
צבעקבוצהמועדוןמיןשם השייטמקום

הפועל שדות יםזזהר חרובי

Iלבן1הפועל שדות יםזשי קקון
הפועל שדות יםניוגב אלקלעי

הפועל נהריהזיונתן אטלס

IIורוד2הפועל נהריהזעידו רחמני
הפועל נהריהזעמרי מלכה

ספורטאי מכבי אשדודזעומר גולני

IIIכתוםשייט חיפהזשגיא גלנץ
בני הרצליהזאיתי אזולאי

הפועל נהריהזמאור בן ארוש

IVירוק1הפועל נהריהזיואב כפיר

הפועל נהריהזעמנואל רוש

הפועל שדות יםזאמיר תדמור

Vסגול3הפועל שדות יםנגל בוקר

הפועל שדות יםנבר צוקרמן

הפועל זבולון עכוככנרת דהן

VIצהובהפועל זבולון עכוזעומר צחר

הפועל שדות יםנעתליה דנדקר

הפועל שדות יםנאדוה טייכמן

VIIבורדו2הפועל שדות יםזעמית ששון

הפועל שדות יםנאורי תורגמן

מכמורת עמק חפרזנעם בג

VIIIאדום1מכמורת עמק חפרזסוף נוסן

מכמורת עמק חפרזיואב רונן

הפועל גנוסר/מגל אל גלנרומי מזרחי

IXשחורהפועל גנוסר/מגל אל גלזנדב פלנר

הפועל גנוסר/מגל אל גלזאבישי עמר

מכמורת עמק חפרננינה ירקוני

Xתכלת2מכמורת עמק חפרזדניאל גבעוני

מכמורת עמק חפרנאיתי פומרנץ

ספורטאי מכבי אשדודנתמר בן דוד

XIאפורספורטאי מכבי אשדודזשון ריסלר

ספורטאי מכבי אשדודנמאיה פילניק

הפועל שדות יםננופר אדלמן

XIIכחול4הפועל שדות יםזיואב רוז

הפועל שדות יםזאורי יוסף

אליפות קבוצות 2019
 28/09/2019 שדות ים 

לייזר



צבעקבוצהמועדוןמיןשם איש הצוותמועדוןמיןשם ההגאימקום

Iהפועל שדות יםזגלעד קאיןהפועל שדות יםזמאור עבו

שחור1הפועל שדות יםזתומר ששוןהפועל שדות יםזאמיתי חן

הפועל שדות יםנעומר ביליההפועל שדות יםניהל ולך

IIהפועל שדות יםזנעם חומריהפועל שדות יםזטל שדה

אדום3הפועל שדות יםזתמיר חמיאסהפועל שדות יםזעמית ביליה

הפועל שדות יםניעל שטיגמןהפועל שדות יםנגל צוקרמן

IIIהפועל שדות יםזטל הרריהפועל שדות יםזניתאי חסון

לבן2הפועל שדות יםזגיא ששוןהפועל שדות יםזפלג חסון

הפועל שדות יםנלינוי קורןהפועל שדות יםנצוף זמט

הפועל תל אביבזיונתן חזןהפועל תל אביבזאורי שרויט

IVצהוב1הפועל תל אביבננריה קרוגליאקהפועל תל אביבנגילי כספי

הפועל תל אביבזגורי ליגוםהפועל תל אביבזניר רבינוביץ

הפועל תל אביבזרפאל סגלהפועל תל אביבנסיני פוטפוב

Vכתום2הפועל תל אביבננטע פירסטטרהפועל תל אביבנשי קול הררי

הפועל תל אביבזאלון קישוניהפועל תל אביבזעומר בורטמן

אליפות קבוצות 2019
28/09/2019 שדות ים 

420



צבעקבוצהמועדוןמיןשם השייטמקום

Iהפועל שדות יםזאביב אסרף

שחור1הפועל שדות יםזרוי לוי

הפועל שדות יםזקרן קרטיה

הפועל שדות יםננגה להב

IIהפועל שדות יםזיואב ברזילי

סגול3הפועל שדות יםזעידו ברזילי

הפועל שדות יםזשחר אלמקאיס

הפועל שדות יםנאורי בלייך

IIIהפועל שדות יםזכפיר בר

כתום2הפועל שדות יםזים ביליה

הפועל שדות יםזאורי אלמקאיס

הפועל שדות יםנליה לוגובאי

הפועל זבולון עכוזאלעד דהן

IVאפור1הפועל זבולון עכוזראם מגן

הפועל זבולון עכוזאורי בן צבי

הפועל זבולון עכונתהילה סידאס

הפועל זבולון עכוזאוריאל אמויאל

Vבורדו2הפועל זבולון עכוזיהב גבע

הפועל נהריהזנאור קלפון

הפועל זבולון עכונהגר דמתי

הפועל שדות יםזעומר ורד וילנציק

VIצהוב4הפועל שדות יםזעמית סלוין

הפועל שדות יםזליאור דנא

הפועל מעגן מיכאלנאיה זהר הררי

שייט חיפהזאיתן משה רבינוביץ

VIIתכלת2שייט חיפהזליאב דץ

שייט חיפהנמעיין הנדל

שייט חיפהזרועי בן עזרא

הפועל שדות יםנמעיין שמש

VIIIורודהפועל תל אביבזיהלי אבני

הפועל תל אביבזעידו טרוים

הפועל תל אביבניובל ברנון

ספורטאי מכבי אשדודנקרינה קודצקי

IXכחולספורטאי מכבי אשדודזנוה מזרחי

ספורטאי מכבי אשדודזסיימון מרחסין

ספורטאי מכבי אשדודזלירם שתיוי

אליפות קבוצות 2019
 28/09/2019 שדות ים 

אופטימיסט בינ"ל



מועדון ימי חדרה הפועלזרביד זילברברג

Xלבן 53הפועל שדות יםזשון גלוז

הפועל שדות יםזרותם מאורי

הפועל שדות יםנאליה קינן

עמותת שייט נחשוליםזשחר ירסקי

XIלבן 6הפועל שדות יםזאורי שמש

הפועל שדות יםנאמילי לוביו

הפועל תל אביבזאיתן בראונשטיין

הפועל נהריהזנטע רומנו

XIIלבן 31הפועל זבולון עכוזאלמוג שמיר

הפועל זבולון עכונגאיה בלשונוב

הפועל נהריהנגאיה דטיאשוילי

שייט חיפהזרועי שפר

XIIIאדום1שייט חיפהזאיתן מור

שייט חיפהנטליה משה

שייט חיפהנליאון טרספוב

מכמורת עמק חפרזעידו חבוב

XIVלבן 12מכמורת עמק חפרנאליה פופר

מכמורת עמק חפרננועה בן דור

מכמורת עמק חפרזניר אנגל

מכמורת עמק חפרניסמין גרוס

XIVירוק2מכמורת עמק חפרזיאיר לביא

מכמורת עמק חפרזארד קמפ

מכמורת עמק חפרזניר רונן

אליפות קבוצות 2019
 28/09/2019 שדות ים 

אופטימיסט בינ"ל



מפסידניקודמנצחתסירה 8סירה 7סירה 6סירה 5סירה 4סירה 3סירה 2סירה 1קב'מועדון+צבעקב'מועדון+צבעביתדגםזינוק
912לבןלבןירוקירוקירוקלבןלבן1שדות ים לבן1נהריה ירוקאלייזר 1
714אדוםכתוםכתוםאדוםכתוםאדוםאדום3שדות ים אדום2תל אביב כתום2420
912אדוםאדוםאפוראפוראפוראדוםאדום1מכמורת אדוםאשדוד אפוראלייזר 3
1323שחורסגולשחורסגולסגולסגולשחורשחורשחור3שדות ים סגול1שדות ים שחוראופט4
615כתוםסגולסגולסגולכתוםכתוםכתום3שדות ים סגולאשדוד כתוםבלייזר 5
714בורדותכלתתכלתבורדותכלתבורדובורדו2שדות ים בורדו2מכמורת תכלתבלייזר 6
1011לבןלבןשחורשחורלבןשחורלבן2שדות ים לבן1שדות ים שחור7420
1026כתוםבורדובורדובורדובורדוכתוםכתוםכתוםכתום2עכו בורדו2שדות ים כתוםאופט8
1422אפורצהובצהובאפורצהובאפוראפורצהובאפור1שדות ים צהוב1עכו אפוראופט9
615צהובכחולכחולכחולצהובצהובצהובעכו צהוב4שדות ים כחולגלייזר 10
912שחורשחורורודורודורודשחורשחורגנוסר שחור2נהריה ורודגלייזר 11
714שחוראדוםאדוםשחוראדוםשחורשחור1שדות ים שחור3שדות ים אדום12420
714צהובכתוםכתוםצהובכתוםצהובצהוב2תל אביב כתום1תל אביב צהוב13420
1521סגולצהובסגולצהובצהובסגולסגולצהובסגול1שדות ים צהוב3שדות ים סגולאופט14
615לבןאדוםאדוםאדוםלבןלבןלבן1שדות ים לבן1מכמורת אדוםאלייזר 15
615ירוקאפוראפוראפורירוקירוקירוק1נהריה ירוקאשדוד אפוראלייזר 16
1125שחורכתוםכתוםכתוםשחורכתוםשחורשחורשחור2שדות ים כתום1שדות ים שחוראופט17
1521אפורבורדואפורבורדואפורבורדובורדואפוראפור1עכו אפור2עכו בורדואופט18
912שחורצהובצהובשחורשחורשחורצהוב1תל אביב צהוב1שדות ים שחור19420
615כתוםתכלתתכלתתכלתכתוםכתוםכתום2מכמורת תכלתאשדוד כתוםבלייזר 20
912סגולסגולבורדובורדובורדוסגולסגול2שדות ים בורדו3שדות ים סגולבלייזר 21
1719סגולכתוםסגולסגולכתוםכתוםסגולכתוםסגול3שדות ים סגול2שדות ים כתוםאופט22
1422בורדוצהובצהובבורדובורדוצהובצהובבורדובורדו2עכו בורדו1שדות ים צהובאופט23
1521שחוראפורשחוראפוראפורשחורשחוראפורשחור1שדות ים שחור1עכו אפוראופט24
615אדוםלבןלבןלבןאדוםאדוםאדום3שדות ים אדום2שדות ים לבן25420
912צהובשחורצהובשחורצהובשחורצהובגנוסר שחורעכו צהובגלייזר 26
615ורודכחולכחולכחולורודורודורוד2נהריה ורוד4שדות ים כחולגלייזר 27
1521סגולבורדוסגולבורדובורדוסגולסגולבורדוסגול2עכו בורדו3שדות ים סגולאופט28
813ירוקאדוםירוקאדוםאדוםירוקירוק1מכמורת אדום1נהריה ירוקאלייזר 29
615לבןאשדוד אפור1שדות ים לבןאלייזר 30
714לבןצהובצהובלבןצהובלבןלבן2שדות ים לבן1תל אביב צהוב31420

1521שחורשחורצהובצהובצהובשחורצהובשחורשחור1שדות ים צהוב1שדות ים שחוראופט32
1818כתוםאפורכתוםכתוםכתוםכתוםכתוםאפוראפור1עכו אפור2שדות ים כתוםאופט33
1011סגולתכלתסגולסגולתכלתתכלתסגול3שדות ים סגול2מכמורת תכלתבלייזר 34
1215כתוםבורדובורדובורדוכתוםכתוםכתום+6אשדוד כתום2שדות ים בורדובלייזר 35

                            אליפות קבוצות 2019 סדר זינוקים 



מפסידניקודמנצחתסירה 8סירה 7סירה 6סירה 5סירה 4סירה 3סירה 2סירה 1קב'מועדון+צבעקב'מועדון+צבעביתדגםזינוק

                            אליפות קבוצות 2019 סדר זינוקים 

1323שחורבורדובורדושחורבורדושחורבורדושחורשחור1שדות ים שחור2עכו בורדואופט36
615שחורכתוםכתוםכתוםשחורשחורשחור1שדות ים שחור2תל אביב כתום37420
1617ורודצהובורודצהובצהוב+6צהובורוד+6עכו צהוב2נהריה ורודגלייזר 38
813כחולשחורשחורכחולכחולשחורכחול4שדות ים כחולגנוסר שחורגלייזר 39

1719צהובצהובכתוםכתוםצהובכתוםצהובכתוםצהוב2שדות ים כתום1שדות ים צהובאופט40
1521סגולאפוראפורסגולאפורסגולסגולסגולאפור3שדות ים סגול1עכו אפוראופט41
1011ורודכתוםורודכתוםורודורודכתום2נהריה ורודאשדוד כתוםגמר אלייזר42
813סגולצהובצהובסגולסגולצהובסגול2עכו צהוב3שדות ים סגולגמר בלייזר43
615לבןכתוםכתוםכתוםלבןלבןלבן2תל אביב כתום2שדות ים לבן44420

912לבןכתוםכתוםלבןלבןלבןכתוםאשדוד כתום1שדות ים לבןגמר אלייזר45

714ירוקסגולסגולירוקסגולירוקירוק3שדות ים סגול1נהריה ירוקגמר בלייזר46

615אדוםצהובצהובצהובאדוםאדוםאדום1תל אביב צהוב3שדות ים אדום47420
615לבןורודורודורודלבןלבןלבן1שדות ים לבן2נהריה ורודגמר אלייזר48
615ירוקצהובצהובצהובירוקירוקירוק1נהריה ירוק2עכו צהובגמר בלייזר49



מפסידניקודמנצחתסירה 8סירה 7סירה 6סירה 5סירה 4סירה 3סירה 2סירה 1קב'מועדון+צבעקב'מועדון+צבעביתדגםזינוק
1026שחורלבן 1לבן 1לבן 1לבן 1שחורשחורשחורשחור3עכו לבן 11שדות ים שחוראאופט1
1026כתוםלבן 2לבן 2לבן 2לבן 2כתוםכתוםכתוםכתום1מכמורת לבן 22שדות ים כתוםבאופט2
2026סגולירוקירוקירוקירוקסגולסגולסגולסגול+210מכמורת ירוק3שדות ים סגולגאופט3
1422צהובאדוםצהובאדוםאדוםאדוםצהובצהובצהוב1חיפה אדום 4שדות ים צהובאאופט4
1521כחולכחוללבןלבןלבןכחוללבןכחולכחולאשדוד כחול6שדות ים לבןבאופט5
1125אפורלבן 3לבן 3לבן 3אפורלבן 3אפוראפוראפור1עכו אפור5שדות ים לבן 3גאופט6
1026ורודלבן 1לבן 1לבן 1לבן 1ורודורודורודורוד3עכו לבן 1תל אביב ורודאאופט7
1125בורדולבן 2לבן 2לבן 2בורדולבן 2בורדובורדובורדו1מכמורת לבן 22עכו בורדובאופט8
1125תכלתירוקירוקירוקתכלתירוקתכלתתכלתתכלת2מכמורת ירוק2חיפה תכלתגאופט9
1026שחוראדוםאדוםאדוםאדוםשחורשחורשחורשחור1חיפה אדום 1שדות ים שחוראאופט10
1026כתוםכחולכחולכחולכחולכתוםכתוםכתוםכתוםאשדוד כחול2שדות ים כתוםבאופט11
1818סגולאפוראפורסגולסגולסגולסגולאפוראפור1עכו אפור3שדות ים סגולגאופט12
1719צהובצהובורודורודצהובורודצהובורודצהובתל אביב ורוד4שדות ים צהובאאופט13

1026בורדולבןלבןלבןלבןבורדובורדובורדובורדו2עכו בורדו6שדות ים לבןבאופט14
1224תכלתלבן 3לבן 3תכלתלבן 3לבן 3תכלתתכלתתכלת2חיפה תכלת5שדות ים לבן 3גאופט15
1824לבן 1לבן 1לבן 1אדוםאדוםאדוםאדום+6לבן 1לבן 31עכו לבן 11חיפה אדום אאופט16
1630כחולכחולכחוללבן2לבן2כחוללבן2+10כחולכחול1מכמורת לבן 2אשדוד כחולבאופט17

1026אפורירוקירוקירוקירוקאפוראפוראפוראפור2מכמורת ירוק1עכו אפורגאופט18
2224שחורורודורודשחורורודורודשחורשחורשחור+10תל אביב ורוד1שדות ים שחוראאופט19
1224כתוםבורדובורדוכתוםבורדובורדוכתוםכתוםכתום2עכו בורדו2שדות ים כתוםבאופט20

1719תכלתתכלתסגולסגולסגולתכלתתכלתתכלתסגול+210חיפה תכלת3שדות ים סגולגאופט21
1026צהובלבן 1לבן 1לבן 1לבן 1צהובצהובצהובצהוב3עכו לבן 41שדות ים צהובאאופט22
1422לבןלבן 2לבן 2לבןלבן 2לבןלבןלבן 2לבן1מכמורת לבן 62שדות ים לבןבאופט23
1125לבן 3ירוקירוקירוקלבן 3ירוקלבן 3לבן 3לבן 23מכמורת ירוק5שדות ים לבן 3גאופט24
1026ורודאדוםאדוםאדוםאדוםורודורודורודורודתל אביב ורוד1חיפה אדום אאופט25
1026בורדוכחולכחולכחולכחולבורדובורדובורדובורדו2עכו בורדואשדוד כחולבאופט26
1026אפורתכלתתכלתתכלתתכלתאפוראפוראפוראפור2חיפה תכלת1עכו אפורגאופט27

1323שחורצהובשחורצהובצהובצהובשחורשחורשחור4שדות ים צהוב1שדות ים שחוראאופט28
1026כתוםלבןלבןלבןלבןכתוםכתוםכתוםכתום6שדות ים לבן2שדות ים כתוםבאופט29
1620סגוללבן 3סגוללבן 3סגוללבן 3סגוללבן 3סגול5שדות ים לבן 33שדות ים סגולגאופט30

                            אליפות קבוצות 2019 סדר זינוקים מוקדמות אופטימיסט


