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1716הפועל דולפין נתניה10371הפועל דולפין נתניה8841הפועל בת ים1

1647.ב. הפועל כפר סבא ב10202.ב. הפועל כפר סבא ב7852מכבי כפר המכביה2

1612הפועל בת יםSEALS8103מכבי ראשון לציון 6793הפועל דולפין נתניה3

SEALS1280מכבי ראשון לציון 7394מכבי חיפה6314הפועל עירוני הוד השרון4

1267מכבי חיפה7285הפועל בת ים6275.ב. הפועל כפר סבא ב5

1203מכבי כפר המכביה6966הפועל עמק חפר5786מכבי וייסגל6

1035הפועל עמק חפר6017בני הרצליה5287מכבי חיפה7

957הפועל עירוני הוד השרון5918א משגב.הפועל מ4878מכבי קרית אונו8

918בני הרצליה4919הפועל ירושליםSEALS4709מכבי ראשון לציון 9

772מכבי וייסגל41810מכבי כפר המכביה39910מכבי קרית ביאליק10

741מכבי קרית ביאליק40411הפועל פתח תקווה כדור מים33911הפועל עמק חפר11

739הפועל פתח תקווה כדור מים34212מכבי קרית ביאליק33512הפועל פתח תקווה כדור מים12

733הפועל ירושלים32613הפועל עירוני הוד השרון31713בני הרצליה13

677מכבי קרית אונו29614מכבי שוהם28414מכבי שוהם14

642א משגב.הפועל מ28415מכבי נהריה25415רעות. מ.מכבי פ15

580מכבי שוהם23316רעות. מ.מכבי פ24916מכבי אשדוד16

513מכבי נהריה21317הפועל קרית טבעון24217הפועל ירושלים17

487רעות. מ.מכבי פ19818צור יגאל- מכבי כוכב יאיר 22918מכבי נהריה18

385(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב 19419מכבי וייסגל21919(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב 19

357הפועל שחייני הנגב19020מכבי קרית אונו18520הפועל עמק יזרעאל20

284הפועל עמק יזרעאל18521הפועל מועדון קרית אתא18321הפועל שחייני הנגב21

284ג"ר" קאנטרי גבעתיים"מכבי אוסו 18122הפועל פליפר חדרה13822ג"ר" קאנטרי גבעתיים"מכבי אוסו 22

262הפועל פליפר חדרה17723הפועל באר טוביה10223הפועל אולימפ נתניה23

249מכבי אשדוד17424הפועל שחייני הנגב8124הפועל פליפר חדרה24

247הפועל מועדון קרית אתא16625(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב 7625הפועל עומר25

238הפועל קרית טבעון15126מכבי אושן חדרה7426מים אילת'הפועל ג26

218צור יגאל- מכבי כוכב יאיר 14627ג"ר" קאנטרי גבעתיים"מכבי אוסו 7227הפועל אילת27

179הפועל באר טוביה13728הפועל בית שמש6228הפועל מועדון קרית אתא28

29TLV SWIM5529163הפועל עומר9929הפועל עמק יזרעאל

160הפועל בית שמש8930מכבי תל אביב5130א משגב.הפועל מ30

151מכבי אושן חדרה8731הפועל עומר3031ה עצמה רעננה.ל.ע31

150מים אילת'הפועל ג2832TLV SWIM7932הפועל גליל עליון32

7633TLV SWIM134מים אילת'הפועל ג2533הפועל קרית טבעון33

102הפועל אולימפ נתניה6534הפועל באר שבע2334הפועל בית שמש34

89מכבי תל אביב4235ה עצמה רעננה.ל.ע2035צור יגאל- מכבי כוכב יאיר 35

72ה עצמה רעננה.ל.ע4136הפועל גליל עליון1936הפועל ערד36

72הפועל אילת3937מכבי תמנון פרדסיה1837נין'מכבי סח37

69הפועל גליל עליון3338מכבי נצרת 1638ירושלים רבתי38

65הפועל באר שבע2539רמלה. ס.מ539מכבי נצרת 39

39מכבי תמנון פרדסיה2540קאנטרי כפר ורדים340הפועל נס ציונה40

38מכבי נצרת 1941ירושלים רבתי241הפועל באר טוביה41

35ירושלים רבתי642נין'מכבי סח42

25רמלה. ס.מ43

25קאנטרי כפר ורדים44

24נין'מכבי סח45



19הפועל ערד46

3הפועל נס ציונה47

0הפועל איאן קלנסואה48


