
משחה המילניום ה - 14 הבינלאומי

קרית ביאליק29/12/2012 - 27/12
תאריך הדפסה 27/12/2012

שעת הדפסה 22:02תוצאות סופיות עם פירוט זמנים

גמר ישיר משחה מס'

בנות   4x50 מ'

דף 10 / 1  11

חופשי שליחים   גיל 10-13

בית-איילהפועל עמק-חפר01:45.79ש.י.  16/02/2011

חוות הנוער הציונימכבי אשדוד02:00.48ש.ג.12  19/12/2006

ראשל"צמכבי קרית-ביאליק02:20.20ש.ג.10  24/12/1995

מסלול מקצה תוצאהמקום

ניקוד 

בינלאומי

ניקוד 

קבוצתי      שם אגודהאגודה

525 01:55.57הפועל חולון1100 4 2 1   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199900:27.24 יובלסבה 00:27.24

199900:30.95 ליאורקרמר 00:58.19

199900:27.63 עמיתסבה 01:25.82

200000:29.75 עומרפנסו 01:55.57

510 01:56.68מכבי פ.מ. רעות2578 5 2 2   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

200000:29.45 יעלאישראילוב 00:29.45

200000:28.89 עדןפסקרה 00:58.34

199900:30.15 דניאלאלגריסי 01:28.49

199900:28.19 גלסידי 01:56.68

467 02:00.16הפועל עמק-חפר1233 7 2 3   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199900:29.39 אורתמיר 00:29.39

199900:30.48 רוניפישמן 00:59.87

199900:31.68 גאיהזהר 01:31.55

199900:28.61 תוםחגאי 02:00.16

431 02:03.45מכבי נהריה2910 6 2 4   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199900:30.41 עדיהרצברון 00:30.41

199900:31.46 נועהתמיר 01:01.87

200000:32.51 ליאתוייס 01:34.38

200000:29.07 קטריןשפיר 02:03.45

429 02:03.61מכבי קרית-ביאליק2531 8 2 5   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199900:30.49 סופיהפוגצ‘וב 00:30.49

200000:31.82 יוליהפשניצ‘ניקוב 01:02.31

199900:30.34 ענתאשכינזר 01:32.65

199900:30.96 נועהבר-און 02:03.61

413 02:05.17הפועל מ.א. משגב1043 5 1 6   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

200000:30.16 מריהברוניקוב 00:30.16

200000:31.84 גלאסולין 01:02.00

200100:31.73 ניקולברקוביץ 01:33.73

200000:31.44 אנסטסיהפלשוק 02:05.17

405 02:06.08מכבי פ.מ. רעות2578 4 1 7   2A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199900:32.07 נטעשיף 00:32.07

199900:30.73 נדיןטל 01:02.80

200000:31.79 גילזיסו 01:34.59

200000:31.49 עדןנימרי 02:06.08



גמר ישיר משחה מס'

בנות   4x50 מ'

דף 10 / 2  11

חופשי שליחים   גיל 10-13

בית-איילהפועל עמק-חפר01:45.79ש.י.  16/02/2011

חוות הנוער הציונימכבי אשדוד02:00.48ש.ג.12  19/12/2006

ראשל"צמכבי קרית-ביאליק02:20.20ש.ג.10  24/12/1995

מסלול מקצה תוצאהמקום

ניקוד 

בינלאומי

ניקוד 

קבוצתי      שם אגודהאגודה

397 02:06.83בני הרצליה6009 2 2 8   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

200000:31.89 איריספאור 00:31.89

200000:33.60 יעלאשכנזי 01:05.49

200000:31.99 רותםבן-חורין 01:37.48

199900:29.35 עדיאריאס 02:06.83

393 02:07.28מכבי חיפה2513 3 1 9   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199900:29.13 קשתילין 00:29.13

200000:32.44 נעמיגלבר 01:01.57

200100:32.74 דניאלהגורדין 01:34.31

200000:32.97 שירהאיני 02:07.28

375 02:09.34מכבי ראשון-לציון2541 3 2 10   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199900:32.06 ליאןטרויגוט 00:32.06

199900:33.15 עמיתבוחניק 01:05.21

199900:34.07 מריםאברמוב 01:39.28

199900:30.06 טלמורנו 02:09.34

354 02:11.79הפועל עירוני הוד השרון1220 6 1 11   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199900:31.66 נועהדקל 00:31.66

199900:34.22 שירהאבנור 01:05.88

200000:33.93 יעללוינובסקי 01:39.81

199900:31.98 קרןבית-און 02:11.79

332 02:14.65הפועל קאנטרי זכרון יעקב1032 1 2 12   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

200000:33.03 נעמיבר עם 00:33.03

200000:34.61 לירוןכהן 01:07.64

200000:33.99 סיוןאיילי 01:41.63

200000:33.02 עמיתנגר 02:14.65

317 02:16.81מכבי קרית-ביאליק2531 2 1 13   2A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

200000:33.52 עדןאזימוב 00:33.52

200100:33.27 רנטהפנוב 01:06.79

200100:35.21 גלנוימרק 01:42.00

199900:34.81 יריןגליקמן 02:16.81



גמר ישיר משחה מס'

בנים   4x50 מ'

דף 10 / 3  12

חופשי שליחים   גיל 11-14

בית-איילהפועל ירושלים01:31.11ש.י.  15/02/2012

חוות הנוער הציוניהפועל ירושלים01:43.28ש.ג.14  10/12/2007

קרית ביאליקמכבי אשדוד01:55.70ש.ג.12  23/12/2005

מסלול מקצה תוצאהמקום

ניקוד 

בינלאומי

ניקוד 

קבוצתי      שם אגודהאגודה

476 01:43.45מכבי פ.מ. רעות2578 4 3 1   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199800:25.97 גיאשלזינגר 00:25.97

199900:26.55 דניאלסמויליץ 00:52.52

199900:25.82 איתיכרמי 01:18.34

199800:25.11 אורישניידר-פנקס 01:43.45

437 01:46.41מכבי קרית-ביאליק2531 5 3 2   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199800:25.96 תומרמוזיקנסקי 00:25.96

199800:26.54 מייקפריימן-ליבוב 00:52.50

199900:27.15 דניאללבדינסקי 01:19.65

199800:26.76 רונןבנימינוב 01:46.41

426 01:47.34הפועל בת-ים1022 3 3 3   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199800:26.43 אופקמלול 00:26.43

199900:27.51 מקסיםיליסביץ 00:53.94

199800:26.56 טליהב 01:20.50

199800:26.84 דקלמלול 01:47.34

415 01:48.28מכבי שהם2510 6 3 4   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199800:25.25 אדםשטיינמן 00:25.25

199800:28.11 אסףבלילוס 00:53.36

200000:27.66 יועדגרוטס 01:21.02

199800:27.26 עומרדניאלי 01:48.28

407 01:49.02מכבי נהריה2910 2 3 5   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199800:26.19 גיאאבוטבול 00:26.19

199800:28.10 איילקוזניצקי 00:54.29

199900:29.10 רועיתמיר 01:23.39

199800:25.63 תמירגרמן 01:49.02

392 01:50.37מכבי ראשון-לציון2541 5 2 6   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199900:29.44 יונתןפרברוביץ 00:29.44

199900:27.34 אביבחלפון 00:56.78

199800:26.68 מקסיםזלבסקי 01:23.46

199800:26.91 עומרשרון 01:50.37

388 01:50.77מכבי חיפה2513 6 2 7   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199900:28.26 אופקלוי 00:28.26

199900:26.71 תמירזהר 00:54.97

199800:28.25 יונתןשור 01:23.22

199800:27.55 גיאגרופר 01:50.77

387 01:50.83הפועל עירוני הוד השרון1220 1 2 8   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199800:28.49 רזהולנדר 00:28.49

199800:27.98 טאיגרנות זילברשטיין 00:56.47

199800:27.78 יריבבן סימון 01:24.25

199900:26.58 אלוןשמי 01:50.83



גמר ישיר משחה מס'

בנים   4x50 מ'

דף 10 / 4  12

חופשי שליחים   גיל 11-14

בית-איילהפועל ירושלים01:31.11ש.י.  15/02/2012

חוות הנוער הציוניהפועל ירושלים01:43.28ש.ג.14  10/12/2007

קרית ביאליקמכבי אשדוד01:55.70ש.ג.12  23/12/2005

מסלול מקצה תוצאהמקום

ניקוד 

בינלאומי

ניקוד 

קבוצתי      שם אגודהאגודה

365 01:53.07מכבי פ.מ. רעות2578 1 3 9   2A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199800:27.13 רוןויינשטיין 00:27.13

200000:29.41 שיגרינברג 00:56.54

200000:29.42 אוריסלמה 01:25.96

199800:27.11 איתיליצק 01:53.07

362 01:53.33בני הרצליה6009 2 2 10   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199800:27.76 נדבבועזי 00:27.76

199900:27.75 רועיבר 00:55.51

199800:29.20 גדידמנטייב 01:24.71

199800:28.62 עומרסגל 01:53.33

359 01:53.61הפועל פתח-תקוה1235 4 2 11   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199800:27.12 יונתןשטיין 00:27.12

199800:26.36 ארטיוםברנגרד 00:53.48

199900:30.52 ארזארמוני 01:24.00

199900:29.61 אלכסטרובניקוב 01:53.61

354 01:54.20מכבי קרית-ביאליק2531 8 2 12  ש.ג.3  A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

200000:27.63 סטיבןשיימן 00:27.63

200000:27.95 מתןטוצילובסקי 00:55.58

200000:30.99 למררודוב 01:26.57

200000:27.63 עידןגוריאל 01:54.20

348 01:54.86מכבי אשדוד2501 7 3 13   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

200000:28.38 דניסלוקטב 00:28.38

200000:29.99 ולדימירפטרוב 00:58.37

200000:29.43 מקסרויטבורד 01:27.80

199900:27.06 איווןדמנקוב 01:54.86

347 01:54.94הפועל מ.א. משגב1043 7 2 14   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199800:27.90 זיופישר 00:27.90

199900:29.33 איליהיעקובוביץ 00:57.23

200000:30.64 ניקיטהסובולנקו 01:27.87

199800:27.07 אלוןחוטימסקי 01:54.94

344 01:55.24הפועל קאנטרי זכרון יעקב1032 4 1 15   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

200100:28.05 עיליכהן 00:28.05

200100:31.42 עיליאמירי 00:59.47

200100:28.52 עומרכץ 01:27.99

200000:27.25 דקלממן 01:55.24

336 01:56.18הפועל שחייני הנגב1286 8 3 16   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199800:28.85 ברטריוקס 00:28.85

199800:30.09 אוהדחגי 00:58.94

200000:29.92 עודדחסדאי 01:28.86

199800:27.32 גיאפנקס 01:56.18



גמר ישיר משחה מס'

בנים   4x50 מ'

דף 10 / 5  12

חופשי שליחים   גיל 11-14

בית-איילהפועל ירושלים01:31.11ש.י.  15/02/2012

חוות הנוער הציוניהפועל ירושלים01:43.28ש.ג.14  10/12/2007

קרית ביאליקמכבי אשדוד01:55.70ש.ג.12  23/12/2005

מסלול מקצה תוצאהמקום

ניקוד 

בינלאומי

ניקוד 

קבוצתי      שם אגודהאגודה

335 01:56.28הפועל בית איל1241 3 1 17   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199900:29.26 מייקלמיטלמן 00:29.26

199900:28.56 אורעפרי 00:57.82

199900:30.17 רייףמידלר 01:27.99

199900:28.29 רןנחום 01:56.28

325 01:57.43מכבי וייסגל רחובות6947 5 1 18   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199800:27.96 איתיפרבר 00:27.96

199800:29.69 דמיטריסבלייב 00:57.65

199900:29.97 יובלשיפרין 01:27.62

199900:29.81 שיקישיצקי 01:57.43

239 02:10.13הפועל קאנטרי זכרון יעקב1032 6 1 19   2A   

DQמכבי קרית-ביאליק2531 3 2   2A   

שנת לידה שם פרטי שם משפחה
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

1998 יניבטוקר

1998 לירוןגוריאל

1998 דודזורין

1999 מיכאללייטרובסקי



גמר ישיר משחה מס'

בנות   4x50 מ'

דף 10 / 6  13

חופשי שליחים   בוגרות

בית-איילהפועל עמק-חפר01:45.79ש.י.  16/02/2011

קרית ביאליקשחייני המרכז קרית-אונו-גבעתיים01:49.12ש.ג.18  29/12/2011

קרית ביאליקבני-הרצליה01:49.89ש.ג.16  02/03/2005

קרית ביאליקמכבי פ.מ. רעות01:52.62ש.ג.14  29/12/2011

מסלול מקצה תוצאהמקום

ניקוד 

בינלאומי

ניקוד 

קבוצתי      שם אגודהאגודה

14-99קבוצת גיל

701 01:44.98הפועל דולפין נתניה1190 4 2 1  ש.י.1  A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

198100:26.35 אניהגוסטמלסקי 00:26.35

199400:26.56 אנפיסהחסדן 00:52.91

199000:26.39 נסטיהקורוטקוב 01:19.30

199000:25.68 קרןזיבנר 01:44.98

602 01:50.44שחייני מרכז קרית אונו/גבעתיים2564 5 2 2   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199500:26.97 מרטינהמרקס 00:26.97

199800:31.76 רותםבדיחי 00:58.73

199300:24.73 דררז 01:23.46

199500:26.98 שירוסרמן 01:50.44

599 01:50.65מכבי פ.מ. רעות2578 3 2 3   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199400:27.99 טלטהורי 00:27.99

199700:27.71 גיאשילון 00:55.70

199000:27.67 נעםבכר 01:23.37

199500:27.28 אלהאורטשקנזי 01:50.65

575 01:52.16בני הרצליה6009 2 2 4   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199500:28.78 טליהקלומפס 00:28.78

199400:27.95 נגהפרי 00:56.73

199600:28.82 שחרגרינברג 01:25.55

199700:26.61 זוהרשיקלר 01:52.16

549 01:53.85מכבי קרית-ביאליק2531 5 1 5   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199700:28.50 ליאורפליק 00:28.50

199500:27.93 טלקדרון 00:56.43

199300:29.34 נטעסער 01:25.77

199600:28.08 כרמלאבן 01:53.85

532 01:55.07מכבי פ.מ. רעות2578 6 2 6   2A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199700:28.66 שחרמנחם 00:28.66

199700:28.61 יעלדניאלי 00:57.27

199800:29.67 נוריהמס 01:26.94

199000:28.13 עמיתבכר 01:55.07

513 01:56.49הפועל עירוני הוד השרון1220 7 2 7   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199700:29.53 שירחליוא 00:29.53

199800:29.12 קטיהוליטו 00:58.65

199800:29.67 נעהבנימיני 01:28.32

199500:28.17 מיכלליברמן 01:56.49

511 01:56.67הפועל עמק-חפר1233 6 1 8   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199800:28.24 תמרפישר 00:28.24

199600:29.54 עדיהאואר 00:57.78

199700:30.25 נעםפישמן 01:28.03

199700:28.64 ניצןשפר 01:56.67



גמר ישיר משחה מס'

בנות   4x50 מ'

דף 10 / 7  13

חופשי שליחים   בוגרות

בית-איילהפועל עמק-חפר01:45.79ש.י.  16/02/2011

קרית ביאליקשחייני המרכז קרית-אונו-גבעתיים01:49.12ש.ג.18  29/12/2011

קרית ביאליקבני-הרצליה01:49.89ש.ג.16  02/03/2005

קרית ביאליקמכבי פ.מ. רעות01:52.62ש.ג.14  29/12/2011

מסלול מקצה תוצאהמקום

ניקוד 

בינלאומי

ניקוד 

קבוצתי      שם אגודהאגודה

14-99קבוצת גיל

500 01:57.45הפועל פתח-תקוה1235 2 1 9   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199800:29.61 אפרתמרום 00:29.61

199700:30.90 ולריהפומין 01:00.51

199800:28.68 אלינהברויטמן 01:29.19

199500:28.26 אלינהניידיץ 01:57.45

488 01:58.43מכבי נהריה2910 8 2 10   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199600:30.60 נועםשלם 00:30.60

199800:30.04 פולינהטמרצ‘ק 01:00.64

199800:30.48 הדרזיידר 01:31.12

199600:27.31 יעלנרודיצקי 01:58.43

473 01:59.64הפועל מ.א. משגב1043 7 1 11   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199800:29.78 אורןולטר 00:29.78

199800:30.13 עטרהבידני 00:59.91

199700:30.16 טלגוטר 01:30.07

199700:29.57 טלבקמן 01:59.64

467 02:00.18הפועל שחייני הנגב1286 1 2 12   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199600:29.69 ברחזות 00:29.69

199800:31.59 אלמוגפרמון 01:01.28

199700:29.69 טרהמלטין 01:30.97

199800:29.21 אוריפרייבך 02:00.18

467 02:00.22בני הרצליה6009 4 1 13   2A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199800:29.76 אנהרויחל 00:29.76

199400:30.13 עמיתפלקוביץ 00:59.89

199800:30.47 מאיהגחטן 01:30.36

199800:29.86 תמרהולדר 02:00.22

DQמכבי ראשון-לציון2541 3 1   1A   

שנת לידה שם פרטי שם משפחה
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

1988 ברירדני

1997 ברעזיזי

1998 דיאנהניקנורוב

1998 אדוהבראון



גמר ישיר משחה מס'

בנים   4x50 מ'

דף 10 / 8  14

חופשי שליחים   בוגרים

בית-איילהפועל ירושלים01:31.11ש.י.  15/02/2012

קרית ביאליקמכבי פ.מ. רעות01:36.48ש.ג.18  29/12/2011

קרית ביאליקהפועל בת-ים01:36.50ש.ג.16  27/12/2012

מסלול מקצה תוצאהמקום

ניקוד 

בינלאומי

ניקוד 

קבוצתי      שם אגודהאגודה

15-99קבוצת גיל

627 01:34.38מכבי חיפה2513 7 3 1   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199500:24.45 אורןמלכה 00:24.45

199100:22.04 יהונתןקופלב 00:46.49

199400:24.14 איתןגרינברג 01:10.63

198400:23.75 שיליבנת 01:34.38

612 01:35.12הפועל ירושלים1120 1 3 2  ש.ג.1  A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199500:24.56 איתיגורביץ 00:24.56

199500:23.46 מתןסגל 00:48.02

199500:23.63 עמיתעצמון 01:11.65

199700:23.47 זיוקלונטרוב 01:35.12

611 01:35.20מכבי פ.מ. רעות2578 5 3 3   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199200:23.99 אלוןויסמן 00:23.99

199500:23.95 שחרגפן 00:47.94

199600:23.75 נועםלבני 01:11.69

199100:23.51 נמרודחייט 01:35.20

586 01:36.50הפועל בת-ים1022 3 3 4   2A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199500:24.00 גלבאיאונצ‘ב 00:24.00

199300:23.83 אביכהן 00:47.83

199700:24.48 אמירחביב 01:12.31

199700:24.19 עידןדותן 01:36.50

559 01:38.05מכבי קרית-ביאליק2531 4 3 5   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199200:24.38 פבלפסין 00:24.38

199500:24.74 שחרשומונוב 00:49.12

199600:24.79 גיאמוסקוביץ 01:13.91

199600:24.14 עידוהבר 01:38.05

524 01:40.19שחייני מרכז קרית אונו/גבעתיים2564 2 3 6   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199500:25.62 ערןבר 00:25.62

199400:24.55 ליאורגרוברט 00:50.17

199700:24.57 אוהדאשכנזי 01:14.74

199600:25.45 מתןקוזי 01:40.19

505 01:41.46מכבי אשדוד2501 6 2 7   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199700:25.25 איליהגלדישב 00:25.25

199700:25.64 גלרובינשטיין 00:50.89

199700:25.54 סבליקוזמין 01:16.43

199700:25.03 דניאלמנגיוס 01:41.46

498 01:41.92מכבי פ.מ. רעות2578 8 3 8   2A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199500:25.87 ארזקימל 00:25.87

199500:25.34 גיאסגל 00:51.21

199700:26.00 יואברוזן 01:17.21

199700:24.71 ליאורברמן 01:41.92



גמר ישיר משחה מס'

בנים   4x50 מ'

דף 10 / 9  14

חופשי שליחים   בוגרים

בית-איילהפועל ירושלים01:31.11ש.י.  15/02/2012

קרית ביאליקמכבי פ.מ. רעות01:36.48ש.ג.18  29/12/2011

קרית ביאליקהפועל בת-ים01:36.50ש.ג.16  27/12/2012

מסלול מקצה תוצאהמקום

ניקוד 

בינלאומי

ניקוד 

קבוצתי      שם אגודהאגודה

15-99קבוצת גיל

487 01:42.65הפועל כפר סבא בית ברל1464 3 1 9   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199600:25.96 אופקרווח 00:25.96

199300:25.41 יובלשעיה 00:51.37

199700:25.29 גיאלאור 01:16.66

199600:25.99 שנירבלומנפלד 01:42.65

486 01:42.73הפועל עמק-חפר1233 5 2 10   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199600:26.39 מתןקלאוזנר 00:26.39

199200:26.05 יעקבגליקמן 00:52.44

199600:25.77 רועיסיטבון 01:18.21

199600:24.52 נבופרץ 01:42.73

485 01:42.78בני הרצליה6009 6 3 11   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199500:25.63 גיאאלחדף 00:25.63

199700:25.75 טומילדרר 00:51.38

199500:25.65 יובלקלנסקי 01:17.03

199500:25.75 רונןפאור 01:42.78

478 01:43.28הפועל עירוני הוד השרון1220 4 2 12   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199600:25.96 גלאפל 00:25.96

199500:26.27 עמיתהאס 00:52.23

199700:26.09 דודצרניך 01:18.32

199600:24.96 שנירבר-אילן 01:43.28

466 01:44.17מכבי ראשון-לציון2541 7 2 13   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199300:25.73 אבידןברק 00:25.73

199400:26.80 אורןנחום 00:52.53

199500:25.98 יריןמטמוני 01:18.51

199400:25.66 אלןבושניאק 01:44.17

465 01:44.23הפועל בת-ים1022 3 2 14   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199700:26.17 מרקחינאוי 00:26.17

199700:25.67 יאירקסלמן 00:51.84

199600:26.76 אוריטרלצקי 01:18.60

199600:25.63 דודדולגיצר 01:44.23

402 01:49.41בני הרצליה6009 2 2 15   2A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199700:27.21 תומרעזורי 00:27.21

199600:26.60 יובלאוחיון 00:53.81

199700:27.92 תומררונן 01:21.73

199500:27.68 דניאללוין 01:49.41

402 01:49.44הפועל שחייני הנגב1286 1 2 16   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199600:26.25 אדירלסטפוגל 00:26.25

199700:28.65 ליעדשטנסקי 00:54.90

199600:28.34 סםקוטובסקי 01:23.24

199700:26.20 עומרנידם 01:49.44



גמר ישיר משחה מס'

בנים   4x50 מ'

דף 10 / 10  14

חופשי שליחים   בוגרים

בית-איילהפועל ירושלים01:31.11ש.י.  15/02/2012

קרית ביאליקמכבי פ.מ. רעות01:36.48ש.ג.18  29/12/2011

קרית ביאליקהפועל בת-ים01:36.50ש.ג.16  27/12/2012

מסלול מקצה תוצאהמקום

ניקוד 

בינלאומי

ניקוד 

קבוצתי      שם אגודהאגודה

15-99קבוצת גיל

394 01:50.17הפועל קאנטרי זכרון יעקב1032 8 2 17   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199700:27.71 אסףכהן 00:27.71

199700:27.03 אורימויאל 00:54.74

199700:27.79 עומרישראל 01:22.53

199700:27.64 יונתןארד 01:50.17

368 01:52.70מכבי שהם2510 4 1 18   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199600:29.45 אנג‘לואלברס 00:29.45

199600:27.90 צחימינינברג 00:57.35

199700:27.66 אלעדרוטקובסקי 01:25.01

199700:27.69 עידוארליך 01:52.70

338 01:55.90מרכז כוכב יאיר6040 5 1 19   1A   

שנת לידה שם פרטי 200 מ'150 מ'100 מ'50 מ'שם משפחה 200 מ'100 מ'50 מ' 150 מ'
סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ

199700:28.36 נדבאלני 00:28.36

199700:30.11 איתיפלד 00:58.47

199700:30.02 איתמרשטיין 01:28.49

199700:27.41 פזגולדפריד 01:55.90


