
איגוד השחייה בישראל

אליפות ארנה לצעירים קיץ 2019 - דף 2 / 1ניקוד קבוצתי

22/07/2019

אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 1,006 מכבי וייסגל רחובות1 

 753  בני הרצליה2 

 678 הפועל ירושלים3 

 649 הפועל דולפין נתניה4 

 604 הפועל בת-ים5 

 506 מכבי ראשון-לציון6 

 471 הפועל עירוני הוד השרון7 

 407 מכבי קרית ביאליק8 

 393 מכבי כפר-המכביה9 

 341 מכבי חיפה10 

 326 הפועל עמק-חפר11 

 324 מכבי נהריה12 

 324 מכבי פ.מ. רעות12 

 283 מכבי קרית אונו14 

 265 הפועל כפר סבא ב.ב15 

 260 הפועל פתח-תקוה16 

 255 מכבי שהם17 

 228 הפועל מ.א. משגב18 

 187 מכבי תל-אביב19 

 160 הפועל באר-שבע20 

 144 הפועל רמת הנגב21 

 127 הפועל באר טוביה22 

 119 מכבי אוסו גבעתיים23 

 115 הפועל שחייני הנגב24 

 110 מכבי אשדוד25 

 98 הפועל בית שמש26 

 95 הפועל עומר27 

 87  ירושלים רבתי28 

 78 הפועל בית איל29 

 66 הפועל עמק יזרעאל30 

 59  31TLV SWIM 

 42 הפועל חולון32 

 40 הפועל גליל עליון33 

 37 הפועל קרית אתא34 

 495  בני הרצליה1 

 315 מכבי ראשון-לציון2 

 299 מכבי וייסגל רחובות3 

 279 הפועל דולפין נתניה4 

 267 הפועל עירוני הוד השרון5 

 243 מכבי נהריה6 

 238 הפועל ירושלים7 

 179 הפועל עמק-חפר8 

 160 הפועל מ.א. משגב9 

 154 מכבי חיפה10 

 153 מכבי קרית ביאליק11 

 127 מכבי שהם12 

 125 מכבי כפר-המכביה13 

 125 מכבי פ.מ. רעות13 

 116 מכבי תל-אביב15 

 113 הפועל פתח-תקוה16 

 108 הפועל באר טוביה17 

 107 מכבי קרית אונו18 

 84 הפועל בית שמש19 

 78 הפועל כפר סבא ב.ב20 

 78 הפועל בית איל20 

 72 מכבי אוסו גבעתיים22 

 50  ירושלים רבתי23 

 49 הפועל שחייני הנגב24 

 47 הפועל רמת הנגב25 

 42 הפועל חולון26 

 40 הפועל גליל עליון27 

 39  28TLV SWIM 

 35 הפועל בת-ים29 

 34 הפועל פליפר חדרה30 

 34 הפועל קאנטרי כפר ורדים30 

 21 הפועל באר-שבע32 

 12 הפועל קרית אתא33 

 12 הפועל ג‘מים אילת33 

 707 מכבי וייסגל רחובות1 

 569 הפועל בת-ים2 

 440 הפועל ירושלים3 

 370 הפועל דולפין נתניה4 

 268 מכבי כפר-המכביה5 

 258  בני הרצליה6 

 254 מכבי קרית ביאליק7 

 204 הפועל עירוני הוד השרון8 

 199 מכבי פ.מ. רעות9 

 191 מכבי ראשון-לציון10 

 187 מכבי חיפה11 

 187 הפועל כפר סבא ב.ב11 

 176 מכבי קרית אונו13 

 147 הפועל עמק-חפר14 

 147 הפועל פתח-תקוה14 

 139 הפועל באר-שבע16 

 128 מכבי שהם17 

 110 מכבי אשדוד18 

 97 הפועל רמת הנגב19 

 88 הפועל עומר20 

 81 מכבי נהריה21 

 71 מכבי תל-אביב22 

 68 הפועל מ.א. משגב23 

 66 הפועל שחייני הנגב24 

 66 הפועל עמק יזרעאל24 

 47 מכבי אוסו גבעתיים26 

 37  ירושלים רבתי27 

 25 הפועל קרית אתא28 

 20  29TLV SWIM 

 20 הפועל קרית טבעון29 

 19 הפועל באר טוביה31 

 18 הפועל אולימפ נתניה32 

 14 הפועל בית שמש33 

 6 הפועל גדרות34 



איגוד השחייה בישראל

אליפות ארנה לצעירים קיץ 2019 - דף 2 / 2ניקוד קבוצתי

22/07/2019

אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 34 הפועל פליפר חדרה35 

 34 הפועל קאנטרי כפר ורדים35 

 30 הפועל קרית טבעון37 

 21 הפועל אולימפ נתניה38 

 13 הפועל ג‘מים אילת39 

 6 הפועל גדרות40 

 5 מכבי סכנין41 

 10 הפועל קרית טבעון35 

 7 הפועל עומר36 

 3 הפועל אולימפ נתניה37 

 0 מכבי סכנין38 

 0 מכבי אשדוד38 

 0 הפועל עמק יזרעאל38 

 0 הפועל גדרות38 

 5 מכבי סכנין35 

 1 הפועל ג‘מים אילת36 

 0 הפועל בית איל37 

 0 הפועל חולון37 

 0 הפועל קאנטרי כפר ורדים37 

 0 הפועל פליפר חדרה37 

 0 הפועל גליל עליון37 


