
 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 4X50 - 1 חופשי שליחים - בוגרות 14-99

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

0

1

NT הפועל ירושלים 2

2001 אביטל נובוסלוב 1

2006 לינוי ניסן 2

2007 מיכל שרב 3

2007 מיקה די פורטו 4

02:12.00 הפועל נס ציונה 3

2005 אליה יהודה 1

2007 מיכל לוי 2

2005 רותם חגאי 3

2002 שני צביטוב 4

02:09.00 מכבי ראשון לציון
SEALS 4

2005 אליס גנטמן 1

2006 אליסה משקוביץ 2

2005 שלי פרברוביץ 3

2003 רותם כהן 4

02:10.00 הפועל קרית טבעון 5

2006 אלהאם תאברי 1

2007 נועה לנגזם 2

2007 יעלי טפלר 3

2007 נעמה פנחס 4

02:12.00 מכבי קרית ביאליק 6

2006 עדי אייכל 1

2006 נאור נחושתן 2

2006 נעה יונה 3

2007 סילין עמורי 4

NT הפועל ירושלים 7

2007 אמילי סייביץ‘ 1

2004 מיקה נחמיה 2



 

 

זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

2007 נצח רביבי 3

2005 עינב רונן 4

8

9



 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 4X50 - 1 חופשי שליחים - בוגרות 14-99

מקצה: 2            גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

02:04.00 הפועל קרית טבעון 0

2004 תומר טל 1

2005 רומי קלר 2

2004 מיה בנטל 3

2004 שיר קדם 4

02:02.00 מתנ"ס רמת הנגב 1

2006 עפרי דולינסקי 1

2004 קמילה הרשקוביץ 2

2005 יהל יפת 3

2005 איה בן ציון 4

02:00.00 הפועל מועדון קרית אתא 2

2006 רעות רוט 1

2005 עדי ארגז 2

2006 שני שלום 3

2006 שוהם סולומון 4

01:59.00 הפועל כפר סבא ב. ב. 3

2007 איילה חודי 1

2005 ליה פיינמסר 2

2004 עדן גולדנברג 3

2007 רומי סבו 4

01:56.00 הפועל מ.א משגב 4

2006 אלכסנדרה סוקולסקי 1

2007 אלמה גלסמן 2

2006 מעיין קרסו 3

2007 שאין גולנד 4

01:58.00 הפועל מועדון קרית אתא 5

2003 עמית רוט 1

2004 זיו הראל 2

2003 מיה שלם 3

2004 שקד גבאי 4



 

 

זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

01:59.50 הפועל כפר סבא ב. ב. 6

2005 ארבל ענבר 1

2006 לייה זאידה 2

2007 נוי גוטליב 3

2005 רומי ארליך 4

02:02.00 מכבי קרית ביאליק 7

2006 אנה טימושנקו 1

2007 ולריה סטרשינסקי 2

2006 ענבל חזן 3

2006 עומר שורץ 4

02:04.00 מכבי ראשון לציון
SEALS 8

2006 שירה גמליי 1

2006 קרן אייזברוך 2

2005 תום מיניס 3

2005 פולינה רוזיצקי 4

02:04.00 הפועל מ.א משגב 9

2006 אמיתה שמבו אשר אוונס 1

2005 יובל רז 2

2007 מיטל פליקשטיין 3

2007 שי לסקה 4



 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 4X50 - 2 חופשי שליחים - בוגרים 15-99

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

0

NT הפועל פלרם זבולון 1

2005 איתן רכליס 1

2006 דביר בורנשטיין 2

2006 זאק זכריי לישצינסקי 3

1987 יורי לוין 4

NT הפועל ירושלים 2

2003 איתי אטיאס 1

2004 אלכסיי גליבינסקי 2

2000 בוריס טברובסקי 3

2003 בנימין זלצמן 4

01:52.00 ירושלים רבתי 3

2003 אילן פודקופייב 1

2003 יואל סיילוב 2

2004 עומר מור-יוסף 3

2004 שאול אבוהב 4

01:50.00 הפועל מועדון קרית אתא 4

2006 ארתור אורלנקו 1

2005 יאיר דגן 2

2006 אלכסנדר גיטמן 3

2003 יניר רשף 4

01:51.00 הפועל מועדון קרית אתא 5

2004 טימור סולומון 1

2003 איציק אלקרייף 2

2004 נעם חיים ברגר 3

2004 ניקי קרלשטיין 4

01:54.00 הפועל נס ציונה 6

2004 איתי עזריאל 1

2004 יואב דוידוביץ 2

2003 ניר קלמנוביץ 3



 

 

זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

2005 סתיו קליינר 4

NT הפועל ירושלים 7

2004 ידיד רביבי 1

2003 יונתן בלום 2

2005 ים אלבז 3

2003 מיכאל פאחט 4

8

9



 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 4X50 - 2 חופשי שליחים - בוגרים 15-99

מקצה: 2      09:15      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

01:44.00 הפועל מ.א משגב 0

2006 אוריאל ארקה 1

2004 איתי שטגר 2

2006 מעין בירנבך 3

2003 רועי בן אליעזר 4

01:43.00 מתנ"ס רמת הנגב 1

2006 ניב כהן 1

2003 נעם ללויה 2

2006 יובל שאולי 3

2004 יובל קליין 4

01:40.00 ירושלים רבתי 2

2003 איתן בן שטרית 1

2001 כריסטיאן פיצ‘וגין 2

2001 ליאור מזרחי 3

2002 מאור גרין 4

01:38.00 מכבי קרית ביאליק 3

2006 אדם אושמיאנסקי 1

1999 מייקל מיטלמן 2

2005 רוני פסיקובסקי 3

2000 למר רודוב 4

00:00.00 מכבי ראשון לציון
SEALS 4

2006 אלון דותן 1

2005 יהב דמלין 2

2005 דוד יעקב 3

2004 גולייב דנילה 4

01:33.00 מכבי קרית ביאליק 5

2004 דניאל אייכל 1

2001 מקסים ציפרוב 2

2001 דן קונין 3

2000 בר סולובייציק 4



 

 

זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

01:40.00 מכבי ראשון לציון
SEALS 6

2005 סטפן אומלצינקו 1

2002 ניק רוזנברג 2

2004 עומרי לוי 3

2006 תמיר רומם 4

01:42.00 הפועל כפר סבא ב. ב. 7

2004 יובל דור 1

2002 מואמן מנסור 2

2005 ניב לאור 3

2003 שחר הראל 4

01:44.00 הפועל כפר סבא ב. ב. 8

2005 ירדן ג'אן 1

2006 סלאח אבו עמשה 2

2006 סלים סמארה 3

2005 עילי בן פרץ 4

01:50.00 הפועל גליל עליון 9

2005 יותם עמר 1

2003 אביתר חיים לוי 2

2004 צור ביטון 3

2005 יונתן בסטיאנס 4



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 3 - 400 מעורב אישי - בוגרות 14-99

מקצה: 1      09:20      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

NT 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. רומי סבו 3

NT 2006 הפועל דולפין נתניה אוה דטנו 4

NT 2006 הפועל מ.א משגב אמיתה שמבו אשר אוונס 5

NT 2007 מתנ"ס רמת הנגב שחר אל-גד 6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 3 - 400 מעורב אישי - בוגרות 14-99

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

06:08.13 2005 מתנ"ס רמת הנגב איה בן ציון 0

05:52.76 2006 הפועל ירושלים תמר דל מונטה בן עמרם 1

05:50.52 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. מורן גליקסר 2

05:41.23 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. שי רפאלי 3

05:06.70 2006 הפועל ירושלים לינוי ניסן 4

05:08.18 2005 הפועל ירושלים עינב רונן 5

05:46.33 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. תמר דר 6

05:52.18 2007 הפועל ירושלים נצח רביבי 7

06:04.52 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. ארד גל 8

06:10.18 2003 מכבי פ.מ. רעות גלי פסקרה 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 4 - 400 מעורב אישי - בוגרים 15-99

מקצה: 1      09:32      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

NT 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. שאדי קאסם 3

NT 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. עידן צבי סטרוז' 4

NT 2006 הפועל קרית טבעון מיכאל נמקשטנסקי 5

6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 4 - 400 מעורב אישי - בוגרים 15-99

מקצה: 2      09:37      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

05:53.86 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. אילון מסקופ 0

05:20.27 2006 הפועל מ.א משגב אוריאל ארקה 1

04:51.49 2004 הפועל גליל עליון צור ביטון 2

04:44.91 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ירדן ג'אן 3

04:20.52 2003 ירושלים רבתי איתן בן שטרית 4

04:29.25 2004 מכבי קרית ביאליק דניאל אייכל 5

04:50.32 2005 הפועל מועדון קרית אתא יאיר דגן 6

05:00.82 2003 הפועל כפר סבא ב. ב. יהודה טל 7

05:44.85 2006 מתנ"ס רמת הנגב יובל שאולי 8

NT 2004 הפועל מועדון קרית אתא טימור סולומון 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 5 - 100 גב - בוגרות 14-99

מקצה: 1      09:42      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2007 הפועל ירושלים מיקה די פורטו 0

NT 2005 SEALS מכבי ראשון לציון שיראל פוזיילוב 1

01:35.22 2004 הפועל כפר סבא ב. ב. שובל אנטיפוב 2

01:32.37 2007 הפועל קרית טבעון נועה לנגזם 3

01:30.86 2004 הפועל קרית טבעון שיר קדם 4

01:31.40 2007 הפועל פלרם זבולון בסימה נסראלה 5

01:33.99 2006 הפועל פלרם זבולון גנא חסן 6

NT 2002 הפועל נס ציונה שני צביטוב 7

NT 2006 מכבי קרית ביאליק אנה טימושנקו 8

NT 2007 הפועל מ.א משגב שי לסקה 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 5 - 100 גב - בוגרות 14-99

מקצה: 2      09:45      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:27.25 2006 מכבי קרית ביאליק עדי אייכל 0

01:27.21 2006 הפועל מועדון קרית אתא שוהם סולומון 1

01:25.78 2007 הפועל גליל עליון מרח שמאלי 2

01:22.89 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. ליה סלוצקר 3

01:22.65 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. גוני לזר 4

01:22.86 2006 הפועל פלרם זבולון אמלי שני חממה 5

01:24.27 2007 הפועל נס ציונה מיכל לוי 6

01:26.64 2007 מכבי קרית ביאליק ולריה סטרשינסקי 7

01:27.22 2007 הפועל מ.א משגב שאין גולנד 8

01:30.23 2006 מכבי קרית ביאליק גבריאלה פנחסוב 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 5 - 100 גב - בוגרות 14-99

מקצה: 3      09:48      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:20.41 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. איילה חודי 0

01:17.48 2007 מכבי אושן חדרה אופיר פרי 1

01:16.88 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. תמר דר 2

01:15.90 2005 מתנ"ס רמת הנגב יהל יפת 3

01:15.19 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. שי רפאלי 4

01:15.25 2007 מכבי קרית ביאליק אנסטסיה אקסלורד 5

01:16.33 2005 מכבי פ.מ. רעות ניצן אידליץ 6

01:17.39 2005 מתנ"ס רמת הנגב דנה בולטיאן 7

01:20.10 2007 מכבי קרית ביאליק סילין עמורי 8

01:21.08 2004 הפועל קרית טבעון מיה בנטל 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 5 - 100 גב - בוגרות 14-99

מקצה: 4      09:51      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:15.13 2007 הפועל דולפין נתניה דניאלה אלגאוי 0

01:14.41 2007 הפועל ירושלים מיכל שרב 1

01:14.02 2006 מכבי קרית ביאליק עומר שורץ 2

01:12.09 2004 הפועל קרית טבעון תומר טל 3

01:11.70 2006 מכבי קרית ביאליק נאור נחושתן 4

01:11.97 2006 מכבי קרית ביאליק נעה יונה 5

01:13.73 2005 SEALS מכבי ראשון לציון שלי פרברוביץ 6

01:14.34 2005 הפועל דולפין נתניה שירי ימין 7

01:14.94 2003 הפועל מועדון קרית אתא עמית רוט 8

01:15.15 2006 הפועל דולפין נתניה יעל רביד 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 5 - 100 גב - בוגרות 14-99

מקצה: 5      09:54      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:11.48 2005 הפועל קרית טבעון רומי קלר 0

01:10.93 2005 הפועל מועדון קרית אתא עדי ארגז 1

01:10.12 2005 SEALS מכבי ראשון לציון אליס גנטמן 2

01:08.27 2001 הפועל ירושלים אביטל נובוסלוב 3

01:08.05 2007 הפועל מ.א משגב מיטל פליקשטיין 4

01:08.13 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ליה פיינמסר 5

01:09.09 2007 הפועל מ.א משגב אלמה גלסמן 6

01:10.37 2005 SEALS מכבי ראשון לציון תום מיניס 7

01:11.34 2005 הפועל גליל עליון מאיה בהט 8

01:11.62 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. לייה זאידה 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 6 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 1      09:57      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

NT 2006 מכבי קרית ביאליק אנטון קוסט 1

NT 2006 מכבי קרית ביאליק אדם אושמיאנסקי 2

NT 2003 ירושלים רבתי יואל סיילוב 3

NT 1999 מתנ"ס רמת הנגב שי חצ'טורוב 4

NT 2003 מכבי קרית ביאליק לירון קלוגר 5

NT 2005 הפועל גליל עליון יונתן בסטיאנס 6

NT 2006 הפועל נס ציונה איתי שרון 7

NT 2006 הפועל נס ציונה רותם קסלברנר 8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 6 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 2      10:00      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:25.11 2005 הפועל נס ציונה סתיו קליינר 0

01:23.25 2006 הפועל קרית טבעון מיכאל נמקשטנסקי 1

01:15.83 2003 הפועל מועדון קרית אתא יניר רשף 2

01:14.87 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. ניצן ישראל פופ 3

01:12.22 2002 ירושלים רבתי מאור גרין 4

01:13.79 2004 הפועל כפר סבא ב. ב. יובל דור 5

01:15.58 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. שאדי קאסם 6

01:17.16 2006 מתנ"ס רמת הנגב אילאי צירקסקי 7

01:24.17 2004 ירושלים רבתי עומר מור-יוסף 8

01:31.38 2005 הפועל קרית טבעון עידו טל 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 6 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 3      10:03      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:10.03 2004 הפועל מועדון קרית אתא נעם חיים ברגר 0

01:09.06 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. סלאח אבו עמשה 1

01:08.55 2004 הפועל מ.א משגב איתי שטגר 2

01:08.27 2005 מתנ"ס רמת הנגב מיכאל פובר 3

01:07.49 2005 הפועל ירושלים ים אלבז 4

01:07.60 2006 הפועל מועדון קרית אתא אלכסנדר גיטמן 5

01:08.40 2006 הפועל ירושלים אושר סמוחבלוב 6

01:08.78 2006 מכבי קרית ביאליק ליאל בוזי 7

01:09.74 2006 מכבי קרית ביאליק ארתור קרבאייב 8

01:10.53 2004 הפועל נס ציונה איתי עזריאל 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 6 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 4      10:06      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:05.27 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. סלים סמארה 0

01:05.08 2004 SEALS מכבי ראשון לציון גולייב דנילה 1

01:04.51 2006 SEALS מכבי ראשון לציון תמיר רומם 2

01:02.73 2003 מתנ"ס רמת הנגב נעם ללויה 3

01:01.95 2004 הפועל קרית טבעון רום ביתן 4

01:02.09 2003 הפועל דולפין נתניה בר גוטמן 5

01:04.40 2003 מכבי קרית ביאליק קיריל מחרקוב 6

01:04.90 2004 מתנ"ס רמת הנגב יובל קליין 7

01:05.21 2005 הפועל מועדון קרית אתא שון דצקובסקי 8

01:05.40 2004 מכבי קרית ביאליק אלעד צור 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 6 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 5      10:09      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:59.60 2006 מכבי קרית ביאליק איתי רוזנפלד 0

00:57.35 2005 SEALS מכבי ראשון לציון סטפן אומלצינקו 1

00:56.15 2002 הפועל כפר סבא ב. ב. מואמן מנסור 2

00:55.65 2001 ירושלים רבתי ליאור מזרחי 3

00:51.29 1993 הפועל דולפין נתניה דוד גמבורג 4

00:55.52 2000 הפועל ירושלים בוריס טברובסקי 5

00:55.86 2002 SEALS מכבי ראשון לציון ניק רוזנברג 6

00:57.02 2003 הפועל גליל עליון אביתר חיים לוי 7

00:59.34 1999 מכבי קרית ביאליק מייקל מיטלמן 8

01:01.71 2006 מתנ"ס רמת הנגב ניב כהן 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 7 - 200 חזה  - בוגרות 14-99

מקצה: 1      10:12      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2007 הפועל קרית טבעון נעמה פנחס 0

NT 2007 הפועל קרית טבעון יעלי טפלר 1

NT 2005 הפועל דולפין נתניה מיכל הרמן 2

03:22.56 2007 הפועל פלרם זבולון בסימה נסראלה 3

03:12.67 2007 הפועל מועדון קרית אתא אילנה ולינסקי 4

03:19.44 2006 הפועל מועדון קרית אתא שני שלום 5

03:28.66 2007 הפועל דולפין נתניה מוריה משרקי 6

NT 2006 הפועל פלרם זבולון אמלי שני חממה 7

NT 2007 הפועל ירושלים מאריבל עאמר 8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 7 - 200 חזה  - בוגרות 14-99

מקצה: 2      10:17      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

03:03.62 2007 מתנ"ס רמת הנגב שחר אל-גד 0

03:01.97 2006 הפועל ירושלים תמר דל מונטה בן עמרם 1

03:00.72 2004 הפועל מועדון קרית אתא זיו הראל 2

02:59.24 2006 מכבי פ.מ. רעות אלינור ספנסר 3

02:57.89 2006 מכבי פ.מ. רעות שירה וירטשפטר 4

02:58.87 2005 מכבי פ.מ. רעות ניצן אידליץ 5

02:59.26 2006 SEALS מכבי ראשון לציון אגם בירו 6

03:01.03 2005 מתנ"ס רמת הנגב יהל יפת 7

03:02.88 2007 SEALS מכבי ראשון לציון קדושה שירה 8

03:04.10 2007 הפועל קרית טבעון נועה לנגזם 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 7 - 200 חזה  - בוגרות 14-99

מקצה: 3      10:21      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:54.48 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. אמרי זבולון 0

02:48.52 2003 הפועל מועדון קרית אתא מיה שלם 1

02:48.18 2007 הפועל מ.א משגב אלמה גלסמן 2

02:40.39 2005 הפועל ירושלים עינב רונן 3

02:27.93 2003 מכבי פ.מ. רעות גלי פסקרה 4

02:39.04 2006 SEALS מכבי ראשון לציון קרן אייזברוך 5

02:42.78 2006 SEALS מכבי ראשון לציון שירה גמליי 6

02:48.20 2004 מכבי פ.מ. רעות שירלי וייס 7

02:49.54 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. נוי גוטליב 8

02:56.25 2006 הפועל דולפין נתניה אוה דטנו 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 8 - 200 חזה  - בוגרים 15-99

מקצה: 1      10:25      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

NT 2006 הפועל פלרם זבולון איתמר גולן 1

03:07.71 2006 מתנ"ס רמת הנגב יובל שאולי 2

02:53.22 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. אלון עטר 3

02:45.96 2006 הפועל מועדון קרית אתא אלכסנדר גיטמן 4

02:52.93 2006 SEALS מכבי ראשון לציון איתן בוגדן 5

02:53.90 2003 הפועל מועדון קרית אתא איציק אלקרייף 6

NT 2006 מכבי קרית ביאליק איתי רוזנפלד 7

8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 8 - 200 חזה  - בוגרים 15-99

מקצה: 2      10:29      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:42.38 2006 מכבי קרית ביאליק אנטון קוסט 0

02:41.41 2005 מכבי קרית ביאליק שי קוברינסקי 1

02:33.45 2004 הפועל ירושלים יאן גלושקו 2

02:31.17 2005 הפועל מועדון קרית אתא יאיר דגן 3

02:14.09 2001 ירושלים רבתי כריסטיאן פיצ‘וגין 4

02:24.14 2004 הפועל בת ים ים בכר 5

02:32.43 1987 הפועל פלרם זבולון יורי לוין 6

02:33.62 2001 מכבי קרית ביאליק דן קונין 7

02:41.58 2004 הפועל מועדון קרית אתא ניקי קרלשטיין 8

02:42.71 2006 הפועל ירושלים עידו לוי 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 9 - 200 חופשי - בוגרות 14-99

מקצה: 1      10:33      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

NT 2007 מכבי קרית ביאליק סילין עמורי 3

NT 2007 הפועל נס ציונה נטע ברזני 4

NT 2007 הפועל דולפין נתניה מוריה משרקי 5

6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 9 - 200 חופשי - בוגרות 14-99

מקצה: 2      10:37      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2006 הפועל קרית טבעון אלהאם תאברי 0

NT 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. לייה זאידה 1

NT 2002 הפועל נס ציונה שני צביטוב 2

03:01.04 2007 מכבי אושן חדרה אופיר פרי 3

02:44.70 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. מורן גליקסר 4

02:49.37 2007 הפועל נס ציונה מיכל לוי 5

03:06.40 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. מעיין ירקוני 6

NT 2004 הפועל קרית טבעון מיה בנטל 7

NT 2006 SEALS מכבי ראשון לציון אליסה משקוביץ 8

NT 2006 הפועל מועדון קרית אתא שני שלום 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 9 - 200 חופשי - בוגרות 14-99

מקצה: 3      10:40      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:41.38 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. ליה סלוצקר 0

02:39.05 2006 מתנ"ס רמת הנגב עפרי דולינסקי 1

02:37.31 2007 הפועל דולפין נתניה דניאלה אלגאוי 2

02:35.77 2007 הפועל ירושלים אמילי סייביץ‘ 3

02:35.16 2007 הפועל ירושלים מיכל שרב 4

02:35.74 2007 SEALS מכבי ראשון לציון ענבר דונל 5

02:36.76 2005 מתנ"ס רמת הנגב דנה בולטיאן 6

02:37.95 2006 הפועל ירושלים קלרה שמריה 7

02:39.73 2007 הפועל גליל עליון מרח שמאלי 8

02:44.60 2006 מכבי קרית ביאליק גבריאלה פנחסוב 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 9 - 200 חופשי - בוגרות 14-99

מקצה: 4      10:43      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:32.97 2006 הפועל גליל עליון שי גידסי 0

02:31.90 2007 הפועל ירושלים מיקה די פורטו 1

02:30.67 2006 מכבי קרית ביאליק נאור נחושתן 2

02:30.00 2004 הפועל מועדון קרית אתא זיו הראל 3

02:28.71 2006 הפועל מ.א משגב מעיין קרסו 4

02:29.95 2005 הפועל נס ציונה רותם חגאי 5

02:30.34 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. ליאה ארד 6

02:31.45 2005 מתנ"ס רמת הנגב איה בן ציון 7

02:32.83 2007 הפועל מ.א משגב מיטל פליקשטיין 8

02:33.37 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. גוני לזר 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 9 - 200 חופשי - בוגרות 14-99

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

02:28.21 2007 הפועל מ.א משגב שי לסקה 0

02:27.01 2006 מכבי קרית ביאליק נעה יונה 1

02:25.84 2006 SEALS מכבי ראשון לציון יעל אפשטיין מעוז 2

02:25.17 2006 הפועל מ.א משגב אמיתה שמבו אשר אוונס 3

02:24.83 2005 הפועל נס ציונה אליה יהודה 4

02:24.99 2005 הפועל קרית טבעון רומי קלר 5

02:25.54 2004 הפועל קרית טבעון שיר קדם 6

02:26.41 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. שי רפאלי 7

02:27.51 2005 הפועל מ.א משגב יובל רז 8

02:28.66 2006 מכבי קרית ביאליק עדי אייכל 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 9 - 200 חופשי - בוגרות 14-99

מקצה: 6      10:50      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:24.48 2004 הפועל קרית טבעון תומר טל 0

02:23.67 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. איילה חודי 1

02:22.78 2005 הפועל מועדון קרית אתא עדי ארגז 2

02:22.12 2004 הפועל מועדון קרית אתא שקד גבאי 3

02:21.51 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. נוי גוטליב 4

02:22.02 2005 הפועל דולפין נתניה שירי ימין 5

02:22.38 2006 מכבי קרית ביאליק ענבל חזן 6

02:23.57 2007 מכבי קרית ביאליק ולריה סטרשינסקי 7

02:24.09 2006 הפועל מועדון קרית אתא שוהם סולומון 8

02:24.55 2007 הפועל קרית טבעון נעמה פנחס 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 9 - 200 חופשי - בוגרות 14-99

מקצה: 7      10:53      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:20.09 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. מאיה קשוע 0

02:19.27 2007 SEALS מכבי ראשון לציון ליאל נאומקין 1

02:18.55 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. רומי ארליך 2

02:17.88 2005 הפועל גליל עליון מאיה בהט 3

02:16.61 2006 מכבי קרית ביאליק אנה טימושנקו 4

02:17.59 2005 SEALS מכבי ראשון לציון סופיה חנין 5

02:17.97 2003 הפועל מועדון קרית אתא עמית רוט 6

02:19.07 2004 הפועל כפר סבא ב. ב. שובל אנטיפוב 7

02:19.35 2003 הפועל מועדון קרית אתא מיה שלם 8

02:21.07 2006 הפועל דולפין נתניה יעל רביד 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 9 - 200 חופשי - בוגרות 14-99

מקצה: 8      10:57      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:14.29 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ארבל ענבר 0

02:13.73 2006 הפועל מועדון קרית אתא רעות רוט 1

02:12.00 2006 הפועל מ.א משגב אלכסנדרה סוקולסקי 2

02:09.90 2004 הפועל כפר סבא ב. ב. עדן גולדנברג 3

02:04.42 2006 מכבי קרית ביאליק עומר שורץ 4

02:07.29 2001 הפועל ירושלים אביטל נובוסלוב 5

02:11.90 2005 SEALS מכבי ראשון לציון תום מיניס 6

02:12.10 2007 הפועל מ.א משגב שאין גולנד 7

02:14.05 2004 הפועל ירושלים מיקה נחמיה 8

02:15.81 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. רומי סבו 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

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

0

1

NT 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. אלון עטר 2

NT 2006 הפועל נס ציונה איתי שרון 3

NT 2005 מתנ"ס רמת הנגב מיכאל פובר 4

NT 2005 מכבי קרית ביאליק שי קוברינסקי 5

NT 2006 הפועל ירושלים מחמוד אבו גרביה 6

NT 2006 הפועל נס ציונה רותם קסלברנר 7

8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 2      11:03      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2005 הפועל פלרם זבולון איתן רכליס 0

NT 1999 מתנ"ס רמת הנגב שי חצ'טורוב 1

02:24.99 2006 מתנ"ס רמת הנגב אילאי צירקסקי 2

02:24.41 2006 הפועל מ.א משגב אוריאל ארקה 3

02:23.07 2005 הפועל ירושלים ים אלבז 4

02:23.79 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. אילון מסקופ 5

02:24.50 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. סלים סמארה 6

02:27.06 2004 מתנ"ס רמת הנגב יובל קליין 7

NT 2004 הפועל מועדון קרית אתא ניקי קרלשטיין 8

NT 2005 הפועל נס ציונה סתיו קליינר 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

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

02:19.56 2004 הפועל מועדון קרית אתא נעם חיים ברגר 0

02:19.37 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. ניצן ישראל פופ 1

02:16.98 2004 הפועל מ.א משגב איתי שטגר 2

02:15.98 2006 הפועל מועדון קרית אתא ארתור אורלנקו 3

02:14.92 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. עידן צבי סטרוז' 4

02:15.23 2003 הפועל מועדון קרית אתא יניר רשף 5

02:16.60 2005 הפועל קרית טבעון עידו טל 6

02:17.24 2006 מכבי קרית ביאליק ליאל בוזי 7

02:19.45 2003 הפועל מועדון קרית אתא איציק אלקרייף 8

02:19.63 2005 הפועל ירושלים ליעד שילה 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 4      11:10      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:13.04 2005 הפועל מועדון קרית אתא שון דצקובסקי 0

02:12.71 2006 SEALS מכבי ראשון לציון רום שוורצמן 1

02:12.42 2003 הפועל נס ציונה ניר קלמנוביץ 2

02:12.02 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. רז חן 3

02:10.30 2006 הפועל ירושלים אושר סמוחבלוב 4

02:10.59 1999 מכבי קרית ביאליק מייקל מיטלמן 5

02:12.27 2006 מכבי קרית ביאליק ארתור קרבאייב 6

02:12.70 2005 הפועל גליל עליון יותם עמר 7

02:12.88 2004 מכבי קרית ביאליק אלעד צור 8

02:13.68 2006 מתנ"ס רמת הנגב ניב כהן 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 5      11:13      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:08.08 2006 הפועל מ.א משגב מעין בירנבך 0

02:07.90 2005 הפועל גליל עליון יונתן בסטיאנס 1

02:07.78 2005 SEALS מכבי ראשון לציון דוד יעקב 2

02:06.03 2003 מכבי קרית ביאליק לירון קלוגר 3

02:03.90 2006 SEALS מכבי ראשון לציון תמיר רומם 4

02:04.27 2003 הפועל כפר סבא ב. ב. יהודה טל 5

02:07.62 2006 מכבי קרית ביאליק אדם אושמיאנסקי 6

02:07.80 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. סלאח אבו עמשה 7

02:08.08 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ניב לאור 8

02:08.90 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ירדן ג'אן 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 6      11:17      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:03.11 2004 ירושלים רבתי שאול אבוהב 0

02:03.09 2004 הפועל כפר סבא ב. ב. יובל דור 1

02:03.04 2004 הפועל גליל עליון צור ביטון 2

02:02.49 2004 הפועל מועדון קרית אתא טימור סולומון 3

02:01.46 2004 הפועל נס ציונה איתי עזריאל 4

02:01.80 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. עילי בן פרץ 5

02:02.99 2003 מתנ"ס רמת הנגב נעם ללויה 6

02:03.06 2006 SEALS מכבי ראשון לציון אלון דותן 7

02:03.11 2003 הפועל מ.א משגב רועי בן אליעזר 8

02:03.70 2003 הפועל ירושלים יונתן בלום 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 7      11:20      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:00.94 2004 הפועל ירושלים ידיד רביבי 0

01:59.93 2005 מכבי קרית ביאליק רוני פסיקובסקי 1

01:57.75 2003 הפועל כפר סבא ב. ב. שחר הראל 2

01:56.91 2003 הפועל דולפין נתניה בר גוטמן 3

01:56.78 2004 הפועל ירושלים אלכסיי גליבינסקי 4

01:56.84 2001 מכבי קרית ביאליק דן קונין 5

01:57.12 2003 מכבי קרית ביאליק ירין תורג‘מן 6

01:58.18 2003 הפועל ירושלים מיכאל פאחט 7

02:00.17 2004 מכבי קרית ביאליק טל יחביץ 8

02:00.94 2005 SEALS מכבי ראשון לציון יהב דמלין 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 8      11:23      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:56.06 2005 מכבי קרית ביאליק דניאל ברוך 0

01:54.06 2003 הפועל ירושלים איתי אטיאס 1

01:51.23 2004 מכבי קרית ביאליק דניאל אייכל 2

01:49.29 2003 ירושלים רבתי איתן בן שטרית 3

01:46.59 2000 מכבי קרית ביאליק בר סולובייציק 4

01:48.39 2001 מכבי קרית ביאליק מקסים ציפרוב 5

01:49.39 2002 SEALS מכבי ראשון לציון ניק רוזנברג 6

01:52.50 2003 הפועל ירושלים בנימין זלצמן 7

01:54.21 2000 הפועל ירושלים בוריס טברובסקי 8

01:56.76 2003 הפועל גליל עליון אביתר חיים לוי 9



 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 4X50 - 11 מעורב שליחים - בוגרות 14-99

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

0

1

NT הפועל ירושלים 2

2001 אביטל נובוסלוב 1

2006 לינוי ניסן 2

2007 מיכל שרב 3

2005 עינב רונן 4

02:25.00 הפועל קרית טבעון 3

2006 אלהאם תאברי 1

2007 יעלי טפלר 2

2007 נעמה פנחס 3

2007 נועה לנגזם 4

02:18.00 הפועל קרית טבעון 4

2005 רומי קלר 1

2004 מיה בנטל 2

2004 שיר קדם 3

2004 תומר טל 4

02:23.00 מכבי קרית ביאליק 5

2006 עדי אייכל 1

2007 סילין עמורי 2

2006 נאור נחושתן 3

2006 ענבל חזן 4

02:33.00 הפועל נס ציונה 6

2005 אליה יהודה 1

2007 מיכל לוי 2

2005 רותם חגאי 3

2002 שני צביטוב 4

NT הפועל ירושלים 7

2007 מיקה די פורטו 1

2004 מיקה נחמיה 2



 

 

זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

2007 נצח רביבי 3

2006 תמר דל מונטה בן עמרם 4

8

9



 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 4X50 - 11 מעורב שליחים - בוגרות 14-99

מקצה: 2      11:32      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

02:12.00 מכבי קרית ביאליק 0

2006 אנה טימושנקו 1

2006 נעה יונה 2

2006 עומר שורץ 3

2007 ולריה סטרשינסקי 4

02:10.00 הפועל מועדון קרית אתא 1

2005 עדי ארגז 1

2007 אילנה ולינסקי 2

2006 שוהם סולומון 3

2006 רעות רוט 4

02:09.00 מכבי ראשון לציון
SEALS 2

2005 אליס גנטמן 1

2007 קדושה שירה 2

2005 שלי פרברוביץ 3

2006 אליסה משקוביץ 4

02:08.00 הפועל כפר סבא ב. ב. 3

2005 ליה פיינמסר 1

2006 לייה זאידה 2

2007 נוי גוטליב 3

2004 עדן גולדנברג 4

02:05.00 מכבי ראשון לציון
SEALS 4

2005 תום מיניס 1

2006 שירה גמליי 2

2006 קרן אייזברוך 3

2005 פולינה רוזיצקי 4

02:06.00 הפועל מ.א משגב 5

2007 מיטל פליקשטיין 1

2007 אלמה גלסמן 2

2006 אלכסנדרה סוקולסקי 3

2007 שאין גולנד 4



 

 

זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

02:08.00 מתנ"ס רמת הנגב 6

2005 יהל יפת 1

2004 קמילה הרשקוביץ 2

2007 שחר אל-גד 3

2006 עפרי דולינסקי 4

02:10.00 הפועל כפר סבא ב. ב. 7

2007 איילה חודי 1

2005 רומי ארליך 2

2007 רומי סבו 3

2006 תמר דר 4

02:10.00 הפועל מועדון קרית אתא 8

2004 שקד גבאי 1

2003 מיה שלם 2

2004 זיו הראל 3

2003 עמית רוט 4

02:17.00 הפועל מ.א משגב 9

2007 שי לסקה 1

2006 מעיין קרסו 2

2006 אמיתה שמבו אשר אוונס 3

2005 יובל רז 4



 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 4X50 - 12 מעורב שליחים - בוגרים 15-99

מקצה: 1      11:40      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

0

NT הפועל פלרם זבולון 1

2005 איתן רכליס 1

2006 דביר בורנשטיין 2

2006 זאק זכריי לישצינסקי 3

1987 יורי לוין 4

NT הפועל ירושלים 2

2003 איתי אטיאס 1

2000 בוריס טברובסקי 2

2003 בנימין זלצמן 3

2004 יאן גלושקו 4

02:05.00 הפועל נס ציונה 3

2004 איתי עזריאל 1

2004 יואב דוידוביץ 2

2003 ניר קלמנוביץ 3

2005 סתיו קליינר 4

02:02.00 הפועל מועדון קרית אתא 4

2005 שון דצקובסקי 1

2004 ניקי קרלשטיין 2

2004 נעם חיים ברגר 3

2004 טימור סולומון 4

02:02.00 הפועל מועדון קרית אתא 5

2006 אלכסנדר גיטמן 1

2005 יאיר דגן 2

2006 ארתור אורלנקו 3

2003 יניר רשף 4

02:06.00 מכבי ראשון לציון
SEALS 6

2004 גולייב דנילה 1

2006 איתן בוגדן 2

2006 אלון דותן 3



 

 

זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

2005 יהב דמלין 4

NT הפועל ירושלים 7

2004 אלכסיי גליבינסקי 1

2004 ידיד רביבי 2

2003 יונתן בלום 3

2003 מיכאל פאחט 4

8

9



 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 1 - 16/04/2021
משחה 4X50 - 12 מעורב שליחים - בוגרים 15-99

מקצה: 2      11:45      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

02:00.00 הפועל כפר סבא ב. ב. 0

2005 ירדן ג'אן 1

2005 ניב לאור 2

2006 סלאח אבו עמשה 3

2005 עידן צבי סטרוז' 4

01:55.00 הפועל גליל עליון 1

2003 אביתר חיים לוי 1

2004 צור ביטון 2

2005 יותם עמר 3

2005 יונתן בסטיאנס 4

01:52.00 הפועל מ.א משגב 2

2006 אוריאל ארקה 1

2004 איתי שטגר 2

2006 מעין בירנבך 3

2003 רועי בן אליעזר 4

01:47.00 ירושלים רבתי 3

2003 איתן בן שטרית 1

2001 כריסטיאן פיצ‘וגין 2

2001 ליאור מזרחי 3

2002 מאור גרין 4

01:45.00 מכבי קרית ביאליק 4

2001 מקסים ציפרוב 1

2003 לירון קלוגר 2

2001 דן קונין 3

2000 בר סולובייציק 4

01:45.00 מכבי ראשון לציון
SEALS 5

2002 ניק רוזנברג 1

2005 סטפן אומלצינקו 2

2004 עומרי לוי 3

2006 תמיר רומם 4



 

 

זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

01:49.00 מכבי קרית ביאליק 6

2006 איתי רוזנפלד 1

2006 אנטון קוסט 2

2004 טל יחביץ 3

1999 מייקל מיטלמן 4

01:54.00 מתנ"ס רמת הנגב 7

2003 נעם ללויה 1

2006 ניב כהן 2

2004 יובל קליין 3

2006 יובל שאולי 4

01:58.00 הפועל כפר סבא ב. ב. 8

2004 יובל דור 1

2002 מואמן מנסור 2

2006 סלים סמארה 3

2003 שחר הראל 4

02:00.00 ירושלים רבתי 9

2003 אילן פודקופייב 1

2003 יואל סיילוב 2

2004 עומר מור-יוסף 3

2004 שאול אבוהב 4


