
 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 4X50 - 1 חופשי שליחים - בוגרות 14-99

מקצה: 1      10:00      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

NT מכבי חיפה 0

2002 אביב ברזלי 1

2003 בר גורן 2

2002 לאה פולונסקי 3

2003 רומי אטוס 4

NT מכבי נהריה 1

2007 אביגיל סטרוגצקי 1

2005 הדר אילוז 2

2006 הראל שניר אסור 3

2007 עלמה בן לוי 4

02:00.00 הפועל שחייני הנגב 2

2006 ורד סלבין 1

2005 חנה נבו 2

2003 נועם שדה 3

2006 אגם הרטוב 4

01:56.50 הפועל עמק חפר 3

2006 גל אבלס 1

2007 גיא אריאל 2

2007 גל רובין 3

2007 ניקיטה גרליצין 4

01:45.00 הפועל דולפין נתניה 4

2005 אגם שרון 1

2001 ג‘סיקה שפילקו 2

1997 זוהר שיקלר 3

2005 לוריין לונגו-קליבלנד 4

01:55.00 הפועל דולפין נתניה 5

1999 אור תמיר 1

2000 איריס פאור 2

2004 גיא שלגל 3

2004 נועה חן 4



 

 

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

01:59.00 הפועל עמק חפר 6

2007 ליבי נוב אסרף 1

2007 הילה אור 2

2006 נרי רוכל 3

2006 נועם קציר 4

02:53.27 עירוני עראבה 7

2006 ג'נא סעדי 1

2007 כנדה סעדי 2

2006 למא מנאסרה 3

2007 תסנים בדארנה 4

NT מכבי חיפה 8

2004 אביה דורון 1

2007 מיקה קרמן 2

2005 מעין לבקוביץ 3

2003 רז הראל 4
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Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 4X50 - 2 חופשי שליחים - בוגרים 15-99

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

NT מכבי מג'דל כרום 0

2003 עבד בדראן 1

2004 יזיד אסמאעיל 2

2005 מעיוף מנאע 3

2003 חלאילה וופיק 4

NT מכבי חיפה 1

2003 אדם מראענה 1

2001 דוד גרצ'יק 2

2001 עילי כהן 3

2001 רון פולונסקי 4

01:55.00 הפועל שחייני הנגב 2

2005 יונתן קוטלר 1

2006 רימון דבורה 2

2006 אורי יתיר אליה 3

2006 עמית אביטבול 4

01:42.00 הפועל עמק חפר 3

2006 רגב נתנאל 1

2003 עומר וינר 2

2004 אסף אריאל 3

2005 רועי לוי 4

01:35.00 הפועל דולפין נתניה 4

2003 בנג'מין דנמן 1

2004 מרטין קרטאבי 2

2000 פלג לביא 3

1999 תומר גולדפדן 4

01:40.00 הפועל דולפין נתניה 5

2000 איהם נאסר 1

2002 גל שלגל 2

1993 דוד גמבורג 3

2002 יונתן מולצ‘נוב 4



 

 

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

01:48.50 הפועל עמק חפר 6

2006 תום סלע 1

2005 אליאור מוזירסקי 2

2006 ג‘מיל ותד 3

2006 עומר סלע 4

NT מכבי נהריה 7

2006 אלמוג אבוטבול 1

2002 עמר מסרי 2

2005 רז שטיפט 3

2003 תמיר יוסף 4

NT מכבי חיפה 8

2004 אנדריי וורונוב 1

2001 אריאל קורובוב 2

2004 בשאר אבו חרש 3

2002 דניאל וולקוב 4
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Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 3 - 400 מעורב אישי - בוגרות 14-99

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

0

1

06:10.97 2006 הפועל דולפין נתניה אמלי וינטראוב 2

05:52.16 2007 מכבי נהריה תמר ויינר 3

05:29.98 2003 מכבי חיפה רז הראל 4

05:44.72 2007 הפועל דולפין נתניה לי אורטל 5

05:53.85 2007 הפועל דולפין נתניה תמר טננבאום 6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 4 - 400 מעורב אישי - בוגרים 15-99

מקצה: 1      10:26      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

NT 2006 הפועל דולפין נתניה מארק מיכאלסון 3

NT 2005 הפועל דולפין נתניה מייק מרדר 4

NT 2006 הפועל דולפין נתניה אור תשובה 5

6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 4 - 400 מעורב אישי - בוגרים 15-99

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

NT 2004 הפועל דולפין נתניה מקסים עזריאלי 0

05:00.14 2004 הפועל דולפין נתניה עמית אופיר 1

04:48.55 2004 מכבי חיפה עדי וידה 2

04:35.25 2004 מכבי חיפה אנדריי וורונוב 3

04:25.34 2002 מכבי חיפה שמואל וייסבורג 4

04:31.66 2002 הפועל שחייני הנגב יון גפן 5

04:45.42 2004 הפועל ערד ניקיטה ארציבשב 6

04:50.70 2004 הפועל שחייני הנגב ערן זק 7

05:05.48 2003 מכבי חיפה גיא טויב 8
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Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 5 - 100 גב - בוגרות 14-99

מקצה: 1      10:37      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

NT 2007 הפועל דולפין נתניה ניקול גולדרין 3

01:41.05 2006 הפועל שחייני הנגב אגם הרטוב 4

NT 2007 הפועל דולפין נתניה סתיו סימינקי 5

6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 5 - 100 גב - בוגרות 14-99

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

01:22.52 2006 הפועל דולפין נתניה שירן אלגזי 0

01:20.43 2007 הפועל דולפין נתניה שירה קדם 1

01:15.51 2005 מכבי נהריה הדר אילוז 2

01:13.89 2005 הפועל שחייני הנגב חנה נבו 3

01:12.56 2006 הפועל עמק חפר נועם קציר 4

01:13.75 2006 הפועל עמק חפר נרי רוכל 5

01:14.17 2003 הפועל שחייני הנגב נועם שדה 6

01:19.40 2007 הפועל עמק חפר גל רובין 7

01:21.99 2007 מכבי נהריה עדי פלג 8

01:25.26 2007 הפועל דולפין נתניה רוני חורש 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 5 - 100 גב - בוגרות 14-99

מקצה: 3      10:45      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:11.50 2006 הפועל שחייני הנגב ורד סלבין 0

01:10.69 2004 הפועל דולפין נתניה אנה ברלינסקי 1

01:09.75 2004 מכבי חיפה ג'ואל מחישם 2

01:08.08 2004 הפועל דולפין נתניה יובל גד 3

01:07.98 2007 הפועל עמק חפר הילה אור 4

01:08.01 2006 הפועל עמק חפר אלה דיאמנט 5

01:09.11 2004 הפועל דולפין נתניה יולי שלו 6

01:09.97 2007 הפועל עמק חפר גיא אריאל 7

01:10.76 2007 מכבי חיפה מיקה קרמן 8

01:12.53 2006 מכבי חיפה לין סבאח 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 5 - 100 גב - בוגרות 14-99

מקצה: 4      10:49      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:07.01 2002 הפועל דולפין נתניה מאיה בן דוד 0

01:05.96 2002 הפועל דולפין נתניה מיקה רבינוביץ 1

01:04.30 2000 הפועל דולפין נתניה איריס פאור 2

01:02.91 2005 הפועל דולפין נתניה אגם שרון 3

00:59.42 2002 מכבי חיפה אביב ברזלי 4

01:02.00 2002 מכבי חיפה לאה פולונסקי 5

01:03.11 1999 הפועל דולפין נתניה אור תמיר 6

01:05.40 2005 מכבי חיפה מעין לבקוביץ 7

01:06.54 2003 מכבי חיפה נועה בירנבאום 8

01:07.33 2005 מכבי חיפה ליאל וסילייב 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 6 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 1      10:51      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

NT 2006 הפועל עמק חפר רועי כרמל 1

NT 2003 מכבי חיפה גיא טויב 2

01:23.15 2006 הפועל דולפין נתניה סטניסלב שצ‘רבקובסקי 3

01:21.53 2006 הפועל עמק חפר תום סלע 4

01:22.54 2006 הפועל דולפין נתניה נאור וינברג 5

01:36.27 2005 הפועל שחייני הנגב הרן תמרי 6

NT 2004 הפועל דולפין נתניה אמיר לביא 7

NT 2006 הפועל דולפין נתניה איליה זביניאצקובסקי 8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 6 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 2      10:55      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:13.73 2006 הפועל דולפין נתניה אנדרו אלפורט 0

01:12.09 2006 הפועל עמק חפר רגב נתנאל 1

01:10.74 2006 הפועל דולפין נתניה חן בר מנחם 2

01:08.35 2005 הפועל דולפין נתניה עידו סבן 3

01:05.98 2005 מכבי חיפה אלון פורטנוי 4

01:07.56 2006 הפועל שחייני הנגב ליאן גוסיס 5

01:09.99 2006 הפועל דולפין נתניה ירין זיגלר 6

01:11.89 2006 הפועל דולפין נתניה אדם שמס 7

01:12.44 2004 הפועל דולפין נתניה יובל שעל 8

01:14.04 2006 מכבי חיפה ירון אברמוביץ 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 6 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 3      10:59      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:05.69 2006 הפועל דולפין נתניה מארק מיכאלסון 0

01:05.02 2006 הפועל עמק חפר ג‘מיל ותד 1

01:04.49 2005 מכבי חיפה ארטיום פולקינן 2

01:04.18 2005 הפועל שחייני הנגב קווין סיזיי 3

01:03.75 2006 מכבי חיפה יונתן ויסקוב 4

01:04.14 2003 הפועל דולפין נתניה גלי איתן 5

01:04.39 2004 הפועל שחייני הנגב עילי אדמתי 6

01:04.85 2005 הפועל עמק חפר רז גרסטנר 7

01:05.68 2006 הפועל דולפין נתניה אור חיים תמם 8

01:05.77 2005 מכבי חיפה דניאל דוידוב 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 6 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 4      11:03      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:02.89 2004 הפועל דולפין נתניה עמית אופיר 0

01:00.89 2005 מכבי חיפה יונתן דובגולבסקי 1

00:59.76 2003 הפועל שחייני הנגב קורן ברייר 2

00:59.22 2002 הפועל דולפין נתניה גל שלגל 3

00:58.87 2004 הפועל שחייני הנגב תומר שוסטר 4

00:59.00 2003 מכבי חיפה איתן מוזיקנסקי 5

00:59.42 1998 הפועל דולפין נתניה אלעד גתי 6

01:00.09 2005 מכבי חיפה אופק פרץ 7

01:01.11 2004 מכבי חיפה אלדר קומפיינץ 8

01:03.32 2003 הפועל דולפין נתניה 9 אלמור טל



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 6 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 5      11:07      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:55.89 2005 הפועל דולפין נתניה אלקס דולגיך 0

00:55.53 2001 הפועל דולפין נתניה אריאל חוזמן 1

00:54.48 2002 מכבי חיפה דניאל וולקוב 2

00:54.34 2000 הפועל דולפין נתניה איהם נאסר 3

00:51.62 1999 הפועל דולפין נתניה מיכאל לייטרובסקי 4

00:52.74 2004 מכבי חיפה תומר לוי 5

00:54.35 2003 מכבי חיפה אדם מראענה 6

00:54.61 2001 מכבי חיפה דוד גרצ'יק 7

00:55.72 2003 הפועל עמק חפר עומר וינר 8

00:58.40 2001 מכבי חיפה יהונתן רום 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 7 - 200 חזה  - בוגרות 14-99

מקצה: 1      11:09      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

03:44.74 2007 הפועל דולפין נתניה ערבה מאור 3

03:25.30 2007 הפועל שחייני הנגב אמה אמבר 4

03:40.35 2006 הפועל דולפין נתניה אמלי וינטראוב 5

6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 7 - 200 חזה  - בוגרות 14-99

מקצה: 2      11:15      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

03:22.37 2007 מכבי חיפה מיכל פרידמן 0

03:15.79 2007 הפועל עמק חפר ליבי נוב אסרף 1

03:10.27 2006 מכבי נהריה הראל שניר אסור 2

03:09.01 2005 הפועל דולפין נתניה תמר שמש 3

02:58.38 2007 הפועל דולפין נתניה תמר טננבאום 4

03:08.45 2005 מכבי חיפה יובל ביטון 5

03:10.01 2004 הפועל דולפין נתניה אנה ברלינסקי 6

03:11.53 2006 מכבי חיפה אמילי גולדרינג 7

03:17.41 2006 הפועל שחייני הנגב אגם הרטוב 8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 7 - 200 חזה  - בוגרות 14-99

מקצה: 3      11:19      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:56.62 2007 מכבי נהריה אביגיל סטרוגצקי 0

02:53.60 2005 מכבי נהריה ירין לנדמן 1

02:47.19 2005 מכבי נהריה עתליה מלר 2

02:41.64 2006 הפועל עמק חפר גל אבלס 3

02:02.30 2006 מכבי חיפה מאי גרציק 4

02:14.79 2003 מכבי חיפה בר גורן 5

02:43.67 2003 הפועל דולפין נתניה ירדן מירון 6

02:49.74 2005 מכבי נהריה מיה מילר 7

02:53.93 2006 הפועל עמק חפר עמית בליך בנדט 8

02:58.29 2006 הפועל עמק חפר נועם קציר 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 8 - 200 חזה  - בוגרים 15-99

מקצה: 1      11:21      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

NT 2006 הפועל דולפין נתניה אלדד זמיר 3

03:16.41 2006 הפועל שחייני הנגב ירון חיים דהן 4

03:16.44 2006 מכבי חיפה דן גורן 5

6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 8 - 200 חזה  - בוגרים 15-99

מקצה: 2      11:25      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:55.41 2003 מכבי נהריה תמיר יוסף 0

02:52.15 2005 הפועל דולפין נתניה מייק מרדר 1

02:45.63 2006 הפועל דולפין נתניה ניר שפרירי 2

02:38.12 2003 הפועל דולפין נתניה אנדרו דנמן 3

02:35.57 2006 מכבי חיפה רון אווצין 4

02:36.88 2003 הפועל דולפין נתניה שון אוכמן 5

02:41.91 2006 מכבי חיפה יונתן גרציוב 6

02:48.31 2006 הפועל עמק חפר תום סלע 7

02:53.45 2006 הפועל דולפין נתניה אור תשובה 8

03:13.50 2006 הפועל שחייני הנגב עמית אביטבול 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 8 - 200 חזה  - בוגרים 15-99

מקצה: 3      11:30      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:34.81 2004 הפועל דולפין נתניה רוברט גולדרין 0

02:28.28 2004 הפועל שחייני הנגב ערן זק 1

02:24.97 2004 הפועל דולפין נתניה חן מולר 2

02:14.80 2002 הפועל דולפין נתניה 3 יעקבי עמית

02:11.39 2001 מכבי חיפה רון פולונסקי 4

02:13.35 1999 הפועל דולפין נתניה תומר גולדפדן 5

02:21.87 2002 הפועל שחייני הנגב יון גפן 6

02:26.77 2005 הפועל דולפין נתניה עומר מוני רז 7

02:32.25 2006 הפועל עמק חפר נועם שגב 8

02:35.50 2004 הפועל דולפין נתניה דביר קינן 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 9 - 200 חופשי - בוגרות 14-99

מקצה: 1      11:34      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

NT 2007 הפועל עמק חפר ניקיטה גרליצין 3

NT 2006 מכבי חיפה זיו שרון 4

NT 2007 מכבי נהריה גיא מדר 5

NT 2007 הפועל דולפין נתניה שירה קדם 6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 9 - 200 חופשי - בוגרות 14-99

מקצה: 2      11:37      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:53.72 2007 הפועל דולפין נתניה ערבה מאור 0

02:33.77 2007 מכבי נהריה עלמה בן לוי 1

02:28.94 2005 מכבי נהריה הדר אילוז 2

02:26.58 2007 הפועל דולפין נתניה לי אורטל 3

02:24.89 2007 הפועל דולפין נתניה סתיו סימינקי 4

02:25.10 2007 מכבי נהריה אביגיל סטרוגצקי 5

02:28.32 2006 הפועל דולפין נתניה שירן אלגזי 6

02:30.39 2007 הפועל דולפין נתניה ניקול גולדרין 7

02:42.22 2007 הפועל דולפין נתניה רוני חורש 8

NT 2004 מכבי חיפה אביה דורון 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 9 - 200 חופשי - בוגרות 14-99

מקצה: 3      11:40      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:23.02 2005 מכבי נהריה מיה מילר 0

02:22.72 2006 מכבי חיפה לורן יחיא 1

02:20.38 2006 הפועל עמק חפר זוהר פיינברג 2

02:19.72 2005 מכבי חיפה תמר פולק 3

02:16.19 2007 מכבי חיפה מיקה קרמן 4

02:17.73 2004 הפועל דולפין נתניה אנה ברלינסקי 5

02:20.37 2006 מכבי חיפה רוני הדר 6

02:21.12 2007 הפועל עמק חפר ליה טייב 7

02:22.88 2005 הפועל דולפין נתניה מאיה בן חיים 8

02:23.15 2006 הפועל שחייני הנגב ורד סלבין 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 9 - 200 חופשי - בוגרות 14-99

מקצה: 4      11:43      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:15.59 2004 הפועל דולפין נתניה יובל גד 0

02:14.78 2005 הפועל שחייני הנגב חנה נבו 1

02:12.25 2004 הפועל דולפין נתניה גיא שלגל 2

02:08.98 2003 הפועל שחייני הנגב נועם שדה 3

02:03.13 2002 מכבי חיפה אביב ברזלי 4

02:07.15 2003 מכבי חיפה רומי אטוס 5

02:12.12 2005 מכבי חיפה מעין לבקוביץ 6

02:14.70 2006 הפועל דולפין נתניה עומר רוה 7

02:15.11 2005 הפועל דולפין נתניה תמר שמש 8

02:15.93 2005 מכבי חיפה ליאל וסילייב 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 1      11:46      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

NT 2006 הפועל דולפין נתניה אלדד זמיר 2

NT 2006 הפועל דולפין נתניה חן בר מנחם 3

NT 2006 הפועל עמק חפר ג‘מיל ותד 4

NT 2006 הפועל שחייני הנגב אורי יתיר אליה 5

NT 2006 הפועל עמק חפר רועי כרמל 6

NT 2006 הפועל שחייני הנגב רימון דבורה 7

8

9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 2      11:49      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2006 הפועל דולפין נתניה אור חיים תמם 0

NT 2006 הפועל שחייני הנגב ירון חיים דהן 1

NT 2005 הפועל שחייני הנגב יונתן קוטלר 2

NT 2004 הפועל שחייני הנגב ערן זק 3

NT 2003 הפועל דולפין נתניה 4 אלמור טל

NT 2003 מכבי מג'דל כרום עבד בדראן 5

NT 2004 הפועל דולפין נתניה יובל שעל 6

NT 2005 הפועל דולפין נתניה עומר מוני רז 7

NT 2006 הפועל שחייני הנגב עמית אביטבול 8

NT 2006 הפועל שחייני הנגב איתן גרנות 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 3      11:51      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:42.38 2005 מכבי חיפה יונתן דובגולבסקי 0

02:36.43 2006 מכבי חיפה יואב פז פרידמן 1

02:28.82 2005 מכבי חיפה דניאל דוידוב 2

02:27.91 2006 הפועל עמק חפר עומר סלע 3

02:25.75 2006 מכבי חיפה אלישע וייסבורג 4

02:25.89 2006 הפועל דולפין נתניה סטניסלב שצ‘רבקובסקי 5

02:28.73 2004 הפועל שחייני הנגב עילי אדמתי 6

02:35.47 2006 הפועל דולפין נתניה נאור וינברג 7

02:37.85 2006 מכבי חיפה יונתן ויסקוב 8

02:45.39 2004 מכבי מג'דל כרום יזיד אסמאעיל 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 4      11:54      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:21.65 2006 מכבי חיפה ירון אברמוביץ 0

02:20.86 2004 הפועל דולפין נתניה מרטין קרטאבי 1

02:18.41 2006 הפועל דולפין נתניה ניר שפרירי 2

02:16.76 2005 הפועל עמק חפר ענבר צמני 3

02:15.68 2005 מכבי נהריה רז שטיפט 4

02:15.89 2005 מכבי חיפה אופק פרץ 5

02:17.05 2006 הפועל דולפין נתניה ירין זיגלר 6

02:19.80 2004 מכבי חיפה בשאר אבו חרש 7

02:21.54 2006 הפועל דולפין נתניה אדם שמס 8

02:23.16 2005 מכבי חיפה מיכאל גולדנברג 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 5      11:57      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:13.25 2005 הפועל עמק חפר גיא לייוי 0

02:12.79 2006 מכבי נהריה אלמוג אבוטבול 1

02:10.92 2005 הפועל שחייני הנגב הרן תמרי 2

02:10.82 2004 מכבי חיפה עדי וידה 3

02:10.67 2003 הפועל שחייני הנגב קורן ברייר 4

02:10.78 2005 הפועל דולפין נתניה עידו סבן 5

02:10.85 2005 מכבי חיפה יאן ליכוביץ 6

02:12.49 2005 הפועל עמק חפר אליאור מוזירסקי 7

02:13.12 2006 הפועל דולפין נתניה אנדרו אלפורט 8

02:14.38 2006 הפועל דולפין נתניה איליה זביניאצקובסקי 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 6      12:00      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:07.16 2006 הפועל שחייני הנגב ליאן גוסיס 0

02:06.74 2005 הפועל עמק חפר רועי לוי 1

02:05.57 2004 הפועל דולפין נתניה אמיר לביא 2

02:04.59 2006 הפועל דולפין נתניה יובל שולמן 3

02:02.26 2004 הפועל דולפין נתניה יובל קרלמן 4

02:04.04 2005 הפועל עמק חפר דניאל בן הרוש 5

02:05.15 2002 מכבי נהריה עמר מסרי 6

02:06.42 1993 הפועל עמק חפר אריאל ברון 7

02:07.14 2004 הפועל דולפין נתניה מקסים עזריאלי 8

02:09.50 2004 מכבי חיפה אלדר קומפיינץ 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 7      12:03      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:00.53 2004 הפועל שחייני הנגב תומר שוסטר 0

02:00.00 2001 הפועל דולפין נתניה אריק קיצ‘ב 1

01:59.42 2004 הפועל עמק חפר אסף אריאל 2

01:57.94 2004 מכבי חיפה אנדריי וורונוב 3

01:56.46 2002 הפועל שחייני הנגב יון גפן 4

01:57.21 2005 הפועל שחייני הנגב קווין סיזיי 5

01:58.23 2001 הפועל דולפין נתניה אריאל חוזמן 6

01:59.59 2004 מכבי חיפה תומר לוי 7

02:00.03 2005 הפועל דולפין נתניה אלקס דולגיך 8

02:01.02 2005 הפועל דולפין נתניה ליאם גיאולי 9



 

 

 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 10 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 8      12:05      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:56.39 2003 הפועל עמק חפר עומר וינר 0

01:54.99 2002 הפועל דולפין נתניה גל שלגל 1

01:54.03 2003 מכבי חיפה אדם מראענה 2

01:50.08 2000 הפועל דולפין נתניה פלג לביא 3

01:48.40 2001 מכבי חיפה עילי כהן 4

01:49.89 2001 מכבי חיפה אריאל קורובוב 5

01:53.95 2003 הפועל דולפין נתניה בנג'מין דנמן 6

01:54.71 2001 מכבי חיפה דוד גרצ'יק 7

01:55.00 2002 מכבי חיפה שמואל וייסבורג 8

01:56.42 2001 מכבי חיפה יהונתן רום 9



 

 

Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 4X50 - 11 מעורב שליחים - בוגרות 14-99

מקצה: 1      12:08      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

NT מכבי חיפה 0

2003 בר גורן 1

2007 מיקה קרמן 2

2005 מעין לבקוביץ 3

2003 נועה בירנבאום 4

NT מכבי נהריה 1

2005 הדר אילוז 1

2005 ירין לנדמן 2

2005 מיה מילר 3

2007 תמר ויינר 4

02:18.00 הפועל שחייני הנגב 2

2006 ורד סלבין 1

2006 אגם הרטוב 2

2005 חנה נבו 3

2003 נועם שדה 4

02:10.00 הפועל דולפין נתניה 3

1999 אור תמיר 1

2000 איריס פאור 2

2005 לוריין לונגו-קליבלנד 3

2004 נועה חן 4

02:00.00 הפועל דולפין נתניה 4

2005 אגם שרון 1

2001 ג‘סיקה שפילקו 2

1997 זוהר שיקלר 3

2003 ירדן מירון 4

02:04.50 הפועל עמק חפר 5

2006 אלה דיאמנט 1

2006 גל אבלס 2

2007 גיא אריאל 3

2007 הילה אור 4



 

 

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

02:12.50 הפועל עמק חפר 6

2006 עמית בליך בנדט 1

2007 ניקיטה גרליצין 2

2007 גל רובין 3

2007 ליה טייב 4

03:10.70 עירוני עראבה 7

2006 למא מנאסרה 1

2007 גואן נסאר 2

2006 שהד חניף 3

NT מכבי חיפה 8

2002 אביב ברזלי 1

2004 אביה דורון 2

2002 לאה פולונסקי 3

2003 רומי אטוס 4
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Start list: 14/04/2021

איגוד השחייה בישראל

ליגה 3 לנוער ולבוגרים - 16-17.04 - קפסולה 3 - 17/04/2021
משחה 4X50 - 12 מעורב שליחים - בוגרים 15-99

מקצה: 1      12:18      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה סדר עליה מסלול

0

NT מכבי חיפה 1

2004 בשאר אבו חרש 1

2001 דוד גרצ'יק 2

2001 עילי כהן 3

2001 רון פולונסקי 4

01:58.50 הפועל עמק חפר 2

2006 תום סלע 1

2005 אליאור מוזירסקי 2

2006 ג‘מיל ותד 3

2006 עומר סלע 4

01:52.50 הפועל עמק חפר 3

2003 עומר וינר 1

2002 זיו תמיר 2

2002 לוטם טופילד 3

2004 אסף אריאל 4

01:45.00 הפועל דולפין נתניה 4

2000 איהם נאסר 1

2001 אריק קיצ‘ב 2

2004 דביר קינן 3

1993 דוד גמבורג 4

01:50.00 הפועל דולפין נתניה 5

2003 בנג'מין דנמן 1

1999 מיכאל לייטרובסקי 2

2004 מרטין קרטאבי 3

1999 תומר גולדפדן 4

01:55.00 הפועל שחייני הנגב 6

2003 קורן ברייר 1

2006 ליאן גוסיס 2

2004 עילי אדמתי 3



 

 

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

2005 יונתן קוטלר 4

NT מכבי נהריה 7

2006 אלמוג אבוטבול 1

2002 עמר מסרי 2

2005 רז שטיפט 3

2003 תמיר יוסף 4

NT מכבי חיפה 8

2003 אדם מראענה 1

2001 אריאל קורובוב 2

2001 יהונתן רום 3

2002 שמואל וייסבורג 4
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