
תרגילי חובה FIGURES

סדר הופעה START LIST

10.02.2022

השופט 0 0

עוזר השופת 0 0

משגיח 0 0

מזכיר ראשי 0 0

תרגילי קבוצה : Age Group 12 and under (1)КС брг ст.н.

106 Straight Ballet Leg 1.6 1 1

(Балетная нога)

301 Barracuda 1.9 2 19

(Барракуда)

420 Walkover Back 1.9 3 36

(Шаг назад)

327 Ballerina 1.8 4 53

(Балерина)

7.2

ס.ה. שם ש.ל. קבוצה קצר) 

1 אדוה בר-נור 2011 הפועל גליל עליון 

2 אסדי אירא סינכרו אילת2010

3 יעל פרדמן 2013 מכבי גדרות 

4 יעלי ברהם הפועל פארק המים יבנה2013

5 אלה שטיינר 2010 מכבי גדרות 

6 לוסקי אנסטסיה סינכרו אילת2010

7 נויה עטרון מכבי תל אביב אומנותית2012

8 אמה בלייב  2013 ירושלים רבתי 

9 יעל טלקר סינכרו סנטר תל אביב2011

10 גוני קדר 2010 מכבי גדרות 

11 נויה צרפתי מכבי תל אביב אומנותית2010

12 דריה קופילוביץ הפועל פארק המים יבנה2010

13 מליסה דרביל 2013 מכבי גדרות 

14 תליה הלנדנברג לוי 2011 ירושלים רבתי 

15 רומי שאולוב מכבי אשדוד2011

16 אולר קריסטינה סינכרו אילת2012

17 מריה לוין 2010 ע.ל.ה מזכרת בתיה 

18 אביגיל חגי הפועל פארק המים יבנה2011

19 מילנה יארובוי סינכרו אילת2012

20 ליטל רבינוביץ מכבי אשדוד2010

21 אמילי פיליציאן מכבי תל אביב אומנותית2010

22 טום דן מכבי אשדוד2010

23 תם סקר מכבי תל אביב אומנותית2010

24 סופיה וולפסון מכבי אשדוד2011

25 קיילין אוליאנוב סינכרו סנטר תל אביב2011

26 נועה קגן מכבי תל אביב אומנותית2010

27 ליזי אינגרמן מכבי אשדוד2011

28 נועה גולדברג מכבי תל אביב אומנותית2011

29 קים קליפר סינכרו סנטר תל אביב2010

30 דיאנה קנבסקי 2010 ירושלים רבתי 
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ס.ה. שם ש.ל. קבוצה קצר) 

31 אליס קרצקין מכבי אשדוד2012

32 אוולין זוייב 2011 מכבי גדרות 

33 איימי אינגרמן מכבי אשדוד2011

34 נולה בוליצוב 2011 ירושלים רבתי 

35 מאיה נובומוצקי מכבי תל אביב אומנותית2012

36 רונה פלדמן הפועל פארק המים יבנה2013

37 יובל ברינדט מכבי תל אביב אומנותית2014

38 ליה מקמל 2010 ע.ל.ה מזכרת בתיה 

39 אלזה אלפסי סינכרו סנטר תל אביב2010

40 סלוגיבסק מישל סינכרו אילת2010

41 דנה בייר סינכרו סנטר תל אביב2011

42 שקד מיטרני 2011 מכבי גדרות 

43 אנג'ליקה בשארה סינכרו סנטר תל אביב2010

44 טליה סמירנוב מכבי תל אביב אומנותית2010

45 נועה קלברינו סינכרו סנטר תל אביב2010

46 עופרי ינקילביץ הפועל פארק המים יבנה2013

47 אווה נודליס מכבי אשדוד2011

48 הדס סולומון 2010 מכבי גדרות 

49 בקי יונביץ' מכבי אשדוד2012

50 מיה פלוטקין סינכרו סנטר תל אביב2011

51 שני סיידא 2010 ע.ל.ה מזכרת בתיה 

52 נויה שמש סינכרו סנטר תל אביב2010

53 איה בוגובסקי הפועל פארק המים יבנה2009

54 חרלמוב דיאנה סינכרו אילת2011

55 עמנואל צולה מכבי תל אביב אומנותית2010

56 דודשוילי קרין סינכרו אילת2010

57 ליזה גרצנשטיין סינכרו סנטר תל אביב2010

58 נוי פרל 2010 מכבי גדרות 

59 ברודסקי אלין סינכרו אילת2010

60 אליה דבנר 2012 ירושלים רבתי 

61 איילה לבינגר 2010 ע.ל.ה מזכרת בתיה 

62 אגם אבירם הפועל פארק המים יבנה2010

63 עומר לילוס מכבי תל אביב אומנותית2014

64 אדיר זיהר 2010 ירושלים רבתי 

65 גלוריה לרנר מכבי אשדוד2010

66 שירה להב 2012 מכבי גדרות 

67 תמר בוסביב 2012 ירושלים רבתי 

68 אביגיל דאנה 2011 מכבי גדרות 

69 ליה קובי 2010 הפועל גליל עליון 
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תרגילי חובה FIGURES

סדר הופעה START LIST

10.02.2022

השופט 0 0

עוזר השופת 0 0

משגיח 0 0

מזכיר ראשי 0 0

תרגילי קבוצה : Age Group 13-15 (1) КС брг ст.н.

423 Ariana 2.2 1 1

(Ариана)

143 Rio 3.1 2 16

(Рио)

325 Jupiter 2.8 3 30

(Юпитер)

437 Oceanea 2.1 4 45

(Океания)

10.2

ס.ה. שם ש.ל. קבוצה קצר) 

1 הילה זוזוט 2008 פארק המים יבנה 

2 נטע פרנקל 2008 ע.ל.ה מזכרת בתיה 

3 נגה אברהמי  סינכרו סנטר תל אביב2008

4 איה מז׳ור 2007 ע.ל.ה מזכרת בתיה 

5 נגה סטויאנוב מכבי אשדוד אומנותית2008

6 נעה מזרחי 2008 הפועל ירושלים 

7 גלי גולדברג מכבי תל אביב אומנותית2009

8 אלה יעקובסון 2009 ע.ל.ה מזכרת בתיה 

9 דיאצ'נקו מריה 2007 הפועל ירושלים 

10 שירן זלוצבסקי מכבי אשדוד אומנותית2008

11 מיכל קנאי 2009 הפועל ירושלים 

12 מעיין חדד 2009 ע.ל.ה מזכרת בתיה 

13 רחלי אדר  סינכרו סנטר תל אביב2009

14 טום דן מכבי אשדוד אומנותית2010

15 סלין ביירמוב  2009 ירושלים רבתי 

16 עלמה רשף 2009 ע.ל.ה מזכרת בתיה 

17 לירן ברוק 2008 הפועל ירושלים 

18 אביב כספי סינכרו סנטר תל אביב2008

19 שיה שר-שלום 2007 ע.ל.ה מזכרת בתיה 

20 פרלובסקי קרינה סינכרו אילת2008

21 ניקול אויריק מכבי אשדוד אומנותית2007

22 הדס פילכאבר 2008 מכבי גדרות 

23 יבגניה גרבניאק מכבי אשדוד אומנותית2008

24 ענת פרידמן 2008 הפועל ירושלים 

25 ליאור מקמל 2009 ע.ל.ה מזכרת בתיה 
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ס.ה. שם ש.ל. קבוצה קצר) 

26 ליאל נז‘וייב מכבי אשדוד אומנותית2007

27 נועה לילוס מכבי תל אביב אומנותית2008

28 אמלי קרנוס מכבי אשדוד אומנותית2008

29 רונאל קידר סינכרו סנטר תל אביב2009

30 שלו הכוהן פרנסיס סינכרו אילת2009

31 טליה גרינברג 2009 הפועל ירושלים 

32 ניקול וויבודה 2007 הפועל גליל עליון 

33 מיה מגיד מכבי אשדוד אומנותית2009

34 סימקין אודליה סינכרו אילת2009

35 סופיה אקוטינה סינכרו סנטר תל אביב2009

36 יהלי אנצ'ל 2009 מכבי גדרות 

37 ליאל פפר מכבי תל אביב אומנותית2007

38 הילה זהר 2008 ירושלים רבתי 

39 נוגה לוי 2009 הפועל ירושלים 

40 ליה אקייזן מכבי אשדוד אומנותית2009

41 ליאת מכלין סינכרו סנטר תל אביב2008

42 שחר קוך מכבי תל אביב אומנותית2007

43 מאיה כגן סינכרו סנטר תל אביב2007

44 אביב חיים מכבי תל אביב אומנותית2009

45 מישל סטרוז סינכרו סנטר תל אביב2007

46 רומי אביגיל בבני 2008 ע.ל.ה מזכרת בתיה 

47 נועם לוגסי 2008 פארק המים יבנה 

48 נעמי לובוביקוב מכבי תל אביב אומנותית2007

49 שני סגל סינכרו סנטר תל אביב2007

50 לוריה  ניקול סינכרו אילת2007

51 אלכסנדרה לרמן  2008 ירושלים רבתי 

52 רויטל טקץ סינכרו סנטר תל אביב2008

53 דריה בן עם מכבי תל אביב אומנותית2009

54 ספיר תדהר 2009 הפועל ירושלים 

55 דריה פורמן מכבי אשדוד אומנותית2008

56 יוגב דגן 2007 מכבי גדרות 

57 דניאל גליקמן  2007 ע.ל.ה מזכרת בתיה 

58 נועה אוגש אלבוחר מכבי תל אביב אומנותית2007
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תרגילי רשות FREE ROUTINE

קומבי COMBINATION

סדר הופעה LIST OF PARTICIPANTS 11.02.2022

השופט 0 0

עוזר השופת 0 0

משגיח 0 0

מזכיר ראשי 0 0

ס.ה שם/ קבוצה ש.ל. שם/ קבוצה ש.ל.

0 מכבי תל אביב אומנותית

אביגיל כנף 2010 שיר שאוליאן 2011

איילה ארד איילון 2011 שירה קנטי 2014

אלה וטנר 2011 תמר הולצמן 2011

אלכס מור 2014

אן כרמון 2012

מאיה מוטיז 2013

עפרי בר און 2011

רוני וינברג 2011

1 סינכרו סנטר תל אביב

אגם אפשטיין רומי דרוניצב2011 2012

אלזה אלפסי 2010

דנה בייר 2011

יעל טלקר 2011

מיה פלוטקין 2011

נויה שמש 2010

ניקול פיצ׳ונקין 2011

קיילין אוליאנוב 2011

2 סינכרו אילת

אולר קריסטינה סלוגיבסק מישל2012 2010

אסדי אירא 2010

ברודסקי אלין 2010

דודשוילי קרין 2010

חרלמוב דיאנה 2011

לוסקי אנסטסיה 2010

מילנה יארובוי 2012

סופיה קוגיקוב 2013

3 מכבי אשדוד

אווה נודליס 2011 סופיה וולפסון 2011

איימי אינגרמן רומי שאולוב2011 2011

אליס קרצקין 2012 אמלי ארנבורג 2011R

בקי יונביץ' 2012 יהלי בלובשטיין 2010R

גלוריה לרנר ליאן פולק2010 2011R

יעל וינוגרבסקי לינה אקסלרוד2011 2010R

ליזי אינגרמן 2011

ליטל רבינוביץ 2010

4 מכבי תל אביב אומנותית

אביגיל קורמן 2012 שי פרבשטיין עוז 2013

טליה ויזנר תאיה מאיופיס2011 2012

יובל ברינדט טל חיים2014 2012R

מיה פירוזי 2012 מאיה קורמן 2014R

נויה עטרון 2012

נל צרפתי 2013

עומר לילוס 2014

עלמה קניג 2012
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ס.ה שם/ קבוצה ש.ל. שם/ קבוצה ש.ל.

5 מכבי תל אביב אומנותית

אמילי פיליציאן 2010

טליה סמירנוב 2010

מאיה נובומוצקי 2012

נויה צרפתי 2010

נועה גולדברג 2011

נועה קגן 2010

עמנואל צולה 2010

תם סקר 2010
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תרגילי רשות FREE ROUTINE

קומבי COMBINATION

סדר הופעה LIST OF PARTICIPANTS 11.02.2022

השופט 0 0

עוזר השופת 0 0

משגיח 0 0

מזכיר ראשי 0 0

ס.ה שם/ קבוצה ש.ל. שם/ קבוצה ש.ל.

1 סינכרו סנטר תל אביב

ויטלינה שוחבה רונאל קידר2008 2009

יסמין פושקרי שרון סטפורה2009 2009

מיכל מורבין גוויל קנאזע2009 2009R

מישל סטרוז מישל פושקריוב2007 2009R

נוגה בן גל 2009

סופיה אקוטינה 2009

קים קליפר 2010

רויטל טקץ 2008

2 מכבי גדרות 

אלה שטיינר 2010

גוני קדר 2010

הדס פילכאבר 2008

יהלי אנצ'ל 2009

יוגב דגן 2007

נוי פרל 2010

נטע לביא 2008R

3 מכבי אשדוד אומנותית

אמלי קרנוס ניקול אויריק2008 2007

דריה פורמן 2008 שירן זלוצבסקי 2008

טום דן 2010

יבגניה גרבניאק 2008

ליאל נז‘וייב 2007

ליה אקייזן 2009

מיה מגיד 2009

נגה סטויאנוב 2008

4 הפועל ירושלים 

דיאצ'נקו מריה 2007 ענת פרידמן 2008

טליה גרינברג 2009

לירן ברוק 2008

מיכל צ‘אנה 2009

מיכל קנאי 2009

נוגה לוי 2009

נעה מזרחי 2008

ספיר תדהר 2009

5 מכבי תל אביב אומנותית

אביב חיים 2009

גלי גולדברג 2009

דריה בן עם 2009

ליאל פפר 2007

נועה אוגש אלבוחר 2007

נועה לילוס 2008

נעמי לובוביקוב 2007

שחר קוך 2007
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תרגילי רשות FREE ROUTINE

קומבי COMBINATION

תוצאות RESULTS 11.02.2022

השופט 0 0

עוזר השופת 0 0

משגיח 0 0

מזכיר ראשי 0 0

עֹוֶנׁש תֹוָצָאה

מקום ס.ה שם/ קבוצה ש.ל. שם/ קבוצה ש.ל. 100%

0 סינכרו סנטר תל אביב 0.0000

דריה אקרמן 2008 נועם גרינגברג 2006

לירון דגני רחלי אדר2006 2009

מאיה אורטנברג 2007 שיראל אוחיון 2007

מאיה כגן 2007

מאיה פיינגנבלום 2007

נגה אברהמי 2008

E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0000

AI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0000

D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0000
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תרגילים טכניים TECHNICAL ROUTINE

סולו SOLO

סדר הופעה LIST OF PARTICIPANTS 11.02.2022

השופט 0 0

עוזר השופת 0 0

משגיח 0 0

מזכיר ראשי 0 0

ס.ה. שם/ קבוצה ש.ל. שם/ קבוצה ש.ל.

1 טימופיי גלושקוב צים 2006 ירושלים רבתי 

2 מודל רונן סינכרו אילת2005

3 קתרין קונין 2006 הפועל ירושלים 

4 לוריה ניקול סינכרו אילת2007

5 עומר גלזר מכבי גדרות2004

6 ניקול וויבודה 2007 הפועל גליל עליון 

7 אנסטסיה זילבר 2006 הפועל גליל עליון 

8 הפועל ירושלים 

נטע רוביצק 2006

אביטל פודקופייב 2004R
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תרגילים טכניים TECHNICAL ROUTINE

סולו SOLO

סדר הופעה LIST OF PARTICIPANTS 11.02.2022

השופט 0 0

עוזר השופת 0 0

משגיח 0 0

מזכיר ראשי 0 0

ס.ה. שם/ קבוצה ש.ל. שם/ קבוצה ש.ל.

0 הפועל ירושלים 

פולינה פריקזציקוב 2001

1 הפועל ירושלים 

אריאל נשיא 2003

2 הפועל ירושלים 

ניקול נחשונוב 2003

3 הפועל בית שמש

עדן בלכר 1997

4 ע.ל.ה מזכרת בתיה 

נוי גזלה  2003

5 מכבי גדרות 

אלה לב 2003

6 הפועל דולפין נתניה 

מאיה דורף 2002

7 ע.ל.ה מזכרת בתיה 

שלי בובריצקי  2001
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תרגילים טכניים TECHNICAL ROUTINE

דואט DUET

סדר הופעה LIST OF PARTICIPANTS 11.02.2022

השופט 0 0

עוזר השופת 0 0

משגיח 0 0

מזכיר ראשי 0 0

ס.ה. שם/ קבוצה ש.ל. שם/ קבוצה ש.ל.

1 הפועל ירושלים 

אביטל פודקופייב 2004

נטע רוביצק 2006

2 סינכרו אילת

ליברטובסקי  סופיה 2006

קוגיקוב סטפניה 2006
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תרגילים טכניים TECHNICAL ROUTINE

דואט DUET

סדר הופעה LIST OF PARTICIPANTS 11.02.2022

השופט 0 0

עוזר השופת 0 0

משגיח 0 0

מזכיר ראשי 0 0

ס.ה. שם/ קבוצה ש.ל. שם/ קבוצה ש.ל.

1 סינכרו אילת

לוסקי אנסטסיה 2010

מודל רונן  2005

לוריה ניקול  2007R

2 הפועל ירושלים 

אריאל נשיא 2003

ניקול נחשונוב 2003

3 ע.ל.ה מזכרת בתיה 

נוי גזלה  2003

שלי בובריצקי  2001

4 הפועל ירושלים 

פולינה פריקזציקוב 2001

קתרין קונין 2006

נטע רוביצק 2006R

5 ע.ל.ה מזכרת בתיה 

מישל רפייביץ׳ 2004

שני שראיזין  2005

6 סינכרו אילת

פרלובסקי קרינה 2008

שלו הכוהן פרנסיס 2009

בכר זלאטה 2007R
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תרגילים טכניים TECHNICAL ROUTINE

קבוצתי TEAM

סדר הופעה LIST OF PARTICIPANTS 11.02.2022

השופט 0 0

עוזר השופת 0 0

משגיח 0 0

מזכיר ראשי 0 0

ס.ה. שם/ קבוצה ש.ל. שם/ קבוצה ש.ל.

1 מכבי אשדוד אומנותית

שלי אוסטרובסקי 2005

ליאל נז‘וייב 2007

ניקול אויריק 2007

קשת ברקאי 2006

שירן זלוצבסקי 2008

2 הפועל ירושלים 

טליה גרינברג מיקה סלע2009 2006

לירן ברוק 2008 נוגה לוי 2009

מיכל צ‘אנה 2009 נעה מזרחי 2008

דיאצ'נקו מריה ספיר תדהר2007 2009

מיה כץ 2006 ענת פרידמן 2008

מיכל קנאי 2009

3 ע.ל.ה מזכרת בתיה 

דניאל גליקמן  2007

ליאור מקמל 2009

ליה מקמל 2010

נטע פרנקל 2008

רומי אביגיל בבני 2008

4 מכבי תל אביב אומנותית

דריה בן עם נועה לילוס2009 2008

שחר קוך 2007 נועה קגן 2010

אביב חיים נעמי לובוביקוב2009 2007

גלי גולדברג תמר ויזנר2009 2006

ליאל פפר 2007

נועה אוגש אלבוחר 2007

6 מכבי תל אביב אומנותית

אמילי פיליציאן תם סקר2010 2010

טליה סמירנוב 2010

מאיה נובומוצקי 2012

נויה צרפתי 2010

נועה גולדברג 2011

עמנואל צולה 2010

8 מכבי אשדוד אומנותית

אמלי קרנוס נגה סטויאנוב2008 2008

דריה פורמן 2008

טום דן 2010

יבגניה גרבניאק 2008

ליה אקייזן 2009

מיה מגיד 2009
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תרגילים טכניים TECHNICAL ROUTINE

קבוצתי TEAM

סדר הופעה LIST OF PARTICIPANTS 11.02.2022

השופט 0 0

עוזר השופת 0 0

משגיח 0 0

מזכיר ראשי 0 0

ס.ה. שם/ קבוצה ש.ל. שם/ קבוצה ש.ל.

5 ע.ל.ה מזכרת בתיה 

איה מז׳ור 2007

מישל רפייביץ׳ 2004

נוי גזלה  2003

שיה שר-שלום 2007

שלי בובריצקי  2001

שני שראיזין  2005

7 הפועל ירושלים 

אביטל פודקופייב 2004

אריאל נשיא 2003

נטע רוביצק 2006

ניקול נחשונוב 2003

פולינה פריקזציקוב 2001

קתרין קונין 2006
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