
6-7גיל 

שם ומשפחהחופשי 25

טל גורדון00:23.02

כפיר שדה00:25.39

אדר מושקוביץ00:27.10

ניצן פטישי00:27.34

אוריאל בר00:29.78

אביב לוי00:30.32

'תמיר סמויליץ00:30.90

נעם פז00:31.45

אורי בן אהרון00:32.31

תבור כהן00:32.49

זהר פרג00:32.59

איתן תמם00:36.37

עדן פייבוש00:36.84

איתמר יעקבי00:40.44

רוני בן שמולי00:41.42

תומר יעקב00:45.34

עינב שניידר01:04.05



6-7גיל 

שם ומשפחהגב 25

כפיר שדה00:27.03

אריאל רחמילביץ00:28.19

אדר מושקוביץ00:29.19

יותם אייל00:29.74

'תמיר סמויליץ00:30.38

אדם גוזל00:32.47

זהר פרג00:33.11

נעם פז00:34.67

ניצן פטישי00:35.07

אורי בן אהרון00:36.96

ליאם נעים00:37.07

איתן תמם00:37.09

אביב לוי00:37.72

עינב שניידר00:38.10

מיכה סובוץ00:38.13

אוריאל בר00:38.56

תבור כהן00:40.58

עדן פייבוש00:40.67

איתמר יעקבי00:41.44

רון ברביארו00:42.87

רוני בן שמולי00:43.81

תומר יעקב00:47.80

טל גורדון00:49.65



8גיל 

שם ומשפחהחופשי 25

איתי רום00:20.34

אייל בנצור00:22.01

הילה תמם00:23.60

איתי רוזינר00:23.97

ליאור אדלר00:25.00

איתי סליטן00:25.33

הראל זיו00:26.36

עמית פלג00:26.37

לאה גולר00:26.87

תומר שחר00:28.88

אוריאל לחמנוביץ00:29.42

נעם בן קרט00:30.21

איתמר רגב00:30.44

אלה נבון00:32.56

דפנה גולן00:32.80

ליבי אלעד00:33.47

אורן דק00:34.00

יעל אביגדור00:34.25

נתנאל פילר00:34.27

אביעד הקלמן00:34.42

איילה פריד00:35.38

בועז בוק00:36.50

יובל גרנות00:36.71

אליאור אהרון00:37.19

דניאל בן שוהם00:40.27

מאיה חיון00:41.00

נעם נוחמנוביץ00:43.28

טל מלאכי00:50.30



8גיל 

שם ומשפחהגב 25

הילה תמם00:25.25

אייל בנצור00:26.23

איתי רוזינר00:27.73

איתי רום00:28.06

הראל זיו00:28.50

איתי סליטן00:28.70

ליאור אדלר00:29.23

עמית פלג00:30.08

לאה גולר00:30.48

איתמר רגב00:31.87

נתנאל פילר00:32.37

תומר שחר00:32.94

יעל אביגדור00:33.66

נעם בן קרט00:34.34

דפנה גולן00:36.39

איילה פריד00:37.14

אוריאל לחמנוביץ00:37.22

דניאל בן שוהם00:37.23

אליאור אהרון00:37.31

אביעד הקלמן00:38.36

יובל גרנות00:38.97

אלה נבון00:39.43

טל מלאכי00:43.57

בועז בוק00:45.50

נעם נוחמנוביץ00:46.23



9גיל 

שם ומשפחהחופשי 25

יהלי יעקב00:20.50

מיכאל גולדין00:20.60

אופק מושקוביץ00:21.76

אופיר כהן00:21.90

ניר שרון00:22.49

מאריק אורמן00:23.17

גיא לגו00:23.41

נדב שטרית00:23.59

יעל אדרי00:24.08

אלון סרי00:24.25

ליאור בוזגלו00:24.50

לב גרסויטה00:24.50

לביא מוזס00:24.89

עדי דריץ00:25.04

יונתן לקח00:26.12

דניאל נאור00:26.37

עומר שטריקס00:26.95

שקד ברפמן00:27.06

עומר שיפמן00:29.60

איתי חגי00:30.84

אליסה לרנר00:31.70

טל קפלן00:35.15



9גיל 

שם ומשפחהגב 25

אופיר כהן00:24.95

לביא מוזס00:24.99

מאריק אורמן00:25.18

אופק מושקוביץ00:25.47

יהלי יעקב00:25.53

ניר שרון00:26.22

מיכאל גולדין00:26.66

נדב שטרית00:26.95

אלון סרי00:28.73

לב גרסויטה00:28.88

גיא לגו00:30.62

שקד ברפמן00:31.86

יונתן לקח00:32.49

ליאור בוזגלו00:32.93

דניאל נאור00:33.47

איתי חגי00:34.88

עדי דריץ00:35.14

אליסה לרנר00:36.60

עומר שטריקס00:38.18

עומר שיפמן00:38.47


