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אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 1,738  בני הרצליה1 

 1,609 הפועל דולפין נתניה2 

 1,456 הפועל עירוני הוד השרון3 

 1,432 מכבי חיפה4 

 1,418 הפועל בת-ים5 

 1,312 מכבי פ.מ. רעות6 

 1,173 מכבי קרית אונו7 

 1,153 מכבי קרית ביאליק8 

 1,061 הפועל ירושלים9 

 815 מכבי נהריה10 

 765 הפועל פליפר חדרה11 

 731 מכבי כפר-המכביה12 

 642 הפועל אולימפ נתניה13 

 594 מכבי שהם14 

 543 מכבי ראשון-לציון15 

 485 הפועל קרית אתא16 

 458 הפועל עמק-חפר17 

 447 מכבי וייסגל רחובות18 

 358 הפועל שחייני הנגב19 

 358 הפועל כפר סבא ב.ב19 

 339 הפועל פתח-תקוה21 

 300 הפועל גליל עליון22 

 298 הפועל ערד23 

 250 הפועל בית שמש24 

 206 הפועל ג‘מים אילת25 

 180 הפועל באר טוביה26 

 176 הפועל עומר27 

 170 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג28 

 166 מתנ"ס רמת הנגב29 

 165 הפועל קרית טבעון30 

 141 מכבי אשדוד31 

 106 הפועל מ.א. משגב32 

 88 הפועל אילת33 

 87 הפועל קאנטרי כפר ורדים34 

 1,257 הפועל דולפין נתניה1 

 1,115  בני הרצליה2 

 870 הפועל בת-ים3 

 754 מכבי פ.מ. רעות4 

 707 הפועל עירוני הוד השרון5 

 642 מכבי חיפה6 

 602 מכבי קרית אונו7 

 584 הפועל פליפר חדרה8 

 465 מכבי נהריה9 

 419 הפועל ירושלים10 

 316 הפועל עמק-חפר11 

 315 מכבי ראשון-לציון12 

 314 הפועל קרית אתא13 

 272 מכבי וייסגל רחובות14 

 267 מכבי קרית ביאליק15 

 257 הפועל פתח-תקוה16 

 243 מכבי שהם17 

 227 מכבי כפר-המכביה18 

 209 הפועל כפר סבא ב.ב19 

 176 הפועל עומר20 

 176 הפועל באר טוביה20 

 151 הפועל ג‘מים אילת22 

 148 הפועל גליל עליון23 

 145 הפועל קרית טבעון24 

 137 מכבי אשדוד25 

 136 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג26 

 116 הפועל ערד27 

 108 מתנ"ס רמת הנגב28 

 88 הפועל אילת29 

 63 הפועל שחייני הנגב30 

 59 הפועל קאנטרי כפר ורדים31 

 55 הפועל אולימפ נתניה32 

 46 הפועל נס-ציונה33 

 44 הפועל בית שמש34 

 886 מכבי קרית ביאליק1 

 790 מכבי חיפה2 

 749 הפועל עירוני הוד השרון3 

 642 הפועל ירושלים4 

 623  בני הרצליה5 

 587 הפועל אולימפ נתניה6 

 571 מכבי קרית אונו7 

 558 מכבי פ.מ. רעות8 

 548 הפועל בת-ים9 

 504 מכבי כפר-המכביה10 

 352 הפועל דולפין נתניה11 

 351 מכבי שהם12 

 350 מכבי נהריה13 

 295 הפועל שחייני הנגב14 

 228 מכבי ראשון-לציון15 

 206 הפועל בית שמש16 

 182 הפועל ערד17 

 181 הפועל פליפר חדרה18 

 175 מכבי וייסגל רחובות19 

 171 הפועל קרית אתא20 

 152 הפועל גליל עליון21 

 149 הפועל כפר סבא ב.ב22 

 142 הפועל עמק-חפר23 

 106 הפועל מ.א. משגב24 

 82 הפועל פתח-תקוה25 

 74 הפועל בית איל26 

 60  ירושלים רבתי27 

 59  ע.ל.ה. עוצמה רעננה28 

 58 מתנ"ס רמת הנגב29 

 55 הפועל ג‘מים אילת30 

 54 מכבי סחנין31 

 49  32USA UN 

 46  33Famagusta Nautical 

 34 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג34 
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אגודה
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נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 76  ע.ל.ה. עוצמה רעננה35 

 74 הפועל בית איל36 

 74 מכבי סחנין36 

 60  ירושלים רבתי38 

 49  39USA UN 

 46 הפועל נס-ציונה40 

 46  40Famagusta Nautical 

 27 הפועל חולון42 

 8 הפועל באר-שבע43 

 6 מכבי תל-אביב44 

 5  45TLV SWIM 

 0 מכבי מעלה אדומים46 

 0 מכבי אוסו גבעתיים46 

 0  סנפירי השרון46 

 0  46A Club Savosa  Swiss 

 0 הפועל מרום הגליל46 

 0 הפועל איאן קלנסווה46 

 27 הפועל חולון35 

 20 מכבי סחנין36 

 17  ע.ל.ה. עוצמה רעננה37 

 8 הפועל באר-שבע38 

 0 הפועל בית איל39 

 0 הפועל מ.א. משגב39 

 0  39USA UN 

 0  39A Club Savosa  Swiss 

 0 הפועל איאן קלנסווה39 

 0  39TLV SWIM 

 0  סנפירי השרון39 

 0 הפועל מרום הגליל39 

 0 מכבי מעלה אדומים39 

 0 מכבי תל-אביב39 

 0 מכבי אוסו גבעתיים39 

 0  ירושלים רבתי39 

 0  39Famagusta Nautical 

 28 הפועל קאנטרי כפר ורדים35 

 20 הפועל קרית טבעון36 

 6 מכבי תל-אביב37 

 5  38TLV SWIM 

 4 הפועל באר טוביה39 

 4 מכבי אשדוד39 

 0 הפועל באר-שבע41 

 0 הפועל איאן קלנסווה41 

 0 הפועל חולון41 

 0 הפועל מרום הגליל41 

 0 הפועל נס-ציונה41 

 0  41A Club Savosa  Swiss 

 0  סנפירי השרון41 

 0 מכבי אוסו גבעתיים41 

 0 הפועל עומר41 

 0 מכבי מעלה אדומים41 

 0 הפועל אילת41 


