
 ריכוז תוצאות2018ספורטיאדה 

תוצאות משולב

639514177.641'בית הלוחם באר שבע א1207

2647512179.861ח סורוקה "בי- כללית 271

642311178.421'יוניליוור חיפה א314

631010175.281'כ א.ב.ש- כללית 463

617710171.581'יוניליוור חיפה ב515

62168172.671'בזק חיפה א620

60738168.691ל"שה- א "תעש7115

60386167.721בזק נגב ערבה822

159356164.861ח העמק "בי- כללית 956

58765163.221'בזק מרכז ג1021

654118181.692שביט- ט "משהב1128

610112169.472ג"קמ2224

606411168.442סלקום3105

601910167.192'א א"עיריית ת434

592110164.472להב- א "תעש5116

60388167.722א"בנק דיסקונט ת626

56988158.282'פריקלאס א740

58716163.082'בית הלוחם באר שבע ב8208

158175161.582ח סורוקה "בי- כללית 975

158382162.172ח קפלן "בי- כללית 1076

597414165.943א"ת' חשמל רידינג א1137

615912171.083בנק לאומי מיכון233

584212162.283'ש א"בזק חת324

582812161.893ש"טורבינות ב- חשמל 4143

591310164.253'אדמה מכתשים א51

558310155.083ת"חשמל פ6142

159318164.753פריגו בני ברק 79

55326153.673וויבלנגת אנטרפרייזס811

54296150.813'בזק מרכז ד9252

49940138.723'עשות אשקלון א1012

605616168.224מאדים- ט "משהב1123

590216163.944צדק- ט "משהב2122

2572012158.894מחוז שומרון - כללית 352

570712158.534ההסתדרות במרחב הנגב4179

53168147.674חשמל אילת5151

52818146.694עיריית אילת6163

55767154.894ש"א ב"רמת-א "תעש7118

152414145.584מחוז שומרון - כללית 892

51604143.334'אדמה מכתשים ג9184

51493143.034חשמל ביצוע דרום10155
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מס 

'קב
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 ריכוז תוצאות2018ספורטיאדה 

תוצאות משולב

25887163.535ח העמק "בי- כללית 157

5826161.835חשמל אשכול2134

5676157.675'חשמל רוטנברג ב3140

5472152.005פיברו ישראל4111

5410150.285א אשקלון.א.צ.ק5192

5392149.785ש"ב- מרכז בריאות נפש 6223

15370149.175ח מאיר "בי- כללית 761

5329148.035'מחוז דן א- כללית 853

5293147.035'ג א"נתב937

15266146.285- בית רבקה - כללית 1043

25127142.425כללית מחוז מרכז 1191

5080141.115'פריקלאס ב1239

00.005חשמל נתניה13135

5643156.756בנק לאומי לין1200

5484152.336'בנק איגוד א25

5396149.896'כ ב.ב.ש- כללית 364

5317147.696'ברום ד498

45212144.786ח סורוקה "בי- כללית 555

5100141.676ש"חשמל ב6144

5062140.616'יוניליוור חיפה ד717

4980138.336'ברום ב896

4862135.066עיריית אשקלון9103

14859134.976אגן אדמה 10189

4812133.676'אל על א117

4534125.946חשמל אזור אשדוד12150

351997.756נמל תעופה אילת1336

5536153.787א"מנהל אספקה ת- כללית 144

15484152.337עיריית חדרה 2112

5400150.007'ח הכרמל א"בי- כללית 354

5362148.947'א ב"עיריית ת435

5217144.927'א- שניידר - כללית 548

35156143.227ח סורוקה "בי- כללית 672

15105141.817- עיריית יבנה 7185

5053140.367קימברלי קלארק חדרה8165

4936137.117'בזק מטה ב9240

4934137.067'ח יוספטל ב"בי- כללית 10233

4780132.787'רותם אמפרט א11228

14694130.397כבאות אילת 12227

34427122.977ח העמק "בי- כללית 1358
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כ "סה
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מס 
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שם הקבוצה



 ריכוז תוצאות2018ספורטיאדה 

תוצאות משולב

5330148.068'העמק מחוז צפון א- כללית 1242

5276146.568גברים- נמל אשדוד 2109

5274146.508ת"מחוז דן פ- כללית 3248

5225145.148בנק לאומי חדרה4244

15139142.758חפר - כללית 589

5078141.068בית לוינשטיין- כללית 6209

5057140.478'ג ב"נתב738

5002138.948א"ת' חשמל רידינג ב8138

44938137.178ח העמק "בי- כללית 9255

4872135.338יוניליוור ערד10212

4804133.448שבתאי- ט "משהב11124

14799133.318- בלינסון - כללית 1281

24773132.588ח קפלן "בי- כללית 1377

4243117.868'ב- שניידר - כללית 1449

5264146.229ירוחם- פריגו 1183

5240145.569'אל על ב28

75097141.589ח סורוקה "בי- כללית 373

4913136.479יופיטר- ט "משהב4126

4895135.979'ח יוספטל א"בי- כללית 567

14864135.119כללית מחוז מרכז 690

4845134.589'ח השרון ב"בי- כללית 751

4843134.539'מחוז חיפה ב- כללית 869

4777132.699ים המלח- באולינג נשים 919

4746131.839א נשים המחשמלים"חשמל ת10152

4713130.929צ"חשמל ראשל11148

4612128.119ים המלח- באולינג גברים 1218

14555126.539ח הרצפלד "בי- כללית 1346

24551126.429אגן אדמה 14188

5047140.1910'מחוז חיפה א- כללית 168

5006139.0610ש"חשמל נשים ב2145

4925136.8110'ח השרון א"בי- כללית 350

34877135.4710עיריית יבנה 4253

24865135.1410- בלינסון - כללית 582

4574127.0610'ג א"כ מרלו.ב.ש6237

84422122.8310ח סורוקה "בי- כללית 7246

64344120.6710ח סורוקה "בי- כללית 8219

4277118.8110כללית שרון994

4124114.5610ירח- ט "משהב10125

4006111.2810'רותם אמפורט ב11254

53870107.5010ח סורוקה "בי- כללית 1274

200.0010עיריית רחובות 1331

00.0010'רוטנברג א- חשמל 14139
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 ריכוז תוצאות2018ספורטיאדה 

תוצאות משולב

5016139.3311מכבי שירותי בריאות1178

34578127.1711ח מאיר "בי- כללית 262

4573127.0311א יפו"הסתדרות במרחב ת3229

4557126.5811הנדסה רפואית- כללית 4206

44391121.9711- בלינסון - כללית 583

34335120.4211ח קפלן "בי- כללית 679

4295119.3111'א- עיריית באר שבע 7181

4225117.3611'ח השרון ג"בי- כללית 8194

4219117.1911'ד- עיריית באר שבע 9247

4154115.3911'ב- עיריית באר שבע 10186

24153115.3611- עיריית יבנה 11119

4116114.3311'ברום ה1299

3702102.8311א" ת1משרד הרווחה 13226

328991.3611'ג- עיריית באר שבע 14187

2624109.3311מחוז הגליל- כללית 1587

227194.6311נשים- נמל אשדוד 16110

100.0011עיריית רחובות 1730
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