
 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 1 - 200 מעורב אישי - בוגרות 21-99

מקצה: 1      09:00      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

05:20.55 1965 מכבי שוהם מאירה מיכל היוז 1

03:49.10 1961 הפועל באר טוביה ענבל איתן 2

03:27.78 1975 מאסטרס רחובות אדוה לנדסמן 3

02:55.17 1971 מכבי שוהם יעל קוסביצקי 4

02:59.81 1968 מכבי פ.מ. רעות דבורה קבאני 5

03:35.41 1982 מאסטרס רחובות דורית וסרמן 6

04:25.30 1964 אקוותיקים דבורה בלומנטל 7

8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 2 - 200 מעורב אישי - בוגרים 21-99

מקצה: 1      09:06      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

NT 1984 הפועל עמק יזרעאל מאור בביץ 2

NT 1976 הפועל אולימפ נתניה גיא יהודיאן 3

NT 1960 אסא תל אביב אלון אקר 4

NT 1974 מכבי תל אביב דניאל אלנבוגן 5

NT 1982 תעשייה אווירית - אגודה גל קלו 6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 2 - 200 מעורב אישי - בוגרים 21-99

מקצה: 2      09:11      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

03:59.56 1962 מכבי שוהם ארז שקדי 0

03:27.69 1976 ירושלים רבתי רונן טריינין 1

03:26.59 1958 מכבי עולם המים מיכאל נמסטניקוב 2

03:13.73 1983 ירושלים רבתי יובל קורן 3

03:01.83 1943 אקוותיקים גרשון שפע 4

03:02.45 1967 מכבי שוהם ניר ישראלי 5

03:25.88 1972 הפועל באר טוביה ניר צהרי 6

03:26.80 1974 מכבי כפר המכביה אמיר פרנקו 7

03:30.00 1960 ספורטן פתח תקוה רון ארן 8

03:59.72 1941 אקוותיקים זאב שבתאי 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 2 - 200 מעורב אישי - בוגרים 21-99

מקצה: 3      09:16      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:53.81 1978 TLV SWIM תמיר אגסי 0

02:41.49 1972 מכבי עולם המים יוחנן פלסנר 1

02:30.22 1990 TLV Nemos איתי איתמר 2

02:21.56 1987 הפועל פלרם זבולון יורי לוין 3

02:19.16 1998 מכבי עולם המים יריב בן סימון 4

02:21.14 1980 מכבי עולם המים לירון הר-שי 5

02:24.21 1993 מאסטרס רחובות לוטם קלמנסון 6

02:33.68 1964 אקוותיקים יוחאי ליפשיץ 7

02:48.52 1973 מכבי עולם המים יעקב ברקאי 8

02:55.00 1965 מכבי עולם המים טל פרדמן 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 3 - 50 פרפר - בוגרות 21-99

מקצה: 1      09:21      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:58.61 1965 מכבי שוהם מאירה מיכל היוז 0

00:51.00 1964 אקוותיקים דבורה בלומנטל 1

00:42.00 1974 מכבי עולם המים פלר קמר 2

00:40.70 1959 מכבי כפר המכביה לובוב זיורוב 3

00:30.69 1992 מכבי עולם המים ליהי קרטין 4

00:33.05 1980 אקוותיקים הילה מלכנר 5

00:41.00 1979 מכבי שוהם שירלי בן שוהם 6

00:47.32 1955 מאסטרס רחובות צפי נטיף 7

00:53.87 1946 מכבי פ.מ. רעות לאה ברנשטיין 8

NT 1983 מכבי חיפה עדי סגל 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 4 - 50 פרפר - בוגרים 21-99

מקצה: 1      09:23      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

NT 1996 מכבי כפר המכביה יואב טל 2

NT 1992 TLV Nemos לירן בוכני שטרן 3

NT 1976 הפועל אולימפ נתניה גיא יהודיאן 4

NT 1983 ירושלים רבתי יובל קורן 5

NT 1992 מכבי חיפה אורי סלומון 6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 4 - 50 פרפר - בוגרים 21-99

מקצה: 2      09:25      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 1976 מכבי חיפה אהוד קינן 0

NT 1973 הפועל כפר סבא ב. ב. שלמה מזור 1

01:08.94 1947 תעשייה אווירית - אגודה אריה שצירבקוב 2

00:56.03 1939 אקוותיקים דוד רורקה 3

00:40.09 1972 אקוותיקים אריאל נוי 4

00:55.00 1962 מכבי שוהם ארז שקדי 5

00:59.46 1942 כיוונים באר שבע חירם סלע 6

NT 1964 מכבי חיפה יוסי כהן 7

NT 1975 אקוותיקים אילון לסטר 8

NT 1976 TLV Nemos שגיא קריספין 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 4 - 50 פרפר - בוגרים 21-99

מקצה: 3      09:27      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:37.68 1974 מכבי כפר המכביה ניר מקובסקי 0

00:36.97 1975 מכבי שוהם ברק פישביין 1

00:35.00 1965 מכבי עולם המים טל פרדמן 2

00:33.97 1971 אקוותיקים אמנון סלעי 3

00:33.00 1967 מכבי שוהם ניר ישראלי 4

00:33.86 1968 מכבי חיפה יובל הרי פלגי 5

00:34.15 1991 מכבי כפר המכביה אלכס שבייקו 6

00:36.01 1990 מכבי פ.מ. רעות אדם ופרינסקי מהל 7

00:37.38 1943 אקוותיקים יונה תדיר 8

00:39.56 1955 מכבי עולם המים ליאור אפרוני 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 4 - 50 פרפר - בוגרים 21-99

מקצה: 4      09:29      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:31.77 1966 אקוותיקים ארד טלמון 0

00:31.03 1979 מכבי עולם המים ישי אשלגי 1

00:30.44 1977 אקוותיקים אלחנדרו עמנואל כהן 2

00:30.20 1973 מכבי שוהם גידי גולדברג 3

00:29.90 1969 אקוותיקים עידו קאופשטיין 4

00:29.90 1980 מכבי עולם המים איתי פרחגרוד 5

00:30.20 1995 אקוותיקים עידן שחם 6

00:30.44 1985 מכבי חיפה עומרי ביטס 7

00:31.48 1986 TLV Nemos עודד צהרי 8

00:32.75 1983 TLV Nemos גלעד רונן 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 4 - 50 פרפר - בוגרים 21-99

מקצה: 5      09:31      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:29.70 1981 TLV Nemos גיל ויצנר 0

00:28.67 1980 מכבי עולם המים משה שטרן 1

00:28.08 1981 ירושלים רבתי לביא עמיעד 2

00:27.87 1981 מכבי עולם המים ירון זיו 3

00:25.89 1990 TLV Nemos מארק שוורצמן 4

00:27.25 1998 מכבי עולם המים יריב בן סימון 5

00:28.00 1975 מכבי עולם המים עידו סלע 6

00:28.50 1973 מכבי עולם המים אלי כהן 7

00:29.66 1976 מכבי חיפה מאור ששון 8

00:29.87 1976 TLV Nemos אלדר קטן-שניידר 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 5 - 200 גב - בוגרות 21-99

מקצה: 1      09:33      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

05:29.03 1939 הפועל כפר סבא ב. ב. נעמי וקס 2

03:34.87 1967 הפועל באר טוביה ענת בוקוולד 3

03:01.06 1968 מכבי פ.מ. רעות דבורה קבאני 4

03:25.76 1951 אקוותיקים רונה יופה 5

04:06.93 1957 אקוותיקים אלן פישל-בודנר 6

NT 1994 TLV Nemos בר לוי 7

8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 6 - 200 גב - בוגרים 21-99

מקצה: 1      09:39      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

NT 1992 TLV Nemos לירן בוכני שטרן 3

NT 1982 תעשייה אווירית - אגודה גל קלו 4

NT 1984 TLV Nemos ברנדן ג׳ונסון 5

6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 6 - 200 גב - בוגרים 21-99

מקצה: 2      09:43      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

03:50.00 1960 ספורטן פתח תקוה רון ארן 0

03:05.33 1950 מכבי חיפה אילון טוביס 1

02:55.52 1974 TLV Nemos עידן לוי 2

02:50.88 1970 מכבי חיפה מיכאל ויינטראוב 3

02:17.65 1975 מכבי עולם המים אריק קוטק 4

02:42.03 1982 מכבי עולם המים ערן פרייסלר 5

02:55.02 1965 מכבי כפר המכביה סרגיי בובובניקוב 6

03:02.01 1964 תעשייה אווירית - אגודה גדי כהנא 7

03:07.31 1972 אקוותיקים הדר לוין 8

NT 1959 אקוותיקים אלון הריס 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 7 - 400 חופשי - בוגרות 21-99

מקצה: 1      11:00      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

NT 1994 TLV Nemos בר לוי 1

NT 1965 מאסטרס רחובות אוגניה שילדרמן 2

06:00.00 1987 TLV Nemos ליאנה טקץ 3

04:22.52 1993 מכבי עולם המים ענת בנפשי 4

05:27.41 1971 מכבי שוהם יעל קוסביצקי 5

07:59.00 1965 מכבי שוהם מאירה מיכל היוז 6

NT 1984 מאסטרס רחובות אולגה רוזנטל 7

8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 8 - 400 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 1      11:09      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

NT 1990 מכבי פ.מ. רעות אדם ופרינסקי מהל 1

NT 1985 מכבי חיפה עומרי ביטס 2

NT 1976 ירושלים רבתי מיכאל לויטן 3

06:47.29 1985 מכבי שוהם סרגיי שקורבה 4

NT 1948 פראלימפי צבי בראל 5

NT 1982 תעשייה אווירית - אגודה גל קלו 6

NT 1986 אנשים וספורט - גן שמואל אור שפריר 7

NT 1992 מכבי חיפה אורי סלומון 8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 8 - 400 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 2      11:15      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

05:41.12 1946 ירושלים רבתי משה גרטל 0

05:24.39 1966 מכבי חיפה עדי סגל 1

05:20.87 1966 אקוותיקים ארד טלמון 2

05:14.08 1976 מכבי שוהם רותם פורן 3

05:12.00 1968 מכבי שוהם לוק שטבון 4

05:12.99 1977 ספורטן פתח תקוה תובל האן 5

05:17.78 1971 אקוותיקים אמנון סלעי 6

05:21.83 1973 מאסטרס רחובות אמיר רשפון 7

05:32.80 1973 מכבי עולם המים ישי הורן 8

05:47.85 1974 מכבי תל אביב דניאל אלנבוגן 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 8 - 400 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 3      11:21      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

05:02.87 1976 אקוותיקים יניב לוינסקי 0

05:00.92 1992 מכבי כפר המכביה דניאל מרגולין 1

04:54.38 1993 מכבי שוהם אריאל ברון 2

04:45.26 1992 מכבי חיפה שגיא כהן 3

04:15.00 1985 מכבי חיפה דניאל קציר 4

04:40.22 1968 אקוותיקים רועי אגמון 5

04:52.00 1973 מכבי עולם המים אורי סלע 6

04:54.75 1964 אקוותיקים יוחאי ליפשיץ 7

05:02.25 1965 אסא תל אביב אורי קום 8

05:06.81 1966 אקוותיקים שגיא גרנות 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 9 - 100 חזה - בוגרות 21-99

מקצה: 1      11:27      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

NT 1996 הפועל אולימפ נתניה רשל כתריאל 2

02:50.23 1962 תעשייה אווירית - אגודה דינה הראל קריפס 3

01:59.59 1965 מכבי שוהם מאירה מיכל היוז 4

02:00.95 1952 אקוותיקים ביאטריס גרבר 5

NT 1964 מכבי תל אביב סבטלנה מירישניקוב 6

NT 1999 מכבי כפר המכביה שקד פרלמוטר 7

8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 9 - 100 חזה - בוגרות 21-99

מקצה: 2      11:30      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:56.33 1952 מכבי עולם המים מיכל רוטשילד 0

01:45.29 1947 אקוותיקים סטלה אסתר הולדשטיין 1

01:42.59 1961 הפועל באר טוביה ענבל איתן 2

01:37.76 1966 אקוותיקים ורד בן חרות 3

01:20.67 1985 מכבי עולם המים שני מוסקונה 4

01:32.78 1991 TLV Nemos ליגד נטר 5

01:39.53 1971 מכבי כפר המכביה לודמילה בבאי 6

01:44.18 1957 אקוותיקים רנה כהן 7

01:49.38 1970 ירושלים רבתי אסנת שם-טוב 8

01:56.40 1973 מכבי שוהם אלינוי לביא 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 10 - 100 חזה - בוגרים 21-99

מקצה: 1      11:33      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

NT 1991 TLV Nemos ניצן ויסמן 2

NT 1973 הפועל כפר סבא ב. ב. שלמה מזור 3

NT 1951 פראלימפי דוד שילה 4

NT 1968 מכבי חיפה יובל הרי פלגי 5

NT 1976 הפועל אולימפ נתניה גיא יהודיאן 6

NT 1992 TLV Nemos לירן בוכני שטרן 7

8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 10 - 100 חזה - בוגרים 21-99

מקצה: 2      11:36      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:21.38 1939 אקוותיקים דוד רורקה 0

01:59.49 1949 מכבי עולם המים עלי לשם 1

01:43.49 1960 ספורטן פתח תקוה רון ארן 2

01:41.94 1967 TLV Nemos יואב אלון 3

01:33.80 1961 מכבי עולם המים זהר אליעזרי 4

01:35.47 1991 מכבי כפר המכביה אלכס שבייקו 5

01:42.67 1941 אקוותיקים זאב שבתאי 6

01:45.87 1964 TLV Nemos זמיר גלעד דקל 7

02:20.58 1947 תעשייה אווירית - אגודה אריה שצירבקוב 8

NT 1948 פראלימפי צבי בראל 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 10 - 100 חזה - בוגרים 21-99

מקצה: 3      11:39      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:31.34 1972 הפועל באר טוביה ניר צהרי 0

01:30.64 1958 מכבי עולם המים מיכאל נמסטניקוב 1

01:22.72 1982 TLV Nemos אריאל דרוקמן 2

01:22.07 1965 מכבי כפר המכביה אולג כריסטיץ 3

01:20.02 1980 מכבי עולם המים איתי פרחגרוד 4

01:20.04 1979 מכבי עולם המים לאוניד קיפניס 5

01:22.66 1964 מכבי חיפה יוסי כהן 6

01:28.18 1971 מכבי שוהם חן נאור 7

01:31.29 1951 אקוותיקים דוד זרחי 8

01:32.61 1974 מכבי כפר המכביה אמיר פרנקו 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 10 - 100 חזה - בוגרים 21-99

מקצה: 4      11:42      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:19.52 1986 TLV Nemos עודד צהרי 0

01:16.59 1971 מכבי פ.מ. רעות גרשון מנשר 1

01:15.24 1976 מכבי חיפה מאור ששון 2

01:09.72 1987 הפועל פלרם זבולון יורי לוין 3

01:06.91 1985 מכבי עולם המים ערן זוסמן 4

01:08.00 1991 מכבי עולם המים זוהר סוסלוביץ 5

01:11.14 1980 מכבי עולם המים לירון הר-שי 6

01:16.58 1990 TLV Nemos איתי איתמר 7

01:18.03 1965 מכבי כפר המכביה סרגיי בובובניקוב 8

01:20.00 1973 מכבי עולם המים אורי סלע 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 11 - 50 גב - בוגרות 21-99

מקצה: 1      13:30      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 1987 TLV Nemos ליאנה טקץ 0

NT 1965 מאסטרס רחובות אוגניה שילדרמן 1

01:25.91 1962 תעשייה אווירית - אגודה דינה הראל קריפס 2

01:00.00 1973 מכבי שוהם יפית יצחקי 3

00:55.00 1953 אקוותיקים ענת שחף 4

00:58.71 1946 מכבי פ.מ. רעות לאה ברנשטיין 5

01:05.02 1951 מכבי עולם המים טובה ינובסקי 6

NT 1954 מכבי שוהם כלנית רמון - האן 7

NT 1977 מכבי תל אביב רותי מיזר 8

NT 1996 הפועל אולימפ נתניה רשל כתריאל 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 11 - 50 גב - בוגרות 21-99

מקצה: 2      13:32      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:49.72 1972 אקוותיקים לירון גורפינקל 0

00:46.62 1982 מאסטרס רחובות דורית וסרמן 1

00:43.85 1959 מכבי כפר המכביה לובוב זיורוב 2

00:41.36 1966 אקוותיקים ורד בן חרות 3

00:33.19 1974 מכבי שוהם עדינה פאור 4

00:34.30 1992 מכבי עולם המים ליהי קרטין 5

00:41.82 1999 מכבי כפר המכביה שקד פרלמוטר 6

00:44.95 1951 אקוותיקים רונה יופה 7

00:48.00 1964 אקוותיקים דבורה בלומנטל 8

00:54.51 1952 אקוותיקים ביאטריס גרבר 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 12 - 50 גב - בוגרים 21-99

מקצה: 1      13:34      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

NT 1982 TLV Nemos גרינבאום יואב 2

NT 1975 מכבי שוהם ברק פישביין 3

NT 1948 פראלימפי צבי בראל 4

NT 1967 TLV Nemos יואב אלון 5

NT 1981 TLV Nemos טל קרמר 6

NT 1984 TLV Nemos ברנדן ג׳ונסון 7

8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 12 - 50 גב - בוגרים 21-99

מקצה: 2      13:36      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:50.90 1941 אקוותיקים זאב שבתאי 0

00:43.21 1955 מכבי עולם המים ליאור אפרוני 1

00:41.64 1971 TLV Nemos בעז מררי 2

00:41.36 1961 כיוונים באר שבע דני ול 3

00:40.18 1950 מכבי חיפה אילון טוביס 4

00:40.99 1943 אקוותיקים גרשון שפע 5

00:41.38 1966 מכבי שוהם קרייג אריאב 6

00:42.00 1961 מכבי עולם המים זהר אליעזרי 7

00:47.95 1957 ספורטן פתח תקוה דורון כהן 8

00:55.17 1955 אסא תל אביב דני ביכלר 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 12 - 50 גב - בוגרים 21-99

מקצה: 3      13:38      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:38.54 1964 תעשייה אווירית - אגודה גדי כהנא 0

00:37.60 1959 אקוותיקים אלון הריס 1

00:36.44 1977 אקוותיקים אלחנדרו עמנואל כהן 2

00:36.18 1961 אקוותיקים רמי הולצמן 3

00:35.08 1982 TLV Nemos אריאל דרוקמן 4

00:35.25 1974 מכבי שוהם גיא שמואלי 5

00:36.19 1974 TLV Nemos עידן לוי 6

00:37.00 1943 אקוותיקים יונה תדיר 7

00:38.00 1967 מכבי שוהם ניר ישראלי 8

00:39.41 1972 אקוותיקים הדר לוין 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 12 - 50 גב - בוגרים 21-99

מקצה: 4      13:40      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:34.53 1975 מכבי שוהם צחי אבוש 0

00:33.23 1972 מכבי עולם המים בני אלטרס 1

00:32.26 1982 מכבי עולם המים ערן פרייסלר 2

00:31.66 1974 אקוותיקים שי קודיש 3

00:24.52 1995 מכבי חיפה אורן מלכה 4

00:29.58 1975 מכבי עולם המים אריק קוטק 5

00:32.17 1981 TLV Nemos גיל ויצנר 6

00:33.13 1995 אקוותיקים עידן שחם 7

00:34.37 1972 מכבי עולם המים יוחנן פלסנר 8

00:35.00 1958 מכבי שוהם איגור קרבקוב 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 14 - 200 פרפר - בוגרים 21-99

מקצה: 1      13:42      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 1974 מכבי תל אביב דניאל אלנבוגן 0

05:19.64 1974 מכבי כפר המכביה ניר מקובסקי 1

03:10.59 1974 מכבי כפר המכביה אנדריי אילין 2

02:48.18 1968 מכבי חיפה יובל הרי פלגי 3

02:13.73 1985 מכבי חיפה דניאל קציר 4

02:21.01 1972 מכבי שוהם רומן טיטינשניידר 5

03:10.00 1971 מכבי שוהם איתן אביב 6

04:09.83 1960 ספורטן פתח תקוה רון ארן 7

NT 1942 כיוונים באר שבע חירם סלע 8

NT 1990 TLV Nemos איתי איתמר 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 15 - 100 חופשי - בוגרות 21-99

מקצה: 1      13:48      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

NT 1973 הפועל כפר סבא ב. ב. לילך קמר 1

NT 1962 תעשייה אווירית - אגודה דינה הראל קריפס 2

02:09.99 1951 מכבי עולם המים טובה ינובסקי 3

01:37.04 1955 מאסטרס רחובות צפי נטיף 4

01:40.00 1953 אקוותיקים ענת שחף 5

NT 1954 מכבי שוהם כלנית רמון - האן 6

NT 1967 הפועל באר טוביה ענת בוקוולד 7

NT 1996 הפועל אולימפ נתניה רשל כתריאל 8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 15 - 100 חופשי - בוגרות 21-99

מקצה: 2      13:50      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:32.71 1974 מכבי עולם המים פלר קמר 0

01:27.00 1964 אקוותיקים דבורה בלומנטל 1

01:22.73 1947 אקוותיקים סטלה אסתר הולדשטיין 2

01:13.80 1979 מכבי שוהם שירלי בן שוהם 3

01:00.72 1993 מכבי עולם המים ענת בנפשי 4

01:03.38 1974 מכבי שוהם עדינה פאור 5

01:17.56 1974 מכבי עולם המים שני נחמיאס 6

01:25.17 1967 מכבי כפר המכביה רעיה אובסישר 7

01:32.15 1957 אקוותיקים רנה כהן 8

01:34.09 1952 מכבי עולם המים מיכל רוטשילד 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 16 - 100 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 1      13:52      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

NT 1999 ספיישל אולימפיקס רון שרף 1

NT 1992 מכבי חיפה אורי סלומון 2

NT 1986 אנשים וספורט - גן שמואל אור שפריר 3

NT 1976 הפועל אולימפ נתניה גיא יהודיאן 4

NT 1982 TLV SWIM נמרוד פראוור 5

NT 1991 TLV Nemos ניצן ויסמן 6

NT 1996 מכבי כפר המכביה יואב טל 7

8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 16 - 100 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 2      13:54      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 1960 פראלימפי מיכאל קצנלסון 0

1:27.55 1969 מכבי עולם המים דני קמר 1

1:04.67 1977 ספורטן פתח תקוה תובל האן 2

01:34.73 1949 מכבי עולם המים עלי לשם 3

01:29.89 1941 אקוותיקים זאב שבתאי 4

01:30.09 1955 אסא תל אביב דני ביכלר 5

01:38.17 1964 TLV Nemos זמיר גלעד דקל 6

1:17.92 1971 מכבי שוהם חן נאור 7

1:30.79 1957 TLV Nemos שלמה שאול 8

NT 1974 מכבי כפר המכביה אמיר פרנקו 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 16 - 100 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 3      13:56      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:22.97 1972 הפועל כפר סבא ב. ב. איתן יהודה 0

01:15.58 1951 אקוותיקים דוד זרחי 1

01:13.15 1964 תעשייה אווירית - אגודה גדי כהנא 2

01:11.50 1968 מכבי חיפה יובל הרי פלגי 3

01:10.44 1976 הפועל כפר סבא ב. ב. צחי כהן 4

01:10.99 1961 כיוונים באר שבע דני ול 5

01:12.84 1946 ירושלים רבתי משה גרטל 6

01:13.86 1972 אקוותיקים אריאל נוי 7

01:16.84 1955 מכבי עולם המים ליאור אפרוני 8

01:23.78 1987 פראלימפי רן אליה 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 16 - 100 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 4      13:58      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:10.00 1969 מכבי פ.מ. רעות אורי פרנק 0

01:09.59 1974 מכבי עולם המים יצחק קון 1

01:08.26 1971 אקוותיקים אמנון סלעי 2

01:07.06 1966 מכבי חיפה עדי סגל 3

01:05.57 1966 אקוותיקים שגיא גרנות 4

01:06.00 1976 אקוותיקים רוני לידרמן 5

01:07.79 1984 TLV Nemos גילי רומן 6

01:09.03 1973 מכבי עולם המים ישי הורן 7

01:10.00 1961 אקוותיקים רמי הולצמן 8

01:10.02 1957 אקוותיקים אסף שרי 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 16 - 100 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 5      14:00      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:05.19 1973 מכבי עולם המים יעקב ברקאי 0

01:04.10 1976 אקוותיקים יניב לוינסקי 1

01:03.56 1965 אסא תל אביב אורי קום 2

01:03.42 1976 TLV Nemos שגיא קריספין 3

01:02.00 1973 מכבי שוהם גידי גולדברג 4

01:02.66 1981 TLV Nemos טל קרמר 5

01:03.50 1979 מכבי עולם המים ישי אשלגי 6

01:03.58 1983 TLV Nemos גלעד רונן 7

01:04.68 1976 מכבי שוהם רותם פורן 8

01:05.24 1966 אקוותיקים ארד טלמון 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 16 - 100 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 6      14:02      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:01.76 1976 TLV Nemos אלדר קטן-שניידר 0

01:00.72 1968 אקוותיקים רועי אגמון 1

00:59.92 1969 אקוותיקים עידו קאופשטיין 2

00:59.75 1973 הפועל בית איל יניר אלתר 3

00:59.44 1985 מכבי חיפה עומרי ביטס 4

00:59.52 1987 אקוותיקים מוחמד אגבאריה 5

00:59.91 1971 מכבי חיפה פרקיס צפריר 6

01:00.60 1974 אקוותיקים שי קודיש 7

01:00.79 1968 מכבי שוהם לוק שטבון 8

01:01.88 1974 מכבי שוהם גיא שמואלי 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 16 - 100 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 7      14:04      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:59.07 1973 אקוותיקים נירי רטר 0

00:58.59 1992 מכבי כפר המכביה דניאל מרגולין 1

00:58.00 1993 מכבי שוהם אריאל ברון 2

00:56.86 1980 מכבי עולם המים משה שטרן 3

00:55.28 1996 הפועל עירוני הוד השרון עידו כהן 4

00:55.76 1983 ספורטן פתח תקוה תומר גרינולד 5

00:57.57 1975 מכבי עולם המים אריק קוטק 6

00:58.44 1973 מכבי עולם המים אלי כהן 7

00:59.00 1999 מכבי עולם המים שחר בן יהודה 8

00:59.28 1992 מכבי חיפה שגיא כהן 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 17 - 100 גב - בוגרות 21-99

מקצה: 1      10:00      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 1965 מאסטרס רחובות אוגניה שילדרמן 0

NT 1938 תעשייה אווירית - אגודה זיוה יערי 1

01:45.31 1967 הפועל באר טוביה ענת בוקוולד 2

01:39.31 1985 TLV Nemos נעה קלרמן 3

01:11.96 1974 מכבי שוהם עדינה פאור 4

01:34.89 1951 אקוותיקים רונה יופה 5

01:41.69 1982 מאסטרס רחובות דורית וסרמן 6

02:02.26 1994 TLV Nemos בר לוי 7

NT 1964 מכבי תל אביב סבטלנה מירישניקוב 8

NT 1999 מכבי כפר המכביה שקד פרלמוטר 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 18 - 100 גב - בוגרים 21-99

מקצה: 1      10:04      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

NT 1990 TLV Nemos יואב אלמליח 3

NT 1967 מכבי חיפה אופיר כרמל 4

NT 1978 TLV SWIM תמיר אגסי 5

6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 18 - 100 גב - בוגרים 21-99

מקצה: 2      10:06      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

02:47.95 1953 תעשייה אווירית - אגודה אריה ויזל 1

01:26.38 1943 אקוותיקים גרשון שפע 2

01:21.97 1964 תעשייה אווירית - אגודה גדי כהנא 3

01:19.40 1984 TLV Nemos ברנדן ג׳ונסון 4

01:19.49 1961 אקוותיקים רמי הולצמן 5

01:25.97 1950 מכבי חיפה אילון טוביס 6

02:14.38 1940 אקוותיקים נמרוד שחם 7

NT 1937 תעשייה אווירית - אגודה ראובן יקיר 8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 18 - 100 גב - בוגרים 21-99

מקצה: 3      10:08      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:17.96 1981 TLV Nemos טל קרמר 0

01:15.64 1972 מכבי עולם המים בני אלטרס 1

01:11.11 1973 מכבי עולם המים אורי סלע 2

01:08.92 1982 מכבי עולם המים ערן פרייסלר 3

01:01.00 1991 מכבי עולם המים זוהר סוסלוביץ 4

01:03.51 1975 מכבי עולם המים אריק קוטק 5

01:09.33 1974 אקוותיקים שי קודיש 6

01:11.64 1981 TLV Nemos גיל ויצנר 7

01:16.98 1970 מכבי חיפה מיכאל ויינטראוב 8

01:18.29 1974 TLV Nemos עידן לוי 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 20 - 400 מעורב אישי - בוגרים 21-99

מקצה: 1      10:10      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

07:04.29 1974 מכבי תל אביב דניאל אלנבוגן 1

06:03.05 1971 מכבי שוהם איתן אביב 2

05:24.10 1973 מכבי עולם המים אורי סלע 3

04:59.92 1980 מכבי עולם המים לירון הר-שי 4

05:13.63 1993 מאסטרס רחובות לוטם קלמנסון 5

05:36.48 1964 אקוותיקים יוחאי ליפשיץ 6

06:56.16 1983 ירושלים רבתי יובל קורן 7

07:12.14 1976 ירושלים רבתי רונן טריינין 8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 21 - 50 חופשי - בוגרות 21-99

מקצה: 1      10:20      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 1985 TLV Nemos נעה קלרמן 0

NT 1964 מכבי תל אביב סבטלנה מירישניקוב 1

01:07.80 1939 הפועל כפר סבא ב. ב. נעמי וקס 2

00:53.53 1984 פראלימפי שני בלאו 3

00:42.16 1962 מכבי שוהם פרנסואז נתיב 4

00:46.52 1946 מכבי פ.מ. רעות לאה ברנשטיין 5

00:56.66 1951 מכבי עולם המים טובה ינובסקי 6

NT 1938 תעשייה אווירית - אגודה זיוה יערי 7

NT 1980 הפועל באר טוביה חלי מימון 8

NT 1990 מכבי פ.מ. רעות נגה כהן 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 21 - 50 חופשי - בוגרות 21-99

מקצה: 2      10:22      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:39.62 1957 מכבי שוהם אלה מרגלית 0

00:37.47 1947 אקוותיקים סטלה אסתר הולדשטיין 1

00:34.21 1991 TLV Nemos ליגד נטר 2

00:31.75 1987 TLV Nemos ליאנה טקץ 3

00:29.60 2000 מכבי כפר המכביה עדן חיימוב 4

00:29.90 1974 מכבי שוהם עדינה פאור 5

00:33.95 1974 מכבי עולם המים שני נחמיאס 6

00:36.47 1967 מכבי כפר המכביה רעיה אובסישר 7

00:38.71 1959 מכבי כפר המכביה לובוב זיורוב 8

00:41.77 1974 מכבי עולם המים פלר קמר 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 22 - 50 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 1      10:24      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

NT 1996 מכבי כפר המכביה יואב טל 3

NT 1990 TLV Nemos נחום דניאל 4

NT 1990 TLV Nemos יואב אלמליח 5

6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 22 - 50 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 2      10:26      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 1986 הפועל כפר סבא ב. ב. אחמד מצרי 0

NT 1984 TLV Nemos נדב קוחן 1

NT 1982 TLV Nemos גלעד קרוננברג 2

NT 1982 TLV Nemos גרינבאום יואב 3

NT 1978 ירושלים רבתי דניאל איסטרטה 4

NT 1981 TLV Nemos אריאל חזן 5

NT 1982 הפועל שחייני הנגב יורי שמואלי 6

NT 1984 TLV Nemos ינאי שני 7

NT 1986 TLV Nemos אור סלע 8

NT 1988 TLV Nemos דקל לזימי לב 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 22 - 50 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 3      10:28      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 1970 אסא תל אביב טומי סלע 0

NT 1955 אסא תל אביב דני ביכלר 1

NT 1938 פראלימפי דן קוסוביצקי 2

00:57.47 1953 פראלימפי בנצי צפוני 3

00:50.00 1976 מכבי שוהם דרור ברש 4

00:53.36 1946 אקוותיקים ג'ורג' ארוס 5

01:03.41 1940 אקוותיקים ברוך מאירי 6

NT 1953 תעשייה אווירית - אגודה אריה ויזל 7

NT 1968 מכבי חיפה יוסי ברקאי 8

NT 1975 אקוותיקים אילון לסטר 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 22 - 50 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 4      10:30      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:45.37 1967 TLV Nemos יואב אלון 0

00:39.06 1940 אקוותיקים נמרוד שחם 1

00:37.07 1960 פראלימפי מיכאל קצנלסון 2

00:36.86 1964 TLV Nemos זמיר גלעד דקל 3

00:36.01 1957 TLV Nemos שלמה שאול 4

00:36.72 1987 פראלימפי רן אליה 5

00:37.00 1973 מכבי שוהם רונן אמיתי 6

00:38.04 1969 מכבי עולם המים דני קמר 7

00:44.88 1942 כיוונים באר שבע חירם סלע 8

00:49.45 1937 תעשייה אווירית - אגודה ראובן יקיר 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 22 - 50 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 5      10:32      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:32.52 1972 אקוותיקים אריאל נוי 0

00:32.00 1943 אקוותיקים יונה תדיר 1

00:31.43 1973 מכבי עולם המים ישי הורן 2

00:31.09 1961 אקוותיקים רמי הולצמן 3

00:30.70 1975 TLV Nemos אריאל וכסלר 4

00:31.05 1956 מכבי שוהם אילן גרין 5

00:31.28 1999 ספיישל אולימפיקס רון שרף 6

00:31.56 1950 מכבי חיפה אילון טוביס 7

00:32.32 1951 אקוותיקים דוד זרחי 8

00:32.52 1982 TLV Nemos אוהד מיוחס 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 22 - 50 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 6      10:34      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:30.28 1957 אקוותיקים אסף שרי 0

00:30.14 1984 TLV Nemos גילי רומן 1

00:29.11 1987 TLV Nemos רן מאובר 2

00:28.36 1977 ספורטן פתח תקוה תובל האן 3

00:28.07 1979 מכבי עולם המים ישי אשלגי 4

00:28.28 1981 TLV Nemos טל קרמר 5

00:28.67 1976 TLV Nemos שגיא קריספין 6

00:29.65 1985 TLV Nemos גיא אברהם 7

00:30.26 1961 כיוונים באר שבע דני ול 8

00:30.50 1976 מכבי שוהם רותם פורן 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 22 - 50 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 7      10:36      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:28.00 1968 מכבי שוהם לוק שטבון 0

00:27.65 1992 מכבי חיפה שגיא כהן 1

00:27.24 1973 מכבי שוהם גידי גולדברג 2

00:26.94 1958 מכבי שוהם איגור קרבקוב 3

00:26.36 1971 מכבי חיפה פרקיס צפריר 4

00:26.36 1992 מכבי כפר המכביה דניאל מרגולין 5

00:27.01 1987 אקוותיקים מוחמד אגבאריה 6

00:27.29 1969 אקוותיקים עידו קאופשטיין 7

00:27.78 1974 מכבי שוהם גיא שמואלי 8

00:28.06 1974 אקוותיקים שי קודיש 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 22 - 50 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 8      10:38      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:26.00 1999 מכבי עולם המים שחר בן יהודה 0

00:25.90 1981 ירושלים רבתי לביא עמיעד 1

00:25.59 1983 ספורטן פתח תקוה תומר גרינולד 2

00:24.87 1990 TLV Nemos מארק שוורצמן 3

00:23.69 1995 מכבי חיפה אורן מלכה 4

00:24.76 1980 מכבי עולם המים משה שטרן 5

00:25.13 1996 הפועל עירוני הוד השרון עידו כהן 6

00:25.82 1976 מכבי חיפה מאור ששון 7

00:25.99 1985 מכבי עולם המים ערן זוסמן 8

00:26.27 1973 מכבי עולם המים אלי כהן 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 23 - 200 חזה  - בוגרות 21-99

מקצה: 1      12:00      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

04:22.79 1952 אקוותיקים ביאטריס גרבר 2

03:52.49 1970 ירושלים רבתי אסנת שם-טוב 3

03:34.41 1971 מכבי כפר המכביה לודמילה בבאי 4

03:39.08 1966 אקוותיקים ורד בן חרות 5

04:02.43 1972 אקוותיקים לירון גורפינקל 6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 24 - 200 חזה  - בוגרים 21-99

מקצה: 1      12:05      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 1988 TLV Nemos דקל לזימי לב 0

NT 1979 TLV Nemos גיל יפמן 1

06:00.90 1953 תעשייה אווירית - אגודה אריה ויזל 2

03:30.56 1961 מכבי עולם המים זהר אליעזרי 3

03:24.31 1971 מכבי שוהם חן נאור 4

03:28.25 1983 ירושלים רבתי יובל קורן 5

03:35.65 1974 מכבי כפר המכביה ניר מקובסקי 6

NT 1974 TLV Nemos גלעד בייקר 7

NT 1985 TLV Nemos גיא אברהם 8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 24 - 200 חזה  - בוגרים 21-99

מקצה: 2      12:10      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

03:05.05 1965 מכבי כפר המכביה אולג כריסטיץ 0

03:00.28 1974 מכבי כפר המכביה אנדריי אילין 1

02:59.44 1979 מכבי עולם המים לאוניד קיפניס 2

02:50.00 1964 אקוותיקים יוחאי ליפשיץ 3

02:33.31 1980 מכבי עולם המים לירון הר-שי 4

02:46.16 1967 מכבי חיפה אופיר כרמל 5

02:58.55 1982 TLV Nemos אריאל דרוקמן 6

03:00.00 1972 מכבי שוהם רומן טיטינשניידר 7

03:00.32 1965 מכבי כפר המכביה סרגיי בובובניקוב 8

03:18.06 1982 TLV Nemos אוהד מיוחס 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 25 - 200 חופשי - בוגרות 21-99

מקצה: 1      12:15      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

NT 1967 הפועל באר טוביה ענת בוקוולד 2

03:50.00 1966 ספורטן פתח תקוה אינה שמידוב 3

03:36.85 1952 מכבי עולם המים מיכל רוטשילד 4

03:41.36 1994 TLV Nemos בר לוי 5

NT 1938 תעשייה אווירית - אגודה זיוה יערי 6

NT 1975 הפועל שחייני הנגב עינב קורדובר שקד 7

8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 25 - 200 חופשי - בוגרות 21-99

מקצה: 2      12:19      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

03:00.33 1985 TLV Nemos נעה קלרמן 0

02:44.97 1987 TLV Nemos ליאנה טקץ 1

02:38.07 1972 מאסטרס רחובות אורלי ניאגו 2

02:30.98 1983 הפועל שחייני הנגב מיכל גזית 3

02:15.00 1993 מכבי עולם המים ענת בנפשי 4

02:26.97 1985 מכבי עולם המים שני מוסקונה 5

02:35.00 1980 TLV Nemos עינת מיטל 6

02:41.31 1971 מכבי שוהם יעל קוסביצקי 7

02:46.71 1977 מכבי פ.מ. רעות נורית דביר 8

03:07.13 1971 מכבי כפר המכביה לודמילה בבאי 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 26 - 200 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 1      12:25      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 1990 TLV Nemos יואב אלמליח 0

NT 1986 אנשים וספורט - גן שמואל אור שפריר 1

NT 1980 מכבי חיפה דוד ינאי 2

NT 1976 ירושלים רבתי מיכאל לויטן 3

03:14.21 1985 מכבי שוהם סרגיי שקורבה 4

03:51.31 1940 אקוותיקים נמרוד שחם 5

NT 1979 מכבי פ.מ. רעות רן לינדנפלד 6

NT 1982 הפועל שחייני הנגב יורי שמואלי 7

NT 1990 TLV Nemos נחום דניאל 8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 26 - 200 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 2      12:29      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:49.67 1976 ירושלים רבתי רונן טריינין 0

02:48.30 1956 מכבי שוהם אילן גרין 1

02:46.41 1958 מכבי עולם המים מיכאל נמסטניקוב 2

02:33.80 1973 מכבי עולם המים ישי הורן 3

02:30.00 1971 מכבי שוהם איתן אביב 4

02:32.78 1971 אקוותיקים אמנון סלעי 5

02:44.00 1976 אקוותיקים רוני לידרמן 6

02:47.82 1957 אקוותיקים אסף שרי 7

02:48.93 1975 TLV Nemos אריאל וכסלר 8

03:11.79 1955 אסא תל אביב דני ביכלר 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 26 - 200 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 3      12:34      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:27.02 1971 מכבי חיפה פרקיס צפריר 0

02:23.70 1966 אקוותיקים שגיא גרנות 1

02:20.52 1973 אקוותיקים נירי רטר 2

02:18.73 1968 מכבי שוהם לוק שטבון 3

02:18.11 1992 מכבי כפר המכביה דניאל מרגולין 4

02:18.19 1976 TLV Nemos שגיא קריספין 5

02:19.97 1965 אסא תל אביב אורי קום 6

02:21.01 1976 אקוותיקים יניב לוינסקי 7

02:25.12 1976 מכבי שוהם רותם פורן 8

02:27.92 1966 מכבי חיפה עדי סגל 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 26 - 200 חופשי - בוגרים 21-99

מקצה: 4      12:38      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:11.99 1968 אקוותיקים רועי אגמון 0

02:11.01 1992 מכבי חיפה שגיא כהן 1

02:08.62 1973 מכבי עולם המים אלי כהן 2

02:07.95 1996 הפועל עירוני הוד השרון עידו כהן 3

02:00.30 1985 מכבי חיפה דניאל קציר 4

02:06.17 1983 ספורטן פתח תקוה תומר גרינולד 5

02:08.00 1999 מכבי עולם המים שחר בן יהודה 6

02:09.92 1993 מכבי שוהם אריאל ברון 7

02:11.94 1976 TLV Nemos אלדר קטן-שניידר 8

02:14.20 1969 אקוותיקים עידו קאופשטיין 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 27 - 50 חזה - בוגרות 21-99

מקצה: 1      14:30      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 1975 ע.ל.ה עצמה רעננה מיה שלזינגר 0

NT 1968 מכבי תל אביב פולה תאשמע 1

00:56.09 1952 אקוותיקים ביאטריס גרבר 2

00:53.83 1984 פראלימפי שני בלאו 3

00:50.98 1952 מכבי עולם המים מיכל רוטשילד 4

00:52.80 1962 מכבי שוהם פרנסואז נתיב 5

00:54.87 1988 ספיישל אולימפיקס אורית מוסלי 6

00:58.88 1979 ספיישל אולימפיקס נועה תירוש 7

NT 1970 ירושלים רבתי אסנת שם-טוב 8

NT 1976 אקוותיקים תמר גורי 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 27 - 50 חזה - בוגרות 21-99

מקצה: 2      14:32      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:49.33 1972 אקוותיקים לירון גורפינקל 0

00:46.52 1971 מכבי כפר המכביה לודמילה בבאי 1

00:41.71 1972 מאסטרס רחובות אורלי ניאגו 2

00:39.95 1975 הפועל שחייני הנגב עינב קורדובר שקד 3

00:35.34 2000 מכבי כפר המכביה עדן חיימוב 4

00:36.87 1985 מכבי עולם המים שני מוסקונה 5

00:41.11 1991 TLV Nemos ליגד נטר 6

00:44.22 1966 אקוותיקים ורד בן חרות 7

00:46.93 1961 הפועל באר טוביה ענבל איתן 8

00:50.13 1967 מכבי כפר המכביה רעיה אובסישר 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 28 - 50 חזה - בוגרים 21-99

מקצה: 1      14:34      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

NT 1991 מכבי כפר המכביה אלכס שבייקו 2

NT 1988 TLV Nemos דקל לזימי לב 3

NT 1986 TLV Nemos אור סלע 4

NT 1988 TLV Nemos ליאור ניילר 5

NT 1990 TLV Nemos נחום דניאל 6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 28 - 50 חזה - בוגרים 21-99

מקצה: 2      14:36      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 1982 הפועל שחייני הנגב יורי שמואלי 0

NT 1979 TLV Nemos גיל יפמן 1

NT 1975 אקוותיקים אילון לסטר 2

NT 1974 מכבי כפר המכביה אנדריי אילין 3

NT 1969 מכבי כפר המכביה ניסן צפריר 4

NT 1974 TLV Nemos עידן לוי 5

NT 1974 TLV Nemos גלעד בייקר 6

NT 1978 ירושלים רבתי דניאל איסטרטה 7

NT 1982 TLV Nemos גרינבאום יואב 8

NT 1984 TLV Nemos ינאי שני 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 28 - 50 חזה - בוגרים 21-99

מקצה: 3      14:38      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 1966 מכבי שוהם קרייג אריאב 0

NT 1953 פראלימפי בנצי צפוני 1

01:05.48 1940 אקוותיקים ברוך מאירי 2

01:02.42 1947 תעשייה אווירית - אגודה אריה שצירבקוב 3

00:52.95 1951 פראלימפי דוד שילה 4

01:00.00 1976 מכבי שוהם דרור ברש 5

01:02.86 1939 אקוותיקים דוד רורקה 6

NT 1938 פראלימפי דן קוסוביצקי 7

NT 1964 מכבי חיפה אריאל שפיגלר 8

NT 1968 מכבי חיפה יוסי ברקאי 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 28 - 50 חזה - בוגרים 21-99

מקצה: 4      14:40      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:44.52 1967 TLV Nemos יואב אלון 0

00:43.25 1988 TLV Nemos שגיב קולין דרור 1

00:43.00 1943 אקוותיקים יונה תדיר 2

00:41.75 1990 ספיישל אולימפיקס גלעד קלישוב 3

00:40.73 1961 מכבי עולם המים זהר אליעזרי 4

00:41.29 1975 מכבי שוהם צחי אבוש 5

00:42.76 1967 מכבי שוהם ניר ישראלי 6

00:43.03 1974 מכבי כפר המכביה ניר מקובסקי 7

00:43.49 1975 TLV Nemos אריאל וכסלר 8

00:45.08 1964 TLV Nemos זמיר גלעד דקל 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 28 - 50 חזה - בוגרים 21-99

מקצה: 5      14:42      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:40.45 1985 TLV Nemos גיא אברהם 0

00:39.25 1982 TLV Nemos אוהד מיוחס 1

00:37.10 1987 TLV Nemos רן מאובר 2

00:36.54 1979 מכבי עולם המים לאוניד קיפניס 3

00:35.22 1982 TLV Nemos אריאל דרוקמן 4

00:36.06 1972 אקוותיקים אריאל נוי 5

00:36.73 1965 מכבי כפר המכביה אולג כריסטיץ 6

00:39.01 1971 מכבי קרית ביאליק ערן יעקובוביץ 7

00:39.44 1971 מכבי שוהם חן נאור 8

00:40.55 1951 אקוותיקים דוד זרחי 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 28 - 50 חזה - בוגרים 21-99

מקצה: 6      14:44      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:35.15 1973 מכבי שוהם גידי גולדברג 0

00:33.69 1967 מכבי חיפה אופיר כרמל 1

00:31.90 1975 מכבי עולם המים עידו סלע 2

00:31.00 1991 מכבי עולם המים זוהר סוסלוביץ 3

00:29.80 1985 מכבי עולם המים ערן זוסמן 4

00:30.15 1995 מכבי חיפה אורן מלכה 5

00:31.18 1977 הפועל עירוני הוד השרון אסף בן חיים 6

00:33.32 1976 מכבי חיפה מאור ששון 7

00:33.83 1974 מכבי כפר המכביה יורי סגן 8

00:35.16 1965 מכבי כפר המכביה סרגיי בובובניקוב 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 29 - 100 פרפר - בוגרות 21-99

מקצה: 1      14:46      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

01:30.82 1977 מכבי פ.מ. רעות נורית דביר 2

01:20.28 1980 אקוותיקים הילה מלכנר 3

01:07.90 1992 מכבי עולם המים ליהי קרטין 4

01:18.29 1971 מכבי שוהם יעל קוסביצקי 5

01:25.00 1980 TLV Nemos עינת מיטל 6

NT 1983 מכבי חיפה עדי סגל 7

8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 30 - 100 פרפר - בוגרים 21-99

מקצה: 1      14:50      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

NT 1992 מכבי חיפה אורי סלומון 2

02:40.17 1942 כיוונים באר שבע חירם סלע 3

01:30.16 1958 מכבי עולם המים מיכאל נמסטניקוב 4

01:56.99 1962 מכבי שוהם ארז שקדי 5

NT 1976 TLV Nemos אלדר קטן-שניידר 6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 30 - 100 פרפר - בוגרים 21-99

מקצה: 2      14:52      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:13.96 1977 ספורטן פתח תקוה תובל האן 0

01:06.78 1973 הפועל בית איל יניר אלתר 1

01:03.67 1972 מכבי שוהם רומן טיטינשניידר 2

01:01.80 1996 הפועל עירוני הוד השרון עידו כהן 3

00:56.48 1990 TLV Nemos מארק שוורצמן 4

00:58.83 1998 מכבי עולם המים יריב בן סימון 5

01:02.83 1981 מכבי עולם המים ירון זיו 6

01:05.29 1993 מכבי שוהם אריאל ברון 7

01:12.83 1973 אקוותיקים נירי רטר 8

01:20.00 1971 מכבי שוהם איתן אביב 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 31 - 100 מעורב אישי - בוגרות 21-99

מקצה: 1      14:54      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 1983 הפועל שחייני הנגב מיכל גזית 0

NT 1975 הפועל שחייני הנגב עינב קורדובר שקד 1

NT 1964 מכבי תל אביב סבטלנה מירישניקוב 2

01:59.36 1946 מכבי פ.מ. רעות לאה ברנשטיין 3

01:46.05 1982 מאסטרס רחובות דורית וסרמן 4

01:47.86 1974 מכבי עולם המים פלר קמר 5

02:01.38 1966 ספורטן פתח תקוה אינה שמידוב 6

NT 1975 ע.ל.ה עצמה רעננה מיה שלזינגר 7

NT 1983 TLV Nemos יעל רז 8

NT 2000 מכבי כפר המכביה עדן חיימוב 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 31 - 100 מעורב אישי - בוגרות 21-99

מקצה: 2      14:57      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:42.74 1967 מכבי כפר המכביה רעיה אובסישר 0

01:34.78 1985 TLV Nemos נעה קלרמן 1

01:29.00 1947 אקוותיקים סטלה אסתר הולדשטיין 2

01:27.42 1991 TLV Nemos ליגד נטר 3

01:20.25 1992 מכבי עולם המים ליהי קרטין 4

01:20.74 1980 אקוותיקים הילה מלכנר 5

01:27.80 1977 מכבי פ.מ. רעות נורית דביר 6

01:31.34 1959 מכבי כפר המכביה לובוב זיורוב 7

01:41.02 1961 הפועל באר טוביה ענבל איתן 8

01:45.52 1973 מכבי שוהם אלינוי לביא 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 32 - 100 מעורב אישי - בוגרים 21-99

מקצה: 1      15:00      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

NT 1990 ספיישל אולימפיקס גלעד קלישוב 1

NT 1988 TLV Nemos שגיב קולין דרור 2

NT 1986 אנשים וספורט - גן שמואל אור שפריר 3

NT 1979 TLV Nemos גיל יפמן 4

NT 1984 TLV Nemos ברנדן ג׳ונסון 5

NT 1988 TLV Nemos ליאור ניילר 6

NT 1990 TLV Nemos נחום דניאל 7

NT 1991 מכבי כפר המכביה אלכס שבייקו 8

9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 32 - 100 מעורב אישי - בוגרים 21-99

מקצה: 2      15:02      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 1964 מכבי חיפה אריאל שפיגלר 0

02:20.44 1947 תעשייה אווירית - אגודה אריה שצירבקוב 1

01:45.35 1973 מכבי שוהם רונן אמיתי 2

01:29.25 1954 הפועל שחייני הנגב אמנון גזית 3

01:24.00 1976 אקוותיקים רוני לידרמן 4

01:24.17 1943 אקוותיקים גרשון שפע 5

01:40.71 1972 הפועל כפר סבא ב. ב. איתן יהודה 6

02:00.00 1962 מכבי שוהם ארז שקדי 7

NT 1961 כיוונים באר שבע דני ול 8

NT 1975 TLV Nemos אריאל וכסלר 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 32 - 100 מעורב אישי - בוגרים 21-99

מקצה: 3      15:04      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:20.00 1979 מכבי עולם המים לאוניד קיפניס 0

01:15.36 1979 מכבי פ.מ. רעות רן לינדנפלד 1

01:11.38 1972 מכבי עולם המים יוחנן פלסנר 2

01:10.41 1981 TLV Nemos גיל ויצנר 3

01:08.81 1980 מכבי עולם המים איתי פרחגרוד 4

01:09.51 1998 מכבי עולם המים יריב בן סימון 5

01:10.98 1971 מכבי חיפה פרקיס צפריר 6

01:12.00 1974 מכבי שוהם גיא שמואלי 7

01:18.00 1977 אקוותיקים אלחנדרו עמנואל כהן 8

01:20.55 1973 מכבי עולם המים יעקב ברקאי 9



 

 

 

 

Start list: 17/03/2021

איגוד השחייה בישראל

אליפות פתיחת עונה - מאסטרס 19-20.03.21 - 19/03/2021
משחה 32 - 100 מעורב אישי - בוגרים 21-99

מקצה: 4      15:06      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:07.91 1981 מכבי עולם המים ירון זיו 0

01:06.82 1974 מכבי כפר המכביה יורי סגן 1

01:06.00 1983 ספורטן פתח תקוה תומר גרינולד 2

01:04.50 1990 TLV Nemos מארק שוורצמן 3

01:00.34 1985 מכבי עולם המים ערן זוסמן 4

01:02.00 1991 מכבי עולם המים זוהר סוסלוביץ 5

01:04.66 1995 מכבי חיפה אורן מלכה 6

01:06.00 1999 מכבי עולם המים שחר בן יהודה 7

01:07.00 1975 מכבי עולם המים עידו סלע 8

01:08.00 1972 מכבי שוהם רומן טיטינשניידר 9


