
איגוד השחייה בישראל

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

03/08/2019

אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 1,911  בני הרצליה1 

 1,495 מכבי חיפה2 

 1,444 הפועל דולפין נתניה3 

 1,324 הפועל בת-ים4 

 1,316 הפועל ירושלים5 

 1,270 הפועל עירוני הוד השרון6 

 1,240 מכבי פ.מ. רעות7 

 1,219 מכבי כפר-המכביה8 

 947 מכבי קרית ביאליק9 

 869 מכבי קרית אונו10 

 653 הפועל פליפר חדרה11 

 622 הפועל אולימפ נתניה12 

 573 מכבי שהם13 

 555 הפועל קרית אתא14 

 546 מכבי נהריה15 

 522 מכבי וייסגל רחובות16 

 490 הפועל כפר סבא ב.ב17 

 464 מכבי ראשון-לציון18 

 384 הפועל פתח-תקוה19 

 352 הפועל שחייני הנגב20 

 350 הפועל עמק-חפר21 

 305 הפועל בית שמש22 

 288 הפועל גליל עליון23 

 241 הפועל באר טוביה24 

 219 הפועל עמק יזרעאל25 

 191 הפועל רמת הנגב26 

 189 הפועל ג‘מים אילת27 

 185 הפועל ערד28 

 171 הפועל קרית טבעון29 

 158 הפועל עומר30 

 92 הפועל קאנטרי כפר ורדים31 

 91 הפועל אילת32 

 77 הפועל מ.א. משגב33 

 68  ע.ל.ה. עוצמה רעננה34 

 1,172  בני הרצליה1 

 980 הפועל דולפין נתניה2 

 928 הפועל בת-ים3 

 744 מכבי פ.מ. רעות4 

 632 מכבי חיפה5 

 630 הפועל עירוני הוד השרון6 

 576 מכבי כפר-המכביה7 

 550 הפועל ירושלים8 

 517 הפועל פליפר חדרה9 

 390 הפועל קרית אתא10 

 309 מכבי וייסגל רחובות11 

 306 מכבי ראשון-לציון12 

 278 הפועל פתח-תקוה13 

 266 מכבי נהריה14 

 262 הפועל כפר סבא ב.ב15 

 238 מכבי קרית ביאליק16 

 218 מכבי קרית אונו17 

 216 מכבי שהם18 

 186 הפועל באר טוביה19 

 180 הפועל עמק-חפר20 

 158 הפועל עומר21 

 144 הפועל קרית טבעון22 

 139 הפועל ג‘מים אילת23 

 133 הפועל עמק יזרעאל24 

 119 הפועל אולימפ נתניה25 

 118 הפועל שחייני הנגב26 

 118 הפועל גליל עליון26 

 111 הפועל רמת הנגב28 

 110 הפועל בית שמש29 

 91 הפועל אילת30 

 65 הפועל קאנטרי כפר ורדים31 

 62 הפועל ערד32 

 50 הפועל נס-ציונה33 

 48 מכבי אשדוד34 

 863 מכבי חיפה1 

 766 הפועל ירושלים2 

 739  בני הרצליה3 

 709 מכבי קרית ביאליק4 

 651 מכבי קרית אונו5 

 643 מכבי כפר-המכביה6 

 640 הפועל עירוני הוד השרון7 

 503 הפועל אולימפ נתניה8 

 496 מכבי פ.מ. רעות9 

 464 הפועל דולפין נתניה10 

 396 הפועל בת-ים11 

 357 מכבי שהם12 

 280 מכבי נהריה13 

 234 הפועל שחייני הנגב14 

 228 הפועל כפר סבא ב.ב15 

 213 מכבי וייסגל רחובות16 

 195 הפועל בית שמש17 

 170 הפועל גליל עליון18 

 170 הפועל עמק-חפר18 

 165 הפועל קרית אתא20 

 158 מכבי ראשון-לציון21 

 136 הפועל פליפר חדרה22 

 123 הפועל ערד23 

 106 הפועל פתח-תקוה24 

 86 הפועל עמק יזרעאל25 

 80 הפועל רמת הנגב26 

 77 הפועל מ.א. משגב27 

 55 הפועל בית איל28 

 55 הפועל באר טוביה28 

 50 הפועל ג‘מים אילת30 

 38  ירושלים רבתי31 

 34  ע.ל.ה. עוצמה רעננה32 

 29 מכבי סכנין33 

 27 הפועל קאנטרי כפר ורדים34 



איגוד השחייה בישראל

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

03/08/2019

אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 55 הפועל נס-ציונה35 

 55 הפועל בית איל35 

 52 מכבי אשדוד37 

 48 מכבי סכנין38 

 38  ירושלים רבתי39 

 7 מכבי תל-אביב40 

 6 הפועל באר-שבע41 

 5 מכבי אוסו גבעתיים42 

 0 הפועל קלנסואה43 

 0 מכבי מעלה אדומים43 

 0  עירוני עראבה43 

 0  43Commonwealth  

Swimming

 0 הפועל מרום הגליל43 

 0  אסא באר - שבע43 

 0 הפועל איאן קלנסואה43 

 0 מכבי נצרת43 

 0 הפועל חולון43 

 34  ע.ל.ה. עוצמה רעננה35 

 19 מכבי סכנין36 

 6 הפועל באר-שבע37 

 0  אסא באר - שבע38 

 0 הפועל מ.א. משגב38 

 0 הפועל חולון38 

 0 מכבי נצרת38 

 0  ירושלים רבתי38 

 0 הפועל קלנסואה38 

 0 הפועל בית איל38 

 0 מכבי תל-אביב38 

 0  38Commonwealth  

Swimming

 0 מכבי מעלה אדומים38 

 0  עירוני עראבה38 

 0 הפועל איאן קלנסואה38 

 0 הפועל מרום הגליל38 

 0 מכבי אוסו גבעתיים38 

 27 הפועל קרית טבעון34 

 7 מכבי תל-אביב36 

 5 הפועל נס-ציונה37 

 5 מכבי אוסו גבעתיים37 

 4 מכבי אשדוד39 

 0 הפועל עומר40 

 0 הפועל קלנסואה40 

 0 מכבי מעלה אדומים40 

 0  עירוני עראבה40 

 0  40Commonwealth  

Swimming

 0  אסא באר - שבע40 

 0 הפועל מרום הגליל40 

 0 הפועל אילת40 

 0 מכבי נצרת40 

 0 הפועל חולון40 

 0 הפועל איאן קלנסואה40 

 0 הפועל באר-שבע40 


