
איגוד השחייה בישראל
29/12/2012

משחה המילניום ה - 14 הבינלאומי - דף 2 / 1ניקוד קבוצתי

אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 1,304 מכבי פ.מ. רעות1 

 1,074 הפועל דולפין נתניה2 

 995 מכבי קרית-ביאליק3 

 479 הפועל בת-ים4 

 454  שחייני מרכז קרית 5 

אונו/גבעתיים

 451 הפועל ירושלים6 

 448 מכבי נהריה7 

 442 הפועל עמק-חפר8 

 439  בני הרצליה9 

 381 הפועל חולון10 

 365 מכבי חיפה11 

 356 הפועל עירוני הוד השרון12 

 230 מכבי ראשון-לציון13 

 181 הפועל פתח-תקוה14 

 172 הפועל מ.א. משגב15 

 163 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג16 

 130 מכבי שהם17 

 115 הפועל שחייני הנגב18 

 114 הפועל גליל עליון19 

 91 הפועל קאנטרי זכרון יעקב20 

 76 מכבי אשדוד21 

 76  ירושלים רבתי21 

 70 הפועל כפר סבא בית ברל23 

 37 מכבי וייסגל רחובות24 

 34 הפועל עומר25 

 30 הפועל בית שמש26 

 21 הפועל בית איל27 

 19 מכבי כפר-המכביה28 

 18 הפועל פליפר חדרה29 

 14 הפועל סנפיר אשקלון30 

 12 הפועל ערד31 

 6 הפועל אולימפ מועדון שחייה 32 

נתניה

 791 הפועל דולפין נתניה1 

 717 מכבי פ.מ. רעות2 

 379 הפועל חולון3 

 355 מכבי קרית-ביאליק4 

 320  שחייני מרכז קרית 5 

אונו/גבעתיים

 298 הפועל עמק-חפר6 

 279  בני הרצליה7 

 214 מכבי נהריה8 

 159 מכבי ראשון-לציון9 

 144 הפועל מ.א. משגב10 

 111 הפועל שחייני הנגב11 

 109 הפועל עירוני הוד השרון12 

 96 מכבי חיפה13 

 80 הפועל ירושלים14 

 75 הפועל גליל עליון15 

 44 הפועל פתח-תקוה16 

 39 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג17 

 31 הפועל קאנטרי זכרון יעקב18 

 30 הפועל בית שמש19 

 26  ירושלים רבתי20 

 19 מכבי כפר-המכביה21 

 14 מכבי שהם22 

 14 הפועל סנפיר אשקלון22 

 13 הפועל פליפר חדרה24 

 12 הפועל ערד25 

 8 הפועל בית איל26 

 4  מרכז כוכב יאיר27 

 1 הפועל אילת28 

 1 מכבי וייסגל רחובות28 

 0 הפועל רמת גן30 

 0 הפועל דולפין נהריה30 

 0 מכבי אשדוד30 

 0  בית הלוחם תל-אביב30 

 640 מכבי קרית-ביאליק1 

 587 מכבי פ.מ. רעות2 

 479 הפועל בת-ים3 

 371 הפועל ירושלים4 

 283 הפועל דולפין נתניה5 

 269 מכבי חיפה6 

 247 הפועל עירוני הוד השרון7 

 234 מכבי נהריה8 

 160  בני הרצליה9 

 144 הפועל עמק-חפר10 

 137 הפועל פתח-תקוה11 

 134  שחייני מרכז קרית 12 

אונו/גבעתיים

 124 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג13 

 116 מכבי שהם14 

 76 מכבי אשדוד15 

 71 מכבי ראשון-לציון16 

 70 הפועל כפר סבא בית ברל17 

 60 הפועל קאנטרי זכרון יעקב18 

 50  ירושלים רבתי19 

 39 הפועל גליל עליון20 

 36 מכבי וייסגל רחובות21 

 34 הפועל עומר22 

 28 הפועל מ.א. משגב23 

 13 הפועל בית איל24 

 6 הפועל אולימפ מועדון שחייה 25 

נתניה

 5 הפועל פליפר חדרה26 

 4 הפועל שחייני הנגב27 

 2 הפועל חולון28 

 0  מרכז כוכב יאיר29 

 0 הפועל רמת גן29 

 0 הפועל אילת29 

 0 הפועל סנפיר אשקלון29 



איגוד השחייה בישראל
29/12/2012

משחה המילניום ה - 14 הבינלאומי - דף 2 / 2ניקוד קבוצתי

אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 4  מרכז כוכב יאיר33 

 1 הפועל אילת34 

 0  בית הלוחם תל-אביב35 

 0 הפועל דולפין נהריה35 

 0 הפועל רמת גן35 

 0 הפועל כוכבי צפון/טבעון ישי35 

 0 הפועל עומר30 

 0 הפועל כפר סבא בית ברל30 

 0 הפועל בת-ים30 

 0 הפועל אולימפ מועדון שחייה 30 

נתניה

 0 הפועל כוכבי צפון/טבעון ישי30 

 0 הפועל ערד29 

 0 הפועל דולפין נהריה29 

 0 מכבי כפר-המכביה29 

 0 הפועל כוכבי צפון/טבעון ישי29 

 0  בית הלוחם תל-אביב29 

 0 הפועל בית שמש29 


