
'נקמועדוןמיקום'נקמועדוןמיקום'נקמועדוןמיקום

3143הפועל דולפין נתניה16151הפועל דולפין נתניה12761הפועל דולפין נתניה1

2713הפועל בת ים15432הפועל בת ים11892מכבי חיפה2

3
הפועל עירוני הוד 

השרון
2668מכבי חיפה13793מכבי חיפה11813

2175.ב. הפועל כפר סבא ב12574.ב. הפועל כפר סבא ב10404הפועל בת ים4

10935בני הרצליה9575מכבי קרית ביאליק5
מכבי ראשון לציון 

SEALS
1983

9536מכבי קרית אונו6
מכבי ראשון לציון 

SEALS
1922הפועל עירוני הוד השרון10616

1744מכבי כפר המכביה8267א משגב.הפועל מ9277מכבי וייסגל7

1541רעות. מ.מכבי פ7688רעות. מ.מכבי פ9188מכבי כפר המכביה8

1464בני הרצליה7069מכבי כפר המכביה7869.ב. הפועל כפר סבא ב9

10
מכבי ראשון לציון 

SEALS
1390מכבי וייסגל69110הפועל ירושלים70410

1305מכבי קרית אונו68311הפועל עמק חפר66311מכבי שוהם11

63512רעות. מ.מכבי פ12
הפועל פתח תקווה 

כדור מים
1294מכבי קרית ביאליק63412

37313הפועל עמק חפר13
הפועל עירוני הוד 

השרון
1160הפועל עמק חפר60713

33914הפועל אולימפ נתניה14
הפועל מועדון קרית 

אתא
41514

הפועל פתח תקווה 

כדור מים
973

912הפועל ירושלים37515הפועל פליפר חדרה32315בני הרצליה15

16
הפועל פתח תקווה 

כדור מים
878א משגב.הפועל מ36316מכבי נהריה31516

17
הפועל מועדון קרית 

אתא
802מכבי שוהם35717מכבי וייסגל28717

31418מכבי קרית אונו28618הפועל שחייני הנגב18
הפועל מועדון קרית 

אתא
734

600הפועל אולימפ נתניה29619מים אילת'הפועל ג26919הפועל גליל עליון19

20
הפועל רמת הנגב 

(ס"מתנ)
570הפועל פליפר חדרה27320מכבי קרית ביאליק23420

464הפועל שחייני הנגב26721הפועל קרית טבעון23321ירושלים רבתי21

426מכבי נהריה24922הפועל באר טוביה22622מכבי אשדוד22

423מים אילת'הפועל ג24023הפועל בית שמש22323הפועל עמק יזרעאל23

22324הפועל אולימפ נתניה21924הפועל ירושלים24
הפועל רמת הנגב 

(ס"מתנ)
419

340הפועל עמק יזרעאל20325הפועל עומר13725הפועל פליפר חדרה25

12526הפועל עומר26
צור - מכבי כוכב יאיר 

יגאל
328הפועל עומר17926

326הפועל גליל עליון17627הפועל שחייני הנגב11727מים אילת'הפועל ג27

7628הפועל ערד28
הפועל רמת הנגב 

(ס"מתנ)
310הפועל באר טוביה17528

267הפועל קרית טבעון13129מכבי שוהם6329מכבי נהריה29

6130הפועל באר טוביה30
קאנטרי "מכבי אוסו 

ג"ר" גבעתיים
254הפועל בית שמש11930

31
צור - מכבי כוכב יאיר 

יגאל
11731הפועל עמק יזרעאל5731

צור - מכבי כוכב יאיר 

יגאל
240

240ירושלים רבתי8732מכבי תל אביב5232א משגב.הפועל מ32

33TLV SWIM5033TLV SWIM6133226מכבי אשדוד

5734הפועל גליל עליון4734מכבי נצרת34
קאנטרי "מכבי אוסו 

ג"ר" גבעתיים
159

כ"סהבנותבנים



35
קאנטרי "מכבי אוסו 

ג"ר" גבעתיים
4935TLV SWIM111מכבי תמנון פרדסיה4035

87מכבי תל אביב4736הפועל נס ציונה3936הפועל נס ציונה36

86הפועל נס ציונה4337הפועל באר שבע1437הפועל בית שמש37

76הפועל ערד2738הפועל פלרם זבולון1238ה עצמה רעננה.ל.ע38

56מכבי תמנון פרדסיה2539קאנטרי כפר ורדים739מכבי תמנון פרדסיה39

47מכבי נצרת1840מכבי אושן חדרה40

43הפועל באר שבע741ירושלים רבתי41

27הפועל פלרם זבולון642ה עצמה רעננה.ל.ע42

25קאנטרי כפר ורדים43

18ה עצמה רעננה.ל.ע44

18מכבי אושן חדרה45

0הפועל חולון46

0מכבי רמת הגולן47

0הפועל אילת48

0מכבי מעלה אדומים49


