
צבעקבוצהמועדוןמיןשם השייטמקום

Iהפועל שדות יםזעמית ביליה

אפור2שדות ים ימיהזגלעד קאין

בהירשדות ים ימיהזפלג חסון

הפועל שדות יםנגל צוקרמן

IIהפועל שדות יםזטל שדה

שחור1הפועל שדות יםזאמיתי חן

הפועל שדות יםזיוגב אלקלעי

הפועל שדות יםנרותם שן טל

IIIשדות ים ימיהזגיל סהר

סגול3הפועל שדות יםזעמית ששון

שדות ים ימיהזתומר ששון

שדות ים ימיהניעל שטייגמן

IVהפועל תל אביב מ.י.זאיתמא טננבוים

צהוב12הפועל תל אביב מ.י.זאורי שרויט

הפועל תל אביב מ.י.זגילי כספי

הפועל תל אביב מ.י.נאנה סיני פוטפוב

Vהפועל שדות יםזאביב אסרף

טורקיז4הפועל נהריהזעידו רחמני

הפועל שדות יםזאורי אלמקאיס

בני הרצליהנמעין שמש

VIשדות ים ימיהזתומר כץ

כחול7שדות ים ימיהזרוי לוי

בהירשדות ים ימיהזקרן קרטייה

הפועל שדות יםנאדוה טייכמן

VIIהפועל תל אביב מ.י.זרועי לויתן

ורוד18הפועל תל אביב מ.י.זגור מאי ליגום

הפועל תל אביב מ.י.זיונתן חזן

הפועל תל אביב מ.י.ננטע פירסטטר

VIIIמכבי זבולון אשדוד זלביא נגר

לבן5מכבי זבולון אשדוד נוערזיניב גלזר

מכבי זבולון אשדוד נוערנאליקה בוצ'קרוב

מכבי זבולון אשדוד ניהב פירוז

IXמ.לחינוך וספורט ימי אילתזדניאל הלפנבאום

סגול9מ.לחינוך וספורט ימי אילתזשגב הלפנבאום

חוםמ.לחינוך וספורט ימי אילתזפאדי חורי

מ.לחינוך וספורט ימי אילתנמעיין סתיו
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X הפועל זבולון עכוזעופרי משאלי

אפור10הפועל זבולון עכוזנבו אסייג 

הפועל זבולון עכוזאלעד דהן 

הפועל זבולון עכונכנרת דהן 

XIשייט חיפהזדוד סוקולין

אדום15שייט חיפהזבר פרידריך

שייט חיפהזרועי בן עזרא

שייט חיפהנשיראל בן עזרא

XIIהפועל נהריהזיואב כפיר

ירוק16הפועל נהריהזאופק טלקר

כהההפועל נהריהזרועי קדם

הפועל נהריהנשירה סילס

XIIIהפועל תל אביב מ.י.זשון ריסלר

כתום11מכבי זבולון אשדוד נוערזאליעד מקדש

זוהרמכבי זבולון אשדוד נוערזאורי שושן

מכבי זבולון אשדוד נמאיה פילניק

מ.לחינוך וספורט ימי אילתזנבו זריהן

XIVתכלת8מ.לחינוך וספורט ימי אילתזניתאי זריהן

מ.לחינוך וספורט ימי אילתנמשי ג'קסון

מ.לחינוך וספורט ימי אילתנעליזה גריל

הפועל נהריהזאלון טלקר

XVירוק17הפועל נהריהזעוז ריטבו

הפועל נהריהזנמרוד קלמר

הפועל נהריהננועה סילס

הפועל זבולון עכוזתומר בן סעדון 

XVI כחול13הפועל זבולון עכוזתמיר חמיאס

נייביהפועל זבולון עכוזרום פריטל

הפועל זבולון עכונהגר דמתי 

הפועל נהריהזעומרי מלכה

XVIIצהוב6הפועל נהריהזרועי עמר

זוהרהפועל נהריהזנאור קלפון

הפועל נהריהנאלה חן

שייט חיפהזגיא שלוש

XVIIIירוק14שייט חיפהזאוריאל אמויאל

בהירשייט חיפהזהדס ברקת

שייט חיפהנמעיין הנדל
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צבעקבוצהמועדוןמיןשם השייטמקום

Iשייט חיפהזעומר צחר

שחור1שייט חיפהזשגיא גלנץ
שייט חיפהזרואי רוזנבלט

IIשדות ים ימיהזנופר אדלמן

לבן4שדות ים ימיהזהוד בן חורין
שדות ים ימיהזאורי יוסף

IIIהפועל שדות יםזנדב בלומנטל

אדום5שדות ים ימיהזאייל סמל
שדות ים ימיהזעומרי שקד

הפועל נהריהזמאור בן ארוש

IVתכלת2הפועל נהריהזדור חדאד

הפועל נהריהזרואי נהרי

הפועל נהריהזאורי סלע

Vאפור3הפועל נהריהזגל דובדבני

הפועל נהריהזאיתי גבע

אליפות קבוצות 2016
08/10/2016 נהריה 
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צבעקבוצהמועדוןמיןשם איש הצוותמועדוןמיןשם ההגאימקום

Iשדות ים ימיהזערן סלעשדות ים ימיהזאייל לוין

אדום2שדות ים ימיהזדן פרויליךהפועל שדות יםזנמרוד ניר

הפועל שדות יםנעומר ביליהשדות ים ימיהנצוף זמט

IIשדות ים ימיהזיואב רוזשדות ים ימיהזמאור עבו

שחור1שדות ים ימיהזטל הרריהפועל שדות יםזניתאי חסון

שדות ים ימיהנסתיו ברוקמןהפועל שדות יםניהל ולך

IIIהפועל תל אביב מ.י.זאיל המבורגרהפועל תל אביב מ.י.זגל כהן

סגול6הפועל תל אביב מ.י.נרימון שושןהפועל תל אביב מ.י.ננויה בר-עם

הפועל תל אביב מ.י.נליאור ססלרהפועל תל אביב מ.י.נטל פינגולד

שייט חיפהזתמוז חרותישייט חיפהזעידו בן עזרא

IVלבן7שייט חיפהזתומר הנדלשייט חיפהזאביב רוזן

שייט חיפהנדניאל דץשייט חיפהנגילי אברך

הפועל שדות יםזנועם חומרישדות ים ימיהזעמרי סלע

Vירוק3הפועל שדות יםזגיא צורשדות ים ימיהזברק סלומון

שדות ים ימיהנשי קקוןשדות ים ימיהנלינוי קורן

הפועל שדות יםזיהונתן צדקהשדות ים ימיהנדין ביקל

VIאפור5הפועל שדות יםניולי ברוךשדות ים ימיהזאלמוג אמיר

שדות ים ימיהנחן שטרנברגשדות ים ימיהנדנה גור

הפועל שדות יםזגיא ששוןשדות ים ימיהזרואי סנדובסקי

VIIתכלת4הפועל שדות יםזדולב איסקהפועל שדות יםזליאור לביא

שדות ים ימיהננועה לסריהפועל שדות יםננועה נעים

אליפות קבוצות 2016
08/10/2016 נהריה 
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14שחורשחורתכלתתכלתתכלתתכלתשחורשחורשחור8אילת תכלת1שדות ים שחוראאופט'1
14אפורצהובצהובצהובאפוראפוראפוראפורצהוב6מנהריה צהוב זוהר2שדות ים  אפור בהירבאופט'2
16כחולירוקירוקכחולכחולכחולירוקירוקכחול14חיפה ירוק בהיר13עכו כחול נייביגאופט'3
14כחולכחולכתוםכתוםכתוםכתוםכחולכחולכחול7שדות ים כחול בהיר11אשדוד כתום זוהרבאופט'4
14אדוםירוקירוקאדוםירוקאדוםאדוםירוקאדום17נהריה ירוק15חיפה אדוםדאופט'5
17טורקיזטורקיזירוקירוקטורקיזירוקטורקיזירוקטורקיז4שדות ים טורקיז16נהריה ירוק כההגאופט'6
12לבןאפוראפורלבןאפוראפורלבןלבןלבן10עכו אפור5אשדוד לבןאאופט'7
14סגולסגולכתוםכתוםכתוםכתוםסגולסגולסגול11אשדוד כתום זוהר9אילת סגול חוםבאופט'8
6אדוםירוקירוקירוקאדוםאדאדום3שדות ים ירוק2שדות ים אדוםב9420
7שחורתכלתתכלתשחורתכלתשחורשחור2נהריה תכלת1חיפה שחורלייזר10
10אפורכחולכחולכחולכחולאפוראפוראפוראפור7שדות ים כחול בהיר2שדות ים אפור בהירבאופט'11
17ירוקצהובצהובירוקירוקירוקצהובירוקצהוב16נהריה ירוק כהה12תל אביב צהובגאופט'12
10סגולורודורודורודורודסגולסגולסגולסגול18תל אביב ורוד3שדות ים סגולדאופט'13
8לבןאפורלבןאפוראפורלבןלבן7חיפה לבן5שדות ים אפורא14420
7לבןאפוראפורלבןאפורלבןלבן4שדות ים לבן 3נהריה אפורלייזר15
10טורקיזכחולכחולכחולכחולטורקיזטורקיזטורקיזטורקיז4שדות ים טורקיז13עכו כחול נייביגאופט'16
18אפוראפוראפורתכלתתכלתתכלתתכלתאפוראפור10עכו אפור8אילת תכלתאאופט'17
23כתוםצהובצהובכתוםצהובכתוםצהוב+10כתום+10כתום11אשדוד כתום זוהר6נהריה צהוב זוהרבאופט'18
7שחורתכלתתכלתשחורתכלתשחורשחור4שדות ים תכלת1שדות ים שחורא19420
9שחורשחוראדוםאדוםאדוםשחורשחור5שדות ים אדום1חיפה שחורלייזר20

13ירוק כירוק בירוק כירוק בירוק בירוק בירוק כירוק כירוק כ16נהריה ירוק כהה14חיפה ירוק בהירגאופט'21
10סגולירוקירוקירוקירוקסגולסגולסגולסגול3שדות ים סגול17נהריה ירוקדאופט'22
10אפורסגולסגולסגולסגולאפוראפוראפוראפור9אילת סגול חום2שדות ים אפור בהירבאופט'23
6שחוראפוראפוראפורשחורשחורשחור5שדות ים אפור1שדות ים שחורא24420
6תכלתאפוראפוראפורתכלתתכלתתכלת3נהריה אפור2נהריה תכלתלייזר25
18תכלתתכלתלבןתכלתלבןלבןתכלתלבןתכלת8אילת תכלת5אשדוד לבןאאופט'26

10צהובכחולכחולכחולכחולצהובצהובצהובצהוב12תל אביב צהוב13עכו כחול נייביגאופט'27
16ירוקורודורודירוקירוקורודירוקירוקורוד18תל אביב ורוד17נהריה ירוקדאופט'28
6אדוםסגולסגולסגולאדוםאדוםאדום2שדות ים אדום6תל אביב סגולב29420
6לבןאדוםאדוםאדוםלבןלבןלבן5שדות ים אדום4שדות ים לבןלייזר30

14כחולצהובצהובצהובכחולכחולכחולכחולצהוב6נהריה צהוב זוהר7שדות ים כחול בהירבאופט'31
10טורקיזירוקירוקירוקירוקטורקיזטורקיזטורקיזטורקיז4שדות ים טורקיז14חיפה ירוק בהירגאופט'32
11אפורכתוםכתוםכתוםאפורכתוםאפוראפוראפור11אשדוד כתום זוהר2שדות ים אפור בהירבאופט'33
8שחורלבןשחורלבןלבןשחורשחור7חיפה לבן1שדות ים שחור34420
6שחוראפוראפוראפורשחורשחורשחור3נהריה אפור1חיפה שחורלייזר35
10ירוקכחולכחולכחולכחולירוקירוקירוקירוק16נהריה ירוק כהה13עכו כחול נייביגאופט'36
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10שחורלבןלבןלבןלבןשחורשחורשחורשחור5אשדוד לבן1שדות ים שחוראאופט'43
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