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SEALS2368מכבי ראשון לציון 9361מכבי קרית ביאליקSEALS16281מכבי ראשון לציון 1

2295הפועל דולפין נתניה7712מכבי כפר המכביה13952הפועל דולפין נתניה2

1976מכבי קרית ביאליק6803הפועל דולפין נתניה11323הפועל בת ים3

1888הפועל בת ים6574רעות. מ.מכבי פ11084הפועל ירושלים4

1699מכבי כפר המכביה5875מכבי חיפה8525מכבי קרית ביאליק5

1599רעות. מ.מכבי פ5676ג"ר" קאנטרי גבעתיים"מכבי אוסו 8216בני הרצליה6

1577מכבי חיפה5527הפועל בת ים7867מכבי חיפה7

1474בני הרצליהSEALS5268מכבי ראשון לציון 7248מכבי קרית אונו8

1341הפועל ירושלים4579בני הרצליה7149רעות. מ.מכבי פ9

1083הפועל עמק חפר45410מכבי וייסגל69810מכבי כפר המכביה10

982מכבי קרית אונו41511.ב. הפועל כפר סבא ב63011הפועל עמק חפר11

973הפועל אולימפ נתניה33212הפועל אולימפ נתניה53712הפועל אולימפ נתניה12

943מכבי וייסגל32613מכבי שוהם49513הפועל עומר13

888מכבי אשדוד31714הפועל עמק חפר49514מכבי נהריה14

823הפועל עירוני הוד השרון30015הפועל שחייני הנגב46815מכבי אשדוד15

793הפועל שחייני הנגב28116צור יגאל- מכבי כוכב יאיר 45316הפועל שחייני הנגב16

744.ב. הפועל כפר סבא ב26417מכבי אשדוד44117הפועל עירוני הוד השרון17

739מכבי תל אביב25418הפועל עירוני הוד השרון40018מכבי תל אביב18

739מכבי נהריה24019הפועל גליל עליון38919מכבי וייסגל19

712ג"ר" קאנטרי גבעתיים"מכבי אוסו 23920מכבי תל אביב32320מכבי שוהם20

705מכבי שוהם23921מכבי תמנון פרדסיה29221מכבי נצרת 21

558רמלה. ס.מ23522רמלה. ס.מ24022הפועל מועדון קרית אתא22

551הפועל עומר18623מכבי קרית אונו21823מכבי תמנון פרדסיה23

521מכבי תמנון פרדסיה18024הפועל עמק יזרעאל20924רמלה. ס.מ24

504מכבי נצרת 14925הפועל פתח תקווה כדור מים20825הפועל עמק יזרעאל25

432הפועל עמק יזרעאל14826מכבי נהריה20526הפועל פתח תקווה כדור מים26

420הפועל פתח תקווה כדור מים13027מכבי נצרת 19327.ב. הפועל כפר סבא ב27

401הפועל גליל עליון11128(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב 14328הפועל נס ציונה28

344הפועל מועדון קרית אתא10429הפועל מועדון קרית אתא13629הפועל אילת29

281צור יגאל- מכבי כוכב יאיר 10330הפועל ירושלים13530(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב 30

268(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב 8531מים אילת'הפועל ג13531א משגב.הפועל מ31

240הפועל קרית טבעון7432נין'הפועל לב הגליל סח13032הפועל קרית טבעון32

210הפועל פליפר חדרה6433הפועל קרית טבעון12933הפועל באר טוביה33

206א משגב.הפועל מ6134הפועל בית איל12134הפועל פליפר חדרה34

189מים אילת'הפועל ג5735הפועל פליפר חדרה11335הפועל גליל עליון35

175הפועל באר טוביה5636הפועל עומר10236מועדון ספורט מיתר36

145הפועל בית איל2837נין'מכבי סח10137ה עצמה רעננה.ל.ע37

143הפועל נס ציונה9338Eilat Swimming2338הפועל עירוני מודיעין38

136הפועל אילת1539א משגב.הפועל מ9339קאנטרי כפר ורדים39

115ה עצמה רעננה.ל.ע1440ה עצמה רעננה.ל.ע8640הפועל איאן קלנסואה40

113הפועל עירוני מודיעין841הפועל עירוני מודיעין8441הפועל בית איל41

102מועדון ספורט מיתר842הפועל באר טוביה7242הפועל באר שבע42

93קאנטרי כפר ורדים6943ג"ר" קאנטרי גבעתיים"מכבי אוסו 43

86הפועל איאן קלנסואה4744נין'מכבי סח44

75נין'מכבי סח2645מים אילת'הפועל ג45

74נין'הפועל לב הגליל סח1546מכבי ירושלים46

72הפועל באר שבע1147מכבי אושן חדרה47

48Eilat Swimming948Eilat Swimming48

15מכבי ירושלים149ירושלים רבתי49

11מכבי אושן חדרה50

1ירושלים רבתי51


