
 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 809 - 50 גב - נשים 14-99

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

00:33.46 2006 הפועל באר טוביה עמית ויינברגר 0

00:33.38 2006 הפועל עירוני הוד השרון דניאל קון 1

00:33.31 2006 הפועל בית שמש ורוניקה ווליקוב 2

00:33.23 2005 מכבי חיפה ליאל וסילייב 3

00:33.08 2004 הפועל עירוני הוד השרון יהלי רחבי 4

00:33.11 2006 הפועל דולפין נתניה אמלי וינטראוב 5

00:33.29 2006 הפועל עמק חפר אלה דיאמנט 6

00:33.36 2006 הפועל ג'מים אילת יערה גורן 7

00:33.43 2007 מכבי כפר המכביה אימונג אמי גו 8

00:33.51 2004 מכבי חיפה ג'ואל מחישם 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 809 - 50 גב - נשים 14-99

מקצה: 2      17:03      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:32.89 2006 SEALS מכבי ראשון לציון שירה גמליי 0

00:32.77 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ליאל ברקמן 1

00:32.62 2006 הפועל דולפין נתניה אוה דטנו 2

00:32.60 2005 מכבי כפר המכביה דנה גולצוב 3

00:32.13 2006 מכבי וייסגל מיטל שרגין 4

00:32.32 2003 מכבי כפר המכביה משי פיש 5

00:32.60 2007 מכבי חיפה מיקה קרמן 6

00:32.70 2007 הפועל עמק חפר הילה אור 7

00:32.88 2005 מכבי חיפה מעין לבקוביץ 8

00:32.97 2005 הפועל גליל עליון מאיה בהט 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 809 - 50 גב - נשים 14-99

מקצה: 3      17:06      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:31.87 2003 הפועל ג'מים אילת תמר שוורץ 0

00:31.23 2005 הפועל בת ים אלכסיה סבשצינסקי 1

00:31.12 2003 מכבי חיפה נועה בירנבאום 2

00:30.97 2003 הפועל פליפר חדרה נטע אוסישקין 3

00:29.97 2005 בני הרצליה מרסי אן נגירה 4

00:30.41 2005 הפועל דולפין נתניה אגם שרון 5

00:31.05 2004 מכבי חיפה הילה ילין 6

00:31.16 2005 הפועל דולפין נתניה לוריין לונגו-קליבלנד 7

00:31.55 2007 הפועל מ.א משגב מיטל פליקשטיין 8

00:31.88 2007 מכבי כפר המכביה עופרי קמר 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 810 - 50 גב - גברים 15-99

מקצה: 1      17:06      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:29.48 2004 מכבי חיפה אלדר קומפיינץ 0

00:29.45 2003 מכבי קרית ביאליק ירין תורג‘מן 1

00:29.41 2006 מכבי וייסגל רון מורגוליס 2

00:29.32 2005 מכבי וייסגל אדם קירה 3

00:29.00 2003 מכבי כפר המכביה אופק חנש 4

00:29.20 2005 הפועל עומר איתי שניר 5

00:29.41 2006 מכבי חיפה יונתן ויסקוב 6

00:29.43 2004 הפועל דולפין נתניה עמית אופיר 7

00:29.48 2003 הפועל באר טוביה ניק סובולב 8

00:29.61 2005 מכבי קרית אונו אביב סטאל 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 810 - 50 גב - גברים 15-99

מקצה: 2      17:09      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:28.92 2004 הפועל דולפין נתניה דן רוטנברג 0

00:28.51 2006 הפועל בת ים טום קיציב 1

00:28.45 2003 מכבי שוהם שפע יעקב איתן 2

00:28.37 2005 מכבי חיפה אופק פרץ 3

00:28.05 2005 הפועל דולפין נתניה אלקס דולגיך 4

00:28.08 2006 הפועל בת ים סטיבן פייניצקי 5

00:28.38 2006 מכבי קרית ביאליק איתי רוזנפלד 6

00:28.47 2005 מכבי וייסגל יובל סיפלה 7

00:28.54 2004 מכבי כפר המכביה עידן שומסקי 8

00:28.95 2004 מכבי קרית אונו נבו בינו 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 810 - 50 גב - גברים 15-99

מקצה: 3      17:12      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:27.99 2004 הפועל עירוני הוד השרון נדב שפלר 0

00:27.80 2006 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) ניב כהן 1

00:26.96 2004 הפועל שחייני הנגב תומר שוסטר 2

00:26.53 2005 SEALS מכבי ראשון לציון סטפן אומלצינקו 3

00:25.73 2003 מכבי חיפה אדם מראענה 4

00:26.33 2004 מכבי קרית אונו ענבר דנציגר 5

00:26.54 2003 הפועל עמק חפר עומר וינר 6

00:26.97 2005 הפועל דולפין נתניה מייק מרדר 7

00:27.84 2005 מכבי חיפה יונתן דובגולבסקי 8

00:28.03 2004 הפועל פליפר חדרה אלכס סדנין 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 811 - 200 פרפר - נשים 14-99

מקצה: 1      17:12      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:40.43 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. שי רפאלי 0

02:39.34 2007 מכבי כפר המכביה אופק יעקובוביץ 1

02:38.40 2007 SEALS מכבי ראשון לציון ליאל נאומקין 2

02:37.52 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל עדן בוטבול 3

02:34.93 2006 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים"
ר"ג אלמה בלומנפלד 4

02:35.54 2004 הפועל כפר סבא ב. ב. עדן גולדנברג 5

02:37.55 2004 הפועל פתח תקווה כדור מים קארין גוכשטיין 6

02:39.27 2006 הפועל עירוני הוד השרון עפרי דואק 7

02:39.75 2007 הפועל ירושלים נצח רביבי 8

02:41.06 2007 מכבי נהריה תמר ויינר 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 811 - 200 פרפר - נשים 14-99

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

02:31.05 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. לייה זאידה 0

02:26.28 2003 הפועל עומר שני רבקה פרידמן 1

02:23.66 2004 הפועל בת ים מיקה ביביטקו 2

02:20.93 2003 מכבי חיפה רז הראל 3

02:16.16 2005 הפועל פליפר חדרה שרון שטיימן 4

02:17.61 2005 הפועל בת ים אופיר רכאח 5

02:21.43 2005 הפועל בת ים נועה יעיש 6

02:24.68 2006 בני הרצליה איזבל סייג 7

02:28.28 2006 הפועל בת ים אופק אדיר 8

02:34.40 2007 הפועל דולפין נתניה סתיו סימינקי 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 812 - 200 פרפר - גברים 15-99

מקצה: 1      17:23      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:21.94 2006 מכבי שוהם יובל שגיא 0

02:21.76 2005 מכבי כפר המכביה שביט שקלים 1

02:20.21 2006 מכבי קרית אונו אמיר שחר 2

02:18.90 2006 הפועל בת ים ויליאם סעידנבייב 3

02:18.68 2004 הפועל מועדון קרית אתא טימור סולומון 4

02:18.77 2006 SEALS מכבי ראשון לציון תמיר רומם 5

02:19.87 2005 מכבי אשדוד מקסים סברנסקי 6

02:21.55 2005 מכבי וייסגל עידו עיזר 7

02:21.80 2004 מכבי קרית אונו עידו פיינברג 8

02:22.52 2005 הפועל עמק יזרעאל אור טל 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 812 - 200 פרפר - גברים 15-99

מקצה: 2      17:28      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:16.41 2006 הפועל בת ים דניאל רבינוביץ 0

02:15.64 2004 הפועל פליפר חדרה שי דקלו 1

02:14.70 2006 הפועל עמק יזרעאל עדן פלורס פרטין 2

02:13.60 2004 הפועל ערד ניקיטה ארציבשב 3

02:12.47 2004 הפועל בת ים אלון אילין 4

02:13.26 2006 מכבי קרית ביאליק איתי רוזנפלד 5

02:13.77 2003 מכבי קרית אונו מור זיידרמן 6

02:15.25 2005 SEALS מכבי ראשון לציון יהב דמלין 7

02:16.20 2006 מכבי קרית אונו איתי הנדלר 8

02:17.85 2006 מכבי וייסגל נתאי רוזנברג 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 812 - 200 פרפר - גברים 15-99

מקצה: 3      17:33      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:11.05 2004 הפועל ירושלים ידיד רביבי 0

02:10.14 2005 הפועל בת ים מאור גורלניק 1

02:09.61 2004 הפועל עירוני הוד השרון דניאל קריציבסקי 2

02:08.08 2004 מכבי שוהם יואב רומנו 3

02:05.35 2006 הפועל עירוני הוד השרון דניאל דרבצוב 4

02:05.44 2005 מכבי קרית אונו יהב חלג 5

02:09.11 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ירדן ג'אן 6

02:09.81 2003 הפועל כפר סבא ב. ב. שחר הראל 7

02:10.78 2004 מכבי שוהם אריאל פסי 8

02:11.59 2004 מכבי חיפה בשאר אבו חרש 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 813 - 200 חזה  - נשים 14-99

מקצה: 1      17:43      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

03:01.37 2007 מכבי פ.מ. רעות לאה גולר 0

03:01.01 2007 הפועל עירוני הוד השרון נועם לוי 1

03:00.72 2006 מכבי וייסגל ליליה אפשטיין 2

03:00.24 2007 SEALS מכבי ראשון לציון שירה קדושה 3

02:59.59 2007 מכבי תמנון פרדסיה זיו רון 4

02:59.91 2005 הפועל אולימפ נתניה ליאן מלמד רשקובסקי 5

03:00.35 2005 מכבי וייסגל שי - לי רוזנבוים 6

03:00.84 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים דניאלה ברדיצ‘בסקי 7

03:01.22 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים שיר מנה 8

03:01.47 2007 מכבי נהריה אביגיל סטרוגצקי 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 813 - 200 חזה  - נשים 14-99

מקצה: 2      17:49      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:57.79 2006 הפועל ירושלים תמר דל מונטה בן עמרם 0

02:55.60 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל שירה גולקמן 1

02:53.15 2005 מכבי נהריה מיה מילר 2

02:52.62 2007 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) שחר אל-גד 3

02:49.93 2006 הפועל דולפין נתניה אוה דטנו 4

02:50.11 2006 הפועל באר טוביה קים גרשקוביץ 5

02:52.76 2003 הפועל דולפין נתניה ירדן מירון 6

02:53.40 2005 מכבי נהריה עתליה מלר 7

02:55.96 2006 הפועל דולפין נתניה אמלי וינטראוב 8

02:59.08 2003 הפועל אולימפ נתניה מילנה ליאפוסטין 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 813 - 200 חזה  - נשים 14-99

מקצה: 3      17:54      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:49.43 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. נוי גוטליב 0

02:47.00 2005 הפועל בת ים רומי חביב 1

02:45.78 2003 מכבי חיפה בר גורן 2

02:40.65 2005 הפועל ירושלים עינב רונן 3

02:36.58 2003 מכבי פ.מ. רעות גלי פסקרה 4

02:39.38 2006 SEALS מכבי ראשון לציון קרן אייזברוך 5

02:43.43 2007 הפועל מ.א משגב אלמה גלסמן 6

02:46.12 2006 הפועל עמק חפר גל אבלס 7

02:49.16 2004 הפועל קרית טבעון מיה בנטל 8

02:49.58 2007 הפועל דולפין נתניה תמר טננבאום 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 814 - 200 חזה  - גברים 15-99

מקצה: 1      17:54      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:44.45 2006 הפועל מועדון קרית אתא אלכסנדר גיטמן 0

02:43.40 2005 מכבי כפר המכביה פלג שמואלי 1

02:40.73 2004 הפועל דולפין נתניה רוברט גולדרין 2

02:38.13 2006 מכבי כפר המכביה אריאל ורמייב 3

02:36.96 2005 הפועל דולפין נתניה עומר מוני רז 4

02:37.30 2006 בני הרצליה רום גולן 5

02:38.30 2006 הפועל ירושלים עידו לוי 6

02:42.27 2004 הפועל גליל עליון צור ביטון 7

02:44.30 2006 מכבי שוהם אייל ינאי 8

02:44.68 2005 הפועל עומר בן גרונוב 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 814 - 200 חזה  - גברים 15-99

מקצה: 2      17:59      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:35.39 2004 מכבי וייסגל גל ניב 0

02:34.64 2006 הפועל עמק חפר נועם שגב 1

02:33.67 2004 הפועל עירוני הוד השרון נדב שפלר 2

02:30.67 2004 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) יובל קליין 3

02:30.39 2004 הפועל דולפין נתניה חן מולר 4

02:30.50 2006 מכבי חיפה יונתן גרציוב 5

02:31.12 2005 מכבי קרית אונו רואי עפרוני 6

02:33.77 2005 הפועל עירוני הוד השרון יואב קדרי 7

02:35.16 2004 הפועל דולפין נתניה דן רוטנברג 8

02:36.06 2006 מכבי קרית ביאליק אנטון קוסט 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 814 - 200 חזה  - גברים 15-99

מקצה: 3      18:04      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:29.88 2004 מכבי כפר המכביה יהונתן יצחקי 0

02:27.85 2006 הפועל דולפין נתניה אלדד זמיר 1

02:24.27 2004 הפועל עירוני הוד השרון יונתן סופיר 2

02:23.31 2004 מכבי כפר המכביה ג‘ואי לווי 3

02:18.93 2004 הפועל אולימפ נתניה דניאל יוסיפוב 4

02:22.97 2003 ירושלים רבתי איתן בן שטרית 5

02:23.97 2004 הפועל מועדון קרית אתא סטיב פרנצקביץ 6

02:27.85 2005 הפועל בת ים גל סחרוב 7

02:27.92 2006 מכבי וייסגל יואב רותם 8

02:30.17 2004 הפועל בת ים ים בכר 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 815 - 100 חופשי - נשים 14-99

מקצה: 1      18:03      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:02.83 2006 SEALS מכבי ראשון לציון אליסה משקוביץ 0

01:02.37 2003 מכבי קרית אונו רומי ניצן 1

01:02.30 2003 הפועל שחייני הנגב נועם שדה 2

01:02.19 2007 הפועל עמק חפר גיא אריאל 3

01:01.83 2004 הפועל דולפין נתניה נועה חן 4

01:02.17 2004 הפועל דולפין נתניה גיא שלגל 5

01:02.25 2005 מכבי חיפה ליאל וסילייב 6

01:02.31 2005 הפועל בת ים אלכסיה סבשצינסקי 7

01:02.69 2004 הפועל ירושלים מיקה נחמיה 8

01:02.95 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ליה פיינמסר 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 815 - 100 חופשי - נשים 14-99

מקצה: 2      18:07      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:01.51 2006 הפועל מועדון קרית אתא רעות רוט 0

01:01.33 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ענבר שלח 1

01:01.05 2007 מכבי חיפה מיקה קרמן 2

01:00.89 2006 מכבי וייסגל מיטל שרגין 3

01:00.51 2005 SEALS מכבי ראשון לציון תום מיניס 4

01:00.78 2004 מכבי חיפה הילה ילין 5

01:00.94 2005 מכבי חיפה מעין לבקוביץ 6

01:01.17 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. רומי סבו 7

01:01.37 2005 הפועל דולפין נתניה תמר שמש 8

01:01.67 2006 הפועל מ.א משגב אלכסנדרה סוקולסקי 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 815 - 100 חופשי - נשים 14-99

מקצה: 3      18:11      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:00.07 2006 הפועל ירושלים לינוי ניסן 0

00:59.16 2005 הפועל דולפין נתניה לוריין לונגו-קליבלנד 1

00:58.92 2005 הפועל פליפר חדרה שרון שטיימן 2

00:58.61 2005 הפועל בית שמש הדר קרפ 3

00:57.33 2005 הפועל בת ים דריה גולובטי 4

00:57.48 2003 מכבי פ.מ. רעות נגה זילברברג 5

00:58.69 2007 הפועל מ.א משגב שאין גולנד 6

00:58.94 2006 הפועל בת ים אופק אדיר 7

00:59.54 2005 הפועל בת ים יובל סגל 8

01:00.26 2003 מכבי חיפה רומי אטוס 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 816 - 100 חופשי - גברים 15-99

מקצה: 1      18:05      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:55.13 2003 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) נעם ללויה 0

00:54.99 2003 מכבי שוהם רותם שלגר 1

00:54.95 2003 מכבי שוהם שפע יעקב איתן 2

00:54.78 2003 מכבי נהריה תמיר יוסף 3

00:54.55 2004 הפועל ג'מים אילת גיא רפאל ביטון 4

00:54.55 2005 הפועל שחייני הנגב קווין סיזיי 5

00:54.81 2005 מכבי פ.מ. רעות דן זילברברג 6

00:54.98 2003 הפועל דולפין נתניה בר גוטמן 7

00:55.01 2005 הפועל מועדון קרית אתא יאיר דגן 8

00:55.16 2003 הפועל ירושלים מיכאל פאחט 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 816 - 100 חופשי - גברים 15-99

מקצה: 2      18:08      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:54.35 2004 הפועל שחייני הנגב תומר שוסטר 0

00:54.31 2005 הפועל דולפין נתניה אלקס דולגיך 1

00:54.04 2004 הפועל פליפר חדרה אלכס סדנין 2

00:53.91 2004 מכבי קרית ביאליק טל יחביץ 3

00:53.41 2003 הפועל עמק חפר עומר וינר 4

00:53.47 2003 הפועל גליל עליון אביתר חיים לוי 5

00:53.94 2006 SEALS מכבי ראשון לציון אלון דותן 6

00:54.29 2004 SEALS מכבי ראשון לציון עומרי לוי 7

00:54.32 2005 מכבי פ.מ. רעות גולן גורליק 8

00:54.52 2004 הפועל עירוני הוד השרון אורי אפל 9



 

 

 

 

Start list: 20/07/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 19/07/2021
משחה 816 - 100 חופשי - גברים 15-99

מקצה: 3      18:11      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:53.30 2005 מכבי קרית ביאליק דניאל ברוך 0

00:53.18 2003 מכבי וייסגל נועם אוקון 1

00:53.00 2004 מכבי קרית אונו ענבר דנציגר 2

00:52.60 2004 מכבי קרית ביאליק דניאל אייכל 3

00:51.73 2004 הפועל דולפין נתניה מרטין קרטאבי 4

00:52.51 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ניר חי 5

00:52.79 2004 הפועל עירוני הוד השרון דניאל קריציבסקי 6

00:53.17 2003 הפועל אולימפ נתניה אדם מושקוביץ 7

00:53.21 2004 מכבי פ.מ. רעות עידו צוק 8

00:53.36 2005 הפועל בת ים מאור גורלניק 9


