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אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 324  אקוותיקים1 

 151  עולם המים2 

 140 מכבי שהם3 

 135  תעשיה אווירית4 

 122  מאסטרס רחובות5 

 55 מכבי חיפה6 

 41  7TLV Nemos 

 41 מכבי קרית ביאליק7 

 35  ספורטן פתח-תקוה9 

 32 מכבי כפר-המכביה10 

 28 מכבי נהריה11 

 25 מכבי וייסגל רחובות12 

 24  אסא תל-אביב13 

 21 הפועל שחייני הנגב14 

 17  שחייני מאסטרס15 

 16 מכבי פ.מ. רעות16 

 15 הפועל באר טוביה17 

 13  18TLV SWIM 

 12  כיוונים באר-שבע19 

 12  ירושלים רבתי19 

 11 הפועל ירושלים21 

 9 הפועל בת-ים22 

 8 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג23 

 6  בית הלוחם תל-אביב24 

 6  ע.ל.ה. עוצמה רעננה24 

 5 הפועל עומר26 

 4 הפועל קרית טבעון27 

 4 הפועל בית איל27 

 0  בית הלוחם י-ם29 

 123  אקוותיקים1 

 111  עולם המים2 

 74 מכבי שהם3 

 73  מאסטרס רחובות4 

 48  תעשיה אווירית5 

 16 מכבי נהריה6 

 14  שחייני מאסטרס7 

 13 מכבי כפר-המכביה8 

 12 הפועל שחייני הנגב9 

 11 מכבי וייסגל רחובות10 

 11 הפועל ירושלים10 

 11 הפועל באר טוביה10 

 10  13TLV Nemos 

 6  ע.ל.ה. עוצמה רעננה14 

 5 הפועל בת-ים15 

 5 מכבי פ.מ. רעות15 

 4 הפועל קרית טבעון17 

 2 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג18 

 0 הפועל בית איל19 

 0 הפועל עומר19 

 0 מכבי חיפה19 

 0 מכבי קרית ביאליק19 

 0  אסא תל-אביב19 

 0  ירושלים רבתי19 

 0  19TLV SWIM 

 0  כיוונים באר-שבע19 

 0  בית הלוחם תל-אביב19 

 0  בית הלוחם י-ם19 

 0  ספורטן פתח-תקוה19 

 201  אקוותיקים1 

 87  תעשיה אווירית2 

 66 מכבי שהם3 

 55 מכבי חיפה4 

 49  מאסטרס רחובות5 

 41 מכבי קרית ביאליק6 

 40  עולם המים7 

 35  ספורטן פתח-תקוה8 

 31  9TLV Nemos 

 24  אסא תל-אביב10 

 19 מכבי כפר-המכביה11 

 14 מכבי וייסגל רחובות12 

 13  13TLV SWIM 

 12 מכבי נהריה14 

 12  ירושלים רבתי14 

 12  כיוונים באר-שבע14 

 11 מכבי פ.מ. רעות17 

 9 הפועל שחייני הנגב18 

 6  בית הלוחם תל-אביב19 

 6 הפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג19 

 5 הפועל עומר21 

 4 הפועל בת-ים22 

 4 הפועל באר טוביה22 

 4 הפועל בית איל22 

 3  שחייני מאסטרס25 

 0  בית הלוחם י-ם26 

 0  ע.ל.ה. עוצמה רעננה26 

 0 הפועל קרית טבעון26 

 0 הפועל ירושלים26 


