
מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר400מעורב04:40.31658מכבי קרית ביאליק2006איתירוזנפלד1326711728
זכר400מעורב04:41.36650מכבי ראשון לציון 2006SEALSיואברותם2215718651
זכר400מעורב04:44.56629הפועל ירושלים2007רוןמקדונסקי3330870296
זכר400מעורב04:46.05619מכבי וייסגל2007פלגקליין4330625583
זכר400מעורב04:46.54616מכבי וייסגל2006נתאירוזנברג5328363767
זכר400מעורב04:51.81583הפועל בת ים2007עידןז‘ורבסקי6216157180
זכר400מעורב04:54.23569הפועל עמק חפר2007תומסנדל7331775379
זכר400מעורב05:00.56533הפועל פתח תקווה כדור מים2006אריהליכטזון8329462386
זכר400מעורב05:01.24530הפועל כפר סבא ב. ב.2007רועיפרנקל9330579244

זכר400מעורב05:04.67512הפועל פתח תקווה כדור מים2007עידןבקאל10216755603
זכר400מעורב05:04.87511הפועל עירוני הוד השרון2007מורןארז11331701565
זכר400מעורב05:06.21504מכבי קרית ביאליק2006אנטוןקוסט12329619605
זכר400מעורב05:06.62502מכבי אשדוד2007אוראלשטיינברג13330649377
זכר400מעורב05:08.79492בני הרצליה2006רותםקמיל14328373782
זכר400מעורב05:09.66488מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2006איתןעמידור15328147442
זכר400מעורב05:13.30471הפועל נס ציונה2006אלעדבובר16328459243
זכר400מעורב05:13.69469מכבי כפר המכביה2007איתיישראלי17330955766
זכר400מעורב05:13.98468הפועל עירוני הוד השרון2008רוםקינן18217434869
זכר400מעורב05:14.22467מכבי כפר המכביה2007רועיחורי1933090937
זכר400מעורב05:14.36466הפועל פתח תקווה כדור מים2007מרקקובדלו20216849430
זכר400מעורב05:14.36466הפועל קרית טבעון2007יואבסגל20329573968
זכר400מעורב05:15.31462הפועל דולפין נתניה2008לאופיאסטרו22331653063
זכר400מעורב05:16.45457מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2006יואבקונפורטס23328389663
זכר400מעורב05:18.91447מכבי קרית ביאליק2007תומרבריזגונוב24216204677
זכר400מעורב05:21.24437מכבי קרית ביאליק2007דניאלרוזמן25328384763
זכר400מעורב05:27.19413בני הרצליה2006נירפריאל26216385039
זכר400מעורב05:27.33413בני הרצליה2008אופירדרעי27333005155
זכר400מעורב05:27.35413הפועל עמק חפר2008עפריגולן28327699302
זכר400מעורב05:30.09403בני הרצליה2008סאווהבליק29217969658
זכר400מעורב05:31.16399בני הרצליה2008איתן שלמהדימונד30329785927
זכר400מעורב05:32.31395בני הרצליה2008עידןאנגל31331942235
זכר400מעורב05:45.47351הפועל עמק חפר2008עילייפרסלר פז32331814129
זכר400מעורב05:53.17329בני הרצליה2008יואבמרום33217718451

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר1500חופשי16:21.18699הפועל עמק יזרעאל2006עדןפלורס פרטין1329798243
זכר1500חופשי16:29.05683הפועל בת ים2007נתניאלפושקה2214151847
זכר1500חופשי16:38.02664הפועל בת ים2006דניאלרבינוביץ3216261966
זכר1500חופשי16:44.56651מכבי ראשון לציון 2006SEALSתמיררומם4328459714
זכר1500חופשי16:47.97645מכבי קרית ביאליק2006אדםאושמיאנסקי5328337985
זכר1500חופשי16:51.50638מכבי וייסגל2007אלןטרייבוך6330856147
זכר1500חופשי16:57.22627הפועל כפר סבא ב. ב.2007אשכולמזור7216292995
זכר1500חופשי16:59.84623הפועל בת ים2007שוןטוקרב8331562884
זכר1500חופשי17:09.25606הפועל כפר סבא ב. ב.2007יותםורשבסקי9217304203

זכר1500חופשי17:12.49600הפועל עמק חפר2007נעםשחר10217325588
זכר1500חופשי17:15.05595הפועל פתח תקווה כדור מים2007יוחאיברוש11216836874
זכר1500חופשי17:24.49579הפועל בת ים2007נתנאלנובוסד12216888669
זכר1500חופשי17:26.37576מכבי קרית ביאליק2007דקלריסין13216533026
זכר1500חופשי17:29.23572בני הרצליה2006אורןמגן14216298844
זכר1500חופשי17:42.70550בני הרצליה2007אלוןפריזוס אלקיס15217385194
זכר1500חופשי17:51.14537הפועל עירוני הוד השרון2006שגיאאבני16215793993
זכר1500חופשי18:04.49518מכבי קרית אונו2007אוריאלון17217306364
זכר1500חופשי18:14.99503הפועל עמק חפר2007זוהרצימרמן18330968520

דרוג נערים למכביה



זכר1500חופשי18:20.88495בני הרצליה2007דין אדםחן19217329291
זכר1500חופשי18:27.87485בני הרצליה2008איתן שלמהדימונד20329785927
זכר1500חופשי18:43.06466הפועל דולפין נתניה2007יואבגל21328319868
זכר1500חופשי18:44.15465מכבי קרית ביאליק2007איתילויצקי22327631453
זכר1500חופשי18:56.35450בני הרצליה2008סאווהבליק23217969658
זכר1500חופשי19:10.11434הפועל עמק יזרעאל2008נועםאופק24329665004

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר400חופשי04:05.38721הפועל בת ים2006דניאלרבינוביץ1216261966
זכר400חופשי04:08.53694הפועל בת ים2007נתניאלפושקה2214151847
זכר400חופשי04:10.45678מכבי קרית אונו2006איתיהנדלר3215609652
זכר400חופשי04:11.92666מכבי וייסגל2007אלןטרייבוך4330856147
זכר400חופשי04:13.87651הפועל בת ים2007נתנאלנובוסד5216888669
זכר400חופשי04:15.21641מכבי ראשון לציון 2006SEALSתמיררומם6328459714
זכר400חופשי04:15.79636הפועל עמק יזרעאל2006עדןפלורס פרטין7329798243
זכר400חופשי04:17.04627מכבי קרית אונו2007דניסקוברב8337624977
זכר400חופשי04:17.70622מכבי קרית ביאליק2006אדםאושמיאנסקי9328337985

זכר400חופשי04:18.29618הפועל עמק חפר2007נעםשחר10217325588
זכר400חופשי04:21.79594מכבי קרית ביאליק2007דקלריסין11216533026
זכר400חופשי04:22.49589מכבי אשדוד2007אוראלשטיינברג12330649377
זכר400חופשי04:22.75587הפועל כפר סבא ב. ב.2007יותםורשבסקי13217304203
זכר400חופשי04:26.17565הפועל עירוני הוד השרון2006שגיאאבני14215793993
זכר400חופשי2006TLV SWIM04:26.68561רויברון15215718016
זכר400חופשי04:28.00553בני הרצליה2007אלוןפריזוס אלקיס16217385194
זכר400חופשי04:28.79548הפועל מ.א משגב2006מעיןבירנבך17329436067
זכר400חופשי04:28.89548הפועל כפר סבא ב. ב.2007רועיפרנקל18330579244
זכר400חופשי04:31.37533הפועל כפר סבא ב. ב.2007אחמדפדילה19217230192
זכר400חופשי04:32.36527בני הרצליה2006נירפריאל20216385039
זכר400חופשי04:34.92512הפועל עירוני הוד השרון2008רוםקינן21217434869
זכר400חופשי04:35.15511הפועל בת ים2007שוןטוקרב22331562884
זכר400חופשי04:36.50504הפועל בת ים2007יוחאיפרסמן23216815324
זכר400חופשי04:36.89502בני הרצליה2007יניבכץ24326460029
זכר400חופשי04:37.46498מכבי כפר המכביה2006יונתןקזאז25216493569
זכר400חופשי04:37.95496מכבי כפר המכביה2006אריאלורמייב26329384531
זכר400חופשי04:40.54482מכבי שוהם2006איתמרכהן27329542229
זכר400חופשי04:42.33473מכבי קרית אונו2006יונתןדרי28329190607
זכר400חופשי04:50.27435הפועל דולפין נתניה2007יואבגל29328319868

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר100חופשי00:53.00693הפועל עירוני הוד השרון2006דניאלדרבצוב1215792359
זכר100חופשי00:53.34680הפועל בת ים2007נתניאלפושקה1214151847
זכר100חופשי00:53.65668מכבי ראשון לציון 2006SEALSאלוןדותן2329455224
זכר100חופשי00:53.65668מכבי וייסגל2007אלןטרייבוך2330856147
זכר100חופשי00:54.75628הפועל בת ים2007נתנאלנובוסד5216888669
זכר100חופשי00:55.11616מכבי קרית אונו2006איתיהנדלר6215609652
זכר100חופשי00:55.62599הפועל פתח תקווה כדור מים2007אדוארדזצריני7342410651
זכר100חופשי00:55.68597הפועל מ.א משגב2006מעיןבירנבך8329436067
זכר100חופשי00:55.80594הפועל כפר סבא ב. ב.2006סלאחאבו עמשה9215756024

זכר100חופשי00:55.88591מכבי כפר המכביה2006שוןפכטמן10328291091
זכר100חופשי00:55.89591הפועל כפר סבא ב. ב.2007ברקרוזנצוויג11217397231
זכר100חופשי00:55.95589מכבי קרית אונו2007דניסקוברב12337624977
זכר100חופשי00:56.68566מכבי חיפה2006רוןאווצין13215953886
זכר100חופשי00:56.71566הפועל דולפין נתניה2006אדםשמס14215818410
זכר100חופשי00:56.75564הפועל ירושלים2006אושרסמוחבלוב15329243083
זכר100חופשי00:56.82562בני הרצליה2007אריאלמורב16330825837
זכר100חופשי00:56.90560הפועל כפר סבא ב. ב.2006סליםסמארה17329202378
זכר100חופשי00:57.17552הפועל דולפין נתניה2007אדםפישמן18216877951
זכר100חופשי00:57.76535הפועל דולפין נתניה2007יריןלוי19216342097



מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר200חופשי01:55.26693הפועל בת ים2006דניאלרבינוביץ1216261966
זכר200חופשי01:57.62652הפועל בת ים2007נתניאלפושקה2214151847
זכר200חופשי01:57.72650מכבי קרית אונו2006איתיהנדלר3215609652
זכר200חופשי01:57.78649הפועל בת ים2007נתנאלנובוסד4216888669
זכר200חופשי01:59.53621מכבי וייסגל2007אלןטרייבוך5330856147
זכר200חופשי02:00.50606מכבי קרית אונו2007דניסקוברב6337624977
זכר200חופשי02:00.76602הפועל עמק חפר2007נעםשחר7217325588
זכר200חופשי02:03.23567מכבי ראשון לציון 2006SEALSתמיררומם8328459714
זכר200חופשי02:03.50563הפועל מ.א משגב2006מעיןבירנבך9329436067

זכר200חופשי02:03.72560הפועל פתח תקווה כדור מים2007אדוארדזצריני10342410651
זכר200חופשי02:03.85558מכבי קרית ביאליק2007דקלריסין11216533026
זכר200חופשי02:05.73533מכבי קרית אונו2006אמירשחר12216286443
זכר200חופשי02:06.21527הפועל בת ים2007שוןטוקרב13331562884
זכר200חופשי02:06.55523הפועל כפר סבא ב. ב.2007אחמדפדילה14217230192
זכר200חופשי02:06.88519הפועל דולפין נתניה2006אדםשמס15215818410
זכר200חופשי02:08.17504הפועל דולפין נתניה2007אדםפישמן16216877951
זכר200חופשי02:08.42501הפועל כפר סבא ב. ב.2006סלאחאבו עמשה17215756024
זכר200חופשי2006TLV SWIM02:08.43500רויברון18215718016
זכר200חופשי02:08.90495מכבי אשדוד2006ולדיסלבאיגנטנקו19328861422
זכר200חופשי02:08.93495מכבי פ.מ. רעות2007נעםבן בסט20216739268
זכר200חופשי02:09.84484הפועל שחייני הנגב2006ליאןגוסיס21329340400
זכר200חופשי02:10.33479מכבי כפר המכביה2006יונתןקזאז22216493569

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר50חופשי00:24.40629מכבי ראשון לציון 2006SEALSאלוןדותן1329455224
זכר50חופשי00:24.68608מכבי כפר המכביה2006שוןפכטמן2328291091
זכר50חופשי00:24.76602מכבי נהריה2006אלמוגאבוטבול3215405622
זכר50חופשי00:24.84596מכבי וייסגל2007אלןטרייבוך4330856147
זכר50חופשי00:25.03583הפועל כפר סבא ב. ב.2006סלאחאבו עמשה5215756024
זכר50חופשי00:25.03583הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2006ניבכהן6215435587
זכר50חופשי00:25.07580בני הרצליה2007אריאלמורב7330825837
זכר50חופשי00:25.08579מכבי שוהם2006עידואביב8329377741
זכר50חופשי00:25.10578מכבי שוהם2006עידואביב9329377741

זכר50חופשי00:25.13576הפועל כפר סבא ב. ב.2006סלאחאבו עמשה10215756024
זכר50חופשי00:25.14575הפועל פתח תקווה כדור מים2007אדוארדזצריני11342410651
זכר50חופשי00:25.19571בני הרצליה2007אריאלמורב12330825837
זכר50חופשי00:25.51550הפועל דולפין נתניה2007אדםפישמן13216877951
זכר50חופשי00:25.57546מכבי כפר המכביה2007אלןגרינברג14216498188
זכר50חופשי00:25.60544הפועל פתח תקווה כדור מים2007אדוארדזצריני15342410651
זכר50חופשי00:25.63543מכבי כפר המכביה2007אלןגרינברג16216498188
זכר50חופשי00:25.66541הפועל דולפין נתניה2007אדםפישמן17216877951
זכר50חופשי00:25.66541הפועל כפר סבא ב. ב.2007ברקרוזנצוויג18217397231
זכר50חופשי00:25.76534מכבי ראשון לציון 2006SEALSתמיררומם19328459714
זכר50חופשי00:25.84529הפועל מ.א משגב2007דניאלברנדינר20214807190
זכר50חופשי00:25.85529מכבי אשדוד2006ולדיסלבאיגנטנקו21328861422
זכר50חופשי00:25.94523הפועל ג'מים אילת2006דודזמיר22214854333
זכר50חופשי00:26.03518הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2006ניבכהן23215435587
זכר50חופשי00:26.06516בני הרצליה2007איתירמון24216889113
זכר50חופשי00:26.15511הפועל שחייני הנגב2006ליאןגוסיס25329340400
זכר50חופשי00:26.16510הפועל כפר סבא ב. ב.2007מרסלבשארה26330780685
זכר50חופשי00:26.20508מכבי אשדוד2007תומרדביז'ה27216755736
זכר50חופשי00:26.23506מכבי חיפה2006ירוןאברמוביץ28327619458
זכר50חופשי00:26.37498מכבי ראשון לציון 2006SEALSרוםשוורצמן29216226258
זכר50חופשי00:26.40496הפועל פתח תקווה כדור מים2006גורדוןמושאילוב30328363403
זכר50חופשי00:26.41496הפועל דולפין נתניה2006איליהזביניאצקובסקי31329500268
זכר50חופשי00:26.66482מכבי וייסגל2006רוןמורגוליס32215592189



מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר800חופשי08:47.65629הפועל עמק יזרעאל2006עדןפלורס פרטין1329798243
זכר800חופשי08:48.97624מכבי קרית ביאליק2006אדםאושמיאנסקי2328337985
זכר800חופשי08:55.90600מכבי ראשון לציון 2006SEALSתמיררומם3328459714
זכר800חופשי08:56.79597הפועל בת ים2007שוןטוקרב4331562884
זכר800חופשי08:57.99593הפועל כפר סבא ב. ב.2007יותםורשבסקי5217304203
זכר800חופשי08:58.77590הפועל עמק חפר2007נעםשחר6217325588
זכר800חופשי08:59.32589הפועל כפר סבא ב. ב.2007אשכולמזור7216292995
זכר800חופשי09:02.17579הפועל פתח תקווה כדור מים2007יוחאיברוש8216836874
זכר800חופשי09:06.18567מכבי קרית ביאליק2007דקלריסין9216533026

זכר800חופשי09:12.14549מכבי אשדוד2007אוראלשטיינברג10330649377
זכר800חופשי09:15.72538בני הרצליה2006אורןמגן11216298844
זכר800חופשי09:17.57533הפועל עירוני הוד השרון2006שגיאאבני12215793993
זכר800חופשי09:22.06520בני הרצליה2007אלוןפריזוס אלקיס13217385194
זכר800חופשי09:25.08512בני הרצליה2006נירפריאל14216385039
זכר800חופשי09:28.91501הפועל כפר סבא ב. ב.2007רועיפרנקל15330579244
זכר800חופשי09:32.64492הפועל כפר סבא ב. ב.2007אחמדפדילה16217230192
זכר800חופשי09:33.17490מכבי חיפה2006רוןאווצין17215953886
זכר800חופשי09:33.84489מכבי חיפה2006עודדלוינסון18326710860
זכר800חופשי09:34.25488הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2007נדבבן ציון19216780403
זכר800חופשי09:45.88459מכבי קרית ביאליק2007איתילויצקי20327631453
זכר800חופשי09:46.50458בני הרצליה2007דין אדםחן21217329291
זכר800חופשי09:48.33453הפועל דולפין נתניה2007יואבגל22328319868
זכר800חופשי09:58.41431הפועל גליל עליון2007רואיכרמלי23325077295
זכר800חופשי10:01.30425הפועל עירוני הוד השרון2007עיליארליך24217301464
זכר800חופשי10:12.82401הפועל עמק יזרעאל2008נועםאופק25329665004

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר100גב00:56.88757מכבי נהריה2007אוקאןגולדין1216898585
זכר100גב00:58.72688הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2006ניבכהן2215435587
זכר100גב00:59.47662הפועל בת ים2006טוםקיציב3328293329
זכר100גב01:00.29636הפועל אילת2007לבשטיינברג4214791907
זכר100גב01:01.46600מכבי שוהם2006יובלשגיא5329485858
זכר100גב01:01.47600מכבי וייסגל2006נתאירוזנברג6328363767
זכר100גב01:01.58596הפועל עירוני הוד השרון2007מורןארז7331701565
זכר100גב01:01.58596מכבי כפר המכביה2007אלןגרינברג8216498188
זכר100גב2006TLV SWIM01:02.49571דניאלקופלנד9329124499

זכר100גב01:03.05556מכבי וייסגל2006רוןמורגוליס10215592189
זכר100גב01:03.38547מכבי חיפה2006יונתןויסקוב11327853743
זכר100גב01:03.89534הפועל דולפין נתניה2006אור חייםתמם12215425224
זכר100גב01:04.04530מכבי אשדוד2006אדםנאימאן13215745860
זכר100גב01:04.46520מכבי וייסגל2007ערןגרובמן14216808253
זכר100גב01:04.49519מכבי קרית ביאליק2006אוריאלארקה15215546557
זכר100גב01:04.57517הפועל דולפין נתניה2007נדבגולן16217391804
זכר100גב01:05.28501מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2006אורהראל17330637588
זכר100גב01:05.39498מכבי כפר המכביה2008דניאלנג'אר18331919373
זכר100גב01:05.44497הפועל דולפין נתניה2006אדםשמס19215818410
זכר100גב01:05.61493מכבי אשדוד2006ולדיסלבאיגנטנקו20328861422
זכר100גב01:06.04483הפועל עירוני הוד השרון2006שגבשטח21216013235
זכר100גב01:06.08483הפועל עירוני הוד השרון2006יובלפרובידושין22216249433
זכר100גב01:06.46474מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2006איתןעמידור23328147442
זכר100גב01:06.47474מכבי כפר המכביה2007אריאלאיווניצקי24330921107
זכר100גב01:06.59472מכבי שוהם2007שירפסון25216702126
זכר100גב01:06.86466בני הרצליה2007בןאליזרוב26330782822
זכר100גב01:06.89465הפועל קרית טבעון2007יואבסגל27329573968
זכר100גב01:06.97464הפועל שחייני הנגב2006ליאןגוסיס28329340400
זכר100גב01:07.30457הפועל דולפין נתניה2006אורתשובה29329418842
זכר100גב01:07.87445הפועל מועדון קרית אתא2006אלכסנדרגיטמן30328053293
זכר100גב01:07.89445מכבי חיפה2008פאדיחאיק31331183525
זכר100גב01:08.53433הפועל דולפין נתניה2007ליאםימין32216712398



זכר100גב01:09.08422הפועל דולפין נתניה2007מקסיםקליין33216340265
זכר100גב01:09.70411הפועל פליפר חדרה2007נירלודרינסקי34217230580
זכר100גב01:10.25402מכבי קרית ביאליק2007דניאלרוזמן35328384763

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר200גב02:03.16750מכבי נהריה2007אוקאןגולדין1216898585
זכר200גב02:07.60674הפועל בת ים2006דניאלרבינוביץ2216261966
זכר200גב02:09.33648הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2006ניבכהן3215435587
זכר200גב02:11.70613הפועל בת ים2006טוםקיציב4328293329
זכר200גב02:12.65600הפועל אילת2007לבשטיינברג5214791907
זכר200גב02:14.35578מכבי כפר המכביה2007אלןגרינברג6216498188
זכר200גב02:15.24566מכבי שוהם2006יובלשגיא7329485858
זכר200גב02:16.47551מכבי וייסגל2006רוןמורגוליס8215592189
זכר200גב02:16.61549מכבי כפר המכביה2007יהונתןשילר9216700633

זכר200גב2006TLV SWIM02:16.63549דניאלקופלנד10329124499
זכר200גב02:17.32541מכבי וייסגל2006נתאירוזנברג11328363767
זכר200גב02:18.49527הפועל עירוני הוד השרון2007מורןארז12331701565
זכר200גב02:19.07521מכבי חיפה2006יונתןויסקוב13327853743
זכר200גב02:20.04510מכבי כפר המכביה2008דניאלנג'אר14331919373
זכר200גב02:20.10509מכבי וייסגל2007ערןגרובמן15216808253
זכר200גב02:22.04489הפועל עמק חפר2006ג‘מילותד16329569651
זכר200גב02:22.13488הפועל קרית טבעון2007יואבסגל17329573968
זכר200גב02:22.22487הפועל דולפין נתניה2007נדבגולן18217391804
זכר200גב02:22.34486מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2006אורהראל19330637588
זכר200גב02:23.85470הפועל דולפין נתניה2006אור חייםתמם20215425224
זכר200גב02:24.03469הפועל עירוני הוד השרון2006שגבשטח21216013235
זכר200גב02:24.89460מכבי שוהם2007שירפסון22216702126
זכר200גב02:25.00459מכבי כפר המכביה2007תמירברכר23330840919
זכר200גב02:25.91451הפועל דולפין נתניה2006אדםשמס24215818410
זכר200גב02:26.08449מכבי קרית אונו2006יונתןדרי25329190607
זכר200גב02:27.17439הפועל עירוני הוד השרון2008רוםקינן26217434869
זכר200גב02:27.49436מכבי קרית אונו2007יהליהרצקה27330846411
זכר200גב02:28.11431הפועל מועדון קרית אתא2006אלכסנדרגיטמן28328053293
זכר200גב02:28.47428בני הרצליה2006רותםקמיל29328373782
זכר200גב02:29.52419הפועל דולפין נתניה2006אורתשובה30329418842

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר100חזה01:05.67649מכבי ראשון לציון 2006SEALSיואברותם1215718651
זכר100חזה01:07.07609מכבי ראשון לציון 2007SEALSדניאלסובטוב2331763466
זכר100חזה01:07.45599מכבי כפר המכביה2008מרקטלר3332611532
זכר100חזה01:07.53597מכבי חיפה2006יונתןגרציוב4215545377
זכר100חזה01:07.77591הפועל בת ים2007עידןז‘ורבסקי5216157180
זכר100חזה01:08.28578מכבי חיפה2006רוןאווצין6215953886
זכר100חזה01:09.39550הפועל בת ים2006ויליאםסעידנבייב7326494580
זכר100חזה01:09.58546הפועל כפר סבא ב. ב.2007אשכולמזור8216292995
זכר100חזה01:09.76542בני הרצליה2006רוםגולן9214318040

זכר100חזה01:10.04535מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2007עידוכרמון10216159301
זכר100חזה01:10.38527מכבי חיפה2007אריקגנפון11211949144
זכר100חזה01:10.55524הפועל עמק יזרעאל2007אורילורבר12330759390
זכר100חזה01:10.91516הפועל ירושלים2006עידולוי13216374611
זכר100חזה01:13.14470מכבי פ.מ. רעות2007אמירכנעני14330844069
זכר100חזה01:13.27467מכבי נהריה2007אריקברזקין15216790832
זכר100חזה01:13.34466מכבי כפר המכביה2006שוןפכטמן16328291091
זכר100חזה01:13.55462הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2006יובלשאולי17214854721
זכר100חזה01:13.96454הפועל פתח תקווה כדור מים2007עידןבקאל18216755603
זכר100חזה01:14.02453הפועל עמק חפר2006נועםשגב19328095682
זכר100חזה01:14.12451מכבי נהריה2007עמיתזלאטקין20326744422
זכר100חזה01:14.29448מכבי קרית ביאליק2006אוריאלארקה21215546557
זכר100חזה01:14.70441מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2006יואבקונפורטס22328389663



זכר100חזה01:15.06435מכבי כפר המכביה2006אריאלורמייב23329384531
זכר100חזה01:15.20432מכבי וייסגל2007יונתןופרינסקי24330843244
זכר100חזה01:15.36429מ.ס. רמלה2008מוחמדאבו לבן25217582790
זכר100חזה01:15.69424הפועל כפר סבא ב. ב.2007מרסלבשארה26330780685
זכר100חזה01:16.08417בני הרצליה2007איתירמון27216889113
זכר100חזה01:16.26414מכבי שוהם2006איילינאי28329455109
זכר100חזה01:16.27414הפועל עמק חפר2006רועיכרמל29329507065
זכר100חזה01:16.38412מכבי כפר המכביה2007רועיחורי3033090937
זכר100חזה01:16.47411הפועל עמק חפר2006עומרסלע31215674250
זכר100חזה01:16.55410מכבי כפר המכביה2007שוןרובינשטיין32216729590
זכר100חזה01:17.76391הפועל עירוני הוד השרון2006אוהדבן חיים33329544720
זכר100חזה01:18.65378הפועל עירוני הוד השרון2006שגבשטח34216013235
זכר100חזה01:19.73363מכבי כפר המכביה2007ליאלמיקא35331627950

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר200חזה02:23.07685מכבי ראשון לציון 2006SEALSיואברותם1215718651
זכר200חזה02:24.15669מכבי חיפה2006יונתןגרציוב2215545377
זכר200חזה02:24.94658מכבי ראשון לציון 2007SEALSדניאלסובטוב3331763466
זכר200חזה02:25.53650הפועל כפר סבא ב. ב.2007אשכולמזור4216292995
זכר200חזה02:29.07605בני הרצליה2006רוםגולן5214318040
זכר200חזה02:29.74597הפועל בת ים2007עידןז‘ורבסקי6216157180
זכר200חזה02:29.80596הפועל ירושלים2006עידולוי7216374611
זכר200חזה02:30.85584מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2007עידוכרמון8216159301
זכר200חזה02:31.52576הפועל בת ים2006ויליאםסעידנבייב9326494580

זכר200חזה02:31.97571מכבי חיפה2006רוןאווצין10215953886
זכר200חזה02:32.76562מכבי קרית ביאליק2006אנטוןקוסט11329619605
זכר200חזה02:35.53533מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2006יואבקונפורטס12328389663
זכר200חזה02:36.43524הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2006יובלשאולי13214854721
זכר200חזה02:38.22506מכבי כפר המכביה2008מרקטלר14332611532
זכר200חזה02:38.35505הפועל פתח תקווה כדור מים2007עידןבקאל15216755603
זכר200חזה02:38.59502הפועל עמק חפר2006נועםשגב16328095682
זכר200חזה02:38.59502מכבי חיפה2007אריקגנפון17211949144
זכר200חזה02:39.85491מכבי כפר המכביה2007רועיחורי1833090937
זכר200חזה02:40.58484מ.ס. רמלה2008מוחמדאבו לבן19217582790
זכר200חזה02:41.55475מכבי נהריה2007אריקברזקין20216790832
זכר200חזה02:42.43468הפועל דולפין נתניה2008לאופיאסטרו21331653063
זכר200חזה02:44.13453מכבי כפר המכביה2006אריאלורמייב22329384531
זכר200חזה02:45.43443מכבי וייסגל2007יונתןופרינסקי23330843244
זכר200חזה02:46.58433מכבי כפר המכביה2007שוןרובינשטיין24216729590
זכר200חזה02:47.64425מכבי חיפה2006דןגורן25211946603
זכר200חזה02:48.45419הפועל מועדון קרית אתא2007אבידןקיסלמן26216211748
זכר200חזה02:48.91416מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2006עמרילזרוב27214886616
זכר200חזה02:50.22406ירושלים רבתי2007אנטוניסוקולסקי28331223115
זכר200חזה02:50.29406הפועל עירוני הוד השרון2006יואבכהן29328374137
זכר200חזה02:51.22399מכבי כפר המכביה2007ליאלמיקא30331627950
זכר200חזה02:51.41398מכבי תמנון פרדסיה2006אוהדנחשון31215975632
זכר200חזה02:51.46397בני הרצליה2007דין אדםחן32217329291
זכר200חזה02:52.12393מכבי חיפה2007תוםחזות33329590343
זכר200חזה02:53.02387הפועל עירוני הוד השרון2006אוהדבן חיים34329544720

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר200מעורב02:10.05673מכבי ראשון לציון 2006SEALSיואברותם1215718651
זכר200מעורב02:13.35624מכבי וייסגל2006נתאירוזנברג2328363767
זכר200מעורב02:13.38624הפועל ירושלים2007רוןמקדונסקי3330870296
זכר200מעורב02:13.99615הפועל עמק חפר2006תוםסלע4328145594
זכר200מעורב02:16.40583מכבי כפר המכביה2007יהונתןשילר5216700633
זכר200מעורב02:16.67580הפועל עמק חפר2007תומסנדל6331775379
זכר200מעורב02:17.81566מכבי קרית ביאליק2006אדםאושמיאנסקי7328337985
זכר200מעורב02:18.29560מכבי נהריה2006אלמוגאבוטבול8215405622



זכר200מעורב02:18.53557מכבי קרית ביאליק2006אוריאלארקה9215546557
זכר200מעורב02:18.53557הפועל כפר סבא ב. ב.2006סליםסמארה10329202378
זכר200מעורב02:19.58544הפועל כפר סבא ב. ב.2007רועיפרנקל11330579244
זכר200מעורב02:19.69543מכבי אשדוד2007אוראלשטיינברג12330649377
זכר200מעורב02:20.12538הפועל פתח תקווה כדור מים2006אריהליכטזון13329462386
זכר200מעורב02:20.57533הפועל עירוני הוד השרון2007מורןארז14331701565
זכר200מעורב02:21.38524מכבי שוהם2006יובלשגיא15329485858
זכר200מעורב02:23.32503הפועל דולפין נתניה2008לאופיאסטרו16331653063
זכר200מעורב02:23.46501בני הרצליה2006נירפריאל17216385039
זכר200מעורב02:23.63500הפועל עירוני הוד השרון2006שגיאאבני18215793993
זכר200מעורב02:24.59490הפועל פתח תקווה כדור מים2007מרקקובדלו19216849430
זכר200מעורב2006TLV SWIM02:24.71488דניאלקופלנד20329124499
זכר200מעורב02:25.03485מכבי שוהם2006איילינאי21329455109
זכר200מעורב02:25.70479בני הרצליה2006רותםקמיל22328373782
זכר200מעורב02:25.98476הפועל דולפין נתניה2007נדבגולן23217391804
זכר200מעורב02:26.17474הפועל עירוני הוד השרון2006יובלפרובידושין24216249433
זכר200מעורב02:26.19474מכבי קרית אונו2007דניסקוברב25337624977
זכר200מעורב02:26.19474מכבי כפר המכביה2007תמירברכר26330840919
זכר200מעורב02:26.61470מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2006איתןעמידור27328147442
זכר200מעורב02:26.67469הפועל עמק חפר2007זוהרצימרמן28330968520
זכר200מעורב02:26.74468מכבי שוהם2007שירפסון29216702126
זכר200מעורב02:27.64460הפועל קרית טבעון2007אלוןאורן30329585566
זכר200מעורב02:28.20455מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2006יואבקונפורטס31328389663
זכר200מעורב02:28.34453מכבי חיפה2008פאדיחאיק32331183525
זכר200מעורב02:29.36444הפועל מועדון קרית אתא2007אבידןקיסלמן33216211748
זכר200מעורב02:30.95430מכבי פ.מ. רעות2007גבריאלסלבי זלבוביץ34331659060

מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר100פרפר00:55.19721הפועל עירוני הוד השרון2006דניאלדרבצוב1215792359
זכר100פרפר00:55.86695מכבי קרית ביאליק2006איתירוזנפלד2326711728
זכר100פרפר00:58.04620הפועל ירושלים2007רוןמקדונסקי3330870296
זכר100פרפר00:58.46607הפועל דולפין נתניה2006יובלשולמן4328373337
זכר100פרפר00:59.14586הפועל עמק חפר2007תומסנדל5331775379
זכר100פרפר00:59.19584מכבי כפר המכביה2007יהונתןשילר6216700633
זכר100פרפר00:59.25583הפועל דולפין נתניה2006אנדרואלפורט7216266536
זכר100פרפר00:59.80567מכבי וייסגל2007פלגקליין8330625583
זכר100פרפר01:00.16557הפועל כפר סבא ב. ב.2006סליםסמארה9329202378

זכר100פרפר01:00.38550הפועל פתח תקווה כדור מים2007יוחאיברוש10216836874
זכר100פרפר01:00.74541מכבי נהריה2006אלמוגאבוטבול11215405622
זכר100פרפר01:00.85538הפועל כפר סבא ב. ב.2007ארזדרור12330577602
זכר100פרפר01:00.93536הפועל כפר סבא ב. ב.2007לאוןגרשגורין13330969353
זכר100פרפר01:00.97535הפועל עמק חפר2006תוםסלע14328145594
זכר100פרפר01:01.29526מכבי קרית אונו2006אמירשחר15216286443
זכר100פרפר01:01.59519מכבי קרית אונו2007דניסקוברב16337624977
זכר100פרפר01:01.66517מכבי קרית אונו2007יהליהרצקה17330846411
זכר100פרפר01:01.96509הפועל מ.א משגב2006מעיןבירנבך18329436067
זכר100פרפר01:02.07507הפועל עירוני הוד השרון2006יובלפרובידושין19216249433
זכר100פרפר01:02.52496מכבי כפר המכביה2007איתיישראלי20330955766
זכר100פרפר01:02.74491הפועל פתח תקווה כדור מים2006אריהליכטזון21329462386
זכר100פרפר01:03.03484הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2006יובלשאולי22214854721
זכר100פרפר01:03.07483בני הרצליה2007בןאליזרוב23330782822
זכר100פרפר01:03.15481מכבי ראשון לציון 2006SEALSרוםשוורצמן24216226258
זכר100פרפר01:03.17481הפועל דולפין נתניה2007אדםפישמן25216877951
זכר100פרפר01:03.38476הפועל פתח תקווה כדור מים2006גורדוןמושאילוב26328363403
זכר100פרפר01:03.47474מכבי כפר המכביה2007תמירברכר27330840919
זכר100פרפר01:03.94463מכבי פ.מ. רעות2007נעםבן בסט28216739268
זכר100פרפר01:04.64449הפועל כפר סבא ב. ב.2007ברקרוזנצוויג29217397231
זכר100פרפר01:05.31435מכבי וייסגל2008איתישפייזר30217501048



מגדרמרחקסגנוןניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהת.ז/דרכוןמיקום
זכר200פרפר02:05.45687הפועל עירוני הוד השרון2006דניאלדרבצוב1215792359
זכר200פרפר02:05.75682מכבי קרית ביאליק2006איתירוזנפלד2326711728
זכר200פרפר02:08.32642הפועל ירושלים2007רוןמקדונסקי3330870296
זכר200פרפר02:09.70622הפועל עמק יזרעאל2006עדןפלורס פרטין4329798243
זכר200פרפר02:11.54596מכבי וייסגל2007פלגקליין5330625583
זכר200פרפר02:13.83566מכבי קרית אונו2006איתיהנדלר6215609652
זכר200פרפר02:14.03563הפועל פתח תקווה כדור מים2007יוחאיברוש7216836874
זכר200פרפר02:17.24525מכבי קרית אונו2006אמירשחר8216286443
זכר200פרפר02:19.72497מכבי קרית אונו2007יהליהרצקה9330846411

זכר200פרפר02:20.25492מכבי כפר המכביה2007איתיישראלי10330955766
זכר200פרפר02:20.85485הפועל מ.א משגב2006מעיןבירנבך11329436067
זכר200פרפר02:21.60478מכבי כפר המכביה2007תמירברכר12330840919
זכר200פרפר02:21.75476הפועל עירוני הוד השרון2006יובלפרובידושין13216249433
זכר200פרפר02:22.77466מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2006עמיתברגיג14216263574
זכר200פרפר02:23.37460הפועל עירוני הוד השרון2008רוםקינן15217434869
זכר200פרפר02:23.87455הפועל קרית טבעון2007יואבסגל16329573968
זכר200פרפר02:24.78447הפועל שחייני הנגב2006רימוןדבורה17215829185
זכר200פרפר02:25.60439הפועל כפר סבא ב. ב.2007ארזדרור18330577602
זכר200פרפר02:26.10435הפועל בת ים2007יוחאיפרסמן19216815324
זכר200פרפר02:26.93428הפועל דולפין נתניה2007עדיטראונר20216341131
זכר200פרפר02:28.85411הפועל דולפין נתניה2007גיאמירונוב21331590158
זכר200פרפר02:29.13409מכבי כפר המכביה2006יונתןקזאז22216493569
זכר200פרפר02:29.65405הפועל כפר סבא ב. ב.2007לאוןגרשגורין23330969353
זכר200פרפר02:31.15393הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2007טלעצמון24216858191
זכר200פרפר02:32.11385מכבי חיפה2006עודדלוינסון25326710860
זכר200פרפר02:32.37383מכבי שוהם2006איתמרכהן26329542229
זכר200פרפר02:32.84380הפועל דולפין נתניה2008איתןגאוגזייב27333133841
זכר200פרפר02:32.97379הפועל כפר סבא ב. ב.2007יותםורשבסקי28217304203
זכר200פרפר02:33.21377מכבי קרית אונו2007איתןקוצר29217385145
זכר200פרפר02:33.28376מכבי וייסגל2008איתישפייזר30217501048
זכר200פרפר02:34.32369הפועל דולפין נתניה2007עילילוי31331616698
זכר200פרפר02:34.36369מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2006יואבקונפורטס32328389663
זכר200פרפר02:34.87365הפועל דולפין נתניה2007רפאלגפי33329018295
זכר200פרפר02:35.80358ע.ל.ה עצמה רעננה2006גבריאלמילר34215818816
זכר200פרפר02:35.91358בני הרצליה2008עמיתבוינגו35331434696
זכר200פרפר2007TLV SWIM02:36.71352מייקלאסטחוב36216236349
זכר200פרפר02:36.72352מכבי תמנון פרדסיה2007אופקויסוסר37330868738
זכר200פרפר02:37.49347מכבי פ.מ. רעות2007איתיסליטן38216158352
זכר200פרפר02:39.81332הפועל פליפר חדרה2007צוקמוסקוביץ39215256652
זכר200פרפר02:40.54328מכבי וייסגל2007לירון אמילשוקר40329360481
זכר200פרפר02:41.31323בני הרצליה2006תומרטויג41328203419
זכר200פרפר02:42.08318מכבי חיפה2008איתיקורנברג42331323816
זכר200פרפר02:43.69309ע.ל.ה עצמה רעננה2006ברקאזקו43332513167
זכר200פרפר02:52.61263הפועל אולימפ נתניה2007איידןפוגל44216885582
זכר200פרפר03:02.17224בני הרצליה2008ארישץ45216866343
זכר200פרפרNS0מכבי קרית ביאליק2007תומרבריזגונוב46216204677


