
איגוד השחייה בישראל

אליפות ארנה חורף 2019 - דף 2 / 1ניקוד קבוצתי

29/12/2019

אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 1,243 הפועל דולפין נתניה1 

 1,167 הפועל ירושלים2 

 1,083 מכבי חיפה3 

 757 מכבי פ.מ. רעות4 

 708 הפועל בת-ים5 

 517 הפועל עירוני הוד השרון6 

 443 מכבי קרית ביאליק7 

 312 מכבי כפר-המכביה8 

 281  בני הרצליה9 

 240 מכבי ראשון-לציון10 

 196 מכבי קרית אונו11 

 190 הפועל פליפר חדרה12 

 168 הפועל בית שמש13 

 153 הפועל פתח-תקוה14 

 152 מכבי נהריה15 

 135 הפועל אולימפ נתניה16 

 102  ירושלים רבתי17 

 96 הפועל גליל עליון18 

 90 הפועל כפר סבא ב.ב19 

 90 מכבי אשדוד19 

 86 הפועל עמק-חפר21 

 86 הפועל עמק יזרעאל21 

 78 מכבי וייסגל רחובות23 

 62 הפועל עומר24 

 57 הפועל שחייני הנגב25 

 43 הפועל בית איל26 

 32 הפועל קרית טבעון27 

 31 הפועל קרית אתא28 

 28 הפועל ג‘מים אילת29 

 25 הפועל אילת30 

 14 הפועל נס-ציונה31 

 13 מכבי שהם32 

 8 הפועל ערד33 

 6 הפועל מ.א. משגב34 

 570 מכבי פ.מ. רעות1 

 480 מכבי חיפה2 

 452 הפועל בת-ים3 

 426 הפועל ירושלים4 

 392 הפועל דולפין נתניה5 

 214 מכבי כפר-המכביה6 

 209 הפועל עירוני הוד השרון7 

 158 הפועל פליפר חדרה8 

 149 הפועל פתח-תקוה9 

 145  בני הרצליה10 

 128 מכבי ראשון-לציון11 

 79 מכבי קרית אונו12 

 70 הפועל גליל עליון13 

 58 הפועל בית שמש14 

 57 מכבי וייסגל רחובות15 

 50 הפועל אולימפ נתניה16 

 45 הפועל כפר סבא ב.ב17 

 44 הפועל עומר18 

 43 מכבי קרית ביאליק19 

 33 הפועל שחייני הנגב20 

 32 הפועל קרית טבעון21 

 31 הפועל קרית אתא22 

 28 הפועל ג‘מים אילת23 

 25 הפועל אילת24 

 14 הפועל נס-ציונה25 

 13 הפועל בית איל26 

 8 הפועל עמק יזרעאל27 

 6 מכבי סחנין28 

 6 הפועל מ.א. משגב28 

 5 הפועל קאנטרי כפר ורדים30 

 5 הפועל באר טוביה30 

 4 מכבי נהריה32 

 1 הפועל עמק-חפר33 

 0 הפועל ערד34 

 715 הפועל דולפין נתניה1 

 579 הפועל ירושלים2 

 487 מכבי חיפה3 

 378 מכבי קרית ביאליק4 

 244 הפועל עירוני הוד השרון5 

 206 הפועל בת-ים6 

 148 מכבי נהריה7 

 122  בני הרצליה8 

 113 מכבי פ.מ. רעות9 

 106 מכבי ראשון-לציון10 

 102  ירושלים רבתי11 

 101 מכבי קרית אונו12 

 90 מכבי אשדוד13 

 88 הפועל בית שמש14 

 85 הפועל אולימפ נתניה15 

 78 הפועל עמק יזרעאל16 

 71 הפועל עמק-חפר17 

 56 מכבי כפר-המכביה18 

 45 הפועל כפר סבא ב.ב19 

 30 הפועל בית איל20 

 26 הפועל גליל עליון21 

 24 הפועל שחייני הנגב22 

 21 מכבי וייסגל רחובות23 

 16 הפועל עומר24 

 16 הפועל פליפר חדרה24 

 13 מכבי שהם26 

 8 הפועל ערד27 

 4 הפועל פתח-תקוה28 

 3 הפועל רמת הנגב29 

 0 הפועל באר-שבע30 

 0 הפועל נס-ציונה30 

 0 הפועל קרית טבעון30 

 0 מכבי תמנון פרדסיה30 

 0 הפועל חולון30 



איגוד השחייה בישראל

אליפות ארנה חורף 2019 - דף 2 / 2ניקוד קבוצתי

29/12/2019

אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 6 מכבי סחנין34 

 5 הפועל באר טוביה36 

 5 הפועל קאנטרי כפר ורדים36 

 3 הפועל רמת הנגב38 

 0 מכבי מעלה אדומים39 

 0  39TLV SWIM 

 0 מכבי אוסו גבעתיים39 

 0 מכבי תל-אביב39 

 0  39Team Santa Monica 

 0 הפועל איאן קלנסואה39 

 0  ע.ל.ה. עוצמה רעננה39 

 0 מכבי תמנון פרדסיה39 

 0 הפועל חולון39 

 0 הפועל באר-שבע39 

 0 מכבי נצרת39 

 0 מכבי תמנון פרדסיה34 

 0 מכבי נצרת34 

 0 הפועל חולון34 

 0 הפועל באר-שבע34 

 0 מכבי מעלה אדומים34 

 0  34TLV SWIM 

 0 מכבי אוסו גבעתיים34 

 0 מכבי תל-אביב34 

 0  34Team Santa Monica 

 0 הפועל איאן קלנסואה34 

 0  ירושלים רבתי34 

 0  ע.ל.ה. עוצמה רעננה34 

 0 מכבי שהם34 

 0 הפועל רמת הנגב34 

 0 מכבי אשדוד34 

 0 הפועל מ.א. משגב30 

 0 מכבי מעלה אדומים30 

 0 מכבי נצרת30 

 0  30TLV SWIM 

 0 מכבי אוסו גבעתיים30 

 0 מכבי תל-אביב30 

 0 הפועל ג‘מים אילת30 

 0 הפועל באר טוביה30 

 0  30Team Santa Monica 

 0 הפועל איאן קלנסואה30 

 0 הפועל קרית אתא30 

 0  ע.ל.ה. עוצמה רעננה30 

 0 הפועל אילת30 

 0 הפועל קאנטרי כפר ורדים30 

 0 מכבי סחנין30 


