
10-11בנות 
שם ומשפחהחופשי 50

תאיר שהרבני00:39.03

נוי טוקר00:39.09

אליאנה בן אבי00:41.21

שחר כרמין00:46.39

גיל כרמי00:47.61

עופרי לוי00:49.85

אופיר לוי01:09.51

תהל יעקבי01:10.22

תמר הקלמן01:12.72

מיקה אשר01:14.08

ליאל מנחם01:18.58

סכום כולל



10-11בנות 
שם ומשפחהגב 50

נוי טוקר00:47.70

גילי כרמי00:58.59

אופיר לוי01:02.84

נועה אינבינדר01:03.50

תהל יעקבי01:04.07

ליאל מנחם01:07.99

דורון יפרח01:10.24

מיקה אשר01:33.91

סכום כולל



10-11בנות 
שם ומשפחהחזה 50

אליאנה בן אבי00:52.85

תאיר שהרבני00:58.55

נועה אינבינדר01:01.61

אליסה סובוץ01:02.28

שחר כרמין01:05.59

עופרי לוי01:17.98

תמר הקלמן01:18.28

דורון יפרח01:27.81

סכום כולל



10-11בנים 
שם ומשפחהחופשי 50

גבריאל לוי00:39.06

עילי לב00:41.40

איתן קפלן00:41.94

דן אורון00:42.45

יואב שמילה00:44.31

ירון ברייר00:45.43

עומר מרקוס00:45.68

יובל פריד00:46.34

עדו אגמון00:48.44

גבריאל ריבקין00:49.06

אילון קימקי00:50.30

טוהר פיסרבסקי00:50.62

ערן שניידר00:51.06

תומר לוי00:52.43

נאור טרטקובסקי00:52.46

דניאל טלשבסקי00:57.80

רנו'נדב צ01:00.42

עומר פלג01:00.50

יונתן סמדובוסקי01:07.77

יונתן יעקבי01:11.81

נועם לוי01:30.24

סכום כולל



10-11בנים 
שם ומשפחהגב 50

גבריאל לוי00:44.02

דן אורון00:51.70

עומר מרקוס00:51.99

ירון ברייר00:52.63

יואב שמילה00:54.02

איתן קפלן00:55.92

עידו אגמון00:56.86

אילון קימחי00:57.11

גבריאל ריבקין00:58.68

עדו שמרי01:09.01

עומר פלג01:11.84

יונתן יעקבי01:17.53

סכום כולל



10-11בנים 
שם ומשפחהחזה 50

תומר לוי00:59.66

עילי לב01:00.37

דניאל טלשבסקי01:04.23

ערן שניידר01:05.03

נדב צירנו01:05.62

יובל פריד01:07.52

נאור טרטקובסקי01:14.55

עידו שמרי01:14.86

טל דהן01:15.05

יונתן סמידוברסקי01:15.62

טוהר פיסרבסקי01:16.99

נועם לוי01:42.75

סכום כולל



 ומעלה12בנות 
שם ומשפחהחופשי 50

גל קיסלשטיין00:35.30

ירין שטרית00:35.94

ענבל חלל00:36.25

איילה קוק00:38.13

עדי שלוש00:38.89

ענת רדזין00:38.91

קרן שוהם00:41.95

נועה שושני00:42.52

סכום כולל



 ומעלה12בנות 
שם ומשפחהגב 50

גל קיסלשטיין00:42.75

איילה קוק00:44.96

ענת רדזין00:46.49

עדי שלוש00:46.97

שחר ברונשטיין00:47.05

סכום כולל



 ומעלה12בנות 
שם ומשפחהחזה 50

ענבל חדד00:47.68

ירין שטרית00:49.20

שחר ברונשטיין00:51.00

נועה שושני00:53.09

קרן שהם00:55.98

רנו'תמר צ01:00.73

סכום כולל



12-13בנים 
שם ומשפחהחופשי 50

אביב חובר00:31.07

טוני קרקוז00:33.64

תמיר שחר00:33.86

תומר אביטל00:34.72

זיו כהן00:37.22

רון מועלם00:39.75

יואב בן עמי00:41.43

רועי ביבס00:44.79

אריאל צים00:45.66

אייל קרקובסקי00:53.40

סכום כולל



12-13בנים 
שם ומשפחהגב 50

אביב חובר00:38.41

תמיר שחר00:39.84

תומר אביטל00:43.44

זיו כהן00:44.90

יואב בן עמי00:55.03

סכום כולל



12-13בנים 
שם ומשפחהחזה 50

טוני קרקוז00:50.95

אריאל צים00:55.07

רון מועלם00:59.18

רועי ביבס00:59.82

אייל קרקובסקי01:09.69

סכום כולל



 ומעלה14בנים 
שם ומשפחהחופשי 50

עמית וייס00:25.75

גלעד היליג00:30.38

זיו אגמון00:30.90

אליאב כהן00:31.53

שון לבדב00:32.20

יובל ליברמן00:33.56

תום שמחה00:52.36

סכום כולל



 ומעלה14בנים 
שם ומשפחהגב 50

זיו אגמון 00:38.32

שון לבדב00:39.90

אליאב כהן00:44.81

סכום כולל



 ומעלה14בנים 
שם ומשפחהחזה 50

עמית וייס00:35.60

גלעד היליג00:39.56

נעם וייס00:44.13

יובל ליברמן00:45.23

תום שמחה00:45.28

סכום כולל


