
 מ'( בוינגייט 25בריכת אליפות חורף )

רופה התפזר , הכוכבים המקומיים זינקו לבריכת וינגייט באליפות יאחרי שאבק הכוכבים מאליפות א

 ישראל להראות את מה שהם יודעים. תקציר התחרות לפניכם יום אחרי יום.

 1יום 

מנצחת מיה אנגלנדר מקומיות, שתי נציגות  14על הפודיום בגיל חופשי : מתחילים ברגל ימין,  400

, לשלוש  4:46.75ייה הראשונה עם קורל ביטון גם בחמיש 4:33.72מייד אחריה נעם שגב  4:33.40

שניות משיאו  7מגיע חמישי ומקצץ  זאופק עו 15שניות ! בנים  8ו שיאים אישיים של להבנות א

ד מדליה נרשמת הפעם על שמה עו 16שניות . בנות  4שיא בן  4:20.72כליל הלוי שביעי  4:17.34

ומקום חמישי  4:25.73 -כסף עם שיא אישי חדש , בגמר זה יורד ל 4:27.19של עדן פסקרה 

נטע שיף עם שיא אישי  17-18, בנות  4:15.41גיא עזר מגיע תשיעי עם שיא אישי  16לבוגרות. בנים 

גריסי קובעת אלדניאל  לבוגרות. 13מקום  4:27.29מגיעה שביעית בערב היא מתקנת ל  4:30.52

ושיא מועדון חדש ! הקודם  3:53.49צחון מוחץ לאיתי כרמי עם ינ 17-18. בנים 4:39.54שיא אישי 

תח בסערה , הוא פ 4:02.0א של איתי עמד על , השי 4:00.00היה שייך לאמיר ארבל ועמד על 

נק' בניקוד  751ווה הזמן של איתי ש 1:52.80חופשי  200 -וקובע בדרך השוואה של שיא המועדון ב

. 3:53.57הבינ"ל . בגמר הוא מגיע שישי לבוגרים עם חלוקה טובה יותר אך זמן סופי מעט איטי יותר 

עולות לערב , בערב יעל קצת פחות חדה  4:27.33ועמית בכר  4:24.66בין הבוגרות יעל דניאלי 

 יה המובילה. בנות רעות בשמיני 3ומשלימה  4:26.8ומגיעה שישית , עמית משפרת קצת 

גל סידי  17-18,בגילאי  1:13.45מגיעה רביעית עם שיא אישי  14מ.א. : זואי פילפסון בגיל  100

 1:10.65, נעם בכר שוחה סולידי 1:06.53שמה את היד שניה אחריה אורי פרייבך עם שיא אישי 

 בגמר ב( פסוןופיליותהיה השחיינית השלישית שלנו בגמר שיערך רק מחר. )יחד עם סידי בגמר א' 

הגיוני בכלל( משיא שקבע לפני לא שניות !!! )זה  3 -חזה : אהד הגדוש מוריד לא פחות מ 50

אייל הירשברג שולח יד  16, בגיל  15בשביל מקום שביעי לגיל  33.69שבועיים במילניום ושוחה 

על הפודיום  ת ליאור רביעי ואיילזאת קריטיהמאית  –ארוכה שמגיעה מאית לפני ליאור בוקין מנהריה 

ם ולא ממש מוצאת את המילראשונה בחייו מקום שלישי !! גל סידי עוד רטובה מהמאה מ.א. מזנקת 

נותנים לה את המקום השלישי , בערב היא  33.8ימים באליפות אירופה הפעם  10כמו שמצאה לפני 

 ארד.  – בגמר שמעניקים לה מדלייה ראשונה לבוגרות באליפות 33.5 -בחצי ו 33.4יותר חדה 

עדן נמרי מגיעה  16מקום שישי , בנות  2:34.88גב: קורל ביטון עם קפיצה שניה הבוקר קובעת  200

מתרכז הפעם  16עולה לגמר אבל שם היא פחות חדה. שי גרינברג המתחרה לגילאי  2:23.5רביעית 

ראשונה ומגיע רביעי. נטע שיף רושמת מדליה  2:10.09הוא שוחה טוב  –במשחים קצרים עבורו 

הבוגרות שלנו יעל דניאלי , ,  2:23.72 -בערב היא מורידה משמעותית ל 2:25.25)ארד( בתחרות 

יעל מקום אחד  2:15.12שחר מנחם ונעם בכר גולשות אל הגמר . שם שחר מגיעה חמישית אחרי 

 . 2:24.81, נעם בכר  2:16.05הבוקר אחריה קצת לאט יותר מ

-17( , דניאל וויבאום מגיע שמיני לגילאי 15)גיל  1:12.04פרפר: עופרי פרדו מגיעה שישית עם  100

 58.27עם שיא אישי  18

, 27.05, סידי  27.05חופשי הבנות פותחות בסערה עם מדליית ארד ושיא מועדון חדש. מנחם  50*4

עים חמישי אבל גם הם מגי, הבנים  1:48.68מסיימות אחרי  27.59ונעם בכר  26.99פסקרה 

משלימים ל  23.08וברמן  22.63, כרמי  22.21, סבתיה 24.18משפצים את טבלת השיאים סמויליץ 

 שיפור של חצי שניה לשיא הקודם.  1:32.1

 2יום 

ומגיעה חמישית לא רחוק מגמר ב' ,  2:39.38עבורה קובעת  יניסיונפרפר: נעם שגב במשחה  200

מקום שמיני. דניאל  2:39.58( עם 17-18אלגריסי )  2:17.32ם שישי ( עם שיא ומקו16גיא עזר )

 בערב הוא שוחה מעט לאט יותר.  2:12.05ווינבאום מצליח לעלות לגמר ב' עם 

, קרן פרדו גיל מעליה שוחה שניה מהר יותר  1:03.88( שוחה מצויין 14חופשי: קורל ביטון ) 100

 58.63(יורדת מהדקה לראשונה ועוד בצורה משכנעת 16שית, עדן פסקרה )ומגיעה שי 1:02.83

שנותנים לה את הזהב לגילה בערב היא משחזרת את זמנה ומגיעה חמישית לבוגרות. איתי כרמי 



. שניהם  52.06מקום אחד אחריו סמויליץ עם  50.20( עם שיא אישי מכובד 17-18מקום שלישי )

מעט לאט יותר , בבוגרות שחר  19מקום ו ומגיע תשיעי , דימא א' משחזר את זמנ -בגמר כרמי ב

, בגמר היא מתחילה מהר יותר   57.71מנחם נצמדת לאנדראה מורז ויוצאת עם שיא מועדון חדש 

 57.22( ומסיימת בדיוק אותו דבר מה שמתחבר לעוד שיא מועדון מהיר בחצי שניה מהבוקר 27.85)

 -בערב  הוא מוריד ל 49.33ר רגוע וחה בבוקשאור סבטייה  ומדליית ארד ראשונה בתחרות לשחר.

 מאיות ממדליית הארד.  6רק  49.04

 32.83, עופרי אחותה  15בגילאי   32.09גב: קרן פרדו עם שיא אישי ומדליה ראשונה )ארד(  50

 32.29במקום החמישי , קרן עולה לערב שם חוזרת על זמנה. עדן נמרי שוב רביעית הפעם עם 

 . 16אותה לערב שם היא שוחה דומה ומגיעה שמעלה 

,  2:45.5בערב היא משדרגת ל  2:46.92חזה: מיה עם מדליה שניה באליפות הפעם כסף עם   200

וגמר בוגרים ראשון , אך בערב הוא מתקשה לשחזר  2:26.99אופק עוז מגיע רביעי עם זמן יפה של 

ם שביעי. גל סידי בבוקר לא מוצאת את עצמה ומקו 2:32.98שוחה טוב דניאל רחלין עם  15עוד בגיל 

, בערב לעומת זאת מגיעה למשחה גל שניות מעל השיא שקבעה באליפות ארופה 3,  2:37.35עם 

 2שיא מועדון בן  2:32.78אחרת שגולשת רחוק ומהר בהרבה ! היא מסיימת במקום השני בזמן של 

אך  2:41.3מאירוב קובעת בבוקר זמן טוב שניות. וכאמור מדליה שניה לבוגרות לגל באליפות. רותם 

 בערב מתקשה לשחזרו. 

, אייל  1:06.91רייה הראשונה לגילו במשחה טוב ימ.א.: אהד הגדוש שוב מתברג לעש 100

ומקום שביעי , דניאל סמויליץ יורד לראשונה בחייו  1:04.32( ממשיך תחרות טובה עם 16הירשברג )

ברמן כמה מאיות ומקום  13רב הוא משחזר ומגיע מקום ומסיים שישי בע 59.91את מחסום הדקה 

חזה שועטת לעוד שיא ויש לה  200 -דק' בלבד לאחר ה 15אחד אחרי סמויליץ . בערב בגמר סידי 

, היא מהירה בשלוש עשיריות השניה משיאה של דקל שחף שעמד על הלוח  1:05.00אותו אחרי 

אבל גם מדליית כסף נוספת בתחרות  –כה בזהב מספר שנים , עוד שלוש עשיריות היא גם הייתה זו

ומגיעה חמישית זאת  1:09.18נעם בכר מציגה = יש לי עוד מה להגיד ! היא שוחה אנחנו ניקח. 

 לאחר שנתיים בהם היא עובדת , לומדת ומתעקשת להתאמן מתי שהיא רק יכולה. 

 מאיות לפני בנות קרית אונו . מיה  4חופשי נוער : בנות יכולות לנשום לרווחה אחרי ניצחון לחוץ  50*4

עם  11 -. הבנים מגיעים במקום ה1:53.48מגיעות אחרי  28.4וקורל  28.5, נעם 27.7קרן  27.4

 . 1:43.84זמן סופי  26.4, ועוז 25.5, גרינברג 26.1, ספנסר 25.8הירשרבג 

 26.19מנחם ,  22.6, כרמי  22.5ייה אנחנו מהירים וזוכים בארד עם סבט מיקס חתירה 50*4

מאיות חשובות לפני השליחים מיקס של נתניה . נבחרת ב'  4,  1:38.11מסתכמים ב 26.78ופסקרה 

 27.3ונעם בכר  27.1, סידי 24.2, דימא 23.6שלנו גם מדורגת גבוה במקום התשיעי עם ברמן 

 דק.1:42.23המסתכמים ל 

 3יום 

אך עדיין  1:12.95, בערב היא מורידה שניה  1:13.84מגיעה במקום השני עם  חזה: גל סידי 100

בוא ל רחוקה מהזמן שקבעה באליפות אירופה , אבל אחרי החודש האחרון של ילדת הקסם קשה

 בטענות , היא מגיעה חמישית לבוגרות ומתכוננת להגיע לעוד פודיום בשליחים.

לאחר קרב קשה עם נועה שוהם , קורל  2:09.34ות חופשי: מיה אנגלנדר עם זהב שני בתחר 200

כליל הלוי עם שיא ,  2:11.05, מיה עולה לערב שם היא שוחה  2:17.12ביטון רביעית עם שיא יפה 

עדן פסקרה בקרב ענקים מסיימת שניה עם שיא  16מקום שישי . בנות  2:04.54אישי יפה שוחה 

שוחה  16ום שמיני , שי גרינברג המתחרה לגיל מק 2:07.6בערב היא קצת פחות חדה  2:06.9אישי 

עשיריות  2דק'. הוא מסיים רביעי רק  2 -פעם ראשונה מתחת למחסום ה 1:55.95מצויין לשיא אישי 

 3 -שיא מועדון ב 1:49.69אותו דבר מגמר ב'. איתי כרמי עם זהב שני בתחרות מהמדליה. ובערך 

הוא מגיע עם ביצים מאד גדולות ומחליט להדבק שניות שלמות ורק עשירית משיא הגילאים. בערב 

אומנם שתי עשיריות אחרי לירן אבל שיא  1:48.37בלוב זה עובד כמעט עד הסוף , בסיום וללירן קונ

כשהוא מוציא מהלוח את מרק חינאוי ואת חבר שלנו יורי סמוליץ , כמובן שיפור  18 -ו 16-17גילאי 

עשריות ממדלית ארד בה זכה ...יורי סמויליץ עם  4ם רק לשיא המועדון מהבוקר ומקום חמישי לבוגרי

וממשיכה אל שיא מועדון  1:00.69בין הבנות שחר מנחם נראית מעולה פותחת חכה. יורי....  1:47.9

, שיפור של חצי שניה לשיאה שנקבעה בתחרות גביע האביב השנה , בערב   2:04.27שני בתחרות 



ת שביעית במקצה, אבל היא יודעת מה היא עושה, חצי שני יותר ומסתובב לאט מאיות 3היא פותחת 

. עמית בכר  2:03.25מהיר מאד מביא אותה אל מדליית הארד ואל עוד שיא מהיר בשנייה מהבוקר 

 בתחרות.  13מקום  2:07.9משדרגת גם את זמנה מהבוקר בגדול וקובעת 

שמעלים אותה  5:21.21מ.א. נעם שגב עם מדליה שניה בתחרות שוב כסף עם שיא אישי  400

מביאות לנו את גלי זילברברג  15 -בנות ה, 14שתיהן בגיל  5:33.65לערב, זואי פילפסון חמישית עם 

 4:44.34שוחה אופק עוז היטב וקובע  15בגיל  )מעט מחוץ לגמר בערב(  5:23.63עם מקום רביעי 

 . 5:03.58י יפה בשביל מקום שני, גם אותו נפגוש בגמר בערב , עמית וטרו עם שיא איש

מדלית ארד והזדמנות נוספת בערב. גיא עזר בירידה ראשונה  5:15.7עדן נמרי קובעת זמן טוב 

ציג בערב. נטע שיף נמקום רביעי ועוד  4:49.8דק אותה הוא עושה עם סטייל  5 -מתחת לגבול ה

 5:19.94גריסי , דניאל אל 5:14.93רותם מאירוב  5:04.86רושמת עוד מדליה אישית ושיא אישי עם 

 ישלימו מאה שחייניות רעות בגמרים בערב !!!!   5:22.87, ורז פרדוסו 

נטע שיף שביעית עם  4:52.87מ.א. בולטת יעל דניאלי עם מדליית הכסף  400 -במקצי הגמר של ה

נציגות ! הבולטת מבינהן הערב היא רותם מאירוב עם  5. בגמר ב' יש לנו  5:02.2שיפור מהבוקר 

, עדן נמרי גם מצליחה להוריד יותר משלוש שניות מכובדות  14שיפור עצום לבוקר ומקום  5:10.22

, וכך גם פרדוסו  5:17.85, גם אלגריסי בעסקי שיפוץ זמנים  15בשביל מקום  5:12.15וסוגרת 

 לנעם שגב הצעירה ניתן עוד כמה פעמים להשתפשף במקצי גמר.  5:22.0

, וגיא  17מקום  4:43.49ל הסטטיסטיקה ומשפרים מהבוקר אופק בנים שני הנציגים שלנו שומרים ע

 . 19מקום  4:49.29עזר 

ומקום  30.1, בערב זה יורד ל 30.12פרפר : קרן פרדו עם מדלייה שניה בתחרות , כסף אחרי  50

, מקום עשירי 26.3קובע  17 -בן ה יץ, דניאל סמויל 31.49,  עופרי פרדו מגיעה שישית אחרי 13

אבל מותר על הערב  25.28, סבטייה שוחה טוב  26.12 טיפה מהיר יותר  ן בין הבוגריםליאור ברמ

 על מנת להתרכז בשליחים. 

 28.93וקורל  30.34, עופרי  34.95, מיה 31.9מעורב הבנות שלנו לוקחות את הכסף עם קרן  50*4

וגרינברג  28.1, עזר 31.3, אייל 30.0, הבנים מגיעים עשירי עם אופק  2:06.12שמסתכמים ל 

 . 1:54.99שמסתכמים ל  25.59

אבל לצערה ולצערנו  28.98גב  50 -ב 18שליחים מעורב מיקס: שחר מנחם מתחילה עם שיא גילאי 

, כרמי  33.4שיא בשליחים מיקס אינו נחשב , לשמחתנו תהיה לשחר הזדמנות גם מחר , סידי בחזה 

מסתכמים ל  22.12בפרפר , וסבס בחתירה  24.57מוכיח  אני יודע לשחות גם סגנונות אחרים עם 

ומקום שישי. ההרכב השני שלנו מהיר מאד גם אבל לצערנו מהיר מדי באחד הזינוקים  1:49.07

 ונפסל. 

 ואחרון  4יום 

( .  כסףמאיות מה 3)רק  28.36חופשי: קרן פרדו עם מדליה שלישית בתחרות הפעם ארד עם  50

 2, רק  23.20 -בערב זה משתדרג ל 23.21הכסף עם שיא אישי לוקח את  17-18איתי כרמי בגילאי 

עשיריות משיא הגילאים ובכל זאת כרמי מודיע: "זה קצר לי מדי פאק איט אני שחיין מרחקים" )עוד 

 -, ובגמר זה יורד חזרה ל 22.6, בחצי זה קצת יותר לאט  22.5נבדוק את זה. סבס עולה לערב עם 

 עשיריות משיאו האישי.  4 -מקום חמישי בתחרות ו 22.35

,  15ומקום רביעי מכובד. גלי זילברברג חמישית לגילאי  2:37.2מ.א.: זואי פילפסון עם  200

מדליית ארד. שי גרינברג  – 2:15.48אופק עוז עם עוד מדלייה ועוד שיא אישי  15. בנים 2:35.55

מקום חמישי . רותם מאירוב  2:13.56"אופק יש לך עוד דבר או שניים ללמוד" ושוחה  –מציג 

יפגשו כמו תמיד שוב בגמר . בגמר רותם מהירה בכל הסגנונות  2:30.25ונעם בכר  2:28.25

את נעם מצליחים לעצבן עם פסילה בסגנון הפרפר ,  2:26.09ומסיימת את האליפות עם שיא אישי 

 וב. היא דווקא שחתה ט

למקום תשיעי , עדן נמרי עם עוד שיא ומדליית ארד  1:12.87קובעת  15פרדו בגילאי עופרי גב:  100

ומגיע תשיעי , שחר מנחם  1:03.19, לשי גרינברג המאה קצת קצר הוא שוחה  1:08.35נוספת 

בי ומכינה את השטח לדר 1:08.35מתאמנת בבוקר על צלילות ועולה לגמר, נעם בכר קובעת זמן טוב 

מאיות  7רק  1:01.82ה אישית שלישית בתחרות הקבוע מול נמרי. בגמר שחר מנחם עם מדלי

בדרבי עליו דיברנו מנצח הפעם ידה משנה שעברה.  מעצבנות משיא הגילאים והמועדון המוחזקים על



מאית מהבוקר  תלא רחוק משיאה האישי , נמרי משפר 1:07.79סיון מול הנעורים נעם בכר יהנ

1:08.34 . 

הבנות ששחו זו  9:28.21ושגב  9:26.23חתירה חוזר על עצמו עם מיה  400 -מה 1-2חופשי:  800

רחוק משיאה האישי שנקבע לפני  9:43.25לצד זו. סיומת מדהימה לאליפות מצויינת. גלי זילברברג 

להנאתו בקצב לא מספיק מהיר )בלשון המעטה( אבל  1500שבועיים בשוויץ. כליל הלוי שוחה 

המרחק כאילו במטה קסם הוא פתאום מגביר משמעותית ! לאחר שחיית נגטיב הוא מסיים  באמצע

הפרס המתוק הוא מדליית ארד ראשונה בחייו של השחיין הצעיר והמוכשר. עמית וטרו  17:20.12על 

שוחה גיא עזר מצויין  אחרי  16, בגילאי  17:44מנסה את כוחו במקצה הארוך ומגיע שביעי עם 

 מסתבר שהיה שווה לחכות. מקום רביעי לגילו.  16:27.01אליפות למשחה שלו אחרי שחיכה כל ה

 5-6-7, רזי ורותם  משלימות מקומות 9:29, אלגריסי  9:13.42נטע שיף במקום השני  17-18בנות 

,  9:02.47לאותו גיל. בערב שוחות עוד שלוש אלופות שלנו. יעל דניאלי מסיימת שלישית לבוגרות 

 -מקום רביעי לגילה ו 9:14.04אל המקום השישי לבוגרות , ועדן פסקרה  9:08.47וחה עמית בכר ש

 כללי.  12

גב אבל אין לה זמן לזה, כמה  100 -מעורב: בנות שחר מנחם יוצאת מדוכדכת מהמקצה ל 50*4

 28.93בום השיא שלא הוכר אתמול מוכר עכשיו  –דקות לאחר מיכן היא מובילה את השליחות שלנו 

הזמן הסופי  27.10ופסקרה  29.52, קרן פרדו  33.24גב , המקל עובד לסידי  50 -ב 18גילאי שיא 

שיפור לשיא המועדון של שנייה וחצי , קרן פרדו עולה לראשונה בחייה על הלוח ! בנוסף  1:58.79

חדש. אה עם זה לא מספיק יש  18היא תרשם עם האחרות על עוד לוח , התוצאה מהווה שיא גילאי 

 ייה גם מדליית ארד חשובה ומתוקה.עיבלר

  בנים: כרמי יודע לעשות את זה גם על הגב הוא מסמן את השיא של נמרוד חייט וכמעט פוגע בו 

 אחד מהחברים שקופצים אחריו עושה את זה מוקדם מדי והרביעייה נפסלת. חבל. 26.7

 שלב הסיכומים: 

ם , היו עוד שחיינים מצוינים שקבעו שיאים המקומות הראשוני 10 -צוינו בכתבה שחיינים שהגיעו ב

יפים מאד והיו קצת מעבר לעשרת הראשונים , סליחה חברים גם כך הכתבה ארוכה היינו חייבים 

 לחתוך אולי לא הזכרנו אבל הייתם גדולים.

מגיעות במקום השני , הבנים שישי, בכללי אנחנו מדורגים שני לאחר שחייני הנוער  הבנות :ניקוד נוער

 כלום. –שזה בעברית  נק' 40קריית אונו במרחק של  של

ניקוד בוגרים בנות מקום שלישי , בנים מקום שמיני , כללי מקום שלישי אחרי הפועל ירושלים והפועל 

 דולפין נתניה. 

 פעם בתחרות.  12שיאי מועדון נשברו 

 מעורב(. 50*4)כרמי, מנחם, שליחות שיאי גילאים  3

שחיינים התחרו מצויין , הראו בכל הקפיצות למשחי  35חבורה של מלבד הנתונים והמספרים 

 לקבוצה , ובעיקר נשארו רעבים מאד לקראת המשך השנה.  מחויבותםהשליחים את 

 

 

 

 

 

 

 


