ליגת על גברים
2016/2017
אגודה

שם

טלפון נייד

פקס

מייל

אליצור "מייסדים" כרמיאל ()352

יצחק קפלן

054-4649936

077-5401306

isaakkaplan@gmail.com

הפועל לידר ירושלים ()1094

סיימון לוי

050-6905880

077-4605005

mamanetj@gmail.com

הפועל כפר סבא ()155

חנוך גלעדי

052-4230176

09-7681740

office@vbhks.org.il

הפועל מטה אשר עכו ()156

מיכאל קישון

052-3664608

04-9806629

mkishon@shomrat.com

מכבי מוסינזון הוד השרון ()366

יונתן אלמוג

052-2579060

09-7450244

yonial@smile.net.il

מכבי תל אביב ()157

ניר קינן

052-3333548

03-6449300

nir@maccabi-telaviv.co.il

מנשה/חדרה/עמק חפר ()478

גדעון רוזנשטיין

052-2844379

15346334518

rozensh@gmail.com

ק.ק .תל אביב ()362

רן גאון

054-8192442

03-6024799

ran2409@gmail.com

ליגת על נשים
2016/2017
אגודה

שם

טלפון נייד

פקס

מייל

הפועל כפר סבא ()873

בנימין טבצ'ניק

050-3401105

09-7681740

office@vbhks.org.il

הפועל עירוני קרית אתא ()871

יעקב טאוב

052-3744125

04-8478452

ata004@zhahav.net.il

מ.ס .נס ציונה ()914

רוברט פרלוב

052-6689988

072-2828241

volleynz@gmail.com

מכבי  XTחיפה ()875

חיים קסל

054-2122223

04-8123547

haimk23@gmail.com

מ.כ .מכבי רעננה ()872

דרור גורן

052-4622644

09-7414957

drorgoren@gmail.com

מכבי "גלי משה" אבן יהודה ()1032

צביקה וויס

054-6620281

077-5637718

weisszvi@walla.co.il

מנשה/חדרה/עמק חפר ()890

גדעון רוזנשטיין

052-2844379

1536334518

rozensh@gmail.com

ק.ק .תל אביב )883( 1

רן גאון

054-8192442

03-6024799

ran2409@gmail.com

ליגה לאומית גברים צפון
2016/2017
פקס

מייל

אגודה

שם

טלפון נייד

אליצור כפר סבא ()557

עמית יודפת

052-3347054

09-7678028

yodfatadv@gmail.com

הפועל גנצ' ורבורג ()1106

גל בייער

054-2366007

09-7443002

office@ganhaim.org.il

הפועל המעפיל ()260

יאיר שמידט

054-5715306

04-6177689

sport1@menashe.co.il

הפועל כפר סבא ()661

אלעד שפגט

050-7583111

09-7681740

office@vbhks.org.il

הפועל עירוני קרית אתא ()1121

יעקב טאוב

052-3744125

04-8478452

ata026@inter.net.il

הפועל עמק המעיינות ()251

אהוד אשל

050-7279411

04-6584281

ehudeshel@tiratzvi.co.il

מ.ס .עיילבון ()361

סמעאן סמעאן

052-48053395

04-6781026

f_g_saher@hotmail.com

מכבי  XTחיפה ()262

חיים קסל

054-2122223

04-8123547

haimk23@gmail.com

נבחרת אקדמיה וינגייט ()902

שגיא ברעם

052-8520197

09-8639470

sagibaram@walla.com

ליגה לאומית גברים דרום
2016/2017
קבוצה

שם

טלפון נייד

פקס

מייל

אליצור אלון הוד השרון ()1087

אלי בלס

053-4799077

09-7411726

Alizor2@walla.com

אליצור עירוני אשקלון ()776

יעקב פרידמן

052-7831373

08-6764077

e.ashkelon@gmail.com

אסא בן גוריון באר שבע ()363

רועי נתיב

052-6839374

08-6472867

nativr@bgu.ac.il

מ.כ .בני הרצליה ()1118

גל ליבנה

052-3950638

galivne@gmail.com

הפועל ירושלים ()1102

זאב קינן

050-5908838

02-6720845

zkainan@gmail.com

מכבי מוסינזון הוד השרון ()469

יונתן אלמוג

052-2579060

09-7450244

yonial@smile.net.il

ק.ק .תל אביב )1090( 1

רן גאון

054-8192442

03-6024799

ran2409@gmail.com

ק.ק .תל אביב ותיקים ()582

רן גאון

054-8192442

03-6024799

ran2409@gmail.com

ליגה לאומית נשים צפון
2016/2017
אגודה

שם

טלפון נייד

פקס

מייל

אקדמיה בנות וינגייט ()901

גיא שמאי

052-6650432

09-8639470

adiguyshamay@gmail.com

הפועל כפר סבא ()951

אלעד שפגט

050-7583111

09-7681740

office@vbhks.org.il

הפועל עמק חפר ()855

טלי סונגו

052-8690803

04-6251005

talis17@walla.co.il

מ.כ .בני הרצליה ()968

גל ליבנה

052-3950638

galivne@gmail.com

מכבי חיפה נווה שאנן ()851

חיים קסל

054-2122223

04-8123547

haimk23@gmail.com

מכבי חיפה נווה שאנן )860( 1

חיים קסל

054-2122223

04-8123547

haimk23@gmail.com

מכבי מוסינזון הוד השרון ()881

יונתן אלמוג

052-2579060

09-7450244

yonial@smile.net.il

ליגה לאומית נשים דרום
2016/2017
פקס

מייל

אגודה

שם

טלפון נייד

אליצור עירוני אשקלון ()1061

יעקב פרידמן

052-7831373

08-6764077

e.ashkelon@gmail.com

אסא בן גוריון באר שבע ()854

רועי נתיב

052-6839374

08-6461686

nativr@bgu.ac.il

הפועל בית חינוך ירושלים ()866

אורון אשרי

054-5496817

02-5630163

oronasheri1@walla.com

הפועל ראשון לציון ()888

אריה גורביץ

050-8980302

03-9562661

arie4145@gmail.com

מ.ס .רמת אביב ()889

צחי טל

054-2000307

ק.ק .תל אביב )976( 1

רן גאון

054-8192442

tsahy.tubul@gmail.com
03-6024799

ran2409@gmail.com

ליגה ארצית גברים צפון
2016/2017
אגודה

שם

טלפון נייד

פקס

מייל

אליצור המייסדים כרמיאל ()653

יצחק קפלן

054-4649936

077-5401306

isaakkaplan@gmail.com

הפועל נחף ()1116

קשקוש משהור

050-9848585

04-9580185

terminal7@yahoo.com

הפועל סחנין

חוסאם חלאילה

054-4465457

04-6748332

hosamkhlaila@gmail.com

הפועל עמק יזרעאל ()1119

אורי סלע

054-5614891

04-6442382

urisela1976@gmail.com

הפועל עראבה ()1097

מוחמד נסאר

052-6500231

04-8789665

naasar@netvision.net.il

הפועל שפרעם ()1130

מוחמד סובח

054-8078949

04-6356502

sobe7.m.7@gmail.com

מ.ה .בית ג'אן ()1129

יוסף חלבי

054-9460990

biann@walla.co.il

מ.ה .דאלית אל כרמל ()1115

ביאן נסראלדין

054-4246191

biann@walla.co.il

מ.ס .מכבי הר הכרמל ()1107

סולימאן אבו רוקן

054-6092657

Sleman13@bezeqint.net

מ.ס .בני "ממבע" הגולן ()1125

וג'די אלקיש

054-6477802

04-6871818

Wajde123@walla.com

מכבי בני נצרת ()1074

מחמוד חילו

054-5419220

04-6084337

anan_jarjoura@hotmail.com

מכבי חיפה נווה שאנן ()1092

חיים קסל

054-2122223

077-5123340

haimk23@gmail.com

מכבי חיפה נווה שאנן ()1086

חיים קסל

054-2122223

04-8123547

haimk23@gmail.com

ליגה ארצית גברים מרכז
2016/2017
שם

אגודה

טלפון נייד

פקס

מייל

בית הלוחם תל אביב ()559

חגי זמיר

052-6489977

09-8995452

hazamir5060@gmail.com

הפועל גנצ' ורבורג ()1114

יניב קלמק

054-4284977

09-7443002

office@ganhaim.org.il

מ.ס .קרני שומרון ()1124

יהודה קוזניץ

054-9000382

053-7975451

Sportks10@gmail.com

מ.ס .רמת אביב )1068( 1

צחי טל

050-2000307

tsahy.tubul@gmail.com

מ.ס .רמת אביב )1053( 2

צחי טל

050-2000307

tsahy.tubul@gmail.com

מ.ס .רמת אביב )1123( 3

צחי טל

050-2000307

tsahy.tubul@gmail.com

מכבי באקה כדורעף ()1122

אברהים מגאדלאווי

054-7851330

ebrahemjadly79@gmail.com

מכבי מוסינזון הוד השרון ()666

יונתן אלמוג

052-2579060

09-7450244

yonial@smile.net.il

עירוני גבעתיים ()771

איציק רובין

054-2420456

03-7373445

rubinissa@012.net.il

ק.ק .תל אביב )1091( 2

רן גאון

054-8192442

03-6024799

ran2409@gmail.com

ק.ק .תל אביב צעירים ()472

רן גאון

054-8192442

03-6024799

ran2409@gmail.com

ליגה ארצית גברים דרום
2016/2017
אגודה

שם

טלפון נייד

פקס

מייל

אסא בן גוריון באר שבע ()1108

רועי נתיב

052-6839374

08-6472867

nativr@bgu.ac.il

אסא ירושלים ()360

יצחק בבאי

054-8820065

02-6586818

sportd@savion.huji.ac.il

הפועל אשכול ()1127

סמדר בלדיגה

054-7919202

08-9929189

smadarb@erc.org.il

הפועל רחובות ()1128

דורון שולדינר הפרז

054-2126227

doronhs@gmail.com

הפועל ירושלים ותיקים ()1126

סיימון לוי

055-6640910

077-4903278

mamanetj@gmail.com

הפועל ראשון לציון ()1075

אריה גורביץ

050-8980302

03-9562661

arie4145@gmail.com

הפועל שער הנגב ()1117

דפנה סיבוני

053-4281288

מכבי אשדוד ()355

בוריס זילברשטיין

052-2463630

dafnas@sng.org.il

08-8564578

zboris@Pazar.co.il

ליגה ארצית נשים צפון
2016/2017
פקס

מייל

אגודה

שם

טלפון נייד

הפועל מג'דל כאום

רינה הדבאווי

054-3989095

04-9582460

rinahadbawe@gmail.com

הפועל משגב ()1077

חנה דינמן

052-6673691

04-9902393

hanad@misgav.org.il

הפועל עמק יזרעאל ()926

אורי סלע

054-5614891

Urisela1976@gmail.com

מ.ה .דאלית אל כרמל ()922

ביאן נסראלדין

054-4246191

04-8394599

biann@walla.co.il

מ.ס .מכבי הר הכרמל ()921

סולימאן אבו רוקן

054-6092657

04-8355601

sleman13@bezeqint.net

מ.ס .עיילבון ()880

סמעאן סמעאן

052-4805395

04-6781026

F_g_saher@hotmail.com

מכבי בנות דליה ()997

רימי נסראלדין

052-6889886

04-8396422

Rimina.1987.1987@gmail.com

מכבי בנות נצרת )896( 1

ענאן ג'רג'וריה

050-7983398

04-6084337

anan_jarjoura@hotmail.com

מכבי בנות נצרת )886( 2

ענאן ג'רג'וריה

050-7983398

04-6084337

anan_jarjoura@hotmail.com

מכבי חיפה נווה שאנן )858( 1

חיים קסל

054-2122223

04-8123547

haimk23@gmail.com

ליגה ארצית נשים מרכז
2016/2017
אגודה

שם

פקס

טלפון נייד

מייל

אליצור כוכב יאיר א' ()677

נטשה טבולה

052-3353005

077-8288858

gregory.oliker@gmail.com

אליצור כוכב יאיר ב' ()984

נטשה טבולה

052-3353005

077-8288858

gregory.oliker@gmail.com

הפועל גנצ' ורבורג ()912

רינת פקל

054-5554565

09-7443002

office@ganhaim.org.il

הפועל כפר סבא ()994

אנה גרמן

050-2440047

09-7681740

office@vbhks.org.il

מ.כ .מכבי רעננה ()954

דרור גורן

052-4622644

drorgoren@gmail.com

מ.ס .רמת אביב ()859

צחי טל

054-2000307

tsahy.tubul@gmail.com

מכבי מוסינזון הוד השרון )966( 1

יונתן אלמוג

052-2579060

09-7450244

yonial@smile.net.il

מכבי מוסינזון הוד השרון )779( 2

יונתן אלמוג

052-2579060

09-7450244

yonial@smile.net.il

מכבי עירוני תיכון חדרה ()891

גדעון רוזנשטיין

052-2844379

15346334518

rozensh@gmail.com

ק.ק .תל אביב )861( 3

רן גאון

054-8192442

03-6024799

ran2409@gmail.com

ליגה ארצית נשים דרום

2016/2017
אגודה

שם

טלפון נייד

פקס

מייל

אסא ירושלים ()923

יצחק בבאי

054-8820065

02-6586818

sportd@savion.huji.ac.oil

הפועל עירוני בת ים ()1072

אסיה שטלוב

054-6553213

03-6590333

shatle59@rambler.ru

הפועל שער הנגב ()967

דפנה סיבוני

053-4281288

dafnas@sng.org.il

מ.כ .נס ציונה ()925

רוברט פרלוב

052-6689988

072-2828241

volleynz@gmail.com

עירוני מודיעין ()865

נסטור אפשטיין

053-8227602

08-9752060

nestor878992@gmail.com

עירוני מתנ"ס קרית גת ()913

אלכסנדר נרודיצקי

054-2373344

08-6817007

sport0501@gmail.com

עלה אור יהודה ()910

תומר רוסיאנסקי

052-4580209

03-5339761

tomerr@netvision.net.il

ק.ק .תל אביב )893( 2

רן גאון

054-8192442

03-6024799

ran2409@gmail.com

ליגת על נוער בנים
2016/2017
פקס

מייל

אגודה

שם

טלפון נייד

הפועל המעפיל מבואות ()663

יאיר שמידט

054-5715306

04-6177689

sport1@menashe.co.il

הפועל המעפיל מעיין ()664

יאיר שמידט

054-5715306

04-6177689

sport1@menashe.co.il

הפועל כפר סבא ()658

גיל ריב

052-4350088

09-7681740

office@vbhks.org.il

הפועל מטה אשר עכו ()672

איתי קדם

050-7775773

04-9828483

itaykedem@gmail.com

הפועל עמק המעיינות ()668

אהוד אשל

050-7279411

04-6584281

ehudeshel@tiratzvi.co.il

מכבי חיפה נווה שאנן ()786

חיים קסל

054-2122223

04-8123547

haimk23@gmail.com

מ.כ .מכבי רעננה ()656

דרור גורן

052-4622644

drorgoren@gmail.com

מכבי מוסינזון הוד השרון ()669

יונתן אלמוג

052-2579060

09-7450244

yonial@smile.net.il

מכבי תל אביב ()681

נועם אלבז

054-8391725

03-6449300

noamelbaz44@gmail.com

ק.ק .תל אביב ()675

רן גאון

054-8192442

03-6024799

ran2409@gmail.com

ליגה לנוער בנים צפון
2016/2017
אגודה

שם

טלפון נייד

פקס

מייל

אליצור המייסדים כרמיאל ()790

יצחק קפלן

054-4649936

077-5401306

isaakkaplan@gmail.com

הפועל כאוכב ()690

עלי חליל

052-8511353

04-9998406

alimkh68@gmail.com

הפועל מטה אשר/עכו ()552

איתי קדם

050-7775773

04-9828483

itaykedem@gmail.com

הפועל עירוני קרית אתא ()789

יעקב טאוב

052-3744125

04-8478452

Ata026@inter.net.il

הפועל עמק יזרעאל ()671

עמיקם בן יוסף

050-8594329

aby_cgw@sarid.org.il

הפועל עראבה ()695

מוחמד נסאר

052-6500231

04-8789665

naasar@netvision.net.il

הפועל שפרעם ()694

מוחמד סובח

054-8078949

04-9500415

sobe7.m.7@gmail.com

מ.ס .עיילבון ()1093

סמעאן סמעאן

052-4805395

04-6781026

f_g_saher@hotmail.com

מכבי בני נצרת ()696

ענאן ג'רג'וריה

050-7983398

04-6084337

Anan_jarjoura@gotmail.com

מכבי עין מאהל

עימאד חביב אללה

050-9300521

04-6456169

Eamad_73@hotmail.com

ליגה לנוער בנים דרום
2016/2017
שם

אגודה

טלפון נייד

פקס

מייל

אסא בן גוריון באר שבע ()686

רועי נתיב

052-6839374

08-6472867

nativr@bgu.ac.il

בליך רמת גן ()693

ניסים סער

054-6697669

03-6716200

nissimsaar@gmail.com

הפועל אשכול ()685

סמדר בלדיגה

054-7919202

08-9929189

smadarb@erc.org.il

הפועל בני שמעון ()466

תמיר בן עזרא

052-3504465

06-6819771

Tamir2312@walla.com

הפועל ירושלים ()652

סיימון לוי

055-6640910

077-4903278

mamanetj@gmail.com

הפועל ראשון לציון ()629

אריה גורביץ

050-8980302

03-9562661

Arie4145@gmail.com

הפועל רחובות ()692

דורון שולדינר הרפז

054-2126227

doronhs@gmail.com

הפועל שער הנגב ()575

דפנה סיבוני

053-4281288

dafnas@sng.org.il

מ.ס .רמת אביב ()688

צחי טל

054-2000307

tsahy.tubul@gmail.com

מכבי תל מונד ()687

יניב כהן

052-2550632

09-7749656

yaniv0736@gmail.com

עירוני מודיעין ()684

נסטור אפשטיין

053-8227602

08-9752060

nestor878992@gmail.com

ליגה על נוער בנות
2016/2017
פקס

מייל

אגודה

שם

טלפון נייד

הפועל המעפיל מבואות ()1015

יאיר שמידט

054-5715306

04-6177689

sport1@menashe.co.il

הפועל כפר סבא ()986

אלעד שפגט

050-7583111

09-7681740

office@vbhks.org.il

הפועל משגב ()985

חנה דינמן

052-6673691

04-9902393

hanad@misgav.org.il

הפועל עירוני קרית אתא ()1024

קרן לסחר

052-4099283

004-8447964

Ata026@inter.net.il

הפועל עמק המעיינות ()992

אהוד אשל

050-7279411

04-6884281

ehudeshel@tiratzvi.co.il

מ.כ .מכבי רעננה ()863

דרור גורן

052-4622644

09-7414957

drorgoren@gmail.com

מכבי חיפה נווה שאנן ()995

חיים קסל

054-2122223

04-8123547

haimk23@gmail.com

מכבי מוסינזון הוד השרון ()1001

יונתן אלמוג

052-2579060

09-7450244

yonial@smile.net.il

מכבי עירוני חדרה ()892

גדעון רוזנשטיין

052-2844379

15346334518

rozensh@gmail.com

ק.ק .תל אביב ()981

רן גאון

054-8192442

03-6024799

ran2409@gmail.com

ליגה לנוער בנות צפון
2016/2017
פקס

מייל

אגודה

שם

טלפון נייד

הפועל מטה אשר/עכו

איתי קדם

050-7775773

04-9828483

itaykedem@gmail.com

הפועל עמק הירדן ()980

שירן הדר סלע

050-6305052

04-6608595

shiranhadar@gmail.com

הפועל עמק חפר ()983

טל סופר

050-3216916

04-6251005

Tal_sofer@walla.co.il

הפועל עמק יזרעאל ()1005

עמיקם בן יוסף

050-8594329

04-6507310

aby_cgw@sarid.org.il

הפועל שפרעם ()1019

מוחמד סובח

054-8078949

04-9500415

sobe7.m.7@gmail.com

מ.ס .עיילבון ()870

סמעאן סמעאן

052-4805395

04-6781026

f_g_saher@hotmail.com

מכבי בנות נצרת ()1017

ענאן ג'רג'וריה

050-7983398

04-6084337

anan_jarjoura@hotmail.com

מכבי עירוני מדעים חדרה ()1022

גדעון רוזנשטיין

052-2844379

15346334518

rozensh@gmail.com

ליגה לנוער בנות דרום
2016/2017
אגודה

שם

טלפון נייד

פקס

מייל

אסא בן גוריון באר שבע ()1008

רועי נתיב

052-6839374

04-6472867

nativr@bgu.ac.il

הפועל אשכול ()1007

סמדר בלדיגה

054-7919202

08-9929189

smadarb@erc.org.il

הפועל בני שמעון ()996

בן עזרא תמיר

052-3504465

08-6818771

tamir2312@walla.com

הפועל מסורתי ירושלים ()1013

אורון אשרי

054-5496817

02-5630163

Oronasheri1@walla.com

הפועל ראשון לציון ()987

אריה גורביץ

050-8980302

03-9562661

arie4145@gmail.com

הפועל שער הנגב ()862

דפנה סיבוני

053-4281288

עלה אור יהודה ()991

תומר רוסיאנסקי 052-4580209

צפית כפר מנחם

מרינה קרמר

052-2207290

dafnas@sng.org.il

03-5339761

tomerr@netvision.net.il
kremer.marina@gmail.com

ליגה לנערים צפון
2016/2017
אגודה

שם

טלפון נייד

פקס

מייל

אליצור המייסדים כרמיאל ()756

יצחק קפלן

054-4649936

077-5401306

isaakkaplan@gmail.com

הפועל כאוכב ()766

עלי חליל

052-8511353

04-9998406

alimkh68@gmail.com

הפועל מטה אשר/עכו ()755

איתי קדם

050-7775773

04-9828483

itaykedem@gmail.com

הפועל עמק המעיינות ()754

אהוד אשל

050-7279411

04-6584281

ehudeshel@tiratzvi.co.il

הפועל עראבה ()785

מוחמד נסאר

052-6500231

15346744802

naasrmohamad@gmail.com

מ.ה .דאלית אל כרמל ()768

ביאן נסראלדין

054-4246191

04-8394599

biann@walla.co.il

מ.ס .מכבי הר הכרמל ()792

סולימאן אבו רוקן

054-6092657

04-8355601

sleman13@bezeqint.net

מ.ס .עיילבון ()787

סמעאן סמעאן

052-4805395

04-6781026

f_g_saher@hotmail.com

מכבי חיפה נווה שאנן ()781

חיים קסל

054-2122223

04-8123547

haimk23@gmail.com

ליגה לנערים מרכז
2016/2017
אגודה

שם

מייל

טלפון נייד

פקס

הפועל המעפיל ()759

יאיר שמידט

054-5715306

04-6177689

sport1@menashe.co.il

הפועל המעפיל מעין ()1029

יאיר שמידט

054-5715306

04-6177689

sport1@menashe.co.il

הפועל כפר סבא ()761

גיל ריב

052-4350088

09-7681740

office@vbhks.org.il

מ.כ .מכבי רעננה ()763

דרור גורן

052-4622644

09-7414957

drorgoren@gmail.com

מ.ס .רמת אביב ()764

צחי טל

054-2000307

tsahy.tubul@gmail.com

מכבי מוסינזון הוד השרון ()780

יונתן אלמוג

052-2579060

09-7450244

yonial@smile.net.il

מכבי תל אביב ()767

נעם אלבז

052-8391725

03-6449300

noamelbaz44@gmail.com

מכבי תל מונד ()757

יניב כהן

052-2550632

09-7749656

yaniv0736@gmail.com

ק.ק .תל אביב ()782

רן גאון

054-8192442

03-6024799

ran2409@gmail.com

ליגה לנערים דרום
2016/2017
שם

אגודה

מייל

טלפון נייד

פקס

אליצור נעם הוד השרון ()758

אלי בלס

053-4799077

09-7450515

alizor2@walla.com

אליצור עירוני אשקלון ()752

יעקב פרידמן

052-7831373

08-96764077

e.ashkelon@gmail.com

הפועל בני שמעון ()795

תמיר בן עזרא

052-3504465

08-6818771

Tamir2312@walla.com

הפועל ירושלים ()765

סיימון לוי

055-6640910

077-4903278

mamanetj@gmail.com

הפועל רחובות ()788

דורון שולדינר הרפז

054-2126227

עירוני מודיעין ()762

נסטור אפשטיין

053-8227602

doronhs@gmail.com
08-9752060

nestor878992@gmail.com

ליגה לנערות צפון
2016/2017
אגודה

שם

מייל

טלפון נייד

פקס

הפועל משגב ()605

חנה דינמן

052-6673691

04-999865

hanad@misgav.org.il

הפועל עירוני קרית אתא ()988

אדריאן בקלו

050-3891212

04-8478452

ady1983@walla.com

מ.ה .דאלית אל כרמל ()620

ביאן נסראלדין

054-4246191

04-8394599

biann@walla.co.il

מ.ס .עיילבון ()628

סאהר סמעאן

052-5764638

04-6781026

f_g_saher@hotmail.com

מ.ס .מכבי הר הרמל ()619

סולימאן אבו רוקן

054-6092657

Sleman13@bezeqint.net

מכבי בנות נצרת ()604

ענאן ג'רג'וריה

050-7983398

04-6084337

anan_jarjoura@hotmail.com

מכבי חיפה נווה שאנן ()607

חיים קסל

054-2122223

04-8123547

haimk23@gmail.com

מכבי עירוני חדרה ()606

גדעון רוזנשטיין

052-2844379

15346334518

rozensh@gmail.com

מתנ"ס טורעאן ()629

שאדי עדוי

054-5291177

04-6510534

adwi_shadi@hotmail.com

ליגה לנערות מרכז
2016/2017
שם

אגודה

מייל

טלפון נייד

פקס

הפועל המפעיל מבואות ()634

יאיר שמידט

054-5715306

04-6177689

sport1@menashe.co.il

הפועל כפר סבא ()608

אניה גרמן

050-2440047

09-7681740

office@vbhks.org.il

הפועל עירוני בת ים ()610

אסיה שטלוב

054-6553213

03-6590333

shatle59@rambler.ru

מ.כ .מכבי רעננה ()609

דרור גורן

052-4622644

09-7414957

drorgoren@gmail.com

מ.ס .רמת אביב ()601

צחי טל

054-2000307

tsahy.tubul@gmail.com

מכבי מוסינזון הוד השרון ()794

יונתן אלמוג

052-2579060

09-7450244

yonial@smile.net.il

מכבי תל אביב ()653

נעם אלבז

052-8391725

03-6449300

noamelbaz44@gmail.com

ק.ק .תל אביב ()603

רן גאון

054-8192442

03-6024799

ran2409@gmail.com

ק.ק .תל אביב )627( 1

רן גאון

054-8192442

03-6024799

ran2409@gmail.com

ליגה לנערות דרום
2016/2017
אגודה

שם

מייל

טלפון נייד

פקס

אסא בן גוריון באר שבע ()623

רועי נתיב

052-6839374

08-6472867

nativr@bgu.ac.il

אסא ירושלים ()963

יצחק בבאי

054-8820065

02-6586818

sportd@sabion.huji.ac.il

גן יבנה

אלכס בובריק

054-7551438

alexbobrik@gmail.com

הפועל לידר ירושלים ()632

אורון אשרי

054-5496817

02-5630163

oronasheri1@walla.com

מ.כ .נס ציונה ()631

רוברט פרלוב

052-6689988

072-2828241

volleynz@gmail.com

עירוני אורנית

שי ברון

054-4816073

עירוני מודיעין ()613

נסטור אפשטיין

053-8227602

עירוני פתח תקווה

אור שפירא

054-4266031

shapira105@gmail.com

עלה אור יהודה )615( 1

תומר רוסיאנסקי

052-4580209

tomerr@netvision.net.il

shaybaron00i@gmail.com

08-9752060

nestor878992@gmail.com

