
מרץ2022
שבתשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

27280102030405
ליגת נוער ובוגריםליגת נוער ובוגרים

06070809101112
Edinburgh 

International 

Swim Meet 2022

Edinburgh 

International 

Swim Meet 2023

- מאסטרס 

אליפות 

Edinburgh 

International 

- מאסטרס 

אליפות 

Edinburgh 

International 
13141516171819

Edinburgh 

International 

Swim Meet 2022

Edinburgh 

International 

Swim Meet 2023

Edinburgh 

International 

Swim Meet 2024

חופשת פורים 

Edinburgh 

International 

Swim Meet 2022

חופשת פורים 

אליפות הוד 

השרון

חופשת פורים 

ליגת צעירים 

וינגייט

20212223242526
יציאה לאילת 

לסבב אירופאי 

מים פתוחים

שליחים - אילת 

מ סבב " ק1.25+ 

אירופאי מים 

פתוחים

 5 + 2.5- אילת 

מ סבב "ק

אירופאי מים 

פתוחים

מ  " ק10- אילת 

סבב אירופאי 

מים פתוחים

אליפות עמק חפראליפות עמק חפר

27282930310102

:הערות0304



אפריל2022
שבתשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

27282930310102

03040506070809
חופשת פסח חופשת פסח

ליגת צעירים 

בריכה ארוכה

חופשת פסח 

ליגת צעירים 

בריכה ארוכה

10111213141516
חופשת פסח 

תגבורי אימונים 

צעירים

חופשת פסח 

תגבורי אימונים 

צעירים

חופשת פסח 

תגבורי אימונים 

צעירים

חופשת פסח 

תגבורי אימונים 

צעירים

חופשת פסח 

תגבורי אימונים 

צעירים

חופשת פסח 

תגבורי אימונים 

צעירים

חופשת פסח 

תגבורי אימונים 

צעירים

17181920212223
חופשת פסח חופשת פסחחופשת פסח

אליפות נתניה

חופשת פסח 

אליפות נתניה

חופשת פסחחופשת פסחחופשת פסח

24252627282930
תגבורי אימונים 

וינגייט בריכה 

 מסלול1ארוכה 

תגבורי אימונים 

וינגייט בריכה 

 מסלול1ארוכה 

תגבורי אימונים 

וינגייט בריכה 

 מסלול1ארוכה 

תגבורי אימונים 

וינגייט בריכה 

 מסלול1ארוכה 

תגבורי אימונים 

וינגייט בריכה 

 מסלול1ארוכה 

גביע האביבגביע האביב

:הערות0102



מאי2022
שבתשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

01020304050607
חופשת יום 

העצמאות

חופשת יום 

העצמאות

08091011121314
- גביע האיגוד 

וינגייט

- גביע האיגוד 

וינגייט

- גביע האיגוד 

וינגייט

- גביע האיגוד 

וינגייט

15161718192021
ג "חופשת ל

בעומר

ליגה נוער ובוגרים

22232425262728
ליגת צעיריםליגת צעירים

29303101020304

:הערות0506



יוני2022
שבתשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

29303101020304
- כוכב יאיר 

משחה דרור

05060708091011
חופשת חג 

השבועות

תחרות היחידה  

מרכזי מצויינות 

חופשת חג 

השבועות
12131415161718

19202122232425
על - חופש גדול 

יסודיים

מוקדמות אליפות 

צעירים

מוקדמות אליפות 

צעירים

מוקדמות אליפות 

צעירים

מוקדמות אליפות 

צעירים

26272829300102

:הערות0304



יולי2022
שבתשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

26272829300102
אליפות - רומניה 

אירופה נוער

03040506070809
אליפות - רומניה 

אירופה נוער

אליפות - רומניה 

אירופה נוער 

- בגרות אחרונה 

'מועד ב

אליפות - רומניה 

אירופה נוער

אליפות - רומניה 

אירופה נוער

מחנה אימונים 

בוגרים - ורנה 

אליפות - רומניה 

אירופה נוער

מחנה אימונים 

בוגרים - ורנה 

אליפות - רומניה 

אירופה נוער

מחנה אימונים 

בוגרים - ורנה 

אליפות - רומניה 

אירופה נוער
10111213141516

מחנה אימונים 

בוגרים - ורנה 

אליפות - רומניה 

אירופה נוער

מחנה אימונים 

בוגרים- ורנה 

מחנה אימונים 

בוגרים- ורנה 

מחנה אימונים 

בוגרים- ורנה 

מחנה אימונים 

בוגרים- ורנה 

מחנה אימונים 

בוגרים- ורנה 

מחנה אימונים 

בוגרים- ורנה 

17181920212223
מחנה + מכביה 

- אימונים בוגרים 

ורנה

מחנה + מכביה 

- אימונים בוגרים 

ורנה

מחנה + מכביה 

+ אימונים בוגרים 

ורנה- צעירים 

מחנה + מכביה 

+ אימונים בוגרים 

ורנה- צעירים 

מחנה + מכביה 

+ אימונים בוגרים 

ורנה- צעירים 

מחנה + מכביה 

- אימונים צעירים 

ורנה

מחנה + מכביה 

- אימונים צעירים 

ורנה

24252627282930
מחנה + מכביה 

- אימונים צעירים 

ורנה

מחנה + מכביה 

- אימונים צעירים 

ורנה

מחנה + מכביה 

- אימונים צעירים 

ורנה

מחנה + מכביה 

- אימונים צעירים 

ורנה

מחנה + מכביה 

- אימונים צעירים 

ורנה

אליפות קיץ נוער 

ובוגרים

אליפות קיץ נוער 

ובוגרים

:הערות3101



אוגוסט2022
שבתשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

31010203040506
אליפות קיץ 

צעירים

אליפות קיץ 

צעירים

אליפות קיץ 

צעירים

אליפות קיץ 

צעירים

אליפות קיץ 

צעירים

07080910111213
ICG-אולימפ '

הילדים קובנטרי 

אנגליה

ICG-אולימפ '

הילדים קובנטרי 

אנגליה

ICG-אולימפ '

הילדים קובנטרי 

אנגליה

ICG-אולימפ '

הילדים קובנטרי 

אנגליה

ICG-אולימפ '

הילדים קובנטרי 

אנגליה

ICG-אולימפ '

הילדים קובנטרי 

אנגליה

ICG-אולימפ '

הילדים קובנטרי 

אנגליה

14151617181920
ICG-אולימפ '

הילדים קובנטרי 

אנגליה

ICG-אולימפ '

הילדים קובנטרי 

אנגליה

ICG-אולימפ '

הילדים קובנטרי 

אנגליה

ICG-אולימפ '

הילדים קובנטרי 

אנגליה

21222324252627

28293031010203
ו בשבט"ט

:הערות0405



ספטמבר2022
שבתשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

28293031010203

04050607080910

11121314151617
+ צליחת הכינרת 

- מים פתוחים 

סיישל

+ צליחת הכינרת 

- מים פתוחים 

סיישל

18192021222324
- מים פתוחים 

סיישל

25262728293001
- ראש השנה 

ס"חופשת ביה

- ראש השנה 

ס"חופשת ביה

- ראש השנה 

ס"חופשת ביה

גל רודובקיגל רודובקי

:הערות0203



אוקטובר2022
שבתשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

25262728293001

02030405060708
חופשת - כיפור 

ס"ביה

חופשת - כיפור 

ס"ביה

- מים פתוחים 

קומן סרביה

- מים פתוחים 

קומן סרביה

09101112131415
חופשת - סוכות 

ס"ביה

חופשת - סוכות 

ס"ביה

חופשת - סוכות 

ס"ביה

חופשת - סוכות 

ס"ביה

חופשת - סוכות 

ס"ביה

חופשת - סוכות 

 12ליגת + ס "ביה

עד בוגרים

חופשת - סוכות 

 12ליגת + ס "ביה

עד בוגרים

16171819202122
חופשת - סוכות 

ס"ביה

חופשת - סוכות 

ס"ביה

חופשת - סוכות 

ס"ביה

23242526272829
- איילת 

ספורטיאדה

- איילת 

ספורטיאדה

- איילת 

ספורטיאדה

- איילת 

ספורטיאדה

- איילת 

ספורטיאדה

- איילת 

ספורטיאדה

:הערות3031



נובמבר2022
שבתשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

30310102030405
אליפות הרצליהאליפות הרצליה

06070809101112
אליפות - איילת 

מ" ק3ישראל 

אליפות - איילת 

 4ישראל שליחים 

מ" ק1.5פימים 

סבב - איילת 

מ" ק10עולמי 

13141516171819
השתלמות 

איטליה- מאמנים 

השתלמות 

איטליה- מאמנים 

השתלמות 

איטליה- מאמנים 

השתלמות 

איטליה- מאמנים 

השתלמות 

איטליה- מאמנים 

השתלמות 

איטליה- מאמנים 

השתלמות 

איטליה- מאמנים 

20212223242526
גביע המילניוםגביע המילניוםגביע המילניום

27282930010203

:הערות0405



דצמבר2022
שבתשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

27282930010203

04050607080910
מחנה - גבולות 

אימונים  

בוגרים/נוער

מחנה - גבולות 

אימונים  

בוגרים/נוער

מחנה - גבולות 

אימונים  

בוגרים/נוער

מחנה - גבולות 

אימונים  

בוגרים/נוער

תחרות - מודיעין 

 800מרחקים 

 עד 13מגיל 

מאסטרס
11121314151617

18192021222324
אליפות נוער דרג 

'ב

א "מח-גבולות

חורף . צעירים א

- בוגרים /נוער

חנוכה

א "מח-גבולות

חורף . צעירים א

- בוגרים /נוער

חנוכה

א "מח-גבולות

חורף . צעירים א

- בוגרים /נוער

חנוכה

א "מח-גבולות

חורף . צעירים א

- בוגרים /נוער

חנוכה

חופשת - חנוכה 

אליפות + ס "ביה

בוגרים/חורף נוער

חופשת - חנוכה 

ס"ביה

25262728293031
חופשת - חנוכה 

ס"ביה

חופשת - חנוכה 

גביע + ס "ביה

ירושלים

חופשת - חנוכה 

ס"ביה

:הערות0102



ינואר2023
שבתשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

01020304050607
תחרות מתגייסים 

' מ50

מוקדמות צעירים 

'חלק א

מוקדמות צעירים 

'חלק א

08091011121314
מוקדמות צעירים 

'חלק ב

מוקדמות צעירים 

'חלק ב

15161718192021
'  מ50 - 2ליגה 

בוגרים-12גיל 

'  מ50 - 2ליגה 

בוגרים-12גיל 

22232425262728
-אליפות ישראל ל

מ וינגייט" ק5

29303101020304

:הערות0506



פברואר2023
שבתשישי יוםחמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםראשון יום

29303101020304
אליפות מאסטרסאליפות מאסטרס

05060708091011
ו בשבט"ט

12131415161718
אליפות נתניהאליפות נתניה

19202122232425

26272801020304
 5אליפות ישראל 

 1,500+ מ "ק

מאסטרס וצעירים

:הערות0506


