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אגודה
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כ"סהבנות

מקום

2,386  בני הרצליה1

2,074 ים-הפועל בת2

1,923 הפועל ירושלים3

1,537 מכבי וייסגל רחובות4

1,509 מכבי קרית ביאליק5

1,347 הפועל עירוני הוד השרון6

1,210 מכבי אשדוד7

1,182 הפועל דולפין נתניה8

1,104 מכבי קרית אונו9

1,066 רעות. מ.מכבי פ10

1,038 מכבי חיפה11

932 לציון-מכבי ראשון12

922 הפועל פליפר חדרה13

795 הפועל שחייני הנגב14

710 חפר-הפועל עמק15

609 משגב. א.הפועל מ16

482  מתנס רמת הנגב17

480 הפועל אולימפ נתניה18

447 מכבי נהריה19

428 הפועל בית איל20

420 הפועל באר טוביה21

369 אביב-מכבי תל22

332 הפועל בית שמש23

287 מים אילת‘הפועל ג24

285 הפועל גליל עליון25

283 מכבי עמותת השחייה שהם26

253 המכביה-מכבי כפר27

245 תקוה-הפועל פתח28

192 הפועל ערד29

186 הפועל קאנטרי כפר ורדים30

181 הפועל קרית טבעון31

179 תקוה- ספורטן פתח32

176 ב.הפועל כפר סבא ב33

174 שבע-הפועל באר34

1,433  בני הרצליה1

872 ים-הפועל בת2

741 הפועל עירוני הוד השרון3

720 הפועל ירושלים4

677 הפועל פליפר חדרה5

638 מכבי וייסגל רחובות6

571 לציון-מכבי ראשון7

545 רעות. מ.מכבי פ8

460 חפר-הפועל עמק9

403 מכבי נהריה10

395 מכבי אשדוד11

338 מכבי קרית ביאליק12

335 הפועל באר טוביה13

305 מכבי חיפה14

270  מתנס רמת הנגב15

242 הפועל דולפין נתניה16

217 הפועל בית איל17

214 מכבי קרית אונו18

184 אביב-מכבי תל19

174 מים אילת‘הפועל ג20

158 הפועל גליל עליון21

156 הפועל קאנטרי כפר ורדים22

150 הפועל בית שמש23

135 הפועל שחייני הנגב24

116 משגב. א.הפועל מ25

115 שבע-הפועל באר26

112 ג.ע.נ/יזרעאל-הפועל עמק27

94 הפועל קרית טבעון28

86 הפועל גבעתיים29

77 מכבי עמותת השחייה שהם30

60 תקוה- ספורטן פתח31

60 ציונה-הפועל נס31

46 תקוה-הפועל פתח33

34 ב.הפועל כפר סבא ב34

1,119 הפועל ירושלים1

1,107 מכבי קרית ביאליק2

1,102 ים-הפועל בת3

908 הפועל דולפין נתניה4

836 מכבי קרית אונו5

833 מכבי וייסגל רחובות6

823  בני הרצליה7

745 מכבי אשדוד8

669 מכבי חיפה9

608 הפועל שחייני הנגב10

522 הפועל עירוני הוד השרון11

501 רעות. מ.מכבי פ12

475 משגב. א.הפועל מ13

449 הפועל אולימפ נתניה14

323 לציון-מכבי ראשון15

221 המכביה-מכבי כפר16

211 הפועל בית איל17

210 חפר-הפועל עמק18

204 מכבי עמותת השחייה שהם19

196  מתנס רמת הנגב20

195 תקוה-הפועל פתח21

193 הפועל פליפר חדרה22

182 הפועל ערד23

175 אביב-מכבי תל24

168 הפועל בית שמש25

142 ב.הפועל כפר סבא ב26

135 עוצמה רעננה. ה.ל. ע27

119 תקוה- ספורטן פתח28

115  ירושלים רבתי29

113 מים אילת‘הפועל ג30

87 הפועל קרית טבעון31

86 מכבי סחנין32

81 הפועל באר טוביה33

81 הפועל גליל עליון33
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169 ג.ע.נ/יזרעאל-הפועל עמק35

148  ירושלים רבתי36

147 עוצמה רעננה. ה.ל. ע37

86 הפועל גבעתיים38

86 מכבי סחנין38

60 ציונה-הפועל נס40

44 הפועל מועדון שחייה קרית 41
אתא

11 הפועל חולון42

6 מכבי מעלה אדומים43

5 הפועל גדרות44

3 הפועל נצרת עילית45

1 הפועל עומר46

33  ירושלים רבתי35

31 הפועל אולימפ נתניה36

26 המכביה-מכבי כפר37

12 עוצמה רעננה. ה.ל. ע38

11 הפועל חולון39

10 הפועל ערד40

9 הפועל מועדון שחייה קרית 41
אתא

6 מכבי מעלה אדומים42

5 הפועל גדרות43

0 הפועל עומר44

0 הפועל נצרת עילית44

0 מכבי סחנין44

59 שבע-הפועל באר35

57 ג.ע.נ/יזרעאל-הפועל עמק36

35 הפועל מועדון שחייה קרית 37
אתא

30 הפועל קאנטרי כפר ורדים38

26 מכבי נהריה39

3 הפועל נצרת עילית40

1 הפועל עומר41

0 מכבי מעלה אדומים42

0 ציונה-הפועל נס42

0 הפועל חולון42

0 הפועל גבעתיים42

0 הפועל גדרות42


