
 

 

 

 

 

 

Start list: 30/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 30/07/2022
משחה 835 - 50 חופשי - נשים 14-99

מקצה: 3      17:15      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:29.16 2006 הפועל מ.א משגב 443 סוקולסקי אלכסנדרה 0

00:29.13 2004 הפועל בת ים 422 ביביטקו מיקה 1

00:29.02 2006 מכבי קרית ביאליק 531 טימושנקו אנה 2

00:28.98 2008 הפועל עירוני הוד השרון 220 גולן גל 3

00:28.81 2008 מכבי חיפה 513 פרלמן יובל 4

00:28.90 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 מנה רעות 5

00:29.00 2005 הפועל ג'מים אילת 945 הולצמן נועה 6

00:29.05 2008 מכבי שוהם 510 זיסמן תמר 7

00:29.14 2008 הפועל ג'מים אילת 945 ביטון נויה 8

00:29.20 2007 מכבי פ.מ. רעות 578 זרחין נטע 9

מקצה: 2      17:16      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:28.64 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 מנה שיר 0

00:28.56 2000 מכבי פ.מ. רעות 578 פסקרה עדן 1

00:28.45 2004 הפועל דולפין נתניה 190 חן נועה 2

00:28.19 2006 הפועל בית שמש 207 ווליקוב ורוניקה 3

00:28.15 2006 הפועל עמק חפר 233 אבלס גל 4

00:28.17 2003 מכבי חיפה 513 אטוס רומי 5

00:28.31 2006 הפועל דולפין נתניה 190 וינטראוב אמלי 6

00:28.45 2006 מכבי קרית אונו 564 גרין אבן טל נועה 7

00:28.63 2005 מכבי חיפה 513 וסילייב ליאל 8

00:28.66 2008 מכבי חיפה 513 גרטופסקי צוף 9

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

00:28.02 2008 SEALS מכבי ראשון לציון 541 גורלסקי דוריה 0

00:27.86 2005 הפועל עירוני הוד השרון 220 גורבמן שי 1

00:27.30 2003 מכבי חיפה 513 אוסישקין נטע 2

00:26.68 2001 ירושלים רבתי 632 שפילקו ג‘סיקה 3

00:26.37 2005 הפועל בת ים 422 גולובטי דריה 4

00:26.56 2005 הפועל בית שמש 207 קרפ הדר 5

00:27.00 2005 הפועל בת ים 422 סגל יובל 6

00:27.34 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 משקוביץ אליסה 7

00:27.91 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 סבו רומי 8

00:28.10 2005 הפועל בת ים 422 סבשצינסקי אלכסיה 9



 

 

 

 

 

 

Start list: 30/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 30/07/2022
משחה 836 - 50 חופשי - גברים 15-99

מקצה: 3      17:20      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:24.80 2006 מכבי שוהם 510 אביב עידו 0

00:24.66 2005 הפועל בת ים 422 סחרוב גל 1

00:24.64 2004 מכבי חיפה 513 וידה עדי 2

00:24.52 2004 מכבי כפר המכביה 902 קים אוהד 3

00:24.45 2004 SEALS מכבי ראשון לציון 541 לוי עומרי 4

00:24.47 2007 מכבי וייסגל 947 טרייבוך אלן 5

00:24.58 2004 מכבי קרית ביאליק 531 יחביץ טל 6

00:24.66 2004 הפועל דולפין נתניה 190 קינן דביר 7

00:24.77 2004 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 קליין יובל 8

00:24.84 2006 מכבי נהריה 910 אבוטבול אלמוג 9

מקצה: 2      17:21      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:24.29 2005 הפועל באר טוביה 170 הרוש יונתן 0

00:24.28 2004 מכבי חיפה 513 אבו חרש בשאר 1

00:24.16 2004 מכבי כפר המכביה 902 שומסקי עידן 2

00:24.10 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 דותן אלון 3

00:24.03 2001 מכבי כפר המכביה 902 גלוזמן ארתור 4

00:24.07 2004 הפועל עירוני הוד השרון 220 קריציבסקי דניאל 5

00:24.14 2003 הפועל עמק חפר 233 וינר עומר 6

00:24.21 1999 מכבי קרית ביאליק 531 מיטלמן מייקל 7

00:24.29 2004 מכבי כפר המכביה 902 יצחקי יהונתן 8

00:24.30 2000 מכבי קרית ביאליק 531 רודוב למר 9

מקצה: 1      17:24      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:23.90 2005 מכבי פ.מ. רעות 578 שחף דביר ישראל 0

00:23.84 2002 הפועל דולפין נתניה 190 מולצ‘נוב יונתן 1

00:23.71 2000 מכבי פ.מ. רעות 578 פרימיס גיא 2

00:22.69 1997 מכבי אשדוד 501 קלונטרוב זיו 3

00:22.16 1997 מכבי חיפה 513 חרותי מירון 4

00:22.63 2004 הפועל דולפין נתניה 190 קרטאבי מרטין 5

00:23.55 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 חי ניר 6

00:23.79 2002 הפועל דולפין נתניה 190 שלגל גל 7

00:23.85 2001 מכבי חיפה 513 כהן עילי 8

00:23.99 2002 מכבי חיפה 513 וולקוב אלכס 9



 

 

 

 

 

 

Start list: 30/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 30/07/2022
משחה 837 - 200 מעורב אישי - נשים 14-99

מקצה: 3      17:25      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:44.07 2007 SEALS מכבי ראשון לציון 541 קדושה שירה 0

02:41.56 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 רפאלי שי 1

02:40.77 2007 הפועל דולפין נתניה 190 טננבאום תמר 2

02:40.23 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 סימינקי סתיו 3

02:39.29 2006 מכבי קרית ביאליק 531 טימושנקו אנה 4

02:39.40 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל 440 קוממי אורי 5

02:40.26 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 גליקסר מורן 6

02:40.80 2006 מכבי קרית ביאליק 531 יונה נעה 7

02:42.09 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 מנה רעות 8

02:44.53 2007 מכבי שוהם 510 טיפוגרף עמית 9

מקצה: 2      17:29      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:38.76 2008 הפועל דולפין נתניה 190 שגיא לילי 0

02:38.46 1996 הפועל ירושלים 120 עיני חן יהודית 1

02:34.96 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 ברדיצ‘בסקי דניאלה 2

02:34.00 2008 SEALS מכבי ראשון לציון 541 פינטר אביב 3

02:32.37 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 זאידה לייה 4

02:33.88 2007 הפועל ירושלים 120 סייביץ‘ אמילי 5

02:34.14 1997 מכבי פ.מ. רעות 578 דניאלי יעל 6

02:36.80 2006 הפועל ירושלים 120 דל מונטה בן עמרם תמר 7

02:38.59 2008 בני הרצליה 409 וכולדר עומר 8

02:39.06 2007 מכבי פ.מ. רעות 578 גולר לאה 9

מקצה: 1      17:33      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:31.83 2006 הפועל דולפין נתניה 190 וינטראוב אמלי 0

02:30.18 2004 בני הרצליה 409 אברהם איה 1

02:27.72 2005 הפועל בת ים 422 רכאח אופיר 2

02:24.67 2002 בני הרצליה 409 אנגלנדר מיה 3

02:23.09 2003 מכבי פ.מ. רעות 578 זילברברג נגה 4

02:23.13 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 אייזברוך קרן 5

02:26.21 2006 הפועל ירושלים 120 ניסן לינוי 6

02:28.10 2005 הפועל ירושלים 120 רונן עינב 7

02:31.52 2007 בני הרצליה 409 ולטמן גילי 8

02:31.86 2000 מכבי פ.מ. רעות 578 פסקרה עדן 9



 

 

 

 

 

 

Start list: 30/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 30/07/2022
משחה 838 - 200 מעורב אישי - גברים 15-99

מקצה: 3      17:38      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:19.18 2005 מכבי קרית אונו 564 סטאל אביב 0

02:18.82 2006 הפועל בת ים 422 סעידנבייב ויליאם 1

02:18.38 2006 הפועל עירוני הוד השרון 220 אבני שגיא 2

02:17.53 2006 מכבי קרית ביאליק 531 ארקה אוריאל 3

02:14.99 2007 מכבי כפר המכביה 902 שילר יהונתן 4

02:17.40 2007 מכבי אשדוד 501 שטיינברג אוראל 5

02:18.02 2005 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 פובר מיכאל 6

02:18.75 2007 הפועל עירוני הוד השרון 220 ארז מורן 7

02:19.11 2005 מכבי כפר המכביה 902 רחמים גל 8

02:19.41 2007 SEALS מכבי ראשון לציון 541 סובטוב דניאל 9

מקצה: 2      17:42      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:14.49 2007 הפועל עמק חפר 233 נדל תומס 0

02:13.99 2004 מכבי כפר המכביה 902 לווי ג‘ואי 1

02:13.12 2003 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 הראל שחר 2

02:12.52 2005 הפועל עירוני הוד השרון 220 בזמן אלי 3

02:10.75 2001 מכבי קרית ביאליק 531 קונין דן 4

02:12.35 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 רותם יואב 5

02:12.97 2007 הפועל ירושלים 120 מקדונסקי רון 6

02:13.32 2001 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 חוזמן אריאל 7

02:14.48 2006 מכבי וייסגל 947 רוזנברג נתאי 8

02:14.70 2007 מכבי וייסגל 947 קליין פלג 9

מקצה: 1      17:46      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:09.79 2005 הפועל דולפין נתניה 190 מרדר מייק 0

02:09.18 2003 ירושלים רבתי 632 בן שטרית איתן 1

02:08.03 2004 מכבי קרית ביאליק 531 אייכל דניאל 2

02:07.88 2004 הפועל ירושלים 120 גליבינסקי אלכסיי 3

02:03.50 1992 מכבי אשדוד 501 טומרקין יעקב 4

02:06.32 2004 הפועל אולימפ נתניה 410 יוסיפוב דניאל 5

02:08.01 2001 מכבי חיפה 513 רום יהונתן 6

02:08.57 2005 מכבי קרית אונו 564 חלג יהב 7

02:09.25 2002 SEALS מכבי ראשון לציון 541 רוזנברג ניק 8

02:10.44 2002 מכבי חיפה 513 וייסבורג שמואל 9



 

 

 

 

 

 

Start list: 30/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 30/07/2022
משחה 839 - 100 גב - נשים 14-99

מקצה: 3      17:51      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:13.08 2008 מכבי פ.מ. רעות 578 שוורץ מאיה 0

01:12.25 2007 הפועל דולפין נתניה 190 אורטל לי 1

01:11.83 2006 הפועל באר טוביה 170 ויינברגר עמית 2

01:11.65 2006 הפועל שחייני הנגב 286 סלבין ורד 3

01:11.43 2008 הפועל עמק חפר 233 גרינברג נעמה 4

01:11.56 2008 מכבי כפר המכביה 902 רייס קמי 5

01:11.70 2004 הפועל עירוני הוד השרון 220 רחבי יהלי 6

01:12.23 2005 בני הרצליה 409 קצב ליה 7

01:12.61 2005 הפועל גליל עליון 343 בהט מאיה 8

01:13.15 2004 הפועל דולפין נתניה 190 ברלינסקי אנה 9

מקצה: 2      17:54      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:11.33 2004 מכבי חיפה 513 מחישם ג'ואל 0

01:11.12 2006 TLV SWIM 157 קוקיא דניאלה 1

01:10.44 2006 מכבי וייסגל 947 שרגין מיטל 2

01:10.30 2006 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 בלומנפלד אלמה 3

01:08.79 2000 הפועל דולפין נתניה 190 פאור איריס 4

01:09.07 2008 SEALS מכבי ראשון לציון 541 גורלסקי דוריה 5

01:10.32 2005 מכבי חיפה 513 וסילייב ליאל 6

01:10.94 2005 הפועל בת ים 422 יעיש נועה 7

01:11.27 2007 הפועל דולפין נתניה 190 אלגאוי דניאלה 8

01:11.34 2006 הפועל עירוני הוד השרון 220 קון דניאל 9

מקצה: 1      17:57      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:07.97 2003 הפועל עומר 315 פרידמן שני רבקה 0

01:06.93 2005 הפועל בת ים 422 סבשצינסקי אלכסיה 1

01:06.86 2007 הפועל מ.א משגב 443 פליקשטיין מיטל 2

01:05.26 2005 SEALS מכבי ראשון לציון 541 מיניס תום 3

01:02.69 2002 מכבי חיפה 513 ברזלי אביב 4

01:04.19 2005 בני הרצליה 409 נגירה מרסי אן 5

01:05.27 2005 מכבי חיפה 513 לבקוביץ מעין 6

01:06.93 1999 הפועל דולפין נתניה 190 תמיר אור 7

01:07.77 2003 מכבי חיפה 513 הראל רז 8

01:08.77 2007 מכבי כפר המכביה 902 קמר עופרי 9



 

 

 

 

 

 

Start list: 30/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 30/07/2022
משחה 840 - 100 גב - גברים 15-99

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

01:05.43 2006 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 עמידור איתן 0

01:04.59 2006 הפועל דולפין נתניה 190 שמס אדם 1

01:03.18 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 גרשגורין לאון 2

01:02.98 2005 הפועל עומר 315 רייכל יאיר 3

01:02.89 2006 הפועל דולפין נתניה 190 תמם אור חיים 4

01:02.94 2005 מכבי אשדוד 501 אסנר דניאל 5

01:03.11 2006 מכבי וייסגל 947 מורגוליס רון 6

01:03.38 2006 הפועל עירוני הוד השרון 220 אבני שגיא 7

01:04.66 2007 הפועל דולפין נתניה 190 גולן נדב 8

01:05.56 2007 הפועל קרית טבעון 247 סגל יואב 9

מקצה: 2      18:14      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:02.74 2006 מכבי חיפה 513 ויסקוב יונתן 0

01:02.12 2007 הפועל עירוני הוד השרון 220 ארז מורן 1

01:01.99 2007 מכבי כפר המכביה 902 גרינברג אלן 2

01:01.63 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 סמארה סלים 3

01:00.88 2006 הפועל בת ים 422 קיציב טום 4

01:01.39 2007 הפועל בת ים 422 פושקה נתניאל 5

01:01.66 2003 מכבי חיפה 513 גרנות נדב 6

01:02.06 2005 מכבי וייסגל 947 סיפלה יובל 7

01:02.31 2006 TLV SWIM 157 קופלנד דניאל 8

01:02.85 2007 מכבי וייסגל 947 גרובמן ערן 9

מקצה: 1      18:07      גמר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:59.85 2001 מכבי קרית אונו 564 עפרוני אלון 0

00:59.41 2003 הפועל גליל עליון 343 לוי אביתר חיים 1

00:57.65 2004 הפועל שחייני הנגב 286 שוסטר תומר 2

00:57.05 2000 הפועל ירושלים 120 טברובסקי בוריס 3

00:54.54 2003 מכבי חיפה 513 מראענה אדם 4

00:56.68 1999 הפועל דולפין נתניה 190 לייטרובסקי מיכאל 5

00:57.32 2005 SEALS מכבי ראשון לציון 541 אומלצינקו סטפן 6

00:57.89 2003 הפועל עמק חפר 233 וינר עומר 7

00:59.69 2007 הפועל אילת 417 שטיינברג לב 8

01:00.82 2006 מכבי שוהם 510 שגיא יובל 9



 

 

מקצה: 4      18:11      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

09:26.99 2004 הפועל עמק יזרעאל 196 אשכנזי טל 0

09:20.07 2000 מכבי כפר המכביה 902 פליישמן אביטל 1

09:13.15 2000 הפועל בית שמש 207 גירלואנצה עדן 2

09:03.65 2006 מכבי קרית ביאליק 531 שורץ עומר 3

08:59.28 2003 הפועל עירוני הוד השרון 220 גבלן אורין 4

09:01.69 2006 הפועל בת ים 422 אדיר אופק 5

09:03.84 1993 הפועל בית שמש 207 פביאן אווה מריאל 6

09:17.79 2004 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 גולדנברג עדן 7

09:26.84 2008 TLV SWIM 157 גולוס אמילי 8

09:27.00 2007 בני הרצליה 409 ברדרן נעה 9

םישנ ישפוח 800



 

 

מקצה: 4      18:23      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

08:50.31 2005 מכבי פ.מ. רעות 578 זילברברג דן 0

08:46.83 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 רומם תמיר 1

08:31.28 2004 מכבי וייסגל 947 מנטין ירון 2

08:16.66 2001 מכבי פ.מ. רעות 578 הלוי כליל 3

08:09.34 2003 הפועל ירושלים 120 אחדות יונתן 4

08:13.63 2005 הפועל בת ים 422 גורלניק מאור 5

08:21.64 2002 הפועל ירושלים 120 כהן זיו 6

08:45.47 2006 הפועל עמק יזרעאל 196 פלורס פרטין עדן 7

08:48.97 2006 מכבי קרית ביאליק 531 אושמיאנסקי אדם 8

08:51.12 2003 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 טל יהודה 9

םירבג ישפוח800




