
איגוד השחייה בישראל

אליפות ארנה חורף 2019 - דף 2 / 1ניקוד קבוצתי

28/12/2019

אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 1,621  בני הרצליה1 

 1,534 הפועל דולפין נתניה2 

 1,481 מכבי חיפה3 

 1,392 הפועל עירוני הוד השרון4 

 1,378 מכבי פ.מ. רעות5 

 1,334 מכבי כפר-המכביה6 

 1,206 הפועל בת-ים7 

 931 מכבי ראשון-לציון8 

 892 הפועל כפר סבא ב.ב9 

 879 מכבי וייסגל רחובות10 

 780 מכבי קרית ביאליק11 

 726 הפועל אולימפ נתניה12 

 698 מכבי קרית אונו13 

 690 הפועל ירושלים14 

 600 הפועל שחייני הנגב15 

 549 הפועל פליפר חדרה16 

 511 מכבי נהריה17 

 492 מכבי שהם18 

 418 הפועל קרית אתא19 

 392 הפועל פתח-תקוה20 

 384 הפועל עמק-חפר21 

 322 הפועל גליל עליון22 

 301 הפועל באר טוביה23 

 278 הפועל ג‘מים אילת24 

 277 הפועל עומר25 

 251 הפועל קרית טבעון26 

 243 הפועל עמק יזרעאל27 

 232 הפועל בית שמש28 

 225 הפועל רמת הנגב29 

 192 הפועל מ.א. משגב30 

 108 הפועל קאנטרי כפר ורדים31 

 106 הפועל בית איל32 

 102 מכבי סחנין33 

 89 מכבי תל-אביב34 

 1,034  בני הרצליה1 

 858 הפועל דולפין נתניה2 

 810 הפועל עירוני הוד השרון3 

 804 הפועל בת-ים4 

 770 מכבי חיפה5 

 724 מכבי פ.מ. רעות6 

 599 מכבי כפר-המכביה7 

 533 מכבי וייסגל רחובות8 

 523 מכבי ראשון-לציון9 

 472 הפועל כפר סבא ב.ב10 

 340 הפועל ירושלים11 

 302 הפועל פליפר חדרה12 

 296 הפועל קרית אתא13 

 263 מכבי קרית אונו14 

 251 הפועל פתח-תקוה15 

 250 מכבי קרית ביאליק16 

 238 הפועל עמק-חפר17 

 233 הפועל שחייני הנגב18 

 233 הפועל באר טוביה18 

 232 מכבי שהם20 

 225 הפועל ג‘מים אילת21 

 216 הפועל גליל עליון22 

 209 הפועל אולימפ נתניה23 

 200 הפועל קרית טבעון24 

 186 מכבי נהריה25 

 161 הפועל עומר26 

 155 הפועל עמק יזרעאל27 

 140 הפועל בית שמש28 

 133 הפועל מ.א. משגב29 

 133 הפועל רמת הנגב29 

 99 הפועל קאנטרי כפר ורדים31 

 75 הפועל אילת32 

 63 הפועל בית איל33 

 61  34TLV SWIM 

 735 מכבי כפר-המכביה1 

 711 מכבי חיפה2 

 676 הפועל דולפין נתניה3 

 654 מכבי פ.מ. רעות4 

 587  בני הרצליה5 

 582 הפועל עירוני הוד השרון6 

 530 מכבי קרית ביאליק7 

 517 הפועל אולימפ נתניה8 

 435 מכבי קרית אונו9 

 420 הפועל כפר סבא ב.ב10 

 408 מכבי ראשון-לציון11 

 402 הפועל בת-ים12 

 367 הפועל שחייני הנגב13 

 350 הפועל ירושלים14 

 346 מכבי וייסגל רחובות15 

 325 מכבי נהריה16 

 260 מכבי שהם17 

 247 הפועל פליפר חדרה18 

 146 הפועל עמק-חפר19 

 141 הפועל פתח-תקוה20 

 122 הפועל קרית אתא21 

 116 הפועל עומר22 

 106 הפועל גליל עליון23 

 92 הפועל בית שמש24 

 92 הפועל רמת הנגב24 

 88 הפועל עמק יזרעאל26 

 68 מכבי אשדוד27 

 68 הפועל באר טוביה27 

 59 הפועל מ.א. משגב29 

 56 הפועל ערד30 

 55 מכבי תל-אביב31 

 53 הפועל ג‘מים אילת32 

 51 הפועל קרית טבעון33 

 50 מכבי סחנין34 



איגוד השחייה בישראל

אליפות ארנה חורף 2019 - דף 2 / 2ניקוד קבוצתי

28/12/2019

אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 87 הפועל ערד35 

 75 הפועל נס-ציונה36 

 75 הפועל אילת36 

 70 הפועל באר-שבע38 

 68 מכבי אשדוד39 

 62  40TLV SWIM 

 57 מכבי אוסו גבעתיים41 

 41  ירושלים רבתי42 

 15  ע.ל.ה. עוצמה רעננה43 

 0 מכבי מעלה אדומים44 

 0 מכבי נצרת44 

 0  44Team Santa Monica 

 0 הפועל איאן קלנסואה44 

 0 הפועל חולון44 

 0 מכבי תמנון פרדסיה44 

 59 הפועל נס-ציונה35 

 52 מכבי סחנין36 

 49 מכבי אוסו גבעתיים37 

 34 מכבי תל-אביב38 

 31 הפועל ערד39 

 25 הפועל באר-שבע40 

 21  ירושלים רבתי41 

 1  ע.ל.ה. עוצמה רעננה42 

 0 הפועל חולון43 

 0 מכבי תמנון פרדסיה43 

 0 מכבי מעלה אדומים43 

 0 מכבי אשדוד43 

 0  43Team Santa Monica 

 0 הפועל איאן קלנסואה43 

 0 מכבי נצרת43 

 45 הפועל באר-שבע35 

 43 הפועל בית איל36 

 20  ירושלים רבתי37 

 16 הפועל נס-ציונה38 

 14  ע.ל.ה. עוצמה רעננה39 

 9 הפועל קאנטרי כפר ורדים40 

 8 מכבי אוסו גבעתיים41 

 1  42TLV SWIM 

 0 הפועל חולון43 

 0 מכבי מעלה אדומים43 

 0 מכבי נצרת43 

 0  43Team Santa Monica 

 0 הפועל אילת43 

 0 הפועל איאן קלנסואה43 

 0 מכבי תמנון פרדסיה43 


