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1140הפועל בת ים4751מכבי קרית ביאליקSEALS8241מכבי ראשון לציון 1

SEALS1124מכבי ראשון לציון 3442הפועל בת ים6902הפועל בת ים2

1066הפועל דולפין נתניה3423מכבי כפר המכביה6753הפועל דולפין נתניה3

971מכבי קרית ביאליק2964רעות. מ.מכבי פ5714הפועל ירושלים4

752מכבי חיפה2935הפועל דולפין נתניה4065מכבי קרית ביאליק5

737מכבי כפר המכביה2676מכבי חיפה4046בני הרצליה6

733בני הרצליה2627.ב. הפועל כפר סבא ב3817מכבי חיפה7

704רעות. מ.מכבי פ2628ג"ר" קאנטרי גבעתיים"מכבי אוסו 3498הפועל עמק חפר8

660הפועל ירושלים2529מכבי וייסגל3359מכבי קרית אונו9

609הפועל עמק חפר22310בני הרצליה29210רעות. מ.מכבי פ10

515מכבי וייסגל19011הפועל עמק חפר27911מכבי כפר המכביה11

505הפועל אולימפ נתניהSEALS19012מכבי ראשון לציון 26712הפועל עומר12

476מכבי קרית אונו16813הפועל אולימפ נתניה26313הפועל אולימפ נתניה13

443מכבי אשדוד15914הפועל שחייני הנגב25314מכבי נהריה14

441.ב. הפועל כפר סבא ב15315מכבי תמנון פרדסיה21915מכבי אשדוד15

381הפועל שחייני הנגב13816צור יגאל- מכבי כוכב יאיר 21016מכבי שוהם16

376הפועל עירוני הוד השרון13217מכבי אשדוד20317מכבי תל אביב17

355מכבי שוהם12918הפועל גליל עליון20118הפועל עירוני הוד השרון18

354מכבי נהריה12319מכבי שוהם20019הפועל שחייני הנגב19

351מכבי תל אביב12220רמלה. ס.מ19520מכבי וייסגל20

332ג"ר" קאנטרי גבעתיים"מכבי אוסו 12021מכבי תל אביב16321מכבי נצרת 21

282הפועל עומר11322הפועל עירוני הוד השרון12022הפועל מועדון קרית אתא22

282מכבי נצרת 10923מכבי קרית אונו10723.ב. הפועל כפר סבא ב23

262מכבי תמנון פרדסיה8424הפועל פתח תקווה כדור מים10324הפועל עמק יזרעאל24

255רמלה. ס.מ8225הפועל עמק יזרעאל9325הפועל פתח תקווה כדור מים25

213הפועל עמק יזרעאל7526מכבי נצרת 9126מכבי תמנון פרדסיה26

210הפועל גליל עליון5127הפועל מועדון קרית אתא8727רמלה. ס.מ27

209הפועל פתח תקווה כדור מים5028נין'הפועל לב הגליל סח7928א משגב.הפועל מ28

171הפועל מועדון קרית אתא4829(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב 7229הפועל נס ציונה29

138צור יגאל- מכבי כוכב יאיר 4830מים אילת'הפועל ג7130הפועל פליפר חדרה30

127הפועל פליפר חדרה4131מכבי נהריה6831הפועל באר טוביה31

112א משגב.הפועל מ3932הפועל ירושלים6732הפועל איאן קלנסואה32

108(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב 3333הפועל בית איל6133קאנטרי כפר ורדים33

94הפועל באר טוביה3234הפועל פליפר חדרה6034(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב 34

93הפועל קרית טבעון2335הפועל קרית טבעון5935ה עצמה רעננה.ל.ע35

90מים אילת'הפועל ג1536הפועל עומר5636הפועל קרית טבעון36

72הפועל נס ציונה1437נין'מכבי סח5537הפועל גליל עליון37

71הפועל בית איל838ה עצמה רעננה.ל.ע4838הפועל עירוני מודיעין38

67ה עצמה רעננה.ל.ע639הפועל באר טוביה4839הפועל באר שבע39

67הפועל איאן קלנסואה140א משגב.הפועל מ3840הפועל בית איל40

61קאנטרי כפר ורדים3541מועדון ספורט מיתר41

50נין'הפועל לב הגליל סח3342הפועל אילת42

48הפועל עירוני מודיעין3243ג"ר" קאנטרי גבעתיים"מכבי אוסו 43

48הפועל באר שבע2144נין'מכבי סח44

45Eilat Swimming94535נין'מכבי סח

35מועדון ספורט מיתר846מים אילת'הפועל ג46

33הפועל אילת347מכבי אושן חדרה47

148Eilat Swimming19ירושלים רבתי48

3מכבי אושן חדרה49

1ירושלים רבתי50


