
  

 

 

 

     סה"כ      בנות      בנים

 נק' מועדון  מיקום נק' מועדון  מיקום נק' מועדון  מיקום

1 
מכבי ראשון לציון  

SEALS 1215 1 מכבי ראשון לציון  1 514 מכבי קרית ביאליקSEALS 1619 

2 
הפועל דולפין  

 1296 הפועל דולפין נתניה 2 502 מכבי כפר המכביה 2 759 נתניה

 1204 הפועל בת ים  3 451 מכבי חיפה 3 742 הפועל בת ים  3

 1162 מכבי פ.מ. רעות  4 437 הפועל דולפין נתניה 4 716 הפועל ירושלים  4

 1110 מכבי כפר המכביה 5 429 מכבי פ.מ. רעות  5 631 בני הרצליה  5

 6 579 מכבי פ.מ. רעות  6
מכבי אוסו "קאנטרי 

 1100 מכבי קרית ביאליק 6 388 גבעתיים" ר"ג 

7 
מכבי קרית  

 999 בני הרצליה  7 326 הפועל בת ים  7 462 ביאליק 

8 
מכבי כפר  

 8 452 המכביה 
מכבי ראשון לציון  

SEALS 278 8 986 מכבי חיפה 

 830 הפועל ירושלים  9 272 בני הרצליה  9 411 מכבי חיפה 9

 621 הפועל עמק חפר  10 259 מכבי שוהם 10 377 הפועל עומר 10

 11 363 מכבי קרית אונו 11
הפועל אולימפ  

 577 מכבי קרית אונו 11 251 נתניה

 558 מכבי וייסגל 12 233 מכבי וייסגל 12 345 הפועל עמק חפר  12

 555 הפועל אולימפ נתניה  13 226 הפועל שחייני הנגב 13 307 מכבי וייסגל 13

14 
הפועל אולימפ  

 497 מכבי שוהם 14 218 הפועל עמק חפר  14 226 נתניה

 15 209 הפועל גליל עליון  15 223 מכבי אשדוד 15
מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים"  

 460 ר"ג 

 16 218 מכבי שוהם 16
  -מכבי כוכב יאיר 

 402 הפועל עירוני הוד השרון  16 182 צור יגאל 

17 
הפועל עירוני הוד  

 382 הפועל עומר 17 162 מכבי קרית אונו 17 215 השרון

 356 הפועל שחייני הנגב 18 118 מ.ס. רמלה 18 157 מכבי נהריה 18

19 
הפועל מועדון 

 19 152 קרית אתא 
הפועל עירוני הוד  

 323 מכבי אשדוד 19 115 השרון

 285 הפועל גליל עליון  20 98 מכבי תל אביב 20 136 מכבי תל אביב 20

21 
הפועל שחייני  

 282 מכבי תל אביב 21 82 הפועל עמק יזרעאל  21 130 הנגב

 22 129 מ.ס. רמלה 22
הפועל כפר סבא ב. 

 263 מ.ס. רמלה 22 79 ב.

 23 97 הפועל נס ציונה  23
הפועל מועדון קרית  

 230 מכבי נהריה 23 72 אתא

24 
מועדון ספורט 

 24 94 מיתר
מכבי תמנון  

 224 הפועל מועדון קרית אתא  24 71 פרדסיה

 213 הפועל כפר סבא ב. ב. 25 68 מכבי אשדוד 25 93 מכבי נצרת   25

 197 מכבי תמנון פרדסיה 26 58 הפועל קרית טבעון  26 93 הפועל אילת  26

27 
הפועל באר 

 193 הפועל עמק יזרעאל  27 52 הפועל ירושלים  27 90 טוביה 

28 
מכבי תמנון  

 182 צור יגאל  -מכבי כוכב יאיר  28 47 מכבי נהריה 28 90 פרדסיה



  

 

29 
הפועל כפר סבא 

 29 88 ב. ב. 
הפועל לב הגליל  

 168 מכבי נצרת   29 43 סח'נין

30 
הפועל עמק 

 123 הפועל נס ציונה  30 39 הפועל בית איל  30 85 יזרעאל

31 
קאנטרי כפר  

 117 הפועל קרית טבעון  31 39 מכבי נצרת   31 70 ורדים

32 
הפועל מ.א 

 98 הפועל באר טוביה 32 30 הפועל ג'מים אילת  32 64 משגב

 33 54 הפועל בית איל  33
הפועל פתח תקווה  

 94 מועדון ספורט מיתר  33 27 כדור מים 

 93 הפועל בית איל  34 26 הפועל נס ציונה  34 52 הפועל גליל עליון  34

35 
הפועל פליפר  

 93 הפועל אילת  35 9 הפועל פליפר חדרה  35 51 חדרה

36 
הפועל קרית  

 77 הפועל מ.א משגב 36 7 הפועל מ.א משגב 36 49 טבעון

37 
הפועל פתח  

 37 41 תקווה כדור מים 
הפועל עירוני  

 70 קאנטרי כפר ורדים  37 7 מודיעין 

38 
ע.ל.ה עצמה 

 38 38 רעננה 
הפועל רמת הנגב  

 68 הפועל פתח תקווה כדור מים  38 6 )מתנ"ס( 

 66 הפועל פליפר חדרה  39 6 ע.ל.ה עצמה רעננה 39 36 הפועל באר שבע  39

 57 הפועל רמת הנגב )מתנ"ס(  40 5 הפועל עומר 40 36 ירושלים רבתי  40

41 
הפועל רמת  

 53 הפועל ג'מים אילת  41       35 הנגב )מתנ"ס( 

42 

מכבי אוסו 
"קאנטרי  

 44 ע.ל.ה עצמה רעננה 42       34 גבעתיים" ר"ג 

43 
הפועל איאן 

 43 הפועל לב הגליל סח'נין 43       25 קלנסואה

 36 הפועל באר שבע  44       19 הפועל בית שמש  44

 36 ירושלים רבתי  45       7 מכבי סח'נין 45

46 
הפועל ג'מים  

 25 הפועל איאן קלנסואה 46       5 אילת

 19 הפועל בית שמש  47            

 7 הפועל עירוני מודיעין 48            

 7 מכבי סח'נין 49            

 0 מכבי אושן חדרה 50            

 0 מכבי אקווה יפיע  51            

 

 

 

                      

 

 


