
שם מלאחופשי 100קבוצת גיל מין

בנות ובנים

10

גולן גורליק01:31.87

שירה אברהמי01:32.05

אורי חנאל01:36.94

דביר שחף01:44.93

גוני להט01:45.00

גיא פרנט01:53.84

אלה אורן אלכסיד01:57.74

בנות

13

ענת רדזין01:33.13

בנים

11

תומר מיכאלי01:33.82

13

טוני קרקוז01:29.66

אלן לוברסקי01:38.19



שם מלאחופשי 200קבוצת גיל מין

בנות ובנים

10

יאן מטין02:51.87

איתי סלמה03:08.71

ניצן אידליץ03:37.90

אליאנה בן אבי03:41.52

שירה ויטשפטר03:42.78



שם מלאחופשי 200קבוצת גיל מין

בנות

11

נוגה נימרי02:52.79

שירלי וייס02:54.48

אירל הוינו03:05.15

יעל בן ישעיה03:06.09

יסמין גוברמן03:13.55

נויה אברהם03:22.13

לי גוטליב03:24.46

שקד כהן03:28.56

13

נועה שטרית02:43.24

דסקי'ליזה מולצ02:46.61

מעיין נגר02:46.67

ליה גל02:56.51

אורי ניר 02:56.73

שירה אברהם02:57.50

ירין שטרית03:00.27

מעיין אדלר03:08.70

יעל קמף03:17.75

רוני סופלין03:18.24



שם מלאחופשי 200קבוצת גיל מין

בנים

11

ק'אלעד ליצ02:43.22

עידו צוק02:44.97

יואב רומאנו02:45.77

ירדן בן יהודה02:48.10

ראם מיקולבסקי02:49.44

אורן בלאו02:54.33

עידן שרון02:58.13

ליאור בן אסולי03:01.25

בר מועלם03:09.08

איב ויינר03:11.76

ניק'תמיר מוצ03:13.06

אדם ווינבאום03:16.96

ספיר בנק03:17.28

יונתן חובר03:23.00

עמית ברמן03:28.09

יאיר שוהם03:30.17

טל שרף03:34.74

דור שדיאל03:45.11

יפתח עבדי04:00.52

13

אסף פוגל02:30.69

נדב קוסטי02:39.47

יובל ארליך02:39.59

יערי הוליאור עידני02:39.97

יו'יובל סקג02:40.85

רותם שלגר02:44.37

שפע איתן02:44.40

זיו הרפז02:45.03

אלדר הירש02:48.87

נדב לוי02:54.74



שם מלאגב 100קבוצת גיל מין

בנות ובנים

10

יאן מטין01:31.66

איתי סלמה01:33.64

רון פרבר01:39.70

גולן גורליק01:40.15

דביר שחף01:50.85

שירה ויטשפטר01:51.78

אליאנה בן אבי01:52.61

ניצן אידליץ01:52.79

גיא פרנט02:08.00

אלה אורן אלכסיד02:23.34



שם מלאגב 100קבוצת גיל מין

בנות

11

אירל הוינו01:32.89

נוגה נימרי01:36.91

שירלי וייס01:37.72

נויה אברהם01:46.39

יסמין גוברמן01:57.88

13

מעיין נגר01:25.14

ליה גל01:28.04

אורי ניר 01:31.53

דסקי'ליזה מולצ01:32.74

שירה אברהם01:35.05

מעיין אדלר01:38.71

ירין שטרית01:42.11

רוני סופלין01:43.31

ענת רדזין01:45.53



שם מלאגב 100קבוצת גיל מין

בנים

11

ק'אלעד ליצ01:25.87

יואב רומאנו01:26.62

אורן בלאו01:27.19

ירדן בן יהודה01:27.57

ניק'תמיר מוצ01:33.85

עידו צוק01:35.30

ראם מיקולבסקי01:35.56

עידן שרון01:38.53

יונתן חובר01:41.18

בר מועלם01:42.73

עמית ברמן01:44.87

תומר מיכאלי01:46.41

אדם ווינבאום01:47.85

יאיר שוהם01:47.85

טל שרף01:49.76

דור שדיאל01:50.59

יפתח עבדי02:05.96

13

יערי הוליאור עידני01:20.85

אסף פוגל01:23.87

שפע איתן01:24.75

יובל ארליך01:26.94

אלדר הירש01:29.89

נדב לוי01:31.23

נדב קוסטי01:33.42

רותם שלגר01:34.54

זיו הרפז01:38.31

יו'יובל סקג01:42.05



שם מלאא.מ 100קבוצת גיל מין

10בנות ובנים

יאן מטין01:33.76

איתי סלמה01:34.36

איתי אבני01:37.97

גולן גורליק01:44.74

רון פרבר01:46.87

אליאנה בן אבי01:48.68

ניצן אידליץ01:56.06

שירה ויטשפטר01:58.00

דביר שחף02:03.54

גיא פרנט02:20.00



שם מלאא.מ 100קבוצת גיל מין

11בנות

שירלי וייס01:32.44

נוגה נימרי01:33.12

אירל הוינו01:36.34

יעל בן ישעיה01:43.67

נויה אברהם01:50.74

יסמין גוברמן01:52.00

רוני שמואלי01:52.00

13

ליה גל01:29.40

אורי ניר 01:29.56

מעיין נגר01:30.13

שירה אברהם01:32.74

דסקי'ליזה מולצ01:32.88

מעיין אדלר01:38.21

ירין שטרית01:40.15

יעל קמף01:55.52



שם מלאא.מ 100קבוצת גיל מין

11בנים

ק'אלעד ליצ01:23.13

עידו צוק01:30.94

ירדן בן יהודה01:30.95

ראם מיקולבסקי01:32.50

ניק'תמיר מוצ01:32.74

עידן שרון01:34.18

אורן בלאו01:34.57

אריאל פסי01:38.12

בר מועלם01:40.36

עמית ברמן01:44.22

דור שדיאל01:48.92

טל שרף01:49.07

יאיר שוהם01:49.50

יונתן חובר01:50.19

אדם ווינבאום01:53.60

יפתח עבדי02:02.38

13

אסף פוגל01:21.91

יערי הוליאור עידני01:23.00

יובל ארליך01:25.08

נדב קוסטי01:28.60

רותם שלגר01:31.00

זיו הרפז01:31.09

שפע איתן01:31.24

אלדר הירש01:33.20

יו'יובל סקג01:35.00

נדב לוי01:37.38

טוני קרקוז01:47.44

אלן לוברסקי01:54.81


