
 גל עושה גלים , והרבה

תחרות המילניום בקרית ביאליק משכה אליה את כל שחייני ישראל וגם אותנו. לקחנו חלק בחמש 

משחייני קבוצת עתודה. והרי סיקור  1/3מתוך שש הצגות בתחרות. השתתפו שחייני נבחרת הפארק ו

 ההצלחות.

 חמישי בוקר
ונעם  4:39.73אנחנו כובשים את הטופ של הפודיום עם מיה אנגלנדר  13בנות עד גיל : חופשי  400

 .4:27.11שיאים אישיים לשתיהן. בבוגרות שחר מנחם מגיעה רביעית עם שיא אישי  4:42.84שגב 

ומגיע חמישי . עמית וטרו מקזז אפילו  4:25.17שניות משיאו  12, כליל הלוי מקזז  14בנים עד גיל 

 4:02.0בתחרות. בבוגרים איתי כרמי משווה את שיאו האישי  12מקום  4:28.29סיים אחרי יותר ומ

 .4:18.38ומשאיר לאמיר ארבל עוד קצת זמן על הלוח. גיא עזר קובע שיא טוב 

, מקום שלישי . זואי  2:34.47, מיה אנגלנדר עם עוד מדליה בהצגה עם 13בנות עד גיל  מ.א.: 200

. בוגרות: שחר מנחם עם מדליה ראשונה בתחרות )ארד( 2:38.20עם  פילפסון מתקרבת לצמרת

 . 2:23.83, גל סידי מקום אחד אחריה  2:22.48ושיא אישי שני בהצגה 

. בבוגרים דניאל סמוליץ עם קפיצה ראשונה  2:19.41, אופק עוז מוביל את שחייני רעות  14בנים עד 

 2:15.32ושיא אישי 

 חמישי ערב 
, בבוגרות כשלא הייתם מרוכזים גל סידי  38.56: גלי פסקרה מגיעה חמישית 13: עד גיל חזה 50

כשהיא משפרת בהמון את שיאה האישי  33.86רודפת אחרי עמית עברי וקובעת שיא אגודה חדש 

 ולוקחת כאמור את מדליית הכסף. 

המשתפר , דניאל רחלין  33.37מקום רביעי ואחד לפני דוד מנשר  33.05אופק עוז  14בנים עד 

 – 31.69. בבוגרים אייל הירשברג מנצח בקרב חשוב מול ליאור ברמן  12בשביל מקום  34.57שוחה 

32.1 . 

, בבוגרות שחר מנחם   1:02.90, מיה אנגלנדר עם עוד מדלית כסף   13בנות עד גיל  חופשי: 100

ן לאליפות אירופה ומקום חמישי . בוגרים אור סבתיה המתכונ 58.23קרובה מאד לשיא המועדון  עם 

 . 11שמספיקים למקום  52.1שוחה  16 -בשביל מדליית כסף , איתי כרמי בן ה 50.67שוחה 

, קרן פרדו מובילה את  7-8מקומות  34.74לפני קורל ביטון  34.5נעם שגב  13בנות עד  גב : 50

ם שחיין רעות . בבוגרי33.18אחד לפני עדן נמרי  , 12מקום  33.13הבנות הבוגרות שלנו הפעם עם 

 מקום עשירי בתחרות.  27.36המהיר ביותר הפעם הוא אור סבתייה 

. בנים עד  2:12.16ניצחון של ביטון , פסקרה, שגב ואנגלנדר שקובעות  13בנות עד  מעורב : 50*4

. ברביעייה ב'  30.24מגיעים שלישי עם עוז , מנשר, הלוי , הגדיש  בולט בחבורה אופק בגב עם  14

  30.3ואיילון בפרפר  34.0רחלין בחזה בולטים 

 2:01.27,  28.11ופסקרה  30.3, פרדן ק.  33.29, סידי  30.0בנות בוגרות במקום השני עם מנחם 

שנים., בוגרים מקלקלים קצת את רצף הפודיומים ומגיעים  6לא רחוק משיא האגודה שמחזיק לו כבר 

 .1:47.85חמישי עם כרמי , ברמן , סמוליץ וסבס. 

 ישי בוקרש
 1:05.9בבוגרות שחר מנחם מקום שביעי,  1:12.53ל שיא אישי נעם שגב מפרפרת א פרפר: 100

 . 1:10.82מקום רביעי , קרן פרדו עם שיא אישי 

בבוגרים איתי כרמי עם שיא ,  1:07.65ודניאל רחלין  1:07.01כליל הלוי עם שיא אישי  14בנים עד 

  58.16אישי 

 -ת ה, בנות בוגרות גל סידי ב 2:47.35, מדליית כסף נוספת למיה אנגלנדר  13בנות עד  חזה : 200

שיפור   2:34.81שיא מועדון שני בתחרות וזהב ראשון , יכולה לסמן עוד קו על כת הרובה שלה  16

 . 2:43.25שניות לשיאה האישי , רותם מאירוב מגיעה עשירית עם  2של 



שמספיק למקום רביעי . דניאל רחלין מצטיין שוב  2:30.89שיא אישי מצויין לאופק עוז  14בנים עד 

 מקום שביעי . 2:37.72הפעם עם 

עוד מדלית כסף לבנות הצעירות הפעם עם קורל בגב, גלי בחזה , נעם  13בנות עד מעורב:  100*4

.  4:25.29מקום חמישי עם אופק, דוד , רחלין , וכליל  14, בנים עד  4:50.9בפרפר ומיה בחתירה 

)שניה מהיר יותר מהבנים הצעירים(,  4:24.8רות מקום שני עם מנחם , סידי מאירוב ופסקרה  בוג

 .3:59.59( , ויינבאום וסבס 1:08.88בוגרים מקום שישי עם כרמי , סמוליץ )לראשונה בחזה 

 9:12.87בתחרות עם  4-5חופשי : פסקרה ושיף ששוחות בדרבי משלהן כל הדרך מגיעות  800

לשיף שתיהן עם שחיית נגטיב חזקה. שלשיית הבנות במקצה השני משלימה  9:13.49 -לפסקרה ו

, אלגריסי 9:31.83הראשונות. כולן עם שיאים אישיים רז מקום תשיעי  11 -בנות בתוך ה 5לנו 

 . מייד אחריה 9:36.77ונמרי  9:33.32

 שישי ערב
,  29.75ביטון חמישית עם  , קורל 29.36מיה עם עוד מדליה הפעם ארד  13בנות עד  חופשי: 50

בתחרות , בבוגרים  13מקום  27.2בולט דוד מנשר  14מקום תשיעי , בנים עד  27.85בבוגרות סידי 

 .24.20, איתי כרמי מגיע תשיעי עם  23.42חון חשוב לאור סבתייה צני

, בבוגרות שחר מנחם  2:38.88לפני קורל  2:36.74נעם שגב עם שיא אישי ומקום שביעי   :גב  200

 .  2:25.53שמגיעה אחרי קרן זיבנר, עדן נמרי שוחה טוב למקום השמיני  2:16.22עם הכסף 

וסמויל  2:11.69בבוגרים שיאי יסוד לכרמי  2:16.98אופק עוז מגיע שישי עם זמן של  14בנים עד 

2:13.16. 

. בנים  1:59.1עם מדליית זהב חשובה ביטון , שגב, פילפסון , ואנגלנדר  13בנות עד  חופשי 50*4

, בנות בוגרות מקום שני  1:50.41( , ואיילון 26.7ים שישי עם הגדיש , אורמן , מנשר )עמגי 14עד 

בוגרים  , 1:52.65 27.69וסידי  29.37, פרדוסו 28.29רדו פ,  27.3אחרי בנות עמק חפר עם מנחם 

 . 1:36.25זמן סופי  23.43וכרמי  25.27, ביט  24.21, סמויל 23.34מגיעים רביעי עם סבס 

, נטע שיף  5:02.38גל סידי שלא התחרתה במשחה זה זמן ממושך מגיעה רביעית אחרי  מ.א. 400

 לבוגרים. 14מקום  4:49.78, בנים אופק עוז שוחה אל שיא אישי מרשים  5:10.26שביעית עם 

 בת בוקר ש
ומקום חמישי , בבוגרות דניאל  2:46.68, זואי פילפסון במשחה נסיוני קובעת  13עד  פרפר 200

רחלין ממשיך  14. , בנים  14ומקום  2:38.49אלגריסי יוצאת עם חיוך אחרי חלוקה טובה שמביאה ל 

 .17קום ומ 2:16.65, בבוגרים דניאל ווינבאום משתפר עם  13ומקום  2:33.4תחרות טובה עם 

 עם המשחה הטוב ביותר שלה בתחרות.  1:02.76בוגרות שחר מנחם עם עוד מדליית כסף  גב: 100

 13-14בבוגרים כרמי וסבס מקומות . מקום שביעי 1:04.64אופק עוד עם שיא אישי  14בנים עד 

  59.72וסבס  59.52כרמי 

, פילפסון  1:04.33טון בי 1:05.3עוד זהב לארון שהביאו הפעם שגב  13בנות חופשי  100*4

 14עשר שניות שלמות לפני המקום השני , בנים עד  4:18.08סה"כ  1:02.55ואנגלנדר  1:05.89

, בוגרות מנצחות עם מנחם )שוב כמעט שיא  4:00.25מקום חמישי עם אופק, הגדוש, וטרו , ומנשר 

נצחון של  4:01.63מן סופי ז 1:00.36ושיף  1:02.77, פרדוסו 1:00.35, סידי 58.15מועדון אבל לא( 

שניות על בנות פ"ת. בנים בוגרים מסיימים תחרות טובה בשבילנו עם מדליית כסף ושיא מועדון  7

, וביטון  52.34, סמויל 49.99, סבס 52.22, עם כרמי  3:30.62שלישי בתחרות )שניים של גל סידי( 

55.78  . 

עם חלוקה יפה  16:41.65מזנק אל שיא אישי  15 -, נציג אחד אבל חזק גיא עזר בן ה חופשי 1500

 לכל הדרך.  1:07.0של 

 שבת ערב 
 נשארה בבריכה נציגה אחת עם מטרה ברורה שיא מועדון. 

וכבונוס זוכה  1:12.72המטרה הושגה ובגדול. גל סידי עם טריפל שיאי מועדון במשחי החזה קובעת 

ים בדיוק עוד חודש בוינגייט , כאשר מכאן ממשיכים שחייני רעות לאליפות החורף שתתקיבזהב. 



שתתקיים בארץ וינסו לשפר את זמניהם בהרבה  2-6.12ארבעה מהם ישחו גם באליפות ארופה 

 החברים אור סבטייה , שחר מנחם , יעל דניאלי , וגל סידי.

אור ושחר יספיקו לגנוב כמה קפיצות למים באמסטרדם בבריכה ארוכה בין אליפות ארופה לאליפות 

 ל. אין רגע דל. ישרא

 

 

 

 

 

 

 

 

 


