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אגודה

בנים

נקודות אגודהאגודהמקום נקודותנקודות מקום

סה"כבנות

מקום

 875  אקוותיקים גבעת-חיים1 

 600  עולם המים2 

 586  תעשיה אווירית3 

 583 מכבי עמותת השחייה שהם4 

 442  מאסטרס רחובות5 

 393 מכבי פ.מ. רעות6 

 285 מכבי קרית ביאליק7 

 215 מכבי חיפה8 

 185 מכבי כפר-המכביה9 

 141  שחייני מאסטרס10 

 94  אסא תל-אביב11 

 92  12TLV Nemos 

 88  כיוונים באר-שבע13 

 69 מכבי נהריה14 

 67  ספורטן פתח-תקוה15 

 52 הפועל בית איל16 

 48 הפועל ירושלים17 

 46  בית הלוחם תל-אביב18 

 33 מכבי קרית אונו19 

 32 הפועל עירוני הוד השרון20 

 30  ירושלים רבתי21 

 27 הפועל מ.א. משגב22 

 24 הפועל גליל עליון23 

 24 מכבי וייסגל רחובות23 

 22 הפועל קרית טבעון25 

 19  בני הרצליה26 

 15  בית הלוחם י-ם27 

 13  אקווה סטמינה28 

 12 הפועל שחייני הנגב29 

 5  איל"ן חיפה30 

 0  ספיבק רמת גן31 

 380  אקוותיקים גבעת-חיים1 

 266  עולם המים2 

 239 מכבי עמותת השחייה שהם3 

 237  תעשיה אווירית4 

 234 מכבי פ.מ. רעות5 

 203  מאסטרס רחובות6 

 75 מכבי כפר-המכביה7 

 62 מכבי חיפה8 

 62 מכבי קרית ביאליק8 

 49  שחייני מאסטרס10 

 48 הפועל ירושלים11 

 40 מכבי נהריה12 

 24 הפועל גליל עליון13 

 22 הפועל עירוני הוד השרון14 

 22 הפועל קרית טבעון14 

 20 הפועל בית איל16 

 19  בני הרצליה17 

 15  ספורטן פתח-תקוה18 

 13  אקווה סטמינה19 

 12 הפועל שחייני הנגב20 

 12  20TLV Nemos 

 11 מכבי קרית אונו22 

 5  איל"ן חיפה23 

 3  בית הלוחם תל-אביב24 

 0 הפועל מ.א. משגב25 

 0  כיוונים באר-שבע25 

 0  ספיבק רמת גן25 

 0  ירושלים רבתי25 

 0  אסא תל-אביב25 

 0 מכבי וייסגל רחובות25 

 0  בית הלוחם י-ם25 

 433  אקוותיקים גבעת-חיים1 

 321  תעשיה אווירית2 

 294 מכבי עמותת השחייה שהם3 

 272  עולם המים4 

 213 מכבי קרית ביאליק5 

 191  מאסטרס רחובות6 

 149 מכבי חיפה7 

 137 מכבי פ.מ. רעות8 

 102 מכבי כפר-המכביה9 

 94  אסא תל-אביב10 

 92  שחייני מאסטרס11 

 88  כיוונים באר-שבע12 

 80  13TLV Nemos 

 52  ספורטן פתח-תקוה14 

 43  בית הלוחם תל-אביב15 

 32 הפועל בית איל16 

 30  ירושלים רבתי17 

 29 מכבי נהריה18 

 27 הפועל מ.א. משגב19 

 24 מכבי וייסגל רחובות20 

 22 מכבי קרית אונו21 

 15  בית הלוחם י-ם22 

 10 הפועל עירוני הוד השרון23 

 0  ספיבק רמת גן24 

 0  איל"ן חיפה24 

 0  אקווה סטמינה24 

 0 הפועל ירושלים24 

 0 הפועל קרית טבעון24 

 0 הפועל גליל עליון24 

 0  בני הרצליה24 

 0 הפועל שחייני הנגב24 


