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2141.ב. הפועל כפר סבא ב12821.ב. הפועל כפר סבא ב10161מכבי כפר המכביה1

1930הפועל דולפין נתניה10012הפועל דולפין נתניה9292הפועל דולפין נתניה2

1632מכבי כפר המכביהSEALS9613מכבי ראשון לציון 8593.ב. הפועל כפר סבא ב3

SEALS1608מכבי ראשון לציון 7294הפועל בת ים7474הפועל בת ים4

1476הפועל בת ים7235בני הרצליהSEALS6475מכבי ראשון לציון 5

1202בני הרצליה6366הפועל ירושלים6436מכבי וייסגל6

1162מכבי חיפה6167מכבי כפר המכביה5507מכבי חיפה7

1071הפועל ירושלים6128מכבי חיפה4808מכבי קרית אונו8

1032הפועל עירוני הוד השרון5639הפועל עירוני הוד השרון4799בני הרצליה9

911מכבי קרית ביאליק55210הפועל עמק חפר46910הפועל עירוני הוד השרון10

908מכבי וייסגל46611מכבי קרית ביאליק44511מכבי קרית ביאליק11

891הפועל עמק חפר40312מכבי נהריה44212רעות. מ.מכבי פ12

734מכבי קרית אונו39413מכבי שוהם43513הפועל ירושלים13

722רעות. מ.מכבי פ35414הפועל קרית טבעון37914הפועל פתח תקווה כדור מים14

718מכבי שוהם31315הפועל פתח תקווה כדור מים33915הפועל עמק חפר15

692הפועל פתח תקווה כדור מים29216א משגב.הפועל מ32416מכבי שוהם16

606מכבי נהריה28817הפועל בית שמש28417מכבי אשדוד17

454(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב 28018רעות. מ.מכבי פ21018(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב 18

427הפועל קרית טבעון26519מכבי וייסגל20319מכבי נהריה19

426ג"ר" קאנטרי גבעתיים"מכבי אוסו 25420מכבי קרית אונו19620הפועל עמק יזרעאל20

374א משגב.הפועל מ25021צור יגאל- מכבי כוכב יאיר 19021ג"ר" קאנטרי גבעתיים"מכבי אוסו 21

362הפועל מועדון קרית אתא24422(ס"מתנ)הפועל רמת הנגב 16822הפועל שחייני הנגב22

324הפועל בית שמש23623ג"ר" קאנטרי גבעתיים"מכבי אוסו 15423הפועל מועדון קרית אתא23

295מכבי אשדוד20824הפועל מועדון קרית אתא11624הפועל עומר24

276צור יגאל- מכבי כוכב יאיר 10725TLV SWIM16925הפועל נס ציונה25

275הפועל שחייני הנגב16826הפועל באר טוביה10226הפועל אולימפ נתניה26

27TLV SWIM9427274הפועל עמק יזרעאל13527מכבי תל אביב

12528TLV SWIM263הפועל עומר8228א משגב.הפועל מ28

241הפועל עומר11829ה עצמה רעננה.ל.ע7929הפועל אילת29

201הפועל באר טוביה11530מים אילת'הפועל ג7330הפועל קרית טבעון30

169הפועל פליפר חדרה10731הפועל שחייני הנגב6731הפועל פליפר חדרה31

157ה עצמה רעננה.ל.ע10232הפועל פליפר חדרה4832ירושלים רבתי32

149מים אילת'הפועל ג7833הפועל עמק יזרעאל4133הפועל ערד33

137מכבי תל אביב7834הפועל גליל עליון3934ה עצמה רעננה.ל.ע34

112הפועל גליל עליון7435מכבי תמנון פרדסיה3635הפועל בית שמש35

107הפועל נס ציונה5536מכבי נצרת 3436הפועל גליל עליון36

102הפועל אולימפ נתניה4437ירושלים רבתי3437מים אילת'הפועל ג37

38Macedonia343892ירושלים רבתי3338רמלה. ס.מ

84מכבי תמנון פרדסיה2039מכבי אושן חדרה3339הפועל באר טוביה39

79הפועל אילת1140מכבי אשדוד3040נין'מכבי סח40

78מכבי נצרת 741נין'מכבי סח2641צור יגאל- מכבי כוכב יאיר 41

41הפועל ערד242נין'הפועל לב הגליל סח2342מכבי נצרת 42

37נין'מכבי סח1043מכבי תמנון פרדסיה43

244Macedonia34מכבי תל אביב44

33רמלה. ס.מ45

20מכבי אושן חדרה46

2נין'הפועל לב הגליל סח47

0הפועל איאן קלנסואה48

0מכבי מעלה אדומים49


