
 

 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 27/07/2022
משחה 3 - 50 חזה - בנות 14-15

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

0

1

2

00:45.14 2008 מכבי נהריה 910 גרימברג נויה 3

00:42.70 2008 הפועל דולפין נתניה 190 וינברג עדן 4

00:44.67 2007 הפועל דולפין נתניה 190 גולדרין ניקול 5

00:46.88 2008 מכבי נצרת 920 קרואני מריאן 6

7

8

9

מקצה: 2      09:04      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:42.00 2007 הפועל קרית טבעון 247 לנגזם נועה 0

00:41.76 2007 מכבי קרית ביאליק 531 גולדשטיין סיגלית 1

00:41.58 2008 מכבי חיפה 513 די קסטרו שירה 2

00:40.93 2008 מכבי שוהם 510 פולקמן דניאל 3

00:39.78 2008 מכבי נצרת 920 דיביני אלינא 4

00:40.93 2007 מכבי חיפה 513 פרידמן מיכל 5

00:41.26 2008 הפועל עמק חפר 233 סלע ליבי 6

00:41.65 2007 הפועל עירוני הוד השרון 220 מרקוביץ אלה 7

00:41.85 2007 הפועל דולפין נתניה 190 משרקי מוריה 8

00:42.42 2007 הפועל עמק חפר 233 נוב אסרף ליבי 9

מקצה: 3      09:06      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:39.68 2007 ע.ל.ה עצמה רעננה 408 יוסף תמר שלומית 0

00:38.87 2008 הפועל דולפין נתניה 190 עטיה יובל 1

00:38.54 2007 מכבי תל אביב 551 לוי נויה 2

00:38.06 2008 בני הרצליה 409 וכולדר עומר 3

00:37.68 2007 הפועל עמק חפר 233 אריאל גיא 4

00:37.81 2007 הפועל עירוני הוד השרון 220 לוי נועם 5

00:38.45 2007 בני הרצליה 409 שמאי בר 6

00:38.79 2007 הפועל דולפין נתניה 190 מאור ערבה 7

00:39.31 2007 מכבי שוהם 510 טיפוגרף עמית 8

00:39.69 2008 מכבי חיפה 513 לוריא מאיה 9



 

 

מקצה: 4      09:08      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:37.03 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 מנה שיר 0

00:36.69 2007 מכבי קרית ביאליק 531 סטרשינסקי ולריה 1

00:36.51 2007 הפועל מ.א משגב 443 סטרוגצקי אביגיל 2

00:36.14 2007 בני הרצליה 409 ולטמן גילי 3

00:35.41 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 גוטליב נוי 4

00:35.89 2007 הפועל מועדון קרית אתא 431 ולינסקי אילנה 5

00:36.20 2007 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 אל-גד שחר 6

00:36.56 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 זבולון אמרי 7

00:36.99 2008 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 בן ששון מיה 8

00:37.13 2007 הפועל דולפין נתניה 190 טננבאום תמר 9



 

 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 27/07/2022
משחה 4 - 50 חזה - בנים 15-16

מקצה: 1      09:10      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

1

2

00:41.24 2007 הפועל פליפר חדרה 420 איזיגאייב דיויד 3

00:39.87 2007 מכבי תל אביב 551 קרסיק תם 4

00:40.31 2007 מכבי חיפה 513 עובדיה לביא 5

00:42.22 2007 הפועל שחייני הנגב 286 בזרנו גל 6

7

8

9

מקצה: 2      09:12      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:38.98 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 סדן עמרי 0

00:38.20 2007 מכבי חיפה 513 ברקאי אלון 1

00:38.00 2007 מכבי חיפה 513 גסטפרוינד יואב 2

00:37.61 2007 הפועל פליפר חדרה 420 בן שלמה שיראל 3

00:37.33 2007 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 הרר נועם 4

00:37.54 2007 הפועל עמק יזרעאל 196 בנימיני איתמר 5

00:37.70 2006 מכבי אשדוד 501 בומשטיין מקסים 6

00:38.10 2006 מכבי תל אביב 551 סרוסי אלי 7

00:38.54 2007 הפועל דולפין נתניה 190 זביקלסקי זיו 8

00:39.29 2007 ירושלים רבתי 632 סוקולסקי אנטוני 9

מקצה: 3      09:13      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:35.83 2007 מכבי נהריה 910 זלאטקין עמית 0

00:35.64 2006 מכבי חיפה 513 גורן דן 1

00:35.57 2007 הפועל מועדון קרית אתא 431 קיסלמן אבידן 2

00:35.41 2006 הפועל שחייני הנגב 286 אביטבול עמית 3

00:35.20 2007 מכבי וייסגל 947 ופרינסקי יונתן 4

00:35.26 2006 הפועל ג'מים אילת 945 זמיר דוד 5

00:35.43 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 מזור איתן 6

00:35.60 2006 מכבי פ.מ. רעות 578 מושקוביץ אופק 7

00:35.66 2007 מכבי אשדוד 501 דביז'ה תומר 8

00:36.73 2006 הפועל שחייני הנגב 286 דהן ירון חיים 9



 

 

 

מקצה: 4      09:15      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:35.09 2006 TLV SWIM 157 פרנס יהל 0

00:34.97 2006 הפועל שחייני הנגב 286 גוסיס ליאן 1

00:34.74 2007 הפועל דולפין נתניה 190 קליין מקסים 2

00:34.58 2006 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 קונפורטס יואב 3

00:34.46 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 קובדלו מרק 4

00:34.51 2006 הפועל עירוני הוד השרון 220 כהן יואב 5

00:34.67 2006 מכבי אשדוד 501 פקר רן 6

00:34.75 2007 מכבי וייסגל 947 אלון יפתח 7

00:35.04 2007 מכבי כפר המכביה 902 רובינשטיין שון 8

00:35.18 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 בוגדן איתן 9

מקצה: 5      09:16      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:34.24 2006 הפועל ירושלים 120 לוי עידו 0

00:33.95 2007 מכבי קרית אונו 564 אקשטיין נדב 1

00:33.68 2006 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 שאולי יובל 2

00:33.64 2006 מכבי שוהם 510 ינאי אייל 3

00:33.02 2007 מכבי כפר המכביה 902 חורי רועי 4

00:33.37 2006 הפועל עירוני הוד השרון 220 שטח שגב 5

00:33.65 2007 מכבי כפר המכביה 902 מיקא ליאל 6

00:33.80 2006 הפועל עירוני הוד השרון 220 בן חיים אוהד 7

00:33.97 2006 הפועל עמק חפר 233 סלע עומר 8

00:34.35 2007 מכבי נהריה 910 ברזקין אריק 9

מקצה: 6      09:18      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:32.79 2006 מכבי קרית ביאליק 531 קוסט אנטון 0

00:32.77 2006 מכבי כפר המכביה 902 פכטמן שון 1

00:32.71 2006 הפועל עמק חפר 233 כרמל רועי 2

00:32.37 2006 מכבי קרית ביאליק 531 ארקה אוריאל 3

00:32.32 2006 הפועל דולפין נתניה 190 שפרירי ניר 4

00:32.34 2007 מכבי פ.מ. רעות 578 כנעני אמיר 5

00:32.59 2007 הפועל עמק יזרעאל 196 לורבר אורי 6

00:32.72 2007 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 כרמון עידו 7

00:32.77 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 בשארה מרסל 8

00:32.97 2006 מכבי כפר המכביה 902 ורמייב אריאל 9



 

 

מקצה: 7      09:19      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:32.24 2006 הפועל עמק חפר 233 שגב נועם 0

00:32.10 2007 מכבי חיפה 513 גנפון אריק 1

00:31.57 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 רותם יואב 2

00:31.31 2006 הפועל דולפין נתניה 190 זמיר אלדד 3

00:30.69 2007 SEALS מכבי ראשון לציון 541 סובטוב דניאל 4

00:31.25 2007 הפועל בת ים 422 ז‘ורבסקי עידן 5

00:31.37 2006 הפועל בת ים 422 סעידנבייב ויליאם 6

00:32.00 2006 מכבי חיפה 513 אווצין רון 7

00:32.21 2006 בני הרצליה 409 גולן רום 8

00:32.29 2006 הפועל עמק חפר 233 סלע תום 9



 

 

 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 27/07/2022
משחה 5 - 50 חזה - בנות 16-18

מקצה: 1      09:25      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:40.61 2006 מכבי נהריה 910 אסור הראל שניר 0

00:39.44 2006 הפועל מועדון קרית אתא 431 שלום שני 1

00:38.76 2004 הפועל עומר 315 נוחומוביץ גלי 2

00:38.20 2006 הפועל עמק חפר 233 קציר נועם 3

00:38.02 2005 מכבי תמנון פרדסיה 336 יום טוב שירה 4

00:38.15 2006 הפועל עומר 315 שטחין מאיה 5

00:38.61 2005 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 יפת יהל 6

00:39.26 2004 מכבי שוהם 510 בן-ישעיה יעל 7

00:39.70 2006 מכבי קרית ביאליק 531 יונה נעה 8

00:41.30 2006 מכבי כפר המכביה 902 נויה אנג'ל 9

מקצה: 2      09:27      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:37.32 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל 440 גולקמן שירה 0

00:37.23 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל 440 קוממי אורי 1

00:37.05 2004 הפועל באר טוביה 170 מזרחי עינב 2

00:36.64 2005 הפועל דולפין נתניה 190 מלמד רשקובסקי ליאן 3

00:36.41 2006 מכבי וייסגל 947 אפשטיין ליליה 4

00:36.57 2005 הפועל דולפין נתניה 190 לונגו-קליבלנד לוריין 5

00:36.95 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 בירו אגם 6

00:37.23 2004 הפועל ג'מים אילת 945 מדני ליאל 7

00:37.27 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 משקוביץ אליסה 8

00:37.46 2004 מכבי פ.מ. רעות 578 וייס שירלי 9

מקצה: 3      09:29      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:36.31 2004 הפועל קרית טבעון 247 בנטל מיה 0

00:36.19 2004 הפועל דולפין נתניה 190 חן נועה 1

00:34.65 2006 הפועל עמק חפר 233 אבלס גל 2

00:33.72 2005 בני הרצליה 409 נגירה מרסי אן 3

00:33.38 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 אייזברוך קרן 4

00:33.51 2005 הפועל בית שמש 207 קרפ הדר 5

00:34.51 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 גמליי שירה 6

00:35.20 2006 מכבי וייסגל 947 גרשקוביץ קים 7

00:36.29 2005 מכבי נהריה 910 מילר מיה 8

00:36.32 2005 מכבי נהריה 910 מלר עתליה 9



 

 

 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 27/07/2022
משחה 6 - 50 חזה - גברים 17-18

מקצה: 1      09:31      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

1

00:34.87 2005 הפועל עירוני הוד השרון 220 לוי רון 2

00:34.22 2004 מכבי כפר המכביה 902 פז יואב 3

00:34.12 2004 הפועל עירוני הוד השרון 220 גרינבוים בן 4

00:34.17 2005 מכבי שוהם 510 אבני איתי 5

00:34.55 2004 מכבי תמנון פרדסיה 336 קטרי עילם 6

7

8

9

מקצה: 2      09:33      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:33.46 2004 הפועל מועדון קרית אתא 431 קרלשטיין ניקי 0

00:32.92 2004 מכבי פ.מ. רעות 578 צוק עידו 1

00:32.34 2005 מכבי כפר המכביה 902 רחמים גל 2

00:32.09 2005 הפועל עמק יזרעאל 196 גוטפלד נתן 3

00:31.73 2005 מכבי נצרת 920 זועבי מיקאל 4

00:32.01 2004 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 מאיר נעם 5

00:32.15 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 בוט מרק 6

00:32.90 2005 מכבי כפר המכביה 902 אברמוביץ אריאל 7

00:32.96 2005 הפועל ערד 232 דדוש הראל 8

00:33.86 2005 מכבי פ.מ. רעות 578 שחף רום 9

מקצה: 3      09:35      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:31.08 2004 SEALS מכבי ראשון לציון 541 בכר ים 0

00:30.74 2004 מכבי סח'נין 465 אסדי פיראס 1

00:30.53 2004 הפועל עירוני הוד השרון 220 סופיר יונתן 2

00:30.15 2005 הפועל בת ים 422 סחרוב גל 3

00:28.47 2004 מכבי כפר המכביה 902 יצחקי יהונתן 4

00:29.22 2004 הפועל דולפין נתניה 190 קינן דביר 5

00:30.28 2005 מכבי פ.מ. רעות 578 שחף דביר ישראל 6

00:30.68 2004 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 קליין יובל 7

00:30.75 2004 מכבי כפר המכביה 902 לווי ג‘ואי 8

00:31.27 2005 מכבי קרית אונו 564 עפרוני רואי 9



 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 27/07/2022
משחה 7 - 50 חזה - נשים 19-99

מקצה: 1      09:37      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

1

2

00:34.59 2003 מכבי חיפה 513 גורן בר 3

00:30.78 2003 מכבי קרית ביאליק 531 גורבנקו אנסטסיה 4

00:33.97 2003 מכבי חיפה 513 אוסישקין נטע 5

00:36.87 2009 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 ליטאי טומי 6

7

8

9



 

 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 27/07/2022
משחה 8 - 50 חזה - גברים 19-99

מקצה: 1      09:39      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

00:34.17 1999 אסא באר שבע 504 הדר גל 1

00:30.66 2002 מכבי חיפה 513 ברזקין ארטור 2

00:29.73 2001 מכבי חיפה 513 רום יהונתן 3

00:28.26 1999 הפועל דולפין נתניה 190 גולדפדן תומר 4

00:29.52 1985 מכבי עולם המים 140 זוסמן ערן 5

00:29.98 2002 הפועל דולפין נתניה 190 מולצ‘נוב יונתן 6

00:31.04 1992 הפועל ירושלים 120 ספקטור לאון 7

8

9

מקצה: 2      09:41      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

00:32.45 2001 מכבי קרית אונו 564 עפרוני אלון 1

00:30.39 1999 ירושלים רבתי 632 סמויליץ דניאל 2

00:29.54 2003 הפועל עמק חפר 233 וינר עומר 3

00:27.07 2001 ירושלים רבתי 632 פיצ‘וגין כריסטיאן 4

00:28.96 2001 מכבי חיפה 513 פולונסקי רון 5

00:29.84 2003 מכבי קרית ביאליק 531 קלוגר לירון 6

00:30.73 2008 מכבי כפר המכביה 902 טלר מרק 7

8

9



 

 

 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 27/07/2022
משחה 9 - 200 גב - בנות 14-15

מקצה: 1      09:43      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

03:07.07 2008 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 מזרחי שחר 0

02:57.08 2008 ע.ל.ה עצמה רעננה 408 אדלמן אלה 1

02:54.74 2008 הפועל דולפין נתניה 190 שנק מיקה 2

02:53.17 2008 מכבי שוהם 510 שלגר עלמה 3

02:50.73 2007 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 ארקש מיקה 4

02:52.17 2007 מכבי קרית אונו 564 זריהן פז אליה עמנואל 5

02:53.73 2008 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 גר-שיקיאר ויקטוריה 6

02:56.45 2008 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 סמארה איסאר 7

03:02.75 2008 הפועל עירוני הוד השרון 220 דגן תמר 8

9

מקצה: 2      09:47      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:49.34 2008 מכבי וייסגל 947 רוזנבוים ליאור 0

02:47.47 2008 הפועל ירושלים 120 ווקוסבוביץ אלה 1

02:44.91 2008 מכבי נהריה 910 חיים הכהן אופיר 2

02:42.87 2008 הפועל דולפין נתניה 190 גוטמן רות 3

02:39.54 2007 הפועל דולפין נתניה 190 אורטל לי 4

02:41.64 2008 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 דנקוביץ אלה 5

02:42.90 2008 מכבי נהריה 910 שטיינגרט מאיה 6

02:46.80 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 סלוצקר ליה 7

02:47.96 2008 הפועל עירוני הוד השרון 220 גולן גל 8

02:50.20 2007 מכבי קרית ביאליק 531 עמורי סילין 9

מקצה: 3      09:51      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:37.56 2007 הפועל דולפין נתניה 190 אלגאוי דניאלה 0

02:35.62 2008 מכבי פ.מ. רעות 578 שוורץ מאיה 1

02:33.92 2008 הפועל עמק חפר 233 גרינברג נעמה 2

02:28.95 2007 הפועל עמק חפר 233 אור הילה 3

02:22.89 2007 הפועל מ.א משגב 443 פליקשטיין מיטל 4

02:27.67 2007 מכבי כפר המכביה 902 קמר עופרי 5

02:30.65 2008 מכבי כפר המכביה 902 רייס קמי 6

02:35.35 2007 מכבי קרית אונו 564 יעקובוביץ אופק 7

02:36.16 2007 מכבי כפר המכביה 902 גו אימונג אמי 8

02:39.46 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 רפאלי שי 9



 

 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 27/07/2022
משחה 10 - 200 גב - בנים 15-16

מקצה: 1      09:55      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

1

2

02:55.50 2007 מכבי אשדוד 501 יודין אדם 3

02:53.62 2007 מכבי חיפה 513 דניאל לב 4

02:54.63 2007 מכבי קרית אונו 564 מאיר בן 5

6

7

8

9

מקצה: 2      09:58      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:41.10 2007 מכבי אשדוד 501 דנילוב אנדריי 0

02:34.08 2007 הפועל נס ציונה 193 הרשקו אריאל 1

02:31.96 2007 SEALS מכבי ראשון לציון 541 כרמלי ניל 2

02:30.64 2007 הפועל פליפר חדרה 420 לודרינסקי ניר 3

02:27.30 2006 הפועל מועדון קרית אתא 431 גיטמן אלכסנדר 4

02:28.59 2007 מכבי קרית ביאליק 531 רוזמן דניאל 5

02:31.71 2006 הפועל נס ציונה 193 בובר אלעד 6

02:32.66 2007 הפועל עירוני הוד השרון 220 בן יהודה אור 7

02:35.48 2007 הפועל דולפין נתניה 190 גפי רפאל 8

9

מקצה: 3      10:02      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:24.65 2006 הפועל דולפין נתניה 190 תשובה אור 0

02:24.03 2006 הפועל עירוני הוד השרון 220 שטח שגב 1

02:23.05 2006 בני הרצליה 409 קמיל רותם 2

02:20.10 2007 מכבי וייסגל 947 גרובמן ערן 3

02:19.07 2006 מכבי חיפה 513 ויסקוב יונתן 4

02:19.94 2007 הפועל דולפין נתניה 190 גולן נדב 5

02:22.13 2007 הפועל קרית טבעון 247 סגל יואב 6

02:23.85 2006 הפועל דולפין נתניה 190 תמם אור חיים 7

02:24.07 2006 מכבי קרית אונו 564 דרי יונתן 8

02:24.85 2007 מכבי שוהם 510 רפסון שי 9



 

 

מקצה: 4      10:05      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:18.30 2006 הפועל עמק חפר 233 ותד ג‘מיל 0

02:16.63 2006 TLV SWIM 157 קופלנד דניאל 1

02:15.57 2006 מכבי וייסגל 947 רוזנברג נתאי 2

02:14.06 2006 מכבי שוהם 510 שגיא יובל 3

02:08.80 2006 הפועל בת ים 422 קיציב טום 4

02:11.69 2007 הפועל אילת 417 שטיינברג לב 5

02:14.35 2007 מכבי כפר המכביה 902 גרינברג אלן 6

02:16.47 2006 מכבי וייסגל 947 מורגוליס רון 7

02:17.19 2007 הפועל עירוני הוד השרון 220 ארז מורן 8

02:18.30 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל 440 הראל אור 9



 

 

 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 27/07/2022
משחה 11 - 200 גב - בנות 16-18

מקצה: 1      10:09      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

1

2

02:54.01 2006 מכבי כפר המכביה 902 אקרמן אגם 3

02:42.50 2006 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 בלומנפלד אלמה 4

02:45.05 2006 מכבי שוהם 510 גולן זהר 5

6

7

8

9

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

0

02:39.52 2005 הפועל מועדון קרית אתא 431 ארגז עדי 1

02:38.50 2006 הפועל שחייני הנגב 286 סלבין ורד 2

02:37.01 2006 מכבי קרית אונו 564 חורש ענבר 3

02:36.88 2005 הפועל גליל עליון 343 בהט מאיה 4

02:36.95 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 דר תמר 5

02:37.04 2004 הפועל עירוני הוד השרון 220 רחבי יהלי 6

02:39.08 2006 הפועל עירוני הוד השרון 220 קון דניאל 7

02:39.57 2006 הפועל באר טוביה 170 ויינברגר עמית 8

9

מקצה: 3      10:16      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

02:31.71 2004 הפועל דולפין נתניה 190 ברלינסקי אנה 0

02:30.84 2004 בני הרצליה 409 אברהם איה 1

02:25.13 2004 הפועל בת ים 422 פוזדנר בקי 2

02:21.51 2005 הפועל בת ים 422 סבשצינסקי אלכסיה 3

02:18.40 2005 SEALS מכבי ראשון לציון 541 מיניס תום 4

02:20.12 2005 מכבי חיפה 513 לבקוביץ מעין 5

02:24.54 2006 מכבי וייסגל 947 שרגין מיטל 6

02:26.38 2005 מכבי חיפה 513 וסילייב ליאל 7

02:30.88 2004 הפועל עמק יזרעאל 196 אשכנזי טל 8

02:35.69 2005 בני הרצליה 409 קצב ליה 9



 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 27/07/2022
משחה 12 - 200 גב - גברים 17-18

מקצה: 1      10:19      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

02:23.98 2005 הפועל דולפין נתניה 190 סבן עידו 1

02:16.49 2005 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 פובר מיכאל 2

02:10.80 2005 מכבי קרית אונו 564 סטאל אביב 3

02:08.91 2005 הפועל דולפין נתניה 190 מרדר מייק 4

02:08.96 2005 SEALS מכבי ראשון לציון 541 אומלצינקו סטפן 5

02:13.26 2005 מכבי וייסגל 947 סיפלה יובל 6

02:23.78 2005 הפועל מועדון קרית אתא 431 דצקובסקי שון 7

8

9



 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 27/07/2022
משחה 13 - 200 גב - נשים 19-99

מקצה: 1      10:21      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

1

2

02:38.20 2009 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 בלומברג אביה 3

02:10.94 2002 מכבי חיפה 513 ברזלי אביב 4

02:27.30 1997 מכבי פ.מ. רעות 578 דניאלי יעל 5

6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 27/07/2022
משחה 14 - 200 גב - גברים 19-99

מקצה: 1      10:25      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

02:08.51 2002 מכבי חיפה 513 וולקוב דניאל 1

02:03.39 2003 ירושלים רבתי 632 בן שטרית איתן 2

02:01.60 2003 מכבי חיפה 513 מראענה אדם 3

01:58.20 2001 מכבי חיפה 513 גרצ'יק דוד 4

02:00.90 1992 מכבי אשדוד 501 טומרקין יעקב 5

02:02.96 2000 הפועל ירושלים 120 טברובסקי בוריס 6

02:04.10 2001 מכבי חיפה 513 פולונסקי רון 7

02:13.36 2003 מכבי חיפה 513 גרנות נדב 8

9



 

 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 27/07/2022
משחה 15 - 100 פרפר - בנות 14-15

מקצה: 1      10:29      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

1

2

01:24.76 2008 ע.ל.ה עצמה רעננה 408 רידר עלמה 3

01:21.74 2008 הפועל שחייני הנגב 286 חרל"פ דנה 4

01:24.59 2008 הפועל קרית טבעון 247 זהבי יעל 5

01:29.39 2008 הפועל ירושלים 120 עליאן יסמין 6

7

8

9

מקצה: 2      10:31      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:20.67 2008 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל 440 קוממי תהל 0

01:18.55 2007 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל 440 נתן יובל 1

01:17.27 2007 בני הרצליה 409 שמאי בר 2

01:16.37 2008 הפועל דולפין נתניה 190 ינקובסקי אביטל 3

01:15.57 2008 הפועל קרית טבעון 247 רנדלר נגה 4

01:16.22 2008 מכבי חיפה 513 פרלמן יובל 5

01:16.96 2007 מכבי תל אביב 551 שפיגל דניאלה 6

01:17.50 2008 מכבי חיפה 513 האשול יארא 7

01:20.61 2007 מכבי תל אביב 551 שם טוב אליאן 8

01:21.05 2008 מכבי וייסגל 947 נירון מיקה 9

מקצה: 3      10:34      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:15.18 2007 ע.ל.ה עצמה רעננה 408 יוסף תמר שלומית 0

01:14.47 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 ברדיצ‘בסקי דניאלה 1

01:13.56 2008 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 פלמר תמה 2

01:12.88 2007 מכבי פ.מ. רעות 578 גולר לאה 3

01:11.47 2007 מכבי קרית ביאליק 531 סטרשינסקי ולריה 4

01:11.80 2008 SEALS מכבי ראשון לציון 541 שמש שיר 5

01:13.44 2008 מכבי חיפה 513 אבו חרש תאלה 6

01:13.92 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 ירקוני מעיין 7

01:14.55 2007 הפועל עומר 315 ספרינצין חגית 8

01:15.47 2008 מכבי כפר המכביה 902 מרדכי שחר 9



 

 

מקצה: 4      10:36      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:11.16 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 סבו רומי 0

01:11.09 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 גליקסר מורן 1

01:09.08 2007 SEALS מכבי ראשון לציון 541 נאומקין ליאל 2

01:08.15 2007 הפועל ירושלים 120 רביבי נצח 3

01:04.10 2008 מכבי חיפה 513 גרטופסקי צוף 4

01:07.89 2008 SEALS מכבי ראשון לציון 541 פינטר אביב 5

01:08.19 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 סימינקי סתיו 6

01:09.20 2008 הפועל דולפין נתניה 190 שגיא לילי 7

01:11.12 2007 מכבי נהריה 910 ויינר תמר 8

01:11.46 2008 SEALS מכבי ראשון לציון 541 פוזיילוב מיכל 9



 

 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 27/07/2022
משחה 16 - 100 פרפר - בנים 15-16

מקצה: 1      10:39      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

01:29.78 2007 הפועל ערד 232 הדר תומר 1

01:22.85 2007 מכבי מעלה אדומים 666 בנקין עילאי 2

01:20.78 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 קובדלו מרק 3

01:18.38 2007 הפועל פליפר חדרה 420 גליקין אושרי 4

01:19.69 2007 מכבי אשדוד 501 אבן חן אריאל 5

01:21.12 2007 הפועל שחייני הנגב 286 ערוסי שגיא 6

01:24.08 2007 מכבי אשדוד 501 יודין אדם 7

8

9

מקצה: 2      10:41      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:14.65 2007 הפועל ירושלים 120 אבו ג'ומא סאמי 0

01:13.98 2007 מכבי וייסגל 947 ופרינסקי יונתן 1

01:13.48 2007 הפועל עומר 315 סימקין אריאל 2

01:12.39 2007 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 עצמון טל 3

01:11.69 2007 הפועל קרית טבעון 247 גרייב חנא 4

01:11.98 2006 מכבי נצרת 920 אבו ראס נסראללה 5

01:12.61 2007 הפועל ירושלים 120 צירפוס מקסים 6

01:13.75 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 הנדלר אייל 7

01:14.51 2007 הפועל דולפין נתניה 190 אלגאוי דויד 8

01:15.20 2007 מכבי אשדוד 501 דנילוב אנדריי 9

מקצה: 3      10:43      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:10.81 2006 הפועל באר טוביה 170 קריטי רום 0

01:10.56 2007 הפועל דולפין נתניה 190 לוי עילי 1

01:10.42 2007 מכבי תמנון פרדסיה 336 ויסוסר אופק 2

01:09.77 2007 הפועל דולפין נתניה 190 מירונוב גיא 3

01:09.15 2007 הפועל עומר 315 אלטרמן זיו 4

01:09.55 2007 הפועל גליל עליון 343 ויצמן נווה 5

01:10.15 2007 מכבי פ.מ. רעות 578 סליטן איתי 6

01:10.44 2006 ע.ל.ה עצמה רעננה 408 אזקו ברק 7

01:10.57 2006 בני הרצליה 409 טויג תומר 8

01:10.89 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 בקאל עידן 9



 

 

 

מקצה: 4      10:45      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:08.13 2007 הפועל בת ים 422 פרסמן יוחאי 0

01:07.55 2006 הפועל שחייני הנגב 286 דבורה רימון 1

01:06.71 2006 ע.ל.ה עצמה רעננה 408 מילר גבריאל 2

01:06.20 2007 הפועל דולפין נתניה 190 טראונר עדי 3

01:06.01 2007 הפועל אילת 417 שטיינברג לב 4

01:06.14 2006 הפועל מועדון קרית אתא 431 אורלנקו ארתור 5

01:06.57 2006 מכבי כפר המכביה 902 קזאז יונתן 6

01:07.46 2007 הפועל פליפר חדרה 420 מוסקוביץ צוק 7

01:07.72 2006 מכבי שוהם 510 כהן איתמר 8

01:08.65 2007 הפועל ערד 232 חלפי עודד 9

מקצה: 5      10:47      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:04.10 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 רוזנצוויג ברק 0

01:03.47 2007 מכבי כפר המכביה 902 ברכר תמיר 1

01:03.15 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 שוורצמן רום 2

01:03.04 2006 מכבי אשדוד 501 פקר רן 3

01:02.74 2006 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 ליכטזון אריה 4

01:03.03 2006 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 מושאילוב גורדון 5

01:03.07 2007 בני הרצליה 409 אליזרוב בן 6

01:03.17 2007 הפועל דולפין נתניה 190 פישמן אדם 7

01:03.90 2007 Macedonia Stojanovski Goran 8

01:05.37 2006 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 עמידור איתן 9

מקצה: 6      10:49      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:02.41 2007 מכבי כפר המכביה 902 ישראלי איתי 0

01:01.96 2006 הפועל מ.א משגב 443 בירנבך מעין 1

01:01.59 2007 מכבי קרית אונו 564 קוברב דניס 2

01:00.97 2006 הפועל עמק חפר 233 סלע תום 3

01:00.85 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 דרור ארז 4

01:00.93 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 גרשגורין לאון 5

01:01.00 2006 מכבי שוהם 510 אביב עידו 6

01:01.66 2007 מכבי קרית אונו 564 הרצקה יהלי 7

01:02.07 2006 הפועל עירוני הוד השרון 220 פרובידושין יובל 8

01:02.56 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 אבו עמשה סלאח 9



 

 

מקצה: 7      10:51      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:00.38 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 ברוש יוחאי 0

00:59.80 2007 מכבי וייסגל 947 קליין פלג 1

00:59.25 2006 הפועל דולפין נתניה 190 אלפורט אנדרו 2

00:59.14 2007 הפועל עמק חפר 233 נדל תומס 3

00:58.04 2007 הפועל ירושלים 120 מקדונסקי רון 4

00:58.46 2006 הפועל דולפין נתניה 190 שולמן יובל 5

00:59.19 2007 מכבי כפר המכביה 902 שילר יהונתן 6

00:59.40 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 דותן אלון 7

01:00.16 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 סמארה סלים 8

01:00.74 2006 מכבי נהריה 910 אבוטבול אלמוג 9



 

 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 27/07/2022
משחה 17 - 100 פרפר - בנות 16-18

מקצה: 1      10:53      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

1

2

01:20.85 2005 מכבי נהריה 910 לנדמן ירין 3

01:19.74 2006 מכבי חיפה 513 שרון זיו 4

01:20.09 2005 מכבי תל אביב 551 וינשטוק נועה 5

6

7

8

9

מקצה: 2      10:56      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

01:16.67 2006 הפועל באר טוביה 170 לייבוביץ סתיו 1

01:15.68 2006 ע.ל.ה עצמה רעננה 408 גולדפוס רביד 2

01:14.53 2004 הפועל קרית טבעון 247 קדם שיר 3

01:13.60 2006 מכבי קרית ביאליק 531 חממה אמלי שני 4

01:13.61 2005 הפועל דולפין נתניה 190 ימין שירי 5

01:15.08 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 בירו אגם 6

01:15.89 2005 הפועל גליל עליון 343 גידסי שי 7

01:18.21 2005 הפועל מ.א משגב 443 רז יובל 8

9

מקצה: 3      10:58      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:12.83 2006 TLV SWIM 157 רחמים נעם 0

01:11.50 2006 הפועל מועדון קרית אתא 431 סולומון שוהם 1

01:11.36 2006 TLV SWIM 157 קוקיא דניאלה 2

01:09.67 2005 הפועל עירוני הוד השרון 220 סיבוני ליהי 3

01:09.24 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל 440 בוטבול עדן 4

01:09.28 2006 הפועל עירוני הוד השרון 220 שקד גילי 5

01:10.38 2006 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 דולינסקי עפרי 6

01:11.50 2005 מכבי שוהם 510 לביא יעל 7

01:12.21 2006 מכבי פ.מ. רעות 578 ספנסר אלינור 8

01:13.06 2005 מכבי פ.מ. רעות 578 אידליץ ניצן 9



 

 

מקצה: 4      11:00      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:08.21 2006 הפועל מועדון קרית אתא 431 רוט רעות 0

01:07.85 2004 בני הרצליה 409 אברהם איה 1

01:05.19 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 זאידה לייה 2

01:03.57 2006 הפועל ירושלים 120 ניסן לינוי 3

01:01.83 2005 הפועל בת ים 422 רכאח אופיר 4

01:03.33 2005 הפועל בת ים 422 יעיש נועה 5

01:04.12 2004 הפועל בת ים 422 ביביטקו מיקה 6

01:07.28 2005 הפועל ג'מים אילת 945 הולצמן נועה 7

01:07.90 2005 הפועל עירוני הוד השרון 220 גורבמן שי 8

01:08.40 2006 מכבי קרית אונו 564 גרין אבן טל נועה 9



 

 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 27/07/2022
משחה 18 - 100 פרפר - גברים 17-18

מקצה: 1      11:02      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

1

01:22.23 2005 מכבי תל אביב 551 באבו אדם 2

01:08.34 2004 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 רוזנר נמרוד 3

01:06.41 2005 הפועל עמק חפר 233 לייוי גיא 4

01:07.00 2005 הפועל בת ים 422 עבדלשאפי אדם 5

01:10.95 2005 מכבי כפר המכביה 902 אביזמר אסף 6

7

8

9

מקצה: 2      11:04      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:06.03 2005 מכבי אושן חדרה 447 צמני ענבר 0

01:05.55 2004 הפועל מועדון קרית אתא 431 ברגר נעם חיים 1

01:05.21 2005 מכבי נצרת 920 דיביני גוזיף 2

01:04.47 2005 מכבי תמנון פרדסיה 336 הולדשטיין אופק 3

01:03.92 2004 הפועל שחייני הנגב 286 שוסטר תומר 4

01:04.41 2005 הפועל בית שמש 207 גרסימוב זכריה 5

01:04.67 2005 הפועל עומר 315 רייכל יאיר 6

01:05.25 2005 הפועל גליל עליון 343 בסטיאנס יונתן 7

01:05.62 2005 הפועל גליל עליון 343 עמר יותם 8

01:06.10 2004 הפועל מועדון קרית אתא 431 נוטינן-אוסטרוב יונתן 9

מקצה: 3      11:06      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:03.48 2005 מכבי כפר המכביה 902 רחמים גל 0

01:03.06 2004 מכבי כפר המכביה 902 מרצולו סמואל 1

01:02.66 2005 הפועל עירוני הוד השרון 220 בזמן אלי 2

01:02.45 2005 הפועל נס ציונה 193 קליינר סתיו 3

01:02.31 2004 הפועל מועדון קרית אתא 431 סולומון טימור 4

01:02.34 2004 מכבי חיפה 513 לוי תומר 5

01:02.47 2005 מכבי וייסגל 947 עיזר עידו 6

01:02.88 2005 מכבי כפר המכביה 902 שמואלי פלג 7

01:03.44 2005 מכבי כפר המכביה 902 גליל אביב 8

01:03.90 2004 מכבי סח'נין 465 אסדי פיראס 9



 

 

 

מקצה: 4      11:08      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:01.88 2004 בני הרצליה 409 טהר אילון 0

01:01.70 2004 מכבי קרית אונו 564 פיינברג עידו 1

01:00.69 2004 הפועל ירושלים 120 רביבי ידיד 2

00:59.54 2004 מכבי כפר המכביה 902 שומסקי עידן 3

00:59.11 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 ג'אן ירדן 4

00:59.31 2004 מכבי קרית ביאליק 531 יחביץ טל 5

00:59.95 2005 מכבי וייסגל 947 קירה אדם 6

01:00.87 2005 מכבי אשדוד 501 סברנסקי מקסים 7

01:01.76 2005 בני הרצליה 409 מגן אדר 8

01:02.00 2004 בני הרצליה 409 דרעי עידו 9

מקצה: 5      11:10      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

00:58.45 2004 הפועל ירושלים 120 גליבינסקי אלכסיי 0

00:58.13 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 חי ניר 1

00:56.44 2005 מכבי קרית אונו 564 חלג יהב 2

00:55.35 2004 מכבי חיפה 513 אבו חרש בשאר 3

00:54.51 2004 הפועל עירוני הוד השרון 220 קריציבסקי דניאל 4

00:55.05 2004 הפועל אולימפ נתניה 410 יוסיפוב דניאל 5

00:55.74 2004 מכבי קרית אונו 564 דנציגר ענבר 6

00:56.80 2004 מכבי קרית ביאליק 531 אייכל דניאל 7

00:58.35 2004 הפועל ג'מים אילת 945 ביטון גיא רפאל 8

00:58.47 2004 מכבי חיפה 513 וידה עדי 9



 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 27/07/2022
משחה 19 - 100 פרפר - נשים 19-99

מקצה: 1      11:12      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

01:08.36 2002 מכבי כפר המכביה 902 מטלניצקי אניטה 0

01:05.39 2003 מכבי חיפה 513 אטוס רומי 1

01:04.28 2003 הפועל עומר 315 פרידמן שני רבקה 2

01:02.41 2003 מכבי חיפה 513 הראל רז 3

00:58.51 2003 מכבי קרית ביאליק 531 גורבנקו אנסטסיה 4

01:00.78 2001 מכבי כפר המכביה 902 לווי מאי 5

01:02.86 2001 ירושלים רבתי 632 שפילקו ג‘סיקה 6

01:05.24 2002 מכבי פ.מ. רעות 578 שגב נעם 7

01:06.89 2003 מכבי חיפה 513 גורן בר 8

9



 

 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 27/07/2022
משחה 20 - 100 פרפר - גברים 19-99

מקצה: 1      11:14      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

01:11.69 2003 מכבי וייסגל 947 וולפרט רון 1

00:58.21 1999 מכבי חיפה 513 שמואלי בן 2

00:54.37 2001 ירושלים רבתי 632 מזרחי ליאור 3

00:52.05 2002 הפועל עירוני הוד השרון 220 כהן גרומי גל 4

00:53.91 2001 מכבי קרית ביאליק 531 קונין דן 5

00:57.06 2003 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 הראל שחר 6

7

8

9

מקצה: 2      11:16      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

00:58.26 1999 מכבי קרית ביאליק 531 מיטלמן מייקל 1

00:57.31 2002 מכבי חיפה 513 וולקוב אלכס 2

00:54.32 2001 מכבי חיפה 513 כהן עילי 3

00:51.81 2000 הפועל ירושלים 120 פרנקל תומר 4

00:53.48 2002 הפועל ירושלים 120 גריונטל סמיון 5

00:54.84 2003 הפועל גליל עליון 343 לוי אביתר חיים 6

01:00.22 2002 מכבי חיפה 513 וייסבורג שמואל 7

8

9



 

 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 27/07/2022
משחה 21 - 400 חופשי - נשים 14-99

מקצה: 1      11:19      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

05:23.43 2008 הפועל דולפין נתניה 190 פורת אביגיל 1

05:13.02 2008 מכבי וייסגל 947 נירון מיקה 2

05:10.51 2008 מ.ס. רמלה 951 רוס ניקול 3

05:08.32 2005 הפועל דולפין נתניה 190 בן חיים מאיה 4

05:10.22 2008 מכבי שוהם 510 זיסמן תמר 5

05:10.89 2008 ע.ל.ה עצמה רעננה 408 יוקליס צופיה 6

05:22.24 2006 הפועל מ.א משגב 443 קרסו מעיין 7

05:28.31 2008 הפועל עמק חפר 233 קדוש נועה 8

9

מקצה: 2      11:25      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

05:07.90 2007 מכבי תמנון פרדסיה 336 רון זיו 0

05:07.43 2004 מכבי וייסגל 947 וולקוב אליזבת 1

05:04.35 2007 מכבי שוהם 510 שטייר מעיין 2

05:00.36 2008 הפועל מ.א משגב 443 שהם איילה 3

04:59.85 2008 SEALS מכבי ראשון לציון 541 קרליגנו אגם 4

05:00.22 2005 בני הרצליה 409 קצב ליה 5

05:01.55 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 קדם שירה 6

05:06.04 2005 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 בן ציון איה 7

05:07.65 2008 מכבי נהריה 910 סנובסקי מישל 8

05:08.02 2007 בני הרצליה 409 גד שחר 9

מקצה: 3      11:31      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

04:59.12 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים 235 בן ארויה מיכל 0

04:57.75 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל 440 קשוע מאיה 1

04:55.42 2008 הפועל בת ים 422 אילין יאנה 2

04:52.59 2008 מכבי קרית ביאליק 531 טאובין ניקול 3

04:51.15 2004 הפועל דולפין נתניה 190 שלגל גיא 4

04:52.15 2008 מכבי קרית ביאליק 531 שם טוב רותם 5

04:53.94 2008 בני הרצליה 409 ברוך נוגה 6

04:56.46 2008 הפועל עמק חפר 233 סלע ליבי 7

04:58.58 2005 מכבי שוהם 510 חנאל אורי עדה 8

04:59.13 2008 הפועל דולפין נתניה 190 ברזילי ערבה 9



 

 

 

 

מקצה: 4      11:38      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

04:48.23 2008 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 הראל ירדן 0

04:46.07 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 חודי איילה 1

04:44.04 2007 הפועל ירושלים 120 סייביץ‘ אמילי 2

04:33.42 2004 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 גולדנברג עדן 3

04:22.95 2006 הפועל בת ים 422 אדיר אופק 4

04:28.18 2002 בני הרצליה 409 אנגלנדר מיה 5

04:41.64 2004 הפועל עמק יזרעאל 196 אשכנזי טל 6

04:44.68 2007 הפועל ירושלים 120 די פורטו מיקה 7

04:46.90 2006 מכבי כפר המכביה 902 אנג‘ל עדי 8

04:50.43 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 ארד ליאה 9

מקצה: 5      11:44      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

04:47.84 2008 הפועל פליפר חדרה 420 טובלין יאצ'בסקיה עדה 0

04:46.07 2005 הפועל שחייני הנגב 286 נבו חנה 1

04:43.97 2007 הפועל קרית טבעון 247 פנחס נעמה 2

04:29.29 2000 הפועל בית שמש 207 גירלואנצה עדן 3

04:20.80 2006 מכבי קרית ביאליק 531 שורץ עומר 4

04:26.58 2005 הפועל בת ים 422 סגל יובל 5

04:38.61 2007 בני הרצליה 409 ברדרן נעה 6

04:44.45 2006 הפועל ירושלים 120 דל מונטה בן עמרם תמר 7

04:46.63 2006 הפועל מ.א משגב 443 סוקולסקי אלכסנדרה 8

04:50.38 2006 מכבי קרית אונו 564 כהן עופרי 9

מקצה: 6      11:50      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

04:47.83 2004 הפועל דולפין נתניה 190 ברלינסקי אנה 0

04:45.02 2006 מכבי קרית אונו 564 חורש ענבר 1

04:42.71 2008 TLV SWIM 157 גולוס אמילי 2

04:28.52 1993 הפועל בית שמש 207 פביאן אווה מריאל 3

04:18.54 2003 מכבי פ.מ. רעות 578 זילברברג נגה 4

04:23.28 2003 הפועל עירוני הוד השרון 220 גבלן אורין 5

04:35.03 2000 מכבי כפר המכביה 902 פליישמן אביטל 6

04:44.26 2004 הפועל ירושלים 120 נחמיה מיקה 7

04:46.48 2006 הפועל עירוני הוד השרון 220 דואק עפרי 8

04:49.31 2005 הפועל עירוני הוד השרון 220 חן נויה 9



 

 

 

 

 

Start list: 26/07/2022

איגוד השחייה בישראל

אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים - 27/07/2022
משחה 22 - 400 חופשי - גברים 15-99

מקצה: 1      11:50      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

0

1

2

05:08.69 2007 מכבי קרית אונו 564 רייספלד אלון 3

05:04.94 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 ויטמן אביב 4

05:04.96 2007 הפועל עירוני הוד השרון 220 ארליך עילי 5

6

7

8

9

מקצה: 2      11:56      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

04:58.49 2007 מכבי קרית אונו 564 קוצר איתן 0

04:53.14 2006 מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג 553 ברגיג עמית 1

04:46.88 2005 הפועל דולפין נתניה 190 אטלי רון 2

04:44.85 2007 הפועל רמת הנגב (מתנ"ס) 287 בן ציון נדב 3

04:44.65 2007 מכבי קרית ביאליק 531 שולמן איתי 4

04:44.67 2007 הפועל דולפין נתניה 190 לוי ירין 5

04:46.19 2006 מכבי קרית אונו 564 מטלניצקי ארטור 6

04:48.14 2007 הפועל פליפר חדרה 420 שאול גיל 7

04:53.47 2007 מכבי קרית אונו 564 אלון אורי 8

9

מקצה: 3      12:02      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

04:43.39 2007 TLV SWIM 157 אסטחוב מייקל 0

04:41.01 2007 מכבי פ.מ. רעות 578 סלבי זלבוביץ גבריאל 1

04:40.62 2007 הפועל גליל עליון 343 כרמלי רואי 2

04:39.77 2004 ירושלים רבתי 632 אבוהב שאול 3

04:37.67 2007 הפועל דולפין נתניה 190 גל יואב 4

04:39.20 2007 מכבי נהריה 910 נטף איתי 5

04:40.54 2006 מכבי חיפה 513 לוינסון עודד 6

04:40.74 2007 הפועל קרית טבעון 247 אורן אלון 7

04:42.49 2007 מכבי קרית ביאליק 531 לויצקי איתי 8

04:44.18 1992 מכבי חיפה 513 כהן שגיא 9



 

 

 

מקצה: 4      12:08      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

04:36.89 2007 בני הרצליה 409 כץ יניב 0

04:34.51 2007 הפועל עמק חפר 233 צימרמן זוהר 1

04:32.92 2003 מכבי כפר המכביה 902 רויטר עידו 2

04:30.85 2006 בני הרצליה 409 פריאל ניר 3

04:30.37 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 סטרוז עידן צבי 4

04:30.69 2005 הפועל דולפין נתניה 190 סבן עידו 5

04:31.37 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 פדילה אחמד 6

04:33.01 2007 הפועל בת ים 422 פרסמן יוחאי 7

04:36.01 2006 מכבי כפר המכביה 902 קזאז יונתן 8

04:36.93 2006 מכבי קרית אונו 564 דרי יונתן 9

מקצה: 5      12:14      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

04:30.17 2006 בני הרצליה 409 מגן אורן 0

04:28.82 2004 ע.ל.ה עצמה רעננה 408 ויצברג יאיר 1

04:26.68 2006 TLV SWIM 157 ברון רוי 2

04:25.06 2007 הפועל בת ים 422 ז‘ורבסקי עידן 3

04:24.67 2006 הפועל מ.א משגב 443 בירנבך מעין 4

04:24.85 2005 מכבי וייסגל 947 רוזנשטרך יהונתן 5

04:25.73 2006 הפועל עירוני הוד השרון 220 אבני שגיא 6

04:28.00 2007 בני הרצליה 409 פריזוס אלקיס אלון 7

04:28.89 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 פרנקל רועי 8

04:30.22 2006 מכבי קרית אונו 564 שחר אמיר 9

מקצה: 6      12:20      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

04:21.79 2007 מכבי קרית ביאליק 531 ריסין דקל 0

04:15.21 2006 SEALS מכבי ראשון לציון 541 רומם תמיר 1

04:09.68 2005 מכבי כפר המכביה 902 שקלים שביט 2

04:02.77 2000 מכבי פ.מ. רעות 578 פרימיס גיא 3

03:54.94 2004 מכבי שוהם 510 רומנו יואב 4

03:59.41 2000 הפועל עמק יזרעאל 196 רוסין יונתן 5

04:05.01 2002 הפועל ירושלים 120 כהן זיו 6

04:11.92 2007 מכבי וייסגל 947 טרייבוך אלן 7

04:18.29 2007 הפועל עמק חפר 233 שחר נעם 8

04:22.75 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 ורשבסקי יותם 9



 

 

 

מקצה: 7      12:26      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

04:21.12 2004 הפועל מועדון קרית אתא 431 סולומון טימור 0

04:14.83 2005 מכבי פ.מ. רעות 578 זילברברג דן 1

04:07.71 2004 מכבי וייסגל 947 מנטין ירון 2

04:01.75 2001 מכבי פ.מ. רעות 578 הלוי כליל 3

03:54.59 2000 מכבי אשדוד 501 לוקטב דניס 4

03:58.87 2005 הפועל בת ים 422 גורלניק מאור 5

04:03.69 2004 הפועל בת ים 422 אילין אלון 6

04:10.45 2006 מכבי קרית אונו 564 הנדלר איתי 7

04:17.04 2007 מכבי קרית אונו 564 קוברב דניס 8

04:22.59 2004 הפועל דולפין נתניה 190 קרלמן יובל 9

מקצה: 8      12:32      מוקדמות
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה קוד אגודה שם משפחה שם פרטי מסלול

04:20.91 2003 הפועל כפר סבא ב. ב. 464 טל יהודה 0

04:13.87 2007 הפועל בת ים 422 נובוסד נתנאל 1

04:06.33 2005 מכבי חיפה 513 ברוך דניאל 2

03:59.42 2003 הפועל ירושלים 120 אחדות יונתן 3

03:49.77 2000 מכבי קרית ביאליק 531 סולובייציק בר 4

03:57.52 1998 בני הרצליה 409 רודיטי מתן 5

04:02.80 2002 SEALS מכבי ראשון לציון 541 רוזנברג ניק 6

04:09.97 2005 SEALS מכבי ראשון לציון 541 דמלין יהב 7

04:15.80 2004 הפועל נס ציונה 193 עזריאל איתי 8

04:22.49 2007 מכבי אשדוד 501 שטיינברג אוראל 9


