
איגוד השחייה בישראל

אליפות ארנה חורף לנוער ובוגרים 2017 - דף 2 / 1ניקוד קבוצתי

28/12/2017

אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 875 מכבי פ.מ. רעות1 

 848  בני הרצליה2 

 795 מכבי חיפה3 

 794 הפועל עירוני הוד השרון4 

 756 הפועל דולפין נתניה5 

 652 מכבי קרית אונו6 

 542 מכבי קרית ביאליק7 

 512 הפועל ירושלים8 

 499 מכבי נהריה9 

 484 הפועל בת-ים10 

 427 הפועל עמק-חפר11 

 339 מכבי ראשון-לציון12 

 334 הפועל פליפר חדרה13 

 293 מכבי כפר-המכביה14 

 293 הפועל מועדון שחייה קרית 14 

אתא

 283 הפועל אולימפ נתניה16 

 264 הפועל כפר סבא ב.ב17 

 223 הפועל שחייני הנגב18 

 218 הפועל פתח-תקוה19 

 165 מכבי עמותת השחייה שהם20 

 152 הפועל מ.א. משגב21 

 138 מכבי וייסגל רחובות22 

 126 הפועל גליל עליון23 

 116 הפועל עומר24 

 112 הפועל בית שמש25 

 94 הפועל חולון26 

 84 הפועל ג‘מים אילת27 

 83 הפועל בית איל28 

 80 מכבי אשדוד29 

 75 הפועל ערד30 

 71 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג31 

 69 הפועל קרית טבעון32 

 67 הפועל באר טוביה33 

 543 מכבי פ.מ. רעות1 

 534  בני הרצליה2 

 503 הפועל דולפין נתניה3 

 393 מכבי קרית אונו4 

 371 הפועל עירוני הוד השרון5 

 350 מכבי חיפה6 

 281 הפועל פליפר חדרה7 

 235 הפועל מועדון שחייה קרית 8 

אתא

 222 הפועל בת-ים9 

 215 הפועל עמק-חפר10 

 194 מכבי ראשון-לציון11 

 175 הפועל אולימפ נתניה12 

 155 הפועל ירושלים13 

 145 מכבי כפר-המכביה14 

 142 מכבי נהריה15 

 127 הפועל פתח-תקוה16 

 98 מכבי וייסגל רחובות17 

 94 הפועל חולון18 

 91 הפועל עומר19 

 86 מכבי עמותת השחייה שהם20 

 84 הפועל ג‘מים אילת21 

 82 הפועל כפר סבא ב.ב22 

 76 מכבי קרית ביאליק23 

 68 הפועל שחייני הנגב24 

 59 הפועל גליל עליון25 

 56 הפועל ערד26 

 56 הפועל באר טוביה26 

 51 הפועל אילת28 

 51 הפועל קרית טבעון28 

 50 הפועל מ.א. משגב30 

 48 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג31 

 30 מכבי אשדוד32 

 28 מכבי תל-אביב33 

 466 מכבי קרית ביאליק1 

 445 מכבי חיפה2 

 423 הפועל עירוני הוד השרון3 

 357 הפועל ירושלים4 

 357 מכבי נהריה4 

 332 מכבי פ.מ. רעות6 

 314  בני הרצליה7 

 262 הפועל בת-ים8 

 259 מכבי קרית אונו9 

 253 הפועל דולפין נתניה10 

 212 הפועל עמק-חפר11 

 182 הפועל כפר סבא ב.ב12 

 155 הפועל שחייני הנגב13 

 148 מכבי כפר-המכביה14 

 145 מכבי ראשון-לציון15 

 108 הפועל אולימפ נתניה16 

 103 הפועל בית שמש17 

 102 הפועל מ.א. משגב18 

 91 הפועל פתח-תקוה19 

 79 מכבי עמותת השחייה שהם20 

 67 הפועל גליל עליון21 

 66 הפועל בית איל22 

 58 הפועל מועדון שחייה קרית 23 

אתא

 53 הפועל פליפר חדרה24 

 50 מכבי אשדוד25 

 50  ירושלים רבתי25 

 40 מכבי וייסגל רחובות27 

 31  ע.ל.ה. עוצמה רעננה28 

 30  29United States of  

America

 25 הפועל עומר30 

 23 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג31 

 19 הפועל ערד32 



איגוד השחייה בישראל

אליפות ארנה חורף לנוער ובוגרים 2017 - דף 2 / 2ניקוד קבוצתי

28/12/2017

אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 51 הפועל אילת34 

 51  ע.ל.ה. עוצמה רעננה34 

 50  ירושלים רבתי36 

 34  מתנס רמת הנגב37 

 30  38United States of  

America

 28 מכבי תל-אביב39 

 26 הפועל קאנטרי כפר ורדים40 

 5 הפועל באר-שבע41 

 2 הפועל נצרת עילית42 

 0  43A - Club Savosa 

 0  איל"ן חיפה43 

 0  איגוד השחייה43 

 26  מתנס רמת הנגב34 

 20  ע.ל.ה. עוצמה רעננה35 

 17 הפועל בית איל36 

 14 הפועל קאנטרי כפר ורדים37 

 9 הפועל בית שמש38 

 5 הפועל באר-שבע39 

 0  איל"ן חיפה40 

 0  40A - Club Savosa 

 0  ירושלים רבתי40 

 0  איגוד השחייה40 

 0  40United States of  

America

 0 הפועל נצרת עילית40 

 18 הפועל קרית טבעון33 

 12 הפועל קאנטרי כפר ורדים34 

 11 הפועל באר טוביה35 

 8  מתנס רמת הנגב36 

 2 הפועל נצרת עילית37 

 0 הפועל באר-שבע38 

 0 הפועל חולון38 

 0 הפועל ג‘מים אילת38 

 0  איגוד השחייה38 

 0  איל"ן חיפה38 

 0 מכבי תל-אביב38 

 0  38A - Club Savosa 

 0 הפועל אילת38 


