
 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 4X50 - 1 חופשי שליחים - בוגרות 14-99

מקצה: 1      13:30      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

0

1

NT מכבי תל אביב 2

2007 אליאן שם טוב 1

2007 דולצ'ה לונגו 2

2006 הגר חזן 3

2007 נויה לוי 4

NT הפועל פתח תקווה כדור
מים 3

2007 דניאלה ברדיצ‘בסקי 1

2005 ליאל ברקמן 2

2005 ענבר שלח 3

2001 שחר לייזר 4

NT ע.ל.ה עצמה רעננה 4

2007 תמר שלומית יוסף 1

2006 רביד גולדפוס 2

2007 לינוי גרויסמן 3

2007 מיה אסתר ריינולדס 4

NT מכבי כוכב יאיר - צור
יגאל 5

2006 אורי קוממי 1

2007 יובל נתן 2

2006 עדן בוטבול 3

2006 שירה גולקמן 4

NT הפועל פתח תקווה כדור
מים 6

2004 דנה ריי רותם 1

2007 דנית נגריס 2

2004 קארין גוכשטיין 3

2007 שיר מנה 4

7

8

9



 

 



 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 4X50 - 1 חופשי שליחים - בוגרות 14-99

מקצה: 2      13:35      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

02:06.00 מכבי שוהם 0

2007 מעיין שטייר 1

2006 זהר גולן 2

2007 עמית טיפוגרף 3

2007 קרן אור רטר 4

01:59.00 הפועל עירוני הוד השרון 1

2006 דניאל קון 1

2003 לייה גורדון 2

2006 גילי שקד 3

2003 תמר עמית 4

01:56.00 מכבי וייסגל 2

2004 אליזבת וולקוב 1

2006 גלי קוקס-מעגן 2

2006 מיטל שרגין 3

2005 שי - לי רוזנבוים 4

01:56.00 מכבי שוהם 3

2005 אורי עדה חנאל 1

2004 יעל בן-ישעיה 2

2005 יעל לביא 3

2005 שירה אברהמי 4

01:50.00 בני הרצליה 4

2004 איה אברהם 1

2007 גילי ולטמן 2

2003 הגר אגמון 3

2005 מרסי אן נגירה 4

01:55.00 הפועל ג'מים אילת 5

2006 יערה גורן 1

2003 תמר שוורץ 2

2005 קריסטינה קורולך 3

2004 ליאל מדני 4



 

 

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

01:56.00 הפועל עירוני הוד השרון 6

2005 שי גורבמן 1

2000 נטע גבלן 2

2001 סיוון שטרנפלד 3

2004 יהלי רחבי 4

01:58.00 בני הרצליה 7

2007 בר שמאי 1

2006 יהל ליפסקי 2

2005 ליה קצב 3

2007 רונה אשל 4

02:01.87 הפועל אולימפ נתניה 8

2003 מילנה ליאפוסטין 1

2003 אמילי אסינובסקי 2

2004 ליה זסלבסקי 3

2004 מאי דניאלוב 4

02:16.00 הפועל ג'מים אילת 9

2005 נועה הולצמן 1

2003 מיכל גולן 2

2003 ליאור בלטר 3

2005 נגה שקד 4



 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

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

מקצה: 1      13:40      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

0

NT מכבי אוסו גבעתיים -
אסף טימר 1

2006 איתן עמידור 1

2006 יואב קונפורטס 2

2004 נעם מאיר 3

2006 עמרי לזרוב 4

NT ע.ל.ה עצמה רעננה 2

2004 אביתר בן אמיתי 1

2006 עומר דיאמנט 2

2006 ברק אזקו 3

2005 תומר קפלן 4

NT מכבי אשדוד 3

2006 איתמר מרקוב 1

2005 דניאל אסנר 2

2006 ולדיסלב איגנטנקו 3

2005 מקסים סברנסקי 4

01:56.00 מכבי שוהם 4

2006 גילעד קושיצקי 1

2006 יובל שגיא 2

2005 איתי אבני 3

2006 עידו אביב 4

NT TLV SWIM 5

2006 דניאל קופלנד 1

2006 יהל פרנס 2

2006 ניתאי כספי 3

2006 רוי ברון 4

NT מכבי אשדוד 6

2004 דיוויד טברובסקי 1

2006 דיוויד קפלון 2

2005 ליאור פודברזסקי 3



 

 

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

2006 רן פקר 4

NT הפועל פתח תקווה כדור
מים 7

2006 גורדון מושאילוב 1

2005 מרק בוט 2

2005 ניר חי 3

2003 עידן צ'וז'וי 4

NT מכבי אקווה יפיע 8

2003 קוסאי סאלח 1

2005 עודאי עומר 2

2001 אבראהים מסארוה 3

2005 מוחמד עודה 4

9



 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

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

מקצה: 2      13:45      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

01:50.00 הפועל עמק יזרעאל 0

2005 שחף סלע 1

2004 יואב פרבר 2

2000 יונתן רוסין 3

2006 עדן פלורס פרטין 4

01:46.00 הפועל ג'מים אילת 1

2006 ניקיטה קורונין 1

2004 יובל מלכה 2

2006 דוד זמיר 3

2004 גיא רפאל ביטון 4

01:45.00 הפועל עירוני הוד השרון 2

2003 עיסא כרם 1

2004 אורי אפל 2

2005 ניקיטה אנטין 3

2004 יונתן סופיר 4

01:42.00 מכבי שוהם 3

2003 שפע יעקב איתן 1

2003 זיו הרפז 2

2003 רותם שלגר 3

2005 רון פרבר 4

01:40.00 הפועל עירוני הוד השרון 4

2005 אלי בזמן 1

2004 דניאל קריציבסקי 2

2006 דניאל דרבצוב 3

2004 נדב שפלר 4

01:40.00 מכבי וייסגל 5

2005 אדם קירה 1

2004 איתי שוקר 2

2004 ירון מנטין 3

2003 נועם אוקון 4



 

 

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

01:43.00 בני הרצליה 6

2003 שמעון אלואשוילי 1

2005 אדר מגן 2

2006 ניר פריאל 3

2004 אילון טהר 4

01:45.00 מכבי וייסגל 7

2004 גל ניב 1

2006 יואב רותם 2

2006 נתאי רוזנברג 3

2006 רון מורגוליס 4

01:48.21 הפועל אולימפ נתניה 8

2003 אדם מושקוביץ 1

2005 איליה צ‘רנין 2

2004 גיא זיסבלט 3

2003 ניקיטה צ‘רנובילסקי 4

01:52.00 בני הרצליה 9

2006 אורן מגן 1

2006 בועז בלוקה 2

2005 יובל דקל 3

2006 רום גולן 4



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 3 - 400 מעורב אישי - בוגרות 14-99

מקצה: 1      13:50      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

NT 2006 הפועל עירוני הוד השרון גילי שקד 3

NT 2004 הפועל אולימפ נתניה מאי דניאלוב 4

NT 2005 הפועל אולימפ נתניה ליאן מלמד רשקובסקי 5

NT 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים שיר מנה 6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 3 - 400 מעורב אישי - בוגרות 14-99

מקצה: 2      13:55      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

06:08.05 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים רעות מנה 0

05:47.10 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים מיכל בן ארויה 1

05:44.73 2007 מכבי תל אביב נויה לוי 2

05:30.17 2005 מכבי וייסגל שי - לי רוזנבוים 3

05:21.07 2006 מכבי וייסגל גלי קוקס-מעגן 4

05:28.44 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים דנית נגריס 5

05:35.52 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים דניאלה ברדיצ‘בסקי 6

05:45.51 2005 הפועל עירוני הוד השרון נויה חן 7

05:47.54 2006 הפועל עירוני הוד השרון עפרי דואק 8

NT 2003 הפועל אולימפ נתניה מילנה ליאפוסטין 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 4 - 400 מעורב אישי - בוגרים 15-99

מקצה: 1      14:00      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

NT 2006 ע.ל.ה עצמה רעננה עומר דיאמנט 2

NT 2005 ע.ל.ה עצמה רעננה תומר קפלן 3

NT 2004 ע.ל.ה עצמה רעננה אביתר בן אמיתי 4

NT 2005 מכבי אשדוד דניאל אסנר 5

NT 2005 מכבי אשדוד מקסים סברנסקי 6

NT 2006 בני הרצליה ניר פריאל 7

8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 4 - 400 מעורב אישי - בוגרים 15-99

מקצה: 2      14:05      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2003 הפועל אולימפ נתניה אדם מושקוביץ 0

05:29.44 2006 מכבי וייסגל נמרוד מזרחי 1

05:24.07 2006 הפועל פתח תקווה כדור מים אריה ליכטזון 2

05:17.81 2006 בני הרצליה רותם קמיל 3

05:13.39 2006 הפועל עירוני הוד השרון שגיא אבני 4

05:17.63 2006 מכבי וייסגל אלעד בובר 5

05:19.53 2006 בני הרצליה אורן מגן 6

05:24.34 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל אור הראל 7

05:47.26 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים מרק בוט 8

NT 2003 הפועל אולימפ נתניה תומר שרעבי 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 4 - 400 מעורב אישי - בוגרים 15-99

מקצה: 3      14:12      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

05:01.74 2006 מכבי שוהם יובל שגיא 0

04:57.23 2004 מכבי שוהם אריאל פסי 1

04:50.17 2006 מכבי וייסגל יואב רותם 2

04:40.41 2005 הפועל עירוני הוד השרון אלי בזמן 3

04:05.11 2004 מכבי שוהם יואב רומנו 4

04:35.54 2004 הפועל עמק יזרעאל יואב פרבר 5

04:49.95 2003 בני הרצליה שמעון אלואשוילי 6

04:51.02 2006 הפועל עמק יזרעאל עדן פלורס פרטין 7

04:59.10 2005 מכבי וייסגל עידו עיזר 8

05:07.96 2004 הפועל עירוני הוד השרון בן גרינבוים 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 5 - 100 גב - בוגרות 14-99

מקצה: 1      14:18      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

NT 2007 ע.ל.ה עצמה רעננה תמר שלומית יוסף 2

NT 2003 הפועל אולימפ נתניה אמילי אסינובסקי 3

01:29.86 2006 מכבי וייסגל ליליה אפשטיין 4

01:32.36 2007 ע.ל.ה עצמה רעננה לינוי גרויסמן 5

NT 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל עדן בוטבול 6

NT 2007 בני הרצליה גילי ולטמן 7

8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 5 - 100 גב - בוגרות 14-99

מקצה: 2      14:21      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:23.14 2007 ע.ל.ה עצמה רעננה מיה אסתר ריינולדס 0

01:22.05 2007 מכבי שוהם עמית טיפוגרף 1

01:20.01 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים נוגה שובל 2

01:17.72 2006 הפועל פתח תקווה כדור מים דיאנה גלדקי 3

01:16.96 2007 מכבי תל אביב דולצ'ה לונגו 4

01:17.22 2007 מכבי שוהם מעיין שטייר 5

01:18.87 2006 בני הרצליה יהל ליפסקי 6

01:20.35 2005 מכבי תל אביב נועה וינשטוק 7

01:22.65 2007 מכבי אוסו גבעתיים - אסף
טימר מיקה ארקש 8

01:26.49 2006 ע.ל.ה עצמה רעננה רביד גולדפוס 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 5 - 100 גב - בוגרות 14-99

מקצה: 3      14:24      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:16.51 2007 בני הרצליה נעה ברדרן 0

01:14.55 2006 מכבי שוהם זהר גולן 1

01:12.52 2006 מכבי אוסו גבעתיים - אסף
טימר אלמה בלומנפלד 2

01:10.97 2004 הפועל עירוני הוד השרון יהלי רחבי 3

01:09.52 2004 בני הרצליה איה אברהם 4

01:09.95 2005 הפועל עמק יזרעאל שהם מגל 5

01:11.55 2005 בני הרצליה ליה קצב 6

01:13.91 2003 הפועל עירוני הוד השרון לייה גורדון 7

01:14.99 2006 הפועל עירוני הוד השרון ניצן שיטרית 8

01:16.83 2006 הפועל עירוני הוד השרון דניאל קון 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 5 - 100 גב - בוגרות 14-99

מקצה: 4      14:28      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:08.93 2006 TLV SWIM דניאלה קוקיא 0

01:07.62 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ענבר שלח 1

01:07.40 2006 מכבי וייסגל מיטל שרגין 2

01:05.41 2003 הפועל ג'מים אילת תמר שוורץ 3

01:01.92 2000 הפועל עירוני הוד השרון נטע גבלן 4

01:03.34 2005 בני הרצליה מרסי אן נגירה 5

01:06.00 2004 הפועל אולימפ נתניה ליה זסלבסקי 6

01:07.41 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ליאל ברקמן 7

01:08.93 2003 הפועל עירוני הוד השרון תמר עמית 8

01:09.30 2004 מכבי שוהם יעל בן-ישעיה 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 6 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 1      14:31      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

NT 2006 TLV SWIM רוי ברון 3

NT 2005 הפועל אולימפ נתניה איליה צ‘רנין 4

NT 2005 מכבי וייסגל יהונתן רוזנשטרך 5

NT 2006 ע.ל.ה עצמה רעננה עומר דיאמנט 6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 6 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 2      14:34      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2005 הפועל עמק יזרעאל שחף סלע 0

01:32.57 2005 מכבי אשדוד שון קופר 1

01:25.27 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל רועי אדם 2

01:24.83 2005 הפועל עמק יזרעאל אור טל 3

01:18.80 2006 בני הרצליה תומר טויג 4

01:22.66 2003 מכבי וייסגל רון וולפרט 5

01:25.04 2006 ע.ל.ה עצמה רעננה גבריאל מילר 6

01:25.92 2005 מכבי שוהם רון פרבר 7

NT 2003 הפועל אולימפ נתניה ניקיטה צ‘רנובילסקי 8

NT 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ניר חי 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 6 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 3      14:37      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:17.94 2006 הפועל עירוני הוד השרון יואב כהן 0

01:14.19 2006 מכבי אשדוד רן פקר 1

01:13.64 2006 TLV SWIM ניתאי כספי 2

01:11.84 2006 הפועל עירוני הוד השרון דניאל דרבצוב 3

01:11.19 2006 הפועל עירוני הוד השרון יובל פרובידושין 4

01:11.49 2006 בני הרצליה בועז בלוקה 5

01:11.89 2005 מכבי אשדוד ליאור פודברזסקי 6

01:13.85 2006 מכבי אשדוד איתמר מרקוב 7

01:14.84 2006 מכבי אשדוד דיוויד קפלון 8

01:18.10 2006 ע.ל.ה עצמה רעננה ברק אזקו 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 6 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 4      14:40      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:09.46 2005 מכבי אשדוד ארטיום ביקוב-אלגזין 0

01:08.96 2006 הפועל עירוני הוד השרון שגב שטח 1

01:08.01 2005 בני הרצליה אדר מגן 2

01:07.97 2006 TLV SWIM דניאל קופלנד 3

01:06.75 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל אדם קשוע 4

01:07.75 2004 מכבי וייסגל גל ניב 5

01:08.00 2006 בני הרצליה רותם קמיל 6

01:08.02 2005 ע.ל.ה עצמה רעננה תומר קפלן 7

01:09.37 2006 מכבי אוסו גבעתיים - אסף
טימר איתן עמידור 8

01:09.56 2006 מכבי שוהם אביחי שלמה פנקר 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 6 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 5      14:00      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:06.31 2006 מכבי אשדוד ולדיסלב איגנטנקו 0

01:04.94 2005 מכבי אשדוד דניאל אסנר 1

01:03.91 2004 ע.ל.ה עצמה רעננה אביתר בן אמיתי 2

01:02.70 2004 הפועל עירוני הוד השרון אורי אפל 3

01:02.28 2006 מכבי וייסגל נתאי רוזנברג 4

01:02.61 2006 מכבי וייסגל רון מורגוליס 5

01:03.50 2006 מכבי שוהם יובל שגיא 6

01:04.37 2005 מכבי וייסגל אדם קירה 7

01:05.66 2006 מכבי אשדוד אדם נאימאן 8

01:06.41 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל אור הראל 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 6 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 6      14:46      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:01.76 2005 מכבי וייסגל יובל סיפלה 0

01:00.00 2004 הפועל אולימפ נתניה דן רוטנברג 1

00:57.81 2003 מכבי שוהם שפע יעקב איתן 2

00:56.81 1997 מכבי אשדוד זיו קלונטרוב 3

00:51.21 1992 מכבי אשדוד יעקב טומרקין 4

00:55.70 2004 מכבי וייסגל איתי שוקר 5

00:57.74 2004 הפועל אולימפ נתניה דניאל יוסיפוב 6

00:59.57 2003 מכבי וייסגל נועם אוקון 7

01:00.59 2004 הפועל עירוני הוד השרון נדב שפלר 8

01:02.07 2004 בני הרצליה אילון טהר 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 7 - 200 חזה  - בוגרות 14-99

מקצה: 1      14:49      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2007 הפועל עירוני הוד השרון ליהי בן חיים 0

NT 2005 הפועל אולימפ נתניה ליאן מלמד רשקובסקי 1

03:42.82 2007 הפועל עירוני הוד השרון נועם לוי 2

03:25.36 2007 ע.ל.ה עצמה רעננה מיה אסתר ריינולדס 3

03:20.84 2007 מכבי תל אביב אליאן שם טוב 4

03:23.85 2007 מכבי תל אביב נויה לוי 5

03:38.16 2007 ע.ל.ה עצמה רעננה תמר שלומית יוסף 6

NT 2001 פראלימפי יערה פינברג 7

NT 2007 הפועל עירוני הוד השרון אלה מרקוביץ 8

NT 2007 בני הרצליה גילי ולטמן 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 7 - 200 חזה  - בוגרות 14-99

מקצה: 2      14:55      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

03:08.46 2004 מכבי וייסגל אליזבת וולקוב 0

03:04.56 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים רעות מנה 1

03:00.11 2007 בני הרצליה בר שמאי 2

02:56.89 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים שיר מנה 3

02:54.38 2004 הפועל עמק יזרעאל רוני אופק 4

02:54.85 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל שירה גולקמן 5

02:59.29 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל אורי קוממי 6

03:02.46 2003 הפועל אולימפ נתניה מילנה ליאפוסטין 7

03:06.17 2004 הפועל ג'מים אילת ליאל מדני 8

03:09.64 2006 מכבי תל אביב הגר חזן 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 8 - 200 חזה  - בוגרים 15-99

מקצה: 1      14:58      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2006 הפועל עמק יזרעאל אלי רחמילביץ 0

NT 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים מרק בוט 1

03:26.77 2004 הפועל ג'מים אילת יובל מלכה 2

02:58.58 2006 מכבי אוסו גבעתיים - אסף
טימר יואב קונפורטס 3

02:57.27 2006 הפועל פתח תקווה כדור מים אריה ליכטזון 4

02:57.63 2006 הפועל עירוני הוד השרון אוהד בן חיים 5

03:05.68 2006 מכבי אשדוד מקסים בומשטיין 6

NT 2004 הפועל אולימפ נתניה דן רוטנברג 7

NT 2006 מכבי אוסו גבעתיים - אסף
טימר עמרי לזרוב 8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 8 - 200 חזה  - בוגרים 15-99

מקצה: 2      15:02      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:55.70 2003 מכבי וייסגל רון וולפרט 0

02:50.38 2005 מכבי וייסגל עידו עיזר 1

02:43.10 2004 מכבי אוסו גבעתיים - אסף
טימר נעם מאיר 2

02:39.30 2005 הפועל עירוני הוד השרון יואב קדרי 3

02:37.12 2003 הפועל עירוני הוד השרון יהלי ברק 4

02:38.92 2004 הפועל עירוני הוד השרון בן גרינבוים 5

02:42.87 2003 הפועל אולימפ נתניה ניקיטה צ‘רנובילסקי 6

02:43.91 2005 הפועל אולימפ נתניה איליה צ‘רנין 7

02:55.58 2006 TLV SWIM יהל פרנס 8

02:57.21 2006 בני הרצליה רום גולן 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 8 - 200 חזה  - בוגרים 15-99

מקצה: 3      15:06      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:35.71 2003 הפועל אולימפ נתניה תומר שרעבי 0

02:29.71 2006 מכבי וייסגל יואב רותם 1

02:26.62 2004 הפועל עירוני הוד השרון יונתן סופיר 2

02:23.47 2003 הפועל עירוני הוד השרון עומר לניר 3

02:05.87 1992 מכבי אשדוד יעקב טומרקין 4

02:14.98 2004 הפועל אולימפ נתניה דניאל יוסיפוב 5

02:25.20 2003 מכבי שוהם זיו הרפז 6

02:27.00 2003 הפועל פתח תקווה כדור מים עידן צ'וז'וי 7

02:31.34 2004 מכבי וייסגל גל ניב 8

02:36.75 2004 מכבי אשדוד דיוויד טברובסקי 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 9 - 200 חופשי - בוגרות 14-99

מקצה: 1      15:10      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

NT 2007 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל יובל נתן 2

NT 2007 הפועל עירוני הוד השרון שי משאט 3

NT 2006 ע.ל.ה עצמה רעננה רביד גולדפוס 4

NT 2007 הפועל עירוני הוד השרון אלה מרקוביץ 5

NT 2007 הפועל עירוני הוד השרון ליהי בן חיים 6

NT 2007 מכבי תל אביב דולצ'ה לונגו 7

8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 9 - 200 חופשי - בוגרות 14-99

מקצה: 2      15:03      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2005 מכבי תל אביב נועה וינשטוק 0

02:46.87 2007 מכבי תל אביב רותם מני 1

02:45.27 2007 ע.ל.ה עצמה רעננה לינוי גרויסמן 2

02:35.58 2004 מכבי שוהם שקד כהן 3

02:33.86 2006 הפועל פתח תקווה כדור מים דיאנה גלדקי 4

02:34.49 2003 הפועל אולימפ נתניה אמילי אסינובסקי 5

02:37.19 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים נוגה שובל 6

02:46.63 2006 בני הרצליה יהל ליפסקי 7

02:47.97 2006 מכבי תל אביב תאיר אדרי 8

NT 2006 מכבי אוסו גבעתיים - אסף
טימר אלמה בלומנפלד 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 9 - 200 חופשי - בוגרות 14-99

מקצה: 3      15:07      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:28.71 2007 בני הרצליה רונה אשל 0

02:27.43 2007 מכבי שוהם מעיין שטייר 1

02:27.08 2006 TLV SWIM דניאלה קוקיא 2

02:25.97 2005 הפועל ג'מים אילת קריסטינה קורולך 3

02:25.42 2004 מכבי וייסגל אליזבת וולקוב 4

02:25.79 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל שירה גולקמן 5

02:26.04 2006 הפועל עירוני הוד השרון דניאל קון 6

02:27.27 2004 הפועל אולימפ נתניה ליה זסלבסקי 7

02:28.55 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל אורי קוממי 8

02:29.35 2005 בני הרצליה מרסי אן נגירה 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 9 - 200 חופשי - בוגרות 14-99

מקצה: 4      15:10      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:23.81 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל עדן בוטבול 0

02:23.33 2004 הפועל פתח תקווה כדור מים דנה ריי רותם 1

02:22.91 2005 בני הרצליה ליה קצב 2

02:22.62 2006 הפועל עירוני הוד השרון גילי שקד 3

02:22.21 2006 הפועל עירוני הוד השרון עפרי דואק 4

02:22.24 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים מיכל בן ארויה 5

02:22.70 2006 הפועל עירוני הוד השרון ניצן שיטרית 6

02:22.97 2006 הפועל ג'מים אילת יערה גורן 7

02:23.70 2005 הפועל עירוני הוד השרון שי גורבמן 8

02:24.25 2005 הפועל ג'מים אילת נועה הולצמן 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 9 - 200 חופשי - בוגרות 14-99

מקצה: 5      15:13      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:20.95 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים דנית נגריס 0

02:20.11 2003 מכבי שוהם יעל קמפף 1

02:19.22 2004 הפועל אולימפ נתניה מאי דניאלוב 2

02:19.16 2005 מכבי שוהם יעל לביא 3

02:17.96 2006 מכבי וייסגל ליליה אפשטיין 4

02:18.54 2004 מכבי שוהם יעל בן-ישעיה 5

02:19.21 2005 מכבי שוהם שירה אברהמי 6

02:19.79 2004 הפועל פתח תקווה כדור מים קארין גוכשטיין 7

02:20.89 2004 בני הרצליה איה אברהם 8

02:21.13 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים דניאלה ברדיצ‘בסקי 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 9 - 200 חופשי - בוגרות 14-99

מקצה: 6      15:16      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:17.36 2005 מכבי שוהם אורי עדה חנאל 0

02:14.79 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ענבר שלח 1

02:11.99 2003 בני הרצליה הגר אגמון 2

02:06.96 2000 הפועל עירוני הוד השרון נטע גבלן 3

02:05.57 2001 הפועל עירוני הוד השרון סיוון שטרנפלד 4

02:05.73 2001 הפועל פתח תקווה כדור מים שחר לייזר 5

02:10.93 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ליאל ברקמן 6

02:12.02 2006 מכבי וייסגל מיטל שרגין 7

02:16.41 2007 בני הרצליה נעה ברדרן 8

02:17.68 2005 הפועל עירוני הוד השרון נויה חן 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 1      15:20      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

NT 2006 בני הרצליה רום גולן 1

NT 2006 מכבי אשדוד אדם נאימאן 2

NT 2005 מכבי וייסגל יובל סיפלה 3

NT 2005 בני הרצליה אדר מגן 4

NT 2005 מכבי אקווה יפיע עודאי עומר 5

NT 2005 בני הרצליה יובל דקל 6

NT 2006 TLV SWIM ניתאי כספי 7

8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 2      15:23      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:42.37 2006 הפועל ג'מים אילת דוד זמיר 0

02:39.13 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל רועי אדם 1

02:36.06 2006 TLV SWIM דניאל קופלנד 2

02:29.67 2006 הפועל עירוני הוד השרון יובל פרובידושין 3

02:25.92 2003 הפועל אולימפ נתניה ניקיטה צ‘רנובילסקי 4

02:29.40 2006 מכבי אשדוד ולדיסלב איגנטנקו 5

02:29.70 2006 בני הרצליה תומר טויג 6

02:38.55 2006 מכבי וייסגל נתאי רוזנברג 7

02:41.87 2005 מכבי אשדוד ארטיום ביקוב-אלגזין 8

NT 2004 הפועל עמק יזרעאל באסל יחיא 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 3      15:27      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:25.23 2006 ע.ל.ה עצמה רעננה גבריאל מילר 0

02:24.00 2006 מכבי שוהם גילעד קושיצקי 1

02:23.58 2006 מכבי וייסגל אלעד בובר 2

02:22.63 2006 הפועל עמק יזרעאל עומרי לב 3

02:21.65 2005 מכבי אשדוד ליאור פודברזסקי 4

02:21.75 2005 מכבי אשדוד שון קופר 5

02:23.28 2006 הפועל עירוני הוד השרון יואב כהן 6

02:23.99 2006 מכבי אשדוד מקסים בומשטיין 7

02:24.75 2004 מכבי אשדוד דיוויד טברובסקי 8

02:25.40 2006 ע.ל.ה עצמה רעננה ברק אזקו 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 4      15:30      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:20.95 2006 בני הרצליה בועז בלוקה 0

02:20.40 2006 מכבי אוסו גבעתיים - אסף
טימר איתן עמידור 1

02:20.04 2006 הפועל עירוני הוד השרון שגב שטח 2

02:19.57 2006 הפועל פתח תקווה כדור מים גורדון מושאילוב 3

02:18.73 2006 מכבי וייסגל רון מורגוליס 4

02:19.33 2006 מכבי אוסו גבעתיים - אסף
טימר עמית ברגיג 5

02:19.77 2005 מכבי אשדוד מקסים סברנסקי 6

02:20.35 2006 מכבי שוהם אביחי שלמה פנקר 7

02:20.66 2006 מכבי כוכב יאיר - צור יגאל אדם קשוע 8

02:21.32 2006 TLV SWIM יהל פרנס 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 5      15:33      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:14.75 2006 מכבי וייסגל נמרוד מזרחי 0

02:13.05 2006 בני הרצליה אורן מגן 1

02:11.42 2006 מכבי אשדוד איתמר מרקוב 2

02:10.21 2006 מכבי שוהם עידו אביב 3

02:08.98 2006 הפועל עירוני הוד השרון שגיא אבני 4

02:10.19 2002 מכבי שוהם אסף פוגל 5

02:10.93 2006 בני הרצליה ניר פריאל 6

02:11.97 2005 מכבי שוהם איתי אבני 7

02:13.89 2006 TLV SWIM רוי ברון 8

02:18.56 2006 מכבי אשדוד דיוויד קפלון 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 6      15:37      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:07.68 2005 מכבי וייסגל יהונתן רוזנשטרך 0

02:05.28 2006 מכבי אשדוד רן פקר 1

02:04.93 2003 בני הרצליה שמעון אלואשוילי 2

02:04.39 2005 הפועל עירוני הוד השרון ניקיטה אנטין 3

02:03.89 2005 מכבי שוהם רון פרבר 4

02:03.99 2002 בני הרצליה דניאל פינדק 5

02:04.76 2003 הפועל עירוני הוד השרון עיסא כרם 6

02:05.06 2004 הפועל ג'מים אילת גיא רפאל ביטון 7

02:06.89 2003 מכבי שוהם נדב קוסטי 8

02:08.78 2004 מכבי וייסגל איתי שוקר 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 7      15:40      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:03.61 2006 הפועל עמק יזרעאל עדן פלורס פרטין 0

02:00.59 2004 בני הרצליה אילון טהר 1

01:58.80 2004 הפועל עירוני הוד השרון נדב שפלר 2

01:58.33 2004 מכבי וייסגל ירון מנטין 3

01:57.88 2003 מכבי וייסגל נועם אוקון 4

01:58.25 2006 הפועל עירוני הוד השרון דניאל דרבצוב 5

01:58.62 2004 הפועל עירוני הוד השרון אורי אפל 6

01:59.59 2003 מכבי שוהם רותם שלגר 7

02:02.04 2005 הפועל עמק יזרעאל רותם איזמן 8

02:03.82 2003 הפועל אולימפ נתניה אדם מושקוביץ 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 8      15:43      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:57.61 2004 מכבי שוהם אריאל פסי 0

01:55.64 1997 מכבי אשדוד זיו קלונטרוב 1

01:53.49 2000 הפועל עמק יזרעאל יונתן רוסין 2

01:52.41 2004 הפועל עירוני הוד השרון דניאל קריציבסקי 3

01:44.40 1992 מכבי אשדוד יעקב טומרקין 4

01:52.08 2005 הפועל עמק יזרעאל אור טל 5

01:52.67 2004 מכבי שוהם יואב רומנו 6

01:54.59 2005 הפועל עירוני הוד השרון אלי בזמן 7

01:56.87 2004 הפועל אולימפ נתניה דניאל יוסיפוב 8

01:57.62 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ניר חי 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 4X50 - 11 מעורב שליחים - בוגרות 14-99

מקצה: 1      15:47      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

0

1

2

NT הפועל פתח תקווה כדור
מים 3

2006 דיאנה גלדקי 1

2004 דנה ריי רותם 2

2007 דניאלה ברדיצ‘בסקי 3

2007 רעות מנה 4

NT ע.ל.ה עצמה רעננה 4

2007 מיה אסתר ריינולדס 1

2006 רביד גולדפוס 2

2007 לינוי גרויסמן 3

2007 תמר שלומית יוסף 4

NT מכבי כוכב יאיר - צור
יגאל 5

2006 אורי קוממי 1

2007 יובל נתן 2

2006 עדן בוטבול 3

2006 שירה גולקמן 4

NT מכבי תל אביב 6

2007 אליאן שם טוב 1

2007 דולצ'ה לונגו 2

2006 הגר חזן 3

2007 נויה לוי 4

7

8

9



 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 4X50 - 11 מעורב שליחים - בוגרות 14-99

מקצה: 2      15:52      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

02:30.00 הפועל ג'מים אילת 0

2005 נגה שקד 1

2003 ליאור בלטר 2

2005 קריסטינה קורולך 3

2003 מיכל גולן 4

02:13.50 מכבי שוהם 1

2004 יעל בן-ישעיה 1

2005 אורי עדה חנאל 2

2005 יעל לביא 3

2005 שירה אברהמי 4

02:11.00 בני הרצליה 2

2007 בר שמאי 1

2006 יהל ליפסקי 2

2005 ליה קצב 3

2007 רונה אשל 4

02:08.00 הפועל ג'מים אילת 3

2003 תמר שוורץ 1

2004 ליאל מדני 2

2005 נועה הולצמן 3

2006 יערה גורן 4

02:02.00 בני הרצליה 4

2004 איה אברהם 1

2007 גילי ולטמן 2

2003 הגר אגמון 3

2005 מרסי אן נגירה 4

02:04.00 מכבי וייסגל 5

2006 גלי קוקס-מעגן 1

2006 ליליה אפשטיין 2

2006 מיטל שרגין 3

2005 שי - לי רוזנבוים 4



 

 

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

02:08.00 הפועל עירוני הוד השרון 6

2000 נטע גבלן 1

2003 תמר עמית 2

2005 שי גורבמן 3

2001 סיוון שטרנפלד 4

02:13.00 הפועל עירוני הוד השרון 7

2007 נועם לוי 1

2006 דניאל קון 2

2003 לייה גורדון 3

2004 יהלי רחבי 4

02:15.93 הפועל אולימפ נתניה 8

2005 ליאן מלמד רשקובסקי 1

2003 מילנה ליאפוסטין 2

2004 מאי דניאלוב 3

2004 ליה זסלבסקי 4

NT הפועל פתח תקווה כדור
מים 9

2005 ליאל ברקמן 1

2005 ענבר שלח 2

2004 קארין גוכשטיין 3

2001 שחר לייזר 4



 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 4X50 - 12 מעורב שליחים - בוגרים 15-99

מקצה: 1      15:57      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

0

1

NT מכבי אקווה יפיע 2

2003 קוסאי סאלח 1

2005 מוחמד עודה 2

2005 עודאי עומר 3

2001 אבראהים מסארוה 4

NT הפועל פתח תקווה כדור
מים 3

2006 אריה ליכטזון 1

2005 מרק בוט 2

2005 ניר חי 3

2003 עידן צ'וז'וי 4

NT TLV SWIM 4

2006 דניאל קופלנד 1

2006 יהל פרנס 2

2006 ניתאי כספי 3

2006 רוי ברון 4

NT ע.ל.ה עצמה רעננה 5

2004 אביתר בן אמיתי 1

2006 גבריאל מילר 2

2006 עומר דיאמנט 3

2005 תומר קפלן 4

NT מכבי אוסו גבעתיים -
אסף טימר 6

2006 איתן עמידור 1

2006 יואב קונפורטס 2

2004 נעם מאיר 3

2006 עמרי לזרוב 4

7

8

9



 

 



 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 2 - 16/04/2021
משחה 4X50 - 12 מעורב שליחים - בוגרים 15-99

מקצה: 2      16:02      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

02:01.00 הפועל ג'מים אילת 0

2004 גיא רפאל ביטון 1

2004 יובל מלכה 2

2006 ניקיטה קורונין 3

2006 דוד זמיר 4

01:54.21 הפועל אולימפ נתניה 1

2004 דניאל יוסיפוב 1

2003 תומר שרעבי 2

2003 אדם מושקוביץ 3

2005 איליה צ‘רנין 4

01:53.00 מכבי שוהם 2

2003 נדב קוסטי 1

2004 אריאל פסי 2

2006 יובל שגיא 3

2006 עידו אביב 4

01:51.00 מכבי שוהם 3

2003 זיו הרפז 1

2003 שפע יעקב איתן 2

2004 יואב רומנו 3

2003 רותם שלגר 4

01:49.00 הפועל עירוני הוד השרון 4

2004 נדב שפלר 1

2003 עומר לניר 2

2006 דניאל דרבצוב 3

2004 דניאל קריציבסקי 4

01:50.00 מכבי וייסגל 5

2005 אדם קירה 1

2004 איתי שוקר 2

2004 גל ניב 3

2003 נועם אוקון 4



 

 

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

01:52.00 הפועל עירוני הוד השרון 6

2004 יונתן סופיר 1

2004 אורי אפל 2

2005 אלי בזמן 3

2003 יהלי ברק 4

01:54.00 מכבי וייסגל 7

2006 יואב רותם 1

2005 יובל סיפלה 2

2004 ירון מנטין 3

2006 נתאי רוזנברג 4

01:58.00 בני הרצליה 8

2003 שמעון אלואשוילי 1

2004 אילון טהר 2

2002 דניאל פינדק 3

2006 ניר פריאל 4

02:05.00 בני הרצליה 9

2006 אורן מגן 1

2006 בועז בלוקה 2

2005 יובל דקל 3

2006 רום גולן 4


