
מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
נקבה400מעורב04:58.36711מכבי ראשון לציון 2006SEALSקרןאייזברוך1329480982
נקבה400מעורב05:14.47607הפועל מ.א משגב2007אלמהגלסמן2216570903
נקבה400מעורב05:19.32580הפועל כפר סבא ב. ב.2006לייהזאידה3215791930
נקבה400מעורב05:20.19575בני הרצליה2007גיליולטמן4217172931
נקבה400מעורב05:24.78551הפועל ירושלים2006תמרדל מונטה בן עמרם5330587965
נקבה400מעורב05:28.58532הפועל מ.א משגב2007מיטלפליקשטיין6327779666
נקבה400מעורב05:28.97530הפועל כפר סבא ב. ב.2007נויגוטליב7216593871
נקבה400מעורב05:30.55523הפועל קרית טבעון2007נעמהפנחס8216211722
נקבה400מעורב05:30.75522מכבי קרית אונו2007אופקיעקובוביץ9331667089

נקבה400מעורב05:32.78512הפועל פתח תקווה כדור מים2007דניאלהברדיצ‘בסקי10216831230
נקבה400מעורב05:32.87512מכבי פ.מ. רעות2007לאהגולר11331691519
נקבה400מעורב05:33.14511הפועל כפר סבא ב. ב.2007שירפאלי12216833228
נקבה400מעורב05:35.51500הפועל דולפין נתניה2007תמרטננבאום13331681239
נקבה400מעורב05:36.33496הפועל כפר סבא ב. ב.2006תמרדר14328095567
נקבה400מעורב05:36.66495הפועל דולפין נתניה2008לילישגיא15333216711
נקבה400מעורב05:38.51487הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2007שחראל-גד16330839911
נקבה400מעורב05:40.28479הפועל כפר סבא ב. ב.2007מורןגליקסר17216783704
נקבה400מעורב05:41.30475מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאןנידרהופר18334169935
נקבה400מעורב05:42.05472הפועל קרית טבעון2008נגהרנדלר19329071104
נקבה400מעורב05:45.88456מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009זהרכהן הרפניסט20218661056
נקבה400מעורב05:46.24455הפועל דולפין נתניה2007ליאורטל21217264167
נקבה400מעורב05:47.84449הפועל עומר2007חגיתספרינצין22217149343
נקבה400מעורב05:51.04436הפועל עירוני הוד השרון2007נועםלוי23209971290
נקבה400מעורב05:51.95433מכבי קרית ביאליק2009עדןהודרה24333728848
נקבה400מעורב05:53.91426מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2008אלהדנקוביץ25331813709
נקבה400מעורב05:56.72416הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2008תמהפלמר26217252550
נקבה400מעורב06:02.13397מכבי חיפה2008תאלהאבו חרש27331216473
נקבה400מעורב06:11.18369בני הרצליה2009לירינידם28334124815
נקבה400מעורב06:31.09315בני הרצליה2009ענתטנקל29218552404

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
נקבה1500חופשי17:17.21698הפועל בת ים2006אופקאדיר1216023325
נקבה1500חופשי17:26.63680מכבי קרית ביאליק2006עומרשורץ2327912507
נקבה1500חופשי18:27.14574בני הרצליה2007נעהברדרן3215836388
נקבה1500חופשי18:31.78567מכבי כפר המכביה2009ליהילב4333585768
נקבה1500חופשי18:55.04533הפועל אולימפ נתניה2009רבקהאנדרוביץ5217790526
נקבה1500חופשי18:55.15533הפועל עירוני הוד השרון2006עפרידואק6215793753
נקבה1500חופשי19:05.71518מכבי קרית ביאליק2008רותםשם טוב7331106021
נקבה1500חופשי19:14.99506הפועל כפר סבא ב. ב.2007ליאהארד8331079095
נקבה1500חופשי19:23.40495הפועל כפר סבא ב. ב.2008ירדןהראל9332166289

נקבה1500חופשי19:26.03491מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009אביהבלומברג10217439199
נקבה1500חופשי19:29.12488הפועל כפר סבא ב. ב.2007איילהחודי11216593699
נקבה1500חופשי19:35.59480הפועל דולפין נתניה2008ערבהברזילי12217712660
נקבה1500חופשי19:44.54469הפועל פתח תקווה כדור מים2007מיכלבן ארויה13327182010
נקבה1500חופשי19:52.70459מכבי קרית ביאליק2008ניקולטאובין14331213363
נקבה1500חופשי19:57.03454הפועל כפר סבא ב. ב.2007שירהקדם15331617100
נקבה1500חופשי20:10.29439בני הרצליה2007שחרגד16327074399
נקבה1500חופשי21:18.35373ירושלים רבתי2007אבישג רעותעוזרי17217315175
נקבה1500חופשי21:20.74371הפועל עמק יזרעאל2009אמהרייבו18331171710
נקבה1500חופשי21:49.35347בני הרצליה2009ענתטנקל19218552404

דרוג נערות למכביה



מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
נקבה400חופשי04:22.95727הפועל בת ים2006אופקאדיר1216023325
נקבה400חופשי04:26.83695מכבי קרית ביאליק2006עומרשורץ2327912507
נקבה400חופשי04:29.00679מכבי ראשון לציון 2006SEALSקרןאייזברוך3329480982
נקבה400חופשי04:36.14627הפועל אולימפ נתניה2009רבקהאנדרוביץ4217790526
נקבה400חופשי04:36.72623מכבי כפר המכביה2009ליהילב5333585768
נקבה400חופשי04:38.61611בני הרצליה2007נעהברדרן6215836388
נקבה400חופשי2008TLV SWIM04:42.71585אמיליגולוס7216134882
נקבה400חופשי04:44.04576הפועל ירושלים2007אמיליסייביץ‘8331163758
נקבה400חופשי04:44.45574הפועל ירושלים2006תמרדל מונטה בן עמרם9330587965

נקבה400חופשי04:45.18570הפועל קרית טבעון2007נעמהפנחס10216211722
נקבה400חופשי04:46.07564הפועל כפר סבא ב. ב.2007איילהחודי11216593699
נקבה400חופשי04:46.63561הפועל מ.א משגב2006אלכסנדרהסוקולסקי12328324322
נקבה400חופשי04:48.23552הפועל כפר סבא ב. ב.2008ירדןהראל13332166289
נקבה400חופשי04:50.32540הפועל פליפר חדרה2008עדהטובלין יאצ'בסקיה14342519584
נקבה400חופשי04:50.92536מכבי קרית אונו2006ענברחורש15328290879
נקבה400חופשי04:50.93536מכבי כפר המכביה2006עדיאנג‘ל16215824632
נקבה400חופשי04:52.15530מכבי קרית ביאליק2008רותםשם טוב17331106021
נקבה400חופשי04:52.59527מכבי קרית ביאליק2008ניקולטאובין18331213363
נקבה400חופשי04:52.81526הפועל כפר סבא ב. ב.2007ליאהארד19331079095
נקבה400חופשי04:53.94520בני הרצליה2008נוגהברוך20332067677
נקבה400חופשי04:54.66516מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009אביהבלומברג21217439199
נקבה400חופשי04:55.42512הפועל בת ים2008יאנהאילין22216950188
נקבה400חופשי04:56.46507הפועל עמק חפר2008ליביסלע23217569441
נקבה400חופשי04:59.13493הפועל דולפין נתניה2008ערבהברזילי24217712660
נקבה400חופשי04:59.72491מכבי נהריה2007עדיפלג25216632521
נקבה400חופשי05:00.36487הפועל מ.א משגב2008איילהשהם26217732700
נקבה400חופשי05:01.55482הפועל כפר סבא ב. ב.2007שירהקדם27331617100
נקבה400חופשי05:04.67467הפועל פתח תקווה כדור מים2007מיכלבן ארויה28327182010
נקבה400חופשי05:05.55463מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2006מאיהקשוע29215818618
נקבה400חופשי05:06.24460מכבי ראשון לציון 2008SEALSאגםקרליגנו30331479527
נקבה400חופשי05:07.18456מכבי שוהם2007מעייןשטייר31331707133
נקבה400חופשי05:11.02439מכבי תמנון פרדסיה2007זיורון32216191676
נקבה400חופשי05:11.99435הפועל עומר2007חגיתספרינצין33217149343
נקבה400חופשי05:12.90431מכבי נהריה2008מישלסנובסקי34217678044
נקבה400חופשי05:13.12430מכבי קרית ביאליק2009עדןהודרה35333728848
נקבה400חופשי05:13.99427מ.ס. רמלה2008ניקולרוס36331969691
נקבה400חופשי05:18.92407בני הרצליה2007שחרגד37327074399

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
נקבה100חופשי00:57.69720הפועל מ.א משגב2007שאיןגולנד1330609470
נקבה100חופשי00:59.38660הפועל מ.א משגב2007אלמהגלסמן2216570903
נקבה100חופשי01:00.09637הפועל בית שמש2006ורוניקהווליקוב3216305938
נקבה100חופשי01:00.26631הפועל ירושלים2006לינויניסן4215807637
נקבה100חופשי01:00.36628הפועל כפר סבא ב. ב.2007רומיסבו5328148937
נקבה100חופשי01:01.40597מכבי ראשון לציון 2008SEALSדוריהגורלסקי6217501329
נקבה100חופשי01:01.51594מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה7328378484
נקבה100חופשי01:01.54593הפועל עמק חפר2006גלאבלס8327913257
נקבה100חופשי01:01.55592הפועל דולפין נתניה2006אמליוינטראוב9215670381

נקבה100חופשי01:01.95581מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2006אלמהבלומנפלד10216432468
נקבה100חופשי01:02.05578הפועל מועדון קרית אתא2006רעותרוט11326141801
נקבה100חופשי01:02.32571מכבי ראשון לציון 2006SEALSאליסהמשקוביץ12216492678
נקבה100חופשי01:02.68561מכבי כפר המכביה2006עדיאנג‘ל13215824632
נקבה100חופשי01:02.72560מכבי שוהם2008תמרזיסמן14332037571
נקבה100חופשי01:02.93554מכבי חיפה2007מיקהקרמן15215920505
נקבה100חופשי01:03.10550מכבי קרית אונו2006נועהגרין אבן טל16216014514
נקבה100חופשי01:03.13549הפועל כפר סבא ב. ב.2007איילהחודי17216593699
נקבה100חופשי01:03.38543הפועל פתח תקווה כדור מים2007רעותמנה18216772012
נקבה100חופשי01:03.71534הפועל פליפר חדרה2008עדהטובלין יאצ'בסקיה19342519584
נקבה100חופשי01:03.77533מכבי קרית ביאליק2008רותםשם טוב20331106021
נקבה100חופשי01:03.79532הפועל פתח תקווה כדור מים2007שירמנה21216772020



נקבה100חופשי01:03.93529הפועל עמק חפר2006יערהגורן22214574683
נקבה100חופשי01:04.09525מכבי ראשון לציון 2006SEALSשירהגמליי23215717380
נקבה100חופשי01:04.33519מכבי חיפה2008יובלפרלמן24217320548
נקבה100חופשי01:04.45516מכבי פ.מ. רעות2007נטעזרחין25216656553
נקבה100חופשי01:04.64511מכבי נהריה2007תמרויינר26216898080
נקבה100חופשי2006TLV SWIM01:04.92505נעםרחמים27328370572
נקבה100חופשי01:04.99503מכבי חיפה2006לורןיחיא28328339049
נקבה100חופשי01:05.11500הפועל עירוני הוד השרון2006גילישקד29330637273
נקבה100חופשי01:05.11500מכבי ראשון לציון 2007SEALSליאלנאומקין30330629262
נקבה100חופשי01:05.11500הפועל ירושלים2007מיכלשרב31331148288
נקבה100חופשי01:05.24497מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2006אוריקוממי32329461768
נקבה100חופשי01:05.45493הפועל דולפין נתניה2007דניאלהאלגאוי33216782607
נקבה100חופשי01:05.45493הפועל אולימפ נתניה2009אדוהפרקש34218503472
נקבה100חופשי01:05.59490הפועל ג'מים אילת2008נויהביטון35331328260
נקבה100חופשי01:05.62489מכבי קרית ביאליק2006אמלי שניחממה36327019386
נקבה100חופשי01:05.69487הפועל מ.א משגב2006אלכסנדרהסוקולסקי37328324322
נקבה100חופשי01:05.79485הפועל פתח תקווה כדור מים2007דניאלהברדיצ‘בסקי38216831230
נקבה100חופשי01:05.82484מכבי קרית ביאליק2008ניקולטאובין39331213363
נקבה100חופשי01:05.84484מכבי חיפה2009טטיאנהמחמוד40331186411
נקבה100חופשי01:05.86484הפועל כפר סבא ב. ב.2007ליאהארד41331079095
נקבה100חופשי01:06.23475הפועל דולפין נתניה2006שירןאלגזי42328407283
נקבה100חופשי01:06.26475הפועל עירוני הוד השרון2008גלגולן43218046340
נקבה100חופשי01:06.54469הפועל כפר סבא ב. ב.2008מיהבן ששון44329655104
נקבה100חופשי01:06.78464הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2008תמהפלמר45217252550
נקבה100חופשי01:06.94460הפועל עמק חפר2007ניקיטהגרליצין46330862558
נקבה100חופשי01:06.99459הפועל מ.א משגב2006מעייןקרסו47326766037
נקבה100חופשי01:06.99459מכבי קרית ביאליק2006ענבלחזן48216095950
נקבה100חופשי01:07.02459מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2009גליבן משה49217966506
נקבה100חופשי01:07.21455מכבי שוהם2007מעייןשטייר50331707133
נקבה100חופשי01:07.26454הפועל בת ים2008יאנהאילין51216950188
נקבה100חופשי01:07.43450מכבי שוהם2008דניאלפולקמן52331623157
נקבה100חופשי01:07.49449הפועל עמק חפר2006זוהרפיינברג53215881095
נקבה100חופשי01:07.80443הפועל דולפין נתניה2007אמהפתאל54217263151
נקבה100חופשי01:07.91441הפועל באר טוביה2006עמיתויינברגר55215817990
נקבה100חופשי01:08.14437הפועל עמק חפר2006נרירוכל56215793944
נקבה100חופשי01:08.15436הפועל בת ים2008אוריהרכאח57331972927
נקבה100חופשי01:08.59428בני הרצליה2007רונהאשל58330769019

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
נקבה50חופשי00:26.35724הפועל מ.א משגב2007שאיןגולנד1330609470
נקבה50חופשי00:27.62629מכבי ראשון לציון 2006SEALSאליסהמשקוביץ2216492678
נקבה50חופשי00:27.66626הפועל כפר סבא ב. ב.2007רומיסבו3328148937
נקבה50חופשי00:27.82615הפועל בית שמש2006ורוניקהווליקוב4216305938
נקבה50חופשי00:27.96606מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2006אלמהבלומנפלד5216432468
נקבה50חופשי00:28.26587מכבי ראשון לציון 2008SEALSדוריהגורלסקי6217501329
נקבה50חופשי00:28.57568מכבי שוהם2008תמרזיסמן7332037571
נקבה50חופשי00:28.72559מכבי קרית ביאליק2006אנהטימושנקו8342480928
נקבה50חופשי00:28.82554מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה9328378484

נקבה50חופשי00:28.83553הפועל פתח תקווה כדור מים2007רעותמנה10216772012
נקבה50חופשי00:28.88550הפועל עמק חפר2007גיאאריאל11216343285
נקבה50חופשי00:28.94547מכבי כפר המכביה2007עופריקמר12216604355
נקבה50חופשי00:28.95546הפועל כפר סבא ב. ב.2007איילהחודי13216593699
נקבה50חופשי00:28.97545הפועל ג'מים אילת2008נויהביטון14331328260
נקבה50חופשי00:29.04541הפועל עמק חפר2007ניקיטהגרליצין15330862558
נקבה50חופשי00:29.05540מכבי קרית אונו2006נועהגרין אבן טל16216014514
נקבה50חופשי00:29.06540הפועל פתח תקווה כדור מים2007שירמנה17216772020
נקבה50חופשי00:29.14535מכבי חיפה2008יובלפרלמן18217320548
נקבה50חופשי00:29.19533הפועל פליפר חדרה2008עדהטובלין יאצ'בסקיה19342519584
נקבה50חופשי00:29.25529מכבי חיפה2007מיקהקרמן20215920505
נקבה50חופשי00:29.29527מכבי ראשון לציון 2007SEALSליאלנאומקין21330629262
נקבה50חופשי00:29.30527מכבי ראשון לציון 2006SEALSשירהגמליי22215717380



נקבה50חופשי00:29.40521הפועל עמק חפר2006יערהגורן23214574683
נקבה50חופשי00:29.61510מכבי חיפה2006לורןיחיא24328339049
נקבה50חופשי00:29.71505מכבי ראשון לציון 2009SEALSנטעאפשטיין מעוז25333582443
נקבה50חופשי00:29.85498הפועל דולפין נתניה2007ליאורטל26217264167
נקבה50חופשי00:29.87497הפועל עירוני הוד השרון2008גלגולן27218046340
נקבה50חופשי00:29.89496מכבי פ.מ. רעות2007נטעזרחין28216656553
נקבה50חופשי00:29.89496מכבי ראשון לציון 2008SEALSשיוקסמן נעמן29331942649
נקבה50חופשי00:29.95493הפועל עמק חפר2007הילהאור30330866104
נקבה50חופשי00:30.01490מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009אביהבלומברג31217439199
נקבה50חופשי00:30.05488מכבי ראשון לציון 2008SEALSאגםקרליגנו32331479527
נקבה50חופשי00:30.06488הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2006עפרידולינסקי33329356059
נקבה50חופשי00:30.09486הפועל כפר סבא ב. ב.2008מיהבן ששון34329655104
נקבה50חופשי00:30.12485הפועל באר טוביה2006עמיתויינברגר35215817990
נקבה50חופשי00:30.14484הפועל כפר סבא ב. ב.2008תאלא עבד אלקאדר36331645291
נקבה50חופשי00:30.16483מכבי נהריה2008מישלסנובסקי37217678044
נקבה50חופשי00:30.22480הפועל מ.א משגב2006מעייןקרסו38326766037
נקבה50חופשי00:30.23480מכבי חיפה2009טטיאנהמחמוד39331186411
נקבה50חופשי00:30.24479הפועל עירוני הוד השרון2006דניאלקון40204805006
נקבה50חופשי00:30.26478הפועל אולימפ נתניה2009אדוהפרקש41218503472
נקבה50חופשי00:30.27478הפועל דולפין נתניה2007אמהפתאל42217263151
נקבה50חופשי00:30.30476מכבי שוהם2008דניאלפולקמן43331623157
נקבה50חופשי00:30.33475מכבי כפר המכביה2006מיהנחומי44215576604
נקבה50חופשי00:30.37473מכבי כפר המכביה2006אנג'לנויה45215824640
נקבה50חופשי00:30.42471הפועל עירוני הוד השרון2006גילישקד46330637273
נקבה50חופשי00:30.43470הפועל עמק חפר2006נרירוכל47215793944
נקבה50חופשי00:30.44470מכבי חיפה2008יאראהאשול48331144089
נקבה50חופשי00:30.52466מכבי קרית ביאליק2006ענבלחזן49216095950
נקבה50חופשי00:30.78454הפועל עמק חפר2006זוהרפיינברג50215881095
נקבה50חופשי00:30.78454הפועל בת ים2008אוריהרכאח51331972927
נקבה50חופשי00:30.88450מכבי שוהם2007מעייןשטייר52331707133
נקבה50חופשי00:30.93448הפועל עמק חפר2008קרניאלנר53332017680
נקבה50חופשי00:30.98446הפועל דולפין נתניה2006שירןאלגזי54328407283
נקבה50חופשי00:31.00445הפועל דולפין נתניה2007דולצ'הלונגו55217326511
נקבה50חופשי00:31.43427בני הרצליה2007רונהאשל56330769019

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
נקבה200חופשי02:05.25733הפועל בת ים2006אופקאדיר1216023325
נקבה200חופשי02:07.36698הפועל מ.א משגב2007שאיןגולנד2330609470
נקבה200חופשי02:13.26609מכבי כפר המכביה2006עדיאנג‘ל3215824632
נקבה200חופשי02:13.87601מכבי וייסגל2006מיטלשרגין4216474031
נקבה200חופשי02:13.90600הפועל אולימפ נתניה2009רבקהאנדרוביץ5217790526
נקבה200חופשי02:14.36594הפועל מועדון קרית אתא2006רעותרוט6326141801
נקבה200חופשי02:14.67590הפועל דולפין נתניה2006אמליוינטראוב7215670381
נקבה200חופשי2008TLV SWIM02:15.68577אמיליגולוס8216134882
נקבה200חופשי02:15.72576הפועל פליפר חדרה2008עדהטובלין יאצ'בסקיה9342519584

נקבה200חופשי02:15.76576הפועל כפר סבא ב. ב.2007איילהחודי10216593699
נקבה200חופשי02:17.35556הפועל קרית טבעון2007נעמהפנחס11216211722
נקבה200חופשי02:17.65552הפועל כפר סבא ב. ב.2008ירדןהראל12332166289
נקבה200חופשי02:17.69552הפועל ירושלים2007אמיליסייביץ‘13331163758
נקבה200חופשי02:17.95549מכבי קרית אונו2006נועהגרין אבן טל14216014514
נקבה200חופשי02:18.03548מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009אביהבלומברג15217439199
נקבה200חופשי02:18.32544מכבי ראשון לציון 2008SEALSדוריהגורלסקי16217501329
נקבה200חופשי02:19.07536הפועל כפר סבא ב. ב.2007ליאהארד17331079095
נקבה200חופשי02:19.07536מכבי קרית ביאליק2008רותםשם טוב18331106021
נקבה200חופשי02:19.12535מכבי קרית אונו2006ענברחורש19328290879
נקבה200חופשי02:19.85527מכבי ראשון לציון 2006SEALSאליסהמשקוביץ20216492678
נקבה200חופשי02:21.58508מכבי ראשון לציון 2007SEALSליאלנאומקין21330629262
נקבה200חופשי02:21.70506מכבי שוהם2008תמרזיסמן22332037571
נקבה200חופשי02:21.70506מכבי אשדוד2009רוניחן גולדנברג23333502649
נקבה200חופשי02:21.75506מכבי קרית ביאליק2008ניקולטאובין24331213363
נקבה200חופשי02:22.34500בני הרצליה2008נוגהברוך25332067677



נקבה200חופשי02:22.69496הפועל מ.א משגב2008איילהשהם26217732700
נקבה200חופשי02:22.91494מכבי חיפה2006לורןיחיא27328339049
נקבה200חופשי02:23.32489הפועל דולפין נתניה2008ערבהברזילי28217712660
נקבה200חופשי02:23.51487הפועל מועדון קרית אתא2006שוהםסולומון29215938127
נקבה200חופשי2006TLV SWIM02:23.92483נעםרחמים30328370572
נקבה200חופשי02:24.10481מכבי קרית ביאליק2006ענבלחזן31216095950
נקבה200חופשי02:24.61476מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2006מאיהקשוע32215818618
נקבה200חופשי02:24.67476הפועל בת ים2008יאנהאילין33216950188
נקבה200חופשי02:24.99473הפועל כפר סבא ב. ב.2007שירהקדם34331617100
נקבה200חופשי02:25.34469הפועל עירוני הוד השרון2006גילישקד35330637273
נקבה200חופשי02:26.59457מכבי שוהם2007מעייןשטייר36331707133
נקבה200חופשי02:26.88455מכבי פ.מ. רעות2009נועהקליש37218330348
נקבה200חופשי02:26.91454מכבי פ.מ. רעות2007נטעזרחין38216656553
נקבה200חופשי02:28.65439הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2007שחראל-גד39330839911
נקבה200חופשי02:32.15409מ.ס. רמלה2008ניקולרוס40331969691
נקבה200חופשי02:36.91373מכבי נהריה2007עדיפלג41216632521

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
נקבה800חופשי09:01.69716הפועל בת ים2006אופקאדיר1216023325
נקבה800חופשי09:11.74678מכבי ראשון לציון 2006SEALSקרןאייזברוך2329480982
נקבה800חופשי09:31.75609בני הרצליה2007נעהברדרן3215836388
נקבה800חופשי09:34.83599הפועל אולימפ נתניה2009רבקהאנדרוביץ4217790526
נקבה800חופשי2008TLV SWIM09:42.29577אמיליגולוס5216134882
נקבה800חופשי09:52.71547הפועל כפר סבא ב. ב.2007נויגוטליב6216593871
נקבה800חופשי09:53.04546הפועל קרית טבעון2007נעמהפנחס7216211722
נקבה800חופשי09:53.13546מכבי קרית ביאליק2008רותםשם טוב8331106021
נקבה800חופשי09:53.65544בני הרצליה2007גיליולטמן9217172931

נקבה800חופשי09:55.35539הפועל כפר סבא ב. ב.2007איילהחודי10216593699
נקבה800חופשי09:57.22534הפועל עירוני הוד השרון2006עפרידואק11215793753
נקבה800חופשי10:00.38526הפועל כפר סבא ב. ב.2008ירדןהראל12332166289
נקבה800חופשי10:02.25521מכבי כפר המכביה2006עדיאנג‘ל13215824632
נקבה800חופשי10:04.51515מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009אביהבלומברג14217439199
נקבה800חופשי10:05.37513בני הרצליה2008נוגהברוך15332067677
נקבה800חופשי10:05.94512מכבי קרית אונו2006ענברחורש16328290879
נקבה800חופשי10:12.31496הפועל דולפין נתניה2008לילישגיא17333216711
נקבה800חופשי10:13.54493הפועל דולפין נתניה2008ערבהברזילי18217712660
נקבה800חופשי10:15.83487מכבי קרית ביאליק2006אנהטימושנקו19342480928
נקבה800חופשי10:19.84478מכבי קרית ביאליק2008ניקולטאובין20331213363
נקבה800חופשי10:21.58474הפועל כפר סבא ב. ב.2007ליאהארד21331079095
נקבה800חופשי10:26.97462מכבי תמנון פרדסיה2007זיורון22216191676
נקבה800חופשי10:30.46454הפועל פתח תקווה כדור מים2007מיכלבן ארויה23327182010
נקבה800חופשי10:31.43452מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2006עדןבוטבול24216166025
נקבה800חופשי10:31.94451מכבי ראשון לציון 2008SEALSאגםקרליגנו25331479527
נקבה800חופשי10:37.93438הפועל כפר סבא ב. ב.2007שירהקדם26331617100
נקבה800חופשי10:39.31436הפועל עומר2007חגיתספרינצין27217149343
נקבה800חופשי10:40.23434מכבי נהריה2007עדיפלג28216632521
נקבה800חופשי10:45.36423מכבי נהריה2008מישלסנובסקי29217678044

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
נקבה100גב01:06.35653הפועל מ.א משגב2007מיטלפליקשטיין1327779666
נקבה100גב01:08.36597הפועל עמק חפר2007הילהאור2330866104
נקבה100גב01:09.51568מכבי כפר המכביה2007עופריקמר3216604355
נקבה100גב01:09.61565מכבי וייסגל2006מיטלשרגין4216474031
נקבה100גב01:09.74562הפועל עמק חפר2006אלהדיאמנט5329415327
נקבה100גב01:09.81560מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה6328378484
נקבה100גב01:09.85559הפועל ירושלים2008פרל אסתרבן עוליאל7217740745
נקבה100גב01:10.01556הפועל בית שמש2006ורוניקהווליקוב8216305938
נקבה100גב01:10.37547הפועל עמק חפר2007גיאאריאל9216343285

נקבה100גב01:10.58542הפועל עמק חפר2008נעמהגרינברג10326551314
נקבה100גב01:10.76538מכבי כפר המכביה2007אימונג אמיגו11336473319



נקבה100גב01:11.18529מכבי חיפה2009אליזבטגנדל12329207575
נקבה100גב01:11.20528מכבי כפר המכביה2008קמירייס1324713470
נקבה100גב01:11.41523הפועל דולפין נתניה2007דניאלהאלגאוי14216782607
נקבה100גב01:12.02510מכבי ראשון לציון 2006SEALSשירהגמליי15215717380
נקבה100גב01:12.15508מכבי פ.מ. רעות2008מאיהשוורץ16332905579
נקבה100גב2006TLV SWIM01:12.60498דניאלהקוקיא17215986720
נקבה100גב01:12.92492מכבי ראשון לציון 2008SEALSדוריהגורלסקי18217501329
נקבה100גב01:13.08488הפועל דולפין נתניה2007ליאורטל19217264167
נקבה100גב01:13.31484הפועל דולפין נתניה2007אמהפתאל20217263151
נקבה100גב01:13.61478הפועל באר טוביה2006עמיתויינברגר21215817990
נקבה100גב01:13.79474מכבי שוהם2009שחרשגיא22333163624
נקבה100גב01:13.96471הפועל עמק חפר2006יערהגורן23214574683
נקבה100גב01:14.03470הפועל שחייני הנגב2006ורדסלבין24329347702
נקבה100גב01:14.09469מכבי חיפה2009דיאנהקוריאקין25331185306
נקבה100גב01:14.24466הפועל עירוני הוד השרון2006דניאלקון26204805006
נקבה100גב01:14.40463מכבי קרית אונו2007אופקיעקובוביץ27331667089
נקבה100גב01:14.44462מכבי כפר המכביה2008שחרמרדכי28329647796
נקבה100גב01:14.59459מכבי קרית ביאליק2006אנהטימושנקו29342480928
נקבה100גב01:14.66458הפועל עמק חפר2008שירהאשל30331951392
נקבה100גב01:14.73457מכבי נהריה2008מאיהשטיינגרט31217733278
נקבה100גב01:15.09450מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2008אלהדנקוביץ32331813709
נקבה100גב01:15.22448הפועל באר טוביה2006סתיולייבוביץ33326228202
נקבה100גב01:15.33446הפועל דולפין נתניה2008רותגוטמן34331684704
נקבה100גב01:15.52442הפועל דולפין נתניה2006שירןאלגזי35328407283
נקבה100גב01:15.67440מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאןנידרהופר36334169935
נקבה100גב01:16.05433הפועל דולפין נתניה2007דולצ'הלונגו37217326511
נקבה100גב01:16.77421מכבי נהריה2008אופירחיים הכהן38331606038
נקבה100גב01:16.84420מכבי אשדוד2009רוניחן גולדנברג39333502649
נקבה100גב01:16.86420הפועל באר טוביה2008ליזהגולדפרב40217183979
נקבה100גב01:16.94418הפועל פתח תקווה כדור מים2006דיאנהגלדקי41333836203
נקבה100גב01:16.97418מכבי שוהם2006זהרגולן42329203368
נקבה100גב01:16.97418הפועל כפר סבא ב. ב.2008תאלא עבד אלקאדר43331645291
נקבה100גב01:17.06416הפועל עירוני הוד השרון2008גלגולן44218046340
נקבה100גב01:17.10416מכבי אושן חדרה2007אופירפרי45329576540
נקבה100גב01:17.21414מכבי כפר המכביה2007עדיהרנס46330862913
נקבה100גב01:17.78405הפועל בת ים2008אוריהרכאח47331972927
נקבה100גב01:19.69377מכבי כפר המכביה2006אגםאקרמן48328098165
נקבה100גב01:19.86374מכבי חיפה2009מיארקאסם49331178830

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
נקבה200גב02:22.89643הפועל מ.א משגב2007מיטלפליקשטיין1327779666
נקבה200גב02:26.62595מכבי כפר המכביה2009ליהילב2333585768
נקבה200גב02:27.20588הפועל ירושלים2008פרל אסתרבן עוליאל3217740745
נקבה200גב02:27.36586מכבי וייסגל2006מיטלשרגין4216474031
נקבה200גב02:27.91579מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה5328378484
נקבה200גב02:28.95567הפועל עמק חפר2007הילהאור6330866104
נקבה200גב02:30.96545הפועל עמק חפר2007גיאאריאל7216343285
נקבה200גב02:31.43540מכבי כפר המכביה2008קמירייס824713470
נקבה200גב02:32.11533מכבי חיפה2009אליזבטגנדל9329207575

נקבה200גב2006TLV SWIM02:32.50529דניאלהקוקיא10215986720
נקבה200גב02:33.92514הפועל עמק חפר2008נעמהגרינברג11326551314
נקבה200גב02:35.35500מכבי קרית אונו2007אופקיעקובוביץ12331667089
נקבה200גב02:35.50499מכבי כפר המכביה2007עופריקמר13216604355
נקבה200גב02:35.95494מכבי פ.מ. רעות2008מאיהשוורץ14332905579
נקבה200גב02:37.08484מכבי פ.מ. רעות2009נועהקליש15218330348
נקבה200גב02:37.10484הפועל כפר סבא ב. ב.2006תמרדר16328095567
נקבה200גב02:37.75478הפועל דולפין נתניה2007דניאלהאלגאוי17216782607
נקבה200גב02:38.73469מכבי כפר המכביה2007אימונג אמיגו18336473319
נקבה200גב02:39.14465מכבי שוהם2009שחרשגיא19333163624
נקבה200גב02:39.46462הפועל כפר סבא ב. ב.2007שירפאלי20216833228
נקבה200גב02:39.49462הפועל עירוני הוד השרון2006דניאלקון21204805006



נקבה200גב02:39.80459הפועל דולפין נתניה2007ליאורטל22217264167
נקבה200גב02:41.64444מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2008אלהדנקוביץ23331813709
נקבה200גב02:41.91442הפועל עמק חפר2008שירהאשל24331951392
נקבה200גב02:42.90434מכבי נהריה2008מאיהשטיינגרט25217733278
נקבה200גב02:43.36430מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאןנידרהופר26334169935
נקבה200גב02:43.46429הפועל באר טוביה2006עמיתויינברגר27215817990
נקבה200גב02:44.56421הפועל דולפין נתניה2007דולצ'הלונגו28217326511
נקבה200גב02:44.91418מכבי נהריה2008אופירחיים הכהן29331606038
נקבה200גב02:45.14416הפועל באר טוביה2008ליזהגולדפרב30217183979
נקבה200גב02:45.74412מכבי שוהם2006זהרגולן31329203368
נקבה200גב02:48.63391הפועל עירוני הוד השרון2008גלגולן32218046340
נקבה200גב02:50.38379מכבי כפר המכביה2007עדיהרנס33330862913
נקבה200גב02:52.88363מכבי וייסגל2008ליאוררוזנבוים34331425173
נקבה200גב02:52.94362הפועל דולפין נתניה2008רותגוטמן35331684704

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
נקבה100חזה01:13.38667מכבי ראשון לציון 2006SEALSקרןאייזברוך1329480982
נקבה100חזה01:16.84581הפועל עמק חפר2006גלאבלס2327913257
נקבה100חזה01:16.89580הפועל כפר סבא ב. ב.2007נויגוטליב3216593871
נקבה100חזה01:17.41568מכבי וייסגל2006קיםגרשקוביץ4216363200
נקבה100חזה01:19.03534מכבי ראשון לציון 2006SEALSשירהגמליי5215717380
נקבה100חזה01:20.08513הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2007שחראל-גד6330839911
נקבה100חזה01:20.16512מכבי חיפה2008צוףגרטופסקי7331613463
נקבה100חזה01:20.22510מ.ס. רמלה2009יליזבטהפרולוב8345184923
נקבה100חזה01:21.08494הפועל מועדון קרית אתא2007אילנהולינסקי9216633578

נקבה100חזה01:21.08494הפועל דולפין נתניה2007תמרטננבאום10331681239
נקבה100חזה01:21.14493בני הרצליה2007גיליולטמן11217172931
נקבה100חזה01:21.38489מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009טומיליטאי12333548683
נקבה100חזה01:21.41488הפועל כפר סבא ב. ב.2007אמריזבולון13330577222
נקבה100חזה01:21.65484הפועל מ.א משגב2007אביגילסטרוגצקי14216214833
נקבה100חזה01:21.75482הפועל כפר סבא ב. ב.2008מיהבן ששון15329655104
נקבה100חזה01:21.96479בני הרצליה2008עומרוכולדר16332146331
נקבה100חזה01:21.98478הפועל פתח תקווה כדור מים2007שירמנה17216772020
נקבה100חזה01:22.00478מכבי תמנון פרדסיה2007זיורון18216191676
נקבה100חזה01:22.30473הפועל אולימפ נתניה2009אדוהפרקש19218503472
נקבה100חזה01:22.32472מכבי וייסגל2006ליליהאפשטיין20215687518
נקבה100חזה01:22.87463מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2006שירהגולקמן21216252882
נקבה100חזה01:23.06460הפועל עירוני הוד השרון2007נועםלוי22209971290
נקבה100חזה01:23.17458מכבי ראשון לציון 2009SEALSנטעאפשטיין מעוז23333582443
נקבה100חזה01:23.42454הפועל עומר2006מאיהשטחין24215906801
נקבה100חזה01:23.50453מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2006אוריקוממי25329461768
נקבה100חזה01:24.00444מכבי קרית ביאליק2007ולריהסטרשינסקי26332745447
נקבה100חזה01:24.32439הפועל פתח תקווה כדור מים2007רעותמנה27216772012
נקבה100חזה01:24.38439מכבי שוהם2007עמיתטיפוגרף28216515999
נקבה100חזה01:24.91430מכבי קרית אונו2006עופריכהן29215978792
נקבה100חזה01:25.42423מכבי ראשון לציון 2007SEALSשירהקדושה30331715524
נקבה100חזה01:25.46422מכבי ראשון לציון 2006SEALSאגםבירו31215713298
נקבה100חזה01:26.43408מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2008אלהדנקוביץ32331813709
נקבה100חזה01:26.72404מכבי חיפה2007מיכלפרידמן33328345202
נקבה100חזה01:27.00400הפועל דולפין נתניה2008יובלעטיה34331451906
נקבה100חזה01:27.00400מכבי קרית ביאליק2009מריהקרבקוב35331175448
נקבה100חזה01:27.49393הפועל קרית טבעון2007נועהלנגזם36327632006
נקבה100חזה01:27.51393מכבי חיפה2008מאיהלוריא37336058607
נקבה100חזה01:27.66391מכבי וייסגל2009אריאלשחר38333210722
נקבה100חזה01:27.81389הפועל עירוני הוד השרון2007אלהמרקוביץ39329401921
נקבה100חזה01:28.08385מכבי חיפה2008אלכסנדרהמיסקביץ40337794002
נקבה100חזה01:28.41381בני הרצליה2007ברשמאי41217301837
נקבה100חזה01:28.44381מכבי חיפה2008שירהדי קסטרו42331026005
נקבה100חזה01:28.72377מכבי תל אביב2007נויהלוי43215833500
נקבה100חזה01:29.04373מכבי שוהם2008עלמהחזקיהו44331559252
נקבה100חזה01:29.82363מכבי ראשון לציון 2008SEALSשיוקסמן נעמן45331942649



נקבה100חזה01:29.99361מכבי נהריה2006הראל שניראסור46209944750
נקבה100חזה01:30.11360הפועל דולפין נתניה2007מוריהמשרקי47331099994
נקבה100חזה01:30.37357ע.ל.ה עצמה רעננה2007תמר שלומיתיוסף48216725408
נקבה100חזה01:30.81352בני הרצליה2008יהליפקטרוביץ49218304871

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
נקבה200חזה02:36.48702מכבי ראשון לציון 2006SEALSקרןאייזברוך1329480982
נקבה200חזה02:41.82635מכבי וייסגל2006קיםגרשקוביץ2216363200
נקבה200חזה02:46.10587הפועל כפר סבא ב. ב.2007נויגוטליב3216593871
נקבה200חזה02:47.51572הפועל עמק חפר2006גלאבלס4327913257
נקבה200חזה02:50.61542מ.ס. רמלה2009יליזבטהפרולוב5345184923
נקבה200חזה02:50.66541הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2007שחראל-גד6330839911
נקבה200חזה02:50.81540הפועל דולפין נתניה2007תמרטננבאום7331681239
נקבה200חזה02:52.14527בני הרצליה2007גיליולטמן8217172931
נקבה200חזה02:52.20527מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2006שירהגולקמן9216252882

נקבה200חזה02:52.24526מכבי תמנון פרדסיה2007זיורון10216191676
נקבה200חזה02:52.37525מכבי וייסגל2006ליליהאפשטיין11215687518
נקבה200חזה02:54.88503הפועל כפר סבא ב. ב.2007אמריזבולון12330577222
נקבה200חזה02:55.24500מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009טומיליטאי13333548683
נקבה200חזה02:55.45498מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאןנידרהופר14334169935
נקבה200חזה02:56.95485בני הרצליה2008עומרוכולדר15332146331
נקבה200חזה02:57.07484הפועל מועדון קרית אתא2007אילנהולינסקי16216633578
נקבה200חזה02:57.63480הפועל אולימפ נתניה2009אדוהפרקש17218503472
נקבה200חזה02:58.52473הפועל מ.א משגב2007אביגילסטרוגצקי18216214833
נקבה200חזה02:58.77471הפועל פתח תקווה כדור מים2007שירמנה19216772020
נקבה200חזה02:59.22467הפועל כפר סבא ב. ב.2008מיהבן ששון20329655104
נקבה200חזה02:59.98461הפועל עירוני הוד השרון2007נועםלוי21209971290
נקבה200חזה03:00.20460מכבי חיפה2007מיכלפרידמן22328345202
נקבה200חזה03:00.23459הפועל עומר2006מאיהשטחין23215906801
נקבה200חזה03:00.52457מכבי קרית ביאליק2009מריהקרבקוב24331175448
נקבה200חזה03:02.06446מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2008אלהדנקוביץ25331813709
נקבה200חזה03:02.11445הפועל פתח תקווה כדור מים2007דניאלהברדיצ‘בסקי26216831230
נקבה200חזה03:02.71441מכבי ראשון לציון 2007SEALSשירהקדושה27331715524
נקבה200חזה03:03.08438מכבי חיפה2008מאיהלוריא28336058607
נקבה200חזה03:03.29437מכבי קרית אונו2006עופריכהן29215978792
נקבה200חזה03:05.15424הפועל שחייני הנגב2008עלמהרדאי30217596378
נקבה200חזה03:05.41422מכבי שוהם2007עמיתטיפוגרף31216515999
נקבה200חזה03:06.36415הפועל עמק חפר2006נועםקציר32215384389
נקבה200חזה03:06.80412מכבי וייסגל2009אריאלשחר33333210722
נקבה200חזה03:07.07411מכבי תל אביב2007נויהלוי34215833500
נקבה200חזה03:07.30409הפועל עירוני הוד השרון2007אלהמרקוביץ35329401921
נקבה200חזה03:08.11404מכבי שוהם2008עלמהחזקיהו36331559252
נקבה200חזה03:08.77400הפועל קרית טבעון2007נועהלנגזם37327632006
נקבה200חזה03:08.98398הפועל דולפין נתניה2008יובלעטיה38331451906
נקבה200חזה03:11.10385מכבי חיפה2008שירהדי קסטרו39331026005
נקבה200חזה03:12.41377הפועל באר טוביה2006סתיולייבוביץ40326228202
נקבה200חזה03:13.43371הפועל עירוני הוד השרון2009אנהאנטין41218868081
נקבה200חזה03:16.03357מ.ס. רמלה2008תהילהזבולונוב42333282978
נקבה200חזה03:17.16351מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009רונישמואלוב43333201747
נקבה200חזה03:17.78347מכבי נהריה2006הראל שניראסור44209944750

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
נקבה200מעורב02:19.6מאילוואי1
נקבה200מעורב02:21.12713מכבי ראשון לציון 2006SEALSקרןאייזברוך2329480982
נקבה200מעורב02:24.43665הפועל מ.א משגב2007אלמהגלסמן3216570903
נקבה200מעורב02:25.99644הפועל ירושלים2006לינויניסן4215807637
נקבה200מעורב02:31.03582בני הרצליה2007גיליולטמן5217172931
נקבה200מעורב02:31.68574מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה6328378484
נקבה200מעורב02:33.06559מכבי חיפה2007מיקהקרמן7215920505
נקבה200מעורב02:36.21526הפועל דולפין נתניה2006אמליוינטראוב8215670381



נקבה200מעורב02:36.66521מכבי קרית ביאליק2006אנהטימושנקו9342480928
נקבה200מעורב02:36.71521הפועל פתח תקווה כדור מים2007דניאלהברדיצ‘בסקי10216831230
נקבה200מעורב02:36.93519מכבי וייסגל2006ליליהאפשטיין11215687518
נקבה200מעורב02:37.61512מכבי פ.מ. רעות2007לאהגולר12331691519
נקבה200מעורב02:38.80500הפועל כפר סבא ב. ב.2006תמרדר13328095567
נקבה200מעורב02:39.11498מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2006אוריקוממי14329461768
נקבה200מעורב02:39.48494מכבי כפר המכביה2008קמירייס1524713470
נקבה200מעורב02:39.83491מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאןנידרהופר16334169935
נקבה200מעורב02:40.53484מכבי קרית ביאליק2009עדןהודרה17333728848
נקבה200מעורב02:41.75474מכבי קרית ביאליק2009מריהקרבקוב18331175448
נקבה200מעורב02:42.33468הפועל דולפין נתניה2007ליאורטל19217264167
נקבה200מעורב02:42.47467מכבי חיפה2009דיאנהקוריאקין20331185306
נקבה200מעורב02:42.54467הפועל עירוני הוד השרון2006עפרידואק21215793753
נקבה200מעורב02:42.96463מכבי חיפה2009אליזבטגנדל22329207575
נקבה200מעורב02:43.35460הפועל דולפין נתניה2007תמרטננבאום23331681239
נקבה200מעורב02:44.44451מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2008אלהדנקוביץ24331813709
נקבה200מעורב02:44.57450הפועל עומר2007חגיתספרינצין25217149343
נקבה200מעורב02:44.96446מכבי חיפה2008יובלפרלמן26217320548
נקבה200מעורב02:45.32443הפועל באר טוביה2006עמיתויינברגר27215817990
נקבה200מעורב02:45.35443מכבי חיפה2009מיארקאסם28331178830
נקבה200מעורב02:45.48442הפועל עמק חפר2006נועםקציר29215384389
נקבה200מעורב02:46.39435מכבי פ.מ. רעות2006אלינורספנסר30329523070
נקבה200מעורב02:47.40427מכבי ראשון לציון 2007SEALSשירהקדושה31331715524
נקבה200מעורב02:47.95423הפועל באר טוביה2006סתיולייבוביץ32326228202
נקבה200מעורב02:48.38420מכבי חיפה2008יאראהאשול33331144089
נקבה200מעורב02:48.50419מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009טומיליטאי34333548683
נקבה200מעורב02:50.29406ע.ל.ה עצמה רעננה2007תמר שלומיתיוסף35216725408
נקבה200מעורב02:50.41405הפועל עמק חפר2008ליביסלע36217569441
נקבה200מעורב02:50.86402הפועל דולפין נתניה2008אביטלינקובסקי37331572669
נקבה200מעורב02:52.33391הפועל דולפין נתניה2007ניקולגולדרין38331615369
נקבה200מעורב02:52.75389מכבי כפר המכביה2008שחרמרדכי39329647796
נקבה200מעורב02:53.29385הפועל דולפין נתניה2007מוריהמשרקי40331099994
נקבה200מעורב02:54.38378מכבי חיפה2008תאלהאבו חרש41331216473
נקבה200מעורב02:55.04374מכבי וייסגל2008מיקהנירון42331878132
נקבה200מעורב02:55.26372בני הרצליה2008יהליפקטרוביץ43218304871
נקבה200מעורב02:57.41359הפועל מ.א משגב2006מעייןקרסו44326766037

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
נקבה100פרפר01:03.57664הפועל ירושלים2006לינויניסן1215807637
נקבה100פרפר01:04.10648מכבי חיפה2008צוףגרטופסקי2331613463
נקבה100פרפר01:06.06592הפועל מ.א משגב2007שאיןגולנד3330609470
נקבה100פרפר01:06.36584הפועל כפר סבא ב. ב.2006לייהזאידה4215791930
נקבה100פרפר01:06.96568מכבי חיפה2007מיקהקרמן5215920505
נקבה100פרפר01:07.04566מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2006אלמהבלומנפלד6216432468
נקבה100פרפר01:07.34559הפועל מ.א משגב2007אלמהגלסמן7216570903
נקבה100פרפר01:07.89545מכבי ראשון לציון 2008SEALSאביבפינטר8331973735
נקבה100פרפר01:08.19538הפועל כפר סבא ב. ב.2007סתיוסימינקי9216190660

נקבה100פרפר01:08.21538הפועל מועדון קרית אתא2006רעותרוט10326141801
נקבה100פרפר01:08.40533מכבי קרית אונו2006נועהגרין אבן טל11216014514
נקבה100פרפר01:09.20515הפועל דולפין נתניה2008לילישגיא12333216711
נקבה100פרפר01:09.24514מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2006עדןבוטבול13216166025
נקבה100פרפר01:09.56507הפועל ירושלים2007נצחרביבי14216777789
נקבה100פרפר01:10.56486הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2006עפרידולינסקי15329356059
נקבה100פרפר01:11.09475הפועל כפר סבא ב. ב.2007מורןגליקסר16216783704
נקבה100פרפר01:11.12474מכבי נהריה2007תמרויינר17216898080
נקבה100פרפר01:11.21472הפועל עירוני הוד השרון2006גילישקד18330637273
נקבה100פרפר2006TLV SWIM01:11.36469דניאלהקוקיא19215986720
נקבה100פרפר01:11.46467מכבי ראשון לציון 2008SEALSמיכלפוזיילוב20332907088
נקבה100פרפר01:11.47467מכבי קרית ביאליק2007ולריהסטרשינסקי21332745447
נקבה100פרפר01:11.80461מכבי ראשון לציון 2008SEALSשירשמש22217600337
נקבה100פרפר01:12.21453מכבי פ.מ. רעות2006אלינורספנסר23329523070



נקבה100פרפר01:12.29452הפועל מועדון קרית אתא2006שוהםסולומון24215938127
נקבה100פרפר01:12.34451הפועל פתח תקווה כדור מים2007מיכלבן ארויה25327182010
נקבה100פרפר01:12.34451מכבי חיפה2009טטיאנהמחמוד26331186411
נקבה100פרפר01:12.96439מכבי ראשון לציון 2007SEALSליאלנאומקין27330629262
נקבה100פרפר01:13.86423מכבי חיפה2009אליזבטגנדל28329207575
נקבה100פרפר01:13.96422הפועל כפר סבא ב. ב.2006תמרדר29328095567
נקבה100פרפר01:13.97421הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2008תמהפלמר30217252550
נקבה100פרפר01:14.03420מכבי פ.מ. רעות2007לאהגולר31331691519
נקבה100פרפר01:14.53412מכבי ראשון לציון 2009SEALSנטעאפשטיין מעוז32333582443
נקבה100פרפר01:14.74409בני הרצליה2007רונהאשל33330769019
נקבה100פרפר01:15.14402מכבי חיפה2008תאלהאבו חרש34331216473
נקבה100פרפר01:15.47397מכבי כפר המכביה2008שחרמרדכי35329647796
נקבה100פרפר01:15.83391הפועל כפר סבא ב. ב.2007שירפאלי36216833228
נקבה100פרפר01:16.08387מכבי קרית ביאליק2006אמלי שניחממה37327019386
נקבה100פרפר01:16.28384הפועל פתח תקווה כדור מים2007רעותמנה38216772012
נקבה100פרפר01:16.40382הפועל דולפין נתניה2008אביטלינקובסקי39331572669
נקבה100פרפר01:16.69378מכבי ראשון לציון 2006SEALSאגםבירו40215713298
נקבה100פרפר01:16.81376מכבי חיפה2009דיאנהקוריאקין41331185306
נקבה100פרפר01:19.38341הפועל כפר סבא ב. ב.2007מעייןירקוני42329407613

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
נקבה200פרפר02:28.56551הפועל כפר סבא ב. ב.2006לייהזאידה1215791930
נקבה200פרפר02:29.26543מכבי ראשון לציון 2008SEALSאביבפינטר2331973735
נקבה200פרפר02:30.17533הפועל כפר סבא ב. ב.2007סתיוסימינקי3216190660
נקבה200פרפר02:32.70507מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2006עדןבוטבול4216166025
נקבה200פרפר02:35.78478הפועל קרית טבעון2008נגהרנדלר5329071104
נקבה200פרפר02:36.41472הפועל דולפין נתניה2008לילישגיא6333216711
נקבה200פרפר02:38.71452בני הרצליה2007נעהברדרן7215836388
נקבה200פרפר02:39.17448הפועל כפר סבא ב. ב.2007שירפאלי8216833228
נקבה200פרפר02:41.51428הפועל כפר סבא ב. ב.2007מורןגליקסר9216783704

נקבה200פרפר02:41.58428הפועל מועדון קרית אתא2006רעותרוט10326141801
נקבה200פרפר02:41.58428מכבי נהריה2007תמרויינר11216898080
נקבה200פרפר02:41.72427מכבי ראשון לציון 2008SEALSמיכלפוזיילוב12332907088
נקבה200פרפר02:42.72419מכבי קרית אונו2007אופקיעקובוביץ13331667089
נקבה200פרפר02:44.63405מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009זהרכהן הרפניסט14218661056
נקבה200פרפר02:46.91388הפועל פתח תקווה כדור מים2007מיכלבן ארויה15327182010
נקבה200פרפר02:48.44378מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2007יובלנתן16216907600
נקבה200פרפר02:49.04374מכבי קרית ביאליק2009עדןהודרה17333728848
נקבה200פרפר02:50.84362מכבי ראשון לציון 2008SEALSשירשמש18217600337
נקבה200פרפר02:51.08360הפועל דולפין נתניה2008אביטלינקובסקי19331572669
נקבה200פרפר02:54.31341מכבי תל אביב2007דניאלהשפיגל20216294041
נקבה200פרפר02:55.29335מכבי חיפה2008תאלהאבו חרש21331216473
נקבה200פרפר02:57.19324מכבי חיפה2006זיושרון22326742459
נקבה200פרפר02:58.50317מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2008תהלקוממי23216225599
נקבה200פרפר03:02.11299בני הרצליה2009לירינידם24334124815
נקבה200פרפר03:02.11299מכבי קרית ביאליק2009עמיתואקנין25331936922
נקבה200פרפר03:02.91295בני הרצליה2009שירהורן מרחב26218549764
נקבה200פרפר03:05.93281הפועל עירוני הוד השרון2009תמרבר יוסף27333558831
נקבה200פרפר03:06.28279הפועל כפר סבא ב. ב.2007מעייןירקוני28329407613
נקבה200פרפר03:12.19254הפועל עמק חפר2009אביבמרטינז29333012797
נקבה200פרפר03:13.63248בני הרצליה2009ענתטנקל30218552404


