02:11.01 2005 הפועל עירוני הוד השרון 220 בזמן אלי 1

02:09.93 2005 הפועל דולפין נתניה 190 מרדר מייק 2

02:08.86 2002 הפועל עירוני הוד השרון 220 כהן גרומי גל 3

02:05.56 1992 מכבי אשדוד 501 טומרקין יעקב 4

02:06.92 2003 ירושלים רבתי 632 בן שטרית איתן 5

02:08.93 2004 מכבי כפר המכביה 902 לווי ג‘ואי 6

02:10.26 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 רותם יואב 7

02:11.72 2001 מכבי קרית ביאליק 531 קונין דן 8

02:13.35 2006 מכבי וייסגל 947 רוזנברג נתאי 9

מקצה: 2      18:06      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:19.22 2006 מכבי קרית ביאליק 531 אושמיאנסקי אדם 0

02:18.10 2005 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 פובר מיכאל 1

02:16.67 2007 הפועל עמק חפר 233 נדל תומס 2

02:16.25 1999 מכבי חיפה 513 שמואלי בן 3

02:13.38 2007 הפועל ירושלים 120 מקדונסקי רון 4

02:14.55 2004 מכבי חיפה 513 וידה עדי 5

02:16.50 2006 הפועל עמק חפר 233 סלע תום 6

02:18.04 2007 מכבי כפר המכביה 902 שילר יהונתן 7

02:18.29 2006 מכבי נהריה 910 אבוטבול אלמוג 8

02:19.87 2006 מכבי קרית ביאליק 531 ארקה אוריאל 9

מקצה: 3      18:10      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:23.77 2008 הפועל דולפין נתניה 190 פיאסטרו לאו 0

02:23.46 2006 בני הרצליה 409 פריאל ניר 1

02:21.89 2006 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 ליכטזון אריה 2

02:20.92 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 פרנקל רועי 3

02:20.15 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 סמארה סלים 4

02:20.57 2007 הפועל עירוני הוד השרון 220 ארז מורן 5

02:21.28 2007 מכבי אשדוד 501 שטיינברג אוראל 6

02:22.01 2006 מכבי שוהם 510 שגיא יובל 7

02:23.63 2006 הפועל עירוני הוד השרון 220 אבני שגיא 8

02:24.59 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 קובדלו מרק 9



 

 

 

 

 

 

Start list: 12/05/2022

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2022 - 10/05/2022
משחה 219 - 100 חזה - נשים 10-99

מקצה: 1      18:18      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:19.03 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 גמליי שירה 0

01:17.41 2006 מכבי וייסגל 947 גרשקוביץ קים 1

01:16.89 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 גוטליב נוי 2

01:15.63 2005 הפועל דולפין נתניה 190 שמש תמר 3

01:15.04 2003 מכבי חיפה 513 אוסישקין נטע 4

01:15.37 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 אייזברוך קרן 5

01:16.84 2006 הפועל עמק חפר 233 אבלס גל 6

01:17.24 2003 מכבי חיפה 513 גורן בר 7

01:19.01 2004 מכבי חיפה 513 דורון אביה 8

01:19.31 2004 הפועל דולפין נתניה 190 חן נועה 9

מקצה: 2      18:21      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:21.98 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 מנה שיר 0

01:21.87 2008 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 בן ששון מיה 1

01:21.49 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 זבולון אמרי 2

01:20.26 2009 מ.ס. רמלה 951 פרולוב יליזבטה 3

01:20.08 2007 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 אל-גד שחר 4

01:20.16 2008 מכבי חיפה 513 גרטופסקי צוף 5

01:21.32 2007 הפועל מועדון קרית אתא 431 ולינסקי אילנה 6

01:21.77 2009 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 ליטאי טומי 7

01:21.96 2008 בני הרצליה 409 וכולדר עומר 8

01:22.04 2007 מכבי תמנון פרדסיה 336 רון זיו 9

מקצה: 3      18:24      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:26.25 2007 SEALS מכבי ראשון לציון 541 קדושה שירה 0

01:24.74 2007 מכבי שוהם 510 טיפוגרף עמית 1

01:23.74 2007 הפועל עירוני הוד השרון 220 לוי נועם 2

01:23.17 2009 SEALS מכבי ראשון לציון 541 אפשטיין מעוז נטע 3

01:22.56 2007 הפועל מ.א משגב 443 סטרוגצקי אביגיל 4

01:22.94 2009 הפועל אולימפ נתניה 410 פרקש אדוה 5

01:23.37 2007 הפועל דולפין נתניה 190 טננבאום תמר 6

01:24.37 2007 מכבי קרית ביאליק 531 סטרשינסקי ולריה 7

01:24.76 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 מנה רעות 8

01:26.72 2007 מכבי חיפה 513 פרידמן מיכל 9



 

 

 

 

 

 

Start list: 12/05/2022

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2022 - 10/05/2022
משחה 220 - 100 חזה - גברים 10-99

מקצה: 1      18:27      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:06.63 2003 מכבי קרית ביאליק 531 קלוגר לירון 0

01:06.06 2004 הפועל עירוני הוד השרון 220 סופיר יונתן 1

01:04.62 2004 הפועל מועדון קרית אתא 431 פרנצקביץ סטיב 2

01:02.85 1997 מכבי נהריה 910 באר אלון 3

01:00.96 2001 ירושלים רבתי 632 פיצ‘וגין כריסטיאן 4

01:02.62 2004 מכבי כפר המכביה 902 יצחקי יהונתן 5

01:03.59 2004 הפועל אולימפ נתניה 410 יוסיפוב דניאל 6

01:05.90 2005 הפועל בת ים 422 סחרוב גל 7

01:06.41 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 רותם יואב 8

01:07.06 2004 הפועל דולפין נתניה 190 קינן דביר 9

מקצה: 2            גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:09.55 2001 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 חוזמן אריאל 0

01:08.28 2006 מכבי חיפה 513 אווצין רון 1

01:07.85 2004 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 קליין יובל 2

01:07.53 2006 מכבי חיפה 513 גרציוב יונתן 3

01:07.07 2007 SEALS מכבי ראשון לציון 541 סובטוב דניאל 4

01:07.47 2002 מכבי חיפה 513 ברזקין ארטור 5

01:07.61 2001 מכבי חיפה 513 רום יהונתן 6

01:07.96 2007 הפועל בת ים 422 ז‘ורבסקי עידן 7

01:09.21 2008 מכבי כפר המכביה 902 טלר מרק 8

01:09.58 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 מזור אשכול 9

מקצה: 3            גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:13.27 2007 מכבי נהריה 910 ברזקין אריק 0

01:12.40 2006 מכבי קרית ביאליק 531 קוסט אנטון 1

01:10.86 2007 מכבי חיפה 513 גנפון אריק 2

01:10.04 2007 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 כרמון עידו 3

01:09.78 2006 הפועל בת ים 422 סעידנבייב ויליאם 4

01:10.04 2006 בני הרצליה 409 גולן רום 5

01:10.60 2007 הפועל עמק יזרעאל 196 לורבר אורי 6

01:11.42 2006 הפועל ירושלים 120 לוי עידו 7

01:13.14 2007 מכבי פ.מ. רעות 578 כנעני אמיר 8

01:13.68 2006 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 שאולי יובל 9



 

 

 

 

 

 

Start list: 12/05/2022

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2022 - 10/05/2022
משחה 221 - 50 גב - נשים 10-99

מקצה: 1      18:29      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:31.11 2005 הפועל דולפין נתניה 190 לונגו-קליבלנד לוריין 0

00:30.92 2005 SEALS מכבי ראשון לציון 541 מיניס תום 1

00:30.66 2003 מכבי חיפה 513 אוסישקין נטע 2

00:30.62 2005 הפועל בית שמש 207 קרפ הדר 3

00:29.60 2003 מכבי קרית ביאליק 531 גורבנקו אנסטסיה 4

00:30.39 2005 בני הרצליה 409 נגירה מרסי אן 5

00:30.66 1999 הפועל דולפין נתניה 190 תמיר אור 6

00:30.79 2005 מכבי חיפה 513 לבקוביץ מעין 7

00:31.11 2005 הפועל בת ים 422 סבשצינסקי אלכסיה 8

00:31.33 2007 הפועל מ.א משגב 443 פליקשטיין מיטל 9

מקצה: 2      18:31      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:33.53 2008 מכבי פ.מ. רעות 578 שוורץ מאיה 0

00:33.12 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 גמליי שירה 1

00:32.87 2007 הפועל דולפין נתניה 190 אלגאוי דניאלה 2

00:32.38 2007 מכבי כפר המכביה 902 קמר עופרי 3

00:32.01 2006 הפועל בית שמש 207 ווליקוב ורוניקה 4

00:32.29 2006 הפועל עמק חפר 233 דיאמנט אלה 5

00:32.83 2005 הפועל גליל עליון 343 בהט מאיה 6

00:33.07 2006 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 בלומנפלד אלמה 7

00:33.41 2004 הפועל עירוני הוד השרון 220 רחבי יהלי 8

00:33.58 2006 הפועל באר טוביה 170 ויינברגר עמית 9

מקצה: 3      18:33      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:35.24 2008 הפועל עמק חפר 233 אשל שירה 0

00:35.03 2007 מכבי כפר המכביה 902 הרנס עדי 1

00:34.69 2007 הפועל דולפין נתניה 190 לונגו דולצ'ה 2

00:34.36 2008 הפועל באר טוביה 170 גולדפרב ליזה 3

00:35.00 2008 הפועל דולפין נתניה 190 גוטמן רות 4

00:33.79 2007 הפועל דולפין נתניה 190 פתאל אמה 5

00:34.60 2008 מכבי כפר המכביה 902 חיים הילה 6

00:34.82 2008 הפועל בת ים 422 רכאח אוריה 7

00:35.11 2008 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 קאדר תאלא עבד אל 8

00:35.44 2008 הפועל ג'מים אילת 945 ביטון נויה 9



 

 

 

 

 

 

Start list: 12/05/2022

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2022 - 10/05/2022
משחה 222 - 50 גב - גברים 10-99

מקצה: 1      18:35      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:26.71 2004 הפועל דולפין נתניה 190 קרטאבי מרטין 0

00:26.35 2003 הפועל עמק חפר 233 וינר עומר 1

00:25.82 1997 מכבי חיפה 513 חרותי מירון 2

00:25.53 2003 מכבי חיפה 513 מראענה אדם 3

00:25.10 1999 הפועל דולפין נתניה 190 לייטרובסקי מיכאל 4

00:25.21 2001 מכבי חיפה 513 גרצ'יק דוד 5

00:25.76 2004 מכבי קרית אונו 564 דנציגר ענבר 6

00:25.97 1992 מכבי אשדוד 501 טומרקין יעקב 7

00:26.47 2005 SEALS מכבי ראשון לציון 541 אומלצינקו סטפן 8

00:26.83 2007 מכבי נהריה 910 גולדין אוקאן 9

מקצה: 2      18:37      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:28.24 2005 הפועל דולפין נתניה 190 דולגיך אלקס 0

00:27.73 2002 הפועל דולפין נתניה 190 שלגל גל 1

00:27.64 2006 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 כהן ניב 2

00:27.12 1991 מכבי חיפה 513 קופלב יהונתן 3

00:27.05 2002 מכבי חיפה 513 וולקוב דניאל 4

00:27.05 2005 הפועל דולפין נתניה 190 מרדר מייק 5

00:27.45 2004 מכבי כפר המכביה 902 שומסקי עידן 6

00:27.69 2001 מכבי כפר המכביה 902 גלוזמן ארתור 7

00:28.01 2005 מכבי חיפה 513 פרץ אופק 8

00:28.40 2001 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 חוזמן אריאל 9

מקצה: 3      18:39      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:30.19 2006 הפועל דולפין נתניה 190 שמס אדם 0

00:30.05 2007 בני הרצליה 409 אליזרוב בן 1

00:29.75 2007 מכבי וייסגל 947 גרובמן ערן 2

00:29.64 2006 TLV SWIM 157 קופלנד דניאל 3

00:29.01 2006 מכבי שוהם 510 שגיא יובל 4

00:29.12 2007 מכבי כפר המכביה 902 גרינברג אלן 5

00:29.69 2006 מכבי חיפה 513 ויסקוב יונתן 6

00:29.92 2007 הפועל עירוני הוד השרון 220 ארז מורן 7

00:30.14 2007 מכבי נהריה 910 שפובלנקו מיכאל 8

00:30.21 2006 מכבי וייסגל 947 מורגוליס רון 9



 

 

 

 

 

 

Start list: 12/05/2022

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2022 - 10/05/2022
משחה 223 - 200 פרפר - נשים 10-99

מקצה: 1      18:41      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:36.68 2008 הפועל קרית טבעון 247 רנדלר נגה 0

02:32.70 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל 440 בוטבול עדן 1

02:30.17 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 סימינקי סתיו 2

02:23.52 2004 הפועל בת ים 422 ביביטקו מיקה 3

02:16.68 2005 הפועל בת ים 422 רכאח אופיר 4

02:21.41 2005 הפועל בת ים 422 יעיש נועה 5

02:28.93 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 זאידה לייה 6

02:30.86 2008 SEALS מכבי ראשון לציון 541 פינטר אביב 7

02:35.19 2002 מכבי פ.מ. רעות 578 שגב נעם 8

02:40.79 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 רפאלי שי 9

מקצה: 2      18:45      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:46.98 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 בן ארויה מיכל 0

02:43.52 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 גליקסר מורן 1

02:42.98 2007 מכבי קרית אונו 564 יעקובוביץ אופק 2

02:41.58 2007 מכבי נהריה 910 ויינר תמר 3

02:41.12 2008 הפועל דולפין נתניה 190 שגיא לילי 4

02:41.58 2006 הפועל מועדון קרית אתא 431 רוט רעות 5

02:42.52 2005 הפועל דולפין נתניה 190 ימין שירי 6

02:43.07 2008 SEALS מכבי ראשון לציון 541 פוזיילוב מיכל 7

02:46.92 2009 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 כהן הרפניסט זהר 8

02:48.44 2007 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל 440 נתן יובל 9

מקצה: 3      18:49      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

03:06.66 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 ירקוני מעיין 1

03:00.05 2008 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל 440 קוממי תהל 2

02:55.18 2009 מכבי קרית ביאליק 531 הודרה עדן 3

02:50.84 2008 SEALS מכבי ראשון לציון 541 שמש שיר 4

02:52.28 2008 הפועל דולפין נתניה 190 ינקובסקי אביטל 5

02:57.76 2008 מכבי חיפה 513 אבו חרש תאלה 6

03:05.93 2009 הפועל עירוני הוד השרון 220 בר יוסף תמר 7

03:12.19 2009 הפועל עמק חפר 233 מרטינז אביב 8

9



 

 

 

 

 

 

Start list: 12/05/2022

איגוד השחייה בישראל

גביע האיגוד 2022 - 10/05/2022
משחה 224 - 200 פרפר - גברים 10-99

מקצה: 1      18:53      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:14.56 2004 הפועל ירושלים 120 רביבי ידיד 0

02:11.83 2006 הפועל עמק יזרעאל 196 פלורס פרטין עדן 1

02:08.55 2001 ירושלים רבתי 632 מזרחי ליאור 2

02:06.48 2006 מכבי קרית ביאליק 531 רוזנפלד איתי 3

02:03.80 2005 מכבי קרית אונו 564 חלג יהב 4

02:05.45 2006 הפועל עירוני הוד השרון 220 דרבצוב דניאל 5

02:08.45 2007 הפועל ירושלים 120 מקדונסקי רון 6

02:11.54 2007 מכבי וייסגל 947 קליין פלג 7

02:13.83 2006 מכבי קרית אונו 564 הנדלר איתי 8

02:14.70 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 ברוש יוחאי 9

מקצה: 2      18:57      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:24.66 2008 הפועל עירוני הוד השרון 220 קינן רום 0

02:24.40 2006 הפועל עירוני הוד השרון 220 פרובידושין יובל 1

02:22.33 2006 הפועל מ.א משגב 443 בירנבך מעין 2

02:21.02 2005 מכבי וייסגל 947 עיזר עידו 3

02:18.54 2006 מכבי קרית אונו 564 שחר אמיר 4

02:20.32 2007 מכבי קרית אונו 564 הרצקה יהלי 5

02:22.00 2004 הפועל מועדון קרית אתא 431 סולומון טימור 6

02:22.64 2007 מכבי כפר המכביה 902 ישראלי איתי 7

02:24.59 2005 מכבי וייסגל 947 רוזנשטרך יהונתן 8

02:24.95 2005 מכבי אשדוד 501 סברנסקי מקסים 9

מקצה: 3      19:01      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:30.49 2007 הפועל בת ים 422 פרסמן יוחאי 0

02:29.65 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 גרשגורין לאון 1

02:26.93 2007 הפועל דולפין נתניה 190 טראונר עדי 2

02:25.84 2006 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 ברגיג עמית 3

02:25.16 2007 הפועל קרית טבעון 247 סגל יואב 4

02:25.60 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 דרור ארז 5

02:25.89 2007 מכבי כפר המכביה 902 ברכר תמיר 6

02:28.85 2007 הפועל דולפין נתניה 190 מירונוב גיא 7

02:30.14 2006 מכבי כפר המכביה 902 קזאז יונתן 8

02:31.15 2007 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 עצמון טל 9


