
 

 

 

 

Start list: 22/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 22/07/2021
משחה 827 - 200 חופשי - נשים 14-99

מקצה: 1      17:00      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:18.41 2006 הפועל בית שמש ורוניקה ווליקוב 0

02:17.52 2005 הפועל דולפין נתניה תמר שמש 1

02:16.99 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ארבל ענבר 2

02:16.87 2004 מכבי חיפה אלכסנדרה קלימוב 3

02:16.27 2006 הפועל דולפין נתניה אמלי וינטראוב 4

02:16.32 2006 מכבי כפר המכביה עדי אנג‘ל 5

02:16.93 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. רומי סבו 6

02:17.12 2007 הפועל ירושלים מיקה די פורטו 7

02:17.57 2004 הפועל דולפין נתניה גיא שלגל 8

02:18.46 2006 מכבי קרית אונו עופרי כהן 9



 

 

 

 

Start list: 22/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 22/07/2021
משחה 827 - 200 חופשי - נשים 14-99

מקצה: 2      17:05      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:15.38 2004 הפועל ירושלים מיקה נחמיה 0

02:15.13 2004 הפועל דולפין נתניה נועה חן 1

02:14.94 2004 הפועל כפר סבא ב. ב. עדן גולדנברג 2

02:13.97 2005 מכבי חיפה מעין לבקוביץ 3

02:12.12 2006 מכבי וייסגל מיטל שרגין 4

02:12.62 2006 הפועל מועדון קרית אתא רעות רוט 5

02:13.99 2006 הפועל ירושלים לינוי ניסן 6

02:15.02 2006 הפועל מ.א משגב אלכסנדרה סוקולסקי 7

02:15.23 2005 הפועל בית שמש הדר קרפ 8

02:16.02 2007 הפועל קרית טבעון נעמה פנחס 9



 

 

 

 

Start list: 22/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 22/07/2021
משחה 827 - 200 חופשי - נשים 14-99

מקצה: 3      17:10      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:11.70 2003 הפועל שחייני הנגב נועם שדה 0

02:10.94 2007 הפועל מ.א משגב שאין גולנד 1

02:10.61 2004 מכבי חיפה הילה ילין 2

02:05.91 2005 הפועל פליפר חדרה שרון שטיימן 3

02:04.48 2003 מכבי פ.מ. רעות נגה זילברברג 4

02:05.12 2005 הפועל בת ים דריה גולובטי 5

02:06.49 2005 הפועל בת ים יובל סגל 6

02:10.71 2003 מכבי חיפה רומי אטוס 7

02:11.15 2005 SEALS מכבי ראשון לציון תום מיניס 8

02:12.07 2005 הפועל בת ים רומי חביב 9



 

 

 

 

Start list: 22/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 22/07/2021
משחה 828 - 200 חופשי - גברים 15-99

מקצה: 1      17:09      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:03.77 2003 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) נעם ללויה 0

02:03.12 2004 ירושלים רבתי שאול אבוהב 1

02:02.63 2005 הפועל מועדון קרית אתא יאיר דגן 2

02:01.71 2003 מכבי וייסגל נועם אוקון 3

02:01.52 2004 הפועל עירוני הוד השרון אורי אפל 4

02:01.69 2004 הפועל נס ציונה איתי עזריאל 5

02:01.79 2003 הפועל ירושלים מיכאל פאחט 6

02:03.10 2006 SEALS מכבי ראשון לציון אלון דותן 7

02:03.48 2006 מכבי קרית ביאליק אדם אושמיאנסקי 8

02:03.82 2005 הפועל בת ים גל סחרוב 9



 

 

 

 

Start list: 22/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 22/07/2021
משחה 828 - 200 חופשי - גברים 15-99

מקצה: 2      17:14      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:01.42 2005 הפועל עמק יזרעאל רותם איזמן 0

02:01.12 2006 הפועל בת ים טום קיציב 1

02:00.57 2006 מכבי קרית אונו איתי הנדלר 2

02:00.03 2005 מכבי פ.מ. רעות דן זילברברג 3

01:59.71 2004 מכבי פ.מ. רעות עידו צוק 4

01:59.85 2004 הפועל פליפר חדרה אלכס סדנין 5

02:00.53 2005 SEALS מכבי ראשון לציון יהב דמלין 6

02:01.09 2006 SEALS מכבי ראשון לציון תמיר רומם 7

02:01.34 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. סלאח אבו עמשה 8

02:01.48 2004 הפועל עמק חפר אסף אריאל 9



 

 

 

 

Start list: 22/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 22/07/2021
משחה 828 - 200 חופשי - גברים 15-99

מקצה: 3      17:19      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:59.51 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. עילי בן פרץ 0

01:59.16 2003 הפועל דולפין נתניה בר גוטמן 1

01:58.07 2004 הפועל עירוני הוד השרון דניאל קריציבסקי 2

01:56.54 2006 הפועל עירוני הוד השרון דניאל דרבצוב 3

01:54.45 2004 מכבי קרית ביאליק דניאל אייכל 4

01:55.75 2005 מכבי קרית ביאליק דניאל ברוך 5

01:56.59 2003 הפועל כפר סבא ב. ב. שחר הראל 6

01:58.51 2004 הפועל בת ים אלון אילין 7

01:59.45 2004 מכבי וייסגל ירון מנטין 8

01:59.64 2003 מכבי קרית ביאליק ירין תורג‘מן 9



 

 

 

 

Start list: 22/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 22/07/2021
משחה 829 - 400 מעורב אישי - נשים 14-99

מקצה: 1      17:18      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

05:43.17 2003 מכבי כפר המכביה שלי ארז 0

05:37.80 2007 הפועל דולפין נתניה תמר טננבאום 1

05:31.54 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים דניאלה ברדיצ‘בסקי 2

05:30.61 2006 הפועל ירושלים תמר דל מונטה בן עמרם 3

05:25.48 2006 הפועל דולפין נתניה אוה דטנו 4

05:26.39 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. נוי גוטליב 5

05:31.29 2005 מכבי וייסגל שי - לי רוזנבוים 6

05:35.74 2006 הפועל עירוני הוד השרון עפרי דואק 7

05:40.51 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. שי רפאלי 8

05:43.28 2007 הפועל דולפין נתניה לי אורטל 9



 

 

 

 

Start list: 22/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 22/07/2021
משחה 829 - 400 מעורב אישי - נשים 14-99

מקצה: 2      17:26      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

05:22.06 2004 בני הרצליה איה אברהם 0

05:21.10 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. לייה זאידה 1

05:15.34 2007 הפועל מ.א משגב אלמה גלסמן 2

05:07.51 2005 הפועל ירושלים עינב רונן 3

05:04.02 2006 SEALS מכבי ראשון לציון קרן אייזברוך 4

05:06.96 2004 הפועל בת ים בקי פוזדנר 5

05:13.36 2003 מכבי פ.מ. רעות גלי פסקרה 6

05:16.19 2006 בני הרצליה איזבל סייג 7

05:21.70 2004 הפועל קרית טבעון מיה בנטל 8

05:23.29 2007 בני הרצליה גילי ולטמן 9



 

 

 

 

Start list: 22/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 22/07/2021
משחה 830 - 400 מעורב אישי - גברים 15-99

מקצה: 1      17:32      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

05:09.79 2005 הפועל עירוני הוד השרון יואב קדרי 0

05:05.53 2005 הפועל עומר בן גרונוב 1

05:02.84 2006 הפועל פתח תקווה כדור מים אריה ליכטזון 2

04:59.22 2006 הפועל עמק חפר ג‘מיל ותד 3

04:57.74 2004 מכבי וייסגל גל ניב 4

04:57.79 2003 בני הרצליה שמעון אלואשוילי 5

05:01.47 2005 מכבי קרית אונו אביב סטאל 6

05:04.70 2005 מכבי וייסגל עידו עיזר 7

05:05.79 2006 בני הרצליה רותם קמיל 8

05:10.32 2006 מכבי וייסגל נמרוד מזרחי 9



 

 

 

 

Start list: 22/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 22/07/2021
משחה 830 - 400 מעורב אישי - גברים 15-99

מקצה: 2      17:40      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

04:56.46 2004 מכבי חיפה עדי וידה 0

04:55.10 2004 מכבי חיפה אנדריי וורונוב 1

04:48.96 2006 מכבי וייסגל יואב רותם 2

04:42.02 2005 הפועל עירוני הוד השרון אלי בזמן 3

04:35.74 2003 ירושלים רבתי איתן בן שטרית 4

04:40.23 2005 מכבי קרית אונו יהב חלג 5

04:45.07 2004 מכבי כפר המכביה ג‘ואי לווי 6

04:52.19 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ירדן ג'אן 7

04:55.90 2004 הפועל גליל עליון צור ביטון 8

04:57.10 2004 הפועל ערד ניקיטה ארציבשב 9



 

 

 

 

Start list: 22/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 22/07/2021
משחה 831 - 100 פרפר - נשים 14-99

מקצה: 1      17:47      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:11.43 2003 מכבי פ.מ. רעות אורי ניר 0

01:10.89 2005 מכבי קרית אונו ענבר ריבל 1

01:10.41 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ליאל ברקמן 2

01:10.35 2007 SEALS מכבי ראשון לציון ליאל נאומקין 3

01:09.97 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל עדן בוטבול 4

01:10.21 2006 הפועל עירוני הוד השרון גילי שקד 5

01:10.39 2007 הפועל דולפין נתניה סתיו סימינקי 6

01:10.85 2003 הפועל מועדון קרית אתא מיה שלם 7

01:11.14 2007 בני הרצליה רונה אשל 8

01:11.50 2006 הפועל מועדון קרית אתא שוהם סולומון 9



 

 

 

 

Start list: 22/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 22/07/2021
משחה 831 - 100 פרפר - נשים 14-99

מקצה: 2      17:51      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:09.17 2006 הפועל מועדון קרית אתא רעות רוט 0

01:08.71 2003 SEALS מכבי ראשון לציון דנה פניגר 1

01:08.02 2005 הפועל עירוני הוד השרון שי גורבמן 2

01:07.69 2003 מכבי חיפה נועה בירנבאום 3

01:07.23 2006 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים"
ר"ג אלמה בלומנפלד 4

01:07.66 2007 מכבי חיפה מיקה קרמן 5

01:07.98 2004 הפועל פתח תקווה כדור מים קארין גוכשטיין 6

01:08.15 2007 הפועל ירושלים נצח רביבי 7

01:08.94 2005 הפועל ג'מים אילת נועה הולצמן 8

01:09.19 2004 בני הרצליה איה אברהם 9



 

 

 

 

Start list: 22/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 22/07/2021
משחה 831 - 100 פרפר - נשים 14-99

מקצה: 3      17:55      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:06.63 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ענבר שלח 0

01:05.12 2003 הפועל עומר שני רבקה פרידמן 1

01:04.78 2006 הפועל ירושלים לינוי ניסן 2

01:03.41 2003 מכבי חיפה רז הראל 3

01:02.68 2005 הפועל בת ים אופיר רכאח 4

01:02.91 2005 הפועל פליפר חדרה שרון שטיימן 5

01:03.69 2005 הפועל בת ים נועה יעיש 6

01:05.10 2004 הפועל בת ים מיקה ביביטקו 7

01:06.27 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. לייה זאידה 8

01:07.03 2004 הפועל אולימפ נתניה מאי דניאלוב 9



 

 

 

 

Start list: 22/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 22/07/2021
משחה 832 - 100 פרפר - גברים 15-99

מקצה: 1      17:55      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:00.10 2004 הפועל ג'מים אילת גיא רפאל ביטון 0

00:59.95 2004 מכבי קרית ביאליק טל יחביץ 1

00:59.67 2005 מכבי פ.מ. רעות גולן גורליק 2

00:59.49 2005 SEALS מכבי ראשון לציון יהב דמלין 3

00:59.28 2005 מכבי כפר המכביה שביט שקלים 4

00:59.40 2006 SEALS מכבי ראשון לציון אלון דותן 5

00:59.58 2005 מכבי חיפה יאן ליכוביץ 6

00:59.85 2006 הפועל ירושלים מחמוד אבו גרביה 7

00:59.95 2005 מכבי וייסגל אדם קירה 8

01:00.24 2004 SEALS מכבי ראשון לציון עומרי לוי 9



 

 

 

 

Start list: 22/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 22/07/2021
משחה 832 - 100 פרפר - גברים 15-99

מקצה: 2      17:58      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:59.11 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ירדן ג'אן 0

00:58.59 2004 הפועל דולפין נתניה מרטין קרטאבי 1

00:58.45 2004 מכבי שוהם אריאל פסי 2

00:57.89 2005 מכבי קרית ביאליק דניאל ברוך 3

00:57.80 2003 הפועל כפר סבא ב. ב. שחר הראל 4

00:57.86 2006 מכבי קרית ביאליק איתי רוזנפלד 5

00:58.28 2003 מכבי חיפה איתן חיים מוזיקנסקי 6

00:58.50 2004 הפועל דולפין נתניה דביר קינן 7

00:59.09 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ניר חי 8

00:59.23 2006 הפועל דולפין נתניה יובל שולמן 9



 

 

 

 

Start list: 22/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 22/07/2021
משחה 832 - 100 פרפר - גברים 15-99

מקצה: 3      18:01      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:57.63 2003 הפועל אולימפ נתניה אדם מושקוביץ 0

00:56.92 2006 הפועל עירוני הוד השרון דניאל דרבצוב 1

00:55.74 2004 מכבי קרית אונו ענבר דנציגר 2

00:55.05 2004 הפועל אולימפ נתניה דניאל יוסיפוב 3

00:54.97 2004 הפועל עירוני הוד השרון דניאל קריציבסקי 4

00:55.02 2003 הפועל גליל עליון אביתר חיים לוי 5

00:55.45 2003 מכבי חיפה אדם מראענה 6

00:56.75 2004 מכבי שוהם יואב רומנו 7

00:57.35 2004 מכבי חיפה בשאר אבו חרש 8

00:57.79 2003 מכבי קרית אונו מור זיידרמן 9


