
כלליבנותבנים

'נקאגודהמיקום'נקאגודהמיקום'נקאגודהמיקום

SEALS2798מכבי ראשון לציון 10631מכבי קרית ביאליקSEALS19151מכבי ראשון לציון 1

2755הפועל דולפין נתניה8502מכבי כפר המכביה15952הפועל דולפין נתניה2

2368הפועל בת ים8383הפועל דולפין נתניה13273הפועל בת ים3

2358מכבי קרית ביאליק7394רעות. מ.מכבי פ12764הפועל ירושלים4

1961מכבי כפר המכביה7155הפועל בת ים11215בני הרצליה5

1958בני הרצליה6796מכבי חיפה10136מכבי קרית ביאליק6

1941מכבי חיפה6187ג"ר" קאנטרי גבעתיים"מכבי אוסו 9607מכבי חיפה7

1906רעות. מ.מכבי פSEALS5818מכבי ראשון לציון 8478מכבי קרית אונו8

1615הפועל ירושלים5479בני הרצליה8319רעות. מ.מכבי פ9

1303הפועל עמק חפר52710.ב. הפועל כפר סבא ב76310מכבי כפר המכביה10

1199מכבי קרית אונו51911מכבי וייסגל73611הפועל עמק חפר11

1166הפועל אולימפ נתניה36912צור יגאל- מכבי כוכב יאיר 59412הפועל אולימפ נתניה12

1153מכבי וייסגל36413הפועל אולימפ נתניה54813הפועל עומר13

1014מכבי אשדוד36114מכבי שוהם51314מכבי נהריה14

974הפועל עירוני הוד השרון35315הפועל עמק חפר50815הפועל שחייני הנגב15

968.ב. הפועל כפר סבא ב34916הפועל שחייני הנגב50616הפועל עירוני הוד השרון16

921הפועל שחייני הנגב30717מכבי תל אביב50017מכבי אשדוד17

866מכבי שוהם27618מכבי אשדוד47218מכבי וייסגל18

843מכבי תל אביב27519הפועל גליל עליון41619מכבי תל אביב19

820מכבי נהריה27420הפועל עירוני הוד השרון40520מכבי שוהם20

793ג"ר" קאנטרי גבעתיים"מכבי אוסו 26821מכבי תמנון פרדסיה31221מכבי נצרת 21

616הפועל עומר24422מכבי קרית אונו24022הפועל מועדון קרית אתא22

572מכבי תמנון פרדסיה23523רמלה. ס.מ24023מכבי תמנון פרדסיה23

558רמלה. ס.מ20724הפועל עמק יזרעאל23624הפועל עמק יזרעאל24

551מכבי נצרת 16325הפועל פתח תקווה כדור מים22125.ב. הפועל כפר סבא ב25

519הפועל עמק יזרעאל15726מכבי נהריה20926רמלה. ס.מ26

478הפועל פתח תקווה כדור מים15727מכבי נצרת 20527הפועל פתח תקווה כדור מים27

462הפועל גליל עליון13528הפועל ירושלים16328הפועל פליפר חדרה28

369צור יגאל- מכבי כוכב יאיר 11329(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב 15929הפועל קרית טבעון29

344הפועל מועדון קרית אתא10430נין'הפועל לב הגליל סח15930א משגב.הפועל מ30

311(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב 10431הפועל מועדון קרית אתא15231הפועל באר טוביה31

291הפועל קרית טבעון8632הפועל קרית טבעון14332הפועל נס ציונה32

274הפועל פליפר חדרה8533מים אילת'הפועל ג13833(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב 33

264א משגב.הפועל מ6834הפועל עומר13734מועדון ספורט מיתר34

218הפועל באר טוביה6135הפועל בית איל13635הפועל אילת35

203מים אילת'הפועל ג5736הפועל פליפר חדרה12736ה עצמה רעננה.ל.ע36

158הפועל בית איל2837נין'מכבי סח11337הפועל גליל עליון37

146ה עצמה רעננה.ל.ע9838Eilat Swimming2338הפועל באר שבע38

143הפועל נס ציונה1939הפועל עירוני מודיעין9739הפועל בית איל39

142הפועל עירוני מודיעין1940ה עצמה רעננה.ל.ע9340הפועל עירוני מודיעין40

137מועדון ספורט מיתר1941א משגב.הפועל מ9341קאנטרי כפר ורדים41

136הפועל אילת842הפועל באר טוביה8642הפועל איאן קלנסואה42

104נין'הפועל לב הגליל סח6943ג"ר" קאנטרי גבעתיים"מכבי אוסו 43

98הפועל באר שבע4744נין'מכבי סח44

93קאנטרי כפר ורדים4045מים אילת'הפועל ג45

86הפועל איאן קלנסואה1546מכבי ירושלים46

75נין'מכבי סח1147מכבי אושן חדרה47

48Eilat Swimming948Eilat Swimming48

15מכבי ירושלים149ירושלים רבתי49

11מכבי אושן חדרה50

1ירושלים רבתי51


