
מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
03:20.00

02:41.26431הפועל גליל עליון2010זואיולפיש1
02:50.67364מכבי קרית ביאליק2010אליאנהבריזגונוב2
02:50.88362מכבי שוהם2010דפנהזוטא3
02:52.15354מכבי קרית ביאליק2010ליאלפבריקנט4
02:53.42346הפועל דולפין נתניה2010שחרכשריאן5
02:54.77338מכבי חיפה2010סולומיהגברילוב6
02:55.45335הפועל בית איל2010יסמיןגלסמן7
02:56.79327מכבי כפר המכביה2010רות רייס8
02:57.43323מכבי תל אביב2010שירהסמל9

02:59.41313הפועל קרית טבעון2010מאידגן10
03:00.01310מכבי פ.מ. רעות2010רייןאזולאי11
03:00.86305הפועל ירושלים2010אליסהגורודצקי12
03:02.06299מכבי כפר המכביה2010מאינגר13
03:02.50297מכבי תל אביב2010תםסקר14
03:04.56287מכבי שוהם2010מיהפלג15
03:05.18284הפועל כפר סבא ב. ב.2010עמנואלסטרוז16
03:05.43283הפועל שחייני הנגב2010הללסוברי17
03:06.29279הפועל כפר סבא ב. ב.2010עופריזיו18
03:07.39275הפועל דולפין נתניה2010נויהאזימוב19
03:07.50274מכבי תל אביב2010נועהזמר20
03:07.63273מכבי קרית ביאליק2010אדוהברקוביץ21
03:08.52270הפועל דולפין נתניה2010נעמהחזן22
03:08.86268הפועל עירוני הוד השרון2010אלהבלום23
03:09.05267מכבי חיפה2010עדןאינזדי24
03:11.07259מכבי שוהם2010רונירדנסקי25
03:11.82256מכבי קרית אונו2010שירה נעמהאבידור26
03:14.11247מכבי כפר המכביה2010איליבן דוד27
03:15.05243מכבי חיפה2010עלמהגסיוק28
03:15.91240מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010שי ליליפשיץ29
03:17.52234הפועל דולפין נתניה2010ירדןטרני30

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
03:15.00

02:39.92322הפועל דולפין נתניה2010איתיבירגר1
02:41.31313מכבי פ.מ. רעות2010רוןזילברברג2
02:43.13303מכבי ראשון לציון 2010SEALSאיתינקיס3
02:46.88283הפועל ירושלים2010מרקקריוצ'קין4
02:49.06272מכבי ראשון לציון 2010SEALSיואבזהר5
02:49.66269הפועל בית איל2010איתמרסוויד6
02:50.98263בני הרצליה2010זאב רועידימונד7
02:53.93250מכבי קרית ביאליק2010דניאלפטרובסקי8
02:54.32248קאנטרי כפר ורדים2010לאוקרמיאן9

02:54.82246מכבי פ.מ. רעות2010יואבוייס10
02:55.80242מכבי כפר המכביה2010אורןברכר11
02:56.49239מכבי קרית אונו2010ליאורמלכי12
02:57.60235הפועל בת ים2010יונתן לפטניקוב13
02:57.61235מכבי קרית ביאליק2010שוןברסקי14
02:58.97229הפועל ירושלים2010מיכאללוטוחין15

200 מ.א. בנות 12

200 מ.א. בנים 12



02:59.07229מכבי כפר המכביה2010עידןטל16
03:00.11225מכבי קרית ביאליק2010לבוולובסקי17
03:00.86222הפועל אולימפ נתניה2010דניאלפלייטמן 18
03:02.14218מכבי פ.מ. רעות2010אוריהמלטה19
03:02.45216הפועל דולפין נתניה2010אביבאהרוני20
03:03.51213מכבי חיפה2010יונתןסטרימובסקי21
03:03.72212מכבי פ.מ. רעות2010אופירשרון22
03:03.99211מכבי תל אביב2010מתןפולג23
03:04.31210מכבי תל אביב2010אדםטורגובצקי24
03:04.92208מכבי אשדוד2010אלוןשטיינברג25
03:05.37206הפועל דולפין נתניה2010איתיאפנגר26
03:07.81198מכבי תל אביב2010גיאישראל27
03:08.09198מכבי ראשון לציון 2010SEALSגיאכדורי28
03:08.50196הפועל עמק חפר2010עופריכהן29
03:09.21194מכבי חיפה2010מארקליכוביץ30
03:09.22194מכבי ראשון לציון 2010SEALSדניאלסוקול31
03:09.71192מכבי וייסגל2010גלעדהולנד32
03:11.42187בני הרצליה2010דורוןאבישי33
03:13.51181מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010נועםפרל34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
03:15.00

02:35.11484הפועל אולימפ נתניה2009רבקהאנדרוביץ1
02:38.41455מכבי כפר המכביה2009נעםקזאז2
02:38.99450מכבי חיפה2009דיאנהקוריאקין3
02:39.80443מכבי שוהם2009שחרשגיא4
02:40.30439מכבי ראשון לציון 2009SEALSנטעאפשטיין מעוז5
02:42.58421הפועל שחייני הנגב2009גאיהגוטמן6
02:45.55398מכבי וייסגל2009נועהקרסיק7
02:45.93396מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009טומיליטאי8
02:46.90389מכבי כפר המכביה2009אוהגולצוב9

02:47.05388מכבי ראשון לציון 2009SEALSפישרנועם10
02:47.12387מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאןנידרהופר11
02:49.00374מכבי וייסגל2009נועהקרני12
02:50.14367הפועל דולפין נתניה2009גאיהמלכי13
02:50.28366הפועל דולפין נתניה2009עמיתהיבל14
02:50.65364מכבי קרית ביאליק2009דומיניקהקוציובה15
02:51.06361מכבי אשדוד2009רוניחן גולדנברג16
02:51.67357מכבי וייסגל2009אריאלשחר17
02:51.77357הפועל עירוני הוד השרון2009עומררביץ18
02:52.41353מכבי פ.מ. רעות2009אביגילרגב19
02:52.60351מכבי קרית ביאליק2009דנהחלדמן20
02:53.13348מכבי חיפה2009מיארקאסם21
02:53.74345מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2009מיכלגולקמן22
02:53.91344הפועל דולפין נתניה2009אלמהיחזקאלי23
02:54.03343הפועל כפר סבא ב. ב.2009יאנהחסן24
02:54.04343הפועל כפר סבא ב. ב.2009רוסלנהבשארה25
02:55.45335מכבי פ.מ. רעות2009אבישגשורק26
02:56.81327מכבי ראשון לציון 2009SEALSדנהגמליי27
02:57.63322מכבי תל אביב2009אלהאגוזי28
02:58.28319מכבי ראשון לציון 2009SEALSאנהגולדברג29

200 מ.א. בנות 13



02:58.70317הפועל עמק חפר2009יובלאיסמן30
02:59.06315מכבי קרית ביאליק2009שירהלוי31
02:59.71311הפועל דולפין נתניה2009פלגלוי32
03:01.29303מכבי פ.מ. רעות2009תמרבנצור33
03:01.82301מכבי אשדוד2009אליאןשפירא34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
03:05.00

02:26.12422מכבי קרית אונו2009עידושפייזר1
02:27.44411מכבי ראשון לציון 2009SEALSגילירותם2
02:29.94390הפועל שחייני הנגב2009ניתאימאיר3
02:32.15374הפועל דולפין נתניה2009אורידשא4
02:32.38372בני הרצליה2009הראלאברהם5
02:35.45350הפועל דולפין נתניה2009יותםגרסיה6
02:37.34338מכבי קרית אונו2009יותםסיון7
02:39.22326הפועל אולימפ נתניה2009דניאלקיסלוק8
02:39.23326מכבי שוהם2009מיכאלבירנבאום9

02:41.96310הפועל עמק חפר2009נריפאר10
02:42.00309מכבי כפר המכביה2009אלוןפינס11
02:42.69305מכבי קרית ביאליק2009אדםקיזנר12
02:44.20297הפועל עמק חפר2009מוחמדלידאוי13
02:44.76294מכבי אשדוד2009דניז'ובנר14
02:46.59284מכבי קרית ביאליק2009איתיארקה15
02:48.14277מכבי שוהם2009אוריינאי16
02:48.29276מכבי קרית ביאליק2009מוריאלרוזנפלד17
02:48.50275הפועל פליפר חדרה2009גדעוןאברהם18
02:48.65274מכבי תמנון פרדסיה2009תורןלוין19
02:49.57270מכבי קרית ביאליק2009שוןליובומסקי20
02:49.89268מכבי פ.מ. רעות2009איתמריעקובי21
02:50.94263ע.ל.ה עצמה רעננה2009רןלוי22
02:51.28262מכבי קרית ביאליק2009מקסיםשיינפלד23
02:51.87259הפועל עירוני הוד השרון2009רנימזרחי24
02:52.11258מכבי תל אביב2009יונתןקרסיק25
02:52.39257הפועל עמק חפר2009הללסלע26
02:52.63256מכבי חיפה2009אהודאלגר27
02:52.68255מכבי חיפה2009יעקבחיניץ28
02:53.82250מכבי שוהם2009אופקוקנין29
02:53.85250מכבי נצרת 2009אמירקובטי30
02:56.12241הפועל שחייני הנגב2009נירלוי31
02:56.88238מכבי נהריה2009אלכסנדרמירסון32
02:59.41228הפועל אולימפ נתניה2009דניאלפלדמן 33
03:01.91218הפועל דולפין נתניה2009נתנאליאגודייב34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
02:55.00

02:17.22509מועדון ספורט מיתר2008אליעזר יצחקאורלוב1
02:20.48475מכבי כפר המכביה2008מרקטלר2
02:23.01450מכבי חיפה2008פאדיחאיק3
02:23.07449הפועל ירושלים2008תמירניסן4
02:23.54445הפועל דולפין נתניה2008לאופיאסטרו5

200 מ.א. בנים 13

200 מ.א. בנים 14



02:24.35438מכבי ראשון לציון 2008SEALSאביבחזן6
02:25.07431מכבי חיפה2008איתןמייליקר7
02:28.65401מכבי קרית אונו2008עמיתמסרמן8
02:29.19396בני הרצליה2008סאווהבליק9

02:29.38395מכבי קרית אונו2008תוםבר צבי10
02:29.71392מכבי כפר המכביה2008אסףסקל11
02:29.79392מכבי ראשון לציון 2008SEALSרוםשלם12
02:30.80384מכבי ראשון לציון 2008SEALSליאםנקיס13
02:31.48379בני הרצליה2008אופירדרעי14
02:32.70370מכבי כפר המכביה2008דניאלנג15
02:34.76355הפועל עמק חפר2008עפריגולן16
02:34.83354בני הרצליה2008עידןאנגל17
02:35.78348מכבי פ.מ. רעות2008אדרמושקוביץ18
02:37.24338הפועל ירושלים2008אילנחמיה19
02:37.29338הפועל ירושלים2008דודמירונצ20
02:38.46331מכבי ראשון לציון 2008SEALSאלןמירקין21
02:38.46331בני הרצליה2008עמיתבוינגו22
02:39.17326הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2008יהליאללוף23
02:39.39325הפועל עמק חפר2008עילייפרסלר פז24
02:39.89322הפועל עמק יזרעאל2008יצחקשרם25
02:40.37319מכבי חיפה2008ראזיאבו חרש26
02:41.13314הפועל שחייני הנגב2008נדבפרץ27
02:41.27314הפועל מ.א משגב2008תוםגלייזר28
02:41.92310מכבי חיפה2008איתיקורנברג29
02:41.96310מכבי ראשון לציון 2008SEALSטלחפיזוב30
02:42.66306מכבי תל אביב2008יהונתן גלבנימין31
02:42.70305הפועל כפר סבא ב. ב.2008איתןבן חיים32
02:43.42301הפועל פתח תקווה כדור מים2008תמירקייזר33
02:43.45301מכבי נהריה2008טימותיאורלוב34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
06:00.00

05:09.64431מכבי פ.מ. רעות2010אוריכהן1
05:10.23428הפועל שחייני הנגב2010אליאןשלמייב2
05:12.07421בני הרצליה2010נוריתמקליס3
05:17.47400הפועל בת ים2010ליאורהקלטיצוק4
05:18.78395הפועל עמק חפר2010יובליומטוביאן5
05:19.38392מכבי כפר המכביה2010תהלאלבז6
05:23.01379הפועל עמק יזרעאל2010נגהמגל7
05:25.12372מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010נוגהבן מנחם8
05:28.97359מכבי וייסגל2010גאיהבניס9

05:37.12334מכבי פ.מ. רעות2010אמיליחנוכייב10
05:41.99320בני הרצליה2010איזידטנו11
05:44.35313הפועל אולימפ נתניה2010אמיליהמרצ'נקו12
05:53.17290הפועל דולפין נתניה2010מיכלקוזירב13
05:54.58287מכבי שוהם2010רונירדנסקי14
05:54.79286הפועל עירוני מודיעין2010תהלפרדו15

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
05:50.00

400 חופשי בנים 12

400 חופשי בנות 12



04:51.49386הפועל כפר סבא ב. ב.2010תומררוזנר1
04:52.08383הפועל אילת2010ייגורקוסטין2
04:54.34374בני הרצליה2010יהונתןרבין3
04:59.49355הפועל נס ציונה2010ענבריוסקוביץ לב ארי4
05:00.12353הפועל עמק חפר2010יונתןנדל5
05:03.36342הפועל בת ים2010מרקסגלוביץ6
05:09.66322הפועל בת ים2010אריאלזורבסקי7
05:11.71315מכבי קרית ביאליק2010שוןפומברג8
05:20.67289הפועל דולפין נתניה2010נעםשקד9

05:23.94281הפועל דולפין נתניה2010רוןבר און10
05:24.20280הפועל בת ים2010יונתן לפטניקוב11
05:25.49277הפועל בת ים2010ברקאדם12
05:27.12273הפועל קרית טבעון2010יונידגן13
05:27.91271הפועל דולפין נתניה2010דניאלגיל14
05:30.09265הפועל גליל עליון2010יניבגוטמן15
05:31.07263מכבי קרית אונו2010גיאביטון ולב16
05:34.73254הפועל מ.א משגב2010שגיאסברדלוב17
05:36.04251הפועל דולפין נתניה2010ליאםגליקמן18
05:36.59250קאנטרי כפר ורדים2010אלעד קושניריוב19
05:42.97237מכבי חיפה2010דודוייסבורג20
05:46.90229מכבי כפר המכביה2010רועיקלנדרוב21

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
05:45.00

04:42.56567הפועל אולימפ נתניה2009רבקהאנדרוביץ1
04:49.40528מכבי כפר המכביה2009ליהילב2
04:49.51527מכבי פ.מ. רעות2009נועהקליש3
04:51.87514מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009אביהבלומברג4
05:01.50467הפועל בת ים2009פרלהחשמה5
05:04.46453מכבי קרית ביאליק2009מריהקרבקוב6
05:08.83434הפועל בת ים2009פילאר מריהחשמה7
05:09.59431מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2009גליבן משה8
05:11.10425מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009זהרכהן הרפניסט9

05:11.91421בני הרצליה2009נטלי שרהמקליס10
05:14.61411הפועל נס ציונה2009אילהפרידמן11
05:15.32408מכבי קרית אונו2009יעלדרי12
05:15.70406מכבי קרית ביאליק2009עמיתואקנין13
05:19.82391מכבי ראשון לציון 2009SEALSטליברנהיים14
05:20.42389מכבי קרית אונו2009נעהאלבו15
05:22.15382הפועל עירוני הוד השרון2009אנהאנטין16
05:23.30378בני הרצליה2009שירהפנד גיר17
05:23.38378מכבי קרית ביאליק2009הילהלרנר18
05:24.90373בני הרצליה2009ענתטנקל19
05:26.54367הפועל גליל עליון2009נמיסחרשוק20
05:36.92334מכבי קרית ביאליק2009גוליהבן ארי21
05:40.56324הפועל בת ים2009נופרסחרוב22
05:40.71323מכבי וייסגל2009נגהגולדברג23
05:42.96317מכבי תל אביב2009יובלקריסטל24

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום

400 חופשי בנות 13

400 חופשי בנים 13



05:35.00
04:23.27524הפועל בת ים2009דניסטוקרב1
04:38.37443הפועל בת ים2009עומרחווה2
04:39.61437הפועל בת ים2009יבגניאושינסקי3
04:41.06430הפועל מועדון קרית אתא2009השאםזיד4
04:41.39429הפועל עמק חפר2009מישלאגרונוב5
04:45.61410מכבי ראשון לציון 2009SEALSניראייזברוך6
04:49.24395הפועל דולפין נתניה2009יהונתן ברונורוזנבלט7
04:51.48386מכבי וייסגל2009אריאלאלון8
04:51.60385הפועל בת ים2009אריקגלוזמן9

04:57.18364מכבי שוהם2009עמיתמזרחי10
04:57.84361הפועל דולפין נתניה2009אנדריייאקימיאוק11
05:01.04350הפועל בת ים2009וינסנטסעידנבייב12
05:01.73348הפועל עומר2009ליאונובק13
05:03.52341מכבי תל אביב2009איתןחליקה14
05:03.53341מכבי ראשון לציון 2009SEALSאריאלחגי15
05:03.82340מכבי קרית ביאליק2009מוריאלרוזנפלד16
05:04.96337ע.ל.ה עצמה רעננה2009בנימין איתןמגנאג'י17
05:05.26336מכבי קרית ביאליק2009שוןוורונקוב18
05:06.50332הפועל בת ים2009רוסלןאגלאוטין19
05:06.67331מכבי שוהם2009מאורגולן20
05:11.19317מכבי נהריה2009נועםקגנוביץ21
05:11.92315הפועל דולפין נתניה2009כפירכהן22
05:12.52313מכבי קרית אונו2009רועיושלר23
05:12.56313הפועל דולפין נתניה2009גלוסצקי24
05:13.27311מכבי נצרת 2009באסםמח'זומי25
05:13.45310מכבי וייסגל2009מתןאפשטיין26
05:14.00308מכבי וייסגל2009גלעדשושן27
05:16.04302הפועל דולפין נתניה2009אריאלוקסלר28
05:17.10299ע.ל.ה עצמה רעננה2009נועםפרבר29
05:19.44293מכבי וייסגל2009גיאצ'רנצקי30
05:19.73292מכבי קרית אונו2009מתןעמיר31
05:25.22277הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009רותםטמיר32
05:26.03275הפועל דולפין נתניה2009רוןמרקיזנו33
05:26.42274מכבי תל אביב2009מרינו סיגוורט34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
05:15.00

04:28.60493הפועל עירוני הוד השרון2008רוםקינן1
04:30.78481מכבי וייסגל2008איתישפייזר2
04:30.92480הפועל בת ים2008עומריעבדלשאפי3
04:32.72471בני הרצליה2008סאווהבליק4
04:34.86460בני הרצליה2008איתן שלמהדימונד5
04:36.83450מכבי ראשון לציון 2008SEALSלידוררחמן6
04:37.49447מכבי ראשון לציון 2008SEALSיריןשמאי7
04:39.53437מכבי קרית אונו2008עידןגמליאל8
04:39.84436מכבי ראשון לציון 2008SEALSניקז׳וקובסקי9

04:40.96431מכבי פ.מ. רעות2008עידוהזה10
04:43.41420מכבי ראשון לציון 2008SEALSרוםשלם11
04:45.74409הפועל ירושלים2008יונתןדי פורטו12
04:46.34407מכבי נהריה2008תומררודמן13

400 חופשי בנים 14



04:47.22403מכבי פ.מ. רעות2008יותםאיל14
04:49.50394הפועל ירושלים2008איתםהכהן15
04:51.34386הפועל עומר2008עידורייכל16
04:51.55385הפועל בת ים2008דניאלניקולייב17
04:51.78384הפועל ירושלים2008נעםדהן18
04:52.51382מכבי קרית ביאליק2008עומררגב19
04:55.54370מכבי קרית אונו2008איתמרכהן20
04:55.77369מכבי וייסגל2008דניאללבדב21
04:58.17360הפועל עמק יזרעאל2008נועםאופק22
04:59.80354הפועל גליל עליון2008עידורז23
04:59.86354מכבי קרית ביאליק2008גלרוןסיטניקוב24
05:00.95350מכבי קרית ביאליק2008רועיקינן25
05:01.44349מכבי אשדוד2008לידןקיצמן26
05:03.32342מכבי קרית ביאליק2008איתיארד27
05:04.18339מכבי שוהם2008זיואלישע28
05:05.80334ע.ל.ה עצמה רעננה2008דןדובמן29
05:12.81312ע.ל.ה עצמה רעננה2008רעישלום יודפת30
05:13.24311הפועל ירושלים2008לביאכהנא31
05:13.70309הפועל בית שמש2008דניאליודין32

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:25.00

01:07.88405מכבי פ.מ. רעות2010אוריכהן1
01:08.74390הפועל עמק חפר2010יובליומטוביאן2
01:09.40379הפועל בת ים2010אביברכאח3
01:09.76373הפועל עמק יזרעאל2010נגהמגל4
01:11.29350בני הרצליה2010נוריתמקליס5
01:11.83342בני הרצליה2010גליהמגן6
01:12.05339הפועל דולפין נתניה2010תמריאנובסקי7
01:12.11338מכבי פ.מ. רעות2010אמיליחנוכייב8
01:12.19337מכבי כפר המכביה2010רות רייס9

01:12.25336מכבי שוהם2010מיהפלג10
01:12.92327מכבי ראשון לציון 2010SEALSשמשרוני11
01:13.06325הפועל בת ים2010ליאורהקלטיצוק12
01:13.32321מכבי וייסגל2010גאיהבניס13
01:13.79315מכבי קרית ביאליק2010אליאנהבריזגונוב14
01:14.02312הפועל דולפין נתניה2010אוליביהסטרוסין15
01:14.06312הפועל לב הגליל סח'נין2010מרים אבו ריא 16
01:14.13311מכבי נצרת 2010ליאןסמארה17
01:15.86290הפועל דולפין נתניה2010מיכלקוזירב18
01:15.91290הפועל דולפין נתניה2010נעמהחזן19
01:16.10287הפועל שחייני הנגב2010רונישוסטר20
01:16.27285הפועל עמק יזרעאל2010גליפרנקל21
01:16.42284מכבי חיפה2010קאריןסובורובר22
01:17.04277הפועל כפר סבא ב. ב.2010עופריזיו23
01:17.57271הפועל לב הגליל סח'נין2010נורזבידה 24
01:18.23265מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010שי ליליפשיץ25
01:18.42263מכבי נהריה2010שובליקוטי26
01:18.47262ע.ל.ה עצמה רעננה2010רונהרידר27
01:18.84258מכבי נצרת 2010סלואשתיווי28
01:18.90258הפועל דולפין נתניה2010הילהראובני29

100 חופשי בנות 12



01:19.40253הפועל עירוני הוד השרון2010יערהבאום30
01:19.46252מכבי שוהם2010קרקלהשרה31
01:19.60251מכבי חיפה2010עלמהגסיוק32
01:20.13246הפועל עירוני הוד השרון2010דנהורשבסקי33
01:20.18246הפועל עומר2010שירדוידוביץ'34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:20.00

01:05.04329הפועל אילת2010ייגורקוסטין1
01:05.92316הפועל נס ציונה2010ענבריוסקוביץ לב ארי2
01:06.21312הפועל עמק חפר2010יונתןנדל3
01:06.34310הפועל עומר2010דמיטריירובוי4
01:06.81304מ.ס. רמלה2010איגורסבלייב5
01:07.32297הפועל דולפין נתניה2010איתיבירגר6
01:08.11287מכבי נצרת 2010לואיחמדאן7
01:08.59281הפועל שחייני הנגב2010מארקלרנר8
01:09.81266מכבי תמנון פרדסיה2010איתןאגייב9

01:10.18262מ.ס. רמלה2010נעםארונוב10
01:10.44259הפועל באר שבע2010אורינסים11
01:10.68257הפועל מועדון קרית אתא2010אליסולמן12
01:10.99253הפועל בת ים2010ברקאדם13
01:11.14252הפועל גליל עליון2010יניבגוטמן14
01:11.51248מכבי פ.מ. רעות2010יואבוייס15
01:11.65246הפועל ירושלים2010עמיתלרין16
01:11.67246מכבי אשדוד2010יוסףמור17
01:12.38239קאנטרי כפר ורדים2010לאוקרמיאן18
01:12.47238הפועל פתח תקווה כדור מים2010נועםמאיר19
01:12.60237הפועל דולפין נתניה2010איתןפלוס20
01:12.92234מכבי חיפה2010יונתןסטרימובסקי21
01:12.98233הפועל קרית טבעון2010יונידגן22
01:13.03233הפועל אולימפ נתניה2010רותםאפשטיין23
01:13.34230הפועל בת ים2010מיכאל כץ24
01:13.36229הפועל דולפין נתניה2010ליאםגליקמן25
01:13.57227מכבי נהריה2010טוםשטיינגרט26
01:13.61227הפועל ירושלים2010עידןאהרוני27
01:13.67227הפועל דולפין נתניה2010נעםשקד28
01:13.93224הפועל עירוני הוד השרון2010טומימואס29
01:13.94224הפועל פתח תקווה כדור מים2010דניאלקריוקוב30
01:14.09223הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010בועזשטריימר31
01:14.20222מכבי נצרת 2010ג'ורג'סארג32
01:14.52219מכבי חיפה2010דניאלקרמינסקי33
01:14.59218מכבי כפר המכביה2010עידןטל34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:22.00

01:03.59493מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009אביהבלומברג1
01:03.88486מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה2
01:04.33476הפועל אולימפ נתניה2009אדוהפרקש3
01:05.69447מכבי שוהם2009שחרשגיא4
01:06.23436מכבי חיפה2009טטיאנהמחמוד5

100 חופשי בנים 12

100 חופשי בנות 13



01:06.83425מכבי אשדוד2009רוניחן גולדנברג6
01:07.85406בני הרצליה2009שירהפנד גיר7
01:08.93387הפועל עירוני הוד השרון2009עומררביץ8
01:09.18383מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2009גליבן משה9

01:09.41379הפועל ג'מים אילת2009מוראללוף10
01:10.00369הפועל גליל עליון2009תמרשדה11
01:10.49362בני הרצליה2009נטלי שרהמקליס12
01:10.60360מכבי קרית ביאליק2009דנהחלדמן13
01:11.04353הפועל לב הגליל סח'נין2009ראניהאבו ריא 14
01:11.07353הפועל דולפין נתניה2009ליאםטלפינסקי15
01:11.09353הפועל בית איל2009לוטםאפשטיין16
01:11.11352הפועל פליפר חדרה2009עופרישגן17
01:11.30350מכבי ראשון לציון 2009SEALSאנהגולדברג18
01:11.49347הפועל עומר2009ענברפרידמן19
01:11.85342ע.ל.ה עצמה רעננה2009שיאבני20
01:11.87341מכבי ראשון לציון 2009SEALSהילהפדאלי21
01:12.04339הפועל עמק חפר2009יובלאיסמן22
01:12.30335הפועל פליפר חדרה2009טינהמומינוביץ23
01:12.57331הפועל כפר סבא ב. ב.2009דניאלברוורמן24
01:12.65330מכבי קרית ביאליק2009גוליהבן ארי25
01:12.71330מכבי פ.מ. רעות2009רותםזיו26
01:12.90327הפועל בת ים2009רניםבואב27
01:13.09324הפועל כפר סבא ב. ב.2009יאנהחסן28
01:13.12324הפועל פתח תקווה כדור מים2009דריהפיודורוב29
01:13.15324הפועל גליל עליון2009נמיסחרשוק30
01:13.33321הפועל בת ים2009נופרסחרוב31
01:13.36321מ.ס. רמלה2009יהודיתדרעי32
01:13.52319הפועל עמק יזרעאל2009שירהבן יאיש33
01:13.60318מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009שירידוד34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:17.00

00:59.34434הפועל בת ים2009דניסטוקרב1
01:00.02419הפועל מועדון קרית אתא2009השאםזיד2
01:01.22395מכבי שוהם2009בןגולדנברג3
01:02.00380הפועל עומר2009יגאלמצניקוב4
01:02.18377בני הרצליה2009עמיתקסטן מגורי5
01:03.42355הפועל אולימפ נתניה2009דניאלקיסלוק6
01:03.47354מכבי פ.מ. רעות2009נועםמסובי7
01:03.90347הפועל דולפין נתניה2009אנדריייאקימיאוק8
01:04.35340הפועל אולימפ נתניה2009איתמרבילינסון9

01:04.38340מכבי נצרת 2009באסםמח'זומי10
01:04.47338מכבי ראשון לציון 2009SEALSאריאלחגי11
01:05.65320מכבי פ.מ. רעות2009אלוןפרנט12
01:06.16313מכבי שוהם2009עמיתמזרחי13
01:06.47309הפועל עמק חפר2009מוחמדלידאוי14
01:06.58307הפועל בת ים2009יבגניאושינסקי15
01:06.91302הפועל שחייני הנגב2009נועםלבובסקי16
01:06.95302מכבי אשדוד2009דניז'ובנר17
01:07.54294מכבי קרית ביאליק2009מקסיםשיינפלד18
01:07.58294מכבי תל אביב2009איתןחליקה19

100 חופשי בנים 13



01:07.68292הפועל מועדון קרית אתא2009עידןברוכמן20
01:08.00288מכבי ראשון לציון 2009SEALSאוריאןניימן21
01:08.13287מכבי קרית ביאליק2009דודצוקרמן22
01:08.21285הפועל פליפר חדרה2009גדעוןאברהם23
01:08.31284הפועל נס ציונה2009איתןטייבלום24
01:08.35284הפועל ירושלים2009מקסשמריה25
01:08.36284הפועל עמק יזרעאל2009איתןממדוב26
01:08.37283מכבי כפר המכביה2009רנימאיר27
01:08.60281מכבי ראשון לציון 2009SEALSאלוןברמן28
01:08.64280מכבי קרית אונו2009מתןעמיר29
01:09.33272הפועל דולפין נתניה2009גלוסצקי30
01:09.41271מכבי אשדוד2009לבאטקין31
01:09.65268הפועל אולימפ נתניה2009גרנטמיליקיאן 32
01:09.68268הפועל עמק חפר2009הללסלע33
01:10.54258ע.ל.ה עצמה רעננה2009בנימין איתןמגנאג'י34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:14.00

00:56.52502הפועל ירושלים2008בןפאחט1
00:57.03489מכבי כפר המכביה2008אסףסקל2
00:57.80470מכבי ראשון לציון 2008SEALSשגיאכהן3
00:59.17438מכבי ראשון לציון 2008SEALSלידוררחמן4
00:59.24436הפועל באר טוביה2008אמיתיאלון5
00:59.35434הפועל בת ים2008עומריעבדלשאפי6
00:59.44432מכבי פ.מ. רעות2008עידוהזה7
00:59.94421הפועל דולפין נתניה2008מריאלבר און8
01:00.03419הפועל אולימפ נתניה2008שליוויכמן9

01:00.07418מכבי פ.מ. רעות2008תמירסמויליץ10
01:00.12417מכבי נהריה2008יובלבוקין11
01:00.35412מכבי ראשון לציון 2008SEALSיריןשמאי12
01:01.08398הפועל עמק יזרעאל2008רוברטלוין13
01:01.38392בני הרצליה2008יונתןפילה14
01:01.78384מכבי פ.מ. רעות2008אריאלרחמילביץ15
01:01.89382הפועל ג'מים אילת2008עמריבן טובים16
01:02.41373מכבי ראשון לציון 2008SEALSמארקברונפמן17
01:02.45372בני הרצליה2008עידןאנגל18
01:02.59370מכבי ראשון לציון 2008SEALSטלחפיזוב19
01:02.73367מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2008יהליכהן20
01:02.83365הפועל גליל עליון2008עידורז21
01:02.94364הפועל ירושלים2008אילנחמיה22
01:02.95363מכבי כפר המכביה2008דניאלנג23
01:03.17360הפועל מועדון קרית אתא2008שוןשטרן24
01:03.46355מכבי אשדוד2008לידןקיצמן25
01:03.66351מכבי חיפה2008יאירישי26
01:03.94347הפועל בת ים2008סטיבןקיגל27
01:03.96346הפועל ירושלים2008ישיביבי28
01:04.00346מכבי אושן חדרה2008אוסידעומר29
01:04.29341הפועל קרית טבעון2008איתןקניז30
01:04.69335מכבי קרית ביאליק2008רועיקינן31
01:04.92331הפועל ירושלים2008יונתןדי פורטו32
01:05.03330מכבי נהריה2008תומררודמן33

100 חופשי בנים 14



01:05.04329הפועל באר טוביה2008איתמרממן34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:50.00

01:27.12366הפועל דולפין נתניה2010שחרכשריאן1
01:27.77358הפועל דולפין נתניה2010נויהאזימוב2
01:27.84357הפועל מועדון קרית אתא2010ניבהראל3
01:28.80346הפועל שחייני הנגב2010הללסוברי4
01:30.05332מכבי תל אביב2010שירהסמל5
01:32.04311הפועל קרית טבעון2010מאידגן6
01:32.35307הפועל בית איל2010יסמיןגלסמן7
01:32.76303מכבי תמנון פרדסיה2010לוטםהולדשטיין8
01:33.00301מ.ס. רמלה2010אדריאנהמנסה9

01:33.05301מכבי כפר המכביה2010מאינגר10
01:33.93292מכבי חיפה2010עדןאינזדי11
01:34.14290מ.ס. רמלה2010מאימיריל12
01:34.44287מכבי תמנון פרדסיה2010אליסהיאקיאמסב13
01:34.44287הפועל עמק חפר2010אופקשלו אטלס13
01:34.56286מכבי פ.מ. רעות2010תמרבקר14
01:34.76284מכבי אשדוד2010חן-פזזלויצקי15
01:34.87284מכבי כפר המכביה2010איליבן דוד16
01:36.23272הפועל באר טוביה2010גללויטין17
01:36.31271מכבי פ.מ. רעות2010רייןאזולאי18
01:37.68260מכבי תל אביב2010נועהזמר19
01:37.83259הפועל עמק חפר2010תמרכרמל20
01:37.85258הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010זיופוקס21
01:38.42254בני הרצליה2010דניאלהפקיליס22
01:38.43254מכבי תמנון פרדסיה2010ליהיארון23
01:38.99250הפועל עירוני הוד השרון2010יריןקינן24
01:39.48246מכבי קרית ביאליק2010אדוהברקוביץ25
01:39.62245הפועל עירוני הוד השרון2010דנהורשבסקי26
01:40.49238הפועל מ.א משגב2010דיאנהקומיסרובה27
01:40.54238הפועל כפר סבא ב. ב.2010עמנואלסטרוז28
01:40.67237הפועל דולפין נתניה2010יהלילוי29
01:40.81236הפועל פתח תקווה כדור מים2010יעלארן30
01:41.35232מכבי כפר המכביה2010ליאורמזרחי31
01:41.42232מכבי כפר המכביה2010אמילירדעי32
01:41.48232הפועל עמק חפר2010יובלגוטלר33

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:45.00

01:26.37263הפועל ירושלים2010מרקקריוצ'קין1
01:27.38254הפועל בת ים2010אריאלזורבסקי2
01:28.94240הפועל עומר2010מקסיםדמציוק3
01:29.92233מכבי נהריה2010איתןאלנברג4
01:31.28222מכבי תל אביב2010מתןפולג5
01:31.92218בני הרצליה2010זאב רועידימונד6
01:33.21209מכבי פ.מ. רעות2010יואבוייס7
01:33.26208מכבי ראשון לציון 2010SEALSגיאכדורי8
01:33.52207הפועל דולפין נתניה2010איתיאפנגר9

100 חזה בנות 12

100 חזה בנים 12



01:34.04203מכבי כפר המכביה2010אורןברכר10
01:34.38201מכבי תל אביב2010עידוגרוס11
01:35.07197הפועל פתח תקווה כדור מים2010נועםמאיר12
01:35.10197מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010איתמראקרמן13
01:35.13196מכבי קרית אונו2010ליאורמלכי14
01:35.41195מכבי וייסגל2010גלעדהולנד15
01:36.13190מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010עבריטל יניב16
01:37.24184מכבי תמנון פרדסיה2010בןאלוני17
01:37.25184מכבי קרית ביאליק2010לבוולובסקי18
01:38.66176הפועל דולפין נתניה2010גיאפאוקר19
01:38.87175מכבי תל אביב2010גיאישראל20
01:39.27173מכבי נהריה2010טוםשטיינגרט21
01:40.24168מכבי אשדוד2010איתמרמזרחי22
01:40.32167מכבי קרית ביאליק2010אורילוין23
01:40.82165הפועל דולפין נתניה2010נועםמלול24
01:41.19163מכבי חיפה2010מארקליכוביץ25
01:41.30163מכבי ראשון לציון 2010SEALSבןקריב26
01:41.30163מכבי נהריה2010טימופייברזובסקי26
01:41.35162מכבי קרית אונו2010מיכאלהרשקוביץ27
01:43.28153הפועל באר שבע2010ליעםגזמן28
01:43.38153מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010טוניטרנדש29
01:43.43153מכבי חיפה2010יובלבגל30
01:43.65152הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010איילמוזס31
01:43.66152הפועל כפר סבא ב. ב.2010מרקז'ולובוב32
01:43.80151מכבי נצרת 2010ג'וליאןזהר33

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:45.00

01:19.62480הפועל אולימפ נתניה2009אדוהפרקש1
01:21.46448מ.ס. רמלה2009יליזבטהפרולוב2
01:21.84442הפועל שחייני הנגב2009גאיהגוטמן3
01:22.25435מכבי ראשון לציון 2009SEALSנטעאפשטיין מעוז4
01:22.82426מכבי כפר המכביה2009אוהגולצוב5
01:23.02423מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009טומיליטאי6
01:23.63414מכבי קרית ביאליק2009מריהקרבקוב7
01:25.25391מכבי נהריה2009עינבזומרפלד8
01:25.36389מכבי וייסגל2009אריאלשחר9

01:26.25377מכבי פ.מ. רעות2009אבישגשורק10
01:26.54374מכבי ראשון לציון 2009SEALS אילהקיש11
01:26.76371מכבי חיפה2009דיאנהקוריאקין12
01:27.14366מכבי ראשון לציון 2009SEALSפישרנועם13
01:27.91356מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009רונישמואלוב14
01:28.09354מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009רוניארנר15
01:28.27352הפועל נס ציונה2009אילהפרידמן16
01:28.34351הפועל בית איל2009לוטםאפשטיין17
01:28.52349הפועל עירוני הוד השרון2009אנהאנטין18
01:28.53349מכבי פ.מ. רעות2009תמרבנצור19
01:29.05343הפועל בת ים2009רניםבואב20
01:29.23341מכבי וייסגל2009נועהקרני21
01:29.65336הפועל דולפין נתניה2009אלמהיחזקאלי22
01:29.67336מכבי ראשון לציון 2009SEALSטליברנהיים23

100 חזה בנות 13



01:29.72335הפועל פתח תקווה כדור מים2009ולריהפינקל24
01:30.15330הפועל דולפין נתניה2009עמיתהיבל25
01:30.17330הפועל כפר סבא ב. ב.2009דניאלברוורמן26
01:30.30329הפועל דולפין נתניה2009חןזינגר27
01:30.60326הפועל דולפין נתניה2009פלגלוי28
01:31.12320מכבי ראשון לציון 2009SEALSדנהגמליי29
01:31.24319מכבי קרית ביאליק2009דומיניקהקוציובה30
01:31.94312מכבי קרית ביאליק2009הילהלרנר31
01:32.21309מכבי תל אביב2009עומריששון טשקנט32
01:32.33308מכבי נצרת 2009גינארפידיא33
01:32.97301מכבי תל אביב2009יובלקריסטל34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:40.00

01:14.18415הפועל דולפין נתניה2009אורידשא1
01:16.04385מכבי ראשון לציון 2009SEALSגילירותם2
01:16.37380מכבי וייסגל2009נועםשטיינברג3
01:16.84373מכבי קרית ביאליק2009אדםקיזנר4
01:18.14355הפועל דולפין נתניה2009יותםגרסיה5
01:19.14341בני הרצליה2009רוני יצחקסופיר6
01:20.86320מכבי ראשון לציון 2009SEALSבר לאוןאסתרין7
01:22.20305בני הרצליה2009הראלאברהם8
01:22.75299הפועל ירושלים2009אביתרנאור9

01:22.98296מכבי ראשון לציון 2009SEALSלביאדמלין10
01:23.04295מכבי שוהם2009מיכאלבירנבאום11
01:23.58290הפועל איאן קלנסואה2009מסעדסרסור12
01:25.34272מכבי תמנון פרדסיה2009תורןלוין13
01:25.88267הפועל אולימפ נתניה2009איתמרבילינסון14
01:27.33254מכבי אשדוד2009רוןהסל15
01:27.76250מכבי שוהם2009אופקוקנין16
01:28.02248מכבי תל אביב2009יונתןקרסיק17
01:28.15247הפועל עירוני הוד השרון2009רנימזרחי18
01:28.92241הפועל עומר2009ליאונובק19
01:29.11239מכבי וייסגל2009יונתןקפלן20
01:29.63235הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009איתןמוזס21
01:29.65235מכבי שוהם2009אוריינאי22
01:29.68234מכבי כפר המכביה2009ברקאיסדן23
01:29.76234מכבי מעלה אדומים2009אלכסנדררוצ24
01:30.46228הפועל שחייני הנגב2009נירלוי25
01:30.54228הפועל עירוני הוד השרון2009אופקמרק26
01:30.59227מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ברפישלביץ27
01:31.30222הפועל עמק חפר2009שוןצ'רגייב28
01:31.31222הפועל דולפין נתניה2009נתנאליאגודייב29
01:31.77219הפועל עמק חפר2009אלוןגפני30
01:31.92218ע.ל.ה עצמה רעננה2009רןלוי31
01:32.01217מכבי וייסגל2009נועםשני32
01:32.07217מכבי חיפה2009שוןמכליס33
01:32.21216הפועל ירושלים2009מקסשמריה34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום

100 חזה בנים 13

100 חזה בנים 14



01:35.00
01:09.59502מכבי כפר המכביה2008מרקטלר1
01:12.09452הפועל דולפין נתניה2008לאופיאסטרו2
01:12.28448מכבי חיפה2008איתןמייליקר3
01:13.37429מ.ס. רמלה2008מוחמדאבו לבן4
01:15.76389מכבי ראשון לציון 2008SEALSאביבחזן5
01:16.41379ירושלים רבתי2008רואדזאהר6
01:17.29367מכבי ראשון לציון 2008SEALSליאםנקיס7
01:17.54363מכבי פ.מ. רעות2008אדרמושקוביץ8
01:18.17354הפועל עמק חפר2008עפריגולן9

01:18.18354מכבי אשדוד2008איילביטון10
01:19.20341מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2008יהליכהן11
01:19.20341בני הרצליה2008אופירדרעי11
01:19.64335הפועל ירושלים2008נעםדהן13
01:20.65323בני הרצליה2008סאווהבליק14
01:21.39314הפועל שחייני הנגב2008נדבפרץ15
01:21.50313הפועל מ.א משגב2008תוםגלייזר16
01:22.04306מכבי קרית ביאליק2008תומרגולדשמיד17
01:23.62289מכבי אשדוד2008אלירןזסלבסקי18
01:23.67289מכבי ראשון לציון 2008SEALSמיקיטהבוייקה19
01:23.84287מכבי וייסגל2008דניאללבדב20
01:24.03285הפועל ירושלים2008דודמירונצ21
01:24.57280הפועל איאן קלנסואה2008עותמאןדאאוד22
01:24.65279הפועל עמק יזרעאל2008נדבלהב23
01:24.84277מכבי אשדוד2008דמיסבקרב24
01:24.84277מכבי חיפה2008רוןחייקין25
01:24.96276מכבי תל אביב2008יונתןסולטר26
01:25.22273מכבי חיפה2008ארתורסמסון27
01:25.32272מכבי נצרת 2008ג'ורג'קדאדו28
01:25.35272הפועל אולימפ נתניה2008ליאורקגן29
01:25.61270הפועל ירושלים2008ישיביבי30
01:26.02266הפועל כפר סבא ב. ב.2008איתןבן חיים31
01:26.50261הפועל עירוני הוד השרון2008יהליאתרן32
01:26.59261הפועל דולפין נתניה2008איתיראובני33
01:26.76259בני הרצליה2008אריאלמולכו34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
03:40.00

02:56.73310מכבי כפר המכביה2010תהלאלבז1
02:58.82299מכבי שוהם2010דפנהזוטא2
03:02.39282מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010עדןפרוצנקו3
03:03.50276הפועל בת ים2010אביברכאח4
03:03.76275הפועל שחייני הנגב2010אליאןשלמייב5
03:05.82266מכבי קרית ביאליק2010ליאלפבריקנט6
03:09.43251הפועל עמק חפר2010תמרוייסלר ברנד7
03:19.29216מכבי קרית אונו2010שירה נעמהאבידור8
03:20.54212הפועל אולימפ נתניה2010אמיליהמרצ'נקו9

03:25.69196הפועל דולפין נתניה2010תמריאנובסקי10
03:26.81193בני הרצליה2010גילהירש11
03:35.24171מכבי תמנון פרדסיה2010ליהאבלביץ12

200 פרפר בנות 12



מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
03:45.00

02:43.83288מכבי ראשון לציון 2010SEALSאיתינקיס1
02:45.72278הפועל בת ים2010מרקסגלוביץ2
02:48.32265מכבי ראשון לציון 2010SEALSיואבזהר3
02:54.04240בני הרצליה2010יהונתןרבין4
02:54.70237הפועל אולימפ נתניה2010דניאלפלייטמן 5
02:54.70237מכבי קרית ביאליק2010שוןפומברג5
02:55.14236הפועל כפר סבא ב. ב.2010תומררוזנר7
03:02.38209הפועל בת ים2010מיכאל כץ8
03:03.21206הפועל בת ים2010יונתן לפטניקוב9

03:05.16199מכבי פ.מ. רעות2010אופירשרון10
03:05.87197מכבי קרית ביאליק2010שוןברסקי11
03:10.98182בני הרצליה2010רוןסברדליק12
03:13.22175הפועל דולפין נתניה2010רוןבר און13
03:15.68169מכבי פ.מ. רעות2010אלוןלשמנוב14
03:16.88166הפועל עמק חפר2010עופריכהן15
03:18.63161מכבי קרית ביאליק2010לבוולובסקי16
03:23.48150מכבי פ.מ. רעות2010אוריהמלטה17
03:25.75145מכבי תל אביב2010דניאלרז18
03:37.86122הפועל ירושלים2010עמיתלרין19

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
03:20.00

02:39.96418מכבי כפר המכביה2009נעםקזאז1
02:46.36371מכבי כפר המכביה2009ליהילב2
02:48.60357הפועל בת ים2009פילאר מריהחשמה3
02:48.93354הפועל בת ים2009פרלהחשמה4
02:49.92348מכבי וייסגל2009אלהמנה5
02:51.50339מכבי קרית ביאליק2009עדןהודרה6
02:51.92336מכבי חיפה2009אליזבטגנדל7
02:53.30328הפועל שחייני הנגב2009רונייפרח8
02:54.89319מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009זהרכהן הרפניסט9

02:55.28317הפועל עירוני הוד השרון2009תמרבר יוסף10
02:58.69299הפועל פתח תקווה כדור מים2009שירההכהן11
02:59.59295מכבי פ.מ. רעות2009אביגילרגב12
03:00.25292מכבי תל אביב2009אלהאגוזי13
03:00.86289מכבי וייסגל2009גיל ורדסיפלה14
03:01.13287מכבי קרית אונו2009מיקהקוגן15
03:01.53286מכבי וייסגל2009נועהקרסיק16
03:03.24278הפועל דולפין נתניה2009פלגלוי17
03:04.08274מכבי קרית אונו2009יעלדרי18
03:04.77271בני הרצליה2009לירינידם19
03:06.30264הפועל עמק חפר2009אביבמרטינז20
03:08.42255הפועל בת ים2009נופרסחרוב21
03:08.90253מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאורלזרוב22
03:10.60247בני הרצליה2009ענתטנקל23
03:11.49243בני הרצליה2009שירהורן מרחב24
03:13.64235מכבי קרית ביאליק2009עמיתואקנין25
03:18.28219הפועל כפר סבא ב. ב.2009אלהבאוך26

200 פרפר בנים 12

200 פרפר בנות 13



03:19.73214מכבי אשדוד2009אליאןשפירא27

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
03:30.00

02:30.21374מכבי קרית אונו2009עידושפייזר1
02:34.65342בני הרצליה2009עמיתקסטן מגורי2
02:34.99340הפועל עמק חפר2009מישלאגרונוב3
02:35.86334מכבי וייסגל2009אריאלאלון4
02:40.81304הפועל פליפר חדרה2009מתןימין5
02:47.71268הפועל בת ים2009וינסנטסעידנבייב6
02:47.97267הפועל בת ים2009יבגניאושינסקי7
02:49.32261הפועל עומר2009אלוןטרויאק8
02:49.73259מכבי קרית ביאליק2009איתיארקה9

02:50.40256מכבי פ.מ. רעות2009איתמריעקובי10
02:50.75254מכבי שוהם2009עמיתמזרחי11
02:51.09253הפועל בת ים2009רוסלןאגלאוטין12
02:52.49247מכבי חיפה2009יעקבחיניץ13
02:59.41219הפועל ירושלים2009דניאלכהן14
03:00.12217הפועל מ.א משגב2009אילייאקוני15
03:01.11213מכבי קרית ביאליק2009עידןקוגן16
03:01.27212הפועל שחייני הנגב2009לביאשמשי17
03:01.91210מכבי חיפה2009שייוזף18
03:01.97210בני הרצליה2009נועםסלעי19
03:03.13206מכבי כפר המכביה2009איילסידיס20
03:04.07203מכבי קרית ביאליק2009בריחלדמן21
03:06.54195מכבי שוהם2009עידואייזיקס22
03:07.49192מכבי חיפה2009אהודאלגר23
03:09.18187מכבי קרית ביאליק2009נירדרוקר24
03:09.58186מכבי שוהם2009כרמלסביצקי25
03:14.57172הפועל עירוני הוד השרון2009אריאל עידודה-בר26
03:14.94171הפועל פתח תקווה כדור מים2009גיאגלוזמן27
03:16.66166הפועל אולימפ נתניה2009דניאלפלדמן 28
03:18.07163הפועל שחייני הנגב2009אמיתיקורן29
03:21.60154מכבי כפר המכביה2009הראלקרבצו30
03:28.14140הפועל שחייני הנגב2009גורשגב31

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
03:10.00

02:21.63446הפועל עירוני הוד השרון2008רוםקינן1
02:21.87444הפועל ירושלים2008תמירניסן2
02:22.24440מועדון ספורט מיתר2008אליעזר יצחקאורלוב3
02:25.45412מכבי קרית אונו2008תוםבר צבי4
02:25.54411מכבי ראשון לציון 2008SEALSעידואייזנברג5
02:25.76409מכבי וייסגל2008איתישפייזר6
02:30.89369מכבי קרית אונו2008עמיתמסרמן7
02:31.41365הפועל ירושלים2008איתםהכהן8
02:36.49330בני הרצליה2008איתן שלמהדימונד9

02:36.87328הפועל עירוני הוד השרון2008סתיושנער10
02:37.34325בני הרצליה2008עמיתבוינגו11
02:37.37325הפועל עמק יזרעאל2008יונתןרולניק12

200 פרפר בנים 13

200 פרפר בנים 14



02:37.53324הפועל בת ים2008דניאלניקולייב13
02:38.32319מכבי תל אביב2008יהונתן גלבנימין14
02:38.85316מכבי ראשון לציון 2008SEALSירדןזיידמן נביא15
02:38.85316הפועל בית שמש2008דניאליודין15
02:39.38313ע.ל.ה עצמה רעננה2008אדםטילמן17
02:42.94293הפועל דולפין נתניה2008איתןגאוגזייב18
02:43.83288מכבי חיפה2008איתיקורנברג19
02:48.08267בני הרצליה2008ארישץ20
02:49.70259בני הרצליה2008יואבמרום21
02:50.99253מכבי חיפה2008ראזיאבו חרש22
03:00.37216בני הרצליה2008אריאלמולכו23
03:04.61201הפועל כפר סבא ב. ב.2008ג'ואדסמארה24

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
00:37.50

00:30.69417הפועל עמק יזרעאל2010נגהמגל1
00:31.48386בני הרצליה2010גליהמגן2
00:31.63380מכבי ראשון לציון 2010SEALSשמשרוני3
00:31.84373הפועל עמק חפר2010אופקשלו אטלס4
00:32.08365הפועל דולפין נתניה2010אוליביהסטרוסין5
00:32.22360מכבי חיפה2010קאריןסובורובר6
00:32.45352הפועל עמק חפר2010יובליומטוביאן7
00:32.55349הפועל מועדון קרית אתא2010ניבהראל8
00:32.77342מכבי שוהם2010מיהפלג9

00:32.79341מכבי אשדוד2010חן-פזזלויצקי10
00:33.12331הפועל לב הגליל סח'נין2010מרים אבו ריא 11
00:33.21329מכבי נצרת 2010סלואשתיווי12
00:33.62317מכבי נצרת 2010ליאןסמארה13
00:33.67315מכבי תמנון פרדסיה2010ליהאבלביץ14
00:33.89309מכבי תל אביב2010שירהסמל15
00:33.89309מ.ס. רמלה2010סופיהרטינסקי15
00:34.04305מכבי תמנון פרדסיה2010לוטםהולדשטיין17
00:34.25300הפועל עמק חפר2010תמרכרמל18
00:34.30298הפועל עמק יזרעאל2010גליפרנקל19
00:34.36297הפועל מ.א משגב2010דיאנהקומיסרובה20
00:34.37296הפועל שחייני הנגב2010רונישוסטר21
00:34.42295מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010איהישראלי22
00:34.55292הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010זיופוקס23
00:34.78286הפועל דולפין נתניה2010מיכלקוזירב24
00:35.04280מכבי נהריה2010שובליקוטי25
00:35.09279מכבי שוהם2010קרקלהשרה26
00:35.16277הפועל לב הגליל סח'נין2010נורזבידה 27
00:35.18276הפועל עמק חפר2010תמרוייסלר ברנד28
00:35.38272מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010אלהבלאו29
00:35.54268הפועל עומר2010שירדוידוביץ'30
00:35.66265מכבי תל אביב2010נועהזמר31
00:35.86261הפועל אולימפ נתניה2010נועהשברין32
00:35.86261מכבי נהריה2010רונימדר32
00:36.07256הפועל דולפין נתניה2010עדישבילי34

50 חופשי בנות 12

50 חופשי בנים 12



מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
00:35.00

00:28.96337הפועל אילת2010ייגורקוסטין1
00:29.85308הפועל עומר2010דמיטריירובוי2
00:29.90306מ.ס. רמלה2010איגורסבלייב3
00:30.69283הפועל שחייני הנגב2010מארקלרנר4
00:30.98275מכבי נצרת 2010לואיחמדאן5
00:31.25268הפועל דולפין נתניה2010ליאםגליקמן6
00:31.42264מכבי אשדוד2010יוסףמור7
00:31.52261הפועל מועדון קרית אתא2010אליסולמן8
00:31.64258הפועל עומר2010מקסיםדמציוק9

00:31.65258מ.ס. רמלה2010נעםארונוב10
00:31.89252הפועל גליל עליון2010יניבגוטמן11
00:32.62236הפועל באר טוביה2010נוהאפרתי בקרמן12
00:32.65235מכבי נהריה2010איתןאלנברג13
00:32.87230הפועל אולימפ נתניה2010רותםאפשטיין14
00:33.03227הפועל דולפין נתניה2010איתןפלוס15
00:33.12225הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010בועזשטריימר16
00:33.18224מכבי ראשון לציון 2010SEALSבןקריב17
00:33.47218מכבי תל אביב2010אדםטורגובצקי18
00:33.55216מכבי חיפה2010דניאלקרמינסקי19
00:33.71213מכבי וייסגל2010יהונתןנחום20
00:33.95209מכבי וייסגל2010אוריקסלברנר21
00:33.98208מכבי וייסגל2010ירוןטיבי22
00:34.00208קאנטרי כפר ורדים2010אוריאלכהן23
00:34.06207מכבי אקווה יפיע2010בשארהגמאמעה24
00:34.18205מכבי תל אביב2010עידוגרוס25
00:34.35202מכבי נצרת 2010ג'ורג'סארג26
00:34.50199מכבי כפר המכביה2010איתירבינזון27
00:34.60197הפועל באר טוביה2010יונתןפוטסמן28
00:34.62197הפועל עירוני מודיעין2010ברובנדרעידן29
00:34.66196מכבי נהריה2010גבריאלמילגרום30
00:34.67196הפועל מועדון קרית אתא2010נועםסובולנקו31
00:34.92192מכבי אשדוד2010איתןשפירא32
00:34.95191מכבי נצרת 2010מהדישריף33
00:34.98191מכבי ראשון לציון 2010SEALSאיתןוינוקור34
00:34.98191מכבי נהריה2010עפריבאר34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
00:35.50

00:28.47522מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה1
00:29.54467מכבי חיפה2009טטיאנהמחמוד2
00:29.90451מכבי ראשון לציון 2009SEALSנטעאפשטיין מעוז3
00:30.30433בני הרצליה2009שירהפנד גיר4
00:30.44427מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2009גליבן משה5
00:30.59421מכבי נהריה2009עינבזומרפלד6
00:30.86410הפועל ג'מים אילת2009מוראללוף7
00:30.90408הפועל מועדון קרית אתא2009שיארגז8
00:31.25395הפועל גליל עליון2009תמרשדה9

00:31.28393מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009רוניארנר10
00:31.59382הפועל לב הגליל סח'נין2009ראניהאבו ריא 11

50 חופשי בנות 13



00:31.88372מכבי וייסגל2009אלהמנה12
00:32.10364הפועל עמק חפר2009יובלאיסמן13
00:32.15362הפועל כפר סבא ב. ב.2009יאנהחסן14
00:32.27358מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009שירידוד15
00:32.31357הפועל פתח תקווה כדור מים2009דריהפיודורוב16
00:32.38355הפועל דולפין נתניה2009ליאםטלפינסקי17
00:32.41354הפועל פליפר חדרה2009עופרישגן18
00:32.48351הפועל עומר2009ענברפרידמן19
00:32.58348הפועל פליפר חדרה2009טינהמומינוביץ20
00:32.60347הפועל עמק יזרעאל2009שירהבן יאיש21
00:32.65346מכבי חיפה2009אליסהגולקוב22
00:32.66346ע.ל.ה עצמה רעננה2009שיאבני23
00:32.76342מכבי ראשון לציון 2009SEALSהילהפדאלי24
00:32.94337הפועל בת ים2009רניםבואב25
00:33.00335מ.ס. רמלה2009יהודיתדרעי26
00:33.64316הפועל פתח תקווה כדור מים2009ולריהפינקל27
00:33.68315הפועל לב הגליל סח'נין2009נילי גנטוס28
00:33.73314הפועל לב הגליל סח'נין2009ריתאלגנאיים29
00:33.81311מכבי נהריה2009מאיהסורוקין30
00:34.02306הפועל ג'מים אילת2009קיםעאמר31
00:34.31298מכבי סח'נין2009שמסחטיב32
00:34.46294הפועל שחייני הנגב2009רונייפרח33

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
00:34.00

00:27.64388מכבי שוהם2009בןגולדנברג1
00:27.86378הפועל עומר2009יגאלמצניקוב2
00:27.93376בני הרצליה2009עמיתקסטן מגורי3
00:28.97336מכבי ראשון לציון 2009SEALSאריאלחגי4
00:29.30325מכבי פ.מ. רעות2009אלוןפרנט5
00:29.30325מכבי נצרת 2009באסםמח'זומי5
00:29.36323הפועל עומר2009אלוןטרויאק7
00:29.49319הפועל שחייני הנגב2009נועםלבובסקי8
00:29.57316הפועל פליפר חדרה2009מתןימין9

00:29.65314הפועל עמק חפר2009נריפאר10
00:30.03302מכבי אשדוד2009רוןהסל11
00:30.09300מכבי ראשון לציון 2009SEALSאלוןברמן12
00:30.10300מכבי כפר המכביה2009איילסידיס13
00:30.16298הפועל עמק חפר2009מוחמדלידאוי14
00:30.23296מכבי ראשון לציון 2009SEALSבר לאוןאסתרין15
00:30.33293הפועל שחייני הנגב2009לביאשמשי16
00:30.41291מכבי ראשון לציון 2009SEALSאוריאןניימן17
00:30.46289הפועל פליפר חדרה2009גדעוןאברהם18
00:30.50288הפועל מועדון קרית אתא2009עידןברוכמן19
00:30.88278מכבי כפר המכביה2009רנימאיר20
00:30.98275מכבי סח'נין2009תאמראבדאח21
00:31.11272מכבי קרית אונו2009רועיושלר22
00:31.13271הפועל קרית טבעון2009איתיסלע23
00:31.15271הפועל עמק יזרעאל2009איתןממדוב24
00:31.29267מכבי קרית אונו2009מתןעמיר25
00:31.31266מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ברפישלביץ26

50 חופשי בנים 13



00:31.36265הפועל אולימפ נתניה2009גרנטמיליקיאן 27
00:31.45263הפועל שחייני הנגב2009אמיתיקורן28
00:31.56260מכבי נהריה2009נועםקגנוביץ29
00:31.61259הפועל פתח תקווה כדור מים2009ליאורסידלקובסקי30
00:31.64258מכבי ראשון לציון 2009SEALSנועםקופרשטיין31
00:31.73256הפועל דולפין נתניה2009גלוסצקי32
00:31.77255מכבי כפר המכביה2009יאירקורוטקין33
00:32.08248מכבי כפר המכביה2009יואבהופנר34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
00:33.00

00:25.66484הפועל ירושלים2008בןפאחט1
00:25.74480מכבי ראשון לציון 2008SEALSשגיאכהן2
00:26.06462מכבי חיפה2008קירילגרסימנקו3
00:26.41444הפועל עירוני הוד השרון2008סתיושנער4
00:26.75428הפועל באר טוביה2008אמיתיאלון5
00:27.11411הפועל בת ים2008עומריעבדלשאפי6
00:27.14409מכבי ראשון לציון 2008SEALSלידוררחמן7
00:27.20407מכבי פ.מ. רעות2008תמירסמויליץ8
00:27.20407מכבי ראשון לציון 2008SEALSיריןשמאי8

00:27.50393הפועל עמק יזרעאל2008רוברטלוין10
00:27.55391הפועל אולימפ נתניה2008שליוויכמן11
00:27.59390ע.ל.ה עצמה רעננה2008אדםטילמן12
00:27.64388הפועל דולפין נתניה2008מריאלבר און13
00:27.73384מכבי ראשון לציון 2008SEALSמארקברונפמן14
00:27.82380מכבי נהריה2008יובלבוקין15
00:27.87378הפועל ג'מים אילת2008עמריבן טובים16
00:27.91376בני הרצליה2008יונתןפילה17
00:27.98374הפועל בת ים2008סטיבןקיגל18
00:28.01372הפועל מועדון קרית אתא2008שוןשטרן19
00:28.33360הפועל עמק יזרעאל2008יונתןרולניק20
00:28.44356הפועל דולפין נתניה2008איתןגאוגזייב21
00:28.57351מכבי פ.מ. רעות2008אריאלרחמילביץ22
00:28.58350מכבי ראשון לציון 2008SEALSטלחפיזוב23
00:28.74345מכבי חיפה2008יאירישי24
00:28.97336הפועל גליל עליון2008זוהריצחקי25
00:29.07333מכבי אשדוד2008דניאלבריאטינסקי26
00:29.46320מכבי ראשון לציון 2008SEALSאלוןמנדל27
00:29.51318הפועל דולפין נתניה2008איתיראובני28
00:29.55317הפועל כפר סבא ב. ב.2008ג'ואדסמארה29
00:29.59316מכבי אושן חדרה2008אוסידעומר30
00:29.66314מכבי וייסגל2008אורישגיב31
00:29.73311מכבי חיפה2008אריאלארידור32
00:29.81309הפועל ג'מים אילת2008אוהדבר33
00:29.91306הפועל באר טוביה2008איתמרממן34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:40.00

01:17.58354הפועל עמק חפר2010אופקשלו אטלס1
01:17.90349מכבי קרית ביאליק2010אליאנהבריזגונוב2

100 גב בנות 12

50 חופשי בנים 14



01:19.03335מכבי חיפה2010קאריןסובורובר3
01:19.75326מכבי כפר המכביה2010תהלאלבז4
01:20.06322מכבי ראשון לציון 2010SEALSשמשרוני5
01:20.81313מכבי חיפה2010סולומיהגברילוב6
01:21.22308הפועל ירושלים2010אליסהגורודצקי7
01:21.78302מכבי כפר המכביה2010רות רייס8
01:21.86301מכבי פ.מ. רעות2010רייןאזולאי9

01:22.22297הפועל שחייני הנגב2010רונישוסטר10
01:22.36296מכבי כפר המכביה2010ליזהקרסיוב11
01:23.94279מכבי פ.מ. רעות2010אמיליחנוכייב12
01:24.05278מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010נוגהבן מנחם13
01:24.16277מכבי תל אביב2010תםסקר14
01:25.30266הפועל עירוני הוד השרון2010אלהבלום15
01:25.32266הפועל דולפין נתניה2010ירדןטרני16
01:26.65254הפועל לב הגליל סח'נין2010נורזבידה 17
01:26.80252הפועל כפר סבא ב. ב.2010עופריזיו18
01:26.95251מ.ס. רמלה2010סופיהרטינסקי19
01:28.53238בני הרצליה2010איזידטנו20
01:28.96234מכבי פ.מ. רעות2010אמהחזן וייטרוב21
01:28.96234מכבי חיפה2010עלמהגסיוק21
01:29.22232מכבי כפר המכביה2010ליאורמזרחי23
01:29.51230מכבי נצרת 2010ליאןסמארה24
01:30.43223הפועל לב הגליל סח'נין2010מרים אבו ריא 25
01:30.84220הפועל אולימפ נתניה2010נועהשברין26
01:31.01219מכבי נצרת 2010סלואשתיווי27
01:31.71214בני הרצליה2010היליפתאל28
01:31.86213מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010שי ליליפשיץ29
01:32.65207הפועל קרית טבעון2010נטעבן ישראל30
01:32.84206מכבי פ.מ. רעות2010תמרבקר31
01:32.99205הפועל ירושלים2010אילהגליס32
01:33.07205מכבי קרית ביאליק2010מיקהשנפיר33
01:33.19204מכבי חיפה2010אלטיהרודוי34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:35.00

01:10.71319הפועל נס ציונה2010ענבריוסקוביץ לב ארי1
01:11.77305הפועל דולפין נתניה2010איתיבירגר2
01:14.48273מכבי ראשון לציון 2010SEALSאיתינקיס3
01:15.17265הפועל ירושלים2010מרקקריוצ'קין4
01:15.91258הפועל באר שבע2010אורינסים5
01:16.42252מכבי תמנון פרדסיה2010איתןאגייב6
01:18.73231הפועל ירושלים2010מיכאללוטוחין7
01:19.45225מכבי פ.מ. רעות2010אלוןלשמנוב8
01:20.07219מכבי חיפה2010דניאלקרמינסקי9

01:20.15219מכבי כפר המכביה2010עידןטל10
01:20.96212הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010בועזשטריימר11
01:21.36209בני הרצליה2010רוןסברדליק12
01:21.46208הפועל בית איל2010איתמרסוויד13
01:21.91205מכבי תל אביב2010גיאישראל14
01:21.92205קאנטרי כפר ורדים2010אלעד קושניריוב15
01:22.12203מכבי נהריה2010טימופייברזובסקי16

100 גב בנים 12



01:22.33202הפועל עירוני הוד השרון2010טומימואס17
01:22.66199הפועל דולפין נתניה2010אביבאהרוני18
01:22.72199מכבי כפר המכביה2010רועיקלנדרוב19
01:22.77199הפועל מועדון קרית אתא2010אליסולמן20
01:23.41194הפועל שחייני הנגב2010מארקלרנר21
01:23.80191מכבי נהריה2010טוםשטיינגרט22
01:23.87191מכבי אשדוד2010אלוןשטיינברג23
01:23.95190הפועל ירושלים2010עידןאהרוני24
01:24.09189מכבי אשדוד2010יוסףמור25
01:24.37187מכבי חיפה2010יונתןסטרימובסקי26
01:24.54186הפועל עמק חפר2010ניקמירושניקוב27
01:24.56186הפועל פתח תקווה כדור מים2010דניאלקריוקוב28
01:25.45180מכבי קרית ביאליק2010שוןברסקי29
01:25.88178מכבי חיפה2010ראזימשעור30
01:26.06177הפועל אולימפ נתניה2010רותםאפשטיין31
01:26.40175הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010איילמוזס32
01:26.51174ע.ל.ה עצמה רעננה2010עילישקד33
01:26.65173מכבי קרית אונו2010גיאביטון ולב34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:35.00

01:09.69488מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה1
01:11.47453מכבי שוהם2009שחרשגיא2
01:11.87445מכבי חיפה2009דיאנהקוריאקין3
01:12.16440מכבי פ.מ. רעות2009נועהקליש4
01:12.18439מכבי חיפה2009אליזבטגנדל5
01:14.60398מכבי כפר המכביה2009אוהגולצוב6
01:15.45385מכבי אשדוד2009רוניחן גולדנברג7
01:16.00376הפועל דולפין נתניה2009גאיהמלכי8
01:16.18374מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאןנידרהופר9

01:16.41370מכבי ראשון לציון 2009SEALSאנהגולדברג10
01:16.56368מכבי קרית אונו2009מיקהקוגן11
01:16.91363מכבי חיפה2009מיארקאסם12
01:17.31357הפועל מועדון קרית אתא2009שיארגז13
01:17.38356הפועל כפר סבא ב. ב.2009רוסלנהבשארה14
01:18.07347מכבי קרית אונו2009נעהאלבו15
01:18.14346הפועל גליל עליון2009נמיסחרשוק16
01:18.96335הפועל גליל עליון2009תמרשדה17
01:19.62327הפועל עירוני הוד השרון2009עומררביץ18
01:19.67327מכבי חיפה2009אליסהגולקוב19
01:19.77325מכבי פ.מ. רעות2009רותםזיו20
01:20.19320מכבי קרית ביאליק2009שירהלוי21
01:20.63315הפועל כפר סבא ב. ב.2009דניאלברוורמן22
01:20.74314הפועל פליפר חדרה2009עופרישגן23
01:20.79313הפועל עמק חפר2009ג'אנאותד24
01:21.31307הפועל עמק יזרעאל2009אמהרייבו25
01:21.55304הפועל לב הגליל סח'נין2009ראניהאבו ריא 26
01:21.66303מכבי וייסגל2009גיל ורדסיפלה27
01:21.71303הפועל עומר2009ענברפרידמן28
01:21.80302הפועל כפר סבא ב. ב.2009מאיהסלטר29
01:21.92300מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2009מיכלגולקמן30

100 גב בנות 13



01:22.36296הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009מאיהבירנס31
01:22.49294הפועל בית איל2009אביגילמטוס32
01:23.07288ע.ל.ה עצמה רעננה2009שיאבני33
01:23.61282הפועל פתח תקווה כדור מים2009דריהפיודורוב34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:30.00

01:06.92376מכבי ראשון לציון 2009SEALSגילירותם1
01:09.99329הפועל דולפין נתניה2009ענברמסילתי2
01:11.18313הפועל שחייני הנגב2009נועםלבובסקי3
01:11.61307מכבי ראשון לציון 2009SEALSניראייזברוך4
01:11.72306בני הרצליה2009הראלאברהם5
01:12.04301הפועל בת ים2009עומרחווה6
01:14.41274מכבי פ.מ. רעות2009נועםמסובי7
01:14.63271מכבי קרית ביאליק2009שוןליובומסקי8
01:14.70270מכבי פ.מ. רעות2009אלוןפרנט9

01:15.27264הפועל עמק חפר2009מוחמדלידאוי10
01:15.93257מכבי שוהם2009מאורגולן11
01:16.06256הפועל עומר2009אלוןטרויאק12
01:16.32253הפועל מועדון קרית אתא2009עידןברוכמן13
01:16.46252מכבי ראשון לציון 2009SEALSאוריאןניימן14
01:16.55251מכבי קרית ביאליק2009שוןוורונקוב15
01:16.74249הפועל כפר סבא ב. ב.2009איתמרלוין16
01:16.81249מכבי כפר המכביה2009איתמרשובל17
01:16.83248מכבי וייסגל2009גלעדשושן18
01:16.96247הפועל קרית טבעון2009איתיסלע19
01:17.24244ע.ל.ה עצמה רעננה2009נועםפרבר20
01:17.25244הפועל עמק חפר2009שוןצ'רגייב21
01:17.25244מכבי קרית ביאליק2009איתיארקה21
01:17.53242הפועל ירושלים2009אריקגורודצקי23
01:17.58241מכבי קרית ביאליק2009בריחלדמן24
01:17.80239מכבי אשדוד2009לבאטקין25
01:18.61232הפועל שחייני הנגב2009אמיתיקורן26
01:18.70231הפועל אילת2009נתנאלסימקין27
01:18.78230הפועל איאן קלנסואה2009מסעדסרסור28
01:18.82230מכבי וייסגל2009מתןאפשטיין29
01:18.83230מכבי כפר המכביה2009רוםלנדה30
01:19.08228מכבי קרית ביאליק2009דודצוקרמן31
01:19.12227הפועל נס ציונה2009איתןטייבלום32
01:19.28226מכבי ראשון לציון 2009SEALSנועםקופרשטיין33
01:19.43225מכבי קרית ביאליק2009עידןקוגן34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:25.00

01:03.80434מכבי כפר המכביה2008דניאלנג1
01:04.33424מכבי כפר המכביה2008אסףסקל2
01:04.57419מכבי חיפה2008קירילגרסימנקו3
01:04.89413מכבי חיפה2008פאדיחאיק4
01:04.90412הפועל ירושלים2008בןפאחט5
01:06.34386הפועל ירושלים2008יונתןדי פורטו6

100 גב בנים 13

100 גב בנים 14



01:06.94376מכבי ראשון לציון 2008SEALSעידואייזנברג7
01:08.17356מכבי פ.מ. רעות2008עידוהזה8
01:09.58335הפועל דולפין נתניה2008מריאלבר און9

01:10.38323בני הרצליה2008אופירדרעי10
01:10.63320הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2008יהליאללוף11
01:10.69319מכבי ראשון לציון 2008SEALSאלוןמנדל12
01:10.74318מכבי חיפה2008ראזיאבו חרש13
01:10.97315מכבי ראשון לציון 2008SEALSאלןמירקין14
01:11.10314מכבי ראשון לציון 2008SEALSניקז׳וקובסקי15
01:11.27311הפועל עומר2008עידורייכל16
01:11.45309מ.ס. רמלה2008סרגייחודוסובסקי17
01:11.58307מכבי נהריה2008טימותיאורלוב18
01:11.59307מכבי פ.מ. רעות2008תמירסמויליץ19
01:11.61307הפועל מועדון קרית אתא2008שוןשטרן20
01:11.73305מכבי ראשון לציון 2008SEALSירדןזיידמן נביא21
01:11.81304מכבי קרית ביאליק2008גלרוןסיטניקוב22
01:11.88303מכבי קרית ביאליק2008עומררגב23
01:12.28298הפועל עמק יזרעאל2008יצחקשרם24
01:12.31298הפועל עמק חפר2008עילייפרסלר פז25
01:12.38297מכבי נהריה2008מקסיםשר26
01:12.43297מכבי פ.מ. רעות2008אריאלרחמילביץ27
01:13.09289הפועל פתח תקווה כדור מים2008תמירקייזר28
01:13.41285מכבי וייסגל2008דניאללבדב29
01:13.44285הפועל גליל עליון2008עידורז30
01:13.60283הפועל דולפין נתניה2008דןברנץ31
01:13.83280מכבי ראשון לציון 2008SEALSרוןחפיזוב32
01:13.84280מכבי חיפה2008יאירישי33
01:14.11277מכבי קרית ביאליק2008איתיארד34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
03:40.00

03:06.88373הפועל דולפין נתניה2010שחרכשריאן1
03:06.94373הפועל דולפין נתניה2010נויהאזימוב2
03:07.14371הפועל מועדון קרית אתא2010ניבהראל3
03:07.25371הפועל גליל עליון2010זואיולפיש4
03:10.79350הפועל שחייני הנגב2010הללסוברי5
03:13.54336מכבי תל אביב2010שירהסמל6
03:14.78329מכבי תמנון פרדסיה2010לוטםהולדשטיין7
03:15.06328מכבי פ.מ. רעות2010תמרבקר8
03:15.18327מ.ס. רמלה2010מאימיריל9

03:15.35326מ.ס. רמלה2010אדריאנהמנסה10
03:16.50321מכבי כפר המכביה2010מאינגר11
03:16.55320הפועל קרית טבעון2010מאידגן12
03:16.64320הפועל בית איל2010יסמיןגלסמן13
03:17.99313מכבי קרית ביאליק2010ליאלפבריקנט14
03:19.43307מכבי קרית ביאליק2010אדוהברקוביץ15
03:20.41302מכבי אשדוד2010חן-פזזלויצקי16
03:22.18294מכבי חיפה2010עדןאינזדי17
03:23.81287מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010עדןפרוצנקו18
03:23.86287מכבי קרית אונו2010שירה נעמהאבידור19
03:26.05278מכבי סח'נין2010ליןסנעאללה20

200 חזה בנות 12



03:26.78275הפועל עמק חפר2010תמרכרמל21
03:29.56264הפועל אולימפ נתניה2010אמיליהמרצ'נקו22
03:30.91259הפועל באר טוביה2010גללויטין23
03:31.51257מכבי חיפה2010מאיההולינגר24
03:31.84256הפועל עירוני הוד השרון2010יריןקינן25
03:32.86252הפועל באר טוביה2010רומיזהבי26
03:33.30251בני הרצליה2010דניאלהפקיליס27
03:34.23247הפועל עירוני הוד השרון2010יובלביצקוב שושני28
03:34.36247הפועל עמק חפר2010יובלגוטלר29
03:34.92245הפועל דולפין נתניה2010יהלילוי30
03:35.38243מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010אלהבלאו31
03:35.70242מכבי כפר המכביה2010איליבן דוד32
03:36.51240הפועל כפר סבא ב. ב.2010תמרהורשבסקי33
03:36.67239הפועל עירוני הוד השרון2010דנהורשבסקי34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
03:35.00

03:04.01278הפועל בת ים2010מרקסגלוביץ1
03:04.69275מכבי פ.מ. רעות2010רוןזילברברג2
03:04.77275הפועל בת ים2010אריאלזורבסקי3
03:11.97245מכבי קרית ביאליק2010דניאלפטרובסקי4
03:12.44243הפועל עמק חפר2010יונתןנדל5
03:12.87241בני הרצליה2010זאב רועידימונד6
03:13.56239מכבי נהריה2010איתןאלנברג7
03:14.47235מכבי תל אביב2010מתןפולג8
03:16.34229הפועל דולפין נתניה2010איתיאפנגר9

03:18.57221מכבי תל אביב2010עידוגרוס10
03:20.48215מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010איתמראקרמן11
03:20.89213הפועל פתח תקווה כדור מים2010נועםמאיר12
03:20.98213מכבי ראשון לציון 2010SEALSגיאכדורי13
03:21.10213הפועל עומר2010מקסיםדמציוק14
03:22.11210מכבי כפר המכביה2010אורןברכר15
03:22.32209מכבי קרית אונו2010ליאורמלכי16
03:23.63205מכבי וייסגל2010גלעדהולנד17
03:25.99198הפועל דולפין נתניה2010גיאפאוקר18
03:27.37194מכבי קרית ביאליק2010לבוולובסקי19
03:29.59188מכבי אשדוד2010ניקיטהמוסולוב20
03:29.73188מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010עבריטל יניב21
03:30.41186מכבי חיפה2010מארקליכוביץ22
03:30.61185מכבי חיפה2010דודוייסבורג23
03:33.44178מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010טוניטרנדש24

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
03:30.00

02:50.64490מ.ס. רמלה2009יליזבטהפרולוב1
02:54.11461הפועל אולימפ נתניה2009אדוהפרקש2
02:57.28437הפועל שחייני הנגב2009גאיהגוטמן3
02:57.73434מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009טומיליטאי4
02:58.82426מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009אביהבלומברג5
02:59.62420מכבי כפר המכביה2009נעםקזאז6
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02:59.89418מכבי נהריה2009עינבזומרפלד7
02:59.95418מכבי קרית ביאליק2009מריהקרבקוב8
03:00.15416מכבי וייסגל2009אריאלשחר9

03:06.96372מכבי ראשון לציון 2009SEALSפישרנועם10
03:08.05366הפועל עירוני הוד השרון2009אנהאנטין11
03:08.97361הפועל דולפין נתניה2009אלמהיחזקאלי12
03:09.03360הפועל דולפין נתניה2009חןזינגר13
03:09.31359מכבי ראשון לציון 2009SEALSטליברנהיים14
03:09.78356מכבי ראשון לציון 2009SEALS אילהקיש15
03:10.95350מכבי קרית ביאליק2009הילהלרנר16
03:10.97349מכבי קרית אונו2009נעהאלבו17
03:11.20348הפועל נס ציונה2009אילהפרידמן18
03:11.92344הפועל פתח תקווה כדור מים2009ולריהפינקל19
03:13.88334מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009רוניארנר20
03:14.09333מכבי נצרת 2009גינארפידיא21
03:14.97328מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאורלזרוב22
03:15.67325הפועל דולפין נתניה2009עמיתהיבל23
03:15.96323מכבי תל אביב2009יובלקריסטל24
03:16.04323הפועל בית איל2009לוטםאפשטיין25
03:16.36321מכבי קרית ביאליק2009דומיניקהקוציובה26
03:17.14318מכבי תל אביב2009עומריששון טשקנט27
03:17.33317מכבי פ.מ. רעות2009תמרבנצור28
03:21.72296מכבי וייסגל2009נגהגולדברג29
03:24.82283הפועל גליל עליון2009נעהאדרי30
03:24.95283מכבי קרית אונו2009ירדןסדן31
03:25.76279מכבי כפר המכביה2009אלמהקוטלר32
03:26.24277הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009גלעצמון33
03:26.40277מכבי תל אביב2009ליהילוי34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
03:25.00

02:40.97415הפועל דולפין נתניה2009אורידשא1
02:45.68381מכבי וייסגל2009נועםשטיינברג2
02:48.21364הפועל עומר2009יגאלמצניקוב3
02:48.36363הפועל דולפין נתניה2009יותםגרסיה4
02:49.82354מכבי קרית ביאליק2009אדםקיזנר5
02:50.09352בני הרצליה2009רוני יצחקסופיר6
02:55.77319הפועל ירושלים2009אביתרנאור7
02:56.76314מכבי ראשון לציון 2009SEALSבר לאוןאסתרין8
02:58.49305הפועל דולפין נתניה2009יהונתן ברונורוזנבלט9

02:59.14301מכבי קרית אונו2009יותםסיון10
03:00.46295מכבי שוהם2009מיכאלבירנבאום11
03:02.71284מכבי ראשון לציון 2009SEALSלביאדמלין12
03:05.92269מכבי נצרת 2009באסםמח'זומי13
03:06.62266הפועל עירוני הוד השרון2009רנימזרחי14
03:06.99265מכבי תל אביב2009יונתןקרסיק15
03:07.33263הפועל שחייני הנגב2009נירלוי16
03:07.36263מכבי אשדוד2009רוןהסל17
03:08.26260מכבי שוהם2009אופקוקנין18
03:08.30259מכבי תמנון פרדסיה2009תורןלוין19
03:09.15256מכבי שוהם2009אוריינאי20
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03:10.41251הפועל דולפין נתניה2009נתנאליאגודייב21
03:10.58250מכבי כפר המכביה2009אלוןפינס22
03:11.29247מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ברפישלביץ23
03:12.29244הפועל ירושלים2009מקסשמריה24
03:13.00241הפועל שחייני הנגב2009לביאשמשי25
03:13.20240הפועל ירושלים2009דניאלכהן26
03:15.43232הפועל עירוני הוד השרון2009אופקמרק27
03:16.18229מכבי וייסגל2009יונתןקפלן28
03:16.48228הפועל עמק חפר2009אלוןגפני29
03:16.69227הפועל עומר2009ליאונובק30
03:16.71227מכבי כפר המכביה2009ברקאיסדן31
03:17.35225הפועל בת ים2009וינסנטסעידנבייב32
03:19.04220הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009איתןמוזס33
03:20.97213ע.ל.ה עצמה רעננה2009נועםויצברג34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
03:15.00

02:30.30510מכבי כפר המכביה2008מרקטלר1
02:34.80467מכבי חיפה2008איתןמייליקר2
02:40.96416הפועל דולפין נתניה2008לאופיאסטרו3
02:42.48404מ.ס. רמלה2008מוחמדאבו לבן4
02:47.23370הפועל עמק חפר2008עפריגולן5
02:48.39363מכבי פ.מ. רעות2008אדרמושקוביץ6
02:51.91341הפועל שחייני הנגב2008נדבפרץ7
02:53.91329מכבי אשדוד2008איילביטון8
02:54.31327הפועל ירושלים2008דודמירונצ9

02:54.99323מכבי פ.מ. רעות2008יותםאיל10
02:55.88318מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2008יהליכהן11
02:56.92313מכבי ראשון לציון 2008SEALSרוםשלם12
02:57.66309הפועל מ.א משגב2008תוםגלייזר13
02:58.50305מכבי ראשון לציון 2008SEALSמיקיטהבוייקה14
03:00.18296מכבי קרית ביאליק2008תומרגולדשמיד15
03:00.25296הפועל ירושלים2008ישיביבי16
03:00.84293מכבי קרית אונו2008אילוןאיגל17
03:00.87293מכבי חיפה2008ארתורסמסון18
03:02.35286הפועל כפר סבא ב. ב.2008איתןבן חיים19
03:03.70279מכבי אשדוד2008אלירןזסלבסקי20
03:03.85279מכבי חיפה2008רוןחייקין21
03:04.47276הפועל עירוני הוד השרון2008יהליאתרן22
03:04.89274מכבי סח'נין2008יזןחידרי23
03:05.26272מכבי נצרת 2008ג'ורג'קדאדו24
03:05.55271הפועל פתח תקווה כדור מים2008אורצוזוי25
03:05.71270הפועל עמק יזרעאל2008נדבלהב26
03:06.42267הפועל דולפין נתניה2008איתיראובני27
03:07.26264הפועל עומר2008יובלביצ'וצקי28
03:08.12260הפועל ירושלים2008לביאכהנא29
03:10.77249מכבי נצרת 2008אנטוניוזהר30
03:12.31243הפועל אולימפ נתניה2008ליאורקגן31
03:13.90237הפועל שחייני הנגב2008יותםיחזקאל32
03:14.37236הפועל ירושלים2008איתיאלקליין33
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מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
03:00.00

02:24.88442הפועל גליל עליון2010זואיולפיש1
02:25.25439מכבי פ.מ. רעות2010אוריכהן2
02:28.30412הפועל בת ים2010אביברכאח3
02:28.49411מכבי שוהם2010מיהפלג4
02:30.18397הפועל עמק יזרעאל2010נגהמגל5
02:30.39395בני הרצליה2010נוריתמקליס6
02:30.73393הפועל בת ים2010ליאורהקלטיצוק7
02:34.45365הפועל דולפין נתניה2010תמריאנובסקי8
02:35.60357הפועל ירושלים2010אליסהגורודצקי9

02:37.26346מכבי פ.מ. רעות2010אמיליחנוכייב10
02:39.10334מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010נוגהבן מנחם11
02:42.83311הפועל אולימפ נתניה2010אמיליהמרצ'נקו12
02:42.91311הפועל דולפין נתניה2010מיכלקוזירב13
02:43.03310הפועל דולפין נתניה2010אוליביהסטרוסין14
02:43.85306הפועל כפר סבא ב. ב.2010עופריזיו15
02:44.70301בני הרצליה2010איזידטנו16
02:46.31292מכבי וייסגל2010גאיהבניס17
02:48.61280מכבי פ.מ. רעות2010אמהחזן וייטרוב18
02:48.81279הפועל דולפין נתניה2010עדישבילי19
02:49.89274מכבי נהריה2010שובליקוטי20
02:51.17268מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010איהישראלי21
02:52.85260הפועל ירושלים2010אילהגליס22
02:56.14246מכבי תמנון פרדסיה2010ליהאבלביץ23
02:56.93243מכבי קרית ביאליק2010מיקהשנפיר24
02:58.86235הפועל עירוני מודיעין2010תהלפרדו25

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
02:55.00

02:20.32355הפועל אילת2010ייגורקוסטין1
02:23.47332מ.ס. רמלה2010איגורסבלייב2
02:24.97322הפועל עומר2010דמיטריירובוי3
02:27.48305הפועל דולפין נתניה2010נעםשקד4
02:28.37300הפועל בת ים2010אריאלזורבסקי5
02:29.23295הפועל מועדון קרית אתא2010אליסולמן6
02:29.24295הפועל שחייני הנגב2010מארקלרנר7
02:31.44282הפועל דולפין נתניה2010ליאםגליקמן8
02:31.52282מ.ס. רמלה2010נעםארונוב9

02:31.57281הפועל גליל עליון2010יניבגוטמן10
02:32.06279מכבי קרית ביאליק2010שוןפומברג11
02:32.94274הפועל בת ים2010ברקאדם12
02:32.95274מכבי קרית אונו2010ליאורמלכי13
02:33.52271הפועל דולפין נתניה2010רוןבר און14
02:33.56270מכבי אשדוד2010יוסףמור15
02:35.57260הפועל מ.א משגב2010שגיאסברדלוב16
02:36.81254הפועל ירושלים2010עמיתלרין17
02:38.89244הפועל פתח תקווה כדור מים2010דניאלקריוקוב18
02:39.06243הפועל דולפין נתניה2010איתןפלוס19
02:41.49232הפועל דולפין נתניה2010דניאלגיל20
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02:42.31229מכבי קרית ביאליק2010מקסיםאורלובסקי21
02:42.45228הפועל פתח תקווה כדור מים2010נועםמאיר22
02:42.60228מכבי פ.מ. רעות2010יואבוייס23
02:42.94226הפועל בת ים2010מיכאל כץ24
02:43.87222הפועל אולימפ נתניה2010רומןזיננקו25
02:44.23221הפועל ירושלים2010עידןאהרוני26
02:45.11217בני הרצליה2010דורוןאבישי27
02:45.28217מכבי וייסגל2010הראללמפרט28
02:45.66215מכבי קרית ביאליק2010אורילוין29
02:46.37213מכבי נצרת 2010ג'ורג'סארג30
02:46.38213מכבי חיפה2010ראזימשעור31
02:47.64208מכבי וייסגל2010ירוןטיבי32
02:51.01196מכבי וייסגל2010יהלבריהון33
02:51.18195הפועל כפר סבא ב. ב.2010רםלניאדו34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
02:50.00

02:14.03559הפועל אולימפ נתניה2009רבקהאנדרוביץ1
02:17.76515מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009אביהבלומברג2
02:20.95480מכבי וייסגל2009נועהקרסיק3
02:25.10440הפועל בת ים2009פילאר מריהחשמה4
02:26.22430מכבי קרית ביאליק2009דנהחלדמן5
02:26.93424הפועל בת ים2009פרלהחשמה6
02:26.97424מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2009גליבן משה7
02:28.19413מכבי קרית ביאליק2009דומיניקהקוציובה8
02:28.80408מכבי וייסגל2009נועהקרני9

02:29.04406בני הרצליה2009נטלי שרהמקליס10
02:29.62402מכבי כפר המכביה2009אוהגולצוב11
02:30.11398מכבי קרית ביאליק2009מריהקרבקוב12
02:31.53387מכבי קרית ביאליק2009עמיתואקנין13
02:31.62386הפועל גליל עליון2009תמרשדה14
02:31.72385מכבי קרית אונו2009יעלדרי15
02:31.97383הפועל נס ציונה2009אילהפרידמן16
02:32.37380הפועל עמק יזרעאל2009אמהרייבו17
02:32.99376מכבי קרית ביאליק2009הילהלרנר18
02:33.39373הפועל פליפר חדרה2009טינהמומינוביץ19
02:33.47372הפועל לב הגליל סח'נין2009ראניהאבו ריא 20
02:34.08368מכבי קרית ביאליק2009גוליהבן ארי21
02:34.60364מכבי תל אביב2009אלהאגוזי22
02:34.88362מכבי פ.מ. רעות2009רותםזיו23
02:35.43358מכבי קרית ביאליק2009שירהלוי24
02:36.17353מכבי תל אביב2009יובלקריסטל25
02:36.34352הפועל מועדון קרית אתא2009שיארגז26
02:37.00347הפועל כפר סבא ב. ב.2009יאנהחסן27
02:37.82342בני הרצליה2009ענתטנקל28
02:38.59337הפועל פתח תקווה כדור מים2009שירההכהן29
02:39.55331מכבי קרית ביאליק2009אליסרומנובסקי30
2009TLV SWIM02:43.38308מזורלורה31
02:44.16304מכבי נהריה2009מאיהסורוקין32

200 חופשי בנות 13

200 חופשי בנים 13



מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
02:45.00

02:08.04467הפועל בת ים2009דניסטוקרב1
02:12.91417הפועל מועדון קרית אתא2009השאםזיד2
02:13.39413מכבי שוהם2009בןגולדנברג3
02:14.27405הפועל בת ים2009עומרחווה4
02:14.97399הפועל בת ים2009יבגניאושינסקי5
02:17.26379הפועל דולפין נתניה2009אנדריייאקימיאוק6
02:18.02373הפועל עמק חפר2009מישלאגרונוב7
02:18.70367מכבי וייסגל2009אריאלאלון8
02:19.58360מכבי פ.מ. רעות2009נועםמסובי9

02:20.68352הפועל דולפין נתניה2009יהונתן ברונורוזנבלט10
02:20.71352הפועל בת ים2009אריקגלוזמן11
02:23.54331מכבי קרית ביאליק2009דודצוקרמן12
02:23.63331מכבי קרית ביאליק2009מוריאלרוזנפלד13
02:24.56324מכבי קרית ביאליק2009שוןוורונקוב14
02:25.26320הפועל עומר2009ליאונובק15
02:25.52318מכבי אשדוד2009דניז'ובנר16
02:26.58311הפועל מועדון קרית אתא2009עידןברוכמן17
02:27.01308הפועל דולפין נתניה2009כפירכהן18
02:27.79303מכבי קרית אונו2009רועיושלר19
02:28.28300הפועל ירושלים2009מקסשמריה20
02:28.89297ע.ל.ה עצמה רעננה2009בנימין איתןמגנאג'י21
02:28.95296הפועל דולפין נתניה2009גלוסצקי22
02:29.17295מכבי קרית אונו2009מתןעמיר23
02:30.43288הפועל עמק יזרעאל2009איתןממדוב24
02:31.74280מכבי קרית ביאליק2009מקסיםשיינפלד25
02:32.08278הפועל דולפין נתניה2009רוןמרקיזנו26
02:33.72270הפועל אולימפ נתניה2009גרנטמיליקיאן 27
02:34.50266הפועל עירוני הוד השרון2009אופקמרק28
02:34.67265מכבי כפר המכביה2009יואבהופנר29
02:34.70265הפועל דולפין נתניה2009אריאלוקסלר30
02:34.71264מכבי נהריה2009נילבנג'ו31
02:35.83259הפועל מ.א משגב2009אילייאקוני32
02:36.28257הפועל איאן קלנסואה2009חמזיאניס33
02:37.10253הפועל פתח תקווה כדור מים2009גיאגלוזמן34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
02:35.00

02:04.29511הפועל ירושלים2008בןפאחט1
02:06.45485מכבי וייסגל2008איתישפייזר2
02:07.94468הפועל בת ים2008עומריעבדלשאפי3
02:08.08467מכבי כפר המכביה2008אסףסקל4
02:08.52462מכבי ראשון לציון 2008SEALSלידוררחמן5
02:09.54451מכבי ראשון לציון 2008SEALSיריןשמאי6
02:10.21444בני הרצליה2008איתן שלמהדימונד7
02:11.29433מכבי נהריה2008יובלבוקין8
02:12.22424הפועל אולימפ נתניה2008שליוויכמן9

02:13.06416הפועל עירוני הוד השרון2008סתיושנער10
02:13.24414בני הרצליה2008עידןאנגל11
02:13.86409הפועל עומר2008עידורייכל12

200 חופשי בנים 14



02:15.46394הפועל ירושלים2008אילנחמיה13
02:16.03389מכבי קרית אונו2008עידןגמליאל14
02:16.36386מכבי אשדוד2008לידןקיצמן15
02:18.53369מכבי פ.מ. רעות2008אדרמושקוביץ16
02:18.61368מכבי קרית ביאליק2008רועיקינן17
02:19.12364מכבי תל אביב2008יהונתן גלבנימין18
02:19.44361מכבי קרית ביאליק2008עומררגב19
02:19.79359מכבי אושן חדרה2008אוסידעומר20
02:19.94358הפועל קרית טבעון2008איתןקניז21
02:20.56353הפועל מועדון קרית אתא2008שוןשטרן22
02:20.68352מכבי נהריה2008תומררודמן23
02:20.71352מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2008יהליכהן24
02:20.88350הפועל ירושלים2008ישיביבי25
02:21.03349בני הרצליה2008יונתןפילה26
02:21.18348הפועל דולפין נתניה2008איתיראובני27
02:22.46339מכבי קרית ביאליק2008גלרוןסיטניקוב28
02:23.41332הפועל בית שמש2008דניאליודין29
02:23.89329מכבי קרית ביאליק2008איתיארד30
02:24.14327הפועל עמק יזרעאל2008נועםאופק31
02:25.91315מכבי קרית אונו2008איתמרכהן32
02:28.25301מכבי וייסגל2008אורישגיב33
02:28.31300הפועל בת ים2008דניאלניקולייב34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:40.00

01:21.01339הפועל עמק חפר2010יובליומטוביאן1
01:21.07338מכבי שוהם2010דפנהזוטא2
01:22.98315בני הרצליה2010גליהמגן3
01:23.22313בני הרצליה2010נוריתמקליס4
01:23.27312מכבי חיפה2010סולומיהגברילוב5
01:23.77306הפועל קרית טבעון2010מאידגן6
01:24.12303מכבי אשדוד2010חן-פזזלויצקי7
01:24.29301הפועל מועדון קרית אתא2010ניבהראל8
01:24.73296הפועל עירוני הוד השרון2010אלהבלום9

01:25.22291מכבי כפר המכביה2010מאינגר10
01:25.22291הפועל דולפין נתניה2010נויהאזימוב10
01:26.42279מכבי חיפה2010עדןאינזדי12
01:26.63277הפועל כפר סבא ב. ב.2010עמנואלסטרוז13
01:26.71276הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010זיופוקס14
01:26.74276מכבי פ.מ. רעות2010תמרבקר15
01:26.84275הפועל דולפין נתניה2010ירדןטרני16
01:27.19272הפועל לב הגליל סח'נין2010מרים אבו ריא 17
01:27.39270מכבי נצרת 2010ליאןסמארה18
01:27.40270הפועל עמק חפר2010תמרכרמל19
01:27.53269מכבי תמנון פרדסיה2010לוטםהולדשטיין20
01:27.61268הפועל שחייני הנגב2010הללסוברי21
01:27.83266הפועל עמק חפר2010תמרוייסלר ברנד22
01:27.96265מכבי תמנון פרדסיה2010אליסהיאקיאמסב23
01:28.22262מכבי כפר המכביה2010ליזהקרסיוב24
01:28.66258הפועל דולפין נתניה2010נעמהחזן25
01:28.93256מ.ס. רמלה2010מאימיריל26

100 מ.א. בנות 12



01:29.02255מכבי נצרת 2010סלואשתיווי27
01:29.06255מכבי שוהם2010רונירדנסקי28
01:30.01247מ.ס. רמלה2010אדריאנהמנסה29
01:30.54243הפועל עירוני הוד השרון2010יריןקינן30
01:31.11238הפועל עמק יזרעאל2010גליפרנקל31
01:31.95232מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010שי ליליפשיץ32
01:32.65226הפועל עמק חפר2010כנרתנתן33
01:33.10223הפועל עירוני מודיעין2010תהלפרדו34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:35.00

01:18.00252מכבי ראשון לציון 2010SEALSיואבזהר1
01:18.19250מכבי נהריה2010איתןאלנברג2
01:18.95243הפועל עמק חפר2010יונתןנדל3
01:19.26240מכבי נצרת 2010לואיחמדאן4
01:21.94217בני הרצליה2010רוןסברדליק5
01:22.08216הפועל קרית טבעון2010יונידגן6
01:22.36214קאנטרי כפר ורדים2010אלעד קושניריוב7
01:23.39206קאנטרי כפר ורדים2010לאוקרמיאן8
01:23.59204מכבי חיפה2010דודוייסבורג9

01:24.54198מכבי וייסגל2010הראללמפרט10
01:25.20193מכבי ראשון לציון 2010SEALSבןקריב11
01:25.42192הפועל באר טוביה2010נוהאפרתי בקרמן12
01:26.23186הפועל עירוני הוד השרון2010טומימואס13
01:26.48185מכבי ראשון לציון 2010SEALSגיאכדורי14
01:26.74183מכבי תל אביב2010עידוגרוס15
01:27.06181מכבי תמנון פרדסיה2010בןאלוני16
01:27.46178הפועל דולפין נתניה2010אביבאהרוני17
01:28.04175הפועל דולפין נתניה2010איתיאפנגר18
01:28.39173בני הרצליה2010דורוןאבישי19
01:29.19168הפועל אולימפ נתניה2010רוןגנקין20
01:29.24168הפועל עמק חפר2010אדםאשלגי21
01:29.25168הפועל דולפין נתניה2010גיאפאוקר22
01:30.43161הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010איילמוזס23
01:30.64160הפועל דולפין נתניה2010דניאלגיל24
01:30.81159מכבי נהריה2010עפריבאר25
01:31.75154מכבי קרית אונו2010מיכאלהרשקוביץ26
01:31.90154מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010נועםפרל27
01:32.02153מכבי ראשון לציון 2010SEALSאיתןוינוקור28
01:32.13153הפועל עומר2010אורישניר29
01:32.76149הפועל עמק יזרעאל2010יהליוייץ קליר30
01:33.30147הפועל באר טוביה2010יונתןפוטסמן31
01:33.56146מכבי אשדוד2010אנדיבראון32
01:33.71145מכבי קרית אונו2010דניאלהרשקוביץ33
01:33.88144מכבי כפר המכביה2010אדםנרודיצקי34
01:33.88144מכבי נצרת 2010ג'ורג'זהר34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:35.00

01:12.82467מכבי ראשון לציון 2009SEALSנטעאפשטיין מעוז1

100 מ.א. בנות 13
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01:14.12443מכבי חיפה2009טטיאנהמחמוד2
01:14.43437הפועל אולימפ נתניה2009אדוהפרקש3
01:15.00427מכבי חיפה2009דיאנהקוריאקין4
01:15.51419בני הרצליה2009שירהפנד גיר5
01:16.07409מ.ס. רמלה2009יליזבטהפרולוב6
01:16.47403הפועל שחייני הנגב2009גאיהגוטמן7
01:16.58401מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009טומיליטאי8
01:17.22391מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאןנידרהופר9

01:17.62385מכבי פ.מ. רעות2009אבישגשורק10
01:19.07365הפועל עירוני הוד השרון2009אנהאנטין11
01:19.09364מכבי נהריה2009עינבזומרפלד12
01:19.15363מכבי פ.מ. רעות2009אביגילרגב13
01:19.92353הפועל ג'מים אילת2009מוראללוף14
01:20.15350הפועל דולפין נתניה2009גאיהמלכי15
01:21.11338מכבי ראשון לציון 2009SEALSדנהגמליי16
01:21.35335מכבי חיפה2009מיארקאסם17
01:21.53332מכבי ראשון לציון 2009SEALS אילהקיש18
01:21.71330מכבי נצרת 2009גינארפידיא19
01:22.94316הפועל עירוני הוד השרון2009תמרבר יוסף20
01:23.03315הפועל פליפר חדרה2009עופרישגן21
01:23.21313הפועל פליפר חדרה2009טינהמומינוביץ22
01:23.43310הפועל פתח תקווה כדור מים2009ולריהפינקל23
01:23.62308הפועל ג'מים אילת2009קיםעאמר24
01:23.73307הפועל בית איל2009לוטםאפשטיין25
01:24.14302הפועל גליל עליון2009נעהאדרי26
01:24.67297הפועל בית איל2009אנה רחלאלינגולד27
01:25.15292הפועל לב הגליל סח'נין2009נילי גנטוס28
01:25.19291מכבי פ.מ. רעות2009תמרבנצור29
01:25.51288בני הרצליה2009נטלי שרהמקליס30
01:25.93284ע.ל.ה עצמה רעננה2009שיאבני31
01:26.20281הפועל עמק חפר2009אביבמרטינז32
01:26.53278מכבי תל אביב2009עומריששון טשקנט33
01:26.93274הפועל ירושלים2009מאשהבבלי34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:30.00

01:07.90382מכבי קרית אונו2009עידושפייזר1
01:10.57340הפועל עומר2009יגאלמצניקוב2
01:10.86336הפועל ירושלים2009אביתרנאור3
01:10.94335בני הרצליה2009רוני יצחקסופיר4
01:12.14318הפועל אולימפ נתניה2009דניאלקיסלוק5
01:12.19318מכבי ראשון לציון 2009SEALSאריאלחגי6
01:12.25317מכבי קרית ביאליק2009אדםקיזנר7
01:13.34303מכבי קרית אונו2009יותםסיון8
01:13.61300הפועל עמק חפר2009נריפאר9

01:13.76298מכבי וייסגל2009נועםשטיינברג10
01:14.81285מכבי שוהם2009מיכאלבירנבאום11
01:15.04283הפועל דולפין נתניה2009אנדריייאקימיאוק12
01:16.08271מכבי ראשון לציון 2009SEALSבר לאוןאסתרין13
01:16.21270מכבי אשדוד2009רוןהסל14
01:16.45267הפועל אולימפ נתניה2009איתמרבילינסון15

100 מ.א. בנים 13



01:16.65265מכבי ראשון לציון 2009SEALSלביאדמלין16
01:16.83263הפועל פליפר חדרה2009מתןימין17
01:17.70255הפועל קרית טבעון2009איתיסלע18
01:17.92252מכבי תמנון פרדסיה2009תורןלוין19
01:18.09251מכבי שוהם2009אוריינאי20
01:18.43248מכבי כפר המכביה2009איילסידיס21
01:18.62246הפועל איאן קלנסואה2009מסעדסרסור22
01:18.96243מכבי ראשון לציון 2009SEALSאלוןברמן23
01:19.44238הפועל עירוני הוד השרון2009רנימזרחי24
01:20.43230מכבי חיפה2009אהודאלגר25
01:21.07224הפועל עמק חפר2009הללסלע26
01:21.21223הפועל דולפין נתניה2009כפירכהן27
01:21.32222מכבי ראשון לציון 2009SEALSנועםקופרשטיין28
01:21.58220מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ברפישלביץ29
01:21.58220הפועל שחייני הנגב2009נירלוי29
01:21.92217הפועל אילת2009נתנאלסימקין30
01:21.98217הפועל עירוני הוד השרון2009אריאל עידודה-בר31
01:22.10216הפועל ירושלים2009דניאלכהן32
01:22.17215מכבי חיפה2009יעקבחיניץ33
01:22.92209מכבי חיפה2009שוןמכליס34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:25.00

01:03.81460מכבי כפר המכביה2008מרקטלר1
01:05.07434מכבי חיפה2008פאדיחאיק2
01:05.94417מכבי חיפה2008איתןמייליקר3
01:06.78401מכבי ראשון לציון 2008SEALSאביבחזן4
01:07.64386מכבי ראשון לציון 2008SEALSשגיאכהן5
01:08.41373מכבי קרית אונו2008תוםבר צבי6
01:08.51372מכבי ראשון לציון 2008SEALSעידואייזנברג7
01:08.60370הפועל באר טוביה2008אמיתיאלון8
01:09.88350מכבי פ.מ. רעות2008יותםאיל9

01:09.89350מכבי ראשון לציון 2008SEALSליאםנקיס10
01:10.43342מכבי נהריה2008יובלבוקין11
01:10.85336ירושלים רבתי2008רואדזאהר12
01:11.38329הפועל עמק חפר2008עפריגולן13
01:11.55326מ.ס. רמלה2008מוחמדאבו לבן14
01:11.87322בני הרצליה2008עידןאנגל15
01:12.05319הפועל עמק יזרעאל2008רוברטלוין16
01:12.22317ע.ל.ה עצמה רעננה2008אדםטילמן17
01:12.41315מכבי ראשון לציון 2008SEALSטלחפיזוב18
01:12.57313הפועל גליל עליון2008זוהריצחקי19
01:12.71311הפועל דולפין נתניה2008איתןגאוגזייב20
01:12.78310הפועל ירושלים2008נעםדהן21
01:12.94308מכבי ראשון לציון 2008SEALSרוןחפיזוב22
01:13.38302מכבי ראשון לציון 2008SEALSמארקברונפמן23
01:13.80297הפועל ג'מים אילת2008עמריבן טובים24
01:14.04294בני הרצליה2008יונתןפילה25
01:14.34291הפועל ירושלים2008דודמירונצ26
01:14.34291הפועל מ.א משגב2008תוםגלייזר26
01:14.37290הפועל עמק יזרעאל2008יצחקשרם28

100 מ.א. בנים 14



01:14.48289הפועל בת ים2008סטיבןקיגל29
01:14.51289מכבי אשדוד2008איילביטון30
01:14.60288הפועל שחייני הנגב2008נדבפרץ31
01:16.09271מכבי חיפה2008איילבן ציון32
01:16.31269בני הרצליה2008יואבמרום33
01:16.35268בני הרצליה2008ארישץ34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
03:20.00

02:45.62370מכבי קרית ביאליק2010אליאנהבריזגונוב1
02:46.29365מכבי פ.מ. רעות2010אוריכהן2
02:47.81356מכבי קרית ביאליק2010ליאלפבריקנט3
02:49.85343מכבי כפר המכביה2010רות רייס4
02:50.67338הפועל ירושלים2010אליסהגורודצקי5
02:51.53333מכבי חיפה2010קאריןסובורובר6
02:52.67326הפועל דולפין נתניה2010שחרכשריאן7
02:55.74310הפועל שחייני הנגב2010רונישוסטר8
02:56.35306מכבי ראשון לציון 2010SEALSשמשרוני9

02:57.38301מכבי כפר המכביה2010ליזהקרסיוב10
02:57.71299מכבי פ.מ. רעות2010רייןאזולאי11
02:57.91298הפועל לב הגליל סח'נין2010נורזבידה 12
02:58.45296מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010נוגהבן מנחם13
03:00.24287הפועל דולפין נתניה2010ירדןטרני14
03:01.23282בני הרצליה2010גילהירש15
03:01.88279הפועל בית איל2010יסמיןגלסמן16
03:06.40259מכבי שוהם2010רונירדנסקי17
03:07.87253מכבי כפר המכביה2010ליאורמזרחי18
03:08.91249בני הרצליה2010איזידטנו19
03:09.48247הפועל כפר סבא ב. ב.2010אליןסמארה20
03:10.04245בני הרצליה2010דניאלהפקיליס21
03:10.62242מכבי חיפה2010עלמהגסיוק22
03:12.70235הפועל ירושלים2010אילהגליס23
03:14.63228הפועל קרית טבעון2010נטעבן ישראל24
03:17.10219מכבי קרית ביאליק2010מיקהשנפיר25
03:18.01216בני הרצליה2010היליפתאל26

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
03:15.00

02:33.31327הפועל נס ציונה2010ענבריוסקוביץ לב ארי1
02:36.09309הפועל דולפין נתניה2010איתיבירגר2
02:39.31291הפועל כפר סבא ב. ב.2010תומררוזנר3
02:40.71283מכבי פ.מ. רעות2010רוןזילברברג4
02:41.42280הפועל ירושלים2010מרקקריוצ'קין5
02:41.44280מכבי תמנון פרדסיה2010איתןאגייב6
02:45.29260בני הרצליה2010יהונתןרבין7
02:46.66254מכבי חיפה2010דניאלקרמינסקי8
02:47.96248הפועל בית איל2010איתמרסוויד9

02:49.69241מכבי כפר המכביה2010עידןטל10
02:50.91236הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010בועזשטריימר11
02:51.96231מכבי נהריה2010טימופייברזובסקי12

200 גב בנות 12

200 גב בנים 12



02:52.23230מכבי קרית ביאליק2010דניאלפטרובסקי13
02:53.21226הפועל מ.א משגב2010שגיאסברדלוב14
02:53.35226הפועל עירוני הוד השרון2010טומימואס15
02:53.70224מכבי פ.מ. רעות2010אלוןלשמנוב16
02:53.77224מכבי תל אביב2010גיאישראל17
02:54.98219מכבי נהריה2010טוםשטיינגרט18
02:57.17211מכבי כפר המכביה2010אורןברכר19
02:57.61210הפועל דולפין נתניה2010אביבאהרוני20
02:57.94209מכבי קרית אונו2010גיאביטון ולב21
02:58.42207מכבי כפר המכביה2010רועיקלנדרוב22
02:58.61206הפועל אולימפ נתניה2010רותםאפשטיין23
02:59.28204הפועל פתח תקווה כדור מים2010דניאלקריוקוב24
03:00.25201מכבי חיפה2010יונתןסטרימובסקי25
03:00.28201מכבי נהריה2010גבריאלמילגרום26
03:01.34197מכבי אשדוד2010אלוןשטיינברג27
03:02.14195הפועל עמק חפר2010ניקמירושניקוב28
03:02.29194מכבי חיפה2010ראזימשעור29
03:03.98189מכבי חיפה2010יובלבגל30
03:04.37188הפועל דולפין נתניה2010אמיתיהלוי31
03:04.43187מכבי קרית ביאליק2010איתישר32
03:06.70181מכבי קרית ביאליק2010מקסיםאורלובסקי33
03:08.70175הפועל קרית טבעון2010נועםאברבנאל34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
03:10.00

02:31.11487מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה1
02:32.15477מכבי פ.מ. רעות2009נועהקליש2
02:32.55473מכבי שוהם2009שחרשגיא3
02:33.43465מכבי כפר המכביה2009ליהילב4
02:33.80462מכבי חיפה2009אליזבטגנדל5
02:39.00418מכבי קרית ביאליק2009עדןהודרה6
02:41.44399הפועל דולפין נתניה2009גאיהמלכי7
02:42.43392מכבי אשדוד2009רוניחן גולדנברג8
02:44.68376מכבי קרית אונו2009נעהאלבו9

02:44.84375הפועל גליל עליון2009נמיסחרשוק10
02:45.33372הפועל כפר סבא ב. ב.2009רוסלנהבשארה11
02:45.57370מכבי ראשון לציון 2009SEALSאנהגולדברג12
02:47.63357מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאןנידרהופר13
02:48.07354מכבי פ.מ. רעות2009רותםזיו14
02:49.48345מכבי חיפה2009אליסהגולקוב15
02:49.63344מכבי קרית אונו2009מיקהקוגן16
02:49.67344מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2009מיכלגולקמן17
02:49.97342מכבי וייסגל2009אלהמנה18
02:50.83337הפועל עומר2009ענברפרידמן19
02:52.42328הפועל עמק חפר2009ג'אנאותד20
02:52.51327הפועל כפר סבא ב. ב.2009מאיהסלטר21
02:52.69326מכבי קרית ביאליק2009גוליהבן ארי22
02:53.12324הפועל בית איל2009אביגילמטוס23
02:53.33323מכבי ראשון לציון 2009SEALSטליברנהיים24
02:53.64321מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאורלזרוב25
02:54.40317הפועל עמק יזרעאל2009אמהרייבו26

200 גב בנות 13



02:55.78309הפועל כפר סבא ב. ב.2009דניאלברוורמן27
02:56.46306הפועל פתח תקווה כדור מים2009דריהפיודורוב28
02:58.07297בני הרצליה2009לירינידם29
02:58.81294מכבי וייסגל2009נגהגולדברג30
02:59.25292הפועל עמק יזרעאל2009שירהבן יאיש31
02:59.44291מכבי קרית אונו2009ירדןסדן32
02:59.73289הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009מאיהבירנס33
03:00.69285מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009רונישמואלוב34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
03:00.00

02:27.40368הפועל מועדון קרית אתא2009השאםזיד1
02:29.40353הפועל דולפין נתניה2009ענברמסילתי2
02:31.89336בני הרצליה2009הראלאברהם3
02:31.93336הפועל ירושלים2009אביתרנאור4
02:33.09328מכבי ראשון לציון 2009SEALSניראייזברוך5
02:33.62325הפועל שחייני הנגב2009נועםלבובסקי6
02:34.08322הפועל בת ים2009עומרחווה7
02:39.54290הפועל דולפין נתניה2009יהונתן ברונורוזנבלט8
02:40.02287הפועל ירושלים2009אריקגורודצקי9

02:40.41285מכבי פ.מ. רעות2009נועםמסובי10
02:40.46285מכבי קרית ביאליק2009שוןליובומסקי11
02:40.55284מכבי שוהם2009מאורגולן12
02:41.57279מכבי כפר המכביה2009אלוןפינס13
02:42.19276מכבי קרית ביאליק2009שוןוורונקוב14
02:42.29275הפועל בת ים2009אריקגלוזמן15
02:43.53269מכבי פ.מ. רעות2009אלוןפרנט16
02:44.04267הפועל כפר סבא ב. ב.2009איתמרלוין17
02:44.15266ע.ל.ה עצמה רעננה2009נועםפרבר18
02:44.19266הפועל עמק חפר2009שוןצ'רגייב19
02:44.48264מכבי כפר המכביה2009איתמרשובל20
02:44.70263מכבי תל אביב2009איתןחליקה21
02:44.94262מכבי קרית ביאליק2009בריחלדמן22
02:46.16256הפועל שחייני הנגב2009אמיתיקורן23
02:46.63254הפועל נס ציונה2009איתןטייבלום24
02:46.85253מכבי וייסגל2009מתןאפשטיין25
02:47.27251ע.ל.ה עצמה רעננה2009רןלוי26
02:47.41251מכבי וייסגל2009גלעדשושן27
02:47.77249מכבי נצרת 2009אמירקובטי28
02:48.55246מכבי אשדוד2009לבאטקין29
02:49.81240מכבי כפר המכביה2009רוםלנדה30
02:49.85240מכבי שוהם2009כרמלסביצקי31
02:49.85240הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009רותםטמיר31
02:50.00239הפועל ירושלים2009יובלסרי33
02:50.24238מכבי קרית ביאליק2009דודצוקרמן34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
03:00.00

02:14.56483מועדון ספורט מיתר2008אליעזר יצחקאורלוב1
02:17.03458מכבי כפר המכביה2008דניאלנג2

200 גב בנים 13

200 גב בנים 14



02:21.65414הפועל ירושלים2008יונתןדי פורטו3
02:22.85404הפועל עירוני הוד השרון2008רוםקינן4
02:23.31400מכבי חיפה2008קירילגרסימנקו5
02:25.13385מכבי קרית אונו2008עמיתמסרמן6
02:32.30333מכבי וייסגל2008דניאללבדב7
02:32.82330מכבי פ.מ. רעות2008עידוהזה8
02:32.87329מכבי קרית אונו2008עידןגמליאל9

02:32.98329הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2008יהליאללוף10
02:33.03328מכבי קרית ביאליק2008עומררגב11
02:33.18327מכבי ראשון לציון 2008SEALSאלוןמנדל12
02:33.73255הפועל דולפין נתניה2008מריאלבר און13
02:33.74324מ.ס. רמלה2008סרגייחודוסובסקי14
02:33.78324מכבי ראשון לציון 2008SEALSאלןמירקין15
02:33.99322מכבי ראשון לציון 2008SEALSניקז׳וקובסקי16
02:34.54319מכבי חיפה2008ראזיאבו חרש17
02:34.66318מכבי ראשון לציון 2008SEALSירדןזיידמן נביא18
02:35.39314הפועל פתח תקווה כדור מים2008תמירקייזר19
02:35.94310מכבי פ.מ. רעות2008תמירסמויליץ20
02:35.98310מכבי נהריה2008מקסיםשר21
02:36.22309הפועל עמק חפר2008עילייפרסלר פז22
02:36.78305הפועל בית איל2008ניבליפשולץ23
02:38.50295מכבי קרית ביאליק2008איתיארד24
02:38.53295מכבי נהריה2008טימותיאורלוב25
02:38.80294מכבי שוהם2008זיואלישע26
02:38.93293הפועל גליל עליון2008עידורז27
02:39.28291הפועל עומר2008טוהרשמיר28
02:39.88288הפועל דולפין נתניה2008דןברנץ29
02:40.48285הפועל עמק יזרעאל2008נועםאופק30
02:41.89277ע.ל.ה עצמה רעננה2008דןדובמן31
02:44.65264ירושלים רבתי2008עילאיכהן32
02:45.79258הפועל פתח תקווה כדור מים2008רוןאמינוב33
02:45.84258הפועל ירושלים2008איתיאלקליין34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:45.00

01:15.04385הפועל גליל עליון2010זואיולפיש1
01:18.35338מכבי כפר המכביה2010תהלאלבז2
01:18.75333הפועל שחייני הנגב2010אליאןשלמייב3
01:20.24315מכבי שוהם2010דפנהזוטא4
01:21.92296מכבי תל אביב2010נועהזמר5
01:22.00295הפועל דולפין נתניה2010נעמהחזן6
01:22.08294הפועל עמק חפר2010תמרוייסלר ברנד7
01:22.39291הפועל דולפין נתניה2010תמריאנובסקי8
01:24.89266מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010עדןפרוצנקו9

01:25.83257מכבי תמנון פרדסיה2010ליהאבלביץ10
01:26.64250בני הרצליה2010גליהמגן11
01:26.78249מכבי תל אביב2010תםסקר12
01:26.79249הפועל עירוני הוד השרון2010אלהבלום13
01:28.36236מכבי וייסגל2010גאיהבניס14
01:28.47235הפועל דולפין נתניה2010אוליביהסטרוסין15
01:28.81232מכבי קרית אונו2010שירה נעמהאבידור16

100 פרפר בנות 12



01:29.74225מכבי קרית ביאליק2010אדוהברקוביץ17
01:32.10208בני הרצליה2010גילהירש18
01:32.64204מכבי תמנון פרדסיה2010רנהאילת19
01:32.94202הפועל אולימפ נתניה2010נועהשברין20
01:35.36187ע.ל.ה עצמה רעננה2010רונהרידר21
01:36.43181הפועל מ.א משגב2010דיאנהקומיסרובה22
01:37.33176מכבי נהריה2010רונימדר23
01:38.69169הפועל כפר סבא ב. ב.2010עמנואלסטרוז24
01:38.83168הפועל דולפין נתניה2010אלונהחזן25
01:41.59155מכבי חיפה2010אלטיהרודוי26
01:43.18148הפועל אולימפ נתניה2010אדליהגולדברג27

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:35.00

01:12.03297מכבי ראשון לציון 2010SEALSיואבזהר1
01:13.00285מכבי ראשון לציון 2010SEALSאיתינקיס2
01:14.16272הפועל אולימפ נתניה2010דניאלפלייטמן 3
01:18.04233הפועל באר שבע2010אורינסים4
01:19.07224הפועל קרית טבעון2010יונידגן5
01:19.25223הפועל דולפין נתניה2010רוןבר און6
01:20.06216מכבי קרית ביאליק2010שוןפומברג7
01:21.12208הפועל בת ים2010ברקאדם8
01:21.18207מכבי פ.מ. רעות2010אופירשרון9

01:21.20207הפועל עומר2010דמיטריירובוי10
01:21.45205הפועל ירושלים2010עמיתלרין11
01:22.92194מכבי תמנון פרדסיה2010איתןאגייב12
01:23.51190בני הרצליה2010רוןסברדליק13
01:23.60190הפועל בת ים2010מיכאל כץ14
01:23.71189הפועל ירושלים2010מיכאללוטוחין15
01:24.97181קאנטרי כפר ורדים2010לאוקרמיאן16
01:25.54177מכבי קרית ביאליק2010שוןברסקי17
01:26.73170הפועל עמק חפר2010עופריכהן18
01:26.82169מכבי פ.מ. רעות2010אלוןלשמנוב19
01:27.38166מכבי פ.מ. רעות2010אוריהמלטה20
01:27.77164מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010איתמראקרמן21
01:27.78164הפועל דולפין נתניה2010נועםמלול22
01:28.47160מכבי וייסגל2010יהונתןנחום23
01:29.17156הפועל דולפין נתניה2010נעםשקד24
01:30.04152מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010נועםפרל25
01:30.42150הפועל מ.א משגב2010בןלנדאו26
01:30.65149הפועל מ.א משגב2010שגיאסברדלוב27
01:30.79148הפועל ירושלים2010נועםסמוחבלוב28
01:30.85148מכבי חיפה2010דודוייסבורג29
01:30.98147הפועל ירושלים2010ואסיליגולטייב30
01:34.31132ע.ל.ה עצמה רעננה2010עילישקד31
01:34.88130מכבי כפר המכביה2010אדםנרודיצקי32

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:40.00

01:12.07435מכבי חיפה2009טטיאנהמחמוד1

100 פרפר בנים 12

100 פרפר בנות 13



01:14.53393מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009זהרכהן הרפניסט2
01:15.05385מכבי ראשון לציון 2009SEALS אילהקיש3
01:15.06385מכבי קרית ביאליק2009עדןהודרה4
01:16.25367מכבי קרית ביאליק2009דנהחלדמן5
01:16.47364מכבי וייסגל2009נועהקרסיק6
01:16.67361מכבי חיפה2009אליזבטגנדל7
01:17.23353הפועל עירוני הוד השרון2009תמרבר יוסף8
01:18.52336הפועל שחייני הנגב2009רונייפרח9

01:19.34326הפועל עמק חפר2009יובלאיסמן10
01:19.37325מכבי וייסגל2009אלהמנה11
01:19.94318מכבי קרית אונו2009מיקהקוגן12
01:20.12316הפועל פתח תקווה כדור מים2009שירההכהן13
01:20.52311מכבי תל אביב2009אלהאגוזי14
01:20.57311הפועל בת ים2009נופרסחרוב15
01:20.88307מכבי קרית ביאליק2009עמיתואקנין16
01:21.16304מכבי חיפה2009מיארקאסם17
01:21.60299הפועל דולפין נתניה2009פלגלוי18
01:22.01295מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009רונישמואלוב19
01:23.49279הפועל עמק חפר2009אביבמרטינז20
01:23.94275מכבי וייסגל2009גיל ורדסיפלה21
01:25.03264בני הרצליה2009לירינידם22
01:26.05255מכבי אשדוד2009אליאןשפירא23
01:26.96247הפועל כפר סבא ב. ב.2009אלהבאוך24
01:28.99231בני הרצליה2009שירהורן מרחב25
01:29.65226מכבי חיפה2009אלונהסמירנוב26
01:29.84224הפועל בת ים2009רניםבואב27
01:30.55219הפועל פתח תקווה כדור מים2009תמרוסינג28
01:30.93216הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009גלעצמון29
01:31.35213מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009רוניארנר30
01:32.94202הפועל כפר סבא ב. ב.2009מאיהסלטר31
01:33.54198מכבי ראשון לציון 2009SEALSיהליבק32
01:33.61198הפועל בית איל2009רותםברהון צאושו33
01:34.81191מכבי וייסגל2009ליהקושניר34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:35.00

01:08.29348הפועל עמק חפר2009מישלאגרונוב1
01:08.40347בני הרצליה2009עמיתקסטן מגורי2
01:08.88340מכבי שוהם2009בןגולדנברג3
01:10.03323הפועל שחייני הנגב2009ניתאימאיר4
01:10.07323מכבי ראשון לציון 2009SEALSניראייזברוך5
01:11.71301הפועל פליפר חדרה2009מתןימין6
01:12.41292מכבי קרית ביאליק2009איתיארקה7
01:12.71289מכבי וייסגל2009אריאלאלון8
01:13.16283הפועל עמק חפר2009נריפאר9

01:13.57279הפועל עומר2009אלוןטרויאק10
01:14.95263הפועל פליפר חדרה2009גדעוןאברהם11
01:15.77255מכבי פ.מ. רעות2009איתמריעקובי12
01:15.84254הפועל עירוני הוד השרון2009אריאל עידודה-בר13
01:16.33249מכבי שוהם2009עמיתמזרחי14
01:16.67246מכבי חיפה2009יעקבחיניץ15

100 פרפר בנים 13



01:17.06242הפועל אולימפ נתניה2009איתמרבילינסון16
01:19.14224מכבי כפר המכביה2009רנימאיר17
01:19.29222מכבי כפר המכביה2009איילסידיס18
01:19.32222הפועל עמק חפר2009הללסלע19
01:19.38222מכבי קרית ביאליק2009מקסיםשיינפלד20
01:19.43221הפועל מ.א משגב2009אילייאקוני21
01:19.56220מכבי חיפה2009אהודאלגר22
01:19.73219הפועל שחייני הנגב2009לביאשמשי23
01:20.42213הפועל בת ים2009רוסלןאגלאוטין24
01:20.80210מכבי שוהם2009עידואייזיקס25
01:20.86210מכבי תל אביב2009מרינו סיגוורט26
01:22.28199מכבי חיפה2009שייוזף27
01:22.41198בני הרצליה2009נועםסלעי28
01:22.42198מכבי קרית ביאליק2009נירדרוקר29
01:22.50197מכבי וייסגל2009גלעדשושן30
01:22.67196מכבי וייסגל2009מתןאפשטיין31
01:22.69196מכבי קרית ביאליק2009עידןקוגן32
01:23.83188הפועל ירושלים2009איתילרין33
01:24.30185מכבי כפר המכביה2009רוםלנדה34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
01:30.00

01:03.64431מכבי וייסגל2008איתישפייזר1
01:03.82427מכבי ראשון לציון 2008SEALSאביבחזן2
01:04.33417מכבי ראשון לציון 2008SEALSעידואייזנברג3
01:04.50414מכבי קרית אונו2008תוםבר צבי4
01:05.60393הפועל עירוני הוד השרון2008סתיושנער5
01:05.75391הפועל באר טוביה2008אמיתיאלון6
01:06.03386הפועל ירושלים2008תמירניסן7
01:06.99369מכבי חיפה2008קירילגרסימנקו8
01:07.15367מכבי ראשון לציון 2008SEALSשגיאכהן9

01:07.19366ע.ל.ה עצמה רעננה2008אדםטילמן10
01:07.77357מכבי ראשון לציון 2008SEALSניקז׳וקובסקי11
01:08.49345ירושלים רבתי2008רואדזאהר12
01:09.14336בני הרצליה2008אופירדרעי13
01:09.37332הפועל ג'מים אילת2008עמריבן טובים14
01:09.37332מכבי תל אביב2008יהונתן גלבנימין14
01:09.64329מכבי ראשון לציון 2008SEALSליאםנקיס16
01:09.88325מכבי ראשון לציון 2008SEALSירדןזיידמן נביא17
01:10.17321הפועל דולפין נתניה2008איתןגאוגזייב18
01:10.32319בני הרצליה2008עמיתבוינגו19
01:10.65315מכבי ראשון לציון 2008SEALSמארקברונפמן20
01:10.74313הפועל ירושלים2008אילנחמיה21
01:10.86312הפועל בית שמש2008דניאליודין22
01:11.01310הפועל עמק יזרעאל2008יונתןרולניק23
01:11.26307הפועל עמק יזרעאל2008יצחקשרם24
01:11.71301מכבי ראשון לציון 2008SEALSרוןחפיזוב25
01:11.88299הפועל ירושלים2008איתםהכהן26
01:11.93298הפועל אולימפ נתניה2008שליוויכמן27
01:12.86287מכבי פ.מ. רעות2008אריאלרחמילביץ28
01:12.90286בני הרצליה2008ארישץ29

100 פרפר בנים 14



01:13.93275מכבי ראשון לציון 2008SEALSאלןמירקין30
01:14.49268הפועל גליל עליון2008זוהריצחקי31
01:14.69266הפועל בת ים2008סטיבןקיגל32
01:14.78265מכבי חיפה2008איתיקורנברג33
01:15.03263מכבי קרית ביאליק2008תומרגולדשמיד34

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
06:40.00

06:00.38370הפועל בת ים2010אביברכאח1
06:00.49370הפועל שחייני הנגב2010אליאןשלמייב2
06:18.93319הפועל בת ים2010ליאורהקלטיצוק3
06:27.19299מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010עדןפרוצנקו4

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
06:30.00

05:38.75333הפועל בת ים2010מרקסגלוביץ1
05:40.30328הפועל כפר סבא ב. ב.2010תומררוזנר2
05:42.65321מכבי פ.מ. רעות2010רוןזילברברג3
05:46.31311בני הרצליה2010יהונתןרבין4
05:57.36283בני הרצליה2010זאב רועידימונד5
06:01.39274הפועל בית איל2010איתמרסוויד6
06:11.21253הפועל אולימפ נתניה2010דניאלפלייטמן 7
06:11.55252הפועל בת ים2010יונתן לפטניקוב8

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
06:20.00

05:29.69484הפועל אולימפ נתניה2009רבקהאנדרוביץ1
05:30.79479מכבי כפר המכביה2009ליהילב2
05:33.37468מכבי כפר המכביה2009נעםקזאז3
05:38.60447מכבי פ.מ. רעות2009נועהקליש4
05:43.91426הפועל בת ים2009פילאר מריהחשמה5
05:49.38407מכבי וייסגל2009אריאלשחר6
05:50.52403הפועל בת ים2009פרלהחשמה7
05:50.55403מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009זהרכהן הרפניסט8
05:51.22400מכבי ראשון לציון 2009SEALSפישרנועם9

05:55.45386מכבי וייסגל2009נועהקרני10
05:59.04375מכבי קרית אונו2009יעלדרי11
05:59.52373הפועל דולפין נתניה2009אלמהיחזקאלי12
06:00.37370מכבי פ.מ. רעות2009אבישגשורק13
06:01.81366מכבי פ.מ. רעות2009אביגילרגב14
06:02.30365הפועל דולפין נתניה2009עמיתהיבל15
06:07.40350מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2009מיכלגולקמן16
06:07.49349מכבי ראשון לציון 2009SEALSדנהגמליי17
06:09.63343הפועל עירוני הוד השרון2009עומררביץ18
06:09.99342בני הרצליה2009לירינידם19
06:11.92337מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאורלזרוב20

400 מ.א. בנות 12

400 מ.א. בנים 12

400 מ.א. בנות 13



מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
06:10.00

05:06.76448מכבי קרית אונו2009עידושפייזר1
05:08.36441מכבי ראשון לציון 2009SEALSגילירותם2
05:19.07398הפועל דולפין נתניה2009אורידשא3
05:19.24397הפועל בת ים2009דניסטוקרב4
05:19.53396הפועל שחייני הנגב2009ניתאימאיר5
05:24.57378הפועל אולימפ נתניה2009דניאלקיסלוק6
05:27.79367הפועל דולפין נתניה2009יותםגרסיה7
05:29.13363בני הרצליה2009רוני יצחקסופיר8
05:38.87332מכבי קרית אונו2009יותםסיון9

05:40.22328מכבי וייסגל2009נועםשטיינברג10
05:44.98315הפועל דולפין נתניה2009ענברמסילתי11
05:48.35306מכבי אשדוד2009דניז'ובנר12
05:52.85294הפועל בת ים2009אריקגלוזמן13
05:53.05294מכבי תל אביב2009איתןחליקה14
05:54.63290מכבי שוהם2009כרמלסביצקי15
05:55.44288מכבי ראשון לציון 2009SEALSלביאדמלין16
05:55.91287מכבי שוהם2009מאורגולן17
05:56.25286מכבי כפר המכביה2009אלוןפינס18
05:58.00282מכבי קרית ביאליק2009מוריאלרוזנפלד19
05:59.14279הפועל בת ים2009וינסנטסעידנבייב20
06:02.71271מכבי שוהם2009אופקוקנין21
06:06.26263הפועל בת ים2009רוסלןאגלאוטין22

מינמוםניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
05:50.00

04:54.99504מועדון ספורט מיתר2008אליעזר יצחקאורלוב1
05:02.98465הפועל ירושלים2008תמירניסן2
05:04.38459הפועל עירוני הוד השרון2008רוםקינן3
05:05.45454הפועל דולפין נתניה2008לאופיאסטרו4
05:11.51428מכבי חיפה2008פאדיחאיק5
05:11.80427בני הרצליה2008איתן שלמהדימונד6
05:13.61419בני הרצליה2008סאווהבליק7
05:16.14409מכבי קרית אונו2008עמיתמסרמן8
05:18.13402מכבי ראשון לציון 2008SEALSרוםשלם9

05:24.12380מכבי פ.מ. רעות2008יותםאיל10
05:25.65374מכבי אשדוד2008לידןקיצמן11
05:27.01370מכבי קרית אונו2008עידןגמליאל12
05:34.17346בני הרצליה2008עמיתבוינגו13
05:41.27325בני הרצליה2008יואבמרום14
05:44.57316הפועל כפר סבא ב. ב.2008איתןבן חיים15
05:49.20304מכבי חיפה2008איתיקורנברג16

400 מ.א. בנים 13

400 מ.א. בנים 13



ניקוד בינלאומיתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחהמיקום
02:01.41442מכבי חיפה2009אליזבטגנדל

02:01.41442מכבי חיפה2009דיאנהקוריאקין
02:01.41442מכבי חיפה2009טטיאנהמחמוד
02:01.41442מכבי חיפה2009מיארקאסם
02:02.23433מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009טומיליטאי

02:02.23433מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009אביהבלומברג
02:02.23433מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009זהרכהן הרפניסט

02:02.23433מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009רוניארנר
02:02.58429מכבי קרית ביאליק2009מריהקרבקוב
02:02.58429מכבי קרית ביאליק2009דנהחלדמן
02:02.58429מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה
02:02.58429מכבי קרית ביאליק2009עדןהודרה

02:03.31422מכבי כפר המכביה2010רות רייס
02:03.31422מכבי כפר המכביה2009ליהילב

02:03.31422מכבי כפר המכביה2009אוהגולצוב
02:03.31422מכבי כפר המכביה2010ליזהקרסיוב

02:04.41411מכבי פ.מ. רעות2009אביגילרגב
02:04.41411מכבי פ.מ. רעות2009אבישגשורק
02:04.41411מכבי פ.מ. רעות2009נועהקליש

02:04.41411מכבי פ.מ. רעות2010אוריכהן
02:06.44391בני הרצליה2009לירינידם

02:06.44391בני הרצליה2009נטלי שרהמקליס
02:06.44391בני הרצליה2009שירהפנד גיר
02:06.44391בני הרצליה2010נוריתמקליס

02:07.08385הפועל עירוני הוד השרון2009תמרבר יוסף
02:07.08385הפועל עירוני הוד השרון2009עומררביץ

02:07.08385הפועל עירוני הוד השרון2009אנהאנטין
02:07.08385הפועל עירוני הוד השרון2010אלהבלום

02:07.80379מכבי וייסגל2009נועהקרסיק
02:07.80379מכבי וייסגל2009אריאלשחר
02:07.80379מכבי וייסגל2009נועהקרני
02:07.80379מכבי וייסגל2009אלהמנה

02:07.87378מכבי ראשון לציון 2009SEALSנטעאפשטיין מעוז
02:07.87378מכבי ראשון לציון 2009SEALSפישרנועם

02:07.87378מכבי ראשון לציון 2009SEALSהילהפדאלי
02:07.87378מכבי ראשון לציון 2009SEALS אילהקיש

02:09.02368הפועל בת ים2009פרלהחשמה
02:09.02368הפועל בת ים2009רניםבואב

02:09.02368הפועל בת ים2009פילאר מריהחשמה
02:09.02368הפועל בת ים2010אביברכאח

02:09.16367מכבי שוהם2010רונירדנסקי
02:09.16367מכבי שוהם2009שחרשגיא
02:09.16367מכבי שוהם2010דפנהזוטא
02:09.16367מכבי שוהם2010מיהפלג
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02:09.30366הפועל עמק חפר2010יובליומטוביאן
02:09.30366הפועל עמק חפר2009אביבמרטינז
02:09.30366הפועל עמק חפר2009יובלאיסמן

02:09.30366הפועל עמק חפר2010אופקשלו אטלס
02:09.69362הפועל עמק יזרעאל2010נגהמגל

02:09.69362הפועל עמק יזרעאל2009שירהבן יאיש
02:09.69362הפועל עמק יזרעאל2009אמהרייבו

02:09.69362הפועל עמק יזרעאל2010גליפרנקל
02:12.23342מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010איהישראלי
02:12.23342מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2009גליבן משה
02:12.23342מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2009מיכלגולקמן

02:12.23342מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010עדןפרוצנקו
02:12.23342הפועל דולפין נתניה2010תמריאנובסקי
02:12.23342הפועל דולפין נתניה2009אלמהיחזקאלי

02:12.23342הפועל דולפין נתניה2009גאיהמלכי
02:12.23342הפועל דולפין נתניה2010אוליביהסטרוסין
02:12.92337הפועל שחייני הנגב2010אליאןשלמייב

02:12.92337הפועל שחייני הנגב2009גאיהגוטמן
02:12.92337הפועל שחייני הנגב2009רונייפרח

02:12.92337הפועל שחייני הנגב2010רונישוסטר
02:13.25334הפועל אולימפ נתניה2010נועהשברין

02:13.25334הפועל אולימפ נתניה2009רבקהאנדרוביץ
02:13.25334הפועל אולימפ נתניה2009אדוהפרקש

02:13.25334הפועל אולימפ נתניה2010אמיליהמרצ'נקו
02:13.52332מכבי קרית אונו2009יעלדרי

02:13.52332מכבי קרית אונו2009מיקהקוגן
02:13.52332מכבי קרית אונו2009נעהאלבו
02:13.52332מכבי קרית אונו2009ירדןסדן

02:13.60331הפועל כפר סבא ב. ב.2009דניאלברוורמן
02:13.60331הפועל כפר סבא ב. ב.2009יאנהחסן

02:13.60331הפועל כפר סבא ב. ב.2009רוסלנהבשארה
02:13.60331הפועל כפר סבא ב. ב.2010עופריזיו

02:13.69331הפועל לב הגליל סח'נין2009ראניהאבו ריא 
02:13.69331הפועל לב הגליל סח'נין2009נילי גנטוס
02:13.69331הפועל לב הגליל סח'נין2009מלקזבידה

02:13.69331הפועל לב הגליל סח'נין2009ריתאלגנאיים
02:16.18313הפועל גליל עליון2009נמיסחרשוק

02:16.18313הפועל גליל עליון2009נעהאדרי
02:16.18313הפועל גליל עליון2009שקדיצחקי
02:16.18313הפועל גליל עליון2009תמרשדה
02:17.22306מכבי תל אביב2009אלהאגוזי

02:17.22306מכבי תל אביב2009יובלקריסטל
02:17.22306מכבי תל אביב2009עומריששון טשקנט

02:17.22306מכבי תל אביב2010שירהסמל
02:18.28299מכבי נהריה2009שני סופיהכפיר

02:18.28299מכבי נהריה2009עינבזומרפלד
02:18.28299מכבי נהריה2009מאיהסורוקין
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02:18.28299מכבי נהריה2010רונימדר
02:20.32286הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010הלהשוורץ
02:20.32286הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009מאיהבירנס
02:20.32286הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009גלעצמון
02:20.32286הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010זיופוקס

02:25.02259מכבי תמנון פרדסיה2010לוטםהולדשטיין
02:25.02259מכבי תמנון פרדסיה2009מיכלמזרחי

02:25.02259מכבי תמנון פרדסיה2010ליהאבלביץ
02:25.02259מכבי תמנון פרדסיה2010הילהשפירא

02:28.26242ע.ל.ה עצמה רעננה2010שי אלפולר
02:28.26242ע.ל.ה עצמה רעננה2009שיאבני

02:28.26242ע.ל.ה עצמה רעננה2010ליהדיין
02:28.26242ע.ל.ה עצמה רעננה2010רונהרידר

02:37.42202הפועל ירושלים2010הילהרוטקף
02:37.42202הפועל ירושלים2010אלהבשן

02:37.42202הפועל ירושלים2010אליסהגורודצקי
02:37.42202הפועל ירושלים2010אילהגליס

02:46.66170הפועל מ.א משגב2010שקדבן הרוש
02:46.66170הפועל מ.א משגב2009ליהקרסו

02:46.66170הפועל מ.א משגב2010אלונהגל
02:46.66170הפועל מ.א משגב2010דיאנהקומיסרובה

02:05.16279הפועל דולפין נתניה2010ליאםגליקמן
02:05.16279הפועל דולפין נתניה2010איתןפלוס
02:05.16279הפועל דולפין נתניה2010איתיבירגר

02:05.16279הפועל דולפין נתניה2010רוןבר און
02:07.53263הפועל בת ים2010אריאלזורבסקי
02:07.53263הפועל בת ים2010מרקסגלוביץ

02:07.53263הפועל בת ים2010ברקאדם
02:07.53263הפועל בת ים2010מיכאל כץ

02:07.73262מכבי ראשון לציון 2010SEALSאיתינקיס
02:07.73262מכבי ראשון לציון 2010SEALSבןקריב
02:07.73262מכבי ראשון לציון 2010SEALSגיאכדורי

02:07.73262מכבי ראשון לציון 2010SEALSיואבזהר
02:08.77256הפועל ירושלים2010עמיתלרין

02:08.77256הפועל ירושלים2010מרקקריוצ'קין
02:08.77256הפועל ירושלים2010עידןאהרוני
02:08.77256הפועל ירושלים2010מיכאללוטוחין

02:11.62240הפועל עומר2010יובלאיזנר
02:11.62240הפועל עומר2010דמיטריירובוי
02:11.62240הפועל עומר2010אורישניר

02:11.62240הפועל עומר2010מקסיםדמציוק
02:11.64239מכבי פ.מ. רעות2010אוריהמלטה

02:11.64239מכבי פ.מ. רעות2010אלוןלשמנוב
02:11.64239מכבי פ.מ. רעות2010אופירשרון
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02:11.64239מכבי פ.מ. רעות2010רוןזילברברג
02:12.06237בני הרצליה2010יהונתןרבין

02:12.06237בני הרצליה2010זאב רועידימונד
02:12.06237בני הרצליה2010דורוןאבישי

02:12.06237בני הרצליה2010רוןסברדליק
02:12.43235מכבי וייסגל2010איתיפקלר

02:12.43235מכבי וייסגל2010אוריקסלברנר
02:12.43235מכבי וייסגל2010גלעדהולנד
02:12.43235מכבי וייסגל2010דרורחסידי

02:12.78233הפועל עמק חפר2010ניקמירושניקוב
02:12.78233הפועל עמק חפר2010יונתןנדל
02:12.78233הפועל עמק חפר2010עופריכהן

02:12.78233הפועל עמק חפר2010אדםאשלגי
02:13.07232מכבי קרית ביאליק2010דניאלפטרובסקי

02:13.07232מכבי קרית ביאליק2010אורילוין
02:13.07232מכבי קרית ביאליק2010ינוןפסו

02:13.07232מכבי קרית ביאליק2010שוןברסקי
02:15.61219מכבי כפר המכביה2010אורןברכר

02:15.61219מכבי כפר המכביה2010איתירבינזון
02:15.61219מכבי כפר המכביה2010עידןטל

02:15.61219מכבי כפר המכביה2010אדםנרודיצקי
02:16.69214מכבי אשדוד2010ניקיטהמוסולוב

02:16.69214מכבי אשדוד2010יוסףמור
02:16.69214מכבי אשדוד2010אנדיבראון

02:16.69214מכבי אשדוד2010אלוןשטיינברג
02:16.85213מכבי חיפה2010דניאלקרמינסקי

02:16.85213מכבי חיפה2010ראזימשעור
02:16.85213מכבי חיפה2010דודוייסבורג

02:16.85213מכבי חיפה2010יונתןסטרימובסקי
02:17.22211הפועל כפר סבא ב. ב.2010רםלניאדו
02:17.22211הפועל כפר סבא ב. ב.2010תומררוזנר
02:17.22211הפועל כפר סבא ב. ב.2010טלאלגזי

02:17.22211הפועל כפר סבא ב. ב.2010יואבפיאלקוב
02:18.11207מכבי נהריה2010טימופייברזובסקי

02:18.11207מכבי נהריה2010איתןאלנברג
02:18.11207מכבי נהריה2010טוםשטיינגרט

02:18.11207מכבי נהריה2010עפריבאר
02:18.76204מכבי תל אביב2010דניאל גורביץ

02:18.76204מכבי תל אביב2010אדםטורגובצקי
02:18.76204מכבי תל אביב2010עידוגרוס

02:18.76204מכבי תל אביב2010גיאישראל
02:19.15203מכבי קרית אונו2010ליאורמלכי

02:19.15203מכבי קרית אונו2010דניאלהרשקוביץ
02:19.15203מכבי קרית אונו2010מיכאלהרשקוביץ

02:19.15203מכבי קרית אונו2010גיאביטון ולב
02:19.55201מכבי נצרת 2010מהדישריף

02:19.55201מכבי נצרת 2010לואיחמדאן
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02:19.55201מכבי נצרת 2010ג'וליאןזהר
02:19.55201מכבי נצרת 2010ג'ורג'סארג

02:20.55197הפועל אולימפ נתניה2010גיארייטמן
02:20.55197הפועל אולימפ נתניה2010דניאלפלייטמן 
02:20.55197הפועל אולימפ נתניה2010רותםאפשטיין

02:20.55197הפועל אולימפ נתניה2010רומןזיננקו
02:22.49189הפועל מ.א משגב2010שגיאסברדלוב

02:22.49189הפועל מ.א משגב2010ריףכהן
02:22.49189הפועל מ.א משגב2010אביעדגולן

02:22.49189הפועל מ.א משגב2010בןלנדאו
02:24.64180מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010איתמראקרמן
02:24.64180מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010טוניטרנדש

02:24.64180מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010עומראשל
02:24.64180מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010נועםפרל

02:25.23178הפועל באר טוביה2010עומריויינברגר
02:25.23178הפועל באר טוביה2010מעייןסנטו

02:25.23178הפועל באר טוביה2010עידןבוטביניק
02:25.23178הפועל באר טוביה2010נוהאפרתי בקרמן

02:25.97175הפועל עירוני מודיעין2010אריאלקרמפץ
02:25.97175הפועל עירוני מודיעין2010ברובנדרעידן

02:25.97175הפועל עירוני מודיעין2010רועיגולדין
02:25.97175הפועל עירוני מודיעין2010אריאלשרביט

02:27.57170מכבי תמנון פרדסיה2010גוניסגל
02:27.57170מכבי תמנון פרדסיה2010בןאלוני
02:27.57170מכבי תמנון פרדסיה2010איתןאגייב

02:27.57170מכבי תמנון פרדסיה2010יניבספוקוייני

01:46.26456מכבי ראשון לציון 2008SEALSלידוררחמן
01:46.26456מכבי ראשון לציון 2008SEALSשגיאכהן

01:46.26456מכבי ראשון לציון 2008SEALSיריןשמאי
01:46.26456מכבי ראשון לציון 2008SEALSאביבחזן

01:48.44429מכבי חיפה2008קירילגרסימנקו
01:48.44429מכבי חיפה2008פאדיחאיק

01:48.44429מכבי חיפה2008איתןמייליקר
01:48.44429מכבי חיפה2008ראזיאבו חרש

01:50.15409מכבי פ.מ. רעות2008עידוהזה
01:50.15409מכבי פ.מ. רעות2008יותםאיל

01:50.15409מכבי פ.מ. רעות2008אריאלרחמילביץ
01:50.15409מכבי פ.מ. רעות2008תמירסמויליץ

01:50.74403מכבי כפר המכביה2008אסףסקל
01:50.74403מכבי כפר המכביה2008מרקטלר

01:50.74403מכבי כפר המכביה2008דניאלנג
01:50.74403מכבי כפר המכביה2009איילסידיס
01:51.37396בני הרצליה2008סאווהבליק

01:51.37396בני הרצליה2008איתן שלמהדימונד
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01:51.37396בני הרצליה2008יונתןפילה
01:51.37396בני הרצליה2009עמיתקסטן מגורי

01:51.74392הפועל ירושלים2008אילנחמיה
01:51.74392הפועל ירושלים2008תמירניסן
01:51.74392הפועל ירושלים2008נעםדהן

01:51.74392הפועל ירושלים2008בןפאחט
01:52.16387הפועל בת ים2009דניסטוקרב

01:52.16387הפועל בת ים2008סטיבןקיגל
01:52.16387הפועל בת ים2008עומריעבדלשאפי

01:52.16387הפועל בת ים2009עומרחווה
01:52.40385מכבי קרית אונו2009עידושפייזר
01:52.40385מכבי קרית אונו2008עידןגמליאל
01:52.40385מכבי קרית אונו2008תוםבר צבי
01:52.40385מכבי קרית אונו2008עמיתמסרמן
01:53.49374הפועל עירוני הוד השרון2008יואבבינרט
01:53.49374הפועל עירוני הוד השרון2008סתיושנער
01:53.49374הפועל עירוני הוד השרון2008יהליאתרן

01:53.49374הפועל עירוני הוד השרון2008רוםקינן
01:53.63373מכבי אשדוד2009דניז'ובנר

01:53.63373מכבי אשדוד2008דניאלבריאטינסקי
01:53.63373מכבי אשדוד2008לידןקיצמן

01:53.63373מכבי אשדוד2009רוןהסל
01:53.97369הפועל דולפין נתניה2009אורידשא

01:53.97369הפועל דולפין נתניה2008לאופיאסטרו
01:53.97369הפועל דולפין נתניה2008איתןגאוגזייב

01:53.97369הפועל דולפין נתניה2009יותםגרסיה
01:54.65363הפועל עמק יזרעאל2008רוברטלוין

01:54.65363הפועל עמק יזרעאל2008יונתןרולניק
01:54.65363הפועל עמק יזרעאל2008יצחקשרם

01:54.65363הפועל עמק יזרעאל2009איתןממדוב
01:54.67363הפועל עומר2009יגאלמצניקוב

01:54.67363הפועל עומר2008עידורייכל
01:54.67363הפועל עומר2008טוהרשמיר

01:54.67363הפועל עומר2009אלוןטרויאק
01:55.28357הפועל אולימפ נתניה2009דניאלקיסלוק

01:55.28357הפועל אולימפ נתניה2008ליאורקגן
01:55.28357הפועל אולימפ נתניה2008שליוויכמן

01:55.28357הפועל אולימפ נתניה2009איתמרבילינסון
01:56.14349מכבי וייסגל2009נועםשטיינברג

01:56.14349מכבי וייסגל2008איתישפייזר
01:56.14349מכבי וייסגל2008אורישגיב
01:56.14349מכבי וייסגל2009אריאלאלון
01:57.10340מכבי קרית ביאליק2008עומררגב

01:57.10340מכבי קרית ביאליק2008גלרוןסיטניקוב
01:57.10340מכבי קרית ביאליק2008רועיקינן
01:57.10340מכבי קרית ביאליק2008איתיארד

01:57.61336מכבי שוהם2009בןגולדנברג
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01:57.61336מכבי שוהם2008זיואלישע
01:57.61336מכבי שוהם2009עמיתמזרחי

01:57.61336מכבי שוהם2009מיכאלבירנבאום
01:59.15323הפועל עמק חפר2009מוחמדלידאוי

01:59.15323הפועל עמק חפר2008עפריגולן
01:59.15323הפועל עמק חפר2009נריפאר

01:59.15323הפועל עמק חפר2009מישלאגרונוב
01:59.74318מכבי נצרת 2008אמיןאבו ראס

01:59.74318מכבי נצרת 2008ראמיאבו שקארה
01:59.74318מכבי נצרת 2008אליאסאליאס

01:59.74318מכבי נצרת 2009באסםמח'זומי
02:00.65311מכבי נהריה2008אושראטרשוילי

02:00.65311מכבי נהריה2008מקסיםשר
02:00.65311מכבי נהריה2008יובלבוקין

02:00.65311מכבי נהריה2009נועםקגנוביץ
02:01.23307הפועל שחייני הנגב2009ניתאימאיר
02:01.23307הפועל שחייני הנגב2008נדבפרץ

02:01.23307הפועל שחייני הנגב2009לביאשמשי
02:01.23307הפועל שחייני הנגב2009נועםלבובסקי

02:02.78295הפועל באר טוביה2008דבירטאטור
02:02.78295הפועל באר טוביה2008אמיתיאלון
02:02.78295הפועל באר טוביה2008איתמרממן
02:02.78295הפועל באר טוביה2009ירדןכהן

02:03.09293ע.ל.ה עצמה רעננה2009בנימין איתןמגנאג'י
02:03.09293ע.ל.ה עצמה רעננה2008דןדובמן
02:03.09293ע.ל.ה עצמה רעננה2008אדםטילמן

02:03.09293ע.ל.ה עצמה רעננה2009אסףאזרן
02:03.59289הפועל פליפר חדרה2009גדעוןאברהם
02:03.59289הפועל פליפר חדרה2008יעקובמרקוב
02:03.59289הפועל פליפר חדרה2008רוןסלניק

02:03.59289הפועל פליפר חדרה2009מתןימין
02:05.13279הפועל איאן קלנסואה2009מסעדסרסור
02:05.13279הפועל איאן קלנסואה2008עותמאןדאאוד

02:05.13279הפועל איאן קלנסואה2008סאביבדוי
02:05.13279הפועל איאן קלנסואה2009חמזיאניס

02:05.60276מכבי תל אביב2009איתןחליקה
02:05.60276מכבי תל אביב2008יונתןסולטר
02:05.60276מכבי תל אביב2008יהונתן גלבנימין
02:05.60276מכבי תל אביב2009יונתןקרסיק

02:06.04273הפועל פתח תקווה כדור מים2009ליאורסידלקובסקי
02:06.04273הפועל פתח תקווה כדור מים2008תמירקייזר

02:06.04273הפועל פתח תקווה כדור מים2008רוןאמינוב
02:06.04273הפועל פתח תקווה כדור מים2008אורצוזוי

02:06.14272מכבי תמנון פרדסיה2008נועםפרנקל
02:06.14272מכבי תמנון פרדסיה2008איתימרקוביץ

02:06.14272מכבי תמנון פרדסיה2008יהליפסחוב
02:06.14272מכבי תמנון פרדסיה2009תורןלוין
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02:07.33265הפועל כפר סבא ב. ב.2009איתמרלוין
02:07.33265הפועל כפר סבא ב. ב.2008ג'ואדסמארה
02:07.33265הפועל כפר סבא ב. ב.2008איתןבן חיים
02:07.33265הפועל כפר סבא ב. ב.2009אביבשמואלי
02:07.78262הפועל מ.א משגב2009דןאבזגאוז

02:07.78262הפועל מ.א משגב2008תוםגלייזר
02:07.78262הפועל מ.א משגב2008יונתןחיזבר
02:07.78262הפועל מ.א משגב2009אילייאקוני
02:11.75239מכבי סח'נין2008אחמדיאסין

02:11.75239מכבי סח'נין2008אדםאבדאח
02:11.75239מכבי סח'נין2008יזןחידרי

02:11.75239מכבי סח'נין2009עומרסייד אחמד
02:15.69219מכבי אקווה יפיע2008גאןשלבי

02:15.69219מכבי אקווה יפיע2008אחמד גמאמעה
02:15.69219מכבי אקווה יפיע2008מוחמד אבראהים

02:15.69219מכבי אקווה יפיע2009מגדאבו סני
02:19.96199הפועל לב הגליל סח'נין2009מוחמדעותמאן

02:19.96199הפועל לב הגליל סח'נין2008סמיחאבו גמעה 
02:19.96199הפועל לב הגליל סח'נין2008מוסטפאיאסין 

02:19.96199הפועל לב הגליל סח'נין2009ויסאםמוחמד חאג
02:20.60196הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009רותםטמיר
02:20.60196הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009איתןמוזס

02:20.60196הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009נווהבן שמואל
02:20.60196הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009איליהפובר

02:21.65377מכבי פ.מ. רעות2010אוריכהן
02:21.65260מכבי פ.מ. רעות2010אלוןלשמנוב
02:21.65377מכבי פ.מ. רעות2010אמיליחנוכייב

02:21.65260מכבי פ.מ. רעות2010רוןזילברברג
02:23.02366הפועל דולפין נתניה2010תמריאנובסקי

02:23.02252הפועל דולפין נתניה2010איתיבירגר
02:23.02252הפועל דולפין נתניה2010ליאםגליקמן
02:23.02366הפועל דולפין נתניה2010נויהאזימוב

02:26.72339מכבי כפר המכביה2010תהלאלבז
02:26.72339מכבי כפר המכביה2010מאינגר
02:26.72234מכבי כפר המכביה2010עידןטל

02:26.72234מכבי כפר המכביה2010אורןברכר
02:27.53334הפועל עמק חפר2010יובליומטוביאן

02:27.53230הפועל עמק חפר2010יונתןנדל
02:27.53230הפועל עמק חפר2010עופריכהן

02:27.53334הפועל עמק חפר2010אופקשלו אטלס
02:28.21329הפועל בת ים2010ליאורהקלטיצוק
02:28.21227הפועל בת ים2010מרקסגלוביץ
02:28.21227הפועל בת ים2010אריאלזורבסקי

02:28.21329הפועל בת ים2010אביברכאח
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02:29.31322מכבי תל אביב2010נועהזמר
02:29.31322מכבי תל אביב2010שירהסמל

02:29.31222מכבי תל אביב2010אדםטורגובצקי
02:29.31222מכבי תל אביב2010גיאישראל

02:29.58320מכבי קרית ביאליק2010ליאלפבריקנט
02:29.58221מכבי קרית ביאליק2010דניאלפטרובסקי
02:29.58320מכבי קרית ביאליק2010אליאנהבריזגונוב

02:29.58221מכבי קרית ביאליק2010שוןברסקי
02:29.72319מכבי ראשון לציון 2010SEALSכנרתרובינשטיין

02:29.72220מכבי ראשון לציון 2010SEALSגיאכדורי
02:29.72220מכבי ראשון לציון 2010SEALSיואבזהר
02:29.72319מכבי ראשון לציון 2010SEALSשמשרוני
02:30.53216בני הרצליה2010יהונתןרבין

02:30.53314בני הרצליה2010נוריתמקליס
02:30.53314בני הרצליה2010גליהמגן

02:30.53216בני הרצליה2010רוןסברדליק
02:32.64301הפועל כפר סבא ב. ב.2010עופריזיו

02:32.64301הפועל כפר סבא ב. ב.2010עמנואלסטרוז
02:32.64208הפועל כפר סבא ב. ב.2010תומררוזנר

02:32.64208הפועל כפר סבא ב. ב.2010רםלניאדו
02:34.76199מכבי תמנון פרדסיה2010איתןאגייב

02:34.76289מכבי תמנון פרדסיה2010ליהאבלביץ
02:34.76289מכבי תמנון פרדסיה2010לוטםהולדשטיין

02:34.76199מכבי תמנון פרדסיה2010יניבספוקוייני
02:34.78199הפועל ירושלים2010עמיתלרין

02:34.78199הפועל ירושלים2010מרקקריוצ'קין
02:34.78289הפועל ירושלים2010אליסהגורודצקי

02:34.78289הפועל ירושלים2010אילהגליס
02:34.98198מכבי חיפה2010דניאלקרמינסקי

02:34.98288מכבי חיפה2010מאיההולינגר
02:34.98288מכבי חיפה2010סולומיהגברילוב

02:34.98198מכבי חיפה2010יובלבגל
02:35.54196מכבי נצרת 2010ג'וליאןזהר

02:35.54285מכבי נצרת 2010ליאןסמארה
02:35.54196מכבי נצרת 2010לואיחמדאן
02:35.54285מכבי נצרת 2010סלואשתיווי

02:36.79191מכבי נהריה2010עפריבאר
02:36.79191מכבי נהריה2010איתןאלנברג

02:36.79191מכבי נהריה2010טימופייברזובסקי
02:36.79191מכבי נהריה2010טוםשטיינגרט

02:39.61263הפועל אולימפ נתניה2010נועהשברין
02:39.61181הפועל אולימפ נתניה2010דניאלפלייטמן 

02:39.61181הפועל אולימפ נתניה2010רומןזיננקו
02:39.61263הפועל אולימפ נתניה2010אמיליהמרצ'נקו

02:39.96262הפועל באר טוביה2010גללויטין
02:39.96180הפועל באר טוביה2010יונתןפוטסמן

02:39.96262הפועל באר טוביה2010רומיזהבי
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02:39.96180הפועל באר טוביה2010נוהאפרתי בקרמן
02:40.32179מכבי שוהם2010מיכאלמישב
02:40.32260מכבי שוהם2010דפנהזוטא
02:40.32260מכבי שוהם2010מיהפלג

02:40.32179מכבי שוהם2010יריןיהודאי
02:40.59178הפועל עירוני הוד השרון2010טומימואס

02:40.59259הפועל עירוני הוד השרון2010יריןקינן
02:40.59259הפועל עירוני הוד השרון2010אלהבלום

02:40.59178הפועל עירוני הוד השרון2010יואבמנדלברג
02:41.03256הפועל קרית טבעון2010מאידגן

02:41.03256הפועל קרית טבעון2010נטעבן ישראל
02:41.03177הפועל קרית טבעון2010יונידגן

02:41.03177הפועל קרית טבעון2010יהונתןליבני
02:42.05252הפועל מ.א משגב2010דיאנהקומיסרובה

02:42.05252הפועל מ.א משגב2010אלונהגל
02:42.05173הפועל מ.א משגב2010שגיאסברדלוב

02:42.05173הפועל מ.א משגב2010בןלנדאו
02:42.96170הפועל עמק יזרעאל2010אמירפאר
02:42.96247הפועל עמק יזרעאל2010נגהמגל

02:42.96247הפועל עמק יזרעאל2010גליפרנקל
02:42.96170הפועל עמק יזרעאל2010יהליוייץ קליר

02:44.76165הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010איילמוזס
02:44.76239הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010הלהשוורץ
02:44.76239הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010זיופוקס

02:44.76165הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010בועזשטריימר
02:44.80239הפועל פתח תקווה כדור מים2010לינוידונסקוי

02:44.80165הפועל פתח תקווה כדור מים2010נועםמאיר
02:44.80165הפועל פתח תקווה כדור מים2010דניאלקריוקוב

02:44.80239הפועל פתח תקווה כדור מים2010ליאןבהט

02:04.17560מכבי חיפה2009דיאנהקוריאקין
02:04.17386מכבי חיפה2008פאדיחאיק

02:04.17386מכבי חיפה2008איתןמייליקר
02:04.17560מכבי חיפה2009טטיאנהמחמוד

02:06.79526מכבי כפר המכביה2009נעםקזאז
02:06.79362מכבי כפר המכביה2008מרקטלר
02:06.79362מכבי כפר המכביה2008אסףסקל

02:06.79526מכבי כפר המכביה2009ליהילב
02:07.94512מכבי ראשון לציון 2009SEALSנטעאפשטיין מעוז

02:07.94353מכבי ראשון לציון 2008SEALSשגיאכהן
02:07.94353מכבי ראשון לציון 2009SEALSגילירותם
02:07.94512מכבי ראשון לציון 2009SEALS אילהקיש

02:11.08476מכבי פ.מ. רעות2009נועהקליש
02:11.08328מכבי פ.מ. רעות2008תמירסמויליץ

02:11.08328מכבי פ.מ. רעות2008אדרמושקוביץ
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02:11.08476מכבי פ.מ. רעות2009אביגילרגב
02:11.19475מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה

02:11.19327מכבי קרית ביאליק2008רועיקינן
02:11.19327מכבי קרית ביאליק2009אדםקיזנר

02:11.19475מכבי קרית ביאליק2009עדןהודרה
02:12.31463הפועל אולימפ נתניה2009רבקהאנדרוביץ

02:12.31319הפועל אולימפ נתניה2008שליוויכמן
02:12.31319הפועל אולימפ נתניה2009דניאלקיסלוק
02:12.31463הפועל אולימפ נתניה2009אדוהפרקש

02:12.73458מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009זהרכהן הרפניסט
02:12.73316מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2008יהליכהן

02:12.73316מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ברפישלביץ
02:12.73458מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009טומיליטאי
02:13.15454הפועל עירוני הוד השרון2009עומררביץ

02:13.15313הפועל עירוני הוד השרון2008סתיושנער
02:13.15313הפועל עירוני הוד השרון2008רוםקינן

02:13.15454הפועל עירוני הוד השרון2009אנהאנטין
02:13.80447מכבי קרית אונו2009נעהאלבו

02:13.80308מכבי קרית אונו2008עידןגמליאל
02:13.80447מכבי קרית אונו2009מיקהקוגן

02:13.80308מכבי קרית אונו2009עידושפייזר
02:16.20292הפועל דולפין נתניה2009יותםגרסיה

02:16.20292הפועל דולפין נתניה2008לאופיאסטרו
02:16.20424הפועל דולפין נתניה2009פלגלוי

02:16.20424הפועל דולפין נתניה2009גאיהמלכי
02:16.28423בני הרצליה2009לירינידם
02:16.28292בני הרצליה2008אופירדרעי

02:16.28423בני הרצליה2009שירהפנד גיר
02:16.28292בני הרצליה2009עמיתקסטן מגורי

02:16.52421הפועל בת ים2009פילאר מריהחשמה
02:16.52290הפועל בת ים2008עומריעבדלשאפי

02:16.52421הפועל בת ים2009רניםבואב
02:16.52290הפועל בת ים2009דניסטוקרב

02:16.60421מכבי אשדוד2009רוניחן גולדנברג
02:16.60290מכבי אשדוד2008איילביטון

02:16.60290מכבי אשדוד2008לידןקיצמן
02:16.60421מכבי אשדוד2009אליאןשפירא

02:16.93417הפועל שחייני הנגב2009רונייפרח
02:16.93288הפועל שחייני הנגב2008נדבפרץ

02:16.93417הפועל שחייני הנגב2009גאיהגוטמן
02:16.93288הפועל שחייני הנגב2009ניתאימאיר

02:17.16286מכבי שוהם2009מיכאלבירנבאום
02:17.16415מכבי שוהם2009שחרשגיא

02:17.16286מכבי שוהם2009בןגולדנברג
02:17.16415מכבי שוהם2009נועםקהלני

02:17.21415מ.ס. רמלה2009יהודיתדרעי
02:17.21286מ.ס. רמלה2008מוחמדאבו לבן
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02:17.21286מ.ס. רמלה2008סרגייחודוסובסקי
02:17.21415מ.ס. רמלה2009יליזבטהפרולוב
02:18.17406הפועל עמק חפר2009יובלאיסמן

02:18.17280הפועל עמק חפר2008עפריגולן
02:18.17406הפועל עמק חפר2009ג'אנאותד

02:18.17280הפועל עמק חפר2009מישלאגרונוב
02:18.37405מכבי נהריה2009עינבזומרפלד

02:18.37279מכבי נהריה2008מקסיםשר
02:18.37279מכבי נהריה2008יובלבוקין
02:18.37405מכבי נהריה2009שני סופיהכפיר

02:18.87400הפועל ג'מים אילת2009מוראללוף
02:18.87276הפועל ג'מים אילת2008אוהדבר

02:18.87276הפועל ג'מים אילת2008עמריבן טובים
02:18.87400הפועל ג'מים אילת2009קיםעאמר

02:20.08390מכבי וייסגל2009גיל ורדסיפלה
02:20.08269מכבי וייסגל2008אורישגיב

02:20.08269מכבי וייסגל2009נועםשטיינברג
02:20.08390מכבי וייסגל2009אלהמנה

02:20.37387הפועל עמק יזרעאל2009שירהבן יאיש
02:20.37267הפועל עמק יזרעאל2008יצחקשרם

02:20.37267הפועל עמק יזרעאל2008רוברטלוין
02:20.37387הפועל עמק יזרעאל2009אמהרייבו
02:22.44371הפועל גליל עליון2009נעהאדרי

02:22.44255הפועל גליל עליון2008עידורז
02:22.44255הפועל גליל עליון2008זוהריצחקי
02:22.44371הפועל גליל עליון2009תמרשדה
02:23.29364הפועל כפר סבא ב. ב.2009יאנהחסן

02:23.29251הפועל כפר סבא ב. ב.2008ג'ואדסמארה
02:23.29251הפועל כפר סבא ב. ב.2008איתןבן חיים
02:23.29364הפועל כפר סבא ב. ב.2009רוסלנהבשארה

02:23.79248הפועל פליפר חדרה2009מתןימין
02:23.79360הפועל פליפר חדרה2009טינהמומינוביץ

02:23.79248הפועל פליפר חדרה2009גדעוןאברהם
02:23.79360הפועל פליפר חדרה2009עופרישגן

02:28.09330מכבי תל אביב2009עומריששון טשקנט
02:28.09227מכבי תל אביב2008יהונתן גלבנימין

02:28.09330מכבי תל אביב2009יובלקריסטל
02:28.09227מכבי תל אביב2009איתןחליקה
02:29.38321מכבי נצרת 2009גינארפידיא

02:29.38221מכבי נצרת 2008אנטוניוזהר
02:29.38221מכבי נצרת 2008אמיןאבו ראס

02:29.38321מכבי נצרת 2009גינאאבו תאיה
02:30.00317הפועל פתח תקווה כדור מים2009דריהפיודורוב

02:30.00219הפועל פתח תקווה כדור מים2008תמירקייזר
02:30.00219הפועל פתח תקווה כדור מים2008אורצוזוי

02:30.00317הפועל פתח תקווה כדור מים2009שירההכהן
02:32.64208הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009רותםטמיר
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02:32.64208הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2008יהליאללוף
02:32.64301הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009מאיהבירנס
02:32.64301הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009גלעצמון

02:47.97226מכבי אקווה יפיע2008מינתאללהעלי סאלח
02:47.97226מכבי אקווה יפיע2008ניסאןעואד

02:47.97156מכבי אקווה יפיע2008אחמד גמאמעה
02:47.97156מכבי אקווה יפיע2008מוחמד אבראהים

02:48.71223מכבי סח'נין2009סיריןעבד אלגני
02:48.71154מכבי סח'נין2008אדםאבדאח
02:48.71154מכבי סח'נין2008מוחמדחמדאן

02:48.71223מכבי סח'נין2009שמסחטיב
02:49.75219הפועל לב הגליל סח'נין2009מלקזבידה
02:49.75151הפועל לב הגליל סח'נין2009חאלד בשיר 
02:49.75219הפועל לב הגליל סח'נין2009נילי גנטוס

02:49.75151הפועל לב הגליל סח'נין2009ויסאםמוחמד חאג

04:37.760מכבי פ.מ. רעות2010רוןזילברברג
04:37.760מכבי פ.מ. רעות2010אמיליחנוכייב

04:37.760מכבי פ.מ. רעות2010אוריכהן
04:37.760מכבי פ.מ. רעות2010יואבוייס

04:41.440הפועל בת ים2010ליאורהקלטיצוק
04:41.440הפועל בת ים2010מרקסגלוביץ
04:41.440הפועל בת ים2010אריאלזורבסקי

04:41.440הפועל בת ים2010אביברכאח
04:43.650הפועל עמק חפר2010אופקשלו אטלס

04:43.650הפועל עמק חפר2010יונתןנדל
04:43.650הפועל עמק חפר2010יובליומטוביאן

04:43.650הפועל עמק חפר2010ניקמירושניקוב
04:46.610בני הרצליה2010יהונתןרבין

04:46.610בני הרצליה2010נוריתמקליס
04:46.610בני הרצליה2010גליהמגן

04:46.610בני הרצליה2010רוןסברדליק
04:46.690הפועל דולפין נתניה2010תמריאנובסקי

04:46.690הפועל דולפין נתניה2010איתיבירגר
04:46.690הפועל דולפין נתניה2010ליאםגליקמן

04:46.690הפועל דולפין נתניה2010אוליביהסטרוסין
04:53.790מכבי קרית ביאליק2010ליאלפבריקנט

04:53.790מכבי קרית ביאליק2010דניאלפטרובסקי
04:53.790מכבי קרית ביאליק2010אליאנהבריזגונוב

04:53.790מכבי קרית ביאליק2010שוןפומברג
04:54.190הפועל ירושלים2010עמיתלרין

04:54.190הפועל ירושלים2010מרקקריוצ'קין
04:54.190הפועל ירושלים2010אליסהגורודצקי

04:54.190הפועל ירושלים2010אילהגליס
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04:56.150הפועל כפר סבא ב. ב.2010עופריזיו
04:56.150הפועל כפר סבא ב. ב.2010עמנואלסטרוז
04:56.150הפועל כפר סבא ב. ב.2010תומררוזנר

04:56.150הפועל כפר סבא ב. ב.2010רםלניאדו
04:57.480מכבי כפר המכביה2010רות רייס

04:57.480מכבי כפר המכביה2010רועיקלנדרוב
04:57.480מכבי כפר המכביה2010מאינגר

04:57.480מכבי כפר המכביה2010אורןברכר
04:59.290מכבי נצרת 2010סלואשתיווי

04:59.290מכבי נצרת 2010ליאןסמארה
04:59.290מכבי נצרת 2010לואיחמדאן

04:59.290מכבי נצרת 2010ג'ורג'סארג
05:02.950מכבי תמנון פרדסיה2010לוטםהולדשטיין

05:02.950מכבי תמנון פרדסיה2010ליהאבלביץ
05:02.950מכבי תמנון פרדסיה2010בןאלוני
05:02.950מכבי תמנון פרדסיה2010איתןאגייב

05:04.290מכבי חיפה2010דניאלקרמינסקי
05:04.290מכבי חיפה2010סולומיהגברילוב

05:04.290מכבי חיפה2010קאריןסובורובר
05:04.290מכבי חיפה2010יונתןסטרימובסקי

05:05.410מכבי תל אביב2010עידוגרוס
05:05.410מכבי תל אביב2010שירהסמל

05:05.410מכבי תל אביב2010אדםטורגובצקי
05:05.410מכבי תל אביב2010נועהזמר

05:08.480מכבי ראשון לציון 2010SEALSכנרתרובינשטיין
05:08.480מכבי ראשון לציון 2010SEALSגיאכדורי

05:08.480מכבי ראשון לציון 2010SEALSיואבזהר
05:08.480מכבי ראשון לציון 2010SEALSשמשרוני
05:08.660מכבי נהריה2010רונימדר

05:08.660מכבי נהריה2010איתןאלנברג
05:08.660מכבי נהריה2010טוםשטיינגרט

05:08.660מכבי נהריה2010שובליקוטי
05:12.140הפועל אולימפ נתניה2010נועהשברין

05:12.140הפועל אולימפ נתניה2010דניאלפלייטמן 
05:12.140הפועל אולימפ נתניה2010רומןזיננקו

05:12.140הפועל אולימפ נתניה2010אמיליהמרצ'נקו
05:13.590הפועל עירוני הוד השרון2010טומימואס

05:13.590הפועל עירוני הוד השרון2010יריןקינן
05:13.590הפועל עירוני הוד השרון2010אלהבלום

05:13.590הפועל עירוני הוד השרון2010יואבמנדלברג
05:14.000מכבי שוהם2010מיכאלמישב
05:14.000מכבי שוהם2010דפנהזוטא
05:14.000מכבי שוהם2010מיהפלג

05:14.000מכבי שוהם2010יריןיהודאי
05:20.010הפועל מ.א משגב2010דיאנהקומיסרובה

05:20.010הפועל מ.א משגב2010אלונהגל
05:20.010הפועל מ.א משגב2010שגיאסברדלוב
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05:20.010הפועל מ.א משגב2010בןלנדאו
05:22.760הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010איילמוזס

05:22.760הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010הלהשוורץ
05:22.760הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010זיופוקס

05:22.760הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010בועזשטריימר
05:25.950הפועל באר טוביה2010גללויטין
05:25.950הפועל באר טוביה2010מעייןסנטו
05:25.950הפועל באר טוביה2010רומיזהבי

05:25.950הפועל באר טוביה2010נוהאפרתי בקרמן
05:27.580הפועל קרית טבעון2010יונידגן

05:27.580הפועל קרית טבעון2010נועםאברבנאל
05:27.580הפועל קרית טבעון2010נטעבן ישראל

05:27.580הפועל קרית טבעון2010מאידגן
05:27.940הפועל עמק יזרעאל2010אמירפאר
05:27.940הפועל עמק יזרעאל2010נגהמגל

05:27.940הפועל עמק יזרעאל2010גליפרנקל
05:27.940הפועל עמק יזרעאל2010יהליוייץ קליר

06:08.330הפועל עירוני מודיעין2010יעלבזר
06:08.330הפועל עירוני מודיעין2010ברובנדרעידן

06:08.330הפועל עירוני מודיעין2010אריאלקרמפץ
06:08.330הפועל עירוני מודיעין2010תהלפרדו

04:10.670מכבי כפר המכביה2009נעםקזאז
04:10.670מכבי כפר המכביה2008מרקטלר
04:10.670מכבי כפר המכביה2008אסףסקל

04:10.670מכבי כפר המכביה2009ליהילב
04:12.440מכבי חיפה2009דיאנהקוריאקין

04:12.440מכבי חיפה2008פאדיחאיק
04:12.440מכבי חיפה2008איתןמייליקר
04:12.440מכבי חיפה2009טטיאנהמחמוד

04:15.780מכבי פ.מ. רעות2009נועהקליש
04:15.780מכבי פ.מ. רעות2008עידוהזה

04:15.780מכבי פ.מ. רעות2008תמירסמויליץ
04:15.780מכבי פ.מ. רעות2009אביגילרגב

04:16.110הפועל אולימפ נתניה2009רבקהאנדרוביץ
04:16.110הפועל אולימפ נתניה2008שליוויכמן

04:16.110הפועל אולימפ נתניה2009דניאלקיסלוק
04:16.110הפועל אולימפ נתניה2009אדוהפרקש

04:19.110מכבי ראשון לציון 2009SEALSפישרנועם
04:19.110מכבי ראשון לציון 2008SEALSשגיאכהן

04:19.110מכבי ראשון לציון 2008SEALSלידוררחמן
04:19.110מכבי ראשון לציון 2009SEALSנטעאפשטיין מעוז

04:19.490מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה
04:19.490מכבי קרית ביאליק2008רועיקינן
04:19.490מכבי קרית ביאליק2008עומררגב
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04:19.490מכבי קרית ביאליק2009מריהקרבקוב
04:19.770הפועל עירוני הוד השרון2009עומררביץ

04:19.770הפועל עירוני הוד השרון2008סתיושנער
04:19.770הפועל עירוני הוד השרון2008רוםקינן

04:19.770הפועל עירוני הוד השרון2009אנהאנטין
04:20.360הפועל בת ים2009פרלהחשמה

04:20.360הפועל בת ים2008עומריעבדלשאפי
04:20.360הפועל בת ים2009פילאר מריהחשמה
04:20.360הפועל בת ים2009דניסטוקרב
04:24.630בני הרצליה2009נטלי שרהמקליס

04:24.630בני הרצליה2008עידןאנגל
04:24.630בני הרצליה2008סאווהבליק

04:24.630בני הרצליה2009שירהפנד גיר
04:28.360מכבי וייסגל2009נועהקרסיק
04:28.360מכבי וייסגל2008איתישפייזר

04:28.360מכבי וייסגל2008אורישגיב
04:28.360מכבי וייסגל2009אלהמנה
04:28.480מכבי קרית אונו2009נעהאלבו

04:28.480מכבי קרית אונו2008תוםבר צבי
04:28.480מכבי קרית אונו2008עמיתמסרמן

04:28.480מכבי קרית אונו2009יעלדרי
04:28.780הפועל גליל עליון2009נמיסחרשוק

04:28.780הפועל גליל עליון2008עידורז
04:28.780הפועל גליל עליון2008זוהריצחקי
04:28.780הפועל גליל עליון2009תמרשדה

04:29.200הפועל עמק יזרעאל2009שירהבן יאיש
04:29.200הפועל עמק יזרעאל2008יצחקשרם

04:29.200הפועל עמק יזרעאל2008רוברטלוין
04:29.200הפועל עמק יזרעאל2009אמהרייבו

04:30.660מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ברפישלביץ
04:30.660מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2008יהליכהן

04:30.660מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009אביהבלומברג
04:30.660מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009זהרכהן הרפניסט

04:30.780מכבי אשדוד2009רוניחן גולדנברג
04:30.780מכבי אשדוד2008לידןקיצמן
04:30.780מכבי אשדוד2009דניז'ובנר

04:30.780מכבי אשדוד2009אליאןשפירא
04:31.150מכבי נהריה2009עינבזומרפלד

04:31.150מכבי נהריה2008יובלבוקין
04:31.150מכבי נהריה2008תומררודמן
04:31.150מכבי נהריה2009שני סופיהכפיר

04:33.020מכבי שוהם2009מיכאלבירנבאום
04:33.020מכבי שוהם2009שחרשגיא

04:33.020מכבי שוהם2009בןגולדנברג
04:33.020מכבי שוהם2009נועםקהלני

04:37.420הפועל פליפר חדרה2009מתןימין
04:37.420הפועל פליפר חדרה2009טינהמומינוביץ
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04:37.420הפועל פליפר חדרה2009גדעוןאברהם
04:37.420הפועל פליפר חדרה2009עופרישגן

04:38.190הפועל שחייני הנגב2009ניתאימאיר
04:38.190הפועל שחייני הנגב2009גאיהגוטמן
04:38.190הפועל שחייני הנגב2009רונייפרח

04:38.190הפועל שחייני הנגב2009נועםלבובסקי
04:41.190הפועל ג'מים אילת2009מוראללוף

04:41.190הפועל ג'מים אילת2008אוהדבר
04:41.190הפועל ג'מים אילת2008עמריבן טובים

04:41.190הפועל ג'מים אילת2009קיםעאמר
04:44.630הפועל עמק חפר2009מוחמדלידאוי

04:44.630הפועל עמק חפר2009ג'אנאותד
04:44.630הפועל עמק חפר2009יובלאיסמן

04:44.630הפועל עמק חפר2009מישלאגרונוב
04:46.890מכבי תל אביב2009אלהאגוזי

04:46.890מכבי תל אביב2008יהונתן גלבנימין
04:46.890מכבי תל אביב2009יובלקריסטל
04:46.890מכבי תל אביב2009איתןחליקה

04:47.020הפועל כפר סבא ב. ב.2009יאנהחסן
04:47.020הפועל כפר סבא ב. ב.2008ג'ואדסמארה

04:47.020הפועל כפר סבא ב. ב.2009איתמרלוין
04:47.020הפועל כפר סבא ב. ב.2009רוסלנהבשארה
04:49.360הפועל דולפין נתניה2009יהונתן ברונורוזנבלט

04:49.360הפועל דולפין נתניה2009אורידשא
04:49.360הפועל דולפין נתניה2009פלגלוי

04:49.360הפועל דולפין נתניה2009חןזינגר
04:53.540הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009רותםטמיר

04:53.540הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2008יהליאללוף
04:53.540הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009מאיהבירנס
04:53.540הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009גלעצמון

05:21.730מכבי סח'נין2009סיריןעבד אלגני
05:21.730מכבי סח'נין2008אדםאבדאח

05:21.730מכבי סח'נין2008אחמדיאסין
05:21.730מכבי סח'נין2009שמסחטיב

02:14.34442מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009טומיליטאי
02:14.34442מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009אביהבלומברג

02:14.34442מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009זהרכהן הרפניסט
02:14.34442מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאןנידרהופר

02:15.41432מכבי חיפה2009אליזבטגנדל
02:15.41432מכבי חיפה2009דיאנהקוריאקין

02:15.41432מכבי חיפה2009טטיאנהמחמוד
02:15.41432מכבי חיפה2009אליסהגולקוב
02:16.22424מכבי קרית ביאליק2009עדןהודרה

02:16.22424מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה

25

26

1

2

3

19

20

21

22

23

24

18

4X50 מ.א. בנות 12-13



02:16.22424מכבי קרית ביאליק2009דנהחלדמן
02:16.22424מכבי קרית ביאליק2009מריהקרבקוב
02:18.82401מכבי כפר המכביה2009אוהגולצוב

02:18.82401מכבי כפר המכביה2009נעםקזאז
02:18.82401מכבי כפר המכביה2009ליהילב

02:18.82401מכבי כפר המכביה2010מאינגר
02:18.96399מכבי פ.מ. רעות2009אביגילרגב

02:18.96399מכבי פ.מ. רעות2009תמרבנצור
02:18.96399מכבי פ.מ. רעות2009נועהקליש

02:18.96399מכבי פ.מ. רעות2010אוריכהן
02:22.44371מכבי ראשון לציון 2009SEALSנטעאפשטיין מעוז

02:22.44371מכבי ראשון לציון 2009SEALSפישרנועם
02:22.44371מכבי ראשון לציון 2009SEALSאנהגולדברג

02:22.44371מכבי ראשון לציון 2009SEALS אילהקיש
02:23.00366הפועל עירוני הוד השרון2010אלהבלום
02:23.00366הפועל עירוני הוד השרון2009אנהאנטין
02:23.00366הפועל עירוני הוד השרון2009עומררביץ

02:23.00366הפועל עירוני הוד השרון2009תמרבר יוסף
02:25.10351הפועל בת ים2009פרלהחשמה

02:25.10351הפועל בת ים2009רניםבואב
02:25.10351הפועל בת ים2009פילאר מריהחשמה
02:25.10351הפועל בת ים2010אביברכאח

02:25.16350הפועל עמק חפר2010יובליומטוביאן
02:25.16350הפועל עמק חפר2009ג'אנאותד

02:25.16350הפועל עמק חפר2009יובלאיסמן
02:25.16350הפועל עמק חפר2010אופקשלו אטלס

02:25.56347מכבי וייסגל2009אלהמנה
02:25.56347מכבי וייסגל2009אריאלשחר
02:25.56347מכבי וייסגל2009נועהקרני

02:25.56347מכבי וייסגל2009ליהקושניר
02:25.70346הפועל אולימפ נתניה2010נועהשברין

02:25.70346הפועל אולימפ נתניה2009רבקהאנדרוביץ
02:25.70346הפועל אולימפ נתניה2009אדוהפרקש

02:25.70346הפועל אולימפ נתניה2010אמיליהמרצ'נקו
02:26.33342מכבי קרית אונו2009יעלדרי

02:26.33342מכבי קרית אונו2009מיקהקוגן
02:26.33342מכבי קרית אונו2009נעהאלבו
02:26.33342מכבי קרית אונו2009ירדןסדן

02:26.58340הפועל דולפין נתניה2010תמריאנובסקי
02:26.58340הפועל דולפין נתניה2009אלמהיחזקאלי

02:26.58340הפועל דולפין נתניה2009גאיהמלכי
02:26.58340הפועל דולפין נתניה2010אוליביהסטרוסין
02:28.12330הפועל שחייני הנגב2010אליאןשלמייב

02:28.12330הפועל שחייני הנגב2009גאיהגוטמן
02:28.12330הפועל שחייני הנגב2009רונייפרח
02:28.12330הפועל שחייני הנגב2010הללסוברי

02:28.66326מכבי שוהם2010רונירדנסקי
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02:28.66326מכבי שוהם2009שחרשגיא
02:28.66326מכבי שוהם2010דפנהזוטא
02:28.66326מכבי שוהם2010מיהפלג

02:28.79325הפועל כפר סבא ב. ב.2009דניאלברוורמן
02:28.79325הפועל כפר סבא ב. ב.2009יאנהחסן

02:28.79325הפועל כפר סבא ב. ב.2009רוסלנהבשארה
02:28.79325הפועל כפר סבא ב. ב.2010עמנואלסטרוז

02:28.94324בני הרצליה2009שירהפנד גיר
02:28.94324בני הרצליה2009ענתטנקל

02:28.94324בני הרצליה2009נטלי שרהמקליס
02:28.94324בני הרצליה2009לירינידם

02:30.87312מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010עדןפרוצנקו
02:30.87312מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2009מיכלגולקמן

02:30.87312מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2009גליבן משה
02:30.87312מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010נוגהבן מנחם

02:32.75301הפועל עמק יזרעאל2010נגהמגל
02:32.75301הפועל עמק יזרעאל2009שירהבן יאיש

02:32.75301הפועל עמק יזרעאל2009אמהרייבו
02:32.75301הפועל עמק יזרעאל2010גליפרנקל

02:33.49296הפועל לב הגליל סח'נין2010מרים אבו ריא 
02:33.49296הפועל לב הגליל סח'נין2009ראניהאבו ריא 

02:33.49296הפועל לב הגליל סח'נין2009נילי גנטוס
02:33.49296הפועל לב הגליל סח'נין2010נורזבידה 

02:33.57296הפועל גליל עליון2009תמרשדה
02:33.57296הפועל גליל עליון2009שקדיצחקי
02:33.57296הפועל גליל עליון2009נעהאדרי

02:33.57296הפועל גליל עליון2009נמיסחרשוק
02:34.55290מ.ס. רמלה2010סופיהרטינסקי

02:34.55290מ.ס. רמלה2009אמיליפרבוזצ'קוב
02:34.55290מ.ס. רמלה2009יליזבטהפרולוב

02:34.55290מ.ס. רמלה2010מאימיריל
02:35.04287מכבי תל אביב2010תםסקר

02:35.04287מכבי תל אביב2009עומריששון טשקנט
02:35.04287מכבי תל אביב2010שירהסמל
02:35.04287מכבי תל אביב2010נועהזמר

02:37.07276מכבי נצרת 2010ליאןסמארה
02:37.07276מכבי נצרת 2009גינארפידיא

02:37.07276מכבי נצרת 2009גינאאבו תאיה
02:37.07276מכבי נצרת 2010סלואשתיווי

02:37.20276מכבי נהריה2009שני סופיהכפיר
02:37.20276מכבי נהריה2009עינבזומרפלד

02:37.20276מכבי נהריה2009מאיהסורוקין
02:37.20276מכבי נהריה2010רונימדר

02:39.93262מכבי תמנון פרדסיה2010ליהיארון
02:39.93262מכבי תמנון פרדסיה2010ליהאבלביץ

02:39.93262מכבי תמנון פרדסיה2010אליסהיאקיאמסב
02:39.93262מכבי תמנון פרדסיה2010לוטםהולדשטיין
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02:51.38213ע.ל.ה עצמה רעננה2010שי-ליירקוני
02:51.38213ע.ל.ה עצמה רעננה2009שיאבני

02:51.38213ע.ל.ה עצמה רעננה2010ליהדיין
02:51.38213ע.ל.ה עצמה רעננה2010רונהרידר
03:02.10177הפועל ירושלים2010אילהגליס

03:02.10177הפועל ירושלים2010אליסהגורודצקי
03:02.10177הפועל ירושלים2010אלהבשן

03:02.10177הפועל ירושלים2010הילהרוטקף
03:08.43160הפועל מ.א משגב2010אלהבומגרטן

03:08.43160הפועל מ.א משגב2010אלונהגל
03:08.43160הפועל מ.א משגב2009ליהקרסו

03:08.43160הפועל מ.א משגב2010דיאנהקומיסרובה

02:22.66254מכבי ראשון לציון 2010SEALSאיתינקיס
02:22.66254מכבי ראשון לציון 2010SEALSבןקריב
02:22.66254מכבי ראשון לציון 2010SEALSגיאכדורי

02:22.66254מכבי ראשון לציון 2010SEALSיואבזהר
02:23.58249הפועל דולפין נתניה2010רוןבר און
02:23.58249הפועל דולפין נתניה2010איתיבירגר

02:23.58249הפועל דולפין נתניה2010ליאםגליקמן
02:23.58249הפועל דולפין נתניה2010איתיאפנגר

02:24.38245הפועל ירושלים2010עמיתלרין
02:24.38245הפועל ירושלים2010מרקקריוצ'קין

02:24.38245הפועל ירושלים2010עידןאהרוני
02:24.38245הפועל ירושלים2010מיכאללוטוחין
02:26.18236מכבי פ.מ. רעות2010אוריהמלטה

02:26.18236מכבי פ.מ. רעות2010אלוןלשמנוב
02:26.18236מכבי פ.מ. רעות2010אופירשרון

02:26.18236מכבי פ.מ. רעות2010רוןזילברברג
02:27.35231הפועל בת ים2010אריאלזורבסקי
02:27.35231הפועל בת ים2010מרקסגלוביץ

02:27.35231הפועל בת ים2010ברקאדם
02:27.35231הפועל בת ים2010מיכאל כץ

02:29.63220בני הרצליה2010יהונתןרבין
02:29.63220בני הרצליה2010זאב רועידימונד
02:29.63220בני הרצליה2010דורוןאבישי

02:29.63220בני הרצליה2010רוןסברדליק
02:31.04214הפועל אולימפ נתניה2010רומןזיננקו

02:31.04214הפועל אולימפ נתניה2010דניאלפלייטמן 
02:31.04214הפועל אולימפ נתניה2010רותםאפשטיין

02:31.04214הפועל אולימפ נתניה2010רוןגנקין
02:31.76211מכבי כפר המכביה2010עידןטל

02:31.76211מכבי כפר המכביה2010איתירבינזון
02:31.76211מכבי כפר המכביה2010רועיקלנדרוב

02:31.76211מכבי כפר המכביה2010אורןברכר
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02:31.94210מכבי נהריה2010טימופייברזובסקי
02:31.94210מכבי נהריה2010איתןאלנברג

02:31.94210מכבי נהריה2010טוםשטיינגרט
02:31.94210מכבי נהריה2010עפריבאר

02:32.05210מכבי קרית ביאליק2010שוןפומברג
02:32.05210מכבי קרית ביאליק2010אורילוין

02:32.05210מכבי קרית ביאליק2010דניאלפטרובסקי
02:32.05210מכבי קרית ביאליק2010שוןברסקי
02:33.36205הפועל עומר2010יובלאיזנר
02:33.36205הפועל עומר2010דמיטריירובוי
02:33.36205הפועל עומר2010אורישניר

02:33.36205הפועל עומר2010מקסיםדמציוק
02:33.50204מכבי חיפה2010דניאלקרמינסקי

02:33.50204מכבי חיפה2010מארקליכוביץ
02:33.50204מכבי חיפה2010דודוייסבורג

02:33.50204מכבי חיפה2010יונתןסטרימובסקי
02:33.90202מכבי תל אביב2010עידוגרוס

02:33.90202מכבי תל אביב2010אדםטורגובצקי
02:33.90202מכבי תל אביב2010מתןפולג

02:33.90202מכבי תל אביב2010גיאישראל
02:34.39201קאנטרי כפר ורדים2010לאוקרמיאן

02:34.39201קאנטרי כפר ורדים2010סאידעבדאלחק
02:34.39201קאנטרי כפר ורדים2010אוריאלכהן

02:34.39201קאנטרי כפר ורדים2010אלעד קושניריוב
02:34.45200הפועל דולפין נתניה2010גיאפאוקר

02:34.45200הפועל דולפין נתניה2010איתןפלוס
02:34.45200הפועל דולפין נתניה2010נועםמלול

02:34.45200הפועל דולפין נתניה2010אביבאהרוני
02:36.50192מכבי וייסגל2010גלעדהולנד

02:36.50192מכבי וייסגל2010הראללמפרט
02:36.50192מכבי וייסגל2010יהונתןנחום

02:36.50192מכבי וייסגל2010דרורחסידי
02:37.71188מכבי אשדוד2010ניקיטהמוסולוב

02:37.71188מכבי אשדוד2010יוסףמור
02:37.71188מכבי אשדוד2010אנדיבראון

02:37.71188מכבי אשדוד2010אלוןשטיינברג
02:38.42186מכבי נצרת 2010ג'ורג'זהר

02:38.42186מכבי נצרת 2010לואיחמדאן
02:38.42186מכבי נצרת 2010ג'וליאןזהר

02:38.42186מכבי נצרת 2010אדםאבו סיף
02:39.08183הפועל עמק חפר2010ניקמירושניקוב

02:39.08183הפועל עמק חפר2010יונתןנדל
02:39.08183הפועל עמק חפר2010עופריכהן

02:39.08183הפועל עמק חפר2010אדםאשלגי
02:41.12176מכבי קרית אונו2010ליאורמלכי

02:41.12176מכבי קרית אונו2010דניאלהרשקוביץ
02:41.12176מכבי קרית אונו2010מיכאלהרשקוביץ
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02:41.12176מכבי קרית אונו2010גיאביטון ולב
02:42.60172הפועל כפר סבא ב. ב.2010דודלחניס
02:42.60172הפועל כפר סבא ב. ב.2010תומררוזנר
02:42.60172הפועל כפר סבא ב. ב.2010טלאלגזי

02:42.60172הפועל כפר סבא ב. ב.2010רםלניאדו
02:42.66171הפועל מ.א משגב2010שגיאסברדלוב

02:42.66171הפועל מ.א משגב2010ריףכהן
02:42.66171הפועל מ.א משגב2010אביעדגולן

02:42.66171הפועל מ.א משגב2010בןלנדאו
02:43.07170מכבי תמנון פרדסיה2010גוניסגל

02:43.07170מכבי תמנון פרדסיה2010בןאלוני
02:43.07170מכבי תמנון פרדסיה2010איתןאגייב

02:43.07170מכבי תמנון פרדסיה2010יניבספוקוייני
02:45.29163מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010איתמראקרמן

02:45.29163מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010עומראשל
02:45.29163מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010אסףפז

02:45.29163מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010נועםפרל
02:52.56143הפועל באר טוביה2010עומריויינברגר

02:52.56143הפועל באר טוביה2010מעייןסנטו
02:52.56143הפועל באר טוביה2010עידןבוטביניק

02:52.56143הפועל באר טוביה2010נוהאפרתי בקרמן

02:00.21425מכבי חיפה2008קירילגרסימנקו
02:00.21425מכבי חיפה2008פאדיחאיק

02:00.21425מכבי חיפה2008איתןמייליקר
02:00.21425מכבי חיפה2008ראזיאבו חרש

02:01.27414מכבי כפר המכביה2008דניאלנג
02:01.27414מכבי כפר המכביה2008מרקטלר
02:01.27414מכבי כפר המכביה2008אסףסקל

02:01.27414מכבי כפר המכביה2009איילסידיס
02:01.56411הפועל ירושלים2008יונתןדי פורטו

02:01.56411הפועל ירושלים2008תמירניסן
02:01.56411הפועל ירושלים2008נעםדהן

02:01.56411הפועל ירושלים2008בןפאחט
02:02.49402מכבי ראשון לציון 2008SEALSאביבחזן
02:02.49402מכבי ראשון לציון 2008SEALSשגיאכהן

02:02.49402מכבי ראשון לציון 2008SEALSעידואייזנברג
02:02.49402מכבי ראשון לציון 2009SEALSגילירותם

02:04.23385מכבי קרית אונו2009עידושפייזר
02:04.23385מכבי קרית אונו2008עידןגמליאל
02:04.23385מכבי קרית אונו2008תוםבר צבי
02:04.23385מכבי קרית אונו2008עמיתמסרמן

02:05.58373מכבי פ.מ. רעות2008תמירסמויליץ
02:05.58373מכבי פ.מ. רעות2008אריאלרחמילביץ

02:05.58373מכבי פ.מ. רעות2008עידוהזה
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02:05.58373מכבי פ.מ. רעות2008אדרמושקוביץ
02:07.01361הפועל דולפין נתניה2009אורידשא

02:07.01361הפועל דולפין נתניה2008לאופיאסטרו
02:07.01361הפועל דולפין נתניה2008איתןגאוגזייב

02:07.01361הפועל דולפין נתניה2009אנדריייאקימיאוק
02:07.40357בני הרצליה2008יונתןפילה
02:07.40357בני הרצליה2008עמיתבוינגו
02:07.40357בני הרצליה2008אופירדרעי

02:07.40357בני הרצליה2009הראלאברהם
02:08.79346הפועל עירוני הוד השרון2008רוםקינן

02:08.79346הפועל עירוני הוד השרון2008סתיושנער
02:08.79346הפועל עירוני הוד השרון2008יואבבינרט
02:08.79346הפועל עירוני הוד השרון2009רנימזרחי
02:08.80346מכבי קרית ביאליק2009אדםקיזנר

02:08.80346מכבי קרית ביאליק2008גלרוןסיטניקוב
02:08.80346מכבי קרית ביאליק2008רועיקינן

02:08.80346מכבי קרית ביאליק2009איתיארקה
02:09.27342מכבי אשדוד2009דניז'ובנר

02:09.27342מכבי אשדוד2008דניאלבריאטינסקי
02:09.27342מכבי אשדוד2008איילביטון

02:09.27342מכבי אשדוד2008לידןקיצמן
02:10.48333מכבי וייסגל2009נועםשטיינברג

02:10.48333מכבי וייסגל2008איתישפייזר
02:10.48333מכבי וייסגל2008דניאללבדב
02:10.48333מכבי וייסגל2009אריאלאלון

02:11.29326הפועל עומר2009יגאלמצניקוב
02:11.29326הפועל עומר2008עידורייכל
02:11.29326הפועל עומר2008טוהרשמיר

02:11.29326הפועל עומר2009אלוןטרויאק
02:12.15320הפועל עמק יזרעאל2008רוברטלוין

02:12.15320הפועל עמק יזרעאל2008נדבלהב
02:12.15320הפועל עמק יזרעאל2008יצחקשרם
02:12.15320הפועל עמק יזרעאל2008נועםאופק

02:12.20320הפועל בת ים2009דניסטוקרב
02:12.20320הפועל בת ים2008סטיבןקיגל

02:12.20320הפועל בת ים2008עומריעבדלשאפי
02:12.20320הפועל בת ים2009עומרחווה

02:13.28312מכבי נהריה2008אושראטרשוילי
02:13.28312מכבי נהריה2008מקסיםשר

02:13.28312מכבי נהריה2008יובלבוקין
02:13.28312מכבי נהריה2008טימותיאורלוב

02:14.43304מכבי שוהם2009בןגולדנברג
02:14.43304מכבי שוהם2008זיואלישע
02:14.43304מכבי שוהם2009עמיתמזרחי

02:14.43304מכבי שוהם2009מיכאלבירנבאום
02:14.85301הפועל שחייני הנגב2009נועםלבובסקי

02:14.85301הפועל שחייני הנגב2009לביאשמשי
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02:14.85301הפועל שחייני הנגב2008נדבפרץ
02:14.85301הפועל שחייני הנגב2009ניתאימאיר
02:14.97300הפועל עמק חפר2009נריפאר
02:14.97300הפועל עמק חפר2008עפריגולן

02:14.97300הפועל עמק חפר2008עילייפרסלר פז
02:14.97300הפועל עמק חפר2009מישלאגרונוב
02:15.84295הפועל אולימפ נתניה2009דניאלקיסלוק

02:15.84295הפועל אולימפ נתניה2008ליאורקגן
02:15.84295הפועל אולימפ נתניה2008שליוויכמן

02:15.84295הפועל אולימפ נתניה2009איתמרבילינסון
02:20.02269הפועל פתח תקווה כדור מים2008אורצוזוי

02:20.02269הפועל פתח תקווה כדור מים2009ליאורסידלקובסקי
02:20.02269הפועל פתח תקווה כדור מים2008רוןאמינוב

02:20.02269הפועל פתח תקווה כדור מים2008תמירקייזר
02:20.45267הפועל איאן קלנסואה2009מסעדסרסור
02:20.45267הפועל איאן קלנסואה2008עותמאןדאאוד

02:20.45267הפועל איאן קלנסואה2008סאביבדוי
02:20.45267הפועל איאן קלנסואה2009חמזיאניס

02:21.13263הפועל מ.א משגב2009דןאבזגאוז
02:21.13263הפועל מ.א משגב2008תוםגלייזר

02:21.13263הפועל מ.א משגב2008אריהוייץ
02:21.13263הפועל מ.א משגב2009אילייאקוני

02:21.57260הפועל באר טוביה2008דבירטאטור
02:21.57260הפועל באר טוביה2008אמיתיאלון

02:21.57260הפועל באר טוביה2008איתמרשוקרון
02:21.57260הפועל באר טוביה2009ירדןכהן

02:22.51255מכבי נצרת 2008פואדמרשי
02:22.51255מכבי נצרת 2008אנטוניוזהר

02:22.51255מכבי נצרת 2008אליאסאליאס
02:22.51255מכבי נצרת 2009אמירקובטי

02:22.69254ע.ל.ה עצמה רעננה2009אסףאזרן
02:22.69254ע.ל.ה עצמה רעננה2008דןדובמן
02:22.69254ע.ל.ה עצמה רעננה2008אדםטילמן

02:22.69254ע.ל.ה עצמה רעננה2009רןלוי
02:23.77248מכבי תל אביב2009איתןחליקה
02:23.77248מכבי תל אביב2008יונתןסולטר
02:23.77248מכבי תל אביב2008יהונתן גלבנימין
02:23.77248מכבי תל אביב2009יונתןקרסיק

02:26.03237הפועל פליפר חדרה2009גדעוןאברהם
02:26.03237הפועל פליפר חדרה2008יעקובמרקוב
02:26.03237הפועל פליפר חדרה2008רוןסלניק

02:26.03237הפועל פליפר חדרה2009מתןימין
02:26.27236מכבי תמנון פרדסיה2009שיבר משה
02:26.27236מכבי תמנון פרדסיה2008איתימרקוביץ

02:26.27236מכבי תמנון פרדסיה2008יהליפסחוב
02:26.27236מכבי תמנון פרדסיה2009תורןלוין
02:27.00232הפועל כפר סבא ב. ב.2009איתמרלוין
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02:27.00232הפועל כפר סבא ב. ב.2008ג'ואדסמארה
02:27.00232הפועל כפר סבא ב. ב.2008איתןבן חיים
02:27.00232הפועל כפר סבא ב. ב.2009אביבשמואלי

02:34.76199הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2008נדבבן שמחון
02:34.76199הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2008מגדוילר

02:34.76199הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2008יהליאללוף
02:34.76199הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009טובכהן

02:43.34169מכבי אקווה יפיע2008גאןשלבי
02:43.34169מכבי אקווה יפיע2008אחמד גמאמעה

02:43.34169מכבי אקווה יפיע2008מוחמד אבראהים
02:43.34169מכבי אקווה יפיע2009האדיעומר
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