רשימת מתקנים שאושרו לפעילות ספורט

ענף

14/10- 18/10

כתובת

אתלטיקה
שחייה
שחייה אומנותית
ג'ודו
התעמלות אומנותית אישי
התעמלות מכשירים
טריאתלון
כדורעף +חופים
כדורמים
רוגבי
אקרובטיקה
קנדו
טניס שולחן

מכון וינגייט ,נתניה

התעמלות אמנותית

רעננה – תיכון מטרוווסט רח' הפלמח 2
חיפה – אולם ספורט בית ספר כרמל זבולון

ג'ודו גברים
ג'ודו גברים

אולם הוולודרום,
מרכז הספורט מכבי חיפה  -רחוב הביכורים
 ,17חיפה.

שחייה

בריכת מכבי ,ביכורים  ,19חיפה
בריכת עמידר ,השלושה  ,48בת-ים

כדורמים

מתקן האימונים ביקנעם (בריכה עירונית
ע״ש שרה שבץ ,רח הרימון  1יקנעם),
מרכז הספורט הדר יוסף  ,תל אביב

אתלטיקה
התעמלות אומנותית
התעמלות מכשירים

הערות

רחוב בכור שטרית  12תל אביב

 7שחקניות נבחרת

1

ענף
אופניים( וולודרום)
טניס
כדוריד
אקרובטיקה
אקרובטיקה

כתובת

הערות

אולם אקרובטיקה מוטה גור  ,13חולון
תיכון אליאנס רחוב רידינג  ,26ת"א
רח' האתגר  4טירת הכרמל

טניס

מרכז החינוך והטניס חיפה

התעמלות מכשירים

אולם התעמלות מכשירים רמה"ש-
מגוונים קרית הצעירים רמת השרון  ,רחוב
שבטי ישראל.
אולם התעמלות מכשירים כרמיאל,
החרושת  48כרמיאל.
אולם התעמלות מכשירים מעין צבי.

כדורעף
כדורגל
כדורגל -גביע אירופה
כדורגל -גביע אירופה
כדורגל -גביע אירופה
כדורגל -גביע אירופה/מתקן אימונים
כדורגל -גביע אירופה/מתקן אימונים
כדורגל -גביע אירופה/מתקן אימונים
כדורגל
כדורגל נשים

היכל הספורט "אנרבוקס" חדרה

שפיים
איצטדיון המושבה
איצטדיון בלומפילד
סמי עופר
וסרמיל
קרית שלום תל אביב
כפר גלים
נתניה
איצטדיון גרונדמן רמת השרון

כדורגל נשים
כדורגל נשים
כדורגל נשים
כדורגל נשים

חיים לבנון  , 60ת"א
שלושת המצפים  , 1פארק נחל ב"ש
דניאל  , 12נתניה
דרך אם המושבות , 10פ"ת

נבחרת נשים וצעירה
פועל ב"ש
מכבי ת"א
מכבי חיפה ונבחרת ישראל
הפועל ב"ש
מכבי ת"א
מכבי חיפה
נבחרת ישראל
א.ס.א ת"א – ליגת העל נשים
הפועל ב"ש – ליגת העל נשים
בנות נתניה –ליגת העל נשים
הפועל ע.פ"ת –ליגת העל נשים
2

ענף
כדורגל נשים
כדורגל נשים
כדורגל נשים
כדורגל נשים
כדורגל נשים
כדורגל אולמות
כדורגל
כדורעף
כדוריד
כדורסל
בינלאומי 3*3
כדורגל אולמות (נבחרת)
כדורסל
כדורסל
כדורסל
כדור מים
כדור מים

כתובת
מרטין דרוקר , 1רעננה
צה"ל  , 26/7קרית גת
קיבוץ גבעת חיים איחוד
משה דיין , 1חולון
ישי/מנחם בגין ,חדרה
דולפיני אשדוד
איצטדיון רמת גן –התאחדות לכדורגל
אולם בר לב ,כפר סבא
קציר חולון
אולם זיסמן ,ר"ג

הערות
הפועל רעננה -ליגת העל נשים
מ.ס קרית גת – ליגת העל נשים
מכבי בנות עמק חפר -ליגת העל נשים
מכבי חולון – ליגת העל נשים
מכבי כשרונות חדרה –ליגת העל נשים
מעטפת ניהולית
הפועל כפר סבא( גברים +נשים)
מכבי חולון

היכל מנורה
היכל שלמה
היכל הספורט ע"ש רלף קליין ז"ל ,רח'
הדוגית  ,22יבנה
חיים לבנון  60תל אביב

אס"א ת"א ליגה לאומית
איתן ירושלים ליגה לאומית

ג'ורג' וושינגטון  4ירושלים
הפועל גבעת חיים לאומית

כדור מים
קיבוץ גבעת חיים איחוד

הפועל קרית טבעון לאומית

כדור מים
רחוב בן צבי  ,קרית טבעון
כדור מים
כדור מים
כדור מים
כדור מים

קיבוץ גבעת השלושה
מלון קיבוץ ניר עציון
קיבוץ רמת יוחנן
המגדל  20בית יצחק

הפועל פתח תקווה לאומית
הפועל חוף הכרמל לאומית
הפועל פלרם זבולון לאומית
הפועל בית יצחק לאומית
3

ענף
כדור מים
כדור מים
כדור מים
כדוריד
כדוריד
כדוריד
כדוריד
כדוריד
כדוריד
כדוריד
כדוריד
כדוריד
כדוריד

כתובת
קיבוץ אפיקים
קיבוץ שער הגולן

הרימון  1יוקנעם
בית מכבי -רחוב גולדה מאיר  21ראשל"צ
אולם נחלת יהודה-העצמאות  37ראשל"צ
אולם מקיף ט'  -שבט ראובן  2אשדוד
אולם אורנים -ארלוזרוב  22רמה"ש
אולם קציר-יצחק רבין  20חולון
היכל ספורט קציר-חנה אברך  25רחובות
אולם גושן-דקר  4קרית מוצקין
אולם צימרמן -מיכאל גולן  3נס ציונה
אולם רמות-לוי אשכול  71ב"ש
אולם יעקב כהן-רפאל איתן  6קרית אונו

כדוריד
כדוריד
כדוריד
כדוריד
כדוריד
כדורסל
כדורסל
כדורסל
כדורסל
כדורסל

אולם הראשונים-הרב קוק  30הרצליה
אולם נעם חיים –רחבת שאול המלך דימונה
אולם תיכונט-שושנה פרסיץ  3ת"א
אולם אהל שם-רוקח  118ר"ג
אולם עירוני פ"ת-אמסטרדם  20פ"ת
נס ציונה
ארנה ירושלים
היכל הטוטו חולון
היכל הקונכייה ,רחוב האצ״ל  ,6באר שבע
הוד השרון ,אולם עתידים ,רח' יאנוש
קורצ'אק  ,2הוד השרון

כדורסל

היכל הספורט העירוני ,רח' בן גוריון ,37
אשקלון

כדורסל

אולם מלחה הישן ,ירושלים

הערות
הפועל עמק הירדן לאומית
הפועל עמק הירדן לאומית
הפועל יוקנעם לאומית
מכבי ראשל"צ -גברים+נשים לאומית על
הפועל ראשל"צ -גברים+נשים לאומית על
הפועל אשדוד -גברים על
א.ס .רמה"ש -גברים על
מ.כ .חולון -גברים+נשים לאומית על
עירוני רחובות -גברים על
מכבי קרית מוצקין -גברים על
א.כ .נס ציונה -גברים על
מ.כ .ב"ש -גברים על
הפועל קרית אונו -גברים על  +נשים
לאומית
בני הרצליה -גברים על  +נשים לאומית
מכבי דימונה-על גברים
מכבי ת"א-על גברים
מכבי ארזים ר"ג-נשים לאומית
מ.כ .פ"ת-נשים לאומית

הפועל ירושלים
4

ענף
כדורסל
כדורסל
כדורסל נשים
כדורסל נשים בינלאומי
כדורסל נשים
ליגת העל לנשים בכדורסל
ליגת העל לנשים בכדורסל
ליגת העל לנשים בכדורסל
ליגת העל לנשים בכדורסל
ליגת העל לנשים בכדורסל
ליגת העל לנשים בכדורסל
ליגת העל לנשים בכדורסל
ליגת העל לנשים בכדורסל
ליגת העל לנשים בכדורסל
ליגת העל לנשים בכדורסל
ליגת העל לנשים בכדורסל
ליגת העל לנשים בכדורסל
כדורעף חופים
שייט
שייט
שייט
שייט
שחייה אומנותית
שחייה
שחייה
ניווט ספורטיבי

כתובת
אולם ישורון ,רח' שמואל הנציב  ,45נתניה
היכל מטרווסט ,רח' הפלמ"ח  ,4רעננה
היכל הספורט קרית מנחם בגין רמלה
אולם מפעל הפיס במבצע שלמה  ,20רמלה
בית דני תל אביב
מבואות ים ,מכמורת 40297
אולם שרון רח "פנחס איילון  22חולון
רח האחים בכר  2פתח תקווה
אולם אורנים רח ארלוזורוב  22רמה"ש
אולם קרית יערים רח יצחק אלחנן 22
רמה"ש
אולם זיסמן דרך הטייסים  71רמת גן
אולם כפר המכביה רח ברנשטין  7רמת גן
אולם אביב רח הפרחים  1רעננה
אולם היובל רח רש"י  24הרצליה
רח תמר אבן  9ראשון לציון
רח ביכורים  19חיפה

אולם הקריה רח העצמאות  62אשדוד
רח מבצע שלמה  20רמלה
חוף פולג ,נתניה
מרכז ימי שדות ים
מרכז ימי-רתמים  ,133אילת,
מועדון השייט-,הצדף  ,1הרצליה
מועדון שייט ,חיפה
חוות הנוער הציוני ירושלים
בריכת וייסגל ,שמעון דובנוב  47רחובות

הערות
אליצור נווה דוד רמלה יאיר שטרן 26
נבחרת ישראל
אליצור חולון
הפועל בני פתח תקווה
ל.כ.ן רמה"ש
ל.כן רמה"ש
מכבי עירוני רמת גן
מכבי עירוני רמת גן
מכבי רעננה
בנות הרצליה
הפועל ראשון לציון
מכבי הפניקס חיפה
מכבי בן בנות אשדוד
נווה דוד רמלה

פארלימפי

יער שימשית
יער בן שמן (כביש )443
5

כתובת

ענף

הערות

יער אלון הגליל
התעמלות אומנותית-קבוצתי
כדורעף
כדורעף

היכל הספורט ,חולון
אוניברסיטת בן גוריון ,באר שבע
עין המפרץ

כדורעף

מרכז ספורט אזורי מנשה

כדורעף
כדורעף
כדורעף
כדורעף
כדורעף
כדורעף
כדורעף
כדורעף
כדורעף
כדורעף
כדורעף
כדורעף
כדורעף
כדורעף
כדורעף
אתלטיקה

הגליל  ,69כפר סבא
הגליל  ,69כפר סבא
רח' רמז  ,11קרית אתא
רח' רמז  ,11קרית אתא
פעמונים  ,11רעננה
עיילבון
העצמאות  ,60אשדוד
אליעזר אלטר  ,34חיפה
רחוב  ,5064נצרת
משמר הגבול  ,8חדרה
בכור שיטרית  ,6תל אביב
עליית הנוער  ,1הוד השרון
עליית הנוער  ,1הוד השרון
קהילת קייב  ,3תל אביב
רחוב אהבת ציון  ,17תל אביב
גבעת רם ירושלים
נווה שאנן חיפה
מכללת קיי ב"ש
ראשון לציון ,גדולי ישראל  24ראשון לציון,
נעורים ,כפר הנוער הדסה נעורים
כפר סבא ,אשר ברש כפר סבא
חולון ,אצטדיון עירוני חולון
רמת השרון ,הזית רמת השרון.

אסא בן גוריון באר שבע ,ליגת על גברים
הפועל "גליל" מטה אשר עכו ,ליגת על
גברים
הפועל המעפיל/מנשה/עמק-חפר ,ליגת על
גברים
הפועל יואב כפר-סבא ,ליגת על גברים
הפועל כפר סבא ,ליגת על נשים
הפועל עירוני קרית אתא ,ליגת על גברים
הפועל עירוני קרית אתא ,ליגת על נשים
מ.כ .מכבי רעננה ,ליגת על נשים
מ.ס .עיילבון ,ליגת על גברים
מכבי  AOVאשדוד ,ליגת על גברים
מכבי  XTחיפה ,ליגת על נשים
מכבי בנות נצרת ,ליגת על נשים
מכבי חדרה ,ליגת על נשים
מכבי יעדים תל-אביב ,ליגת על גברים
מכבי מוסינזון הוד-השרון ,ליגת על גברים
מכבי מוסינזון הוד השרון ,ליגת על נשים
ק.ק .תל אביב ,ליגת על גברים
ק.ק .תל אביב ,ליגת על נשים

6

כתובת

הערות

ענף
טיפוס

ויקינג ת"א
רוקיז ,שד' ירושלים  ,210חולון
בולדר חיפה
ונגה ,משה שלו 7 ,פתח תקו ה
מאנקיז ,מתחם ביג פולג ,נתניה
פרפורמנס רוק דרך מנחם בגין  144 ,ת"א
פרפורמנס
הקיר צה"ל 35 ,חדרה
קיר יואב ,פלימן  ,חיפה
קמפוס ,החרמש  9כרמיאל
 ICLIMBקריות העמלים37 ,
חיפה

וועד אולימפי ואיילת

איגרוף

מרכז אימונים מכבי נ.ש.ר מושב עזריה
מכבי לוד רח' רחל אלתר  3לוד
הפועל בת ים רח הסתדרות  3בת ים
מרכז אימונים מכבי נ.ש.ר  ,מושב עזריה
אולם איגרוף מכבי לוד ב"יס המעפילים,
רח' רחל אלתר  3לוד
אולם איגרוף מכבי קרית גת ,רח' שמגר בן ענת
אולם הפועל בת ים ,רח ההסתדרות  3בת ים
מפעל הפיס שיכון בעלי נצרת ,רח' שיכון בעלי
נצרת
קרוספיט אברי צפון כ.ז נהריה ,לוחמי הגטאות
 16נהריה
מכבי סליבא חיפה ,העוגן  39א חיפה
ענף איגרוף
מתנ"ס תיקוותינו  -אגודת עכו צפון  ,גיבורי
סיני  3עכו

דאיה –קלוב התעופה לישראל

מנחת מגידו
7

ענף
קיאקים
טאקוונדו
טאקוונדו
טאקוונדו
טאקוונדו
האבקות
האבקות
האבקות
סיוף

כתובת
מנחת שדה תימן
מרכז ימי בית ירח ,עמק הירדן
מתקן אגודת זבולון ת"א  -אוסישקין  9ת"א
שרעבי אומנויות לחימה
אחי יהודה
מועדון טאקוונדו הלוחם הצעיר
בית ספר ניצנים-מכבי שוהם
מרדכי מקלף  ,8ב"ש
רח' רהב  11בת ים
הנביאים  8רחובות

הערות

קרן היסוד  15רמלה
דוד איילון  ,1ירושלים ,איצטדיון טדי
רוטשילד  78ראשון לציון
צורן  6שוהם

גבעת רם ,ירושלים
אולם אלון/בן צבי ,כפר סבא
ישעיהו הנביא  , 23מודיעין
אולם ספורט ,ביה"ס נתיב מאיר ,רחוב רב
משש ,מעלות
עמותה לקידום הספורט באשקלון ,כרכום 5
אשקלון
אולם סיוף רחוב יעקב גרופר  ,15אשקלון
ביה"ס חטיבת ביניים ,רחוב יהודה בורלא ,עכו

בדמינטון

אולם צימרמן ,נס ציונה

קריקט

מגרש קריקט  -רב מימון  7אשדוד

משקולות
קנדו ()KENDO

איאידו ()IAIDO

מגרש קריקט ,פארק נחל ב"ש
רב חיים חורי  ,9אשדוד
המטווח העירוני ,הרצליה
הוד השרון רח׳ עזר ויצמן  5בית ספר
ירוק ,עומר רח׳ הצבר  15בית ספר אמירים
עשרת מרכז מועצה ישובי גדרות סטודיו
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ענף

כתובת

הערות

ג'ודו ( - )JODOכפר סבא שזר גלר  29אולם
הספורט בית ספר
הוקי גלגליות

ג'ודו ( - )JODOכפר סבא שזר גלר  29אולם
הספורט בית ספר
ביאליק ,דרור  6קריית ביאליק

ג'ודו ( - )JODOכפר סבא שזר גלר  29אולם
הספורט בית ספר

החלקה על הקרח
הוקי קרח

היכל הקרח חולון
היכל הקרח "אייספיקס" ,פארק פרס ,חולון
משטח הקרח ,מרכז קנדה ,מטולה

סקייטבורד

סקייטפארק ראשון לציון ,הרצל  ,136ראשון
לציון

ספורט הריקוד

פריימסטפ  -הרב לוי  ,15שזר ,בת-ים.
דרים דאנס  -הרצל  ,6גן יבנה.
מתנס לזרוס  -בעל שם טוב  ,47פתח
תקווה.
אולם ספורט קנטור  -רחוב הסבוראים ,3
חולון.
מתנס דורות  -פנקס  ,2קרית ים.
סטודיו סטייל  -רוטשילד  ,45ראשון לציון.

החלקה אמנותית על גלגיליות

גלגליות גבעת שמואל ,רחבת אילן 18
גבעת שמואל
אולם תלם צביה לובטקין  ,6גבעתיים
משטח החלקה  ,פארק השקמה  ,ראשל"צ
מועדון חולון  -בי"ס אריאל שרון ,חולון

החלקה מהירה על רולרבליידס

תיכון מקיף ברנקו וייס ,נען ,תיכון מקיף
ברנקו
קיבוץ מעברות

קליעה
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ענף

כתובת

קליעה
קליעה  -ירי אולימפי

מטווח דני היי גן שמואל
מטווח עירוני נשר ,הגבורה  1נשר

קליעה  -ירי מעשי

מטווח גניגר ע"ש איתן בלחסן ,קיבוץ
גניגר.
פארק TLV
כנרת
עוצמה גודוקאן האתלט
מנחת מגידו ,מגידו

סקי מים
סקי מים
סמבו
טיסנאות /מחלקות החופשיים
ומחלקות דאוני רדיו F1A/B/C
טיסנאות/נבחרת מחלקת נהוגי כבלים
 F3Bומחלקת F2A/B

מנחת פתח תקוה ,רחוב הרכבת ,סגולה,
פתח תקוה

ג'יו ג'יטסו

אינשטיין  16רמת גן
מבצע קדש  5אריאל
רחוב העצמאות אבן יהודה
האחים כהן רחוב כץ  35פתח תקווה

פטאנק
משיכת חבל
או שו (קונג פו)

מועדון פרדסיה
מועדון אשבאל כפר מר'אר
מועדוני או שו רחובות
מועדוני או שו נתן אלבז  ,9/1קרית גת
אולם ספורט של בית הספר תרבות
רחוב סטפן וייז  ,13ראשון לציון
קאנטרי אזורי חן
טים הייזלר
Sakas-Gym
 -מועדון בריטבסקי  ,רנ"ס  , 35קרית-

אגרוף תאילנדי
אגרוף תאילנדי
קיק בוקס
קיק בוקס

הערות

פארק דרום ,תל אביב
אחד העם .7 ,ראשל"צ

רחוב התהילה  , 6פרדסיה
אולם הספורט בבי"ס סמילנסקי  ,רחובות

אורי צבי גרינברג – תל אביב
רח' ש"י  8רחובות
רח' אלזית כפר ג'וליס
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כתובת

ענף

הערות

מוצקין
  KG fight clubהלל יפה  26חדרהמועדון אלכס דר ,רח' שלמה שרירא , 1מעלות
 מועדון מוחמד אסעד ,ג'תג'יו ג'יטסו
ספורט הריקוד
פוטבול
כדורגל
קראטה
סופטבול

לקרוס
כדורת דשא
ביליארד

 MMA ISRAELאמיר בוארון
בית הספר לאומנויות לחימה
דוד בן זקן
דאנס ליין
קאסה דאנס
מקיף ח'
איצטדיון קראפט

דוד פנקס  ,40נתניה
לוחמי הגטאות  , 18נהריה
אולם פיס בגין רחוב מוטה גור ,חולון
מרדכי פופל  ,7ראשון לציון
תבור  ,15קרית ים
רחוב ברק בן אבינועם  10אשדוד
עמק הארזים ירושלים

אולם אימונים ביה"ס אסיף ,רחוב אלישע
הנביא  ,1מודיעין מכבים רעות
מגרש סופטבול  -כפר הבפטיסטים
מגרש – סופטבול  -קיבוץ גזר
מגרש סופטבול  -מושב מאור
מגרש סופטבול -מ.א .משגב
מרכז לאומי לקרוס ישראל
מועדון כדורת דשא ,רעננה
מועדון כדורת דשא רמת גן
מועדון ספורט  , Club-Gהבנאים  2אשדוד
האקדמיה למצוינות בספורט ,המסגר 38
תל אביב
האינטרפול ,מרכז מסחרי אמות באר שבע
בית ספר לביליארד ,הרצל  12אשקלון

יעקב גרופר  35אשקלון
רחוב יערה ,רעננה
רחוב רוקח ,רמת גן
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ענף
טיסנאות
טיסנאות
פריסבי
סמבו
סקווש
כדורסל ,בדמינטון ,קליעה ,טניס ,טניס
שולחן ,כדור שער
בדמינטון
כדור שער
בוצ'ה ,טניס ,טניס שולחן
חתירה ,קיאקים
קיאקים
בדמינטון ושחייה
שחייה ,אתלטיקה
סייף
קליעה
ספורט מוטורי

כתובת

הערות

סנוקר קלאב ,שדרות ההסתדרות  75חיפה
פרטלו ביליארד ,נשיאי ישראל  7כרמיאל
מנחת אשרד רחוב מבוא קדם הוד השרון
דרך הטייסים אופקים
מגרש כדורגל רחוב הערבה  98מושב נווה
ימין
בית הפועל ,רחוב ההסתדרות  3בת ים
שדרות שבעת הכוכבים  4הרצליה
בית הלוחם תל אביב
בית הלוחם ירושלים
בית חינוך עיוורים
אילן ספיבק רמת גן
מרכז דניאל
מרכז ימי עמק הירדן
בית הלוחם חיפה
אילן
חיפה-
אולם בחריש
מודיעין
מטווח הרצליה
וינגייט
בית ברל
פצאל
ערד
שדה תימן מסלול מוטורסיטי

פארלימפי
פארלימפי
פארלימפי
פארלימפי
פארלימפי +אולימפי
פארלימפי
פארלימפי
פארלימפי
פארלימפי
כולל פארלימפי
מוטוקרוס
קארטינג
סופר מוטו סופר בייקס קארטינג
סופר מוטו סופר בייקס קארטינג
ענף סופרבייק
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