
איגוד השחייה בישראל

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

29/12/2017

אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 1,220 הפועל עירוני הוד השרון1 

 1,192 מכבי פ.מ. רעות2 

 1,178  בני הרצליה3 

 1,139 מכבי חיפה4 

 1,080 הפועל דולפין נתניה5 

 942 מכבי קרית אונו6 

 733 מכבי קרית ביאליק7 

 722 מכבי נהריה8 

 716 הפועל ירושלים9 

 599 הפועל בת-ים10 

 598 הפועל עמק-חפר11 

 550 מכבי ראשון-לציון12 

 488 הפועל פליפר חדרה13 

 447 מכבי כפר-המכביה14 

 439 הפועל מועדון שחייה קרית 15 

אתא

 340 הפועל אולימפ נתניה16 

 338 הפועל כפר סבא ב.ב17 

 294 הפועל שחייני הנגב18 

 284 הפועל פתח-תקוה19 

 239 הפועל מ.א. משגב20 

 229 מכבי עמותת השחייה שהם21 

 201 מכבי וייסגל רחובות22 

 155 הפועל בית שמש23 

 154 הפועל גליל עליון24 

 150 הפועל עומר25 

 132 הפועל חולון26 

 125 מכבי אשדוד27 

 119 הפועל בית איל28 

 108 הפועל ערד29 

 104 הפועל קרית טבעון30 

 99 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג31 

 97 הפועל ג‘מים אילת32 

 78 הפועל באר טוביה33 

 779  בני הרצליה1 

 750 מכבי פ.מ. רעות2 

 742 הפועל דולפין נתניה3 

 629 הפועל עירוני הוד השרון4 

 553 מכבי קרית אונו5 

 497 מכבי חיפה6 

 419 הפועל פליפר חדרה7 

 347 הפועל מועדון שחייה קרית 8 

אתא

 303 הפועל עמק-חפר9 

 281 מכבי ראשון-לציון10 

 271 הפועל בת-ים11 

 247 הפועל ירושלים12 

 217 מכבי נהריה13 

 191 הפועל אולימפ נתניה14 

 187 מכבי כפר-המכביה15 

 172 הפועל פתח-תקוה16 

 145 מכבי וייסגל רחובות17 

 132 הפועל חולון18 

 122 הפועל עומר19 

 119 מכבי עמותת השחייה שהם20 

 116 מכבי קרית ביאליק21 

 97 הפועל ג‘מים אילת22 

 93 הפועל כפר סבא ב.ב23 

 91 הפועל שחייני הנגב24 

 84 הפועל קרית טבעון25 

 84 הפועל ערד25 

 76 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג27 

 75 הפועל מ.א. משגב28 

 72 הפועל אילת29 

 69 הפועל גליל עליון30 

 67 הפועל באר טוביה31 

 55 מכבי אשדוד32 

 32  מתנס רמת הנגב33 

 642 מכבי חיפה1 

 617 מכבי קרית ביאליק2 

 591 הפועל עירוני הוד השרון3 

 505 מכבי נהריה4 

 469 הפועל ירושלים5 

 442 מכבי פ.מ. רעות6 

 399  בני הרצליה7 

 389 מכבי קרית אונו8 

 338 הפועל דולפין נתניה9 

 328 הפועל בת-ים10 

 295 הפועל עמק-חפר11 

 269 מכבי ראשון-לציון12 

 260 מכבי כפר-המכביה13 

 245 הפועל כפר סבא ב.ב14 

 203 הפועל שחייני הנגב15 

 164 הפועל מ.א. משגב16 

 149 הפועל אולימפ נתניה17 

 143 הפועל בית שמש18 

 112 הפועל פתח-תקוה19 

 110 מכבי עמותת השחייה שהם20 

 96 הפועל בית איל21 

 92 הפועל מועדון שחייה קרית 22 

אתא

 85 הפועל גליל עליון23 

 78  ירושלים רבתי24 

 70 מכבי אשדוד25 

 69 הפועל פליפר חדרה26 

 56 מכבי וייסגל רחובות27 

 51  ע.ל.ה. עוצמה רעננה28 

 30  29United States of  

America

 28 הפועל עומר30 

 24 הפועל ערד31 

 23 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג32 



איגוד השחייה בישראל

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

29/12/2017

אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 78  ירושלים רבתי33 

 72 הפועל אילת35 

 71  ע.ל.ה. עוצמה רעננה36 

 52  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 הפועל הדולפין לשחייה 43 

מג‘דל כרום

 0  43A - Club Savosa 

 0 הפועל גבעתיים43 

 0  איל"ן חיפה43 

 0  איגוד השחייה43 

 0 מכבי סחנין43 

 28 מכבי תל-אביב34 

 23 הפועל בית איל35 

 20  ע.ל.ה. עוצמה רעננה36 

 14 הפועל קאנטרי כפר ורדים37 

 12 הפועל בית שמש38 

 5 הפועל באר-שבע39 

 0 הפועל גבעתיים40 

 0  איל"ן חיפה40 

 0  40United States of  

America

 0  איגוד השחייה40 

 0 מכבי סחנין40 

 0 הפועל הדולפין לשחייה 40 

מג‘דל כרום

 0 הפועל נצרת עילית40 

 0  40A - Club Savosa 

 0  ירושלים רבתי40 

 20 הפועל קרית טבעון33 

 20  מתנס רמת הנגב33 

 12 הפועל קאנטרי כפר ורדים35 

 11 הפועל באר טוביה36 

 2 הפועל נצרת עילית37 

 0 מכבי תל-אביב38 

 0 הפועל ג‘מים אילת38 

 0  38A - Club Savosa 

 0  איל"ן חיפה38 

 0  איגוד השחייה38 

 0 הפועל הדולפין לשחייה 38 

מג‘דל כרום

 0 הפועל חולון38 

 0 הפועל גבעתיים38 

 0 הפועל אילת38 

 0 הפועל באר-שבע38 

 0 מכבי סחנין38 


