
גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 40012חופשי05:05.04הפועל גליל עליון2010זואיולפיש

בנות 40012חופשי05:05.93הפועל בת ים2010ליאורהקלטיצוק
בנות 40012חופשי05:06.02הפועל עמק חפר2010יובליומטוביאן

בנות 40012חופשי05:11.95מכבי פ.מ. רעות2010אוריכהן
בנות 40012חופשי05:24.22הפועל שחייני הנגב2010אליאןשלמייב
בנות 40012חופשי05:30.59מכבי חיפה2010סולומיהגברילוב
בנות 40012חופשי05:31.15מכבי קרית ביאליק2010אדוהברקוביץ
בנות 40012חופשי05:33.91מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010נוגהבן מנחם
בנות 40012חופשי05:34.42הפועל כפר סבא ב. ב.2010אליןסמארה
בנות 40012חופשי05:36.45הפועל אולימפ נתניה2010אמיליהמרצ'נקו

בנות 40012חופשי05:38.75מכבי וייסגל2010גאיהבניס
בנות 40012חופשי05:40.23מכבי אשדוד2010חן-פזזלויצקי
בנות 40012חופשי05:43.06מכבי שוהם2010רונירדנסקי
בנות 40012חופשי05:43.63הפועל דולפין נתניה2010הילהראובני

בנות 40012חופשי05:43.69הפועל כפר סבא ב. ב.2010עופריזיו
בנות 40012חופשי05:43.72מכבי קרית אונו2010שירה נעמהאבידור

בנות 40012חופשי05:45.85הפועל עמק חפר2010כנרתנתן
בנות 40012חופשי05:47.62הפועל דולפין נתניה2010מיכלקוזירב

בנות 40012חופשי05:49.62הפועל ירושלים2010אילהגליס
בנות 40012חופשי05:52.24הפועל עומר2010שירדוידוביץ'

בנות 40012חופשי05:53.36הפועל עירוני הוד השרון2010יריןקינן
בנות 40012חופשי05:55.62בני הרצליה2010איזידטנו

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 40012חופשי04:53.58הפועל כפר סבא ב. ב.2010תומררוזנר

בנים 40012חופשי04:54.00הפועל בת ים2010מרקסגלוביץ
בנים 40012חופשי04:54.68הפועל נס ציונה2010ענבריוסקוביץ לב ארי

בנים 40012חופשי04:57.73הפועל עמק חפר2010יונתןנדל
בנים 40012חופשי04:59.62בני הרצליה2010יהונתןרבין

בנים 40012חופשי05:04.17מכבי קרית ביאליק2010שוןפומברג
בנים 40012חופשי05:08.98הפועל עומר2010דמיטריירובוי

בנים 40012חופשי05:10.93הפועל בת ים2010עידוטורשו
בנים 40012חופשי05:11.77הפועל בת ים2010אריאלזורבסקי

בנים 40012חופשי05:13.70הפועל דולפין נתניה2010נעםשקד
בנים 40012חופשי05:14.15הפועל בת ים2010יונתן לפטניקוב

בנים 40012חופשי05:16.27מ.ס. רמלה2010נעםארונוב
בנים 40012חופשי05:22.44הפועל עמק חפר2010עופריכהן

בנים 40012חופשי05:23.15הפועל גליל עליון2010יניבגוטמן
בנים 40012חופשי05:23.28מכבי קרית אונו2010ליאורמלכי
בנים 40012חופשי05:24.33הפועל בת ים2010ברקאדם

בנים 40012חופשי05:25.07הפועל דולפין נתניה2010רוןבר און
בנים 40012חופשי05:27.41מכבי קרית אונו2010גיאביטון ולב

בנים 40012חופשי05:29.13מכבי אשדוד2010יוסףמור
בנים 40012חופשי05:29.29הפועל דולפין נתניה2010איתןפלוס

בנים 40012חופשי05:30.76הפועל דולפין נתניה2010דניאלגיל
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בנים 40012חופשי05:34.62מכבי קרית ביאליק2010דודדמיטרייב
בנים 40012חופשי05:35.61מכבי קרית ביאליק2010שוןברסקי
בנים 40012חופשי05:36.33הפועל דולפין נתניה2010ליאםגליקמן

בנים 40012חופשי05:37.11מכבי קרית ביאליק2010לבוולובסקי
בנים 40012חופשי05:38.02הפועל ירושלים2010ואסיליגולטייב
בנים 40012חופשי05:38.37הפועל כפר סבא ב. ב.2010רםלניאדו

בנים 40012חופשי05:39.17הפועל עירוני מודיעין2010אריאלקרמפץ
בנים 40012חופשי05:39.39הפועל דולפין נתניה2010גיאפאוקר
בנים 40012חופשי05:41.61הפועל ירושלים2010עידןאהרוני

בנים 40012חופשי05:42.77מכבי חיפה2010יונתןסטרימובסקי
בנים 40012חופשי05:45.53מכבי וייסגל2010דרורחסידי

בנים 40012חופשי05:47.82מכבי כפר המכביה2010רועיקלנדרוב
בנים 40012חופשי05:48.51מכבי כפר המכביה2010אורןברכר

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 40013חופשי04:44.90הפועל אולימפ נתניה2009רבקהאנדרוביץ

בנות 40013חופשי04:45.12הפועל כפר סבא ב. ב.2009איילתנשיקאוה גייטהיים
בנות 40013חופשי04:51.40מכבי כפר המכביה2009ליהילב

בנות 40013חופשי04:53.54הפועל בת ים2009פרלהחשמה
בנות 40013חופשי04:56.00מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009אביהבלומברג

בנות 40013חופשי04:57.18הפועל בת ים2009פילאר מריהחשמה
בנות 40013חופשי05:03.33מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2009גליבן משה
בנות 40013חופשי05:05.17מכבי קרית ביאליק2009מריהקרבקוב
בנות 40013חופשי05:05.74מכבי קרית ביאליק2009דנהחלדמן

בנות 40013חופשי05:10.41מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009זהרכהן הרפניסט
בנות 40013חופשי05:11.50מכבי אשדוד2009רוניחן גולדנברג

בנות 40013חופשי05:12.15בני הרצליה2009נטלי שרהמקליס
בנות 40013חופשי05:13.54מכבי קרית אונו2009יעלדרי

בנות 40013חופשי05:13.88מכבי וייסגל2009נועהקרני
בנות 40013חופשי05:15.14מכבי וייסגל2009נועהקרסיק

בנות 40013חופשי05:16.01מכבי קרית ביאליק2009הילהלרנר
בנות 40013חופשי05:16.67הפועל לב הגליל סח'נין2009ראניהאבו ריא 

בנות 40013חופשי05:17.70מכבי קרית ביאליק2009עמיתואקנין
בנות 40013חופשי05:17.71מכבי קרית ביאליק2009דומיניקהקוציובה
בנות 40013חופשי05:18.68מכבי ראשון לציון 2009SEALSטליברנהיים

בנות 40013חופשי05:18.78מכבי קרית אונו2009נעהאלבו
בנות 40013חופשי05:26.26הפועל עמק יזרעאל2009אמהרייבו

בנות 40013חופשי05:27.08מכבי תל אביב2009יובלקריסטל
בנות 40013חופשי05:28.66מכבי קרית ביאליק2009גוליהבן ארי

בנות 40013חופשי05:28.75הפועל דולפין נתניה2009ליאםטלפינסקי
בנות 40013חופשי05:29.12מכבי קרית ביאליק2009שירהלוי

בנות 40013חופשי05:29.49מכבי וייסגל2009אריאלשחר
בנות 40013חופשי05:30.38הפועל עומר2009ענברפרידמן

בנות 40013חופשי05:30.41הפועל פליפר חדרה2009טינהמומינוביץ
בנות 40013חופשי05:32.95מכבי קרית ביאליק2009אליסרומנובסקי

בנות 40013חופשי05:33.47הפועל בת ים2009נופרסחרוב
בנות 40013חופשי05:37.10בני הרצליה2009ענתטנקל
בנות 40013חופשי05:42.78מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאורלזרוב

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה



בנים 40013חופשי04:27.59הפועל בת ים2009דניסטוקרב
בנים 40013חופשי04:38.44הפועל אולימפ נתניה2009דניאלקיסלוק

בנים 40013חופשי04:38.57הפועל בת ים2009עומרחווה
בנים 40013חופשי04:43.38מכבי ראשון לציון 2009SEALSניראייזברוך

בנים 40013חופשי04:43.54הפועל בת ים2009יבגניאושינסקי
בנים 40013חופשי04:45.97הפועל עמק חפר2009מישלאגרונוב
בנים 40013חופשי04:46.59הפועל דולפין נתניה2009יהונתן ברונורוזנבלט
בנים 40013חופשי04:52.79מכבי קרית אונו2009עידושפייזר

בנים 40013חופשי04:57.42מכבי קרית ביאליק2009שוןוורונקוב
בנים 40013חופשי04:57.45הפועל בת ים2009אריקגלוזמן

בנים 40013חופשי04:59.62מכבי וייסגל2009אריאלאלון
בנים 40013חופשי05:00.70הפועל עומר2009ליאונובק

בנים 40013חופשי05:01.11מכבי נהריה2009נועםקגנוביץ
בנים 40013חופשי05:02.25מכבי שוהם2009עמיתמזרחי

בנים 40013חופשי05:02.91מכבי שוהם2009מיכאלבירנבאום
בנים 40013חופשי05:07.73הפועל עמק חפר2009שוןצ'רגייב
בנים 40013חופשי05:08.92הפועל מועדון קרית אתא2009עידןברוכמן
בנים 40013חופשי05:11.08מכבי קרית ביאליק2009דודצוקרמן

בנים 40013חופשי05:11.55מכבי קרית אונו2009רועיושלר
בנים 40013חופשי05:12.00מכבי קרית אונו2009מתןעמיר

בנים 40013חופשי05:12.10הפועל דולפין נתניה2009גלוסצקי
בנים 40013חופשי05:12.62הפועל בת ים2009רוסלןאגלאוטין

בנים 40013חופשי05:13.42מכבי אשדוד2009דניז'ובנר
בנים 40013חופשי05:16.16מכבי שוהם2009מאורגולן
בנים 40013חופשי05:18.10הפועל דולפין נתניה2009כפירכהן
בנים 40013חופשי05:18.78מכבי קרית ביאליק2009עידןקוגן

בנים 40013חופשי05:18.83ע.ל.ה עצמה רעננה2009בנימין איתןמגנאג'י
בנים 40013חופשי05:19.55מכבי וייסגל2009גיאצ'רנצקי

בנים 40013חופשי05:19.71הפועל דולפין נתניה2009אריאלוקסלר
בנים 40013חופשי05:19.78מכבי וייסגל2009מתןאפשטיין

בנים 40013חופשי05:20.99מכבי קרית ביאליק2009נירדרוקר
בנים 40013חופשי05:22.09מכבי תל אביב2009איתןחליקה

בנים 40013חופשי05:24.94מכבי חיפה2009שייוזף
בנים 40013חופשי05:25.35הפועל ירושלים2009מקסשמריה

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 40014חופשי04:31.14הפועל עירוני הוד השרון2008רוםקינן

בנים 40014חופשי04:33.38הפועל דולפין נתניה2008לאופיאסטרו
בנים 40014חופשי04:33.86מכבי וייסגל2008איתישפייזר

בנים 40014חופשי04:34.58מכבי ראשון לציון 2008SEALSלידוררחמן
בנים 40014חופשי04:41.37בני הרצליה2008סאווהבליק

בנים 40014חופשי04:42.87מכבי קרית אונו2008עידןגמליאל
בנים 40014חופשי04:43.85הפועל בת ים2008עומריעבדלשאפי

בנים 40014חופשי04:44.25הפועל אולימפ נתניה2008שליוויכמן
בנים 40014חופשי04:44.72הפועל עומר2008עידורייכל
בנים 40014חופשי04:44.98בני הרצליה2008עידןאנגל

בנים 40014חופשי04:48.27מכבי ראשון לציון 2008SEALSניקז׳וקובסקי
בנים 40014חופשי04:48.30מכבי ראשון לציון 2008SEALSיריןשמאי
בנים 40014חופשי04:48.83הפועל עומר2008טוהרשמיר
בנים 40014חופשי04:49.43הפועל ירושלים2008איתםהכהן



בנים 40014חופשי04:49.68הפועל עמק יזרעאל2008רוברטלוין
בנים 40014חופשי04:49.93מכבי ראשון לציון 2008SEALSרוםשלם
בנים 40014חופשי04:50.71מכבי קרית ביאליק2008עומררגב

בנים 40014חופשי04:50.77בני הרצליה2008אופירדרעי
בנים 40014חופשי04:50.89מכבי נהריה2008תומררודמן
בנים 40014חופשי04:51.41הפועל עמק יזרעאל2008נועםאופק

בנים 40014חופשי04:51.98מכבי פ.מ. רעות2008יותםאיל
בנים 40014חופשי04:53.27הפועל בת ים2008דניאלניקולייב
בנים 40014חופשי04:54.02בני הרצליה2008איתן שלמהדימונד
בנים 40014חופשי04:54.30הפועל ירושלים2008אילנחמיה

בנים 40014חופשי04:55.45הפועל קרית טבעון2008איתןקניז
בנים 40014חופשי04:56.81הפועל ירושלים2008לביאכהנא
בנים 40014חופשי04:59.12מכבי תל אביב2008יהונתן גלבנימין

בנים 40014חופשי05:00.51מכבי שוהם2008זיואלישע
בנים 40014חופשי05:00.74הפועל ירושלים2008נעםדהן

בנים 40014חופשי05:01.80מכבי קרית ביאליק2008איתיארד
בנים 40014חופשי05:02.51מכבי אשדוד2008לידןקיצמן

בנים 40014חופשי05:03.04מכבי קרית אונו2008איתמרכהן
בנים 40014חופשי05:04.13מכבי חיפה2008פאדיחאיק

בנים 40014חופשי05:07.93מכבי קרית ביאליק2008רועיקינן

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 10012גב01:15.88מכבי חיפה2010קאריןסובורובר

בנות 10012גב01:18.30מכבי ראשון לציון 2010SEALSשמשרוני
בנות 10012גב01:19.24מכבי כפר המכביה2010רות רייס

בנות 10012גב01:19.49מכבי כפר המכביה2010תהלאלבז
בנות 10012גב01:20.36מכבי קרית ביאליק2010ליאלפבריקנט
בנות 10012גב01:20.81מכבי קרית ביאליק2010אליאנהבריזגונוב

בנות 10012גב01:20.97מכבי כפר המכביה2010ליזהקרסיוב
בנות 10012גב01:22.22הפועל ירושלים2010אליסהגורודצקי

בנות 10012גב01:22.96מכבי פ.מ. רעות2010רייןאזולאי
בנות 10012גב01:23.53מכבי תמנון פרדסיה2010אליסהיאקיאמסב

בנות 10012גב01:24.58הפועל שחייני הנגב2010רונישוסטר
בנות 10012גב01:24.84בני הרצליה2010גילהירש

בנות 10012גב01:25.70מכבי פ.מ. רעות2010אמיליחנוכייב
בנות 10012גב01:25.91הפועל לב הגליל סח'נין2010נורזבידה 

בנות 10012גב01:26.73מכבי נצרת 2010ליאןסמארה
בנות 10012גב01:26.82הפועל בית איל2010יסמיןגלסמן
בנות 10012גב01:27.42הפועל עירוני הוד השרון2010יערהבאום
בנות 10012גב01:27.43הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010הלהשוורץ

בנות 10012גב01:27.71מכבי תל אביב2010תםסקר
בנות 10012גב01:27.88הפועל ירושלים2010הילהרוטקף
בנות 10012גב01:27.90הפועל עמק יזרעאל2010גליפרנקל

בנות 10012גב01:28.21מ.ס. רמלה2010סופיהרטינסקי
בנות 10012גב01:28.34מכבי פ.מ. רעות2010אמהחזן וייטרוב

בנות 10012גב01:28.45מכבי שוהם2010רונירדנסקי
בנות 10012גב01:28.72הפועל דולפין נתניה2010דנהרובנוביץ

בנות 10012גב01:29.30מכבי חיפה2010עלמהגסיוק
בנות 10012גב01:29.31הפועל פתח תקווה כדור מים2010ליאןבהט

בנות 10012גב01:29.46מכבי כפר המכביה2010ליאורמזרחי



בנות 10012גב01:29.84מכבי נצרת 2010סלואשתיווי
בנות 10012גב01:29.97מכבי כפר המכביה2010איליבן דוד

בנות 10012גב01:30.21הפועל דולפין נתניה2010ירדןטרני
בנות 10012גב01:30.37הפועל לב הגליל סח'נין2010מרים אבו ריא 

בנות 10012גב01:30.38הפועל עירוני הוד השרון2010דנהורשבסקי
בנות 10012גב01:30.86הפועל עמק חפר2010יובלגוטלר

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 10012גב01:11.33הפועל נס ציונה2010ענבריוסקוביץ לב ארי

בנים 10012גב01:12.70הפועל דולפין נתניה2010איתיבירגר
בנים 10012גב01:13.57הפועל ירושלים2010מרקקריוצ'קין

בנים 10012גב01:16.03מכבי תמנון פרדסיה2010איתןאגייב
בנים 10012גב01:16.30הפועל ירושלים2010מיכאללוטוחין

בנים 10012גב01:17.93מכבי נהריה2010טימופייברזובסקי
בנים 10012גב01:18.07מכבי פ.מ. רעות2010אלוןלשמנוב

בנים 10012גב01:18.20הפועל באר שבע2010אורינסים
בנים 10012גב01:18.31קאנטרי כפר ורדים2010אלעד קושניריוב
בנים 10012גב01:18.38מכבי חיפה2010דניאלקרמינסקי
בנים 10012גב01:19.91הפועל אולימפ נתניה2010רותםאפשטיין

בנים 10012גב01:20.32הפועל עירוני הוד השרון2010טומימואס
בנים 10012גב01:20.99מכבי תל אביב2010גיאישראל
בנים 10012גב01:21.29מכבי נצרת 2010לואיחמדאן

בנים 10012גב01:21.39מכבי כפר המכביה2010עידןטל
בנים 10012גב01:21.96הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010בועזשטריימר

בנים 10012גב01:22.18מכבי נהריה2010טוםשטיינגרט
בנים 10012גב01:22.91הפועל פתח תקווה כדור מים2010דניאלקריוקוב
בנים 10012גב01:24.54מכבי חיפה2010דודוייסבורג
בנים 10012גב01:25.09הפועל דולפין נתניה2010אביבאהרוני

בנים 10012גב01:25.16מכבי נהריה2010גבריאלמילגרום
בנים 10012גב01:25.18מכבי חיפה2010ראזימשעור

בנים 10012גב01:25.44מכבי אשדוד2010אלוןשטיינברג
בנים 10012גב01:25.54הפועל קרית טבעון2010נועםאברבנאל

בנים 10012גב01:25.56מכבי תל אביב2010אדםטורגובצקי
בנים 10012גב01:25.62הפועל עמק חפר2010ניקמירושניקוב
בנים 10012גב01:26.23הפועל ירושלים2010נועםסמוחבלוב

בנים 10012גב01:26.60מכבי חיפה2010יובלבגל
בנים 10012גב01:26.73הפועל מועדון קרית אתא2010אליסולמן

בנים 10012גב01:26.93הפועל פתח תקווה כדור מים2010דניאלרווה
בנים 10012גב01:27.00מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010עומראשל
בנים 10012גב01:27.48הפועל עומר2010אורישניר

בנים 10012גב01:27.58הפועל ירושלים2010עידןאהרוני
בנים 10012גב01:27.62הפועל עמק חפר2010אדםאשלגי

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 10013גב01:10.83מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה

בנות 10013גב01:11.97מכבי חיפה2009דיאנהקוריאקין
בנות 10013גב01:12.77מכבי חיפה2009אליזבטגנדל

בנות 10013גב01:13.62מכבי פ.מ. רעות2009נועהקליש
בנות 10013גב01:14.51הפועל בת ים2009יקטרינהשודרנקו

בנות 10013גב01:15.68מכבי כפר המכביה2009אוהגולצוב



בנות 10013גב01:16.30מכבי שוהם2009שחרשגיא
בנות 10013גב01:16.78הפועל דולפין נתניה2009גאיהמלכי

בנות 10013גב01:17.54בני הרצליה2009שירהפנד גיר
בנות 10013גב01:18.22הפועל כפר סבא ב. ב.2009רוסלנהבשארה

בנות 10013גב01:18.51מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009טומיליטאי
בנות 10013גב01:18.66מכבי פ.מ. רעות2009רותםזיו

בנות 10013גב01:19.08מכבי קרית אונו2009מיקהקוגן
בנות 10013גב01:19.15מכבי קרית ביאליק2009שירהלוי

בנות 10013גב01:19.15מכבי חיפה2009מיארקאסם
בנות 10013גב01:19.69מכבי וייסגל2009גיל ורדסיפלה

בנות 10013גב01:19.78הפועל מועדון קרית אתא2009שיארגז
בנות 10013גב01:20.39מכבי ראשון לציון 2009SEALSאנהגולדברג
בנות 10013גב01:20.63הפועל גליל עליון2009נמיסחרשוק

בנות 10013גב01:21.17הפועל עמק חפר2009ג'אנאותד
בנות 10013גב01:22.89הפועל כפר סבא ב. ב.2009דניאלברוורמן

בנות 10013גב01:23.34הפועל כפר סבא ב. ב.2009מאיהסלטר
בנות 10013גב01:23.65הפועל פליפר חדרה2009עופרישגן

בנות 10013גב01:23.70הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009מאיהבירנס
בנות 10013גב01:23.87מכבי קרית ביאליק2009גוליהבן ארי

בנות 10013גב01:24.10הפועל גליל עליון2009תמרשדה
בנות 10013גב01:24.21הפועל ג'מים אילת2009קיםעאמר

בנות 10013גב01:24.21ע.ל.ה עצמה רעננה2009שיאבני
בנות 10013גב01:24.85הפועל עמק יזרעאל2009שירהבן יאיש
בנות 10013גב01:25.04הפועל פתח תקווה כדור מים2009דריהפיודורוב

בנות 10013גב01:25.56מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009רונישמואלוב
בנות 10013גב01:25.67מ.ס. רמלה2009הילהפארג

בנות 10013גב01:26.53מכבי כפר המכביה2009אגם דסטיגר
בנות 10013גב01:26.66מכבי פ.מ. רעות2009תמרבנצור

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 10013גב01:06.68מכבי ראשון לציון 2009SEALSגילירותם

בנים 10013גב01:08.60הפועל מועדון קרית אתא2009השאםזיד
בנים 10013גב01:10.46הפועל דולפין נתניה2009ענברמסילתי

בנים 10013גב01:12.49הפועל ירושלים2009אביתרנאור
בנים 10013גב01:12.97בני הרצליה2009הראלאברהם
בנים 10013גב01:13.04הפועל דולפין נתניה2009יותםגרסיה

בנים 10013גב01:13.07הפועל עומר2009יגאלמצניקוב
בנים 10013גב01:13.57הפועל קרית טבעון2009איתיסלע

בנים 10013גב01:14.45הפועל דולפין נתניה2009אנדריייאקימיאוק
בנים 10013גב01:14.50מכבי קרית אונו2009יותםסיון
בנים 10013גב01:15.15מכבי ראשון לציון 2009SEALSאריאלחגי

בנים 10013גב01:15.19הפועל בת ים2009עומרחווה
בנים 10013גב01:15.22מכבי פ.מ. רעות2009נועםמסובי

בנים 10013גב01:15.33מכבי קרית ביאליק2009שוןליובומסקי
בנים 10013גב01:15.38מכבי ראשון לציון 2009SEALSאוריאןניימן

בנים 10013גב01:16.41הפועל שחייני הנגב2009נועםלבובסקי
בנים 10013גב01:16.52הפועל שחייני הנגב2009אמיתיקורן

בנים 10013גב01:16.82בני הרצליה2009נועםפרבר
בנים 10013גב01:17.21מכבי כפר המכביה2009איתמרשובל

בנים 10013גב01:17.27הפועל עמק חפר2009מוחמדלידאוי



בנים 10013גב01:17.37הפועל איאן קלנסואה2009מסעדסרסור
בנים 10013גב01:17.40מכבי אשדוד2009רוןהסל

בנים 10013גב01:17.50הפועל אולימפ נתניה2009גרנטמיליקיאן 
בנים 10013גב01:17.59הפועל ירושלים2009אריקגורודצקי

בנים 10013גב01:17.61מכבי וייסגל2009גלעדשושן
בנים 10013גב01:17.71מכבי קרית ביאליק2009בריחלדמן

בנים 10013גב01:17.88מכבי כפר המכביה2009רוםלנדה
בנים 10013גב01:17.91הפועל עמק חפר2009שוןצ'רגייב

בנים 10013גב01:18.13ע.ל.ה עצמה רעננה2009רןלוי
בנים 10013גב01:18.20מכבי חיפה2009יעקבחיניץ

בנים 10013גב01:18.31מכבי שוהם2009מאורגולן
בנים 10013גב01:18.68הפועל ירושלים2009איתילרין
בנים 10013גב01:19.08הפועל ירושלים2009יובלסרי

בנים 10013גב01:19.12הפועל מועדון קרית אתא2009עידןברוכמן

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 10014גב01:05.34הפועל ירושלים2008בןפאחט
בנים 10014גב01:05.40מכבי כפר המכביה2008דניאלנג'אר

בנים 10014גב01:07.60הפועל ירושלים2008יונתןדי פורטו
בנים 10014גב01:08.22מכבי קרית אונו2008תוםבר צבי
בנים 10014גב01:08.90הפועל דולפין נתניה2008מריאלבר און
בנים 10014גב01:08.91מכבי חיפה2008פאדיחאיק

בנים 10014גב01:09.57הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2008יהליאללוף
בנים 10014גב01:09.60מכבי ראשון לציון 2008SEALSעידואייזנברג

בנים 10014גב01:09.72מכבי כפר המכביה2008אסףסקל
בנים 10014גב01:09.76מכבי פ.מ. רעות2008עידוהזה

בנים 10014גב01:10.42מכבי ראשון לציון 2008SEALSאלןמירקין
בנים 10014גב01:10.54הפועל בית איל2008ניבליפשולץ

בנים 10014גב01:10.89מכבי ראשון לציון 2008SEALSאביבחזן
בנים 10014גב01:12.13מכבי קרית ביאליק2008איתיארד

בנים 10014גב01:12.35מכבי פ.מ. רעות2008תמירסמויליץ
בנים 10014גב01:12.43הפועל עמק יזרעאל2008יצחקשרם

בנים 10014גב01:12.43הפועל גליל עליון2008עידורז
בנים 10014גב01:12.54הפועל מועדון קרית אתא2008שוןשטרן

בנים 10014גב01:12.63מכבי קרית ביאליק2008גלרוןסיטניקוב
בנים 10014גב01:12.80מכבי קרית ביאליק2008עומררגב

בנים 10014גב01:12.87הפועל עמק חפר2008עילייפרסלר פז
בנים 10014גב01:12.93מכבי ראשון לציון 2008SEALSירדןזיידמן נביא

בנים 10014גב01:13.01מכבי חיפה2008רוןאלקין
בנים 10014גב01:13.09מכבי חיפה2008ראזיאבו חרש

בנים 10014גב01:13.13מ.ס. רמלה2008סרגייחודוסובסקי
בנים 10014גב01:13.14הפועל דולפין נתניה2008יבגנידורפמן גלבורדו

בנים 10014גב01:13.21הפועל פתח תקווה כדור מים2008תמירקייזר
בנים 10014גב01:13.48מכבי ראשון לציון 2008SEALSאלוןמנדל

בנים 10014גב01:13.91ירושלים רבתי2008עילאיכהן
בנים 10014גב01:14.01מכבי ראשון לציון 2008SEALSשגיאכהן

בנים 10014גב01:14.10הפועל עמק יזרעאל2008יונתןרולניק
בנים 10014גב01:14.12מכבי נהריה2008מקסיםשר

בנים 10014גב01:14.33מכבי אשדוד2008אלירןזסלבסקי
בנים 10014גב01:14.85מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2008יהליכהן



גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 20012מעורב02:49.37מכבי שוהם2010דפנהזוטא

בנות 20012מעורב02:49.69הפועל דולפין נתניה2010שחרכשריאן
בנות 20012מעורב02:53.49מכבי חיפה2010סולומיהגברילוב

בנות 20012מעורב02:54.06מכבי קרית ביאליק2010ליאלפבריקנט
בנות 20012מעורב02:55.34בני הרצליה2010גליהמגן

בנות 20012מעורב02:56.40מכבי קרית ביאליק2010אליאנהבריזגונוב
בנות 20012מעורב02:56.40מכבי פ.מ. רעות2010רייןאזולאי

בנות 20012מעורב02:56.67מכבי ראשון לציון 2010SEALSשמשרוני
בנות 20012מעורב02:56.94הפועל קרית טבעון2010מאידגן

בנות 20012מעורב02:57.17הפועל עמק יזרעאל2010נגהמגל
בנות 20012מעורב02:57.59הפועל עמק חפר2010תמרוייסלר ברנד

בנות 20012מעורב02:58.40הפועל דולפין נתניה2010נעמהחזן
בנות 20012מעורב02:59.54מכבי כפר המכביה2010מאינגר

בנות 20012מעורב02:59.70מכבי כפר המכביה2010רות רייס
בנות 20012מעורב03:01.04הפועל בית איל2010יסמיןגלסמן

בנות 20012מעורב03:01.75מכבי כפר המכביה2010ליזהקרסיוב
בנות 20012מעורב03:03.26מכבי קרית ביאליק2010אדוהברקוביץ

בנות 20012מעורב03:03.66מכבי תל אביב2010תםסקר
בנות 20012מעורב03:03.74הפועל אולימפ נתניה2010אמיליהמרצ'נקו

בנות 20012מעורב03:04.93הפועל כפר סבא ב. ב.2010עמנואלסטרוז
בנות 20012מעורב03:05.25הפועל שחייני הנגב2010הללסוברי
בנות 20012מעורב03:05.27הפועל דולפין נתניה2010ירדןטרני

בנות 20012מעורב03:06.48הפועל מ.א משגב2010דיאנהקומיסרובה
בנות 20012מעורב03:07.69הפועל דולפין נתניה2010נויהאזימוב

בנות 20012מעורב03:09.21מכבי תמנון פרדסיה2010אליסהיאקיאמסב
בנות 20012מעורב03:10.29מכבי כפר המכביה2010איליבן דוד
בנות 20012מעורב03:10.33הפועל עירוני מודיעין2010תהלפרדו
בנות 20012מעורב03:10.72הפועל ירושלים2010אילהגליס

בנות 20012מעורב03:11.16מכבי חיפה2010עדןאינזדי
בנות 20012מעורב03:12.33מכבי תמנון פרדסיה2010לוטםהולדשטיין

בנות 20012מעורב03:14.02הפועל עירוני הוד השרון2010יריןקינן
בנות 20012מעורב03:14.09הפועל עירוני הוד השרון2010אלהבלום
בנות 20012מעורב03:15.01הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010זיופוקס

בנות 20012מעורב03:17.92מכבי נהריה2010רונימדר

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 20012מעורב02:36.65הפועל ירושלים2010מרקקריוצ'קין

בנים 20012מעורב02:39.74הפועל נס ציונה2010ענבריוסקוביץ לב ארי
בנים 20012מעורב02:42.40הפועל דולפין נתניה2010איתיבירגר

בנים 20012מעורב02:42.87הפועל עמק חפר2010יונתןנדל
בנים 20012מעורב02:44.94מכבי ראשון לציון 2010SEALSאיתינקיס
בנים 20012מעורב02:45.77מכבי ראשון לציון 2010SEALSיואבזהר

בנים 20012מעורב02:48.19מכבי פ.מ. רעות2010רוןזילברברג
בנים 20012מעורב02:48.60הפועל בית איל2010איתמרסוויד

בנים 20012מעורב02:51.44הפועל אילת2010ייגורקוסטין
בנים 20012מעורב02:51.94בני הרצליה2010זאב רועידימונד

בנים 20012מעורב02:52.10בני הרצליה2010רוןסברדליק
בנים 20012מעורב02:52.25מכבי פ.מ. רעות2010אלוןלשמנוב



בנים 20012מעורב02:52.48הפועל עומר2010מקסיםדמציוק
בנים 20012מעורב02:52.56הפועל קרית טבעון2010יונידגן

בנים 20012מעורב02:52.65מכבי חיפה2010דודוייסבורג
בנים 20012מעורב02:53.01מכבי קרית אונו2010ליאורמלכי

בנים 20012מעורב02:53.43הפועל בת ים2010יונתן לפטניקוב
בנים 20012מעורב02:55.06מכבי קרית ביאליק2010דניאלפטרובסקי

בנים 20012מעורב02:55.29הפועל פתח תקווה כדור מים2010נועםמאיר
בנים 20012מעורב02:56.02מכבי תל אביב2010מתןפולג

בנים 20012מעורב02:56.21מכבי תל אביב2010גיאישראל
בנים 20012מעורב02:56.52מכבי קרית ביאליק2010דודדמיטרייב

בנים 20012מעורב02:57.04מכבי פ.מ. רעות2010יואבוייס
בנים 20012מעורב02:57.09מכבי קרית ביאליק2010לבוולובסקי
בנים 20012מעורב02:57.15מכבי וייסגל2010הראללמפרט

בנים 20012מעורב02:57.48מכבי תמנון פרדסיה2010איתןאגייב
בנים 20012מעורב03:00.86מכבי פ.מ. רעות2010אוריהמלטה

בנים 20012מעורב03:00.89הפועל דולפין נתניה2010נועםמלול
בנים 20012מעורב03:01.11בני הרצליה2010דורוןאבישי

בנים 20012מעורב03:01.42מכבי חיפה2010מארקליכוביץ
בנים 20012מעורב03:02.67הפועל מ.א משגב2010בןלנדאו

בנים 20012מעורב03:04.33מכבי חיפה2010דניאלקרמינסקי
בנים 20012מעורב03:04.34מכבי כפר המכביה2010עידןטל

בנים 20012מעורב03:05.39מכבי קרית ביאליק2010שוןברסקי

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 20013מעורב02:33.45מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה
בנות 20013מעורב02:39.59מכבי קרית ביאליק2009עדןהודרה

בנות 20013מעורב02:40.97מכבי כפר המכביה2009נעםקזאז
בנות 20013מעורב02:41.34מכבי חיפה2009דיאנהקוריאקין

בנות 20013מעורב02:41.81מכבי פ.מ. רעות2009נועהקליש
בנות 20013מעורב02:43.38מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאןנידרהופר
בנות 20013מעורב02:43.45מכבי נהריה2009עינבזומרפלד

בנות 20013מעורב02:43.61הפועל אולימפ נתניה2009אדוהפרקש
בנות 20013מעורב02:44.30הפועל שחייני הנגב2009גאיהגוטמן

בנות 20013מעורב02:45.27מכבי קרית ביאליק2009מריהקרבקוב
בנות 20013מעורב02:46.10מכבי ראשון לציון 2009SEALSנטעאפשטיין מעוז

בנות 20013מעורב02:46.61מכבי קרית ביאליק2009הילהלרנר
בנות 20013מעורב02:47.62מכבי שוהם2009שחרשגיא

בנות 20013מעורב02:48.66מכבי חיפה2009טטיאנהמחמוד
בנות 20013מעורב02:49.97מכבי פ.מ. רעות2009אביגילרגב

בנות 20013מעורב02:50.16מכבי ראשון לציון 2009SEALSפישרנועם
בנות 20013מעורב02:50.29מכבי ראשון לציון 2009SEALS אילהקיש
בנות 20013מעורב02:50.75מכבי וייסגל2009נועהקרני

בנות 20013מעורב02:51.14הפועל עירוני הוד השרון2009אנהאנטין
בנות 20013מעורב02:51.30הפועל דולפין נתניה2009אלמהיחזקאלי

בנות 20013מעורב02:52.39הפועל דולפין נתניה2009עמיתהיבל
בנות 20013מעורב02:52.46הפועל דולפין נתניה2009גאיהמלכי

בנות 20013מעורב02:52.72הפועל דולפין נתניה2009פלגלוי
בנות 20013מעורב02:52.75מכבי פ.מ. רעות2009אבישגשורק

בנות 20013מעורב02:53.11מכבי קרית ביאליק2009דומיניקהקוציובה
בנות 20013מעורב02:53.46מכבי ראשון לציון 2009SEALSדנהגמליי



בנות 20013מעורב02:53.50הפועל עמק יזרעאל2009אמהרייבו
בנות 20013מעורב02:53.86מכבי תל אביב2009אלהאגוזי
בנות 20013מעורב02:55.20מכבי וייסגל2009אריאלשחר
בנות 20013מעורב02:55.99מכבי תל אביב2009לורהמזור

בנות 20013מעורב03:00.18מכבי פ.מ. רעות2009תמרבנצור
בנות 20013מעורב03:00.23מכבי נצרת 2009גינארפידיא

בנות 20013מעורב03:00.48מכבי תל אביב2009עומריששון טשקנט
בנות 20013מעורב03:00.67מכבי קרית ביאליק2009אליסרומנובסקי

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 20013מעורב02:24.63מכבי ראשון לציון 2009SEALSגילירותם
בנים 20013מעורב02:31.77הפועל דולפין נתניה2009אורידשא
בנים 20013מעורב02:33.36מכבי קרית אונו2009יותםסיון

בנים 20013מעורב02:33.69מכבי קרית אונו2009עידושפייזר
בנים 20013מעורב02:33.73הפועל אולימפ נתניה2009דניאלקיסלוק
בנים 20013מעורב02:34.72הפועל דולפין נתניה2009ענברמסילתי

בנים 20013מעורב02:36.99הפועל דולפין נתניה2009יותםגרסיה
בנים 20013מעורב02:37.13בני הרצליה2009רוני יצחקסופיר
בנים 20013מעורב02:38.33הפועל שחייני הנגב2009ניתאימאיר

בנים 20013מעורב02:39.17בני הרצליה2009הראלאברהם
בנים 20013מעורב02:40.48מכבי תמנון פרדסיה2009תורןלוין

בנים 20013מעורב02:41.41מכבי כפר המכביה2009אלוןפינס
בנים 20013מעורב02:41.53הפועל עמק חפר2009נריפאר

בנים 20013מעורב02:42.07הפועל עמק חפר2009מוחמדלידאוי
בנים 20013מעורב02:42.08מכבי ראשון לציון 2009SEALSלביאדמלין

בנים 20013מעורב02:42.59מכבי שוהם2009מיכאלבירנבאום
בנים 20013מעורב02:43.91מכבי קרית ביאליק2009אדםקיזנר

בנים 20013מעורב02:44.42מכבי קרית ביאליק2009איתיארקה
בנים 20013מעורב02:45.28מכבי חיפה2009מוריאלרוזנפלד

בנים 20013מעורב02:47.80מכבי שוהם2009אופקוקנין
בנים 20013מעורב02:47.91הפועל עירוני הוד השרון2009אריאל עידודה-בר

בנים 20013מעורב02:48.90הפועל שחייני הנגב2009נירלוי
בנים 20013מעורב02:49.11מכבי כפר המכביה2009איתמרשובל

בנים 20013מעורב02:49.44הפועל איאן קלנסואה2009מסעדסרסור
בנים 20013מעורב02:49.59מכבי נהריה2009אלכסנדרמירסון
בנים 20013מעורב02:49.72הפועל עירוני הוד השרון2009רנימזרחי
בנים 20013מעורב02:49.98מכבי וייסגל2009יונתןקפלן
בנים 20013מעורב02:50.08הפועל עמק חפר2009הללסלע

בנים 20013מעורב02:50.27ע.ל.ה עצמה רעננה2009רןלוי
בנים 20013מעורב02:50.49מכבי קרית ביאליק2009שוןליובומסקי

בנים 20013מעורב02:50.91מכבי קרית ביאליק2009אריאלישראלי
בנים 20013מעורב02:51.20מכבי פ.מ. רעות2009איתמריעקובי

בנים 20013מעורב02:51.30הפועל ירושלים2009דניאלכהן
בנים 20013מעורב02:51.34מכבי חיפה2009יעקבחיניץ

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 20014מעורב02:21.71מועדון ספורט מיתר2008אליעזר יצחקאורלוב

בנים 20014מעורב02:22.77הפועל דולפין נתניה2008לאופיאסטרו
בנים 20014מעורב02:22.97מכבי כפר המכביה2008מרקטלר
בנים 20014מעורב02:27.08מכבי ראשון לציון 2008SEALSאביבחזן



בנים 20014מעורב02:28.73מכבי חיפה2008איתןמייליקר
בנים 20014מעורב02:30.89הפועל עמק חפר2008עפריגולן

בנים 20014מעורב02:31.01בני הרצליה2008סאווהבליק
בנים 20014מעורב02:31.59הפועל עירוני הוד השרון2008סתיושנער

בנים 20014מעורב02:32.61מכבי קרית אונו2008עמיתמסרמן
בנים 20014מעורב02:33.83הפועל ירושלים2008אילנחמיה
בנים 20014מעורב02:33.88מכבי קרית אונו2008תוםבר צבי
בנים 20014מעורב02:34.03מכבי כפר המכביה2008דניאלנג'אר

בנים 20014מעורב02:34.19הפועל עמק יזרעאל2008רוברטלוין
בנים 20014מעורב02:34.20הפועל ירושלים2008יונתןדי פורטו
בנים 20014מעורב02:34.21הפועל דולפין נתניה2008איתןגאוגזייב

בנים 20014מעורב02:34.76מכבי פ.מ. רעות2008יותםאיל
בנים 20014מעורב02:36.38מכבי חיפה2008איתיקורנברג

בנים 20014מעורב02:37.11הפועל עמק יזרעאל2008יצחקשרם
בנים 20014מעורב02:38.12הפועל עמק חפר2008עילייפרסלר פז

בנים 20014מעורב02:38.20הפועל ירושלים2008דודמירונצ
בנים 20014מעורב02:38.39הפועל ירושלים2008איתםהכהן
בנים 20014מעורב02:38.59הפועל שחייני הנגב2008נדבפרץ

בנים 20014מעורב02:38.70מכבי ראשון לציון 2008SEALSמארקברונפמן
בנים 20014מעורב02:39.04מכבי פ.מ. רעות2008אדרמושקוביץ

בנים 20014מעורב02:39.66מכבי ראשון לציון 2008SEALSאלןמירקין
בנים 20014מעורב02:39.77מכבי ראשון לציון 2008SEALSטלחפיזוב
בנים 20014מעורב02:40.22מכבי ראשון לציון 2008SEALSרוןחפיזוב

בנים 20014מעורב02:41.46מכבי וייסגל2008דניאללבדב
בנים 20014מעורב02:41.99מכבי קרית ביאליק2008סוהילאשקר

בנים 20014מעורב02:42.08מכבי חיפה2008ראזיאבו חרש
בנים 20014מעורב02:44.11בני הרצליה2008יואבמרום
בנים 20014מעורב02:44.96ע.ל.ה עצמה רעננה2008דןדובמן
בנים 20014מעורב02:46.31מכבי חיפה2008רוןחייקין

בנים 20014מעורב02:47.20מכבי שוהם2008זיואלישע

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 10012חופשי01:06.27מכבי פ.מ. רעות2010אוריכהן

בנות 10012חופשי01:07.47הפועל בת ים2010אביברכאח
בנות 10012חופשי01:07.58הפועל עמק חפר2010יובליומטוביאן

בנות 10012חופשי01:08.52מכבי שוהם2010מיהפלג
בנות 10012חופשי01:09.95הפועל עמק יזרעאל2010נגהמגל

בנות 10012חופשי01:11.00מכבי נצרת 2010ליאןסמארה
בנות 10012חופשי01:11.17בני הרצליה2010גליהמגן

בנות 10012חופשי01:11.99מכבי כפר המכביה2010רות רייס
בנות 10012חופשי01:12.66מכבי פ.מ. רעות2010אמיליחנוכייב

בנות 10012חופשי01:12.69מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010נוגהבן מנחם
בנות 10012חופשי01:13.06הפועל מועדון קרית אתא2010ניבהראל

בנות 10012חופשי01:13.16מכבי תמנון פרדסיה2010ליהאבלביץ
בנות 10012חופשי01:13.42מכבי חיפה2010קאריןסובורובר

בנות 10012חופשי01:13.49הפועל כפר סבא ב. ב.2010אליןסמארה
בנות 10012חופשי01:13.56מכבי נצרת 2010סלואשתיווי

בנות 10012חופשי01:13.72מכבי שוהם2010רונירדנסקי
בנות 10012חופשי01:14.16מכבי נהריה2010שובליקוטי

בנות 10012חופשי01:14.19הפועל לב הגליל סח'נין2010מרים אבו ריא 



בנות 10012חופשי01:14.39הפועל עמק חפר2010תמרוייסלר ברנד
בנות 10012חופשי01:14.42הפועל עמק יזרעאל2010גליפרנקל

בנות 10012חופשי01:14.59הפועל עומר2010שירדוידוביץ'
בנות 10012חופשי01:14.68מכבי כפר המכביה2010ליזהקרסיוב

בנות 10012חופשי01:14.79הפועל אולימפ נתניה2010אמיליהמרצ'נקו
בנות 10012חופשי01:15.16הפועל לב הגליל סח'נין2010נורזבידה 
בנות 10012חופשי01:15.39הפועל דולפין נתניה2010הילהראובני

בנות 10012חופשי01:15.44הפועל כפר סבא ב. ב.2010עופריזיו
בנות 10012חופשי01:15.50מכבי וייסגל2010גאיהבניס

בנות 10012חופשי01:15.53מכבי חיפה2010עלמהגסיוק
בנות 10012חופשי01:15.65מכבי פ.מ. רעות2010אמהחזן וייטרוב
בנות 10012חופשי01:15.94מכבי סח'נין2010ליןסנעאללה

בנות 10012חופשי01:16.07הפועל עירוני הוד השרון2010אלהבלום
בנות 10012חופשי01:16.21הפועל דולפין נתניה2010מיכלקוזירב

בנות 10012חופשי01:16.76הפועל עמק חפר2010כנרתנתן
בנות 10012חופשי01:16.83מכבי שוהם2010קרקלהשרה

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 10012חופשי01:03.77הפועל כפר סבא ב. ב.2010תומררוזנר

בנים 10012חופשי01:04.85הפועל אילת2010ייגורקוסטין
בנים 10012חופשי01:05.47הפועל ירושלים2010מרקקריוצ'קין

בנים 10012חופשי01:05.74הפועל עמק חפר2010יונתןנדל
בנים 10012חופשי01:05.90הפועל שחייני הנגב2010מארקלרנר

בנים 10012חופשי01:06.28הפועל עומר2010דמיטריירובוי
בנים 10012חופשי01:06.45מ.ס. רמלה2010איגורסבלייב
בנים 10012חופשי01:07.69מכבי נהריה2010איתןאלנברג

בנים 10012חופשי01:08.04הפועל מועדון קרית אתא2010אליסולמן
בנים 10012חופשי01:08.27מכבי נצרת 2010לואיחמדאן

בנים 10012חופשי01:08.47מכבי אשדוד2010יוסףמור
בנים 10012חופשי01:09.07הפועל ירושלים2010עמיתלרין

בנים 10012חופשי01:09.32הפועל אולימפ נתניה2010רותםאפשטיין
בנים 10012חופשי01:09.44קאנטרי כפר ורדים2010אלעד קושניריוב

בנים 10012חופשי01:09.55קאנטרי כפר ורדים2010אוריאלכהן
בנים 10012חופשי01:09.86מכבי תמנון פרדסיה2010איתןאגייב

בנים 10012חופשי01:09.96הפועל עירוני מודיעין2010אריאלקרמפץ
בנים 10012חופשי01:10.00הפועל דולפין נתניה2010ליאםגליקמן
בנים 10012חופשי01:10.10מ.ס. רמלה2010נעםארונוב

בנים 10012חופשי01:10.23הפועל בת ים2010מיכאל כץ
בנים 10012חופשי01:10.33הפועל דולפין נתניה2010נעםשקד

בנים 10012חופשי01:10.57הפועל גליל עליון2010יניבגוטמן
בנים 10012חופשי01:10.63הפועל באר שבע2010אורינסים
בנים 10012חופשי01:11.35הפועל בת ים2010ברקאדם

בנים 10012חופשי01:11.47מכבי נהריה2010טוםשטיינגרט
בנים 10012חופשי01:11.83מכבי ראשון לציון 2010SEALSבןקריב

בנים 10012חופשי01:11.95מכבי חיפה2010יונתןסטרימובסקי
בנים 10012חופשי01:12.08הפועל ירושלים2010עידןאהרוני

בנים 10012חופשי01:12.19הפועל פתח תקווה כדור מים2010דניאלקריוקוב
בנים 10012חופשי01:12.23הפועל מ.א משגב2010ריףכהן

בנים 10012חופשי01:12.51מכבי תל אביב2010אדםטורגובצקי
בנים 10012חופשי01:12.82הפועל באר טוביה2010נוהאפרתי בקרמן



בנים 10012חופשי01:13.09מכבי נצרת 2010ג'ורג'סארג
בנים 10012חופשי01:13.15מכבי ראשון לציון 2010SEALSרומןזיננקו

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 10013חופשי01:02.84הפועל אולימפ נתניה2009רבקהאנדרוביץ

בנות 10013חופשי01:03.03מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה
בנות 10013חופשי01:04.89מכבי אשדוד2009רוניחן גולדנברג

בנות 10013חופשי01:05.33מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2009גליבן משה
בנות 10013חופשי01:06.13מכבי חיפה2009רויטלברניט

בנות 10013חופשי01:06.91בני הרצליה2009שירהפנד גיר
בנות 10013חופשי01:07.27הפועל ג'מים אילת2009מוראללוף
בנות 10013חופשי01:07.49מכבי קרית ביאליק2009דנהחלדמן

בנות 10013חופשי01:07.87מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009רוניארנר
בנות 10013חופשי01:08.20מכבי ראשון לציון 2009SEALSנטעאפשטיין מעוז

בנות 10013חופשי01:08.29מכבי חיפה2009טטיאנהמחמוד
בנות 10013חופשי01:08.41מכבי וייסגל2009נועהקרסיק

בנות 10013חופשי01:08.52מכבי שוהם2009שחרשגיא
בנות 10013חופשי01:09.36הפועל דולפין נתניה2009ליאםטלפינסקי

בנות 10013חופשי01:09.40בני הרצליה2009נטלי שרהמקליס
בנות 10013חופשי01:09.99מכבי וייסגל2009נועהקרני

בנות 10013חופשי01:10.20מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאורלזרוב
בנות 10013חופשי01:10.22מכבי קרית ביאליק2009דומיניקהקוציובה

בנות 10013חופשי01:10.27מ.ס. רמלה2009יהודיתדרעי
בנות 10013חופשי01:10.54הפועל פליפר חדרה2009עופרישגן

בנות 10013חופשי01:10.67הפועל לב הגליל סח'נין2009ראניהאבו ריא 
בנות 10013חופשי01:10.91הפועל פתח תקווה כדור מים2009דריהפיודורוב

בנות 10013חופשי01:11.22הפועל גליל עליון2009נעהאדרי
בנות 10013חופשי01:11.37מכבי פ.מ. רעות2009רותםזיו

בנות 10013חופשי01:11.41הפועל עמק חפר2009יובלאיסמן
בנות 10013חופשי01:11.52הפועל מועדון קרית אתא2009שיארגז
בנות 10013חופשי01:11.58הפועל בת ים2009רניםבואב
בנות 10013חופשי01:11.87הפועל פתח תקווה כדור מים2009שירההכהן

בנות 10013חופשי01:11.92מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009שירידוד
בנות 10013חופשי01:12.11מכבי תל אביב2009לורהמזור

בנות 10013חופשי01:13.07הפועל עמק יזרעאל2009שירהבן יאיש
בנות 10013חופשי01:13.48מ.ס. רמלה2009הילהפארג

בנות 10013חופשי01:14.04הפועל עירוני הוד השרון2009תמרבר יוסף
בנות 10013חופשי01:14.14הפועל גליל עליון2009תמרשדה

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 10013חופשי00:59.74הפועל בת ים2009דניסטוקרב

בנים 10013חופשי01:00.63הפועל מועדון קרית אתא2009השאםזיד
בנים 10013חופשי01:01.36מכבי שוהם2009בןגולדנברג

בנים 10013חופשי01:02.36מכבי ראשון לציון 2009SEALSאריאלחגי
בנים 10013חופשי01:02.39בני הרצליה2009עמיתקסטן מגורי

בנים 10013חופשי01:02.66מכבי פ.מ. רעות2009נועםמסובי
בנים 10013חופשי01:03.42מכבי נצרת 2009באסםמח'זומי

בנים 10013חופשי01:04.07הפועל פליפר חדרה2009מתןימין
בנים 10013חופשי01:04.42הפועל דולפין נתניה2009יהונתן ברונורוזנבלט

בנים 10013חופשי01:05.59מכבי אשדוד2009דניז'ובנר



בנים 10013חופשי01:05.62הפועל אולימפ נתניה2009איתמרבילינסון
בנים 10013חופשי01:05.63הפועל אולימפ נתניה2009גרנטמיליקיאן 
בנים 10013חופשי01:05.64מכבי קרית ביאליק2009מקסיםשיינפלד
בנים 10013חופשי01:06.26הפועל פליפר חדרה2009גדעוןאברהם

בנים 10013חופשי01:06.52הפועל בת ים2009יבגניאושינסקי
בנים 10013חופשי01:06.58מכבי שוהם2009עמיתמזרחי
בנים 10013חופשי01:06.61הפועל שחייני הנגב2009לביאשמשי
בנים 10013חופשי01:06.80מכבי קרית אונו2009מתןעמיר

בנים 10013חופשי01:06.82הפועל דולפין נתניה2009רוןמרקיזנו
בנים 10013חופשי01:07.35הפועל קרית טבעון2009איתיסלע

בנים 10013חופשי01:07.41הפועל דולפין נתניה2009גלוסצקי
בנים 10013חופשי01:07.47מכבי סח'נין2009עומרסייד אחמד

בנים 10013חופשי01:07.65הפועל נס ציונה2009איתןטייבלום
בנים 10013חופשי01:07.66הפועל אילת2009נתנאלסימקין

בנים 10013חופשי01:07.67מכבי ראשון לציון 2009SEALSבר לאוןאסתרין
בנים 10013חופשי01:07.80הפועל עמק חפר2009מוחמדלידאוי

בנים 10013חופשי01:07.83הפועל דולפין נתניה2009עידוגבריאלי
בנים 10013חופשי01:07.84הפועל שחייני הנגב2009נועםלבובסקי
בנים 10013חופשי01:07.91מכבי קרית ביאליק2009דודצוקרמן
בנים 10013חופשי01:08.07הפועל ירושלים2009מקסשמריה
בנים 10013חופשי01:08.12הפועל מועדון קרית אתא2009עידןברוכמן

בנים 10013חופשי01:08.44הפועל עמק חפר2009הללסלע
בנים 10013חופשי01:08.56הפועל באר טוביה2009נועםזהבי

בנים 10013חופשי01:08.82מכבי כפר המכביה2009איילסידיס

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 10014חופשי00:57.04הפועל ירושלים2008בןפאחט

בנים 10014חופשי00:57.34מכבי כפר המכביה2008אסףסקל
בנים 10014חופשי00:58.17הפועל דולפין נתניה2008מריאלבר און
בנים 10014חופשי00:58.77מכבי ראשון לציון 2008SEALSיריןשמאי

בנים 10014חופשי00:58.79מכבי פ.מ. רעות2008עידוהזה
בנים 10014חופשי00:58.85מכבי חיפה2008קירילגרסימנקו

בנים 10014חופשי00:58.86הפועל אולימפ נתניה2008שליוויכמן
בנים 10014חופשי00:59.57הפועל בת ים2008עומריעבדלשאפי

בנים 10014חופשי00:59.78מכבי ראשון לציון 2008SEALSלידוררחמן
בנים 10014חופשי00:59.92הפועל עירוני הוד השרון2008סתיושנער

בנים 10014חופשי01:00.19מכבי ראשון לציון 2008SEALSמארקברונפמן
בנים 10014חופשי01:00.40הפועל עמק יזרעאל2008רוברטלוין
בנים 10014חופשי01:00.42מכבי ראשון לציון 2008SEALSשגיאכהן

בנים 10014חופשי01:00.58ע.ל.ה עצמה רעננה2008אדםטילמן
בנים 10014חופשי01:00.59הפועל ג'מים אילת2008עמריבן טובים

בנים 10014חופשי01:00.70הפועל באר טוביה2008אמיתיאלון
בנים 10014חופשי01:00.86הפועל מועדון קרית אתא2008שוןשטרן
בנים 10014חופשי01:00.87הפועל עומר2008עידורייכל
בנים 10014חופשי01:01.20בני הרצליה2008יונתןפילה
בנים 10014חופשי01:01.22מכבי נהריה2008יובלבוקין

בנים 10014חופשי01:01.35הפועל גליל עליון2008זוהריצחקי
בנים 10014חופשי01:01.43מכבי פ.מ. רעות2008תמירסמויליץ

בנים 10014חופשי01:01.47מכבי אושן חדרה2008אוסידעומר
בנים 10014חופשי01:01.58הפועל ירושלים2008ישיביבי



בנים 10014חופשי01:01.67הפועל גליל עליון2008עידורז
בנים 10014חופשי01:01.77מכבי קרית ביאליק2008רועיקינן

בנים 10014חופשי01:02.11מכבי פ.מ. רעות2008אריאלרחמילביץ
בנים 10014חופשי01:02.14מכבי ראשון לציון 2008SEALSרוןחפיזוב
בנים 10014חופשי01:02.63הפועל ירושלים2008אילנחמיה
בנים 10014חופשי01:03.19מכבי אשדוד2008לידןקיצמן
בנים 10014חופשי01:03.47מכבי חיפה2008יאגוריליוכין

בנים 10014חופשי01:03.68מכבי חיפה2008יאירישי
בנים 10014חופשי01:03.73מכבי ראשון לציון 2008SEALSטלחפיזוב

בנים 10014חופשי01:03.97הפועל לב הגליל סח'נין2008סמיחאבו גמעה 

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 10012חזה01:23.30הפועל דולפין נתניה2010שחרכשריאן
בנות 10012חזה01:26.61הפועל דולפין נתניה2010נויהאזימוב
בנות 10012חזה01:26.68הפועל שחייני הנגב2010הללסוברי
בנות 10012חזה01:27.53הפועל מועדון קרית אתא2010ניבהראל
בנות 10012חזה01:30.03מכבי תל אביב2010שירהסמל

בנות 10012חזה01:30.50מ.ס. רמלה2010אדריאנהמנסה
בנות 10012חזה01:30.71מכבי כפר המכביה2010מאינגר
בנות 10012חזה01:31.54הפועל קרית טבעון2010מאידגן

בנות 10012חזה01:32.14מ.ס. רמלה2010מאימיריל
בנות 10012חזה01:33.33מכבי אשדוד2010חן-פזזלויצקי

בנות 10012חזה01:34.11מכבי תמנון פרדסיה2010לוטםהולדשטיין
בנות 10012חזה01:34.30הפועל עירוני הוד השרון2010יובלביצקוב שושני

בנות 10012חזה01:34.75הפועל בית איל2010יסמיןגלסמן
בנות 10012חזה01:35.51הפועל כפר סבא ב. ב.2010עמנואלסטרוז

בנות 10012חזה01:35.67מכבי תמנון פרדסיה2010ליהיארון
בנות 10012חזה01:35.72הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010זיופוקס

בנות 10012חזה01:36.05מכבי תל אביב2010נועהזמר
בנות 10012חזה01:36.27מכבי וייסגל2010אריאלמזרחי
בנות 10012חזה01:36.35הפועל באר טוביה2010גללויטין

בנות 10012חזה01:36.62מכבי קרית ביאליק2010אדוהברקוביץ
בנות 10012חזה01:36.73הפועל מ.א משגב2010דיאנהקומיסרובה

בנות 10012חזה01:36.89מכבי חיפה2010עדןאינזדי
בנות 10012חזה01:37.17מכבי כפר המכביה2010אמילירדעי

בנות 10012חזה01:37.31הפועל עמק חפר2010יובלגוטלר
בנות 10012חזה01:37.40מכבי כפר המכביה2010איליבן דוד

בנות 10012חזה01:37.45מכבי חיפה2010מאיההולינגר
בנות 10012חזה01:38.78מכבי תמנון פרדסיה2010אליסהיאקיאמסב

בנות 10012חזה01:38.79בני הרצליה2010דניאלהפקיליס
בנות 10012חזה01:39.73מכבי סח'נין2010ליןסנעאללה

בנות 10012חזה01:39.75מכבי פ.מ. רעות2010אלירון
בנות 10012חזה01:40.34הפועל באר טוביה2010רומיזהבי
בנות 10012חזה01:41.24מכבי ירושלים2010שחרחסון

בנות 10012חזה01:41.59הפועל עמק חפר2010תמרכרמל
בנות 10012חזה01:43.12הפועל עירוני הוד השרון2010ברהדרי

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 10012חזה01:23.40הפועל ירושלים2010מרקקריוצ'קין

בנים 10012חזה01:28.89מכבי תל אביב2010מתןפולג



בנים 10012חזה01:29.17הפועל בת ים2010אריאלזורבסקי
בנים 10012חזה01:29.95מכבי קרית ביאליק2010דניאלפטרובסקי
בנים 10012חזה01:29.98בני הרצליה2010רוןסברדליק

בנים 10012חזה01:29.99הפועל עומר2010מקסיםדמציוק
בנים 10012חזה01:30.14הפועל פתח תקווה כדור מים2010נועםמאיר

בנים 10012חזה01:30.83מכבי נהריה2010איתןאלנברג
בנים 10012חזה01:32.05מכבי פ.מ. רעות2010רוןזילברברג

בנים 10012חזה01:32.52קאנטרי כפר ורדים2010אוריאלכהן
בנים 10012חזה01:32.77הפועל עמק חפר2010יונתןנדל
בנים 10012חזה01:34.19הפועל קרית טבעון2010יונידגן

בנים 10012חזה01:34.55הפועל דולפין נתניה2010איתיאפנגר
בנים 10012חזה01:34.64הפועל דולפין נתניה2010גיאפאוקר

בנים 10012חזה01:34.67מכבי אשדוד2010ניקיטהמוסולוב
בנים 10012חזה01:35.45מכבי חיפה2010מארקליכוביץ

בנים 10012חזה01:35.55מכבי כפר המכביה2010אורןברכר
בנים 10012חזה01:36.53מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010עבריטל יניב

בנים 10012חזה01:36.59מכבי ראשון לציון 2010SEALSגיאכדורי
בנים 10012חזה01:36.77מכבי נצרת 2010ג'וליאןזהר

בנים 10012חזה01:37.19מכבי וייסגל2010גלעדהולנד
בנים 10012חזה01:37.23מכבי נהריה2010טוםשטיינגרט

בנים 10012חזה01:37.68מכבי פ.מ. רעות2010יואבוייס
בנים 10012חזה01:37.91הפועל באר טוביה2010נוהאפרתי בקרמן

בנים 10012חזה01:37.97מכבי תל אביב2010גיאישראל
בנים 10012חזה01:38.13מכבי נהריה2010טימופייברזובסקי

בנים 10012חזה01:38.41הפועל דולפין נתניה2010נועםאביטל
בנים 10012חזה01:38.48מכבי וייסגל2010הראללמפרט

בנים 10012חזה01:38.62מכבי נצרת 2010מהדישריף
בנים 10012חזה01:38.63מכבי תמנון פרדסיה2010בןאלוני

בנים 10012חזה01:38.94מכבי אשדוד2010איתמרמזרחי
בנים 10012חזה01:39.97הפועל עמק חפר2010ארבלגביש

בנים 10012חזה01:40.00הפועל מ.א משגב2010ריףכהן
בנים 10012חזה01:40.02מכבי ראשון לציון 2010SEALSבןקריב

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 10013חזה01:20.11מ.ס. רמלה2009יליזבטהפרולוב
בנות 10013חזה01:21.27הפועל שחייני הנגב2009גאיהגוטמן
בנות 10013חזה01:22.20מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009טומיליטאי

בנות 10013חזה01:24.07הפועל אולימפ נתניה2009אדוהפרקש
בנות 10013חזה01:25.46מכבי קרית ביאליק2009מריהקרבקוב
בנות 10013חזה01:26.51מכבי כפר המכביה2009אוהגולצוב

בנות 10013חזה01:26.73מכבי נהריה2009עינבזומרפלד
בנות 10013חזה01:27.42הפועל כפר סבא ב. ב.2009דניאלברוורמן

בנות 10013חזה01:27.54מכבי ראשון לציון 2009SEALS אילהקיש
בנות 10013חזה01:27.92מכבי פ.מ. רעות2009אבישגשורק
בנות 10013חזה01:28.16מכבי וייסגל2009אריאלשחר

בנות 10013חזה01:28.22מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאןנידרהופר
בנות 10013חזה01:28.29הפועל ג'מים אילת2009מוראללוף
בנות 10013חזה01:28.40מכבי ראשון לציון 2009SEALSפישרנועם
בנות 10013חזה01:28.52מכבי קרית ביאליק2009הילהלרנר

בנות 10013חזה01:28.63הפועל עירוני הוד השרון2009אנהאנטין



בנות 10013חזה01:28.65הפועל דולפין נתניה2009חןזינגר
בנות 10013חזה01:28.69הפועל בת ים2009גורבניובה אלינה 

בנות 10013חזה01:28.99הפועל דולפין נתניה2009אלמהיחזקאלי
בנות 10013חזה01:29.01מכבי פ.מ. רעות2009אביגילרגב

בנות 10013חזה01:29.41מכבי פ.מ. רעות2009תמרבנצור
בנות 10013חזה01:29.46הפועל ג'מים אילת2009קיםעאמר

בנות 10013חזה01:30.06מכבי ראשון לציון 2009SEALSטליברנהיים
בנות 10013חזה01:31.24הפועל בת ים2009רניםבואב

בנות 10013חזה01:31.25הפועל פתח תקווה כדור מים2009ולריהפינקל
בנות 10013חזה01:31.29הפועל דולפין נתניה2009פלגלוי

בנות 10013חזה01:31.73הפועל דולפין נתניה2009עמיתהיבל
בנות 10013חזה01:31.88מכבי תל אביב2009יובלקריסטל

בנות 10013חזה01:32.05מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009רונישמואלוב
בנות 10013חזה01:32.38הפועל גליל עליון2009נעהאדרי

בנות 10013חזה01:33.07הפועל כפר סבא ב. ב.2009רוסלנהבשארה
בנות 10013חזה01:33.65מכבי ראשון לציון 2009SEALSדנהגמליי

בנות 10013חזה01:33.88מכבי תל אביב2009עומריששון טשקנט
בנות 10013חזה01:34.34מכבי תל אביב2009ליהילוי

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 10013חזה01:15.89מכבי ראשון לציון 2009SEALSגילירותם
בנים 10013חזה01:16.60הפועל דולפין נתניה2009אורידשא

בנים 10013חזה01:17.99הפועל דולפין נתניה2009יותםגרסיה
בנים 10013חזה01:18.81הפועל עומר2009יגאלמצניקוב

בנים 10013חזה01:19.09מכבי קרית ביאליק2009אדםקיזנר
בנים 10013חזה01:21.09מכבי נצרת 2009באסםמח'זומי

בנים 10013חזה01:21.41מכבי ראשון לציון 2009SEALSלביאדמלין
בנים 10013חזה01:22.99מכבי תמנון פרדסיה2009תורןלוין

בנים 10013חזה01:23.21בני הרצליה2009רוני יצחקסופיר
בנים 10013חזה01:23.37מכבי ראשון לציון 2009SEALSבר לאוןאסתרין
בנים 10013חזה01:23.96הפועל אולימפ נתניה2009דניאלקיסלוק
בנים 10013חזה01:24.00הפועל אולימפ נתניה2009איתמרבילינסון

בנים 10013חזה01:24.04הפועל איאן קלנסואה2009מסעדסרסור
בנים 10013חזה01:24.53מכבי שוהם2009אופקוקנין
בנים 10013חזה01:25.62הפועל עמק חפר2009נריפאר

בנים 10013חזה01:25.63הפועל עירוני הוד השרון2009רנימזרחי
בנים 10013חזה01:26.47מכבי אשדוד2009רוןהסל

בנים 10013חזה01:26.53מכבי שוהם2009מיכאלבירנבאום
בנים 10013חזה01:26.55הפועל עומר2009ליאונובק
בנים 10013חזה01:26.88הפועל עירוני הוד השרון2009אופקמרק

בנים 10013חזה01:27.72הפועל שחייני הנגב2009נירלוי
בנים 10013חזה01:28.44מכבי תל אביב2009יונתןקרסיק

בנים 10013חזה01:28.67בני הרצליה2009הראלאברהם
בנים 10013חזה2009Eilat Swimming01:29.16אלכסנדריפימנקו

בנים 10013חזה01:29.18הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009איתןמוזס
בנים 10013חזה01:29.55מכבי וייסגל2009יונתןקפלן

בנים 10013חזה01:30.03מכבי חיפה2009מוריאלרוזנפלד
בנים 10013חזה01:30.64מכבי ראשון לציון 2009SEALSאלוןברמן

בנים 10013חזה01:30.84מכבי כפר המכביה2009ברקאיסדן
בנים 10013חזה01:30.86מכבי וייסגל2009נועםשני



בנים 10013חזה01:30.91הפועל עמק חפר2009שוןצ'רגייב
בנים 10013חזה01:31.30הפועל דולפין נתניה2009נתנאליאגודייב

בנים 10013חזה01:31.98מכבי כפר המכביה2009איתמרשובל
בנים 10013חזה01:32.69הפועל עמק חפר2009אלוןגפני

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 10014חזה01:09.89מכבי כפר המכביה2008מרקטלר

בנים 10014חזה01:13.34מכבי חיפה2008איתןמייליקר
בנים 10014חזה01:15.26מ.ס. רמלה2008מוחמדאבו לבן

בנים 10014חזה01:17.97הפועל ירושלים2008ישיביבי
בנים 10014חזה01:18.10מכבי ראשון לציון 2008SEALSאביבחזן

בנים 10014חזה01:18.87מכבי אשדוד2008איילביטון
בנים 10014חזה01:19.00הפועל עמק חפר2008עפריגולן
בנים 10014חזה01:19.26הפועל באר טוביה2008אמיתיאלון

בנים 10014חזה01:20.18מכבי ראשון לציון 2008SEALSרוםשלם
בנים 10014חזה01:21.05מכבי קרית ביאליק2008סוהילאשקר

בנים 10014חזה01:21.14מכבי אשדוד2008אלירןזסלבסקי
בנים 10014חזה01:21.20מכבי חיפה2008ארתורסמסון

בנים 10014חזה01:21.23מכבי פ.מ. רעות2008אדרמושקוביץ
בנים 10014חזה01:21.30מכבי קרית אונו2008אילוןאיגל
בנים 10014חזה01:22.28הפועל ירושלים2008נעםדהן

בנים 10014חזה01:22.89הפועל מ.א משגב2008תוםגלייזר
בנים 10014חזה01:22.91הפועל ירושלים2008דודמירונצ
בנים 10014חזה01:23.51מכבי ראשון לציון 2008SEALSמיקיטהבוייקה

בנים 10014חזה01:23.55הפועל עמק יזרעאל2008נדבלהב
בנים 10014חזה01:24.04מכבי חיפה2008רוןחייקין
בנים 10014חזה01:24.10הפועל איאן קלנסואה2008עותמאןדאאוד
בנים 10014חזה01:24.19מכבי תל אביב2008יונתןסולטר
בנים 10014חזה01:25.04הפועל ירושלים2008לביאכהנא

בנים 10014חזה01:25.34מכבי נצרת 2008אנטוניוזהר
בנים 10014חזה01:25.61הפועל עירוני הוד השרון2008יהליאתרן

בנים 10014חזה01:25.71הפועל דולפין נתניה2008איתיראובני
בנים 10014חזה01:26.31הפועל עומר2008יובלביצ'וצקי
בנים 10014חזה01:27.19מכבי נהריה2008אדריאןצ'יובוטרו
בנים 10014חזה01:27.28הפועל ירושלים2008סאמרעבידאת

בנים 10014חזה01:27.37מכבי סח'נין2008יזןחידרי
בנים 10014חזה01:27.53הפועל נס ציונה2008יאירשמש
בנים 10014חזה01:27.61מכבי נהריה2008יובלבוקין
בנים 10014חזה01:29.13הפועל פתח תקווה כדור מים2008אורצוזוי

בנים 10014חזה01:30.52הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2008נדבבן שמחון

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 20012פרפר02:46.59מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010עדןפרוצנקו

בנות 20012פרפר02:49.27הפועל גליל עליון2010זואיולפיש
בנות 20012פרפר02:54.24הפועל דולפין נתניה2010תמריאנובסקי

בנות 20012פרפר02:55.65הפועל עמק חפר2010תמרוייסלר ברנד
בנות 20012פרפר02:56.06הפועל בת ים2010אביברכאח
בנות 20012פרפר02:56.95מכבי כפר המכביה2010תהלאלבז
בנות 20012פרפר03:01.85מכבי שוהם2010דפנהזוטא

בנות 20012פרפר03:06.03מכבי קרית ביאליק2010אליאנהבריזגונוב



בנות 20012פרפר03:07.25הפועל דולפין נתניה2010נעמהחזן
בנות 20012פרפר03:14.60הפועל שחייני הנגב2010אליאןשלמייב
בנות 20012פרפר03:16.31מכבי תמנון פרדסיה2010ליהאבלביץ

בנות 20012פרפר03:25.16בני הרצליה2010גילהירש
בנות 20012פרפר03:26.03מכבי תמנון פרדסיה2010רנהאילת

בנות 20012פרפר03:26.96מכבי קרית אונו2010שירה נעמהאבידור
בנות 20012פרפר03:39.43בני הרצליה2010היליפתאל

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 20012פרפר02:37.74מכבי ראשון לציון 2010SEALSאיתינקיס

בנים 20012פרפר02:38.56הפועל בת ים2010מרקסגלוביץ
בנים 20012פרפר02:48.43הפועל אולימפ נתניה2010דניאלפלייטמן 

בנים 20012פרפר02:50.60מכבי ראשון לציון 2010SEALSיואבזהר
בנים 20012פרפר02:50.93הפועל דולפין נתניה2010רוןבר און

בנים 20012פרפר02:50.96הפועל בת ים2010מיכאל כץ
בנים 20012פרפר02:53.37מכבי קרית ביאליק2010שוןפומברג

בנים 20012פרפר02:55.29הפועל בת ים2010עידוטורשו
בנים 20012פרפר02:56.63הפועל שחייני הנגב2010מארקלרנר

בנים 20012פרפר02:59.80הפועל בת ים2010יונתן לפטניקוב
בנים 20012פרפר03:00.15הפועל בית איל2010איתמרסוויד
בנים 20012פרפר03:02.89הפועל עמק חפר2010עופריכהן

בנים 20012פרפר03:04.35מכבי פ.מ. רעות2010אופירשרון
בנים 20012פרפר03:06.22בני הרצליה2010זאב רועידימונד

בנים 20012פרפר03:08.79מכבי קרית ביאליק2010לבוולובסקי
בנים 20012פרפר03:09.59מכבי קרית אונו2010רןסלע

בנים 20012פרפר03:09.88מכבי קרית ביאליק2010שוןברסקי
בנים 20012פרפר03:12.99הפועל מ.א משגב2010בןלנדאו
בנים 20012פרפר03:13.18הפועל דולפין נתניה2010נועםמלול

בנים 20012פרפר03:16.65מכבי כפר המכביה2010אדםנרודיצקי
בנים 20012פרפר03:19.25מכבי תל אביב2010דניאלרז

בנים 20012פרפר03:19.98מכבי פ.מ. רעות2010אוריהמלטה
בנים 20012פרפר03:20.41הפועל דולפין נתניה2010מקסלנדו 

בנים 20012פרפר03:22.70מכבי אשדוד2010אלוןשטיינברג
בנים 20012פרפר03:39.82הפועל באר טוביה2010מעייןסנטו

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 20013פרפר02:33.11הפועל כפר סבא ב. ב.2009איילתנשיקאוה גייטהיים

בנות 20013פרפר02:38.56הפועל בת ים2009פילאר מריהחשמה
בנות 20013פרפר02:41.55הפועל בת ים2009יקטרינהשודרנקו
בנות 20013פרפר02:41.81הפועל בת ים2009פרלהחשמה

בנות 20013פרפר02:43.18מכבי כפר המכביה2009נעםקזאז
בנות 20013פרפר02:46.06מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009זהרכהן הרפניסט

בנות 20013פרפר02:48.09מכבי קרית ביאליק2009עדןהודרה
בנות 20013פרפר02:48.17הפועל פתח תקווה כדור מים2009שירההכהן
בנות 20013פרפר02:52.98מכבי וייסגל2009אלהמנה
בנות 20013פרפר02:54.54הפועל שחייני הנגב2009רונייפרח

בנות 20013פרפר02:59.45מכבי קרית ביאליק2009עמיתואקנין
בנות 20013פרפר03:01.13מכבי וייסגל2009גיל ורדסיפלה

בנות 20013פרפר03:01.44מכבי תל אביב2009אלהאגוזי
בנות 20013פרפר03:03.38הפועל בת ים2009נופרסחרוב



בנות 20013פרפר03:04.34בני הרצליה2009לירינידם
בנות 20013פרפר03:08.46מכבי קרית אונו2009מיקהקוגן

בנות 20013פרפר03:10.40הפועל עמק חפר2009אביבמרטינז
בנות 20013פרפר03:10.65בני הרצליה2009ענתטנקל

בנות 20013פרפר03:11.30בני הרצליה2009שירהורן מרחב
בנות 20013פרפר03:14.73הפועל גליל עליון2009נמיסחרשוק

בנות 20013פרפר03:14.75מכבי ראשון לציון 2009SEALSיהליבק
בנות 20013פרפר03:15.49הפועל פתח תקווה כדור מים2009תמרוסינג

בנות 20013פרפר03:16.72הפועל עירוני הוד השרון2009תמרבר יוסף
בנות 20013פרפר03:19.43הפועל כפר סבא ב. ב.2009אלהבאוך
בנות 20013פרפר03:23.49הפועל עירוני הוד השרון2009עומררביץ

בנות 20013פרפר03:24.56מכבי אשדוד2009אליאןשפירא

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 20013פרפר02:29.98הפועל עמק חפר2009מישלאגרונוב

בנים 20013פרפר02:33.25בני הרצליה2009עמיתקסטן מגורי
בנים 20013פרפר02:34.37הפועל פליפר חדרה2009מתןימין
בנים 20013פרפר02:41.87מכבי וייסגל2009אריאלאלון

בנים 20013פרפר02:43.29מכבי שוהם2009בןגולדנברג
בנים 20013פרפר02:46.19הפועל עומר2009אלוןטרויאק
בנים 20013פרפר02:47.41מכבי קרית אונו2009עידושפייזר

בנים 20013פרפר02:47.96הפועל בת ים2009יבגניאושינסקי
בנים 20013פרפר02:48.26הפועל בת ים2009רוסלןאגלאוטין

בנים 20013פרפר02:48.45מכבי קרית ביאליק2009איתיארקה
בנים 20013פרפר02:49.91מכבי שוהם2009עמיתמזרחי
בנים 20013פרפר02:50.01הפועל בת ים2009אריקגלוזמן

בנים 20013פרפר02:51.63הפועל ירושלים2009דניאלכהן
בנים 20013פרפר02:53.65מכבי קרית ביאליק2009נירדרוקר
בנים 20013פרפר02:54.33הפועל עירוני הוד השרון2009אריאל עידודה-בר
בנים 20013פרפר02:56.78מכבי פ.מ. רעות2009איתמריעקובי

בנים 20013פרפר02:56.84בני הרצליה2009נועםסלעי
בנים 20013פרפר02:56.92הפועל ירושלים2009מקסשמריה

בנים 20013פרפר02:56.98מכבי חיפה2009יעקבחיניץ
בנים 20013פרפר02:58.59מכבי קרית ביאליק2009אריאלישראלי

בנים 20013פרפר02:59.91מכבי חיפה2009אהודאלגר
בנים 20013פרפר03:03.57הפועל שחייני הנגב2009לביאשמשי
בנים 20013פרפר03:04.42מכבי קרית ביאליק2009בריחלדמן

בנים 20013פרפר03:05.12מכבי שוהם2009עידואייזיקס
בנים 20013פרפר03:07.37מכבי קרית ביאליק2009עידןקוגן

בנים 20013פרפר03:07.44מכבי שוהם2009כרמלסביצקי
בנים 20013פרפר03:07.61הפועל ירושלים2009עמיתכהן

בנים 20013פרפר03:11.64מכבי חיפה2009שוןמכליס
בנים 20013פרפר03:13.28הפועל כפר סבא ב. ב.2009אביבשמואלי

בנים 20013פרפר03:14.27בני הרצליה2009תומרפכט
בנים 20013פרפר03:18.03הפועל פתח תקווה כדור מים2009גיאגלוזמן

בנים 20013פרפר03:22.71מכבי כפר המכביה2009דןצוק רמון

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 20014פרפר02:23.37מועדון ספורט מיתר2008אליעזר יצחקאורלוב

בנים 20014פרפר02:27.39הפועל עירוני הוד השרון2008רוםקינן



בנים 20014פרפר02:28.54הפועל ירושלים2008תמירניסן
בנים 20014פרפר02:31.67הפועל ירושלים2008איתםהכהן
בנים 20014פרפר02:33.13בני הרצליה2008עמיתבוינגו

בנים 20014פרפר02:33.26הפועל דולפין נתניה2008איתןגאוגזייב
בנים 20014פרפר02:33.77מכבי ראשון לציון 2008SEALSעידואייזנברג

בנים 20014פרפר02:34.25בני הרצליה2008סאווהבליק
בנים 20014פרפר02:35.72מכבי ראשון לציון 2008SEALSניקז׳וקובסקי

בנים 20014פרפר02:35.87מכבי קרית אונו2008תוםבר צבי
בנים 20014פרפר02:36.73מכבי קרית אונו2008עמיתמסרמן
בנים 20014פרפר02:38.27הפועל עמק יזרעאל2008יונתןרולניק

בנים 20014פרפר02:38.35הפועל בית שמש2008דניאליודין
בנים 20014פרפר02:38.72מכבי ראשון לציון 2008SEALSלידוררחמן

בנים 20014פרפר02:39.08הפועל בת ים2008דניאלניקולייב
בנים 20014פרפר02:39.19מכבי חיפה2008איתיקורנברג

בנים 20014פרפר02:39.86הפועל שחייני הנגב2008נדבפרץ
בנים 20014פרפר02:41.05מכבי תל אביב2008יהונתן גלבנימין
בנים 20014פרפר02:45.32ע.ל.ה עצמה רעננה2008אדםטילמן
בנים 20014פרפר02:49.90בני הרצליה2008יואבמרום
בנים 20014פרפר02:57.73הפועל פתח תקווה כדור מים2008תמירקייזר

בנים 20014פרפר02:58.79מכבי חיפה2008יאירישי
בנים 20014פרפר03:02.25בני הרצליה2008ארישץ

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 20012חזה03:03.01הפועל דולפין נתניה2010שחרכשריאן

בנות 20012חזה03:03.10הפועל שחייני הנגב2010הללסוברי
בנות 20012חזה03:09.39הפועל דולפין נתניה2010נויהאזימוב
בנות 20012חזה03:09.47הפועל מועדון קרית אתא2010ניבהראל

בנות 20012חזה03:12.41מכבי אשדוד2010חן-פזזלויצקי
בנות 20012חזה03:14.49מכבי שוהם2010דפנהזוטא

בנות 20012חזה03:14.54מ.ס. רמלה2010מאימיריל
בנות 20012חזה03:14.66מכבי תל אביב2010שירהסמל
בנות 20012חזה03:15.54מכבי כפר המכביה2010מאינגר

בנות 20012חזה03:17.95מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010עדןפרוצנקו
בנות 20012חזה03:18.12מ.ס. רמלה2010אדריאנהמנסה

בנות 20012חזה03:19.07מכבי תמנון פרדסיה2010לוטםהולדשטיין
בנות 20012חזה03:20.29הפועל כפר סבא ב. ב.2010עמנואלסטרוז

בנות 20012חזה03:20.68הפועל קרית טבעון2010מאידגן
בנות 20012חזה03:21.57מכבי שוהם2010מיהפלג

בנות 20012חזה03:22.04הפועל בת ים2010ליאורהקלטיצוק
בנות 20012חזה03:22.23הפועל עירוני הוד השרון2010יובלביצקוב שושני

בנות 20012חזה03:23.87מכבי קרית ביאליק2010אדוהברקוביץ
בנות 20012חזה03:23.97בני הרצליה2010דניאלהפקיליס

בנות 20012חזה03:25.24הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010זיופוקס
בנות 20012חזה03:26.67מכבי חיפה2010עדןאינזדי

בנות 20012חזה03:27.58מכבי קרית אונו2010שירה נעמהאבידור
בנות 20012חזה03:27.81הפועל עמק חפר2010יובלגוטלר
בנות 20012חזה03:31.71מכבי כפר המכביה2010אמילירדעי
בנות 20012חזה03:33.66מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010אלהבלאו

בנות 20012חזה03:33.74הפועל עמק חפר2010תמרכרמל
בנות 20012חזה03:35.11הפועל עירוני הוד השרון2010יריןקינן



בנות 20012חזה03:35.22מכבי תמנון פרדסיה2010ליהיארון
בנות 20012חזה03:36.52הפועל באר טוביה2010רומיזהבי

בנות 20012חזה03:36.62מכבי סח'נין2010ליןסנעאללה
בנות 20012חזה03:36.77הפועל כפר סבא ב. ב.2010תמרהורשבסקי

בנות 20012חזה03:37.27מכבי חיפה2010נעמהמוניצור
בנות 20012חזה03:37.36מכבי ירושלים2010שחרחסון

בנות 20012חזה03:37.55מכבי פ.מ. רעות2010אלירון

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 20012חזה03:04.37מכבי פ.מ. רעות2010רוןזילברברג
בנים 20012חזה03:05.40הפועל בת ים2010מרקסגלוביץ
בנים 20012חזה03:06.13הפועל בת ים2010אריאלזורבסקי

בנים 20012חזה03:08.39מכבי קרית ביאליק2010דניאלפטרובסקי
בנים 20012חזה03:08.81מכבי נהריה2010איתןאלנברג

בנים 20012חזה03:08.82מכבי תל אביב2010מתןפולג
בנים 20012חזה03:09.11בני הרצליה2010יהונתןרבין

בנים 20012חזה03:14.50הפועל פתח תקווה כדור מים2010נועםמאיר
בנים 20012חזה03:16.44הפועל קרית טבעון2010יונידגן

בנים 20012חזה03:17.66הפועל דולפין נתניה2010גיאפאוקר
בנים 20012חזה03:18.40הפועל עומר2010מקסיםדמציוק

בנים 20012חזה03:19.47מכבי פ.מ. רעות2010יואבוייס
בנים 20012חזה03:20.82הפועל דולפין נתניה2010איתיאפנגר

בנים 20012חזה03:22.24מכבי חיפה2010מארקליכוביץ
בנים 20012חזה03:25.05הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010בועזשטריימר

בנים 20012חזה03:25.31מכבי וייסגל2010גלעדהולנד
בנים 20012חזה03:26.37מכבי ראשון לציון 2010SEALSגיאכדורי

בנים 20012חזה03:27.43מכבי חיפה2010דודוייסבורג
בנים 20012חזה03:27.65הפועל עמק חפר2010ארבלגביש
בנים 20012חזה03:27.83מכבי תמנון פרדסיה2010בןאלוני

בנים 20012חזה03:28.30מכבי אשדוד2010ניקיטהמוסולוב
בנים 20012חזה03:28.35מכבי נצרת 2010ג'וליאןזהר

בנים 20012חזה03:29.73מכבי כפר המכביה2010אורןברכר
בנים 20012חזה03:29.75מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010עבריטל יניב

בנים 20012חזה03:32.10מכבי נצרת 2010ג'ורג'זהר
בנים 20012חזה03:32.28מכבי אשדוד2010איתמרמזרחי
בנים 20012חזה03:32.78מכבי קרית אונו2010ליאורמלכי
בנים 20012חזה03:33.46מכבי נצרת 2010מהדישריף

בנים 20012חזה03:33.50מכבי קרית ביאליק2010אורילוין

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 20013חזה02:49.92מ.ס. רמלה2009יליזבטהפרולוב
בנות 20013חזה02:57.11מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009טומיליטאי

בנות 20013חזה02:57.95הפועל אולימפ נתניה2009אדוהפרקש
בנות 20013חזה02:58.15מכבי קרית ביאליק2009מריהקרבקוב

בנות 20013חזה02:58.92הפועל שחייני הנגב2009גאיהגוטמן
בנות 20013חזה02:59.75מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009אביהבלומברג

בנות 20013חזה03:00.68מכבי כפר המכביה2009נעםקזאז
בנות 20013חזה03:04.50מכבי ראשון לציון 2009SEALSפישרנועם

בנות 20013חזה03:04.63מכבי נהריה2009עינבזומרפלד
בנות 20013חזה03:04.86הפועל עירוני הוד השרון2009אנהאנטין



בנות 20013חזה03:06.14הפועל דולפין נתניה2009אלמהיחזקאלי
בנות 20013חזה03:06.60מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאןנידרהופר

בנות 20013חזה03:07.74מכבי וייסגל2009אריאלשחר
בנות 20013חזה03:10.37מכבי פ.מ. רעות2009אביגילרגב

בנות 20013חזה03:10.54הפועל בת ים2009גורבניובה אלינה 
בנות 20013חזה03:10.89מכבי פ.מ. רעות2009אבישגשורק

בנות 20013חזה03:11.98מכבי ראשון לציון 2009SEALSטליברנהיים
בנות 20013חזה03:12.21הפועל דולפין נתניה2009פלגלוי

בנות 20013חזה03:12.73מכבי קרית אונו2009נעהאלבו
בנות 20013חזה03:13.42מכבי קרית ביאליק2009הילהלרנר
בנות 20013חזה03:13.99הפועל דולפין נתניה2009חןזינגר

בנות 20013חזה03:15.20מכבי תל אביב2009יובלקריסטל
בנות 20013חזה03:16.24הפועל פתח תקווה כדור מים2009ולריהפינקל
בנות 20013חזה03:16.70הפועל ג'מים אילת2009קיםעאמר
בנות 20013חזה03:16.91הפועל דולפין נתניה2009עמיתהיבל

בנות 20013חזה03:16.96מכבי פ.מ. רעות2009תמרבנצור
בנות 20013חזה03:17.10הפועל כפר סבא ב. ב.2009רוסלנהבשארה
בנות 20013חזה03:19.04מכבי וייסגל2009נגהגולדברג

בנות 20013חזה03:19.54מכבי קרית ביאליק2009אליסרומנובסקי
בנות 20013חזה03:20.18מכבי תל אביב2009עומריששון טשקנט

בנות 20013חזה03:20.87מכבי קרית אונו2009ירדןסדן
בנות 20013חזה03:21.71מכבי ראשון לציון 2009SEALSדנהגמליי
בנות 20013חזה03:21.81הפועל בת ים2009רניםבואב
בנות 20013חזה03:22.25הפועל באר טוביה2009נועםונציה

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 20013חזה02:45.78הפועל דולפין נתניה2009אורידשא

בנים 20013חזה02:48.34הפועל דולפין נתניה2009יותםגרסיה
בנים 20013חזה02:53.58מכבי ראשון לציון 2009SEALSבר לאוןאסתרין

בנים 20013חזה02:54.55בני הרצליה2009רוני יצחקסופיר
בנים 20013חזה02:57.90מכבי תמנון פרדסיה2009תורןלוין

בנים 20013חזה02:57.92מכבי נצרת 2009באסםמח'זומי
בנים 20013חזה02:58.49הפועל אולימפ נתניה2009איתמרבילינסון

בנים 20013חזה02:58.99מכבי קרית ביאליק2009אדםקיזנר
בנים 20013חזה02:59.58מכבי ראשון לציון 2009SEALSלביאדמלין
בנים 20013חזה03:04.98מכבי אשדוד2009רוןהסל
בנים 20013חזה03:05.65מכבי שוהם2009אופקוקנין
בנים 20013חזה03:05.98הפועל עומר2009ליאונובק

בנים 20013חזה03:06.13מכבי תל אביב2009יונתןקרסיק
בנים 20013חזה03:06.39הפועל עירוני הוד השרון2009רנימזרחי

בנים 20013חזה03:07.53מכבי שוהם2009מיכאלבירנבאום
בנים 20013חזה03:08.13מכבי כפר המכביה2009אלוןפינס

בנים 20013חזה03:08.91הפועל שחייני הנגב2009נירלוי
בנים 20013חזה03:10.54הפועל דולפין נתניה2009נתנאליאגודייב
בנים 20013חזה03:12.37מכבי חיפה2009מוריאלרוזנפלד

בנים 20013חזה03:12.69מכבי כפר המכביה2009ברקאיסדן
בנים 20013חזה03:13.39הפועל עירוני הוד השרון2009אופקמרק
בנים 20013חזה03:14.94הפועל ירושלים2009דניאלכהן

בנים 20013חזה03:15.27הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009איתןמוזס
בנים 20013חזה03:15.63מכבי וייסגל2009יונתןקפלן



בנים 20013חזה03:16.14הפועל עמק חפר2009אלוןגפני
בנים 20013חזה03:16.91מכבי נצרת 2009אדוארדעאנק

בנים 20013חזה03:17.02הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009נווהבן שמואל
בנים 20013חזה03:17.10הפועל ירושלים2009עמיתכהן
בנים 20013חזה03:19.17הפועל מ.א משגב2009נועםעוז

בנים 20013חזה03:21.46מכבי חיפה2009תמירקבלרצ'יק
בנים 20013חזה03:23.19בני הרצליה2009תומרפכט

בנים 20013חזה03:23.44מכבי חיפה2009שוןמכליס
בנים 20013חזה03:23.47מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ברפישלביץ

בנים 20013חזה03:23.91הפועל פתח תקווה כדור מים2009אדםפרוג

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 20014חזה02:35.36מכבי כפר המכביה2008מרקטלר

בנים 20014חזה02:38.04מכבי חיפה2008איתןמייליקר
בנים 20014חזה02:44.33מ.ס. רמלה2008מוחמדאבו לבן

בנים 20014חזה02:50.20הפועל ירושלים2008ישיביבי
בנים 20014חזה02:50.25מכבי ראשון לציון 2008SEALSרוםשלם
בנים 20014חזה02:50.96הפועל עמק חפר2008עפריגולן
בנים 20014חזה02:52.90הפועל עמק יזרעאל2008רוברטלוין
בנים 20014חזה02:53.77הפועל ירושלים2008נעםדהן

בנים 20014חזה02:54.22מכבי פ.מ. רעות2008אדרמושקוביץ
בנים 20014חזה02:54.48מכבי פ.מ. רעות2008יותםאיל

בנים 20014חזה02:54.51מכבי אשדוד2008אלירןזסלבסקי
בנים 20014חזה02:56.04מכבי קרית ביאליק2008סוהילאשקר
בנים 20014חזה02:57.48הפועל מ.א משגב2008תוםגלייזר

בנים 20014חזה02:58.34מכבי ראשון לציון 2008SEALSמיקיטהבוייקה
בנים 20014חזה02:58.71הפועל שחייני הנגב2008נדבפרץ

בנים 20014חזה02:59.50מכבי חיפה2008ארתורסמסון
בנים 20014חזה03:00.46הפועל ירושלים2008דודמירונצ
בנים 20014חזה03:01.35הפועל ירושלים2008לביאכהנא
בנים 20014חזה03:01.54מכבי קרית אונו2008אילוןאיגל
בנים 20014חזה03:02.50מכבי אשדוד2008איילביטון

בנים 20014חזה03:03.34מכבי נהריה2008אדריאןצ'יובוטרו
בנים 20014חזה03:03.50מכבי תל אביב2008יונתןסולטר

בנים 20014חזה03:03.66הפועל עמק יזרעאל2008נדבלהב
בנים 20014חזה03:03.66מכבי חיפה2008רוןחייקין

בנים 20014חזה03:04.05מכבי אשדוד2008דניאלבריאטינסקי
בנים 20014חזה03:05.53הפועל עירוני הוד השרון2008יהליאתרן

בנים 20014חזה03:06.34מכבי נצרת 2008אנטוניוזהר
בנים 20014חזה03:07.79הפועל עומר2008יובלביצ'וצקי
בנים 20014חזה03:08.05הפועל ירושלים2008סאמרעבידאת

בנים 20014חזה03:08.81הפועל פתח תקווה כדור מים2008אורצוזוי
בנים 20014חזה03:08.89הפועל נס ציונה2008יאירשמש

בנים 20014חזה03:08.99הפועל כפר סבא ב. ב.2008איתןבן חיים
בנים 20014חזה03:13.74מכבי נצרת 2008ראמיאבו שקארה

בנים 20014חזה03:14.13הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2008נדבבן שמחון

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 5012חופשי00:30.43מכבי ראשון לציון 2010SEALSשמשרוני



בנות 5012חופשי00:30.95הפועל עמק יזרעאל2010נגהמגל
בנות 5012חופשי00:31.53הפועל בת ים2010אביברכאח

בנות 5012חופשי00:31.55מכבי נצרת 2010ליאןסמארה
בנות 5012חופשי00:31.59מכבי שוהם2010מיהפלג
בנות 5012חופשי00:31.73בני הרצליה2010גליהמגן

בנות 5012חופשי00:32.07הפועל עמק חפר2010אופקשלו אטלס
בנות 5012חופשי00:32.27מכבי נצרת 2010סלואשתיווי

בנות 5012חופשי00:32.35הפועל עירוני הוד השרון2010אלהבלום
בנות 5012חופשי00:32.50הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010זיופוקס

בנות 5012חופשי00:32.72בני הרצליה2010דניאלהפקיליס
בנות 5012חופשי00:32.75הפועל עומר2010שירדוידוביץ'
בנות 5012חופשי00:32.76מכבי פ.מ. רעות2010אמיליחנוכייב

בנות 5012חופשי00:32.83מכבי חיפה2010קאריןסובורובר
בנות 5012חופשי00:32.96הפועל שחייני הנגב2010אליאןשלמייב

בנות 5012חופשי00:33.01מכבי כפר המכביה2010מאינגר
בנות 5012חופשי2010Eilat Swimming00:33.15אנסטסיהלוסקי

בנות 5012חופשי00:33.24הפועל לב הגליל סח'נין2010מרים אבו ריא 
בנות 5012חופשי00:33.28הפועל מ.א משגב2010דיאנהקומיסרובה

בנות 5012חופשי00:33.40מכבי נהריה2010שובליקוטי
בנות 5012חופשי00:33.54מכבי סח'נין2010ליןסנעאללה

בנות 5012חופשי00:33.64הפועל מועדון קרית אתא2010ניבהראל
בנות 5012חופשי00:33.82מכבי תל אביב2010שירהסמל

בנות 5012חופשי00:33.85הפועל לב הגליל סח'נין2010נורזבידה 
בנות 5012חופשי00:33.86מכבי פ.מ. רעות2010אמהחזן וייטרוב

בנות 5012חופשי00:33.90הפועל דולפין נתניה2010מיכלקוזירב
בנות 5012חופשי00:33.98הפועל פתח תקווה כדור מים2010ליאןבהט
בנות 5012חופשי00:34.08הפועל עירוני הוד השרון2010יערהבאום

בנות 5012חופשי00:34.08מכבי ראשון לציון 2010SEALSכנרתרובינשטיין
בנות 5012חופשי00:34.30מ.ס. רמלה2010סופיהרטינסקי

בנות 5012חופשי00:34.32מכבי שוהם2010קרקלהשרה
בנות 5012חופשי00:34.34מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010איהישראלי

בנות 5012חופשי00:34.38הפועל עירוני הוד השרון2010ברהדרי
בנות 5012חופשי00:34.59בני הרצליה2010איזידטנו

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 5012חופשי00:29.49הפועל אילת2010ייגורקוסטין
בנים 5012חופשי00:29.99מ.ס. רמלה2010איגורסבלייב

בנים 5012חופשי00:30.11הפועל שחייני הנגב2010מארקלרנר
בנים 5012חופשי00:30.19מכבי אשדוד2010יוסףמור

בנים 5012חופשי00:30.27הפועל עומר2010דמיטריירובוי
בנים 5012חופשי00:30.38מכבי וייסגל2010הראללמפרט

בנים 5012חופשי00:30.49מכבי ראשון לציון 2010SEALSיואבזהר
בנים 5012חופשי00:30.58הפועל אולימפ נתניה2010דניאלפלייטמן 

בנים 5012חופשי00:30.66מכבי נצרת 2010לואיחמדאן
בנים 5012חופשי00:30.82בני הרצליה2010רוןסברדליק

בנים 5012חופשי00:30.84מכבי נהריה2010איתןאלנברג
בנים 5012חופשי00:30.92הפועל אולימפ נתניה2010רותםאפשטיין

בנים 5012חופשי00:30.96קאנטרי כפר ורדים2010אוריאלכהן
בנים 5012חופשי00:31.05הפועל דולפין נתניה2010ליאםגליקמן

בנים 5012חופשי00:31.10הפועל ירושלים2010עמיתלרין



בנים 5012חופשי00:31.12קאנטרי כפר ורדים2010אלעד קושניריוב
בנים 5012חופשי00:31.33הפועל עומר2010מקסיםדמציוק

בנים 5012חופשי00:31.40הפועל גליל עליון2010יניבגוטמן
בנים 5012חופשי00:31.56הפועל באר שבע2010אורינסים
בנים 5012חופשי00:31.79הפועל מ.א משגב2010ריףכהן

בנים 5012חופשי00:31.83מ.ס. רמלה2010נעםארונוב
בנים 5012חופשי00:31.84הפועל בת ים2010מיכאל כץ

בנים 5012חופשי00:31.91מכבי ראשון לציון 2010SEALSבןקריב
בנים 5012חופשי00:32.21מכבי וייסגל2010יהונתןנחום
בנים 5012חופשי00:32.38הפועל עירוני הוד השרון2010טומימואס

בנים 5012חופשי00:32.57מכבי תל אביב2010אדםטורגובצקי
בנים 5012חופשי00:32.61הפועל דולפין נתניה2010איתןפלוס

בנים 5012חופשי00:32.71הפועל עירוני מודיעין2010אריאלקרמפץ
בנים 5012חופשי00:32.84הפועל באר טוביה2010נוהאפרתי בקרמן

בנים 5012חופשי00:33.01מכבי ירושלים2010עמית לבני 
בנים 5012חופשי00:33.33מכבי כפר המכביה2010איתירבינזון
בנים 5012חופשי00:33.40הפועל כפר סבא ב. ב.2010רםלניאדו
בנים 5012חופשי00:33.44מכבי ירושלים2010נריהשמש

בנים 5012חופשי00:33.52הפועל פליפר חדרה2010בראלחיימוביץ

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 5013חופשי00:29.51מכבי ראשון לציון 2009SEALSנטעאפשטיין מעוז

בנות 5013חופשי00:29.85בני הרצליה2009שירהפנד גיר
בנות 5013חופשי00:29.94מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2009גליבן משה
בנות 5013חופשי00:29.98מכבי חיפה2009טטיאנהמחמוד
בנות 5013חופשי00:30.08הפועל ג'מים אילת2009מוראללוף
בנות 5013חופשי00:30.19מכבי חיפה2009רויטלברניט

בנות 5013חופשי00:30.53מכבי אשדוד2009רוניחן גולדנברג
בנות 5013חופשי00:30.63מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009רוניארנר

בנות 5013חופשי00:30.80הפועל אולימפ נתניה2009אדוהפרקש
בנות 5013חופשי00:31.02מכבי ראשון לציון 2009SEALS אילהקיש
בנות 5013חופשי00:31.06מכבי וייסגל2009אלהמנה

בנות 5013חופשי00:31.14מכבי נהריה2009עינבזומרפלד
בנות 5013חופשי00:31.21הפועל דולפין נתניה2009ליאםטלפינסקי

בנות 5013חופשי00:31.49מכבי חיפה2009אליזבטגנדל
בנות 5013חופשי00:31.57מ.ס. רמלה2009יליזבטהפרולוב

בנות 5013חופשי00:31.58מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאורלזרוב
בנות 5013חופשי00:31.83מכבי אשדוד2009אליאןשפירא

בנות 5013חופשי00:31.96הפועל עירוני הוד השרון2009אנהאנטין
בנות 5013חופשי00:31.98הפועל עמק יזרעאל2009אמהרייבו
בנות 5013חופשי00:31.98הפועל גליל עליון2009תמרשדה

בנות 5013חופשי00:32.04הפועל עמק חפר2009יובלאיסמן
בנות 5013חופשי00:32.15הפועל עמק יזרעאל2009שירהבן יאיש

בנות 5013חופשי00:32.37מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009שירידוד
בנות 5013חופשי00:32.41מכבי כפר המכביה2009אגם דסטיגר

בנות 5013חופשי00:32.42הפועל עירוני הוד השרון2009עומררביץ
בנות 5013חופשי00:32.44הפועל כפר סבא ב. ב.2009דניאלברוורמן
בנות 5013חופשי00:32.52בני הרצליה2009נטלי שרהמקליס

בנות 5013חופשי00:32.56הפועל בת ים2009רניםבואב
בנות 5013חופשי00:32.57הפועל עירוני הוד השרון2009תמרבר יוסף



בנות 5013חופשי00:32.66מכבי תל אביב2009ליהילוי
בנות 5013חופשי00:32.97ע.ל.ה עצמה רעננה2009שיאבני

בנות 5013חופשי00:32.98מכבי חיפה2009מיארקאסם
בנות 5013חופשי00:33.00מ.ס. רמלה2009יהודיתדרעי

בנות 5013חופשי00:33.35הפועל פליפר חדרה2009טינהמומינוביץ

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 5013חופשי00:27.38הפועל בת ים2009דניסטוקרב

בנים 5013חופשי00:27.94מכבי שוהם2009בןגולדנברג
בנים 5013חופשי00:27.99הפועל עומר2009יגאלמצניקוב

בנים 5013חופשי00:28.07מכבי ראשון לציון 2009SEALSאריאלחגי
בנים 5013חופשי00:28.12בני הרצליה2009עמיתקסטן מגורי
בנים 5013חופשי00:28.39מכבי סח'נין2009עומרסייד אחמד

בנים 5013חופשי00:29.20הפועל פליפר חדרה2009מתןימין
בנים 5013חופשי00:29.22הפועל עומר2009אלוןטרויאק

בנים 5013חופשי00:29.24מכבי ראשון לציון 2009SEALSאוריאןניימן
בנים 5013חופשי00:29.30הפועל אולימפ נתניה2009גרנטמיליקיאן 

בנים 5013חופשי00:29.32מכבי נצרת 2009באסםמח'זומי
בנים 5013חופשי00:29.32הפועל עמק חפר2009נריפאר

בנים 5013חופשי00:29.39מכבי קרית ביאליק2009אדםקיזנר
בנים 5013חופשי00:29.47הפועל עמק חפר2009מוחמדלידאוי

בנים 5013חופשי00:29.61הפועל דולפין נתניה2009אנדריייאקימיאוק
בנים 5013חופשי00:29.62מכבי ראשון לציון 2009SEALSבר לאוןאסתרין

בנים 5013חופשי00:29.64מכבי קרית ביאליק2009מקסיםשיינפלד
בנים 5013חופשי00:29.65הפועל שחייני הנגב2009ניתאימאיר

בנים 5013חופשי00:29.71הפועל שחייני הנגב2009נועםלבובסקי
בנים 5013חופשי00:29.81מכבי ראשון לציון 2009SEALSאלוןברמן

בנים 5013חופשי00:29.92מכבי אשדוד2009דניז'ובנר
בנים 5013חופשי00:30.04הפועל קרית טבעון2009איתיסלע

בנים 5013חופשי00:30.12מכבי קרית אונו2009מתןעמיר
בנים 5013חופשי00:30.19הפועל דולפין נתניה2009רוןמרקיזנו

בנים 5013חופשי00:30.23הפועל באר טוביה2009נועםזהבי
בנים 5013חופשי00:30.27מכבי כפר המכביה2009רנימאיר

בנים 5013חופשי00:30.44הפועל דולפין נתניה2009עידוגבריאלי
בנים 5013חופשי00:30.47הפועל אילת2009נתנאלסימקין

בנים 5013חופשי00:30.48מכבי נהריה2009נועםקגנוביץ
בנים 5013חופשי00:30.62הפועל דולפין נתניה2009גלוסצקי

בנים 5013חופשי00:30.63הפועל מ.א משגב2009דןאבזגאוז
בנים 5013חופשי00:30.69הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009איליהפובר

בנים 5013חופשי00:30.72מכבי ראשון לציון 2009SEALSנועםקופרשטיין
בנים 5013חופשי00:30.75מכבי אשדוד2009טדצ'אק

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 5014חופשי00:26.11מכבי ראשון לציון 2008SEALSשגיאכהן

בנים 5014חופשי00:26.21מכבי חיפה2008קירילגרסימנקו
בנים 5014חופשי00:26.32הפועל עירוני הוד השרון2008סתיושנער
בנים 5014חופשי00:26.44הפועל דולפין נתניה2008מריאלבר און

בנים 5014חופשי00:26.67מכבי וייסגל2008איתישפייזר
בנים 5014חופשי00:26.68הפועל דולפין נתניה2008לאופיאסטרו

בנים 5014חופשי00:26.75מכבי ראשון לציון 2008SEALSיריןשמאי



בנים 5014חופשי00:26.76מכבי כפר המכביה2008אסףסקל
בנים 5014חופשי00:27.13מכבי ראשון לציון 2008SEALSמארקברונפמן
בנים 5014חופשי00:27.15מכבי פ.מ. רעות2008תמירסמויליץ

בנים 5014חופשי00:27.38הפועל מועדון קרית אתא2008שוןשטרן
בנים 5014חופשי00:27.38הפועל אולימפ נתניה2008שליוויכמן

בנים 5014חופשי00:27.43מכבי חיפה2008איתןמייליקר
בנים 5014חופשי00:27.43הפועל בית שמש2008דניאליודין
בנים 5014חופשי00:27.47הפועל באר טוביה2008אמיתיאלון

בנים 5014חופשי00:27.54הפועל עמק יזרעאל2008יונתןרולניק
בנים 5014חופשי00:27.70בני הרצליה2008יונתןפילה

בנים 5014חופשי00:27.72מכבי ראשון לציון 2008SEALSטלחפיזוב
בנים 5014חופשי00:27.77מכבי נהריה2008יובלבוקין

בנים 5014חופשי00:27.82הפועל ג'מים אילת2008עמריבן טובים
בנים 5014חופשי00:27.99מכבי קרית ביאליק2008רועיקינן

בנים 5014חופשי00:28.04מכבי פ.מ. רעות2008אריאלרחמילביץ
בנים 5014חופשי00:28.08הפועל גליל עליון2008זוהריצחקי

בנים 5014חופשי00:28.16מכבי ראשון לציון 2008SEALSרוןחפיזוב
בנים 5014חופשי00:28.29מכבי אושן חדרה2008אוסידעומר

בנים 5014חופשי00:28.31מכבי חיפה2008יאירישי
בנים 5014חופשי00:28.35הפועל דולפין נתניה2008איתןגאוגזייב

בנים 5014חופשי00:28.46מכבי חיפה2008יאגוריליוכין
בנים 5014חופשי00:28.48מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2008יהליכהן

בנים 5014חופשי00:28.52מכבי אשדוד2008דמיסבקרב
בנים 5014חופשי00:28.54מכבי תמנון פרדסיה2008יהליפסחוב

בנים 5014חופשי00:28.85הפועל כפר סבא ב. ב.2008ג'ואדסמארה
בנים 5014חופשי00:28.87מכבי וייסגל2008אורישגיב
בנים 5014חופשי00:29.06בני הרצליה2008עמיתבוינגו

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 20012גב02:45.13מכבי קרית ביאליק2010ליאלפבריקנט
בנות 20012גב02:45.32מכבי חיפה2010קאריןסובורובר

בנות 20012גב02:46.41מכבי פ.מ. רעות2010אוריכהן
בנות 20012גב02:46.71מכבי כפר המכביה2010תהלאלבז

בנות 20012גב02:49.72הפועל ירושלים2010אליסהגורודצקי
בנות 20012גב02:50.02מכבי ראשון לציון 2010SEALSשמשרוני

בנות 20012גב02:50.62מכבי קרית ביאליק2010אליאנהבריזגונוב
בנות 20012גב02:50.74מכבי כפר המכביה2010ליזהקרסיוב

בנות 20012גב02:50.77הפועל דולפין נתניה2010תמריאנובסקי
בנות 20012גב02:50.85מכבי כפר המכביה2010רות רייס

בנות 20012גב02:52.59מכבי חיפה2010סולומיהגברילוב
בנות 20012גב02:53.20מכבי פ.מ. רעות2010רייןאזולאי

בנות 20012גב02:55.84מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010נוגהבן מנחם
בנות 20012גב02:58.18מכבי תמנון פרדסיה2010אליסהיאקיאמסב

בנות 20012גב02:58.86הפועל שחייני הנגב2010רונישוסטר
בנות 20012גב03:00.19בני הרצליה2010גילהירש

בנות 20012גב03:03.10הפועל דולפין נתניה2010דנהרובנוביץ
בנות 20012גב03:03.54מכבי שוהם2010רונירדנסקי

בנות 20012גב03:06.30הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010הלהשוורץ
בנות 20012גב03:06.86הפועל דולפין נתניה2010ירדןטרני

בנות 20012גב03:08.32מכבי כפר המכביה2010ליאורמזרחי



בנות 20012גב03:09.52מכבי קרית ביאליק2010מיקהשנפיר
בנות 20012גב03:09.80הפועל ירושלים2010הילהרוטקף
בנות 20012גב03:09.80הפועל בית איל2010יסמיןגלסמן
בנות 20012גב03:09.86מכבי כפר המכביה2010איליבן דוד
בנות 20012גב03:10.01מכבי חיפה2010עלמהגסיוק

בנות 20012גב03:10.29הפועל פתח תקווה כדור מים2010לינוידונסקוי
בנות 20012גב03:11.24הפועל עירוני הוד השרון2010דנהורשבסקי

בנות 20012גב03:12.50בני הרצליה2010איזידטנו
בנות 20012גב03:13.29הפועל דולפין נתניה2010שי ליפרנזיני

בנות 20012גב03:13.34הפועל קרית טבעון2010נטעבן ישראל
בנות 20012גב03:13.93ע.ל.ה עצמה רעננה2010שי-ליירקוני
בנות 20012גב03:14.51מכבי שוהם2010נעםרפסון
בנות 20012גב03:14.56מכבי חיפה2010אלטיהרודוי

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 20012גב02:35.95הפועל דולפין נתניה2010איתיבירגר
בנים 20012גב02:41.61מכבי תמנון פרדסיה2010איתןאגייב

בנים 20012גב02:44.45הפועל ירושלים2010מיכאללוטוחין
בנים 20012גב02:44.52מכבי פ.מ. רעות2010אלוןלשמנוב

בנים 20012גב02:48.19מכבי חיפה2010דניאלקרמינסקי
בנים 20012גב02:49.45מכבי תל אביב2010גיאישראל

בנים 20012גב02:49.86הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2010בועזשטריימר
בנים 20012גב02:50.59הפועל אולימפ נתניה2010רותםאפשטיין

בנים 20012גב02:50.71הפועל בית איל2010איתמרסוויד
בנים 20012גב02:51.24מכבי כפר המכביה2010עידןטל

בנים 20012גב02:51.50הפועל פתח תקווה כדור מים2010דניאלקריוקוב
בנים 20012גב02:52.45מכבי קרית ביאליק2010שוןפומברג
בנים 20012גב02:52.47בני הרצליה2010זאב רועידימונד

בנים 20012גב02:53.01מכבי קרית אונו2010ליאורמלכי
בנים 20012גב02:53.11מכבי חיפה2010יונתןסטרימובסקי
בנים 20012גב02:56.59הפועל עמק חפר2010ניקמירושניקוב

בנים 20012גב02:56.68מכבי חיפה2010ראזימשעור
בנים 20012גב02:57.20מכבי נהריה2010טימופייברזובסקי
בנים 20012גב02:57.33מכבי כפר המכביה2010רועיקלנדרוב
בנים 20012גב02:57.98מכבי נהריה2010גבריאלמילגרום

בנים 20012גב02:58.07הפועל פתח תקווה כדור מים2010דניאלרווה
בנים 20012גב02:59.68מכבי כפר המכביה2010אדםנרודיצקי

בנים 20012גב02:59.70הפועל עירוני הוד השרון2010טומימואס
בנים 20012גב02:59.84הפועל דולפין נתניה2010אביבאהרוני
בנים 20012גב03:00.26מכבי פ.מ. רעות2010אוריהמלטה
בנים 20012גב03:00.62הפועל מועדון קרית אתא2010אליסולמן
בנים 20012גב03:00.76מכבי וייסגל2010דרורחסידי

בנים 20012גב03:00.94מכבי אשדוד2010אלוןשטיינברג
בנים 20012גב03:01.69מכבי חיפה2010יובלבגל

בנים 20012גב03:02.26מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2010עומראשל
בנים 20012גב03:02.63מכבי קרית אונו2010גיאביטון ולב

בנים 20012גב03:03.37הפועל ירושלים2010נועםסמוחבלוב
בנים 20012גב03:03.66הפועל קרית טבעון2010יהונתןליבני

בנים 20012גב03:04.02בני הרצליה2010מיכאלצ'רניאבסקי



גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 20013גב02:32.82מכבי כפר המכביה2009ליהילב

בנות 20013גב02:33.80מכבי פ.מ. רעות2009נועהקליש
בנות 20013גב02:34.24מכבי קרית ביאליק2009אופירשמחה

בנות 20013גב02:37.56מכבי חיפה2009אליזבטגנדל
בנות 20013גב02:37.76מכבי חיפה2009דיאנהקוריאקין
בנות 20013גב02:40.96מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009אביהבלומברג
בנות 20013גב02:41.15הפועל בת ים2009יקטרינהשודרנקו

בנות 20013גב02:44.97מכבי שוהם2009שחרשגיא
בנות 20013גב02:45.37מכבי קרית ביאליק2009שירהלוי

בנות 20013גב02:46.73הפועל דולפין נתניה2009גאיהמלכי
בנות 20013גב02:47.51מכבי כפר המכביה2009אוהגולצוב

בנות 20013גב02:47.95מכבי קרית אונו2009נעהאלבו
בנות 20013גב02:48.67מכבי וייסגל2009נועהקרני
בנות 20013גב02:49.18מכבי קרית אונו2009מיקהקוגן

בנות 20013גב02:49.60הפועל כפר סבא ב. ב.2009רוסלנהבשארה
בנות 20013גב02:50.84מכבי קרית אונו2009יעלדרי

בנות 20013גב02:51.52הפועל גליל עליון2009נמיסחרשוק
בנות 20013גב02:52.18מכבי ראשון לציון 2009SEALSאנהגולדברג

בנות 20013גב02:52.83הפועל מועדון קרית אתא2009שיארגז
בנות 20013גב02:53.25מכבי קרית ביאליק2009גוליהבן ארי

בנות 20013גב02:53.63מכבי ראשון לציון 2009SEALSטליברנהיים
בנות 20013גב02:54.63מכבי וייסגל2009גיל ורדסיפלה

בנות 20013גב02:54.85הפועל פליפר חדרה2009עופרישגן
בנות 20013גב02:54.99הפועל עמק חפר2009ג'אנאותד

בנות 20013גב02:57.29הפועל כפר סבא ב. ב.2009מאיהסלטר
בנות 20013גב02:57.35הפועל כפר סבא ב. ב.2009יאנהחסן

בנות 20013גב02:57.65הפועל לב הגליל סח'נין2009ראניהאבו ריא 
בנות 20013גב02:58.65הפועל פתח תקווה כדור מים2009דריהפיודורוב
בנות 20013גב02:59.01הפועל עומר2009ענברפרידמן

בנות 20013גב03:00.31בני הרצליה2009לירינידם
בנות 20013גב03:01.45בני הרצליה2009שירהורן מרחב

בנות 20013גב03:02.10מכבי קרית אונו2009ירדןסדן
בנות 20013גב03:06.00מכבי תמנון פרדסיה2009מיכלמזרחי

בנות 20013גב03:06.31הפועל כפר סבא ב. ב.2009רוניצירקוס

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 20013גב02:28.85הפועל מועדון קרית אתא2009השאםזיד

בנים 20013גב02:31.14הפועל דולפין נתניה2009ענברמסילתי
בנים 20013גב02:34.55הפועל בת ים2009עומרחווה
בנים 20013גב02:35.86הפועל שחייני הנגב2009ניתאימאיר

בנים 20013גב02:35.92מכבי קרית אונו2009יותםסיון
בנים 20013גב02:38.17הפועל קרית טבעון2009איתיסלע

בנים 20013גב02:38.35הפועל שחייני הנגב2009נועםלבובסקי
בנים 20013גב02:38.64הפועל ירושלים2009אביתרנאור

בנים 20013גב02:38.98מכבי קרית ביאליק2009שוןוורונקוב
בנים 20013גב02:39.01מכבי כפר המכביה2009אלוןפינס

בנים 20013גב02:39.69מכבי ראשון לציון 2009SEALSניראייזברוך
בנים 20013גב02:40.13בני הרצליה2009הראלאברהם

בנים 20013גב02:40.90מכבי קרית ביאליק2009שוןליובומסקי



בנים 20013גב02:41.25הפועל עמק חפר2009שוןצ'רגייב
בנים 20013גב02:41.88מכבי פ.מ. רעות2009נועםמסובי

בנים 20013גב02:42.03הפועל ירושלים2009אריקגורודצקי
בנים 20013גב02:43.12מכבי תל אביב2009איתןחליקה

בנים 20013גב02:43.62הפועל אולימפ נתניה2009גרנטמיליקיאן 
בנים 20013גב02:44.15מכבי כפר המכביה2009איתמרשובל

בנים 20013גב02:45.09מכבי קרית ביאליק2009בריחלדמן
בנים 20013גב02:45.29ע.ל.ה עצמה רעננה2009רןלוי

בנים 20013גב02:45.63הפועל שחייני הנגב2009אמיתיקורן
בנים 20013גב02:46.04הפועל אילת2009נתנאלסימקין

בנים 20013גב02:46.34בני הרצליה2009נועםפרבר
בנים 20013גב02:46.35מכבי כפר המכביה2009רוםלנדה

בנים 20013גב02:47.13הפועל כפר סבא ב. ב.2009איתמרלוין
בנים 20013גב02:47.69מכבי ראשון לציון 2009SEALSאוריאןניימן
בנים 20013גב02:47.75הפועל ירושלים2009יובלסרי

בנים 20013גב02:47.91מכבי וייסגל2009מתןאפשטיין
בנים 20013גב02:48.15הפועל נס ציונה2009איתןטייבלום

בנים 20013גב02:48.16מכבי וייסגל2009גלעדשושן
בנים 20013גב02:48.20מכבי שוהם2009מאורגולן
בנים 20013גב02:49.15הפועל ירושלים2009איתילרין

בנים 20013גב02:49.30מכבי חיפה2009אהודאלגר

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 20014גב02:19.52מכבי כפר המכביה2008דניאלנג'אר

בנים 20014גב02:20.81מועדון ספורט מיתר2008אליעזר יצחקאורלוב
בנים 20014גב02:21.78הפועל ירושלים2008יונתןדי פורטו

בנים 20014גב02:22.38הפועל ירושלים2008בןפאחט
בנים 20014גב02:26.64בני הרצליה2008אופירדרעי

בנים 20014גב02:30.04הפועל עירוני הוד השרון2008סתיושנער
בנים 20014גב02:30.22מכבי ראשון לציון 2008SEALSאלןמירקין
בנים 20014גב02:30.30הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2008יהליאללוף

בנים 20014גב02:30.41מכבי ראשון לציון 2008SEALSעידואייזנברג
בנים 20014גב02:31.36מכבי קרית אונו2008עמיתמסרמן

בנים 20014גב02:31.69מ.ס. רמלה2008סרגייחודוסובסקי
בנים 20014גב02:32.42מכבי קרית אונו2008עידןגמליאל

בנים 20014גב02:33.37מכבי אשדוד2008לידןקיצמן
בנים 20014גב02:34.42מכבי קרית ביאליק2008עומררגב

בנים 20014גב02:34.45מכבי קרית ביאליק2008גלרוןסיטניקוב
בנים 20014גב02:35.57מכבי חיפה2008ראזיאבו חרש

בנים 20014גב02:35.80מכבי פ.מ. רעות2008עידוהזה
בנים 20014גב02:35.82הפועל עמק חפר2008עילייפרסלר פז

בנים 20014גב02:36.19הפועל עמק יזרעאל2008נועםאופק
בנים 20014גב02:36.25הפועל גליל עליון2008עידורז

בנים 20014גב02:36.67הפועל עמק יזרעאל2008יצחקשרם
בנים 20014גב02:36.77מכבי ראשון לציון 2008SEALSאלוןמנדל
בנים 20014גב02:36.93הפועל עומר2008עידורייכל
בנים 20014גב02:36.99הפועל פתח תקווה כדור מים2008תמירקייזר

בנים 20014גב02:37.04מכבי ראשון לציון 2008SEALSירדןזיידמן נביא
בנים 20014גב02:37.07הפועל דולפין נתניה2008יבגנידורפמן גלבורדו

בנים 20014גב02:37.21מכבי פ.מ. רעות2008תמירסמויליץ



בנים 20014גב02:37.48מכבי נהריה2008מקסיםשר
בנים 20014גב02:37.51הפועל בית איל2008ניבליפשולץ

בנים 20014גב02:37.65מכבי וייסגל2008דניאללבדב
בנים 20014גב02:37.78מכבי קרית ביאליק2008איתיארד

בנים 20014גב02:38.20מכבי ראשון לציון 2008SEALSניקז׳וקובסקי
בנים 20014גב02:38.38בני הצליה2008איתן שלמהדימונד

בנים 20014גב02:40.06בני הרצליה2008עידןאנגל

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 10012פרפר01:12.09הפועל גליל עליון2010זואיולפיש

בנות 10012פרפר01:15.38מכבי פ.מ. רעות2010אוריכהן
בנות 10012פרפר01:16.59הפועל דולפין נתניה2010תמריאנובסקי
בנות 10012פרפר01:17.09מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010עדןפרוצנקו

בנות 10012פרפר01:17.66הפועל עמק חפר2010תמרוייסלר ברנד
בנות 10012פרפר01:18.23מכבי כפר המכביה2010תהלאלבז

בנות 10012פרפר01:18.42הפועל דולפין נתניה2010נעמהחזן
בנות 10012פרפר01:19.52הפועל עמק יזרעאל2010נגהמגל
בנות 10012פרפר01:20.34מכבי תל אביב2010נועהזמר

בנות 10012פרפר01:20.68מכבי תל אביב2010תםסקר
בנות 10012פרפר01:22.47בני הרצליה2010גליהמגן

בנות 10012פרפר01:24.25מכבי וייסגל2010גאיהבניס
בנות 10012פרפר01:24.33הפועל שחייני הנגב2010אליאןשלמייב
בנות 10012פרפר01:25.76מכבי תמנון פרדסיה2010ליהאבלביץ

בנות 10012פרפר01:27.36מכבי נהריה2010שובליקוטי
בנות 10012פרפר01:27.72מכבי נצרת 2010ליאןסמארה
בנות 10012פרפר01:29.15הפועל כפר סבא ב. ב.2010אליןסמארה

בנות 10012פרפר01:29.42הפועל כפר סבא ב. ב.2010עמנואלסטרוז
בנות 10012פרפר01:29.66מכבי תמנון פרדסיה2010רנהאילת
בנות 10012פרפר01:31.73הפועל עירוני הוד השרון2010יערהבאום

בנות 10012פרפר01:32.48הפועל מ.א משגב2010דיאנהקומיסרובה
בנות 10012פרפר01:32.70הפועל ירושלים2010אילהגליס

בנות 10012פרפר2010Eilat Swimming01:32.84אנסטסיהלוסקי
בנות 10012פרפר01:33.30הפועל עומר2010שירדוידוביץ'
בנות 10012פרפר01:33.76הפועל לב הגליל סח'נין2010מרים אבו ריא 

בנות 10012פרפר01:34.69ע.ל.ה עצמה רעננה2010רונהרידר
בנות 10012פרפר01:35.67מכבי חיפה2010אלטיהרודוי

בנות 10012פרפר01:36.27הפועל דולפין נתניה2010אלונהחזן
בנות 10012פרפר01:36.60בני הרצליה2010גילהירש
בנות 10012פרפר01:36.71הפועל עירוני מודיעין2010תהלפרדו
בנות 10012פרפר01:38.82מכבי נהריה2010רונימדר

בנות 10012פרפר01:39.64בני הרצליה2010דניאלהפקיליס
בנות 10012פרפר01:40.36הפועל אולימפ נתניה2010נועהשברין
בנות 10012פרפר01:41.03מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010אלהבלאו

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 10012פרפר01:10.52מכבי ראשון לציון 2010SEALSאיתינקיס
בנים 10012פרפר01:10.77מכבי ראשון לציון 2010SEALSיואבזהר

בנים 10012פרפר01:12.36הפועל אולימפ נתניה2010דניאלפלייטמן 
בנים 10012פרפר01:13.86הפועל דולפין נתניה2010רוןבר און
בנים 10012פרפר01:14.90הפועל באר שבע2010אורינסים



בנים 10012פרפר01:15.62הפועל ירושלים2010מיכאללוטוחין
בנים 10012פרפר01:16.69הפועל בת ים2010מיכאל כץ

בנים 10012פרפר01:17.15הפועל עמק חפר2010עופריכהן
בנים 10012פרפר01:17.55בני הרצליה2010רוןסברדליק

בנים 10012פרפר01:20.33מכבי תל אביב2010מתןפולג
בנים 10012פרפר01:20.49הפועל בת ים2010ברקאדם
בנים 10012פרפר01:21.50הפועל ירושלים2010עמיתלרין

בנים 10012פרפר01:21.53מכבי פ.מ. רעות2010אלוןלשמנוב
בנים 10012פרפר01:21.76מכבי נצרת 2010לואיחמדאן

בנים 10012פרפר01:21.76הפועל בית איל2010איתמרסוויד
בנים 10012פרפר01:22.58מכבי פ.מ. רעות2010אוריהמלטה
בנים 10012פרפר01:22.87מכבי וייסגל2010יהונתןנחום

בנים 10012פרפר01:23.17מכבי וייסגל2010הראללמפרט
בנים 10012פרפר01:23.76הפועל מ.א משגב2010ריףכהן

בנים 10012פרפר01:23.93מכבי פ.מ. רעות2010אופירשרון
בנים 10012פרפר01:24.33הפועל דולפין נתניה2010נועםמלול

בנים 10012פרפר01:25.19מכבי קרית ביאליק2010שוןברסקי
בנים 10012פרפר01:25.91מכבי כפר המכביה2010אדםנרודיצקי

בנים 10012פרפר01:26.01הפועל מ.א משגב2010בןלנדאו
בנים 10012פרפר01:26.87מכבי תל אביב2010דניאלרז

בנים 10012פרפר01:27.09מכבי נהריה2010עפריבאר
בנים 10012פרפר01:27.25מכבי קרית אונו2010רןסלע

בנים 10012פרפר01:27.66הפועל ירושלים2010ואסיליגולטייב
בנים 10012פרפר01:27.79הפועל דולפין נתניה2010מקסלנדו 

בנים 10012פרפר01:28.06מכבי כפר המכביה2010עידןטל
בנים 10012פרפר01:29.39מכבי פ.מ. רעות2010עזסקולניק

בנים 10012פרפר01:31.69מכבי ירושלים2010נריהשמש
בנים 10012פרפר01:31.73הפועל עומר2010אורישניר

בנים 10012פרפר01:31.78הפועל ירושלים2010נועםסמוחבלוב

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 10013פרפר01:10.45הפועל כפר סבא ב. ב.2009איילתנשיקאוה גייטהיים

בנות 10013פרפר01:11.22מכבי קרית ביאליק2009עדןהודרה
בנות 10013פרפר01:11.25הפועל בת ים2009יקטרינהשודרנקו

בנות 10013פרפר01:14.31מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009זהרכהן הרפניסט
בנות 10013פרפר01:14.40מכבי ראשון לציון 2009SEALSנטעאפשטיין מעוז

בנות 10013פרפר01:16.48מכבי ראשון לציון 2009SEALS אילהקיש
בנות 10013פרפר01:16.67מכבי קרית ביאליק2009דנהחלדמן
בנות 10013פרפר01:16.86הפועל פתח תקווה כדור מים2009שירההכהן

בנות 10013פרפר01:17.32בני הרצליה2009שירהפנד גיר
בנות 10013פרפר01:18.71מכבי חיפה2009טטיאנהמחמוד

בנות 10013פרפר01:18.82מכבי קרית אונו2009מיקהקוגן
בנות 10013פרפר01:18.97הפועל בת ים2009נופרסחרוב
בנות 10013פרפר01:19.07מכבי וייסגל2009נועהקרסיק

בנות 10013פרפר01:19.16מכבי וייסגל2009אלהמנה
בנות 10013פרפר01:19.30בני הרצליה2009ענתטנקל
בנות 10013פרפר01:20.25הפועל דולפין נתניה2009גאיהמלכי

בנות 10013פרפר01:20.27מכבי קרית ביאליק2009עמיתואקנין
בנות 10013פרפר01:20.89הפועל שחייני הנגב2009רונייפרח

בנות 10013פרפר01:21.04מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2009מיכלגולקמן



בנות 10013פרפר01:21.45הפועל לב הגליל סח'נין2009ראניהאבו ריא 
בנות 10013פרפר01:21.51הפועל עירוני הוד השרון2009תמרבר יוסף
בנות 10013פרפר01:22.27מכבי וייסגל2009גיל ורדסיפלה
בנות 10013פרפר01:22.56הפועל גליל עליון2009נמיסחרשוק

בנות 10013פרפר01:23.85הפועל דולפין נתניה2009פלגלוי
בנות 10013פרפר01:24.15מכבי נצרת 2009גינארפידיא

בנות 10013פרפר01:24.81בני הרצליה2009לירינידם
בנות 10013פרפר01:25.31הפועל עמק חפר2009אביבמרטינז

בנות 10013פרפר01:25.35מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009רונישמואלוב
בנות 10013פרפר01:26.40מכבי תל אביב2009עומריששון טשקנט

בנות 10013פרפר01:26.68הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2009גלעצמון
בנות 10013פרפר01:27.10מכבי אשדוד2009אליאןשפירא

בנות 10013פרפר01:27.23מכבי ראשון לציון 2009SEALSיהליבק
בנות 10013פרפר01:27.44הפועל כפר סבא ב. ב.2009אלהבאוך
בנות 10013פרפר01:27.50הפועל פתח תקווה כדור מים2009תמרוסינג

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 10013פרפר01:07.00הפועל עמק חפר2009מישלאגרונוב

בנים 10013פרפר01:07.30הפועל דולפין נתניה2009אורידשא
בנים 10013פרפר01:07.61מכבי קרית אונו2009עידושפייזר

בנים 10013פרפר01:08.26בני הרצליה2009עמיתקסטן מגורי
בנים 10013פרפר01:08.47מכבי שוהם2009בןגולדנברג

בנים 10013פרפר01:09.28הפועל פליפר חדרה2009מתןימין
בנים 10013פרפר01:10.63הפועל עומר2009אלוןטרויאק
בנים 10013פרפר01:10.70מכבי קרית ביאליק2009איתיארקה
בנים 10013פרפר01:11.50הפועל עירוני הוד השרון2009אריאל עידודה-בר

בנים 10013פרפר01:12.76הפועל ירושלים2009אביתרנאור
בנים 10013פרפר01:12.99מכבי ראשון לציון 2009SEALSניראייזברוך

בנים 10013פרפר01:13.84מכבי אשדוד2009דניז'ובנר
בנים 10013פרפר01:14.12מכבי שוהם2009עמיתמזרחי

בנים 10013פרפר01:14.19הפועל פליפר חדרה2009גדעוןאברהם
בנים 10013פרפר01:14.34הפועל שחייני הנגב2009ניתאימאיר
בנים 10013פרפר01:15.28מכבי חיפה2009יעקבחיניץ

בנים 10013פרפר01:15.50הפועל ירושלים2009מקסשמריה
בנים 10013פרפר01:17.04הפועל עמק חפר2009הללסלע

בנים 10013פרפר01:17.13הפועל שחייני הנגב2009לביאשמשי
בנים 10013פרפר01:17.15מכבי פ.מ. רעות2009איתמריעקובי

בנים 10013פרפר01:17.79מכבי חיפה2009אהודאלגר
בנים 10013פרפר01:17.96הפועל בת ים2009רוסלןאגלאוטין
בנים 10013פרפר01:18.31הפועל עומר2009יגאלמצניקוב
בנים 10013פרפר01:18.41מכבי קרית ביאליק2009אריאלישראלי

בנים 10013פרפר01:18.43מכבי קרית ביאליק2009נירדרוקר
בנים 10013פרפר01:18.46מכבי כפר המכביה2009רנימאיר

בנים 10013פרפר01:18.53הפועל ירושלים2009דניאלכהן
בנים 10013פרפר01:19.27בני הרצליה2009נועםסלעי

בנים 10013פרפר01:19.54הפועל שחייני הנגב2009נירלוי
בנים 10013פרפר01:19.88בני הרצליה2009נועםפרבר

בנים 10013פרפר01:20.64מכבי וייסגל2009מתןאפשטיין
בנים 10013פרפר01:20.71מכבי חיפה2009שייוזף

בנים 10013פרפר01:20.73מכבי נהריה2009אלכסנדרמירסון



בנים 10013פרפר01:21.31הפועל מ.א משגב2009אילייאקוני

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 10014פרפר01:04.32מכבי וייסגל2008איתישפייזר

בנים 10014פרפר01:04.73מכבי ראשון לציון 2008SEALSאביבחזן
בנים 10014פרפר01:04.80מכבי קרית אונו2008תוםבר צבי

בנים 10014פרפר01:04.91הפועל ירושלים2008תמירניסן
בנים 10014פרפר01:05.22מכבי ראשון לציון 2008SEALSעידואייזנברג

בנים 10014פרפר01:05.35הפועל באר טוביה2008אמיתיאלון
בנים 10014פרפר01:05.41מכבי חיפה2008קירילגרסימנקו

בנים 10014פרפר01:06.73ע.ל.ה עצמה רעננה2008אדםטילמן
בנים 10014פרפר01:07.50הפועל דולפין נתניה2008איתןגאוגזייב

בנים 10014פרפר01:07.51הפועל בית שמש2008דניאליודין
בנים 10014פרפר01:07.59מכבי חיפה2008פאדיחאיק

בנים 10014פרפר01:08.03מכבי ראשון לציון 2008SEALSניקז׳וקובסקי
בנים 10014פרפר01:08.27הפועל עמק יזרעאל2008יונתןרולניק
בנים 10014פרפר01:08.48הפועל ירושלים2008איתםהכהן
בנים 10014פרפר01:08.86הפועל עמק יזרעאל2008יצחקשרם

בנים 10014פרפר01:09.40הפועל בת ים2008עומריעבדלשאפי
בנים 10014פרפר01:09.46הפועל עומר2008עידורייכל
בנים 10014פרפר01:09.54בני הרצליה2008עמיתבוינגו

בנים 10014פרפר01:09.54מכבי חיפה2008איתיקורנברג
בנים 10014פרפר01:09.64מכבי תל אביב2008יהונתן גלבנימין

בנים 10014פרפר01:09.92הפועל ג'מים אילת2008עמריבן טובים
בנים 10014פרפר01:10.03הפועל ירושלים2008אילנחמיה
בנים 10014פרפר01:10.09מכבי ראשון לציון 2008SEALSאלןמירקין

בנים 10014פרפר01:10.29מכבי ראשון לציון 2008SEALSירדןזיידמן נביא
בנים 10014פרפר01:10.37בני הרצליה2008אופירדרעי
בנים 10014פרפר01:11.33בני הרצליה2008עידןאנגל

בנים 10014פרפר01:11.46מכבי ראשון לציון 2008SEALSטלחפיזוב
בנים 10014פרפר01:11.62הפועל בת ים2008דניאלניקולייב

בנים 10014פרפר01:11.65מכבי חיפה2008יאירישי
בנים 10014פרפר01:12.49מכבי ראשון לציון 2008SEALSמארקברונפמן

בנים 10014פרפר01:13.22הפועל גליל עליון2008זוהריצחקי
בנים 10014פרפר01:15.04הפועל פתח תקווה כדור מים2008תמירקייזר

בנים 10014פרפר01:17.11בני הרצליה2008ארישץ
בנים 10014פרפר01:21.06הפועל באר טוביה2008איתמרממן

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 40012מעורב05:52.27הפועל עמק חפר2010יובליומטוביאן

בנות 40012מעורב05:53.19מכבי שוהם2010דפנהזוטא
בנות 40012מעורב05:54.89הפועל דולפין נתניה2010שחרכשריאן
בנות 40012מעורב06:03.45מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010עדןפרוצנקו
בנות 40012מעורב06:05.30הפועל ירושלים2010אליסהגורודצקי
בנות 40012מעורב06:06.51מכבי קרית ביאליק2010ליאלפבריקנט

בנות 40012מעורב06:07.86הפועל בת ים2010אביברכאח
בנות 40012מעורב06:08.39מכבי חיפה2010סולומיהגברילוב

בנות 40012מעורב06:13.65הפועל קרית טבעון2010מאידגן
בנות 40012מעורב06:15.90הפועל בת ים2010ליאורהקלטיצוק

בנות 40012מעורב06:19.66מכבי פ.מ. רעות2010רייןאזולאי



בנות 40012מעורב06:19.94הפועל דולפין נתניה2010נעמהחזן
בנות 40012מעורב06:24.13הפועל כפר סבא ב. ב.2010עופריזיו

בנות 40012מעורב06:34.32מכבי קרית אונו2010שירה נעמהאבידור
בנות 40012מעורב06:35.31הפועל לב הגליל סח'נין2010נורזבידה 
בנות 40012מעורב06:36.11הפועל דולפין נתניה2010נויהאזימוב

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 40012מעורב05:33.74הפועל בת ים2010מרקסגלוביץ

בנים 40012מעורב05:34.09בני הרצליה2010יהונתןרבין
בנים 40012מעורב05:43.53מכבי ראשון לציון 2010SEALSאיתינקיס
בנים 40012מעורב05:45.44הפועל כפר סבא ב. ב.2010תומררוזנר
בנים 40012מעורב05:50.61הפועל דולפין נתניה2010איתיבירגר

בנים 40012מעורב05:54.06מכבי פ.מ. רעות2010רוןזילברברג
בנים 40012מעורב05:55.18הפועל בת ים2010יונתן לפטניקוב

בנים 40012מעורב05:59.62הפועל קרית טבעון2010יונידגן
בנים 40012מעורב06:01.53הפועל בת ים2010עידוטורשו
בנים 40012מעורב06:09.51בני הרצליה2010זאב רועידימונד

בנים 40012מעורב06:10.04מכבי קרית ביאליק2010לבוולובסקי
בנים 40012מעורב06:11.38מכבי חיפה2010דודוייסבורג

בנים 40012מעורב06:16.48מכבי קרית ביאליק2010דניאלפטרובסקי
בנים 40012מעורב06:20.18מכבי חיפה2010מארקליכוביץ

בנים 40012מעורב06:20.79מכבי חיפה2010יונתןסטרימובסקי
בנים 40012מעורב06:26.25מכבי אשדוד2010אלוןשטיינברג

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 40013מעורב05:18.42הפועל כפר סבא ב. ב.2009איילתנשיקאוה גייטהיים

בנות 40013מעורב05:30.84הפועל אולימפ נתניה2009רבקהאנדרוביץ
בנות 40013מעורב05:37.77הפועל בת ים2009פילאר מריהחשמה

בנות 40013מעורב05:39.11מכבי כפר המכביה2009נעםקזאז
בנות 40013מעורב05:40.83מכבי קרית ביאליק2009עדןהודרה

בנות 40013מעורב05:42.80מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאןנידרהופר
בנות 40013מעורב05:43.06מכבי חיפה2009דיאנהקוריאקין

בנות 40013מעורב05:46.28מכבי כפר המכביה2009ליהילב
בנות 40013מעורב05:49.05הפועל בת ים2009פרלהחשמה

בנות 40013מעורב05:50.74מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2009גליבן משה
בנות 40013מעורב05:52.33הפועל שחייני הנגב2009גאיהגוטמן

בנות 40013מעורב05:57.16הפועל דולפין נתניה2009אלמהיחזקאלי
בנות 40013מעורב05:59.10מכבי קרית אונו2009יעלדרי
בנות 40013מעורב06:00.05מכבי פ.מ. רעות2009אביגילרגב

בנות 40013מעורב06:00.05מכבי ראשון לציון 2009SEALSפישרנועם
בנות 40013מעורב06:02.20הפועל דולפין נתניה2009עמיתהיבל
בנות 40013מעורב06:05.00מכבי ראשון לציון 2009SEALSדנהגמליי
בנות 40013מעורב06:05.04מכבי תל אביב2009אלהאגוזי
בנות 40013מעורב06:08.02הפועל עמק יזרעאל2009אמהרייבו

בנות 40013מעורב06:08.25מכבי חיפה2009מיארקאסם
בנות 40013מעורב06:10.76מכבי פ.מ. רעות2009אבישגשורק
בנות 40013מעורב06:11.14בני הרצליה2009לירינידם

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 40013מעורב05:04.49מכבי ראשון לציון 2009SEALSגילירותם



בנים 40013מעורב05:21.06הפועל אולימפ נתניה2009דניאלקיסלוק
בנים 40013מעורב05:27.76מכבי קרית אונו2009יותםסיון

בנים 40013מעורב05:31.09הפועל דולפין נתניה2009יהונתן ברונורוזנבלט
בנים 40013מעורב05:35.06הפועל דולפין נתניה2009ענברמסילתי

בנים 40013מעורב05:35.25בני הרצליה2009רוני יצחקסופיר
בנים 40013מעורב05:36.70מכבי ראשון לציון 2009SEALSלביאדמלין

בנים 40013מעורב05:39.50מכבי קרית ביאליק2009שוןוורונקוב
בנים 40013מעורב05:44.05מכבי וייסגל2009אריאלאלון

בנים 40013מעורב05:45.83הפועל בת ים2009אריקגלוזמן
בנים 40013מעורב05:46.16מכבי תמנון פרדסיה2009תורןלוין

בנים 40013מעורב05:50.05מכבי כפר המכביה2009אלוןפינס
בנים 40013מעורב05:51.59הפועל עמק חפר2009נריפאר

בנים 40013מעורב05:55.51מכבי חיפה2009מוריאלרוזנפלד
בנים 40013מעורב05:56.03מכבי קרית ביאליק2009בריחלדמן

בנים 40013מעורב05:58.36מכבי שוהם2009אופקוקנין
בנים 40013מעורב05:59.50מכבי כפר המכביה2009רוםלנדה

בנים 40013מעורב06:02.17מכבי שוהם2009כרמלסביצקי
בנים 40013מעורב06:05.08הפועל עירוני הוד השרון2009רנימזרחי

בנים 40013מעורב06:05.70מכבי קרית ביאליק2009שוןליובומסקי
בנים 40013מעורב06:06.32מכבי וייסגל2009יונתןקפלן

בנים 40013מעורב06:07.11מכבי שוהם2009מאורגולן
בנים 40013מעורב06:07.46הפועל בת ים2009רוסלןאגלאוטין

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 40014מעורב04:55.65מועדון ספורט מיתר2008אליעזר יצחקאורלוב

בנים 40014מעורב05:05.24הפועל דולפין נתניה2008לאופיאסטרו
בנים 40014מעורב05:05.34הפועל עירוני הוד השרון2008רוםקינן

בנים 40014מעורב05:14.49בני הרצליה2008סאווהבליק
בנים 40014מעורב05:19.59הפועל ירושלים2008תמירניסן
בנים 40014מעורב05:21.46מכבי כפר המכביה2008מרקטלר
בנים 40014מעורב05:24.80הפועל עמק חפר2008עפריגולן

בנים 40014מעורב05:24.91בני הרצליה2008עידןאנגל
בנים 40014מעורב05:25.89מכבי פ.מ. רעות2008יותםאיל

בנים 40014מעורב05:26.69בני הרצליה2008איתן שלמהדימונד
בנים 40014מעורב05:27.69בני הרצליה2008אופירדרעי

בנים 40014מעורב05:29.94מכבי קרית אונו2008עידןגמליאל
בנים 40014מעורב05:31.86מכבי חיפה2008איתיקורנברג

בנים 40014מעורב05:35.11הפועל קרית טבעון2008איתןקניז
בנים 40014מעורב05:35.65מכבי כפר המכביה2008דניאלנג'אר

בנים 40014מעורב05:35.73הפועל עמק חפר2008עילייפרסלר פז
בנים 40014מעורב05:35.79הפועל עמק יזרעאל2008נועםאופק
בנים 40014מעורב05:36.36בני הרצליה2008עמיתבוינגו

בנים 40014מעורב05:36.83הפועל שחייני הנגב2008נדבפרץ
בנים 40014מעורב05:37.28הפועל ירושלים2008נעםדהן

בנים 40014מעורב05:39.80מכבי פ.מ. רעות2008אדרמושקוביץ
בנים 40014מעורב05:41.31מכבי קרית ביאליק2008סוהילאשקר
בנים 40014מעורב05:43.05הפועל מ.א משגב2008תוםגלייזר
בנים 40014מעורב05:44.05בני הרצליה2008יואבמרום

בנים 40014מעורב05:47.27הפועל בת ים2008דניאלניקולייב
בנים 40014מעורב05:47.36מכבי וייסגל2008דניאללבדב



בנים 40014מעורב05:48.11מכבי קרית אונו2008אילוןאיגל
בנים 40014מעורב05:49.87הפועל רמת הנגב (מתנ"ס)2008יהליאללוף

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 20012חופשי02:25.22הפועל גליל עליון2010זואיולפיש

בנות 20012חופשי02:25.70הפועל עמק חפר2010יובליומטוביאן
בנות 20012חופשי02:30.92הפועל בת ים2010ליאורהקלטיצוק

בנות 20012חופשי02:32.99מכבי שוהם2010מיהפלג
בנות 20012חופשי02:35.63הפועל ירושלים2010אליסהגורודצקי
בנות 20012חופשי02:35.82הפועל דולפין נתניה2010תמריאנובסקי
בנות 20012חופשי02:38.61הפועל אולימפ נתניה2010אמיליהמרצ'נקו
בנות 20012חופשי02:39.05מכבי פ.מ. רעות2010אמיליחנוכייב

בנות 20012חופשי02:39.39מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010נוגהבן מנחם
בנות 20012חופשי02:40.83מכבי פ.מ. רעות2010אמהחזן וייטרוב

בנות 20012חופשי02:41.01הפועל כפר סבא ב. ב.2010עופריזיו
בנות 20012חופשי02:41.30הפועל כפר סבא ב. ב.2010אליןסמארה
בנות 20012חופשי02:41.43הפועל עמק יזרעאל2010גליפרנקל
בנות 20012חופשי02:41.73מכבי אשדוד2010חן-פזזלויצקי

בנות 20012חופשי02:42.47מכבי נהריה2010שובליקוטי
בנות 20012חופשי02:43.91מכבי תמנון פרדסיה2010ליהאבלביץ

בנות 20012חופשי02:44.59מכבי וייסגל2010גאיהבניס
בנות 20012חופשי02:45.52מכבי תל אביב2010נועהזמר

בנות 20012חופשי02:45.60הפועל דולפין נתניה2010הילהראובני
בנות 20012חופשי02:46.04הפועל עירוני הוד השרון2010יריןקינן

בנות 20012חופשי02:47.61בני הרצליה2010איזידטנו
בנות 20012חופשי02:47.76הפועל דולפין נתניה2010מיכלקוזירב
בנות 20012חופשי02:47.91מכבי קרית ביאליק2010מיקהשנפיר
בנות 20012חופשי02:48.28מכבי חיפה2010עלמהגסיוק

בנות 20012חופשי02:49.66מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010שי ליליפשיץ
בנות 20012חופשי02:52.28מכבי תמנון פרדסיה2010לוטםהולדשטיין

בנות 20012חופשי02:52.45הפועל דולפין נתניה2010עדישבילי
בנות 20012חופשי02:53.48הפועל עירוני הוד השרון2010דנהורשבסקי

בנות 20012חופשי02:55.13הפועל עירוני הוד השרון2010אלהמורבה
בנות 20012חופשי02:55.14הפועל פתח תקווה כדור מים2010לינוידונסקוי
בנות 20012חופשי02:55.53מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2010איהישראלי
בנות 20012חופשי02:56.00הפועל דולפין נתניה2010שי ליפרנזיני

בנות 20012חופשי02:57.36הפועל פתח תקווה כדור מים2010ליאןבהט
בנות 20012חופשי02:58.05הפועל עירוני הוד השרון2010ברהדרי

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 20012חופשי02:15.90הפועל נס ציונה2010ענבריוסקוביץ לב ארי

בנים 20012חופשי02:21.31הפועל אילת2010ייגורקוסטין
בנים 20012חופשי02:21.52הפועל כפר סבא ב. ב.2010תומררוזנר
בנים 20012חופשי02:24.73בני הרצליה2010יהונתןרבין

בנים 20012חופשי02:25.19הפועל שחייני הנגב2010מארקלרנר
בנים 20012חופשי02:25.87מ.ס. רמלה2010איגורסבלייב

בנים 20012חופשי02:28.12הפועל דולפין נתניה2010נעםשקד
בנים 20012חופשי02:28.22הפועל בת ים2010ברקאדם

בנים 20012חופשי02:28.82מ.ס. רמלה2010נעםארונוב
בנים 20012חופשי02:29.94הפועל בת ים2010אריאלזורבסקי



בנים 20012חופשי02:29.99מכבי קרית ביאליק2010שוןפומברג
בנים 20012חופשי02:30.57הפועל פתח תקווה כדור מים2010דניאלקריוקוב

בנים 20012חופשי02:30.68הפועל אולימפ נתניה2010דניאלפלייטמן 
בנים 20012חופשי02:30.79הפועל ירושלים2010עמיתלרין

בנים 20012חופשי02:31.18הפועל בת ים2010עידוטורשו
בנים 20012חופשי02:31.46מכבי אשדוד2010יוסףמור

בנים 20012חופשי02:31.55הפועל פתח תקווה כדור מים2010נועםמאיר
בנים 20012חופשי02:33.05הפועל גליל עליון2010יניבגוטמן
בנים 20012חופשי02:33.36הפועל דולפין נתניה2010רוןבר און

בנים 20012חופשי02:33.83מכבי נהריה2010טוםשטיינגרט
בנים 20012חופשי02:35.34מכבי פ.מ. רעות2010יואבוייס

בנים 20012חופשי02:35.59מכבי קרית אונו2010גיאביטון ולב
בנים 20012חופשי02:36.85הפועל עירוני מודיעין2010אריאלקרמפץ
בנים 20012חופשי02:36.92הפועל דולפין נתניה2010ליאםגליקמן

בנים 20012חופשי02:36.97הפועל דולפין נתניה2010איתןפלוס
בנים 20012חופשי02:37.18הפועל ירושלים2010עידןאהרוני

בנים 20012חופשי02:37.92מכבי תל אביב2010אדםטורגובצקי
בנים 20012חופשי02:38.01מכבי כפר המכביה2010אורןברכר
בנים 20012חופשי02:38.93הפועל עירוני הוד השרון2010טומימואס
בנים 20012חופשי02:41.43הפועל מ.א משגב2010בןלנדאו
בנים 20012חופשי02:41.48מכבי ראשון לציון 2010SEALSרומןזיננקו
בנים 20012חופשי02:41.55הפועל כפר סבא ב. ב.2010רםלניאדו

בנים 20012חופשי02:41.89מכבי קרית אונו2010מיכאלהרשקוביץ
בנים 20012חופשי02:42.42מכבי ראשון לציון 2010SEALSבןקריב

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנות 20013חופשי02:15.99הפועל אולימפ נתניה2009רבקהאנדרוביץ

בנות 20013חופשי02:18.23מכבי פ.מ. רעות2009נועהקליש
בנות 20013חופשי02:18.36מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009אביהבלומברג

בנות 20013חופשי02:19.95מכבי כפר המכביה2009ליהילב
בנות 20013חופשי02:24.66מכבי אשדוד2009רוניחן גולדנברג

בנות 20013חופשי02:25.19מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009זהרכהן הרפניסט
בנות 20013חופשי02:25.69מכבי קרית ביאליק2009דנהחלדמן
בנות 20013חופשי02:25.88הפועל בת ים2009פרלהחשמה
בנות 20013חופשי02:25.93הפועל בת ים2009פילאר מריהחשמה
בנות 20013חופשי02:26.03מכבי וייסגל2009נועהקרסיק
בנות 20013חופשי02:26.30מכבי חיפה2009רויטלברניט

בנות 20013חופשי02:27.61בני הרצליה2009נטלי שרהמקליס
בנות 20013חופשי02:29.14מכבי קרית ביאליק2009דומיניקהקוציובה

בנות 20013חופשי02:30.34מכבי קרית אונו2009יעלדרי
בנות 20013חופשי02:30.84מכבי כפר המכביה2009אוהגולצוב

בנות 20013חופשי02:31.77הפועל פתח תקווה כדור מים2009דריהפיודורוב
בנות 20013חופשי02:31.90מכבי וייסגל2009אלהמנה

בנות 20013חופשי02:32.65מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009טומיליטאי
בנות 20013חופשי02:33.92מ.ס. רמלה2009יהודיתדרעי
בנות 20013חופשי02:34.12מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009רוניארנר

בנות 20013חופשי02:34.20הפועל ג'מים אילת2009מוראללוף
בנות 20013חופשי02:34.33מכבי קרית ביאליק2009עמיתואקנין

בנות 20013חופשי02:34.36הפועל דולפין נתניה2009ליאםטלפינסקי
בנות 20013חופשי02:34.47הפועל פתח תקווה כדור מים2009שירההכהן



בנות 20013חופשי02:34.50מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג2009ליאורלזרוב
בנות 20013חופשי02:34.57מכבי פ.מ. רעות2009רותםזיו

בנות 20013חופשי02:35.47הפועל פליפר חדרה2009עופרישגן
בנות 20013חופשי02:35.55הפועל גליל עליון2009נעהאדרי

בנות 20013חופשי02:35.77מכבי כוכב יאיר - צור יגאל2009מיכלגולקמן
בנות 20013חופשי02:36.13מכבי קרית ביאליק2009גוליהבן ארי

בנות 20013חופשי02:36.14הפועל מועדון קרית אתא2009שיארגז
בנות 20013חופשי02:36.62מכבי תל אביב2009אלהאגוזי

בנות 20013חופשי02:37.37הפועל פליפר חדרה2009טינהמומינוביץ
בנות 20013חופשי02:37.41מכבי קרית אונו2009נעהאלבו

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 20013חופשי02:10.39הפועל בת ים2009דניסטוקרב

בנים 20013חופשי02:13.28הפועל בת ים2009עומרחווה
בנים 20013חופשי02:14.72הפועל מועדון קרית אתא2009השאםזיד

בנים 20013חופשי02:14.84מכבי ראשון לציון 2009SEALSניראייזברוך
בנים 20013חופשי02:15.73הפועל בת ים2009יבגניאושינסקי

בנים 20013חופשי02:17.13הפועל דולפין נתניה2009יהונתן ברונורוזנבלט
בנים 20013חופשי02:18.12הפועל דולפין נתניה2009אנדריייאקימיאוק

בנים 20013חופשי02:19.38הפועל עמק חפר2009מישלאגרונוב
בנים 20013חופשי02:20.35מכבי ראשון לציון 2009SEALSאריאלחגי

בנים 20013חופשי02:20.74מכבי קרית ביאליק2009שוןוורונקוב
בנים 20013חופשי02:20.74הפועל אולימפ נתניה2009איתמרבילינסון

בנים 20013חופשי02:21.07מכבי פ.מ. רעות2009נועםמסובי
בנים 20013חופשי02:21.60הפועל ירושלים2009אביתרנאור

בנים 20013חופשי02:22.08הפועל בת ים2009אריקגלוזמן
בנים 20013חופשי02:22.23מכבי נהריה2009נועםקגנוביץ

בנים 20013חופשי02:22.88הפועל עומר2009ליאונובק
בנים 20013חופשי02:24.90הפועל פליפר חדרה2009גדעוןאברהם
בנים 20013חופשי02:25.34מכבי קרית ביאליק2009דודצוקרמן
בנים 20013חופשי02:25.83הפועל דולפין נתניה2009רוןמרקיזנו

בנים 20013חופשי02:26.06מכבי קרית אונו2009מתןעמיר
בנים 20013חופשי02:26.12מכבי אשדוד2009רוןהסל

בנים 20013חופשי02:26.81מכבי תל אביב2009איתןחליקה
בנים 20013חופשי02:26.86הפועל דולפין נתניה2009גלוסצקי
בנים 20013חופשי02:29.84מכבי קרית אונו2009רועיושלר

בנים 20013חופשי02:30.29מכבי כפר המכביה2009איילסידיס
בנים 20013חופשי02:30.70מכבי שוהם2009אוריינאי

בנים 20013חופשי02:31.86בני הרצליה2009נועםפרבר
בנים 20013חופשי02:32.08הפועל דולפין נתניה2009כפירכהן

בנים 20013חופשי02:32.13מכבי קרית ביאליק2009מקסיםשיינפלד
בנים 20013חופשי02:32.36מכבי וייסגל2009גלעדשושן
בנים 20013חופשי02:33.42מכבי כפר המכביה2009רנימאיר

בנים 20013חופשי02:33.44ע.ל.ה עצמה רעננה2009בנימין איתןמגנאג'י
בנים 20013חופשי02:33.66הפועל דולפין נתניה2009עידוגבריאלי

בנים 20013חופשי02:33.82הפועל כפר סבא ב. ב.2009נועםגוטנר-הוך

גילמרחקסגנוןתוצאהמועדוןשנת לידהשם פרטישם משפחה
בנים 20014חופשי02:08.23הפועל ירושלים2008בןפאחט

בנים 20014חופשי02:08.80הפועל עירוני הוד השרון2008רוםקינן



בנים 20014חופשי02:09.09הפועל דולפין נתניה2008מריאלבר און
בנים 20014חופשי02:09.56מכבי ראשון לציון 2008SEALSיריןשמאי

בנים 20014חופשי02:09.74מכבי כפר המכביה2008אסףסקל
בנים 20014חופשי02:09.76הפועל אולימפ נתניה2008שליוויכמן
בנים 20014חופשי02:10.40מכבי ראשון לציון 2008SEALSלידוררחמן

בנים 20014חופשי02:10.81מכבי וייסגל2008איתישפייזר
בנים 20014חופשי02:11.38מכבי פ.מ. רעות2008עידוהזה

בנים 20014חופשי02:11.43מכבי חיפה2008קירילגרסימנקו
בנים 20014חופשי02:12.43הפועל בית שמש2008דניאליודין
בנים 20014חופשי02:12.88הפועל ירושלים2008תמירניסן

בנים 20014חופשי02:14.28הפועל בת ים2008עומריעבדלשאפי
בנים 20014חופשי02:14.86מכבי ראשון לציון 2008SEALSרוםשלם
בנים 20014חופשי02:15.46מכבי קרית ביאליק2008רועיקינן

בנים 20014חופשי02:16.04מכבי נהריה2008יובלבוקין
בנים 20014חופשי02:16.06הפועל ירושלים2008ישיביבי

בנים 20014חופשי02:16.26הפועל ירושלים2008יונתןדי פורטו
בנים 20014חופשי02:16.61בני הרצליה2008איתן שלמהדימונד
בנים 20014חופשי02:16.82הפועל דולפין נתניה2008איתיראובני
בנים 20014חופשי02:17.35הפועל עומר2008טוהרשמיר

בנים 20014חופשי02:17.78מכבי קרית אונו2008עידןגמליאל
בנים 20014חופשי02:18.27הפועל מועדון קרית אתא2008שוןשטרן
בנים 20014חופשי02:18.53מכבי אושן חדרה2008אוסידעומר
בנים 20014חופשי02:18.55בני הרצליה2008יונתןפילה

בנים 20014חופשי02:18.60מכבי אשדוד2008לידןקיצמן
בנים 20014חופשי02:19.12הפועל קרית טבעון2008איתןקניז
בנים 20014חופשי02:19.46מכבי קרית ביאליק2008עומררגב

בנים 20014חופשי02:19.64מכבי נהריה2008תומררודמן
בנים 20014חופשי02:20.04מכבי תל אביב2008יהונתן גלבנימין
בנים 20014חופשי02:20.60הפועל עמק יזרעאל2008נועםאופק

בנים 20014חופשי02:20.90הפועל ג'מים אילת2008עמריבן טובים
בנים 20014חופשי02:20.99הפועל גליל עליון2008עידורז

בנים 20014חופשי02:21.76הפועל גליל עליון2008זוהריצחקי


