
 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 1 - 100 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 1      10:30      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2008 הפועל בית שמש תמר גרסימוב 0

NT 2008 SEALS מכבי ראשון לציון מיכל פוזיילוב 1

NT 2008 הפועל עמק חפר שירה אשל 2

NT 2008 מכבי נהריה מישל סנובסקי 3

NT 2007 הפועל דולפין נתניה ניקול גולדרין 4

NT 2008 מתנ"ס רמת הנגב תמה פלמר 5

NT 2008 הפועל בית שמש רים חלואני 6

NT 2008 מכבי קרית ביאליק ניקול טאובין 7

NT 2008 מכבי קרית ביאליק רותם שם טוב 8

00:49.68 1991 פראלימפי אראל הלוי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 1 - 100 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 2      10:32      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2007 הפועל מ.א משגב שי לסקה 0

NT 2007 מכבי שוהם מעיין שטייר 1

NT 2007 הפועל עמק חפר ניקיטה גרליצין 2

NT 2007 מתנ"ס רמת הנגב שחר אל-גד 3

NT 2007 הפועל דולפין נתניה דניאלה אלגאוי 4

NT 2007 מכבי פ.מ. רעות ליה חזן ויינטרוב 5

NT 2007 הפועל ירושלים מיכל שרב 6

NT 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים דניאלה ברדיצ‘בסקי 7

NT 2007 מכבי כפר המכביה אופק יעקובוביץ 8

NT 2007 הפועל ירושלים מיקה די פורטו 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 1 - 100 חופשי - בוגרות 13-99

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

NT 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. איילה חודי 0

NT 2007 בני הרצליה רונה אשל 1

NT 2007 הפועל עירוני הוד השרון נועם לוי 2

NT 2007 בני הרצליה נעה ברדרן 3

NT 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים דנית נגריס 4

NT 2007 מכבי קרית ביאליק ולריה סטרשינסקי 5

NT 2007 הפועל עמק חפר גיא אריאל 6

NT 2007 מכבי נהריה עדי פלג 7

NT 2007 מכבי פ.מ. רעות נטע זרחין 8

NT 2007 הפועל דולפין נתניה אמה פתאל 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 1 - 100 חופשי - בוגרות 13-99

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

NT 2005 בני הרצליה מרסי אן נגירה 0

01:22.03 2008 מכבי נהריה נעמה פיין 1

01:19.27 2007 הפועל ירושלים אמילי סייביץ‘ 2

01:17.49 2006 מכבי קרית ביאליק עדי אייכל 3

01:16.91 2008 הפועל עומר מאיה אפקישב 4

01:17.42 2007 הפועל דולפין נתניה סתיו סימינקי 5

01:17.90 2008 הפועל מ.א משגב איילה שהם 6

01:19.54 2006 מכבי קרית ביאליק גבריאלה פנחסוב 7

02:33.71 1998 פראלימפי ורוניקה גירנקו 8

NT 2006 הפועל מ.א משגב מעיין קרסו 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 1 - 100 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 5      10:38      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:13.15 2008 מכבי שוהם דניאל פולקמן 0

01:12.69 2006 מכבי פ.מ. רעות אביבה ברזון 1

01:11.63 2008 מכבי נהריה שקד גולדברג הרפז 2

01:11.44 1998 פראלימפי יוליה גורדיצ'וק 3

01:10.73 2008 הפועל כפר סבא ב. ב. מיה בן ששון 4

01:11.06 2008 מכבי נהריה נויה גרימברג 5

01:11.61 2005 מתנ"ס רמת הנגב איה בן ציון 6

01:12.92 2008 מכבי פ.מ. רעות קארין אופנהיים 7

01:14.31 2006 מתנ"ס רמת הנגב עפרי דולינסקי 8

01:15.51 2006 הפועל פליפר חדרה לי-ים שרעבי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 1 - 100 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 6      10:40      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:09.70 2008 SEALS מכבי ראשון לציון שיר שמש 0

01:09.58 2006 מכבי קרית ביאליק ענבל חזן 1

01:09.48 2005 הפועל נס ציונה רותם חגאי 2

01:09.01 2008 SEALS מכבי ראשון לציון שי וקסמן נעמן 3

01:15.28 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. רומי סבו 4

01:08.55 2006 הפועל עמק חפר גל אבלס 5

01:08.78 2005 הפועל מ.א משגב יובל רז 6

01:09.34 2006 TLV SWIM נעם רחמים 7

01:09.55 2008 בני הרצליה מיקה ויס 8

01:10.44 2006 הפועל דולפין נתניה יעל רביד 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 1 - 100 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 7      10:42      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:08.06 2007 הפועל עמק חפר ליה טייב 0

01:07.48 2005 מכבי פ.מ. רעות ניצן אידליץ 1

01:07.37 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ליאל ברקמן 2

01:06.96 2008 מכבי שוהם תמר זיסמן 3

01:06.47 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ארבל ענבר 4

01:06.72 2005 הפועל עירוני הוד השרון ליהי סיבוני 5

01:07.18 2005 הפועל נס ציונה אליה יהודה 6

01:07.43 2005 מתנ"ס רמת הנגב דנה בולטיאן 7

01:07.73 2006 מכבי פ.מ. רעות שירה וירטשפטר 8

01:08.50 2008 הפועל כפר סבא ב. ב. ירדן הראל 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 1 - 100 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 8      10:44      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:05.61 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. רומי ארליך 0

01:04.52 2008 SEALS מכבי ראשון לציון דוריה גורלסקי 1

01:03.45 2005 הפועל שחייני הנגב חנה נבו 2

01:02.95 2006 הפועל בית שמש ורוניקה ווליקוב 3

01:02.56 2005 הפועל עירוני הוד השרון שי גורבמן 4

01:02.75 2005 הפועל דולפין נתניה תמר שמש 5

01:03.33 2006 הפועל מ.א משגב אלכסנדרה סוקולסקי 6

01:03.76 2005 SEALS מכבי ראשון לציון פולינה רוזיצקי 7

01:04.83 2006 הפועל דולפין נתניה עומר רוה 8

01:06.14 2008 SEALS מכבי ראשון לציון אגם קרליגנו 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 1 - 100 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 9      10:46      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:02.36 2005 הפועל בת ים אלכסיה סבשצינסקי 0

01:00.97 2003 מכבי חיפה רומי אטוס 1

01:00.57 1999 הפועל דולפין נתניה אור תמיר 2

01:00.27 2006 הפועל בת ים אופק אדיר 3

00:59.67 2007 הפועל מ.א משגב שאין גולנד 4

00:59.97 2005 הפועל דולפין נתניה אגם שרון 5

01:00.53 2000 הפועל דולפין נתניה איריס פאור 6

01:00.95 2005 SEALS מכבי ראשון לציון תום מיניס 7

01:02.19 2007 מכבי חיפה מיקה קרמן 8

01:02.55 2004 הפועל דולפין נתניה גיא שלגל 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 1 - 100 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 10      10:48      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:59.51 2005 הפועל בת ים יובל סגל 0

00:58.75 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ענבר שלח 1

00:58.51 2005 הפועל דולפין נתניה לוריין לונגו-קליבלנד 2

00:56.93 1997 הפועל דולפין נתניה זוהר שיקלר 3

00:55.99 2002 מכבי חיפה לאה פולונסקי 4

00:56.27 2005 הפועל בת ים דריה גולובטי 5

00:57.49 2003 מכבי פ.מ. רעות נגה זילברברג 6

00:58.71 2005 הפועל בית שמש הדר קרפ 7

00:58.80 2001 הפועל דולפין נתניה ג‘סיקה שפילקו 8

00:59.54 2002 בני הרצליה מיה אנגלנדר 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 2 - 100 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 1      10:50      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2006 הפועל בת ים סטיבן פייניצקי 0

NT 2006 הפועל שחייני הנגב ליאן גוסיס 1

NT 2006 מכבי שוהם אייל ינאי 2

NT 2006 מכבי פ.מ. רעות אורן גוטרמן 3

NT 2005 מכבי וייסגל יהונתן רוזנשטרך 4

NT 2006 מכבי נהריה אלמוג אבוטבול 5

NT 2006 הפועל ירושלים אושר סמוחבלוב 6

NT 2006 SEALS מכבי ראשון לציון אלון דותן 7

NT 2006 הפועל דולפין נתניה אנדרו אלפורט 8

NT 2006 מכבי חיפה אלישע וייסבורג 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 2 - 100 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 2      10:52      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2005 מכבי וייסגל אדם קירה 0

NT 2005 הפועל ירושלים ים אלבז 1

NT 2005 הפועל עירוני הוד השרון ניקיטה אנטין 2

NT 2005 הפועל בת ים מאור גורלניק 3

NT 2005 מכבי נצרת גוזיף דיביני 4

NT 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ניר חי 5

NT 2005 מכבי נצרת ג'מיל סעב 6

NT 2005 הפועל נס ציונה סתיו קליינר 7

NT 2005 SEALS מכבי ראשון לציון דוד יעקב 8

NT 2005 הפועל בית שמש ידידיה שמעון אלקיים 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 2 - 100 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 3      10:54      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2006 מכבי חיפה ירון אברמוביץ 0

NT 2005 הפועל עירוני הוד השרון יואב קדרי 1

NT 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. עילי בן פרץ 2

NT 1996 פראלימפי באשר חלבי 3

01:35.85 2000 פראלימפי אריאל מליאר 4

NT 1987 פראלימפי איאד שלבי 5

NT 2005 הפועל בת ים אדם עבדלשאפי 6

NT 2005 מכבי פ.מ. רעות דן זילברברג 7

NT 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ניב לאור 8

NT 2005 הפועל בת ים גל סחרוב 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 2 - 100 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 4      10:56      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:11.23 2006 מכבי חיפה רון אווצין 0

01:09.74 2006 הפועל עירוני הוד השרון יואב כהן 1

01:08.93 2006 SEALS מכבי ראשון לציון רום שוורצמן 2

01:07.95 2006 הפועל קרית טבעון מיכאל נמקשטנסקי 3

01:07.19 2006 מכבי שוהם עידו אביב 4

01:07.72 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. ניצן ישראל פופ 5

01:08.35 2005 הפועל עמק חפר אליאור מוזירסקי 6

01:09.34 2005 הפועל עמק חפר ענבר צמני 7

01:10.94 2006 הפועל בת ים ויליאם סעידנבייב 8

01:31.79 2000 פראלימפי עמי דדאון 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 2 - 100 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 5      10:58      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:04.57 2005 הפועל פליפר חדרה מאור פיצחדזה 0

01:04.34 2005 מכבי קרית ביאליק רוני פסיקובסקי 1

01:03.75 2005 SEALS מכבי ראשון לציון יהב דמלין 2

01:03.45 2005 מכבי פ.מ. רעות גולן גורליק 3

01:03.15 2005 מכבי שוהם רון פרבר 4

01:03.23 2005 מכבי שוהם איתי אבני 5

01:03.54 2006 הפועל מ.א משגב מעין בירנבך 6

01:04.07 2005 הפועל אולימפ נתניה איליה צ‘רנין 7

01:04.55 2005 בני הרצליה יובל דקל 8

01:05.05 2005 מכבי חיפה קולין הגר 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 2 - 100 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 6      11:00      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:02.76 2005 הפועל עמק חפר דניאל בן הרוש 0

01:01.42 2006 הפועל דולפין נתניה יובל שולמן 1

01:00.30 2005 הפועל דולפין נתניה ליאם גיאולי 2

00:59.60 2005 הפועל עומר איתי שניר 3

00:55.42 2006 הפועל עירוני הוד השרון דניאל דרבצוב 4

00:58.94 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. סלאח אבו עמשה 5

00:59.75 2005 הפועל עמק חפר רועי לוי 6

01:01.39 2005 מכבי פ.מ. רעות יאן מטין 7

01:02.11 2005 הפועל קרית טבעון עידו טל 8

01:03.01 2006 SEALS מכבי ראשון לציון תמיר רומם 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 2 - 100 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 7      11:02      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:54.31 2005 מכבי קרית ביאליק דניאל ברוך 0

00:53.31 2004 הפועל עירוני הוד השרון דניאל קריציבסקי 1

00:53.09 2003 הפועל אולימפ נתניה אדם מושקוביץ 2

00:52.47 2003 הפועל דולפין נתניה בנג'מין דנמן 3

00:52.34 2000 מכבי קרית ביאליק למר רודוב 4

00:52.43 1994 מכבי פ.מ. רעות דניאל יעקב 5

00:53.06 2003 הפועל עמק חפר עומר וינר 6

00:53.27 2001 ירושלים רבתי כריסטיאן פיצ‘וגין 7

00:53.36 2002 הפועל דולפין נתניה גל שלגל 8

00:55.16 2005 הפועל שחייני הנגב קווין סיזיי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 2 - 100 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 8      11:04      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:52.19 2004 הפועל דולפין נתניה מרטין קרטאבי 0

00:51.96 2000 מכבי פ.מ. רעות גיא פרימיס 1

00:51.74 2001 מכבי קרית ביאליק מקסים ציפרוב 2

00:50.33 2001 הפועל בית שמש מיכאל סמירנוב 3

00:49.57 2002 הפועל עירוני הוד השרון גל כהן גרומי 4

00:49.66 1991 הפועל דולפין נתניה מרקוס ג‘ון שלזינגר 5

00:51.03 2001 מכבי חיפה עילי כהן 6

00:51.83 2002 SEALS מכבי ראשון לציון ניק רוזנברג 7

00:52.03 2000 הפועל דולפין נתניה פלג לביא 8

00:52.23 2001 ירושלים רבתי ליאור מזרחי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 3 - 200 גב - בוגרות 13-99

מקצה: 1      11:06      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

NT 2008 הפועל קרית טבעון נגה רנדלר 3

NT 2007 הפועל עומר חגית ספרינצין 4

NT 2008 הפועל דולפין נתניה רות גוטמן 5

6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 3 - 200 גב - בוגרות 13-99

מקצה: 2      11:10      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2007 מכבי כפר המכביה אימונג אמי גו 0

NT 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. תמר דר 1

NT 2006 מכבי קרית אונו ענבר חורש 2

NT 2005 מתנ"ס רמת הנגב יהל יפת 3

03:08.40 2007 הפועל דולפין נתניה לי אורטל 4

03:12.46 2008 הפועל דולפין נתניה נטע בריקמן 5

NT 2006 הפועל פתח תקווה כדור מים דיאנה גלדקי 6

NT 2006 הפועל עירוני הוד השרון ניצן שיטרית 7

NT 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים נוגה שובל 8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 3 - 200 גב - בוגרות 13-99

מקצה: 3      11:14      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

03:00.07 2006 הפועל עירוני הוד השרון דניאל קון 0

02:52.60 2008 מכבי נהריה אופיר חיים הכהן 1

02:47.07 2008 מכבי פ.מ. רעות מאיה שוורץ 2

02:44.05 2006 מכבי קרית ביאליק נעה יונה 3

02:41.98 2005 הפועל דולפין נתניה שירי ימין 4

02:43.85 2006 הפועל שחייני הנגב ורד סלבין 5

02:46.40 2008 מכבי נהריה מאיה שטיינגרט 6

02:50.39 2005 מכבי נהריה הדר אילוז 7

02:56.31 2008 מכבי פ.מ. רעות קארין אופנהיים 8

03:06.92 2008 הפועל דולפין נתניה מיקה שנק 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 3 - 200 גב - בוגרות 13-99

מקצה: 4      11:18      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:40.06 2008 מכבי כפר המכביה קמי רייס 0

02:37.83 2005 בני הרצליה ליה קצב 1

02:35.77 2006 SEALS מכבי ראשון לציון שירה גמליי 2

02:33.04 2006 מכבי וייסגל מיטל שרגין 3

02:30.84 2007 הפועל עמק חפר הילה אור 4

02:32.75 2006 TLV SWIM דניאלה קוקיא 5

02:35.12 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ליאל ברקמן 6

02:36.25 2005 הפועל עמק יזרעאל שהם מגל 7

02:39.91 2008 הפועל עמק חפר נעמה גרינברג 8

02:41.55 2005 הפועל קרית טבעון רומי קלר 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 3 - 200 גב - בוגרות 13-99

מקצה: 5      11:22      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:29.45 2006 הפועל דולפין נתניה אוה דטנו 0

02:27.70 2005 מכבי קרית אונו ענבר ריבל 1

02:23.46 2005 מכבי חיפה מעין לבקוביץ 2

02:18.88 2000 הפועל עירוני הוד השרון נטע גבלן 3

02:11.37 2002 מכבי חיפה אביב ברזלי 4

02:16.17 2001 מכבי כפר המכביה מאי לווי 5

02:22.57 2005 SEALS מכבי ראשון לציון תום מיניס 6

02:25.90 2007 הפועל מ.א משגב מיטל פליקשטיין 7

02:28.63 2007 מכבי כפר המכביה עופרי קמר 8

02:30.03 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ליה פיינמסר 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 4 - 200 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 1      11:26      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2006 הפועל דולפין נתניה אדם שמס 0

NT 2006 הפועל דולפין נתניה נאור וינברג 1

NT 2006 הפועל עירוני הוד השרון שגב שטח 2

NT 2006 הפועל בת ים טום קיציב 3

NT 2006 בני הרצליה בועז בלוקה 4

NT 2006 מכבי קרית ביאליק ארתור קרבאייב 5

NT 2006 TLV SWIM דניאל קופלנד 6

NT 2006 הפועל דולפין נתניה אור תשובה 7

NT 2006 הפועל דולפין נתניה חן בר מנחם 8

NT 2006 הפועל בת ים דניאל רבינוביץ 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 4 - 200 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 2      11:30      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2005 מתנ"ס רמת הנגב מיכאל פובר 0

NT 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. עידן צבי סטרוז' 1

NT 2005 הפועל עומר יאיר רייכל 2

NT 2005 בני הרצליה אדר מגן 3

02:42.50 2006 מכבי שוהם יובל שגיא 4

02:48.76 2006 מכבי שוהם אביחי שלמה פנקר 5

NT 2005 מכבי כפר המכביה אביב גליל 6

NT 2005 מכבי פ.מ. רעות רום שחף 7

NT 2005 מכבי פ.מ. רעות יאן מטין 8

NT 2006 הפועל עמק חפר רגב נתנאל 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 4 - 200 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 3      11:34      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:38.02 2006 הפועל עמק חפר ג‘מיל ותד 0

02:37.47 2006 מכבי קרית ביאליק ליאל בוזי 1

02:24.73 2005 הפועל עמק חפר רז גרסטנר 2

02:21.47 2005 מכבי וייסגל יובל סיפלה 3

02:19.30 2006 מכבי וייסגל נתאי רוזנברג 4

02:21.15 2006 מכבי וייסגל רון מורגוליס 5

02:22.20 2005 מכבי חיפה דניאל דוידוב 6

02:33.18 2006 מתנ"ס רמת הנגב ניב כהן 7

02:37.94 2006 הפועל עירוני הוד השרון שגיא אבני 8

02:41.65 2006 מכבי חיפה יונתן ויסקוב 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 4 - 200 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 4      11:38      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:15.23 2005 מכבי חיפה יונתן דובגולבסקי 0

02:10.02 2005 הפועל דולפין נתניה מייק מרדר 1

02:07.31 2003 ירושלים רבתי איתן בן שטרית 2

02:03.63 2000 הפועל ירושלים בוריס טברובסקי 3

02:01.60 2003 מכבי חיפה אדם מראענה 4

02:02.55 2004 מכבי קרית אונו ענבר דנציגר 5

02:06.63 2004 מכבי וייסגל איתי שוקר 6

02:08.92 2005 הפועל דולפין נתניה אלקס דולגיך 7

02:13.17 2005 מכבי קרית אונו אביב סטאל 8

02:19.25 2005 מכבי חיפה אופק פרץ 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 5 - 400 מעורב אישי - בוגרות 13-99

מקצה: 1      11:42      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

NT 2008 הפועל דולפין נתניה דניאל ברם-להב 3

NT 2008 הפועל דולפין נתניה אביטל ינקובסקי 4

06:01.30 2005 הפועל אולימפ נתניה ליאן מלמד רשקובסקי 5

6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 5 - 400 מעורב אישי - בוגרות 13-99

מקצה: 2      11:48      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

05:51.13 2007 בני הרצליה בר שמאי 0

05:49.54 2007 הפועל דולפין נתניה תמר טננבאום 1

05:45.79 2007 מכבי תל אביב נויה לוי 2

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

05:35.49 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים דניאלה ברדיצ‘בסקי 4

05:45.67 2008 SEALS מכבי ראשון לציון אביב פינטר 5

05:49.27 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים מיכל בן ארויה 6

05:50.52 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. מורן גליקסר 7

06:00.53 2006 הפועל מ.א משגב אמיתה שמבו אשר אוונס 8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 5 - 400 מעורב אישי - בוגרות 13-99

מקצה: 3      11:53      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

05:32.78 2007 הפועל קרית טבעון נעמה פנחס 0

05:30.17 2005 מכבי וייסגל שי - לי רוזנבוים 1

05:10.40 2003 הפועל עומר שני רבקה פרידמן 2

05:04.54 1999 מכבי פ.מ. רעות נטע שיף 3

04:52.66 2001 מכבי פ.מ. רעות גלי זילברברג 4

05:00.86 2003 הפועל עירוני הוד השרון אורין גבלן 5

05:07.45 2006 SEALS מכבי ראשון לציון קרן אייזברוך 6

05:20.62 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. לייה זאידה 7

NT 2007 הפועל מ.א משגב אלמה גלסמן 8

05:32.62 2006 הפועל עירוני הוד השרון עפרי דואק 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 6 - 400 מעורב אישי - בוגרים 15-99

מקצה: 1      11:58      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

05:27.03 2006 מכבי קרית אונו אמיר שחר 3

05:41.39 2000 פראלימפי מרק מליאר 4

NT 2003 מכבי וייסגל רון וולפרט 5

6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 6 - 400 מעורב אישי - בוגרים 15-99

מקצה: 2      12:06      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

05:22.57 2006 מכבי וייסגל נמרוד מזרחי 1

05:12.85 2006 הפועל פתח תקווה כדור מים אריה ליכטזון 2

05:07.32 2005 מכבי וייסגל עידו עיזר 3

04:58.04 2005 מכבי קרית אונו רואי עפרוני 4

05:01.31 2006 הפועל עמק חפר תום סלע 5

05:10.73 2006 בני הרצליה רותם קמיל 6

05:20.66 2005 הפועל עומר בן גרונוב 7

05:24.63 2006 מכבי וייסגל אלעד בובר 8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 6 - 400 מעורב אישי - בוגרים 15-99

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

04:51.02 2006 הפועל עמק יזרעאל עדן פלורס פרטין 0

04:42.27 2004 מכבי חיפה אנדריי וורונוב 1

04:35.54 2004 הפועל עמק יזרעאל יואב פרבר 2

04:32.60 2001 מכבי קרית ביאליק דן קונין 3

04:19.28 2002 הפועל עירוני הוד השרון גל כהן גרומי 4

04:24.60 2001 מכבי חיפה רון פולונסקי 5

04:35.09 2004 מכבי קרית ביאליק דניאל אייכל 6

04:40.98 2005 מכבי קרית אונו יהב חלג' 7

04:48.67 2005 הפועל עירוני הוד השרון אלי בזמן 8

04:52.80 2006 מכבי וייסגל יואב רותם 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 7 - 400 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 1      16:15      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

05:39.00 2006 הפועל מ.א משגב מעיין קרסו 0

05:28.69 2008 SEALS מכבי ראשון לציון מיכל פוזיילוב 1

05:26.44 2008 מכבי נהריה אופיר חיים הכהן 2

05:21.81 2008 מכבי פ.מ. רעות מאיה שוורץ 3

05:14.91 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. ליאה ארד 4

05:15.35 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. שי רפאלי 5

05:26.40 2008 מכבי נהריה מישל סנובסקי 6

05:28.64 2007 הפועל דולפין נתניה ניקול גולדרין 7

05:31.93 2008 מכבי נהריה שקד גולדברג הרפז 8

03:54.62 1991 פראלימפי אראל הלוי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 7 - 400 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 2      16:23      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

05:07.44 2007 הפועל עומר חגית ספרינצין 0

05:06.24 2005 הפועל דולפין נתניה שירי ימין 1

05:02.57 2006 הפועל דולפין נתניה יעל רביד 2

05:00.82 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים מיכל בן ארויה 3

04:59.04 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. איילה חודי 4

05:00.56 2007 מכבי נהריה עדי פלג 5

05:01.28 2006 מכבי וייסגל מיטל שרגין 6

05:02.96 2008 SEALS מכבי ראשון לציון אגם קרליגנו 7

05:06.93 2006 הפועל עירוני הוד השרון ניצן שיטרית 8

05:12.09 2008 הפועל כפר סבא ב. ב. ירדן הראל 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 7 - 400 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 3      16:31      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

04:57.75 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. מאיה קשוע 0

04:54.86 2006 מכבי קרית אונו עופרי כהן 1

04:53.46 1998 פראלימפי יוליה גורדיצ'וק 2

04:51.89 2006 הפועל עירוני הוד השרון עפרי דואק 3

04:49.23 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ארבל ענבר 4

04:50.92 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים דנית נגריס 5

04:52.32 2005 מכבי וייסגל שי - לי רוזנבוים 6

04:53.56 2006 מכבי קרית אונו ענבר חורש 7

04:55.73 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. רומי סבו 8

04:57.75 2007 הפועל דולפין נתניה סתיו סימינקי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 7 - 400 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 4      16:38      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

04:46.10 2007 בני הרצליה נעה ברדרן 0

04:34.50 2006 הפועל בת ים אופק אדיר 1

04:27.68 2001 הפועל פתח תקווה כדור מים שחר לייזר 2

04:24.50 2005 הפועל פליפר חדרה שרון שטיימן 3

04:15.37 2001 מכבי פ.מ. רעות גלי זילברברג 4

04:22.63 2002 בני הרצליה מיה אנגלנדר 5

04:25.80 1999 מכבי פ.מ. רעות נטע שיף 6

04:29.52 2006 מכבי קרית ביאליק עומר שורץ 7

04:38.98 2005 הפועל בת ים יובל סגל 8

04:47.02 2005 הפועל עירוני הוד השרון נויה חן 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 8 - 400 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 1      16:38      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2006 מכבי חיפה אופיר אטוס 0

NT 2006 הפועל דולפין נתניה נאור וינברג 1

NT 2005 מכבי חיפה יאן ליכוביץ 2

NT 2005 הפועל עמק חפר גיא לייוי 3

05:09.17 2006 מכבי קרית אונו ארטור מטלניצקי 4

NT 2003 הפועל כפר סבא ב. ב. שחר הראל 5

NT 2005 הפועל גליל עליון יונתן בסטיאנס 6

NT 2006 מכבי שוהם איתמר כהן 7

NT 2006 הפועל דולפין נתניה אדם שמס 8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 8 - 400 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 2      16:42      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

04:50.37 2006 מכבי קרית אונו יונתן דרי 0

04:45.96 2005 הפועל עמק חפר אליאור מוזירסקי 1

04:43.23 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. רז חן 2

04:40.22 2006 בני הרצליה אורן מגן 3

04:39.88 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. עידן צבי סטרוז' 4

04:39.94 2006 הפועל קרית טבעון מיכאל נמקשטנסקי 5

04:43.01 2000 פראלימפי מרק מליאר 6

04:45.00 2006 מכבי וייסגל נמרוד מזרחי 7

04:46.64 2006 TLV SWIM רוי ברון 8

04:57.71 2005 הפועל גליל עליון יותם עמר 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 8 - 400 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 3      16:47      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

04:37.57 2006 מכבי קרית ביאליק ארתור קרבאייב 0

04:34.35 2005 מכבי וייסגל יהונתן רוזנשטרך 1

04:28.83 2005 מכבי קרית אונו אביב סטאל 2

04:27.90 2005 מכבי פ.מ. רעות דן זילברברג 3

04:24.98 2005 הפועל עמק חפר דניאל בן הרוש 4

04:27.61 2006 מכבי קרית אונו איתי הנדלר 5

04:28.06 2006 מכבי וייסגל נתאי רוזנברג 6

04:29.25 2005 הפועל עירוני הוד השרון ניקיטה אנטין 7

04:37.42 2005 הפועל דולפין נתניה עידו סבן 8

04:39.65 2006 בני הרצליה ניר פריאל 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 8 - 400 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 4      16:52      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

04:21.74 2006 הפועל בת ים ויליאם סעידנבייב 0

04:18.86 2006 הפועל בת ים דניאל רבינוביץ 1

04:03.68 2004 מכבי שוהם יואב רומנו 2

04:02.80 2005 הפועל בת ים מאור גורלניק 3

03:57.57 2000 מכבי פ.מ. רעות גיא פרימיס 4

04:02.74 2001 מכבי פ.מ. רעות כליל הלוי 5

04:03.64 2004 מכבי קרית ביאליק דניאל אייכל 6

04:07.80 2001 מכבי חיפה אריאל קורובוב 7

04:21.24 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. עילי בן פרץ 8

04:24.12 2006 מכבי קרית ביאליק אדם אושמיאנסקי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 9 - 100 חזה - בוגרות 13-99

מקצה: 1      16:56      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

NT 2008 הפועל עמק חפר ליבי סלע 3

NT 2008 הפועל כפר סבא ב. ב. מיה בן ששון 4

NT 2008 בני הרצליה עומר וכולדר 5

6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 9 - 100 חזה - בוגרות 13-99

מקצה: 2      16:59      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

NT 2008 הפועל דולפין נתניה דניאל ברם-להב 1

NT 2008 SEALS מכבי ראשון לציון שי וקסמן נעמן 2

NT 2008 הפועל עומר מאיה אפקישב 3

NT 2007 הפועל דולפין נתניה מוריה משרקי 4

NT 2007 מכבי תל אביב דולצ'ה לונגו 5

NT 2008 מכבי נצרת אלינא דיביני 6

NT 2008 הפועל דולפין נתניה יובל עטיה 7

NT 2008 מכבי חיפה יארא האשול 8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 9 - 100 חזה - בוגרות 13-99

מקצה: 3      17:02      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2006 מכבי וייסגל ליליה אפשטיין 0

01:41.06 2007 מכבי קרית ביאליק סילין עמורי 1

01:34.33 2007 הפועל קרית טבעון יעלי טפלר 2

01:30.48 2006 מכבי נהריה הראל שניר אסור 3

01:30.19 2007 הפועל קרית טבעון נועה לנגזם 4

01:30.20 2006 מכבי תל אביב הגר חזן 5

01:31.96 2007 הפועל עמק חפר ליבי נוב אסרף 6

01:37.61 2007 הפועל דולפין נתניה ערבה מאור 7

01:42.63 2007 מכבי נהריה גיא מדר 8

NT 2007 מכבי פ.מ. רעות ליה חזן ויינטרוב 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 9 - 100 חזה - בוגרות 13-99

מקצה: 4      17:05      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:27.81 2007 הפועל עירוני הוד השרון נועם לוי 0

01:26.42 2007 הפועל דולפין נתניה תמר טננבאום 1

01:25.46 2005 מתנ"ס רמת הנגב יהל יפת 2

01:25.04 2007 מתנ"ס רמת הנגב שחר אל-גד 3

01:24.76 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים שיר מנה 4

01:24.96 2005 הפועל אולימפ נתניה ליאן מלמד רשקובסקי 5

01:25.19 2007 SEALS מכבי ראשון לציון קדושה שירה 6

01:25.95 2007 מכבי פ.מ. רעות לאה גולר 7

01:27.63 2007 בני הרצליה בר שמאי 8

01:29.84 2005 הפועל דולפין נתניה מיכל הרמן 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 9 - 100 חזה - בוגרות 13-99

מקצה: 5      17:08      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:23.56 2007 מכבי קרית ביאליק ולריה סטרשינסקי 0

01:23.08 2007 מכבי נהריה אביגיל סטרוגצקי 1

01:22.91 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. תמר דר 2

01:21.31 2008 מכבי נהריה צוף גרטופסקי 3

01:19.56 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. נוי גוטליב 4

01:20.04 2006 הפועל דולפין נתניה אוה דטנו 5

01:22.19 2005 מכבי נהריה ירין לנדמן 6

01:22.96 2006 הפועל דולפין נתניה אמלי וינטראוב 7

01:23.44 2007 בני הרצליה גילי ולטמן 8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 9 - 100 חזה - בוגרות 13-99

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

0

01:17.17 2006 SEALS מכבי ראשון לציון שירה גמליי 1

01:15.88 2005 בני הרצליה מרסי אן נגירה 2

01:15.42 2003 מכבי חיפה בר גורן 3

01:11.89 2003 מכבי פ.מ. רעות גלי פסקרה 4

01:14.81 2006 SEALS מכבי ראשון לציון קרן אייזברוך 5

01:16.39 2006 הפועל עמק חפר גל אבלס 6

01:18.72 2005 מכבי נהריה מיה מילר 7

01:18.78 2007 הפועל מ.א משגב אלמה גלסמן 8

01:24.15 2005 מכבי קרית אונו ענבר ריבל 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 10 - 100 חזה - בוגרים 15-99

מקצה: 1      17:14      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

NT 2006 הפועל עמק חפר עומר סלע 1

NT 2006 מתנ"ס רמת הנגב אילאי צירקסקי 2

NT 2006 מכבי שוהם אייל ינאי 3

01:36.82 2006 מתנ"ס רמת הנגב יובל שאולי 4

NT 2006 מכבי פ.מ. רעות אורן גוטרמן 5

NT 2005 מכבי נצרת מיקאל זועבי 6

NT 2005 הפועל בית שמש ידידיה שמעון אלקיים 7

01:48.66 2000 פראלימפי עמי דדאון 8

01:57.36 1996 פראלימפי באשר חלבי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 10 - 100 חזה - בוגרים 15-99

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

01:26.53 2006 מכבי פ.מ. רעות אופק מושקוביץ 0

01:22.43 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. איתמר סימיון כהן 1

01:21.26 2005 הפועל אולימפ נתניה איליה צ‘רנין 2

01:19.85 2006 הפועל פתח תקווה כדור מים אריה ליכטזון 3

01:18.81 2006 בני הרצליה רום גולן 4

01:19.68 2006 הפועל דולפין נתניה אור תשובה 5

01:20.00 2005 מכבי פ.מ. רעות רום שחף 6

01:22.19 2006 SEALS מכבי ראשון לציון איתן בוגדן 7

01:23.45 2003 מכבי וייסגל רון וולפרט 8

01:27.35 2000 פראלימפי מרק מליאר 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 10 - 100 חזה - בוגרים 15-99

מקצה: 3      17:20      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:18.01 2006 הפועל עמק חפר ג‘מיל ותד 0

01:17.74 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים מרק בוט 1

01:17.55 2006 מכבי חיפה יונתן גרציוב 2

01:16.23 2005 הפועל עומר בן גרונוב 3

01:15.74 2005 מכבי קרית ביאליק שי קוברינסקי 4

01:15.99 2005 מכבי כפר המכביה גל רחמים 5

01:16.30 2006 מתנ"ס רמת הנגב ניב כהן 6

01:17.60 2006 מכבי קרית ביאליק אוריאל ארקה 7

01:17.92 2006 מכבי קרית ביאליק אנטון קוסט 8

01:18.24 2006 הפועל עירוני הוד השרון אוהד בן חיים 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 10 - 100 חזה - בוגרים 15-99

מקצה: 4      17:22      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:15.26 2005 הפועל עירוני הוד השרון אלי בזמן 0

01:14.72 2005 מכבי כפר המכביה פלג שמואלי 1

01:14.24 2006 הפועל בת ים סטיבן פייניצקי 2

01:13.35 2005 הפועל עירוני הוד השרון יואב קדרי 3

01:11.51 2006 הפועל עמק חפר נועם שגב 4

01:12.60 2006 הפועל עמק חפר תום סלע 5

01:13.63 2006 מכבי חיפה רון אווצין 6

01:14.43 2006 הפועל דולפין נתניה אלדד זמיר 7

01:15.23 2006 הפועל דולפין נתניה ניר שפרירי 8

01:15.56 2006 מכבי כפר המכביה אריאל ורמייב 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 10 - 100 חזה - בוגרים 15-99

מקצה: 5      17:24      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:09.82 2005 מכבי קרית אונו רואי עפרוני 0

01:08.84 2005 מכבי פ.מ. רעות דביר ישראל שחף 1

01:05.22 2000 הפועל בת ים סתיו גורובץ 2

01:02.96 2001 מכבי חיפה יהונתן רום 3

01:01.09 2001 ירושלים רבתי כריסטיאן פיצ‘וגין 4

01:01.91 1999 הפועל דולפין נתניה תומר גולדפדן 5

01:04.20 2004 הפועל אולימפ נתניה דניאל יוסיפוב 6

01:06.00 2004 מכבי כפר המכביה יהונתן יצחקי 7

01:09.32 2005 הפועל בת ים גל סחרוב 8

01:10.75 2005 הפועל דולפין נתניה עומר מוני רז 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 11 - 100 פרפר - בוגרות 13-99

מקצה: 1      17:26      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2008 SEALS מכבי ראשון לציון דוריה גורלסקי 0

NT 2007 הפועל דולפין נתניה שירה קדם 1

NT 2007 הפועל קרית טבעון נעמה פנחס 2

01:36.14 2008 הפועל מ.א משגב איילה שהם 3

01:26.96 2007 מכבי נהריה עלמה בן לוי 4

01:29.78 2005 מתנ"ס רמת הנגב דנה בולטיאן 5

01:40.47 2008 מכבי נהריה נעמה פיין 6

NT 2007 הפועל מ.א משגב מיטל פליקשטיין 7

NT 2008 מתנ"ס רמת הנגב תמה פלמר 8

NT 2008 הפועל עמק חפר שירה אשל 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 11 - 100 פרפר - בוגרות 13-99

מקצה: 2      17:28      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:26.35 2007 מכבי תל אביב אליאן שם טוב 0

01:25.23 2007 הפועל ירושלים נצח רביבי 1

01:21.70 2008 הפועל קרית טבעון נגה רנדלר 2

01:19.63 2008 הפועל דולפין נתניה אביטל ינקובסקי 3

01:17.95 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ליה פיינמסר 4

01:19.44 2006 הפועל מ.א משגב אמיתה שמבו אשר אוונס 5

01:20.49 2005 מכבי תל אביב נועה וינשטוק 6

01:24.77 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים נוגה שובל 7

01:26.35 2007 הפועל מ.א משגב שי לסקה 8

01:26.90 2008 בני הרצליה עלמה ערפלי קאופמן 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 11 - 100 פרפר - בוגרות 13-99

מקצה: 3      17:31      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:17.48 2008 מכבי חיפה תאלה אבו חרש 0

01:16.82 2008 SEALS מכבי ראשון לציון שיר שמש 1

01:16.56 2006 הפועל מ.א משגב אלכסנדרה סוקולסקי 2

01:16.10 1998 פראלימפי יוליה גורדיצ'וק 3

01:15.13 2005 הפועל דולפין נתניה שירי ימין 4

01:15.68 2007 הפועל דולפין נתניה לי אורטל 5

01:16.46 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים רעות מנה 6

01:16.70 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. מורן גליקסר 7

01:17.12 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים דניאלה ברדיצ‘בסקי 8

01:17.59 2006 TLV SWIM נעם רחמים 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 11 - 100 פרפר - בוגרות 13-99

מקצה: 4      17:33      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:14.35 2005 מתנ"ס רמת הנגב איה בן ציון 0

01:13.48 2005 מכבי וייסגל שי - לי רוזנבוים 1

01:13.36 2007 בני הרצליה רונה אשל 2

01:13.17 2007 SEALS מכבי ראשון לציון ליאל נאומקין 3

01:12.95 2005 הפועל עירוני הוד השרון ליהי סיבוני 4

01:13.07 2006 הפועל עירוני הוד השרון גילי שקד 5

01:13.26 2007 בני הרצליה גילי ולטמן 6

01:13.45 2007 מכבי חיפה מיקה קרמן 7

01:14.12 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. מעיין ירקוני 8

01:15.03 2006 הפועל דולפין נתניה עומר רוה 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 11 - 100 פרפר - בוגרות 13-99

מקצה: 5      17:35      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:11.92 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. רומי ארליך 0

01:11.62 2005 הפועל בת ים אלכסיה סבשצינסקי 1

01:11.25 2006 מתנ"ס רמת הנגב עפרי דולינסקי 2

01:09.59 2008 מכבי נהריה צוף גרטופסקי 3

01:08.27 2005 הפועל עירוני הוד השרון שי גורבמן 4

01:09.46 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ליאל ברקמן 5

01:11.11 2005 מכבי קרית אונו שירה מירום 6

01:11.29 2007 הפועל מ.א משגב שאין גולנד 7

01:11.83 2008 SEALS מכבי ראשון לציון אביב פינטר 8

01:12.19 2006 מכבי כפר המכביה נועה גרין אבן טל 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 11 - 100 פרפר - בוגרות 13-99

מקצה: 6      17:38      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:06.12 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ענבר שלח 0

01:05.17 2004 הפועל בת ים מיקה ביביטקו 1

01:05.08 2001 הפועל דולפין נתניה ג‘סיקה שפילקו 2

01:03.69 2004 מכבי חיפה אביה דורון 3

01:00.78 2001 מכבי כפר המכביה מאי לווי 4

01:03.00 2003 מכבי חיפה רז הראל 5

01:03.81 2003 הפועל עומר שני רבקה פרידמן 6

01:05.12 2005 הפועל בת ים נועה יעיש 7

01:05.58 2002 מכבי פ.מ. רעות נעם שגב 8

01:06.63 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. לייה זאידה 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 12 - 100 פרפר - בוגרים 15-99

מקצה: 1      17:41      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:14.91 2005 מכבי וייסגל יובל סיפלה 0

01:12.32 2006 בני הרצליה רום גולן 1

01:11.32 2005 מכבי שוהם איתי אבני 2

01:10.97 2006 מכבי וייסגל אלעד בובר 3

01:09.98 2006 בני הרצליה אורן מגן 4

01:10.01 2006 בני הרצליה בועז בלוקה 5

01:11.05 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. שאדי קאסם 6

01:11.40 2005 הפועל קרית טבעון עידו טל 7

01:12.41 2006 הפועל עירוני הוד השרון יואב כהן 8

01:24.38 2006 בני הרצליה רותם קמיל 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 12 - 100 פרפר - בוגרים 15-99

מקצה: 2      17:45      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:08.81 2006 הפועל פתח תקווה כדור מים גורדון מושאילוב 0

01:08.23 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. ניצן ישראל פופ 1

01:08.10 2006 הפועל עירוני הוד השרון שגיא אבני 2

01:07.76 2005 בני הרצליה יובל דקל 3

01:06.79 2006 מכבי וייסגל רון מורגוליס 4

01:06.81 2005 הפועל עמק חפר גיא לייוי 5

01:07.94 2006 בני הרצליה ניר פריאל 6

01:08.22 2006 מכבי קרית אונו אמיר שחר 7

01:08.70 2006 SEALS מכבי ראשון לציון רום שוורצמן 8

01:08.88 2005 מכבי נצרת ג'מיל סעב 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 12 - 100 פרפר - בוגרים 15-99

מקצה: 3      17:49      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:06.26 2005 הפועל פליפר חדרה מאור פיצחדזה 0

01:05.71 2006 מכבי שוהם עידו אביב 1

01:05.57 2006 מכבי שוהם יובל שגיא 2

01:04.73 2005 מכבי וייסגל עידו עיזר 3

01:04.24 2005 מכבי קרית ביאליק רוני פסיקובסקי 4

01:04.33 2006 מכבי נהריה אלמוג אבוטבול 5

01:05.07 2006 הפועל מ.א משגב מעין בירנבך 6

01:05.65 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ירדן ג'אן 7

01:06.13 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ניב לאור 8

01:06.79 2005 הפועל עמק חפר ענבר צמני 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 12 - 100 פרפר - בוגרים 15-99

מקצה: 4      17:53      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:04.10 2006 הפועל דולפין נתניה אנדרו אלפורט 0

01:03.73 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. סלאח אבו עמשה 1

01:03.07 2006 מכבי קרית אונו איתי הנדלר 2

01:01.94 2005 SEALS מכבי ראשון לציון יהב דמלין 3

01:01.72 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. סלים סמארה 4

01:01.85 2006 SEALS מכבי ראשון לציון אלון דותן 5

01:02.95 2006 הפועל דולפין נתניה יובל שולמן 6

01:03.37 2005 הפועל עומר איתי שניר 7

01:04.06 2006 הפועל בת ים ויליאם סעידנבייב 8

01:04.19 2005 בני הרצליה אדר מגן 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 12 - 100 פרפר - בוגרים 15-99

מקצה: 5      17:57      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:01.61 2005 מכבי וייסגל אדם קירה 0

01:01.17 2006 מכבי וייסגל יואב רותם 1

00:59.54 2006 מכבי קרית ביאליק איתי רוזנפלד 2

00:59.28 2005 מכבי קרית ביאליק דניאל ברוך 3

00:57.12 2006 הפועל עירוני הוד השרון דניאל דרבצוב 4

00:57.35 2005 מכבי קרית אונו יהב חלג' 5

00:59.39 2005 מכבי כפר המכביה שביט שקלים 6

01:00.30 2005 מכבי חיפה יאן ליכוביץ 7

01:01.37 2005 מכבי פ.מ. רעות גולן גורליק 8

01:01.66 2006 SEALS מכבי ראשון לציון תמיר רומם 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 12 - 100 פרפר - בוגרים 15-99

מקצה: 6      18:01      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:56.75 2002 הפועל דולפין נתניה יונתן מולצ‘נוב 0

00:56.46 2003 מכבי קרית אונו מור זיידרמן 1

00:56.15 2001 מכבי קרית ביאליק מקסים ציפרוב 2

00:55.76 2003 הפועל גליל עליון אביתר חיים לוי 3

00:54.37 2001 ירושלים רבתי ליאור מזרחי 4

00:54.92 2001 הפועל דולפין נתניה אריק קיצ‘ב 5

00:56.01 2004 מכבי קרית אונו ענבר דנציגר 6

00:56.33 2004 הפועל דולפין נתניה מרטין קרטאבי 7

00:56.65 2001 מכבי פ.מ. רעות כליל הלוי 8

00:57.04 2001 מכבי חיפה עילי כהן 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 13 - 800 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 1      10:30      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

NT 2008 הפועל כפר סבא ב. ב. ירדן הראל 1

NT 2007 בני הרצליה גילי ולטמן 2

NT 2007 מכבי נהריה עדי פלג 3

NT 2006 הפועל בת ים אופק אדיר 4

NT 2007 בני הרצליה נעה ברדרן 5

NT 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. ליאה ארד 6

NT 2008 מכבי נהריה מישל סנובסקי 7

NT 2008 SEALS מכבי ראשון לציון אגם קרליגנו 8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 13 - 800 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 2      10:42      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

10:28.31 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. מאיה קשוע 0

10:03.51 2005 הפועל עירוני הוד השרון נויה חן 1

09:55.89 2006 מכבי קרית אונו ענבר חורש 2

09:31.01 2004 הפועל כפר סבא ב. ב. עדן גולדנברג 3

09:06.13 1999 מכבי פ.מ. רעות נטע שיף 4

09:16.06 2006 מכבי קרית ביאליק עומר שורץ 5

09:51.78 2006 הפועל עירוני הוד השרון עפרי דואק 6

10:02.36 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ארבל ענבר 7

10:15.03 2007 מכבי כפר המכביה אופק יעקובוביץ 8

NT 2006 הפועל דולפין נתניה יעל רביד 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 14 - 200 חזה  - בוגרות 13-99

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

0

1

NT 2008 הפועל עמק חפר ליבי סלע 2

NT 2008 הפועל כפר סבא ב. ב. מיה בן ששון 3

NT 2007 הפועל מ.א משגב מיטל פליקשטיין 4

NT 2008 מכבי שוהם עלמה חזקיהו 5

NT 2008 בני הרצליה עומר וכולדר 6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 14 - 200 חזה  - בוגרות 13-99

מקצה: 2      10:57      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

03:17.57 2006 מכבי נהריה הראל שניר אסור 0

03:14.16 2007 הפועל דולפין נתניה שירה קדם 1

03:11.77 2005 מתנ"ס רמת הנגב יהל יפת 2

03:09.74 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים רעות מנה 3

03:07.03 2005 הפועל אולימפ נתניה ליאן מלמד רשקובסקי 4

03:07.41 2007 הפועל עירוני הוד השרון נועם לוי 5

03:11.25 2007 מכבי חיפה מיכל פרידמן 6

03:13.09 2007 הפועל עמק חפר ליבי נוב אסרף 7

03:15.55 2007 הפועל קרית טבעון יעלי טפלר 8

NT 2006 מכבי וייסגל ליליה אפשטיין 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 14 - 200 חזה  - בוגרות 13-99

מקצה: 3      11:01      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

03:02.88 2007 SEALS מכבי ראשון לציון קדושה שירה 1

03:02.39 2007 מכבי פ.מ. רעות לאה גולר 2

02:58.38 2007 הפועל דולפין נתניה תמר טננבאום 3

02:56.43 2005 מכבי נהריה מיה מילר 4

02:58.15 2007 מתנ"ס רמת הנגב שחר אל-גד 5

02:59.77 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים שיר מנה 6

03:02.63 2007 מכבי נהריה אביגיל סטרוגצקי 7

03:03.23 2005 מכבי נהריה ירין לנדמן 8

03:06.64 2007 מכבי תל אביב נויה לוי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 14 - 200 חזה  - בוגרות 13-99

מקצה: 4      11:04      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

03:05.64 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. תמר דר 0

02:54.30 2008 מכבי נהריה צוף גרטופסקי 1

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

02:40.33 2006 SEALS מכבי ראשון לציון קרן אייזברוך 3

02:30.96 2003 מכבי פ.מ. רעות גלי פסקרה 4

02:38.06 2005 בני הרצליה מרסי אן נגירה 5

02:43.73 2003 מכבי חיפה בר גורן 6

02:47.11 2006 הפועל עמק חפר גל אבלס 7

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

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 15 - 200 חזה  - בוגרים 15-99

מקצה: 1      11:08      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

NT 2006 מכבי שוהם אייל ינאי 3

NT 2006 הפועל דולפין נתניה ניר שפרירי 4

NT 2006 מתנ"ס רמת הנגב אילאי צירקסקי 5

NT 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. איתמר סימיון כהן 6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 15 - 200 חזה  - בוגרים 15-99

מקצה: 2      11:12      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:59.44 2005 הפועל אולימפ נתניה איליה צ‘רנין 0

02:57.06 2003 מכבי וייסגל רון וולפרט 1

02:54.54 2006 הפועל עירוני הוד השרון אוהד בן חיים 2

02:48.32 2006 הפועל דולפין נתניה אור תשובה 3

02:47.33 2005 הפועל עומר בן גרונוב 4

02:47.49 2006 מתנ"ס רמת הנגב יובל שאולי 5

02:48.98 2005 מכבי קרית ביאליק שי קוברינסקי 6

02:56.56 2006 מכבי קרית אונו יונתן דרי 7

02:58.02 2005 הפועל עירוני הוד השרון יואב קדרי 8

02:59.88 2006 SEALS מכבי ראשון לציון איתן בוגדן 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 15 - 200 חזה  - בוגרים 15-99

מקצה: 3      11:15      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:44.61 2006 הפועל דולפין נתניה אלדד זמיר 0

02:42.98 2006 בני הרצליה רום גולן 1

02:41.25 2006 הפועל עמק חפר תום סלע 2

02:37.67 2005 הפועל בת ים גל סחרוב 3

02:34.60 2006 הפועל עמק חפר נועם שגב 4

02:36.66 2006 מכבי חיפה רון אווצין 5

02:40.45 2005 מכבי כפר המכביה פלג שמואלי 6

02:41.75 2006 מכבי קרית ביאליק אנטון קוסט 7

02:43.28 2006 מכבי חיפה יונתן גרציוב 8

02:45.07 2006 מכבי כפר המכביה אריאל ורמייב 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 15 - 200 חזה  - בוגרים 15-99

מקצה: 4      11:18      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:33.85 2006 מכבי וייסגל יואב רותם 0

02:26.62 2004 הפועל עירוני הוד השרון יונתן סופיר 1

02:22.52 2002 מכבי חיפה שמואל וייסבורג 2

02:19.77 2002 הפועל דולפין נתניה 3 יעקבי עמית

02:14.63 2001 מכבי חיפה יהונתן רום 4

02:18.97 2000 הפועל בת ים סתיו גורובץ 5

02:20.95 2004 הפועל אולימפ נתניה דניאל יוסיפוב 6

02:22.62 2004 מכבי כפר המכביה ג‘ואי לווי 7

02:32.43 2005 מכבי קרית אונו רואי עפרוני 8

02:33.86 2005 הפועל דולפין נתניה עומר מוני רז 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 16 - 200 פרפר - בוגרות 13-99

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

0

NT 2008 הפועל דולפין נתניה לילי שגיא 1

NT 2008 הפועל שחייני הנגב דנה חרל"פ 2

NT 2008 הפועל קרית טבעון נגה רנדלר 3

NT 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים מיכל בן ארויה 4

NT 2008 הפועל דולפין נתניה אביטל ינקובסקי 5

NT 2008 הפועל דולפין נתניה הללי פרץ 6

NT 2008 הפועל דולפין נתניה דניאל ברם-להב 7

NT 2008 מכבי חיפה תאלה אבו חרש 8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 16 - 200 פרפר - בוגרות 13-99

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

NT 2006 הפועל מ.א משגב אמיתה שמבו אשר אוונס 0

02:57.99 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. מעיין ירקוני 1

02:53.64 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. מורן גליקסר 2

02:46.94 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. רומי ארליך 3

02:45.12 2006 מכבי קרית אונו עופרי כהן 4

02:46.11 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. שי רפאלי 5

02:52.78 2007 הפועל עומר חגית ספרינצין 6

02:57.99 2005 מתנ"ס רמת הנגב איה בן ציון 7

NT 2006 TLV SWIM נעם רחמים 8

NT 2007 בני הרצליה בר שמאי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 16 - 200 פרפר - בוגרות 13-99

מקצה: 3      11:29      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:42.63 2007 הפועל ירושלים נצח רביבי 0

02:32.58 2007 הפועל דולפין נתניה סתיו סימינקי 1

02:23.76 2005 הפועל בת ים נועה יעיש 2

02:19.50 2003 מכבי חיפה רז הראל 3

02:14.86 2005 הפועל פליפר חדרה שרון שטיימן 4

02:15.38 2001 מכבי כפר המכביה מאי לווי 5

02:21.65 2003 הפועל עומר שני רבקה פרידמן 6

02:29.35 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. לייה זאידה 7

02:40.39 2008 SEALS מכבי ראשון לציון אביב פינטר 8

02:44.92 2007 בני הרצליה רונה אשל 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 17 - 200 פרפר - בוגרים 15-99

מקצה: 1      11:32      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2006 מכבי וייסגל אלעד בובר 0

NT 2006 הפועל עירוני הוד השרון יובל פרובידושין 1

NT 2006 הפועל דולפין נתניה יובל שולמן 2

NT 2006 הפועל פתח תקווה כדור מים אריה ליכטזון 3

NT 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. שאדי קאסם 4

NT 2006 מכבי וייסגל נמרוד מזרחי 5

NT 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. סלים סמארה 6

NT 2006 הפועל מ.א משגב מעין בירנבך 7

NT 2006 מכבי קרית אונו אמיר שחר 8

NT 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. ניצן ישראל פופ 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 17 - 200 פרפר - בוגרים 15-99

מקצה: 2      11:35      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2006 בני הרצליה רותם קמיל 0

NT 2006 מכבי קרית אונו איתי הנדלר 1

NT 2005 מכבי חיפה יאן ליכוביץ 2

NT 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים מרק בוט 3

NT 2004 הפועל עירוני הוד השרון דניאל קריציבסקי 4

NT 2005 בני הרצליה אדר מגן 5

NT 2005 הפועל עומר יאיר רייכל 6

NT 2005 מתנ"ס רמת הנגב מיכאל פובר 7

NT 2006 מכבי שוהם איתמר כהן 8

NT 2006 הפועל עירוני הוד השרון שגיא אבני 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 17 - 200 פרפר - בוגרים 15-99

מקצה: 3      11:38      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:23.31 2005 מכבי וייסגל עידו עיזר 0

02:14.81 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ירדן ג'אן 1

02:09.50 2003 הפועל כפר סבא ב. ב. שחר הראל 2

02:06.96 2005 מכבי קרית אונו יהב חלג' 3

02:02.71 2001 הפועל דולפין נתניה אריק קיצ‘ב 4

02:06.24 2003 מכבי קרית אונו מור זיידרמן 5

02:08.69 2004 מכבי קרית אונו ענבר דנציגר 6

02:12.00 2006 הפועל עירוני הוד השרון דניאל דרבצוב 7

02:19.02 2005 SEALS מכבי ראשון לציון יהב דמלין 8

02:27.30 2005 הפועל עמק חפר גיא לייוי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 18 - 1500 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 1      11:42      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

NT 2006 בני הרצליה ניר פריאל 1

NT 2006 מכבי תל אביב אלי סרוסי 2

NT 2006 הפועל עמק יזרעאל עדן פלורס פרטין 3

NT 2004 מכבי וייסגל ירון מנטין 4

NT 2005 מכבי וייסגל יהונתן רוזנשטרך 5

NT 2006 TLV SWIM רוי ברון 6

NT 2006 הפועל דולפין נתניה נאור וינברג 7

8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 18 - 1500 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 2      12:03      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2000 פראלימפי מרק מליאר 0

18:15.89 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. עידן צבי סטרוז' 1

17:23.99 2006 מכבי קרית ביאליק אדם אושמיאנסקי 2

16:15.10 2005 הפועל בת ים מאור גורלניק 3

15:40.47 2000 מכבי קרית ביאליק בר סולובייציק 4

16:12.59 2004 מכבי שוהם יואב רומנו 5

17:01.66 2006 הפועל בת ים דניאל רבינוביץ 6

17:58.68 2006 בני הרצליה אורן מגן 7

19:00.80 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. רז חן 8

NT 2004 הפועל עמק יזרעאל יואב פרבר 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 19 - 50 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 1      12:23      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2008 SEALS מכבי ראשון לציון שי וקסמן נעמן 0

00:36.14 2007 בני הרצליה שחר גד 1

00:34.83 2007 מכבי תל אביב רותם מני 2

00:34.62 2008 מכבי פ.מ. רעות מאיה שוורץ 3

00:34.19 2007 הפועל דולפין נתניה ערבה מאור 4

00:34.21 2006 מכבי תל אביב תאיר אדרי 5

00:34.80 2007 מכבי נהריה גיא מדר 6

00:35.70 2008 הפועל בית שמש תמר גרסימוב 7

00:36.21 2008 מכבי שוהם תמר זיסמן 8

NT 2008 מכבי קרית ביאליק ניקול טאובין 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 19 - 50 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 2      12:25      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:33.55 2006 מכבי קרית ביאליק עדי אייכל 0

00:33.02 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. מעיין ירקוני 1

00:32.73 2007 מכבי פ.מ. רעות הילה תמם 2

00:32.64 2006 הפועל פליפר חדרה לי-ים שרעבי 3

00:32.31 2007 מכבי כפר המכביה לירון הולצשטיין 4

00:32.41 2007 הפועל פליפר חדרה נועה דניאלוב 5

00:32.69 2006 הפועל פתח תקווה כדור מים דיאנה גלדקי 6

00:32.88 2007 הפועל דולפין נתניה רוני חורש 7

00:33.36 2007 הפועל דולפין נתניה לי אורטל 8

00:33.55 2007 מכבי נהריה עלמה בן לוי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 19 - 50 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 3      12:27      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:32.05 2005 מכבי נהריה הדר אילוז 0

00:31.89 2007 מכבי פ.מ. רעות ליה חזן ויינטרוב 1

00:31.65 2007 הפועל מ.א משגב שי לסקה 2

00:31.22 2005 הפועל דולפין נתניה מאיה בן חיים 3

00:31.12 2007 מכבי שוהם מעיין שטייר 4

00:31.13 2006 מכבי קרית ביאליק ענבל חזן 5

00:31.29 2005 הפועל מ.א משגב יובל רז 6

00:31.75 2005 הפועל דולפין נתניה מיכל הרמן 7

00:31.95 2005 הפועל קרית טבעון רומי קלר 8

00:32.28 2006 הפועל דולפין נתניה שירן אלגזי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 19 - 50 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 4      12:29      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:31.05 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ליה פיינמסר 0

00:30.88 2005 הפועל עירוני הוד השרון ליהי סיבוני 1

00:30.76 2007 מכבי תל אביב דולצ'ה לונגו 2

00:30.57 2006 הפועל עירוני הוד השרון דניאל קון 3

00:30.24 2005 הפועל שחייני הנגב חנה נבו 4

00:30.53 2007 SEALS מכבי ראשון לציון ליאל נאומקין 5

00:30.75 2005 בני הרצליה ליה קצב 6

00:30.87 2005 מתנ"ס רמת הנגב דנה בולטיאן 7

00:30.98 2006 TLV SWIM נעם רחמים 8

00:31.08 2008 בני הרצליה מיקה ויס 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 19 - 50 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 5      12:31      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:30.14 2007 הפועל עמק חפר ניקיטה גרליצין 0

00:29.84 2007 מכבי פ.מ. רעות נטע זרחין 1

00:29.54 2006 הפועל מ.א משגב אלכסנדרה סוקולסקי 2

00:29.20 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. רומי סבו 3

00:29.17 2008 SEALS מכבי ראשון לציון דוריה גורלסקי 4

00:29.20 2006 הפועל דולפין נתניה עומר רוה 5

00:29.44 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. איילה חודי 6

00:29.61 2006 מתנ"ס רמת הנגב עפרי דולינסקי 7

00:29.99 2005 מכבי קרית אונו שירה מירום 8

00:30.22 2006 מכבי כפר המכביה מיה נחומי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 19 - 50 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 6      12:33      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:28.89 2006 מכבי כפר המכביה נועה גרין אבן טל 0

00:28.68 2006 הפועל בית שמש ורוניקה ווליקוב 1

00:28.56 2006 SEALS מכבי ראשון לציון שירה גמליי 2

00:28.34 2005 הפועל עירוני הוד השרון שי גורבמן 3

00:28.03 2006 מכבי וייסגל מיטל שרגין 4

00:28.21 2006 הפועל בת ים אופק אדיר 5

00:28.42 2007 הפועל עמק חפר גיא אריאל 6

00:28.63 2006 מכבי קרית ביאליק אנה טימושנקו 7

00:28.76 2005 SEALS מכבי ראשון לציון פולינה רוזיצקי 8

00:29.03 2005 הפועל עומר נועה בינמן 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 19 - 50 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 7      12:35      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:27.54 2005 הפועל דולפין נתניה אגם שרון 0

00:27.12 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ענבר שלח 1

00:26.75 2000 מכבי פ.מ. רעות עדן פסקרה 2

00:26.22 2005 הפועל דולפין נתניה לוריין לונגו-קליבלנד 3

00:25.39 1997 הפועל דולפין נתניה זוהר שיקלר 4

00:26.21 2005 הפועל בית שמש הדר קרפ 5

00:26.26 2001 הפועל דולפין נתניה ג‘סיקה שפילקו 6

00:26.82 2005 הפועל בת ים יובל סגל 7

00:27.17 2007 הפועל מ.א משגב שאין גולנד 8

00:27.97 2005 הפועל בת ים אלכסיה סבשצינסקי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 20 - 50 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 1      12:37      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

NT 2006 הפועל דולפין נתניה אדם שמס 1

NT 2006 מכבי חיפה ירון אברמוביץ 2

NT 2006 הפועל עירוני הוד השרון אוהד בן חיים 3

NT 2006 הפועל קרית טבעון מיכאל נמקשטנסקי 4

NT 2006 TLV SWIM דניאל קופלנד 5

NT 2006 הפועל דולפין נתניה חן בר מנחם 6

NT 2006 הפועל דולפין נתניה איליה זביניאצקובסקי 7

8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 20 - 50 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 2      12:39      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2006 TLV SWIM רוי ברון 0

00:43.67 2000 פראלימפי אריאל מליאר 1

00:31.21 2006 הפועל דולפין נתניה סטניסלב שצ‘רבקובסקי 2

00:29.76 2006 מכבי שוהם אביחי שלמה פנקר 3

00:28.90 2006 מכבי פ.מ. רעות אופק מושקוביץ 4

00:29.00 2006 הפועל עירוני הוד השרון יואב כהן 5

00:30.37 2006 מכבי פ.מ. רעות אורן גוטרמן 6

00:31.29 2005 הפועל בית שמש זכריה גרסימוב 7

01:16.22 1987 פראלימפי איאד שלבי 8

NT 2006 הפועל בת ים טום קיציב 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 20 - 50 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 3      12:41      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:28.71 2005 הפועל עמק חפר ענבר צמני 0

00:28.50 2006 מכבי וייסגל רון מורגוליס 1

00:28.12 2005 מכבי נצרת ג'מיל סעב 2

00:27.87 2005 הפועל אולימפ נתניה איליה צ‘רנין 3

00:27.79 2006 הפועל דולפין נתניה ניר שפרירי 4

00:27.86 2005 מכבי נצרת עיסא אבו דאוד 5

00:27.91 2006 הפועל עירוני הוד השרון שגב שטח 6

00:28.28 2005 מכבי פ.מ. רעות רום שחף 7

00:28.72 2006 הפועל דולפין נתניה ירין זיגלר 8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 20 - 50 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 4      12:43      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:27.73 2006 מכבי פ.מ. רעות עידן קורן 0

00:27.50 2005 מכבי שוהם איתי אבני 1

00:27.42 2006 מתנ"ס רמת הנגב ניב כהן 2

00:27.26 2005 מכבי פ.מ. רעות דביר ישראל שחף 3

00:27.03 2005 SEALS מכבי ראשון לציון דוד יעקב 4

00:27.16 2006 SEALS מכבי ראשון לציון רום שוורצמן 5

00:27.34 2005 מכבי וייסגל יובל סיפלה 6

00:27.46 2005 הפועל בת ים אדם עבדלשאפי 7

00:27.55 2006 הפועל פתח תקווה כדור מים גורדון מושאילוב 8

00:27.75 2006 הפועל דולפין נתניה אנדרו אלפורט 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 20 - 50 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 5      12:45      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:26.85 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ניב לאור 0

00:26.79 2005 הפועל קרית טבעון עידו טל 1

00:26.61 2005 הפועל עירוני הוד השרון ניקיטה אנטין 2

00:26.37 2005 מכבי פ.מ. רעות יאן מטין 3

00:26.33 2005 מכבי וייסגל אדם קירה 4

00:26.35 2005 מכבי חיפה קולין הגר 5

00:26.37 2006 מכבי שוהם עידו אביב 6

00:26.62 2005 הפועל עומר איתי שניר 7

00:26.79 2006 מכבי נהריה אלמוג אבוטבול 8

00:27.00 2006 הפועל שחייני הנגב ליאן גוסיס 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 20 - 50 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 6      12:47      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:26.27 2005 מכבי קרית ביאליק רוני פסיקובסקי 0

00:26.06 2005 מכבי נצרת גוזיף דיביני 1

00:25.75 2005 הפועל דולפין נתניה ליאם גיאולי 2

00:25.72 2005 מכבי קרית ביאליק דניאל ברוך 3

00:25.51 2005 מכבי פ.מ. רעות גולן גורליק 4

00:25.62 2006 SEALS מכבי ראשון לציון אלון דותן 5

00:25.74 2006 SEALS מכבי ראשון לציון תמיר רומם 6

00:26.00 2005 מכבי פ.מ. רעות דן זילברברג 7

00:26.06 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. סלאח אבו עמשה 8

00:26.31 2005 הפועל עמק חפר רועי לוי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 20 - 50 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 7      12:49      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:24.54 2005 SEALS מכבי ראשון לציון סטפן אומלצינקו 0

00:24.43 2005 הפועל שחייני הנגב קווין סיזיי 1

00:24.32 2002 הפועל דולפין נתניה גל שלגל 2

00:24.28 1999 מכבי קרית ביאליק מייקל מיטלמן 3

00:23.94 2002 הפועל בת ים אור טל 4

00:24.12 2003 הפועל אולימפ נתניה אדם מושקוביץ 5

00:24.30 2000 מכבי קרית ביאליק למר רודוב 6

00:24.40 2004 SEALS מכבי ראשון לציון עומרי לוי 7

00:24.50 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ניר חי 8

00:25.45 2006 הפועל בת ים סטיבן פייניצקי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 20 - 50 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 8      12:51      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

00:23.91 1997 הפועל עומר טל רבינוביץ בץ 0

00:23.82 2002 SEALS מכבי ראשון לציון ניק רוזנברג 1

00:23.59 2001 מכבי חיפה דוד גרצ'יק 2

00:23.50 1999 הפועל דולפין נתניה תומר גולדפדן 3

00:22.12 1991 הפועל דולפין נתניה מרקוס ג‘ון שלזינגר 4

00:23.16 2004 הפועל דולפין נתניה מרטין קרטאבי 5

00:23.57 2003 הפועל דולפין נתניה בנג'מין דנמן 6

00:23.72 2001 הפועל בית שמש מיכאל סמירנוב 7

00:23.87 1994 מכבי פ.מ. רעות דניאל יעקב 8

00:23.93 2002 הפועל דולפין נתניה יונתן מולצ‘נוב 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 21 - 200 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 1      17:00      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2008 מכבי שוהם תמר זיסמן 0

02:56.16 2007 מכבי נהריה עדי פלג 1

02:42.27 2007 הפועל פליפר חדרה נועה דניאלוב 2

02:39.28 2007 הפועל דולפין נתניה ניקול גולדרין 3

02:34.93 2006 מכבי קרית ביאליק עדי אייכל 4

02:35.53 2005 מתנ"ס רמת הנגב דנה בולטיאן 5

02:41.75 2007 מכבי נהריה עלמה בן לוי 6

02:47.12 2008 הפועל בית שמש תמר גרסימוב 7

NT 2007 הפועל עירוני הוד השרון נועם לוי 8

NT 2008 מכבי קרית ביאליק רותם שם טוב 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 21 - 200 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 2      17:04      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:31.13 2006 הפועל דולפין נתניה אמלי וינטראוב 0

02:30.09 2005 מתנ"ס רמת הנגב איה בן ציון 1

02:29.84 2005 מכבי נהריה מיה מילר 2

02:28.71 2006 הפועל מ.א משגב מעיין קרסו 3

02:28.17 2005 הפועל דולפין נתניה שירי ימין 4

02:28.46 2006 מכבי קרית ביאליק ענבל חזן 5

02:28.79 2005 הפועל מ.א משגב יובל רז 6

02:29.95 2005 הפועל נס ציונה רותם חגאי 7

02:30.20 2006 מכבי קרית ביאליק נאור נחושתן 8

NT 2008 מכבי נהריה נויה גרימברג 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 21 - 200 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 3      17:08      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:26.74 2005 הפועל קרית טבעון רומי קלר 0

02:26.26 2005 הפועל דולפין נתניה מאיה בן חיים 1

02:25.41 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים מיכל בן ארויה 2

02:25.17 2006 הפועל עירוני הוד השרון גילי שקד 3

02:23.86 2007 SEALS מכבי ראשון לציון ליאל נאומקין 4

02:23.99 2005 הפועל נס ציונה אליה יהודה 5

02:25.33 2006 הפועל דולפין נתניה יעל רביד 6

02:25.74 2006 הפועל עירוני הוד השרון ניצן שיטרית 7

02:26.56 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. ליאה ארד 8

02:32.87 2007 הפועל מ.א משגב שי לסקה 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 21 - 200 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 4      17:11      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:23.70 2005 הפועל עירוני הוד השרון שי גורבמן 0

02:23.13 2007 הפועל עמק חפר ליה טייב 1

02:22.96 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. רומי ארליך 2

02:22.19 2006 מכבי קרית ביאליק אנה טימושנקו 3

02:21.74 2007 הפועל ירושלים אמילי סייביץ‘ 4

02:21.84 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. מאיה קשוע 5

02:22.19 2007 מכבי כפר המכביה אופק יעקובוביץ 6

02:23.08 2006 מכבי וייסגל ליליה אפשטיין 7

02:23.22 2007 בני הרצליה רונה אשל 8

02:27.80 2007 מכבי שוהם מעיין שטייר 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 21 - 200 חופשי - בוגרות 13-99

מקצה: 5      17:14      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:21.23 2005 הפועל עירוני הוד השרון נויה חן 0

02:19.99 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. איילה חודי 1

02:19.78 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים דנית נגריס 2

02:18.48 2007 בני הרצליה נעה ברדרן 3

02:17.69 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ארבל ענבר 4

02:18.37 2005 הפועל דולפין נתניה תמר שמש 5

02:18.90 2007 הפועל ירושלים מיכל שרב 6

02:19.92 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. רומי סבו 7

02:20.49 2006 הפועל עירוני הוד השרון עפרי דואק 8

02:23.83 2005 הפועל עירוני הוד השרון ליהי סיבוני 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 21 - 200 חופשי - בוגרות 13-99

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

02:21.31 2007 הפועל דולפין נתניה סתיו סימינקי 0

02:13.91 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ליה פיינמסר 1

02:13.37 2005 SEALS מכבי ראשון לציון תום מיניס 2

02:09.14 2006 מכבי קרית ביאליק עומר שורץ 3

02:06.07 2005 הפועל פליפר חדרה שרון שטיימן 4

02:06.75 2005 הפועל בת ים יובל סגל 5

02:09.73 2005 הפועל בית שמש הדר קרפ 6

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

02:13.38 2006 הפועל מ.א משגב אלכסנדרה סוקולסקי 8

02:17.46 2007 הפועל ירושלים מיקה די פורטו 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 22 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 1      17:20      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

03:16.04 1996 פראלימפי באשר חלבי 0

02:39.43 2006 הפועל דולפין נתניה נאור וינברג 1

02:25.52 2006 מכבי קרית אונו ארטור מטלניצקי 2

02:23.22 2006 מכבי פ.מ. רעות אופק מושקוביץ 3

02:22.74 2006 מכבי קרית ביאליק ליאל בוזי 4

02:23.15 2005 הפועל עמק חפר ענבר צמני 5

02:27.43 2006 מכבי פ.מ. רעות עידן קורן 6

02:50.91 2000 פראלימפי עמי דדאון 7

03:39.33 2000 פראלימפי אריאל מליאר 8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 22 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 2      17:24      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:18.55 2006 הפועל פתח תקווה כדור מים גורדון מושאילוב 0

02:17.50 2006 TLV SWIM רוי ברון 1

02:16.57 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. ניצן ישראל פופ 2

02:16.03 2006 הפועל עירוני הוד השרון יובל פרובידושין 3

02:15.28 2005 הפועל עמק חפר אליאור מוזירסקי 4

02:15.32 2005 הפועל קרית טבעון עידו טל 5

02:16.21 2006 מכבי וייסגל אלעד בובר 6

02:17.12 2006 מכבי קרית אונו אמיר שחר 7

02:18.33 2006 הפועל דולפין נתניה איליה זביניאצקובסקי 8

02:20.01 2006 מכבי קרית אונו יונתן דרי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 22 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 3      17:28      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:14.37 2006 הפועל קרית טבעון מיכאל נמקשטנסקי 0

02:13.47 2006 בני הרצליה אורן מגן 1

02:12.86 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ירדן ג'אן 2

02:12.62 2005 הפועל פליפר חדרה מאור פיצחדזה 3

02:12.15 2006 הפועל דולפין נתניה אנדרו אלפורט 4

02:12.16 2006 בני הרצליה בועז בלוקה 5

02:12.68 2006 SEALS מכבי ראשון לציון תמיר רומם 6

02:13.23 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ניב לאור 7

02:14.24 2006 מכבי חיפה אלישע וייסבורג 8

02:14.89 2005 הפועל דולפין נתניה עידו סבן 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 22 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 4      17:30      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:11.05 2006 הפועל בת ים דניאל רבינוביץ 0

02:10.85 2006 מכבי קרית ביאליק ארתור קרבאייב 1

02:09.88 2006 מכבי שוהם עידו אביב 2

02:09.10 2005 הפועל עומר איתי שניר 3

02:08.19 2005 הפועל עירוני הוד השרון ניקיטה אנטין 4

02:08.23 2005 הפועל עמק חפר דניאל בן הרוש 5

02:09.70 2006 הפועל מ.א משגב מעין בירנבך 6

02:10.71 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. רז חן 7

02:10.94 2005 מכבי וייסגל יהונתן רוזנשטרך 8

02:11.90 2005 הפועל בת ים אדם עבדלשאפי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 22 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 5      17:33      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:06.54 2005 מכבי קרית ביאליק רוני פסיקובסקי 0

02:06.00 2006 מכבי קרית ביאליק אדם אושמיאנסקי 1

02:05.72 2006 הפועל בת ים ויליאם סעידנבייב 2

02:05.31 2005 הפועל דולפין נתניה ליאם גיאולי 3

02:04.40 2005 SEALS מכבי ראשון לציון יהב דמלין 4

02:05.03 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. עילי בן פרץ 5

02:05.53 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. סלאח אבו עמשה 6

02:05.96 2006 הפועל דולפין נתניה יובל שולמן 7

02:06.12 2006 מכבי קרית אונו איתי הנדלר 8

02:07.38 2005 הפועל בת ים גל סחרוב 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 22 - 200 חופשי - בוגרים 15-99

מקצה: 6      17:36      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:03.23 2005 מכבי פ.מ. רעות דן זילברברג 0

01:59.92 2005 הפועל עירוני הוד השרון אלי בזמן 1

01:59.37 2005 מכבי קרית ביאליק דניאל ברוך 2

01:51.56 2001 מכבי חיפה עילי כהן 3

01:50.55 2001 הפועל בית שמש מיכאל סמירנוב 4

01:55.81 2005 הפועל בת ים מאור גורלניק 5

01:56.28 2004 הפועל עירוני הוד השרון דניאל קריציבסקי 6

01:59.56 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ניר חי 7

01:59.96 2006 הפועל עירוני הוד השרון דניאל דרבצוב 8

02:03.49 2006 הפועל בת ים טום קיציב 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 23 - 100 גב - בוגרות 13-99

מקצה: 1      17:40      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

3

01:14.68 2007 הפועל דולפין נתניה דניאלה אלגאוי 4

NT 2007 הפועל דולפין נתניה מוריה משרקי 5

6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 23 - 100 גב - בוגרות 13-99

מקצה: 2      17:40      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2008 מכבי נצרת לונא בקלה 0

NT 2008 SEALS מכבי ראשון לציון דוריה גורלסקי 1

NT 2008 מכבי נהריה אופיר חיים הכהן 2

NT 2008 בני הרצליה רותם סימסולו דרור 3

NT 2007 מכבי קרית ביאליק סילין עמורי 4

NT 2008 מכבי נהריה מאיה שטיינגרט 5

NT 2008 הפועל דולפין נתניה רות גוטמן 6

NT 2008 הפועל קרית טבעון נגה רנדלר 7

NT 2008 מכבי פ.מ. רעות מאיה שוורץ 8

NT 2008 הפועל דולפין נתניה מיקה שנק 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 23 - 100 גב - בוגרות 13-99

מקצה: 3      17:43      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:36.71 1998 פראלימפי ורוניקה גירנקו 0

01:31.04 2006 מכבי קרית ביאליק גבריאלה פנחסוב 1

01:26.08 2007 מכבי פ.מ. רעות ליה חזן ויינטרוב 2

01:24.93 2007 הפועל דולפין נתניה רוני חורש 3

01:24.02 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים נוגה שובל 4

01:24.70 2008 הפועל עמק חפר נעמה גרינברג 5

01:25.90 2007 מכבי פ.מ. רעות הילה תמם 6

01:27.79 2007 הפועל דולפין נתניה אמה פתאל 7

01:40.42 1991 פראלימפי אראל הלוי 8

NT 2008 הפועל בית שמש רים חלואני 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 23 - 100 גב - בוגרות 13-99

מקצה: 4      17:45      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:22.66 2005 מכבי תל אביב נועה וינשטוק 0

01:20.68 2005 מתנ"ס רמת הנגב יהל יפת 1

01:19.95 2006 הפועל פתח תקווה כדור מים דיאנה גלדקי 2

01:19.30 2005 מכבי נהריה הדר אילוז 3

01:17.83 2006 הפועל עירוני הוד השרון דניאל קון 4

01:18.76 2007 מכבי תל אביב דולצ'ה לונגו 5

01:19.50 2007 מכבי שוהם מעיין שטייר 6

01:19.97 2007 הפועל דולפין נתניה שירה קדם 7

01:21.97 2006 הפועל עירוני הוד השרון ניצן שיטרית 8

01:23.51 2007 הפועל דולפין נתניה ניקול גולדרין 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 23 - 100 גב - בוגרות 13-99

מקצה: 5      17:47      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

01:15.49 2005 הפועל קרית טבעון רומי קלר 1

01:15.60 2007 מכבי פ.מ. רעות נטע זרחין 2

01:14.05 2006 מכבי קרית ביאליק נאור נחושתן 3

01:13.29 2005 מכבי קרית אונו ענבר ריבל 4

01:13.71 2005 הפועל עומר נועה בינמן 5

01:14.56 2006 מכבי קרית ביאליק נעה יונה 6

01:14.93 2005 בני הרצליה ליה קצב 7

01:15.60 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. תמר דר 8

01:15.73 2006 הפועל בית שמש ורוניקה ווליקוב 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 23 - 100 גב - בוגרות 13-99

מקצה: 6      17:49      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:11.28 2007 מכבי כפר המכביה אימונג אמי גו 0

01:10.80 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ליאל ברקמן 1

01:09.24 2005 הפועל דולפין נתניה לוריין לונגו-קליבלנד 2

01:08.83 2006 מכבי וייסגל מיטל שרגין 3

01:08.57 2007 מכבי כפר המכביה עופרי קמר 4

01:08.80 2007 הפועל מ.א משגב מיטל פליקשטיין 5

01:09.11 2007 הפועל עמק חפר הילה אור 6

01:09.97 2007 הפועל עמק חפר גיא אריאל 7

01:10.97 2006 TLV SWIM דניאלה קוקיא 8

01:13.07 2008 הפועל עמק חפר שירה אשל 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 23 - 100 גב - בוגרות 13-99

מקצה: 7      17:51      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:08.01 2005 SEALS מכבי ראשון לציון תום מיניס 0

01:06.97 2005 מכבי חיפה מעין לבקוביץ 1

01:06.64 2000 הפועל דולפין נתניה איריס פאור 2

01:05.35 2005 בני הרצליה מרסי אן נגירה 3

01:04.33 2005 הפועל דולפין נתניה אגם שרון 4

01:04.40 1999 הפועל דולפין נתניה אור תמיר 5

01:05.50 2003 מכבי קרית אונו שירה אשכנזי 6

01:06.72 2003 מכבי חיפה נועה בירנבאום 7

01:07.43 2005 הפועל בת ים אלכסיה סבשצינסקי 8

01:08.28 2003 מכבי קרית אונו רומי ניצן 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 24 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 1      17:55      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

1

2

NT 2006 הפועל דולפין נתניה אור תשובה 3

01:39.77 2000 פראלימפי עמי דדאון 4

02:32.87 1987 פראלימפי איאד שלבי 5

6

7

8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 24 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 2      17:58      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:19.80 2006 הפועל דולפין נתניה ירין זיגלר 0

01:16.31 2006 הפועל דולפין נתניה איליה זביניאצקובסקי 1

01:13.04 2006 הפועל דולפין נתניה אדם שמס 2

01:12.20 2005 מכבי פ.מ. רעות רום שחף 3

01:10.07 2005 מכבי נצרת גוזיף דיביני 4

01:11.14 2006 מכבי קרית ביאליק ליאל בוזי 5

01:12.89 2006 הפועל דולפין נתניה חן בר מנחם 6

01:15.28 2006 מכבי נצרת נסראללה אבו ראס 7

01:17.78 2006 הפועל עמק חפר רגב נתנאל 8

01:20.18 2006 הפועל דולפין נתניה סטניסלב שצ‘רבקובסקי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 24 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 3      18:02      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:09.15 2006 TLV SWIM דניאל קופלנד 0

01:08.79 2005 מכבי חיפה דניאל דוידוב 1

01:07.43 2006 הפועל עמק חפר ג‘מיל ותד 2

01:06.30 2005 הפועל עמק חפר רז גרסטנר 3

01:06.17 2006 מכבי חיפה יונתן ויסקוב 4

01:06.24 2005 הפועל עומר יאיר רייכל 5

01:06.85 2005 מכבי פ.מ. רעות יאן מטין 6

01:08.35 2006 מכבי שוהם אביחי שלמה פנקר 7

01:08.79 2006 בני הרצליה בועז בלוקה 8

01:09.54 2006 הפועל עירוני הוד השרון שגב שטח 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 24 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 4      18:05      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:05.04 2006 מכבי וייסגל רון מורגוליס 0

01:04.35 2004 הפועל דולפין נתניה דן רוטנברג 1

01:04.24 2005 מכבי פ.מ. רעות גולן גורליק 2

01:02.73 2005 מכבי וייסגל יובל סיפלה 3

01:02.00 2006 מכבי שוהם יובל שגיא 4

01:02.38 2005 מכבי חיפה אופק פרץ 5

01:03.16 2006 הפועל בת ים סטיבן פייניצקי 6

01:04.32 2005 מתנ"ס רמת הנגב מיכאל פובר 7

01:04.40 2003 מכבי קרית ביאליק קיריל מחרקוב 8

01:05.47 2005 מכבי קרית אונו אביב סטאל 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 24 - 100 גב - בוגרים 15-99

מקצה: 5      18:07      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

01:01.69 2006 הפועל בת ים טום קיציב 0

01:00.91 2005 מכבי חיפה יונתן דובגולבסקי 1

01:00.13 2003 מכבי וייסגל נועם אוקון 2

00:59.96 2004 הפועל פליפר חדרה אלכס סדנין 3

00:59.34 2005 הפועל דולפין נתניה אלקס דולגיך 4

00:59.36 2002 SEALS מכבי ראשון לציון ניק רוזנברג 5

01:00.11 2005 SEALS מכבי ראשון לציון סטפן אומלצינקו 6

01:00.84 2004 מכבי קרית אונו נבו בינו 7

01:01.13 2006 מתנ"ס רמת הנגב ניב כהן 8

01:01.69 2006 מכבי קרית ביאליק איתי רוזנפלד 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 24 - 100 גב - בוגרים 15-99

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

00:58.83 2001 הפועל דולפין נתניה אריאל חוזמן 0

00:57.20 2003 הפועל עמק חפר עומר וינר 1

00:56.29 2004 מכבי קרית אונו ענבר דנציגר 2

00:55.58 2002 מכבי חיפה דניאל וולקוב 3

00:54.02 1999 הפועל דולפין נתניה מיכאל לייטרובסקי 4

00:54.74 1993 הפועל דולפין נתניה דוד גמבורג 5

00:55.94 2001 מכבי חיפה דוד גרצ'יק 6

00:56.67 2000 הפועל דולפין נתניה איהם נאסר 7

00:58.11 2004 מכבי וייסגל איתי שוקר 8

00:59.31 2005 הפועל דולפין נתניה מייק מרדר 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 25 - 200 מעורב אישי - בוגרות 13-99

מקצה: 1      18:11      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2008 הפועל כפר סבא ב. ב. מיה בן ששון 0

NT 2008 הפועל דולפין נתניה דניאל ברם-להב 1

NT 2008 SEALS מכבי ראשון לציון אגם קרליגנו 2

NT 2008 הפועל דולפין נתניה אביטל ינקובסקי 3

NT 2008 SEALS מכבי ראשון לציון אביב פינטר 4

NT 2008 הפועל עומר מאיה אפקישב 5

NT 2008 מכבי שוהם עלמה חזקיהו 6

NT 2008 SEALS מכבי ראשון לציון שי וקסמן נעמן 7

NT 2008 מכבי נהריה נעמה פיין 8

NT 2008 מכבי נהריה שקד גולדברג הרפז 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 25 - 200 מעורב אישי - בוגרות 13-99

מקצה: 2      18:15      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים דניאלה ברדיצ‘בסקי 0

NT 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. נוי גוטליב 1

03:17.90 2008 מכבי נהריה צוף גרטופסקי 2

02:58.12 2006 מתנ"ס רמת הנגב עפרי דולינסקי 3

02:54.28 2006 מכבי קרית ביאליק עדי אייכל 4

02:54.84 1998 פראלימפי יוליה גורדיצ'וק 5

03:02.18 2007 מכבי תל אביב אליאן שם טוב 6

NT 2007 מכבי קרית ביאליק ולריה סטרשינסקי 7

NT 2007 הפועל דולפין נתניה תמר טננבאום 8

NT 2007 מכבי פ.מ. רעות לאה גולר 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 25 - 200 מעורב אישי - בוגרות 13-99

מקצה: 3      18:18      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:50.93 2006 הפועל מ.א משגב אמיתה שמבו אשר אוונס 0

02:49.98 2006 הפועל עמק חפר גל אבלס 1

02:48.34 2007 מכבי תל אביב נויה לוי 2

02:47.52 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים רעות מנה 3

02:46.23 2006 מכבי קרית אונו ענבר חורש 4

02:46.47 2007 SEALS מכבי ראשון לציון קדושה שירה 5

02:47.63 2007 בני הרצליה בר שמאי 6

02:49.08 2005 הפועל אולימפ נתניה ליאן מלמד רשקובסקי 7

02:50.65 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. מורן גליקסר 8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 25 - 200 מעורב אישי - בוגרות 13-99

מקצה: 4      18:22      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:45.53 2007 הפועל פתח תקווה כדור מים שיר מנה 0

02:45.13 2007 מכבי נהריה אביגיל סטרוגצקי 1

02:41.42 2007 הפועל קרית טבעון נעמה פנחס 2

02:36.92 2005 מכבי קרית אונו שירה מירום 3

02:35.92 2007 בני הרצליה גילי ולטמן 4

02:36.65 2005 הפועל עירוני הוד השרון נויה חן 5

02:37.74 2006 מכבי קרית ביאליק אנה טימושנקו 6

02:44.02 2006 מכבי קרית ביאליק נעה יונה 7

02:45.45 2007 הפועל כפר סבא ב. ב. שי רפאלי 8

02:46.16 2007 הפועל דולפין נתניה לי אורטל 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 25 - 200 מעורב אישי - בוגרות 13-99

מקצה: 5      18:25      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:34.00 2007 מכבי חיפה מיקה קרמן 0

02:32.25 2006 SEALS מכבי ראשון לציון שירה גמליי 1

02:28.95 2007 הפועל מ.א משגב אלמה גלסמן 2

02:26.85 2006 SEALS מכבי ראשון לציון קרן אייזברוך 3

02:22.15 2003 מכבי פ.מ. רעות גלי פסקרה 4

02:23.92 2000 מכבי פ.מ. רעות עדן פסקרה 5

02:28.44 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ענבר שלח 6

02:29.14 2005 מכבי קרית אונו ענבר ריבל 7

02:34.00 2006 הפועל דולפין נתניה אמלי וינטראוב 8

02:34.29 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. לייה זאידה 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 26 - 200 מעורב אישי - בוגרים 15-99

מקצה: 1      18:28      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

0

NT 2006 מכבי קרית ביאליק אוריאל ארקה 1

NT 2006 הפועל דולפין נתניה אלדד זמיר 2

NT 2006 מכבי נהריה אלמוג אבוטבול 3

NT 2005 מכבי וייסגל אדם קירה 4

NT 2006 הפועל עמק חפר עומר סלע 5

NT 2006 בני הרצליה רותם קמיל 6

NT 2006 מתנ"ס רמת הנגב יובל שאולי 7

NT 2006 הפועל עמק חפר תום סלע 8

9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 26 - 200 מעורב אישי - בוגרים 15-99

מקצה: 2      18:32      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

NT 2004 הפועל נס ציונה יואב דוידוביץ 0

02:50.95 2006 מכבי וייסגל נמרוד מזרחי 1

02:38.02 2006 הפועל עירוני הוד השרון אוהד בן חיים 2

02:36.54 2006 הפועל עירוני הוד השרון יואב כהן 3

02:34.94 2000 פראלימפי מרק מליאר 4

02:34.97 2006 בני הרצליה רום גולן 5

02:36.79 2003 מכבי וייסגל רון וולפרט 6

02:48.92 2006 מכבי קרית אונו ארטור מטלניצקי 7

NT 2004 הפועל דולפין נתניה דביר קינן 8

NT 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים מרק בוט 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 26 - 200 מעורב אישי - בוגרים 15-99

מקצה: 3      18:35      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:31.26 2006 מכבי שוהם אייל ינאי 0

02:30.43 2006 SEALS מכבי ראשון לציון איתן בוגדן 1

02:28.57 2006 מכבי כפר המכביה אריאל ורמייב 2

02:26.88 2005 הפועל עומר בן גרונוב 3

02:24.39 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. ירדן ג'אן 4

02:26.47 2006 הפועל עירוני הוד השרון שגיא אבני 5

02:28.21 2005 בני הרצליה אדר מגן 6

02:28.88 2006 הפועל פתח תקווה כדור מים אריה ליכטזון 7

02:30.73 2005 הפועל כפר סבא ב. ב. עידן צבי סטרוז' 8

02:33.84 2006 מכבי קרית אונו יונתן דרי 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 26 - 200 מעורב אישי - בוגרים 15-99

מקצה: 4      18:38      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:23.47 2005 מכבי וייסגל עידו עיזר 0

02:20.55 2005 הפועל עירוני הוד השרון יואב קדרי 1

02:19.91 2005 מכבי קרית אונו רואי עפרוני 2

02:16.59 2005 מכבי כפר המכביה שביט שקלים 3

02:14.96 2006 מכבי וייסגל יואב רותם 4

02:15.32 2005 הפועל עירוני הוד השרון אלי בזמן 5

02:16.95 2006 מכבי וייסגל נתאי רוזנברג 6

02:20.20 2003 מתנ"ס רמת הנגב נעם ללויה 7

02:21.62 2006 הפועל כפר סבא ב. ב. סלים סמארה 8

02:23.75 2006 מכבי שוהם יובל שגיא 9



 

 

 

 

Start list: 06/05/2021

איגוד השחייה בישראל

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 5/7/2021
משחה 26 - 200 מעורב אישי - בוגרים 15-99

מקצה: 5      18:41      גמר ישיר
זמן כניסה שנת לידה שם אגודה שם פרטי שם משפחה מסלול

02:14.46 2005 הפועל דולפין נתניה מייק מרדר 0

02:10.87 2004 מכבי קרית ביאליק דניאל אייכל 1

02:08.85 2001 מכבי חיפה יהונתן רום 2

02:08.02 2002 מכבי חיפה שמואל וייסבורג 3

02:03.40 2003 ירושלים רבתי איתן בן שטרית 4

02:06.39 2001 הפועל דולפין נתניה אריק קיצ‘ב 5

02:08.76 2004 הפועל אולימפ נתניה דניאל יוסיפוב 6

02:08.86 2002 הפועל דולפין נתניה 7 יעקבי עמית

02:12.44 2005 מכבי קרית אונו יהב חלג' 8

02:14.68 2005 הפועל פתח תקווה כדור מים ניר חי 9


