
כלליבנותבנים

'נקאגודהמיקום'נקאגודהמיקום'נקאגודהמיקום

1703הפועל דולפין נתניה7531מכבי קרית ביאליקSEALS12371מכבי ראשון לציון 1

SEALS1694מכבי ראשון לציון 5412מכבי כפר המכביה11042הפועל דולפין נתניה2

1563הפועל בת ים5013הפועל דולפין נתניה9963הפועל בת ים3

1460מכבי קרית ביאליק5004רעות. מ.מכבי פ8694הפועל ירושלים4

1159רעות. מ.מכבי פ4615הפועל בת ים6265בני הרצליה5

1122מכבי כפר המכביה4266ג"ר" קאנטרי גבעתיים"מכבי אוסו 6176מכבי קרית ביאליק6

1078בני הרצליה3937מכבי חיפה5807מכבי קרית אונו7

1074מכבי חיפה3808מכבי וייסגל5778מכבי חיפה8

991הפועל ירושליםSEALS3479מכבי ראשון לציון 5439רעות. מ.מכבי פ9

869הפועל עמק חפר34610בני הרצליה53810הפועל עמק חפר10

778הפועל אולימפ נתניה34211.ב. הפועל כפר סבא ב46511מכבי כפר המכביה11

753מכבי קרית אונו28512הפועל אולימפ נתניה41912הפועל אולימפ נתניה12

729מכבי וייסגל26113הפועל עמק חפר38713מכבי נהריה13

639מכבי אשדוד22214מכבי שוהם35314הפועל עומר14

602.ב. הפועל כפר סבא ב21715הפועל גליל עליון33715מכבי אשדוד15

573הפועל עירוני הוד השרון21616צור יגאל- מכבי כוכב יאיר 33016הפועל עירוני הוד השרון16

532הפועל שחייני הנגב21017מכבי אשדוד30117הפועל שחייני הנגב17

531מכבי נהריה20918הפועל שחייני הנגב29718מכבי תל אביב18

514ג"ר" קאנטרי גבעתיים"מכבי אוסו 18919מכבי תל אביב28119מכבי וייסגל19

514מכבי תל אביב18720מכבי תמנון פרדסיה25720מכבי שוהם20

501מכבי שוהם18121הפועל עירוני הוד השרון20321מכבי נצרת 21

392הפועל עומר14722רמלה. ס.מ18822.ב. הפועל כפר סבא ב22

360מכבי תמנון פרדסיה14123מכבי קרית אונו18023הפועל מועדון קרית אתא23

338הפועל גליל עליון13724הפועל עמק יזרעאל15724הפועל עמק יזרעאל24

334מכבי נצרת 11825הפועל פתח תקווה כדור מים15525מכבי תמנון פרדסיה25

322הפועל עמק יזרעאל8726מכבי נצרת 14226הפועל נס ציונה26

313רמלה. ס.מ8427מכבי נהריה13127הפועל פתח תקווה כדור מים27

281הפועל פתח תקווה כדור מים7228הפועל ירושלים12028רמלה. ס.מ28

232הפועל מועדון קרית אתא5829(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב 10329א משגב.הפועל מ29

216צור יגאל- מכבי כוכב יאיר 5230הפועל מועדון קרית אתא9730הפועל פליפר חדרה30

169הפועל פליפר חדרה5031נין'הפועל לב הגליל סח9531הפועל גליל עליון31

142הפועל נס ציונה4832הפועל פליפר חדרה9432הפועל באר טוביה32

138הפועל קרית טבעון4833מים אילת'הפועל ג9333ה עצמה רעננה.ל.ע33

138א משגב.הפועל מ4634הפועל בית איל8634הפועל איאן קלנסואה34

134(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב 4335הפועל קרית טבעון8135הפועל עירוני מודיעין35

120הפועל באר טוביה3936הפועל עומר8136הפועל קרית טבעון36

106הפועל בית איל1437נין'מכבי סח8037הפועל אילת37

101ה עצמה רעננה.ל.ע838הפועל עירוני מודיעין7638(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב 38

90מים אילת'הפועל ג839ה עצמה רעננה.ל.ע7039מועדון ספורט מיתר39

89הפועל עירוני מודיעין640הפועל באר טוביה6040הפועל בית איל40

86הפועל איאן קלנסואה341א משגב.הפועל מ5941קאנטרי כפר ורדים41

80הפועל אילת5042ג"ר" קאנטרי גבעתיים"מכבי אוסו 42

70מועדון ספורט מיתר4843הפועל באר שבע43

59קאנטרי כפר ורדים2144נין'מכבי סח44

50נין'הפועל לב הגליל סח1445מכבי ירושלים45

46Eilat Swimming94648הפועל באר שבע

35נין'מכבי סח847מים אילת'הפועל ג47

848Eilat Swimming19מכבי אושן חדרה48

14מכבי ירושלים149ירושלים רבתי49

8מכבי אושן חדרה50

1ירושלים רבתי51


