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גברים
מקוםמדינה/אגודהשם שחייןתאריך השיאתוצאהשיא

פרפר50 מ'

מכבי נהריה זמיר תומר 12/08/2015 00:23.76 בריכה לאומית טוטובינלאומי

מכבי חיפה חרותי מירון 31/07/2019 00:23.40 בריכה לאומית 50ישראל

הפועל ירושלים פרנקל תומר 04/07/2018 00:23.79 הלסינקיגיל 18

הפועל ירושלים פרנקל תומר 02/08/2017 00:23.98 בריכה לאומית טוטוגיל 17

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 27/07/2018 00:24.50 בריכה לאומית 50גיל 16

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 02/08/2017 00:24.78 בריכה לאומית טוטוגיל 15

הפועל אולימפ נתניה יוסיפוב דניאל 27/07/2018 00:26.77 בריכה לאומית 50גיל 14

הפועל עירוני הוד השרון דרבצוב דניאל 28/06/2019 00:27.44 בריכה לאומית 50גיל 13

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 04/07/2014 00:28.70 בריכה לאומית טוטוגיל 12

הפועל פתח-תקוה חייטוב יונתן 05/08/2004 00:31.58 כפר-בלוםגיל 11

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 22/06/2012 00:34.60 מכון וינגייטגיל 10

פרפר100 מ'

מכבי קרית-ביאליק מנדל אלון 08/08/2009 00:52.56 מכון וינגייטבינלאומי

מכבי קרית-ביאליק מנדל אלון 20/07/2009 00:52.99 מכון וינגייטמכביה

הפועל ירושלים פרנקל תומר 26/07/2019 00:52.15 קוואנגגוישראל

הפועל ירושלים פרנקל תומר 26/04/2018 00:52.25 בריכה לאומית 50גיל 18

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 21/06/2019 00:52.93 רומאגיל 17

הפועל ירושלים פרנקל תומר 07/04/2016 00:53.76 בריכה לאומית טוטוגיל 16

הפועל ירושלים פרנקל תומר 14/08/2015 00:54.26 בריכה לאומית טוטוגיל 15

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 17/07/2016 00:57.15 בריכה לאומית טוטוגיל 14

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 21/07/2015 00:59.65 בריכה לאומית טוטוגיל 13

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 22/07/2014 01:04.12 בריכה לאומית טוטוגיל 12

הפועל שחייני הנגב מרושצנקו אלון 26/07/2016 01:12.50 בריכה לאומית טוטוגיל 11

הפועל שחייני הנגב מרושצנקו אלון 21/07/2015 01:16.13 בריכה לאומית טוטוגיל 10

פרפר200 מ'

ארה"ב מדווד דניאל 10/07/2005 01:58.15 וינגייטבינלאומי

ארה"ב מדווד דניאל 10/07/2005 01:58.15 וינגייטמכביה

הפועל ירושלים נבו גל 28/07/2009 01:57.02 רומאישראל

מכבי פ.מ. רעות חייט נמרוד 10/07/2009 01:57.97 פראגגיל 18

מכבי קרית-ביאליק קרמר תום 08/07/2011 02:00.52 בלגרדגיל 17

מכבי קרית-ביאליק קרמר תום 23/07/2010 02:01.66 מכון וינגייטגיל 16

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 09/04/2017 02:04.44 יווןגיל 15

הפועל עירוני הוד השרון שמי אלון 01/08/2013 02:10.77 מכון וינגייטגיל 14

הפועל ירושלים זלצמן בנימין 28/07/2016 02:16.93 מכון וינגייטגיל 13

הפועל ירושלים גרומי ערן 01/01/1982 02:31.60 גיל 12

הפ. ק.ג. ת"א אביטל מיטב 29/07/2000 02:44.01 וינגייטגיל 11

מכבי פ.מ. רעות חייט נמרוד 08/08/2001 02:57.82 וינגייטגיל 10
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גב50 מ'

הפועל ירושלים ברנע גיא 19/07/2009 00:24.64 וינגייטבינלאומי

מכבי חיפה קופלב יהונתן 26/07/2016 00:24.60 בריכה לאומית טוטוישראל

קרית ביאליק לייטרובסקי מיכאל 01/07/2017 00:25.69 אליפות אירופה לנוערגיל 18

מכבי נהריה זמיר תומר 09/07/2011 00:26.24 בלגרדגיל 17

הפועל בת-ים דותן עידן 08/08/2013 00:26.87 מכון וינגייטגיל 16

מכבי חיפה גרצ‘יק דוד 16/07/2016 00:27.33 בריכה לאומית טוטוגיל 15

ירושלים רבתי שפירא בר-אור נמרוד 08/12/2003 00:28.24 בריטניהגיל 14

מכבי קרית-ביאליק איזנשטוק איליה 09/08/2001 00:29.35 וינגייטגיל 13

הפועל פתח-תקוה חייטוב יונתן 21/05/2005 00:31.32 מכון וינגייטגיל 12

הפועל בת-ים גורוחובסקי סם 24/07/2019 00:33.23 בריכה לאומית 50גיל 11

הפועל בת-ים רבינוביץ דניאל 02/07/2016 00:36.61 בריכה לאומית טוטוגיל 10

גב100 מ'

מכבי אשדוד טומרקין יעקב 02/05/2015 00:53.90 מכון וינגייטבינלאומי

איגוד השחייה בישראל ברנע גיא 21/07/2009 00:54.22 מכון וינגייטמכביה

מכבי אשדוד טומרקין יעקב 04/08/2017 00:53.60 בריכה לאומית טוטוישראל

מכבי אשדוד טומרקין יעקב 18/07/2010 00:55.20 הלסנקיגיל 18

מכבי אשדוד טומרקין יעקב 07/07/2009 00:56.29 פראגגיל 17

מכבי חיפה מראענה אדם 14/04/2019 00:56.55 גראץגיל 16

הפועל ירושלים שורין סרגיי 15/08/2015 00:58.26 בריכה לאומית טוטוגיל 15

מכבי חיפה גרצ‘יק דוד 22/07/2015 00:59.86 בריכה לאומית טוטוגיל 14

הפועל עירוני הוד השרון שמי אלון 25/07/2012 01:04.17 מכון וינגייטגיל 13

מכבי וייסגל רחובות גרובמן ערן 23/07/2019 01:07.54 בריכה לאומית 50גיל 12

הפועל בת-ים פושקה נתניאל 16/07/2018 01:12.50 בריכה לאומית 50גיל 11

מכבי וייסגל רחובות מורגוליס רון 28/07/2016 01:16.07 מכון וינגייטגיל 10

גב200 מ'

מכבי אשדוד טומרקין יעקב 12/08/2015 01:55.96 בריכה לאומית טוטובינלאומי

אשדוד טומרקין יעקב 09/07/2017 02:00.17 בריכת טוטו מכבייהמכביה

מכבי אשדוד טומרקין יעקב 12/08/2015 01:55.96 בריכה לאומית טוטוישראל

מכבי אשדוד טומרקין יעקב 20/08/2010 01:59.39 סינגפורגיל 18

מכבי אשדוד טומרקין יעקב 05/08/2009 02:00.48 מכון וינגייטגיל 17

מכבי חיפה גרצ‘יק דוד 02/08/2017 02:04.50 בריכה לאומית טוטוגיל 16

ירושלים רבתי שפירא בר-אור נמרוד 28/07/2004 02:05.63 וינגייטגיל 15

מכבי אשדוד לוקטב דניס 22/07/2014 02:08.94 בריכה לאומית טוטוגיל 14

מכבי חיפה מראענה אדם 26/07/2016 02:20.92 בריכה לאומית טוטוגיל 13

מכבי וייסגל רחובות גרובמן ערן 22/07/2019 02:23.11 בריכה לאומית 50גיל 12

הפועל בת-ים רבינוביץ דניאל 23/07/2017 02:33.73 בריכה לאומית טוטוגיל 11

מכבי וייסגל רחובות מורגוליס רון 06/07/2016 02:39.84 בריכה לאומית טוטוגיל 10
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חזה50 מ'

מכבי קרית-ביאליק מלול מיכאל 07/08/2009 00:27.45 מכון וינגייטבינלאומי

מכבי קרית-ביאליק מלול מיכאל 10/07/2009 00:27.27 בלגרדישראל

הפועל עמק-חפר גולדפדן איתי 01/08/2014 00:28.01 בריכה לאומית טוטוגיל 18

הפועל עמק-חפר גולדפדן איתי 09/08/2013 00:28.85 מכון וינגייטגיל 17

הפועל כוכבי הצפון טבעון/ישי שגלוב ירון 07/08/2009 00:29.61 מכון וינגייטגיל 16

הפועל אולימפ נתניה יוסיפוב דניאל 17/05/2019 00:29.68 בריכה לאומית 50גיל 15

הפועל אולימפ נתניה יוסיפוב דניאל 25/07/2018 00:30.53 בריכה לאומית 50גיל 14

הפועל חולון מלניק דב 02/11/1991 00:32.22 וינגייטגיל 13

מכבי פ.מ. רעות מנשר דוד 14/06/2014 00:34.78 בריכה לאומית טוטוגיל 12

מכבי אשדוד מגרלישוילי מיכאל 04/08/2004 00:37.97 וינגייטגיל 11

מכבי אשדוד מגרלישוילי מיכאל 30/07/2003 00:41.04 וינגייטגיל 10

חזה100 מ'

Kazakhstan Balandin Dmitriy 09/04/2016 01:00.58 בריכה לאומית טוטובינלאומי

USA Johnson BJ 11/07/2017 01:01.27 בריכת טוטו מכבייהמכביה

הפועל ירושלים גניאל אמרי 21/05/2012 01:00.96 הונגריהישראל

הפועל עמק-חפר גולדפדן איתי 13/07/2014 01:02.09 דודרכטגיל 18

מכבי קרית ביאליק לבדינסקי דניאל 16/04/2016 01:03.55 בריכה לאומית טוטוגיל 17

מכבי חיפה פולונסקי רון 25/07/2017 01:03.91 גיור הונגריהגיל 16

הפועל אולימפ נתניה יוסיפוב דניאל 26/07/2019 01:04.95 באקוגיל 15

הפועל אולימפ נתניה יוסיפוב דניאל 28/04/2018 01:07.46 בריכה לאומית 50גיל 14

מכבי קרית ביאליק קלוגר לירון 27/07/2016 01:12.54 בריכה לאומית טוטוגיל 13

מכבי פ.מ. רעות מנשר דוד 23/07/2014 01:16.59 בריכה לאומית טוטוגיל 12

מכבי אשדוד מגרלישוילי מיכאל 04/08/2004 01:22.41 וינגייטגיל 11

מכבי אשדוד מגרלישוילי מיכאל 30/07/2003 01:26.70 וינגייטגיל 10

חזה200 מ'

Kazakhstan Balandin Dmitriy 08/04/2016 02:12.00 בריכה לאומית טוטובינלאומי

USA Johnson BJ 09/07/2017 02:11.60 בריכת טוטו מכבייהמכביה

מכבי קרית-אונו בארי תום 12/08/2008 02:11.44 סיןישראל

מכבי חיפה פולונסקי רון 01/08/2019 02:16.15 בריכה לאומית 50גיל 18

מכבי חיפה פולונסקי רון 03/08/2017 02:18.16 בריכה לאומית טוטוגיל 17

מכבי חיפה פולונסקי רון 03/08/2017 02:18.16 בריכה לאומית טוטוגיל 16

הפועל אולימפ נתניה יוסיפוב דניאל 23/07/2019 02:19.83 באקוגיל 15

הפועל אולימפ נתניה יוסיפוב דניאל 26/07/2018 02:26.49 בריכה לאומית 50גיל 14

הפועל בת-ים רדצ‘נקו יבגני 31/07/2013 02:31.58 מכון וינגייטגיל 13

מכבי פ.מ. רעות מנשר דוד 22/07/2014 02:43.46 בריכה לאומית טוטוגיל 12

מכבי פ.מ. רעות מנשר דוד 31/07/2013 02:58.23 מכון וינגייטגיל 11

מכבי פ.מ. רעות מנשר דוד 24/07/2012 03:08.95 מכון וינגייטגיל 10
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חופשי50 מ'

USA Weber-Gale Garrett 24/07/2013 00:22.12 מכון וינגייטבינלאומי

USA Ervin Anthony 12/07/2017 00:22.05 בריכת טוטו מכבייהמכביה

מכבי חיפה חרותי מירון 02/08/2019 00:21.87 בריכה לאומית 50ישראל

הפועל עומר קלונטרוב זיו 27/06/2015 00:22.16 באקוגיל 18

הפועל עומר קלונטרוב זיו 13/07/2014 00:22.80 דודרכטגיל 17

הפועל דולפין נתניה ריבינסקי דיויד 18/07/2016 00:23.17 בריכה לאומית טוטוגיל 16

הפועל בית שמש סמירנוב מיכאל 18/07/2016 00:23.87 בריכה לאומית טוטוגיל 15

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 28/07/2016 00:24.50 בריכה לאומית טוטוגיל 14

הפועל בית שמש סמירנוב מיכאל 23/07/2014 00:25.71 בריכה לאומית טוטוגיל 13

הפועל פתח-תקוה חייטוב יונתן 30/07/2005 00:27.13 וינגייטגיל 12

הפועל פתח-תקוה חייטוב יונתן 05/08/2004 00:28.66 וינגייטגיל 11

הפועל בת-ים פושקה נתניאל 24/07/2017 00:30.25 בריכה לאומית טוטוגיל 10

חופשי100 מ'

USA Lezak Jason 19/07/2009 00:47.78 מכון וינגייטבינלאומי

USA Lezak Jason 19/07/2009 00:47.78 מכון וינגייטמכביה

ירושלים רבתי שפירא בר-אור נמרוד 29/07/2009 00:48.93 רומאישראל

הפועל ירושלים פרנקל תומר 06/07/2018 00:49.23 הלסינקיגיל 18

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 01/08/2019 00:49.57 בריכה לאומית 50גיל 17

הפועל עומר קלונטרוב זיו 08/08/2013 00:50.95 מכון וינגייטגיל 16

עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 24/06/2017 00:51.72 מלטהגיל 15

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 26/07/2016 00:53.83 בריכה לאומית טוטוגיל 14

הפועל בית שמש סמירנוב מיכאל 24/07/2014 00:56.87 בריכה לאומית טוטוגיל 13

הפועל פתח-תקוה חייטוב יונתן 21/05/2005 00:59.93 מכון וינגייטגיל 12

הפועל פתח-תקוה חייטוב יונתן 04/08/2004 01:02.71 חיפהוינגייט גיל 11

הפועל בת-ים פושקה נתניאל 25/07/2017 01:06.67 בריכה לאומית טוטוגיל 10

חופשי200 מ'

Lithuania Rapsys Danas 16/04/2016 01:48.10 בריכה לאומית טוטובינלאומי

אשדוד לוקטב דניס 10/07/2017 01:49.31 בריכת טוטו מכבייהמכביה

הפועל ירושלים פרנקל תומר 27/04/2018 01:47.16 בריכה לאומית 50ישראל

הפועל ירושלים פרנקל תומר 27/04/2018 01:47.16 בריכה לאומית 50גיל 18

ירושלים פרנקל תומר 02/07/2017 01:48.69 אליפות אירופה לנוערגיל 17

מכבי אשדוד לוקטב דניס 17/07/2016 01:50.27 בריכה לאומית טוטוגיל 16

הפועל ירושלים פרנקל תומר 05/07/2015 01:52.44 אלקסנדרופוליסגיל 15

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 27/07/2016 01:57.85 בריכה לאומית טוטוגיל 14

הפועל בית שמש סמירנוב מיכאל 23/07/2014 02:04.65 בריכה לאומית טוטוגיל 13

הפועל בת-ים פושקה נתניאל 23/07/2019 02:09.26 בריכה לאומית 50גיל 12

הפועל בת-ים פושקה נתניאל 30/06/2018 02:15.50 בריכה לאומית 50גיל 11

הפועל בת-ים רבינוביץ דניאל 27/07/2016 02:24.92 בריכה לאומית טוטוגיל 10
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חופשי400 מ'

מכבי קרית ביאליק הבר עידו 12/08/2015 03:51.54 בריכה לאומית טוטובינלאומי

ארונברג ריק ארה"ב 03:55.64 מכביה

מכבי אשדוד לוקטב דניס 12/04/2019 03:51.45 שטוקהולםישראל

מכבי אשדוד לוקטב דניס 07/10/2018 03:52.04 בואנוס איירסגיל 18

מכבי אשדוד לוקטב דניס 15/07/2016 03:53.89 בריכה לאומית טוטוגיל 17

מכבי אשדוד לוקטב דניס 15/07/2016 03:53.89 בריכה לאומית טוטוגיל 16

מכבי אשדוד לוקטב דניס 04/07/2015 03:58.73 יווןגיל 15

מכבי אשדוד לוקטב דניס 30/07/2014 04:05.56 בריכה לאומית טוטוגיל 14

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 20/07/2015 04:21.92 בריכה לאומית טוטוגיל 13

הפועל ירושלים זלצמן בנימין 20/07/2015 04:35.22 בריכה לאומית טוטוגיל 12

הפועל בת-ים ז‘ורבסקי עידן 15/07/2018 04:43.14 בריכה לאומית 50גיל 11

הפועל בת-ים רבינוביץ דניאל 25/07/2016 05:06.69 בריכה לאומית טוטוגיל 10

חופשי800 מ'

מכבי חיפה קיזלר גיל 11/08/2015 08:03.98 בריכה לאומית טוטובינלאומי

הפועל ירושלים חליקה מיכאל 20/07/1997 08:15.71 תל-אביב מכביה

מכבי חיפה קיזלר גיל 02/08/2017 07:59.70 בריכה לאומית טוטוישראל

הפועל בת-ים חינאוי מרק 26/06/2015 08:07.30 באקוגיל 18

הפועל בת-ים חינאוי מרק 17/05/2014 08:11.72 בריכה לאומית טוטוגיל 17

מכבי אשדוד לוקטב דניס 14/07/2016 08:12.33 בריכה לאומית טוטוגיל 16

מכבי אשדוד לוקטב דניס 12/08/2015 08:17.57 בריכה לאומית טוטוגיל 15

מכבי אשדוד לוקטב דניס 29/07/2014 08:34.40 בריכה לאומית טוטוגיל 14

גניאל אמיר מכ. תל-אביב 01/01/1976 09:10.30 גיל 13

הפועל בת-ים חינאוי מרק 04/08/2009 09:56.37 וינגייטגיל 12

קרני אריה הפ. חולון 01/01/1977 10:32.75 גיל 11

חופשי1500 מ'

הפועל בת-ים חינאוי מרק 09/04/2016 15:21.05 בריכה לאומית טוטובינלאומי

USA Korotkin Scott 22/07/2009 15:32.51 מכון וינגייטמכביה

 99:59.99 נבחרת

בני הרצליה רודיטי מתן 03/11/2019 15:17.98 קליפורניהישראל

הפועל בת-ים חינאוי מרק 24/06/2015 15:25.63 באקוגיל 18

הפועל בת-ים חינאוי מרק 10/07/2014 15:29.48 דודרכטגיל 17

בת-ים חינאוי מרק 18/07/2013 15:33.72 אוטרכטגיל 16

מכבי אשדוד לוקטב דניס 05/07/2015 15:52.85 יווןגיל 15

מכבי אשדוד לוקטב דניס 02/08/2014 16:38.33 בריכה לאומית טוטוגיל 14

גניאל אמיר מכ. תל-אביב 01/01/1976 17:30.00 גיל 13

זוהר מודי מכ. תל-אביב 01/01/1977 19:05.33 גיל 12
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גברים
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מעורב-אישי200 מ'

מכבי אשדוד טומרקין יעקב 17/04/2015 01:59.49 בריכה לאומית טוטובינלאומי

USA Howard Judd 12/07/2017 02:02.83 בריכת טוטו מכבייהמכביה

הפועל ירושלים נבו גל 29/07/2009 01:58.25 רומאישראל

מכבי חיפה פולונסקי רון 21/08/2019 01:58.84 הונגריהגיל 18

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 29/06/2019 02:01.47 בריכה לאומית 50גיל 17

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 08/10/2018 02:02.41 בואנוס איירסגיל 16

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 05/08/2017 02:07.02 בריכה לאומית טוטוגיל 15

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 18/07/2016 02:13.72 בריכה לאומית טוטוגיל 14

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 22/07/2015 02:17.49 בריכה לאומית טוטוגיל 13

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 24/07/2014 02:25.50 בריכה לאומית טוטוגיל 12

הפועל פתח-תקוה חייטוב יונתן 05/08/2004 02:29.93 וינגייטגיל 11

הפועל בת-ים רבינוביץ דניאל 28/07/2016 02:44.67 בריכה לאומית טוטוגיל 10

מעורב-אישי400 מ'

הפועל ירושלים נבו גל 20/04/2015 04:16.74 בריכה לאומית טוטובינלאומי

איגוד השחייה בישראל נבו גל 20/07/2009 04:19.37 מכון וינגייטמכביה

הפועל ירושלים נבו גל 02/08/2009 04:11.51 רומאישראל

מכבי פ.מ. רעות חייט נמרוד 20/07/2009 04:23.83 מכון וינגייטגיל 18

מכבי חיפה פולונסקי רון 04/08/2017 04:27.16 בריכה לאומית טוטוגיל 17

מכבי חיפה פולונסקי רון 04/08/2017 04:27.16 בריכה לאומית טוטוגיל 16

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 04/08/2017 04:31.74 בריכה לאומית טוטוגיל 15

קרית אונו הדר גל 22/07/2013 04:45.37 מכון וינגייטגיל 14

הפועל ירושלים פרנקל תומר 01/08/2013 04:55.70 מכון וינגייטגיל 13

הפועל עירוני הוד השרון כהן גרומי גל 02/05/2014 05:19.16 טכניוןגיל 12

מכבי תל-אביב/מכביה בוגייב יורי 24/07/1995 05:52.98 נאות מרדכיגיל 11

 99:59.99 גיל 10
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חופשי שליחים4x50 מ'

הפועל ירושלים 04/07/2015 01:34.22 בריכה לאומית טוטוישראל

קפלן דניאל

שחף יהב

אולשטיין אלמוג

שפרקין מארק

מכבי כפר-המכביה 03/08/2019 01:36.92 בריכה לאומית 50גיל 18

ששוני רתם

חנש אופק

פרויד אייל

קוגן אילן

מכבי כפר-המכביה 03/08/2019 01:36.92 בריכה לאומית 50גיל 16

ששוני רתם

חנש אופק

פרויד אייל

קוגן אילן

הפועל אולימפ נתניה 24/07/2018 01:42.21 בריכה לאומית 50גיל 14

יוסיפוב דניאל

סימנדייב לירן

קרטאבי מרטין

שמילוב רון

מכבי אשדוד 07/08/2001 01:54.76 וינגייטגיל 12

הפועל גבעתיים 02:21.70 גיל 10
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גברים
מקוםמדינה/אגודהשם שחייןתאריך השיאתוצאהשיא

חופשי שליחים4x100 מ'

USA 11/08/2008 03:08.24 Beijing, CHNעולמי

FRA 11/08/2008 03:08.32 Beijing, CHNאירופי

USA 20/07/2009 03:21.17 מכון וינגייטבינלאומי

Goldner Jason

Novakoff Andrew

Langenfeld Andrew

Lezak Jason

נבחרת ישראל 10/07/2017 03:21.03 בריכת טוטו מכבייהמכביה

Poland 29/03/2015 03:24.09 Multination 

Junior

בריכה לאומית טוטו

Sendyk Pawel

Brzus Michal

Chudy Michal

Arndt Mateusz

ITA 30/07/2012 03:27.09 Mediterrane

an

Torrevieja

ISR 02/08/2015 03:18.31 Kazan, RUSנבחרת

קונובלוב לירן

טומרקין יעקב

קלונטרוב זיו

גמבורג דוד

הפועל ירושלים 15/07/2016 03:21.32 בריכה לאומית טוטוישראל

מכבי נהריה 02/08/2019 03:35.20 בריכה לאומית טוטוגיל 18

מכבי נהריה 02/08/2019 03:35.20 בריכה לאומית טוטוגיל 18

מכבי נהריה 02/08/2019 03:35.20 בריכה לאומית טוטוגיל 17

מכבי נהריה 27/07/2018 03:37.90 בריכה לאומית 50גיל 16

קאן ולדיסלב

וולקוב דניאל

יוסף תמיר

וולקוב אלכס

הפועל אולימפ נתניה 27/07/2018 03:50.31 בריכה לאומית 50גיל 14

יוסיפוב דניאל

מולר חן

קרטאבי מרטין

שמילוב רון

מכבי נהריה 31/07/2006 04:29.94 וינגייטגיל 12
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מקוםמדינה/אגודהשם שחייןתאריך השיאתוצאהשיא

חופשי שליחים4x200 מ'

USA 31/07/2009 06:58.55 Rome, ITAעולמי

RUS 31/07/2009 06:59.15 Rome, ITAאירופי

ירושלים רבתי 04/08/2011 07:30.18 מכון וינגייטבינלאומי

סמויליץ יורי

קוטליארסקי אלכס

עברי עודד

שפירא בר-אור נמרוד

ארה"ב 13/07/2005 07:30.38 וינגייטמכביה

Poland 16/04/2011 07:31.84 Multination 

Junior

Corfu GRE

ITA 30/07/2012 07:35.61 Mediterrane

an

Torrevieja

נבחרת ישראל 24/07/2019 07:11.99 קוואנגגונבחרת

ירושלים רבתי 04/08/2011 07:30.18 מכון וינגייטישראל

סמויליץ יורי

קוטליארסקי אלכס

עברי עודד

שפירא בר-אור נמרוד

מכבי קרית ביאליק 31/07/2014 07:44.05 בריכה לאומית טוטוגיל 18

הבר עידו

יודשקין איתן

צ‘רנישב אלון

מוסקוביץ גיא

מכבי קרית-ביאליק 04/08/2011 07:53.01 מכון וינגייטגיל 16

הבר עידו

מוסקוביץ גיא

פילר איתי

יגר דניאל

הפועל אולימפ נתניה 26/07/2018 08:27.54 בריכה לאומית 50גיל 14

קרטאבי מרטין

מולר חן

שמילוב רון

יוסיפוב דניאל

הפועל דולפין נתניה 24/07/2017 09:43.88 בריכה לאומית טוטוגיל 12

רבינוביץ עילי

גיאולי ליאם

דולגיך אלקס

גברילוב רולן
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גברים
מקוםמדינה/אגודהשם שחייןתאריך השיאתוצאהשיא

מעורב שליחים4x50 מ'

מכבי קרית-ביאליק 07/08/2009 01:39.55 מכון וינגייטישראל

איזנשטוק איליה

מלול מיכאל

מנדל אלון

זילברמן גלעד

הפועל בת-ים 10/08/2013 01:47.28 מכון וינגייטגיל 18

דותן עידן

חביב אמיר

טרלצקי אורי

איאונצ‘ב גלב

מכבי חיפה 03/08/2017 01:48.11 בריכה לאומית טוטוגיל 16

גרצ'יק דוד

פולונסקי רון

לאופמן ירדן

ציפרוב מקסים

הפועל אולימפ נתניה 17/07/2018 01:56.20 בריכה לאומית 50גיל 14

סימנדייב לירן

יוסיפוב דניאל

קרטאבי מרטין

שמילוב רון

מכבי וייסגל רחובות 24/07/2019 02:08.81 בריכה לאומית 50גיל 12

גרובמן ערן

סובטוב דניאל

קליין פלג

טרייבוך אלן
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גברים
מקוםמדינה/אגודהשם שחייןתאריך השיאתוצאהשיא

מעורב שליחים4x100 מ'

USA 02/08/2009 03:27.28 Rome, ITAעולמי

GER 02/08/2009 03:28.58 Rome, ITAאירופי

הפועל ירושלים 08/08/2009 03:40.89 מכון וינגייטבינלאומי

ברנע גיא

מלניק דני

נבו גל

גייבורונסקי דניס

נבחרת ישראל 12/07/2017 03:31.83 בריכת טוטו מכבייהמכביה

עפרוני אלון

פיצ‘וגין כריסטיאן

מזרחי ליאור

כהן עילי

Brazil 31/03/2012 03:46.18 Multination 

Junior

Coimbra POR

Italy 28/06/2014 03:47.62 Mediterrane

an

בריכה לאומית טוטו

Mora Lorenzo

Castello Andrea

Sperandio Christian

Glessi Lorenzo

איגוד השחייה בישראל 02/08/2009 03:36.23 רומאנבחרת

הפועל ירושלים 08/08/2009 03:40.89 מכון וינגייטישראל

הפועל ירושלים 05/08/2011 03:50.75 מכון וינגייטגיל 18

גמבורג דוד

שחף יהב

אולשטיין אלמוג

קונובלוב לירן

מכבי נהריה 25/07/2018 03:58.53 בריכה לאומית 50גיל 16

וולקוב דניאל

ברזקין ארטור

קאן ולדיסלב

וולקוב אלכס

הפועל אולימפ נתניה 25/07/2018 04:11.79 בריכה לאומית 50גיל 14

סימנדייב לירן

יוסיפוב דניאל

קרטאבי מרטין

שמילוב רון

מכבי חיפה 01/08/2013 04:57.45 מכון וינגייטגיל 12

קוצי מיכאל

פולונסקי רון

קורובוב אריאל

גרצ'יק דוד
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נשים
מקוםמדינה/אגודהשם שחייןתאריך השיאתוצאהשיא

פרפר50 מ'

הפועל עמק-חפר עברי עמית 23/07/2008 00:26.36 מכון וינגייטבינלאומי

הפועל עמק-חפר עברי עמית 18/08/2014 00:26.13 Berlin, GERישראל

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 26/07/2019 00:26.70 קוואנגגוגיל 18

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 26/07/2019 00:26.70 קוואנגגוגיל 17

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 26/07/2019 00:26.70 קוואנגגוגיל 16

הפועל בת-ים זימין ענת 07/08/2007 00:27.43 מכון וינגייטגיל 15

הפועל בת-ים זימין ענת 07/08/2007 00:27.43 מכון וינגייטגיל 14

הפועל בת-ים זימין ענת 11/08/2006 00:28.43 מכון וינגייטגיל 13

הפועל בת-ים זימין ענת 20/05/2005 00:28.98 מכון וינגייטגיל 12

הפועל בת-ים זימין ענת 01/05/2004 00:30.65 וינגייטגיל 11

הפועל בת-ים זימין ענת 25/04/2003 00:34.27 טכניוןגיל 10

פרפר100 מ'

הפועל עמק-חפר עברי עמית 08/08/2009 00:58.21 מכון וינגייטבינלאומי

איגוד השחייה בישראל עברי עמית 20/07/2009 00:58.50 מכון וינגייטמכביה

הפועל עמק-חפר עברי עמית 08/08/2009 00:58.21 מכון וינגייטישראל

מכ. אשדוד בורוכובסקי ורד 01/08/2002 00:59.62 ברליןגיל 18

מכ. אשדוד בורוכובסקי ורד 27/02/2001 00:59.63 פוקוקה  יפןגיל 17

מכ. אשדוד בורוכובסקי ורד 06/08/2000 00:59.67 וינגייטגיל 16

מכ. אשדוד בורוכובסקי ורד 17/07/1999 01:01.08 מוסקבהגיל 15

הפועל בת-ים זימין ענת 10/08/2007 01:01.74 מכון וינגייטגיל 14

הפועל בת-ים זימין ענת 30/06/2006 01:03.09 ליסבוןגיל 13

הפועל בת-ים זימין ענת 29/07/2005 01:04.34 וינגייטגיל 12

הפועל בת-ים זימין ענת 04/08/2004 01:07.13 וינגייטגיל 11

הפועל בת-ים זימין ענת 30/07/2003 01:16.05 וינגייטגיל 10

פרפר200 מ'

הפועל דולפין נתניה זיבנר קרן 08/04/2016 02:11.59 בריכה לאומית טוטובינלאומי

דולפין נתניה זיבנר קרן 09/07/2017 02:16.57 בריכת טוטו מכבייהמכביה

הפועל דולפין נתניה זיבנר קרן 21/05/2016 02:11.04 אליפות אירופה לונדוןישראל

מכבי חיפה פולונסקי לאה 09/02/2020 02:12.82 ניסגיל 18

מכבי קרית אונו לווי מאי 04/05/2018 02:14.22 בריכה לאומית 50גיל 17

הפועל פליפר חדרה שטיימן שרון 24/07/2019 02:14.45 באקוגיל 16

הפועל פליפר חדרה שטיימן שרון 24/07/2019 02:14.45 באקוגיל 15

הפועל פליפר חדרה שטיימן שרון 24/07/2019 02:14.45 באקוגיל 14

הפועל פליפר חדרה שטיימן שרון 26/07/2018 02:17.99 בריכה לאומית 50גיל 13

הפועל ירושלים כץ-ליכטנשטיין ניצן 04/08/2011 02:26.61 מכון וינגייטגיל 12

הפועל ירושלים רשף ענבר 29/07/2005 02:47.06 וינגייטגיל 11
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גב50 מ'

Belarus Khakhlova Sviatlana 09/04/2016 00:28.48 בריכה לאומית טוטובינלאומי

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 03/07/2019 00:28.21 קאזאןישראל

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 03/07/2019 00:28.21 קאזאןגיל 18

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 03/07/2019 00:28.21 קאזאןגיל 17

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 03/07/2019 00:28.21 קאזאןגיל 16

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 10/02/2018 00:29.80 בריכה לאומית 50גיל 15

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 29/04/2017 00:30.17 בריכה לאומית טוטוגיל 14

מכבי קרית אונו אשכנזי שירה 16/07/2016 00:31.10 בריכה לאומית טוטוגיל 13

הפועל בת-ים זימין ענת 21/05/2005 00:32.23 וינגייטגיל 12

הפועל פתח-תקוה וליטו קטיה 19/06/2009 00:34.98 מכון וינגייטגיל 11

הפועל פתח-תקוה שפייזר טל 19/07/1993 00:38.11 כפר בלוםגיל 10

גב100 מ'

Kazakhstan Rudenko Yekaterina 08/04/2016 01:01.43 בריכה לאומית טוטובינלאומי

Cnada Di Battista Breanna 11/07/2017 01:01.94 בריכה ויגייטמכביה

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 24/08/2019 01:00.58 הונגריהישראל

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 24/08/2019 01:00.58 הונגריהגיל 18

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 24/08/2019 01:00.58 הונגריהגיל 17

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 24/08/2019 01:00.58 הונגריהגיל 16

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 20/01/2018 01:03.71 גנבהגיל 15

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 24/07/2017 01:04.05 גיור הונגריהגיל 14

בני הרצליה נגירה מרסי אן 28/07/2018 01:07.27 בריכה לאומית 50גיל 13

מר‘ כוכב יאיר סיילוב שני 29/06/1995 01:09.81 איסטנבולגיל 12

הפועל חולון קמר עופרי 16/07/2018 01:13.21 בריכה לאומית 50גיל 11

בני-הרצליה שלזינגר מיקה 28/07/2000 01:21.65 וינגייטגיל 10

גב200 מ'

הונגריה אגרסגי קריסטינה 02:12.79 בינלאומי

USA Karosas Tasija 09/07/2017 02:10.88 בריכת טוטו מכבייהמכביה

מכבי חיפה ברזילי אביב 27/08/2019 02:11.91 הונגריהישראל

מכבי חיפה ברזילי אביב 27/08/2019 02:11.91 הונגריהגיל 18

מכבי חיפה ברזילי אביב 27/08/2019 02:11.91 הונגריהגיל 17

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 16/03/2019 02:13.50 בריכה לאומית 50גיל 16

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 26/04/2018 02:14.46 בריכה לאומית 50גיל 15

מכבי פ.מ. רעות שילון גיא 27/07/2011 02:19.94 טרבזון טורקיהגיל 14

הפועל מ.א. משגב ברזלי אביב 12/08/2015 02:25.91 בריכה לאומית טוטוגיל 13

מר‘ כוכב יאיר סיילוב שני 29/06/1995 02:27.45 איסטנבולגיל 12

הפועל חולון קמר עופרי 15/07/2018 02:35.78 בריכה לאומית 50גיל 11

בני-הרצליה שלזינגר מיקה 28/07/2000 02:53.00 וינגייטגיל 10
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חזה50 מ'

הפועל עמק-חפר עברי עמית 06/02/2015 00:31.65 בריכה לאומית טוטובינלאומי

הפועל עמק-חפר עברי עמית 10/06/2015 00:31.35 Barcelonaישראל

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 03/08/2019 00:31.73 בריכה לאומית 50גיל 18

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 03/08/2019 00:31.73 בריכה לאומית 50גיל 17

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 03/08/2019 00:31.73 בריכה לאומית 50גיל 16

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 28/04/2018 00:33.23 בריכה לאומית 50גיל 15

מכבי פ.מ. רעות פסקרה גלי 04/08/2017 00:34.03 בריכה לאומית טוטוגיל 14

בני הרצליה נגירה מרסי אן 25/07/2018 00:34.55 בריכה לאומית 50גיל 13

בני הרצליה נגירה מרסי אן 04/08/2017 00:36.16 בריכה לאומית טוטוגיל 12

מכבי קרית-ביאליק זימין ענת 01/05/2004 00:37.10 וינגייטגיל 11

בני הרצליה נגירה מרסי אן 05/06/2015 00:41.13 טכניוןגיל 10

חזה100 מ'

הפועל עמק-חפר עברי עמית 20/04/2015 01:07.74 בריכה לאומית טוטובינלאומי

איגוד השחייה בישראל בנך יוליה 21/07/2009 01:09.87 מכון וינגייטמכביה

הפועל עמק-חפר עברי עמית 20/04/2015 01:07.74 בריכה לאומית טוטוישראל

הפועל אילת בנך יוליה 27/02/2009 01:08.93 צרפתגיל 18

הפועל אילת בנך יוליה 27/02/2009 01:08.93 צרפתגיל 17

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 31/07/2019 01:09.28 בריכה לאומית 50גיל 16

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 04/08/2018 01:09.44 גלאזגוגיל 15

מכבי חיפה פולונסקי לאה 25/06/2016 01:12.29 מלטהגיל 14

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 25/06/2016 01:14.33 מלטהגיל 13

הפועל גבעתיים ביכמן עדי 04/08/1995 01:18.00 וינגייטגיל 12

הפועל בת-ים זימין ענת 04/08/2004 01:23.01 וינגייטגיל 11

הפועל דולפין נהריה נרודיצקי יעל 31/07/2006 01:28.05 מכון וינגייטגיל 10

חזה200 מ'

הפועל אילת בנך יוליה 06/08/2009 02:29.03 מכון וינגייטבינלאומי

USA Roses Maija 09/07/2017 02:31.65 בריכת טוטו מכבייהמכביה

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 24/05/2019 02:28.78 ארה"בישראל

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 24/05/2019 02:28.78 ארה"בגיל 18

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 24/05/2019 02:28.78 ארה"בגיל 17

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 24/05/2019 02:28.78 ארה"בגיל 16

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 05/07/2018 02:29.17 הלסינקיגיל 15

קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 25/06/2017 02:35.94 מלטהגיל 14

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 26/06/2016 02:38.80 מלטהגיל 13

הפועל גבעתיים ביכמן עדי 29/06/1995 02:47.48 איסטנבולגיל 12

הפועל באר-שבע סוקולוב קרינה 28/07/2010 02:58.31 מכון וינגייטגיל 11

הפועל דולפין נהריה נרודיצקי יעל 01/08/2006 03:10.73 מכון וינגייטגיל 10
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חופשי50 מ'

הפועל ירושלים מורז אנדראה 18/04/2015 00:25.12 בריכה לאומית טוטובינלאומי

United States of America Murez Andrea 24/07/2013 00:25.71 מכון וינגייטמכביה

הפועל ירושלים מורז אנדראה 02/08/2019 00:25.11 בריכה לאומית 50ישראל

הפועל דולפין נתניה שיקלר זוהר 15/08/2015 00:25.30 בריכה לאומית טוטוגיל 18

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 04/04/2019 00:26.01 בריכה לאומית 50גיל 17

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 04/04/2019 00:26.01 בריכה לאומית 50גיל 16

מכבי אשדוד סמסוניוק ניקול 08/08/2009 00:26.44 וינגייטגיל 15

מכבי ראשון-לציון בראון אדוה 14/07/2012 00:26.69 מכון וינגייטגיל 14

מכבי ראשון-לציון בראון אדוה 06/08/2011 00:27.57 מכון וינגייטגיל 13

הפועל בת-ים זימין ענת 20/05/2005 00:28.09 וינגייטגיל 12

הפועל בת-ים זימין ענת 03/08/2004 00:29.11 וינגייטגיל 11

הפועל בת-ים זימין ענת 29/07/2003 00:31.18 וינגייטגיל 10

חופשי100 מ'

הפועל ירושלים מורז אנדראה 13/08/2015 00:54.40 בריכה לאומית טוטובינלאומי

נבחרת ישראל מורז אנדראה 10/07/2017 00:54.71 בריכת טוטו מכבייהמכביה

הפועל ירושלים מורז אנדראה 27/07/2017 00:54.20 אליפות עולם בודפשטישראל

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 09/02/2020 00:55.36 ניסגיל 18

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 09/02/2020 00:55.36 ניסגיל 17

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 09/10/2018 00:55.88 בואנוס איירסגיל 16

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 09/10/2018 00:55.88 בואנוס איירסגיל 15

הפועל גבעתיים מרקס מרטינה 06/08/2009 00:57.68 מכון וינגייטגיל 14

מכבי קרית-ביאליק זימין ענת 10/08/2006 00:59.82 מכון וינגייטגיל 13

מכבי קרית-ביאליק זימין ענת 21/05/2005 01:01.21 מכון וינגייטגיל 12

הפועל פליפר חדרה שטיימן שרון 26/07/2016 01:03.53 בריכה לאומית טוטוגיל 11

מכבי קרית-ביאליק זימין ענת 30/07/2003 01:07.83 וינגייטגיל 10

חופשי200 מ'

הפועל ירושלים מורז אנדראה 14/08/2015 01:59.01 בריכה לאומית טוטובינלאומי

ירושלים מורז אנדראה 10/07/2017 01:59.80 בריכת טוטו מכבייהמכביה

הפועל ירושלים מורז אנדראה 14/08/2015 01:59.01 בריכה לאומית טוטוישראל

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 26/05/2019 02:00.83 ארה"בגיל 18

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 26/05/2019 02:00.83 ארה"בגיל 17

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 26/05/2019 02:00.83 ארה"בגיל 16

הפועל בת-ים פוזדנר בקי 03/08/2019 02:03.04 בריכה לאומית 50גיל 15

הפועל בת-ים גולובטי דריה 25/07/2019 02:03.38 באקוגיל 14

בת-ים פוזדנר בקי 10/07/2017 02:07.41 בריכת טוטו מכבייהגיל 13

מכבי קרית-ביאליק זימין ענת 06/05/2005 02:11.83 טכניוןגיל 12

הפועל בת-ים זימין ענת 18/06/2004 02:17.68 וינגייטגיל 11

הפועל בת-ים זימין ענת 26/04/2003 02:28.90 טכניוןגיל 10
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חופשי400 מ'

ארה"ב Cohen Stefani 04:13.51 בינלאומי

USA Fertel Kelly 11/07/2017 04:18.19 בריכת טוטו מכבייהמכביה

הפועל ירושלים מורז אנדראה 06/04/2016 04:13.79 בריכה לאומית טוטוישראל

הפועל בת-ים פוזדנר בקי 24/07/2019 04:17.74 באקוגיל 18

הפועל בת-ים פוזדנר בקי 24/07/2019 04:17.74 באקוגיל 17

הפועל בת-ים פוזדנר בקי 24/07/2019 04:17.74 באקוגיל 16

הפועל בת-ים פוזדנר בקי 24/07/2019 04:17.74 באקוגיל 15

מכבי וייסגל רחובות פליישמן מור 25/06/2004 04:20.03 אלבניהגיל 14

בת-ים פוזדנר בקי 24/06/2017 04:24.34 מלטהגיל 13

מכבי קרית-ביאליק זימין ענת 04/06/2005 04:40.37 וינגייטגיל 12

מכבי קרית-ביאליק זימין ענת 05/08/2004 04:50.01 וינגייטגיל 11

הפועל בת-ים זימין ענת 31/07/2003 05:08.32 וינגייטגיל 10

חופשי800 מ'

ארה"ב Wudahad Sintia 01/01/1979 08:37.17 בינלאומי

הפועל ירושלים ברסנב אולגה 14/07/2005 08:52.58 וינגייטמכביה

הפועל ירושלים בודנר מרדית 14/08/2011 08:41.55 סיןישראל

מכבי קרית-אונו ביכמן עדי 06/07/2000 08:47.98 הלסנקיגיל 18

מכבי קרית-אונו ביכמן עדי 06/07/2000 08:47.98 הלסנקיגיל 17

מכבי קרית-אונו ביכמן עדי 15/07/1999 08:49.72 מוסקבהגיל 16

הפועל בת-ים פוזדנר בקי 26/07/2019 08:51.89 באקוגיל 15

הפועל בת-ים פוזדנר בקי 28/04/2018 08:57.00 בריכה לאומית 50גיל 14

בת-ים פוזדנר בקי 25/06/2017 09:06.58 מלטהגיל 13

מכבי קרית אונו זיגלבוים ויטה 05/06/2015 09:45.38 טכניוןגיל 12

מכ. קרית -אונו קלינמן הדר 01/01/1981 10:08.59 גיל 11

חופשי1500 מ'

הפועל ירושלים ברסנב אולגה 02/08/2005 17:10.13 וינגייטבינלאומי

מכבי פ.מ. רעות זילברברג גלי 06/07/2018 16:44.61 הלסינקיישראל

מכבי פ.מ. רעות זילברברג גלי 06/07/2018 16:44.61 הלסינקיגיל 18

מכבי פ.מ. רעות זילברברג גלי 06/07/2018 16:44.61 הלסינקיגיל 17

הפועל בת-ים פוזדנר בקי 30/07/2019 17:04.67 בריכה לאומית 50גיל 16

הפועל בת-ים פוזדנר בקי 30/07/2019 17:04.67 בריכה לאומית 50גיל 15

הפועל בת-ים פוזדנר בקי 26/04/2018 17:08.77 בריכה לאומית 50גיל 14

מכבי פ.מ. רעות דניאלי יעל 21/07/2010 18:25.38 מכון וינגייטגיל 13

מכבי פ.מ. רעות דניאלי יעל 04/08/2009 19:07.47 מכון וינגייטגיל 12
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מעורב-אישי200 מ'

הפועל עמק-חפר עברי עמית 15/08/2015 02:16.07 בריכה לאומית טוטובינלאומי

USA Fertel Kelly 12/07/2017 02:15.03 בריכת טוטו מכבייהמכביה

02:11.92 ישראל

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 21/07/2019 02:11.92 קוואנגגוישראל

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 21/07/2019 02:11.92 קוואנגגוגיל 18

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 21/07/2019 02:11.92 קוואנגגוגיל 17

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 21/07/2019 02:11.92 קוואנגגוגיל 16

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 07/10/2018 02:12.88 בואנוס איירסגיל 15

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 05/08/2017 02:18.91 בריכה לאומית טוטוגיל 14

הפועל בת-ים זימין ענת 20/05/2006 02:23.88 מכון וינגייטגיל 13

הפועל בת-ים זימין ענת 07/05/2005 02:29.91 טכניוןגיל 12

הפועל בת-ים זימין ענת 05/08/2004 02:35.37 וינגייטגיל 11

הפועל בת-ים זימין ענת 31/07/2003 02:45.00 וינגייטגיל 10

מעורב-אישי400 מ'

הפועל ירושלים בודנר מרדית 05/08/2011 04:51.45 מכון וינגייטבינלאומי

USA Fertel Kelly 10/07/2017 04:45.54 בריכת טוטו מכבייהמכביה

 08/02/2020 04:41.48 נבחרת

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 08/02/2020 04:41.48 ניסישראל

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 08/02/2020 04:41.48 ניסגיל 18

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 08/02/2020 04:41.48 ניסגיל 17

מכבי קרית ביאליק גורבנקו אנסטסיה 23/03/2019 04:47.58 מרסייגיל 16

מכבי חיפה פולונסקי לאה 04/08/2017 04:53.81 בריכה לאומית טוטוגיל 15

מכבי חיפה פולונסקי לאה 17/07/2016 05:00.02 בריכה לאומית טוטוגיל 14

הפועל בת-ים גולובטי דריה 25/07/2018 05:07.05 בריכה לאומית 50גיל 13

הפועל בת-ים גולובטי דריה 24/07/2017 05:21.81 בריכה לאומית טוטוגיל 12

הפ. ק.ג. ת"א ראובני לי 27/07/2000 05:52.66 וינגייטגיל 11
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נשים
מקוםמדינה/אגודהשם שחייןתאריך השיאתוצאהשיא

חופשי שליחים4x50 מ'

הפועל דולפין נתניה 23/06/2012 01:49.43 וינגייטישראל

זיבנר קרן

וולפמן אנאל

גלעדי שירז

גוסטמלסקי אניה

הפועל דולפין נתניה 03/08/2019 01:51.36 בריכה לאומית 50גיל 18

לונגו קליבלנד לוריין

חן נועה

שרון אגם

דניאלוב מאי

הפועל דולפין נתניה 03/08/2019 01:51.36 בריכה לאומית 50גיל 16

לונגו קליבלנד לוריין

חן נועה

שרון אגם

דניאלוב מאי

הפועל עירוני הוד השרון 24/06/2017 01:54.27 בריכה לאומית טוטוגיל 14

הפועל בת-ים 23/07/2017 01:58.55 בריכה לאומית טוטוגיל 12

מכבי קרית -אונו 02:24.26 גיל 10
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נשים
מקוםמדינה/אגודהשם שחייןתאריך השיאתוצאהשיא

חופשי שליחים4x100 מ'

AUS 24/07/2014 03:30.98 Glasgowעולמי

NED 26/07/2009 03:31.72 Rome, ITAאירופי

הפועל דולפין נתניה 12/08/2015 03:52.98 בריכה לאומית טוטובינלאומי

זיבנר קרן

בכר מאיה

גוסטמלסקי אניה

שיקלר זוהר

USA 10/07/2017 03:50.14 בריכת טוטו מכבייהמכביה

נבחרת ישראל 10/07/2017 03:44.64 בריכת טוטו מכבייהמכביה

מורז אנדראה

שיקלר זוהר

זיבנר קרן

עברי עמית

Slovenia 07/04/2013 03:51.12 Multination 

Junior

Kiev UKR

Italy 29/06/2014 03:55.67 Mediterrane

an

בריכה לאומית טוטו

Quaglieri Tania

Canuto Cecilia

Sartori Beatrice

Pirovano Anna

נבחרת ישראל 25/05/2016 03:41.95 BELנבחרת

זיבנר קרן

שיקלר זוהר

עברי עמית

מורז אנדראה

מכבי פ.מ. רעות 31/07/2019 03:52.11 בריכה לאומית 50ישראל

מנחם שחר

פסקרה עדן

אנגלנדר מיה

זילברברג נגה

מכבי חיפה 30/07/2019 03:56.36 בריכה לאומיתגיל 18

מכבי חיפה 30/07/2019 03:56.36 בריכה לאומיתגיל 17

הפועל דולפין נתניה 07/08/2013 04:04.36 מכון וינגייטגיל 16

גלעדי שירז

גונן-כהן טמיר

הלר נועם

למקוף טלי

הפועל ירושלים 15/07/2016 04:14.02 בריכה לאומית טוטוגיל 14

הפועל דולפין נתניה 15/07/2016 04:09.29 בריכה לאומית טוטוגיל 14

הפועל בת-ים 30/06/2018 04:19.66 בריכה לאמית וינגייטגיל 13

מכבי חיפה 15/07/2016 04:14.74 בריכה לאומית טוטוגיל 12

הפועל ירושלים 15/07/2016 04:14.02 בריכה לאומית טוטוגיל 12
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נשים
מקוםמדינה/אגודהשם שחייןתאריך השיאתוצאהשיא

חופשי שליחים4x200 מ'

CHN 30/07/2009 07:42.08 Rome, ITAעולמי

GBR 30/07/2009 07:45.51 Rome, ITAאירופי

United States of America 23/07/2013 08:23.89 מכון וינגייטבינלאומי

USA 11/07/2017 08:21.73 בריכת טוטו מכבייהמכביה

Goldman Leah

Fertel Kelly

Herzberg Haley

Karosas Tasija

Austria 28/03/2015 08:27.83 Multination 

Junior

בריכה לאומית טוטו

Opatril Lena

Pawlik Michelle

Uhl Esther

Nagy Vivien

Spain 28/06/2014 08:26.83 Mediterrane

an

בריכה לאומית טוטו

Huete Esther

Garrote Patricia

Salamanca Sofia

Cano Marta

איגוד השחייה בישראל 23/07/2013 08:28.83 מכון וינגייטנבחרת

מרקס מרטינה

טהורי טל

בווה רוני

רוטשטיין אפרת

הפועל ירושלים 03/08/2017 08:22.45 בריכה לאומית טוטוישראל

מורז אנדראה

אנטילס ג‘סיקה

מרקס מרטינה

בווה רוני

מכבי פ.מ. רעות 27/07/2018 08:31.84 בריכה לאומית 50גיל 18

זילברברג גלי

פסקרה עדן

זילברברג נגה

אנגלנדר מיה

הפועל בת-ים 26/07/2018 09:01.94 בריכה לאומית 50גיל 16

עוז רוני

שובל הילה

חביב רומי

ביביטקו מיקה

הפועל בת-ים 26/07/2018 09:01.94 בריכה לאומית 50גיל 14

עוז רוני

שובל הילה

חביב רומי

ביביטקו מיקה

בני הרצליה 16/07/2016 09:15.62 בריכה לאומית טוטוגיל 12
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נשים
מקוםמדינה/אגודהשם שחייןתאריך השיאתוצאהשיא

מעורב שליחים4x50 מ'

הפועל דולפין נתניה 05/08/2017 01:57.58 בריכה לאומית טוטוישראל

גוסטמלסקי אניה

קורוטקוב אנסטסיה

וסרמן שיר

זיבנר קרן

הפועל עמק-חפר 18/07/2016 02:01.35 בריכה לאומית טוטוגיל 18

תמיר אור

וינר רתם

פרייבך אורי

שוהם נועה

הפועל בת-ים 01/08/2019 02:03.00 בריכה לאומית 50גיל 16

סבשצינסקי אלכסיה

חביב רומי

פוזדנר בקי

גולובטי דריה

מכבי קרית אונו 15/08/2015 02:07.51 בריכה לאומית טוטוגיל 14

לווי מאי

ירדן שחר

פייגין שירה

אלגד אור

מכבי וייסגל רחובות 24/07/2019 02:13.25 בריכה לאומית 50גיל 12

מכבי קרית -אונו 02:38.29 גיל 10
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נשים
מקוםמדינה/אגודהשם שחייןתאריך השיאתוצאהשיא

מעורב שליחים4x100 מ'

CHN 01/08/2009 03:52.19 Rome, ITAעולמי

GBR 01/08/2009 03:55.79 Rome, ITAאירופי

הפועל דולפין נתניה 09/08/2013 04:15.95 מכון וינגייטבינלאומי

וולפמן אנאל

קורוטקוב אנסטסיה

זיבנר קרן

גוסטמלסקי אניה

USA 12/07/2017 04:10.77 בריכת טוטו מכבייהמכביה

04:26.94 אס``א

Czech Republic 06/04/2013 04:17.45 Multination 

Junior

Kiev UKR

ITA 30/06/2012 04:18.02 Mediterrane

an

Torrevieja

נבחרת ישראל 07/08/2018 04:07.18 גלאזגונבחרת

הפועל דולפין נתניה 09/08/2013 04:15.95 מכון וינגייטישראל

וולפמן אנאל

קורוטקוב אנסטסיה

זיבנר קרן

גוסטמלסקי אניה

מכבי פ.מ. רעות 25/07/2018 04:24.91 בריכה לאומית 50גיל 18

זילברברג נגה

פסקרה גלי

שגב נעם

פסקרה עדן

מכבי ראשון-לציון 09/08/2013 04:32.16 מכון וינגייטגיל 16

עזיזי בר

ניקנורוב דיאנה

מורנו טל

בראון אדוה

הפועל גבעתיים 05/08/1996 04:45.59 וינגייטגיל 14

בני הרצליה 03/06/2016 05:12.00 טכניוןגיל 12

שלום ידפת גוני

נגירה מרסי אן

גונן ליה

מאיטלס דנה
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מעורב
מקוםמדינה/אגודהשם שחייןתאריך השיאתוצאהשיא
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מעורב
מקוםמדינה/אגודהשם שחייןתאריך השיאתוצאהשיא

שליחים מעורב מיקס4x100 מ'

נבחרת ישראל 24/07/2019 03:48.06 קוואנגגונבחרת

24/07/2019 03:48.06 ישראל

הפועל פליפר חדרה 28/07/2018 04:29.25 בריכה לאומיתגיל 14

שליחים חופשי מיקס4x100 מ'

USA 08/08/2015 03:23.05 Kazan, RUSעולמי


