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295הפועל שחייני הנגב15117צור יגאל- מכבי כוכב יאיר 15817מכבי נהריה17
290הפועל עומר11318הפועל ירושלים13818הפועל עירוני הוד השרון18
262רמלה. ס.מ10319הפועל קרית טבעון11519הפועל אולימפ נתניה19
226מכבי אשדוד8920הפועל אולימפ נתניה11320הפועל אילת20
204הפועל אולימפ נתניה7521הפועל פליפר חדרה10221ג"ר" קאנטרי גבעתיים"מכבי אוסו 21
195הפועל עירוני הוד השרון7022מכבי קרית אונו9922רמלה. ס.מ22
178הפועל פתח תקווה כדור מים5623הפועל גליל עליון9623מכבי תל אביב23
162הפועל קרית טבעון5124הפועל מועדון קרית אתא8224הפועל פלרם זבולון24
151צור יגאל- מכבי כוכב יאיר 4525הפועל עירוני הוד השרון7525הפועל עמק יזרעאל25
147הפועל פליפר חדרה7226TLV SWIM4426מכבי שוהם26
113הפועל עמק יזרעאל4027מכבי אשדוד6727הפועל שחייני הנגב27
113הפועל אילת3528הפועל בית שמש6428הפועל פליפר חדרה28
100מכבי תל אביב3229הפועל עמק יזרעאל5929הפועל קרית טבעון29
2830TLV SWIM92הפועל עומר5030ה עצמה רעננה.ל.ע30
31TLV SWIM443189הפועל מועדון קרית אתא2531ה עצמה רעננה.ל.ע
82הפועל גליל עליון2432מכבי נצרת 4232א משגב.הפועל מ32
82הפועל פלרם זבולון2233הפועל באר טוביה3233הפועל מועדון קרית אתא33
75ה עצמה רעננה.ל.ע2834Eilat Swimming2234הפועל באר טוביה34
50הפועל באר טוביה2235הפועל בית איל2635הפועל גליל עליון35
2236Eilat Swimming46נין'הפועל לב הגליל סח2436(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב 36
37Eilat Swimming2437 42(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב 1837(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב
42א משגב.הפועל מ1638הפועל נס ציונה2438הפועל נס ציונה38
40הפועל נס ציונה1039הפועל פתח תקווה כדור מים1839הפועל ערד39
40מכבי נצרת 840מים אילת'הפועל ג1640מכבי נצרת 40



39הפועל בית שמש241מכבי תל אביב1241נין'מכבי סח41
22הפועל בית איל442הפועל בית שמש42

22נין'הפועל לב הגליל סח43
18הפועל ערד44
12נין'מכבי סח45
8מים אילת'הפועל ג46


