
 

 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 26/07/2022
משחה 1 - 1500 חופשי - נשים 14-99

מקצה: 1      16:30      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

20:07.00 2008 TLV SWIM 157 גולוס אמילי 0

19:52.70 2008 מכבי קרית ביאליק 531 טאובין ניקול 1

19:35.59 2008 הפועל דולפין נתניה 190 ברזילי ערבה 2

19:18.70 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 חודי איילה 3

19:12.29 2007 הפועל קרית טבעון 247 פנחס נעמה 4

19:14.99 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 ארד ליאה 5

19:23.40 2008 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 הראל ירדן 6

19:44.54 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 בן ארויה מיכל 7

19:57.03 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 קדם שירה 8

20:14.07 2008 בני הרצליה 409 ברוך נוגה 9

מקצה: 2      16:52      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

18:42.73 2006 הפועל עירוני הוד השרון 220 דואק עפרי 0

17:49.90 2007 בני הרצליה 409 ברדרן נעה 1

17:41.74 2000 הפועל בית שמש 207 גירלואנצה עדן 2

17:19.18 2006 מכבי קרית ביאליק 531 שורץ עומר 3

17:13.02 2003 הפועל עירוני הוד השרון 220 גבלן אורין 4

17:17.21 2006 הפועל בת ים 422 אדיר אופק 5

17:33.58 1993 הפועל בית שמש 207 פביאן אווה מריאל 6

17:46.69 2004 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 גולדנברג עדן 7

18:04.17 2004 הפועל עמק יזרעאל 196 אשכנזי טל 8

19:05.71 2008 מכבי קרית ביאליק 531 שם טוב רותם 9



 

 

 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 26/07/2022
משחה 2 - 1500 חופשי - גברים 15-99

מקצה: 1      17:14      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

18:20.88 2007 בני הרצליה 409 חן דין אדם 1

18:06.81 2003 מכבי כפר המכביה 902 רויטר עידו 2

18:01.17 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 פרנקל רועי 3

17:30.09 2004 הפועל נס ציונה 193 עזריאל איתי 4

17:42.70 2007 בני הרצליה 409 פריזוס אלקיס אלון 5

18:04.49 2007 מכבי קרית אונו 564 אלון אורי 6

18:14.99 2007 הפועל עמק חפר 233 צימרמן זוהר 7

8

9

מקצה: 2      17:33      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

17:26.87 2005 מכבי וייסגל 947 רוזנשטרך יהונתן 0

17:15.05 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 ברוש יוחאי 1

17:12.41 2004 הפועל עומר 315 ארצ'בשב ניקיטה 2

17:00.13 2007 הפועל בת ים 422 נובוסד נתנאל 3

16:57.22 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 מזור אשכול 4

16:59.23 2005 מכבי פ.מ. רעות 578 זילברברג דן 5

17:09.25 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 ורשבסקי יותם 6

17:12.49 2007 הפועל עמק חפר 233 שחר נעם 7

17:26.37 2007 מכבי קרית ביאליק 531 ריסין דקל 8

17:29.23 2006 בני הרצליה 409 מגן אורן 9

מקצה: 3      17:52      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

16:47.97 2006 מכבי קרית ביאליק 531 אושמיאנסקי אדם 0

16:21.27 2004 מכבי וייסגל 947 מנטין ירון 1

16:02.53 2001 מכבי פ.מ. רעות 578 הלוי כליל 2

15:44.78 2002 הפועל ירושלים 120 כהן זיו 3

15:36.46 2003 הפועל ירושלים 120 אחדות יונתן 4

15:41.84 1998 בני הרצליה 409 רודיטי מתן 5

15:49.72 2005 הפועל בת ים 422 גורלניק מאור 6

16:21.18 2006 הפועל עמק יזרעאל 196 פלורס פרטין עדן 7

16:44.56 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 רומם תמיר 8

16:48.26 2003 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 טל יהודה 9


