אלופות הליגות ומחזיקות הגביע
עונת 511261/
שם קבוצה
הפועל גליל/גלבוע
הפועל חיפה
מכבי רחובות
הפועל מעלות
אליצור נתניה צפון
הפועל חבל מודיעין
אליצור מכבי אשקלון
הפועל גליל חספין
מכבי טבריה
הפועל יזרעאל/דברת
מכבי אום אל פחם
הפועל כפר סבא מאמנים
הפועל פתח תקוה
מכבי תל כביר סיוון
אליצור חולון
הפועל נען/גזר
אליצור גוש עציון
הפועל גדרות
הפועל אופקים
מכבי אשדוד
הפועל זכרון/מעגן
הפועל מג'דל כרום
הפועל כפר סבא
הפועל פ"ת רוני
אליצור יבנה
הישגי כרמיאל
א.ס .רמת השרון גל
מכבי תל כביר אס"ח
אסא הפסגה ירושלים
הפועל ברנר
הפועל גלבוע/מעיינות
מכבי תל אביב
הפועל יזרעאל צעירים
הפועל עמק חפר
הפועל רמת גן/גבעתיים
עצמה מודיעין
א.ס .אשקלון
מ.ס .צפת
הפועל גלבוע דדו

שם הליגה
לאומית
ארצית – צפון
ארצית – דרום
א' צפון
א' שרון
א' מרכז
א' דרום
ב' צפון
ב' עמקים
ב' זבולון
ב' שומרון
ב' שרון
ב' פתח תקוה
ב' תל אביב
ב' דן
ב' מרכז
ב' ירושלים
ב' דרום
ב' נגב
ליגת על נשים
לאומית נשים
ארצית נשים צפון
ארצית נשים חיפה
ארצית נשים מרכז
ארצית נשים דרום
א' נשים צפון
א' נשים שרון
א' נשים תל אביב
א' נשים מרכז
א' נשים דרום
נוער לאומית צפון
נוער לאומית דרום
נוער ארצית צפון
נוער ארצית שרון
נוער ארצית דן
נוער ארצית מרכז
נוער ארצית דרום
נוער מחוזית צפון
נוער מחוזית עמקים

נוער מחוזית חיפה
הפועל עכו
נוער מחוזית שומרון
מכבי חדרה/ב .אליעזר
נוער מחוזית שרון
עירוני ראש העין
נוער מחוזית תל אביב
אליצור פ"ת שמואל
נוער מחוזית מרכז
מ.ס .רמת אפעל
נוער מחוזית ירושלים
אליצור גוש עציון אפרת
נוער מחוזית דרום
אליצור משה יבנה
נוער מחוזית נגב
אליצור הר חברון
נערים א' לאומית צפון
הפועל גלבוע מעיינות
נערים א' לאומית שרון
מכבי רעננה
נערים א' לאומית מרכז
מכבי יהושע ת"א
נערים א' לאומית דרום
הפועל נבון ירושלים
נערים א' ארצית צפון
הפועל מטה אשר
הפועל בנימינה/גבעת עדה נערים א' ארצית שרון
נערים א' ארצית מרכז
מכבי בית דגן
הפועל פסגת זאב ירושלים נערים א' ארצית דרום
נערים א' מחוזית צפון
הישגי כרמיאל
נערים א' מחוזית עמקים
הפועל נצרת עילית
נערים א' מחוזית חיפה
הפועל זבולון נופית
נערים א' מחוזית שומרון
הפועל חפר/ויתקין
נערים א' מחוזית שרון
מכבי הוד השרון אגוז
מכבי פתח תקוה עצמאות נערים א' מחוזית דן
נערים א' מחוזית מרכז
עצמה באר יעקב
נערים א' מחוזית ירושלים
אליצור בית שמש
נערים א' מחוזית דרום
הפועל גדרות
נערים א' מחוזית נגב
אליצור הר חברון
נערים ב' לאומית צפון
מכבי זכרון יעקב
נערים ב' לאומית שרון
מכבי פתח תקוה
נערים ב' לאומית מרכז
מכבי ראשל"צ שקד
נערים ב' לאומית דרום
אליצור יבנה
נערים ב' צפון
הפועל גלבוע מרכז
נערים ב' חיפה
מכבי חיפה
נערים ב' שומרון
מכבי קדימה צורן
נערים ב' שרון
הפועל כפר סבא אגס
נערים ב' דן
א.ס .רמת השרון אלון
נערים ב' תל אביב
מכבי גני תקוה
נערים ב' מרכז
מכבי שהם חן
הפועל חבל מודיעין/אורנים נערים ב' ירושלים
נערים ב' דרום
מכבי שלומי רחובות
נערים ב' נגב
מכבי שדות נגב
ילדים א' לאומית צפון
הפועל משגב גליל
ילדים א' לאומית חיפה
מכבי זכרון יעקב
ילדים א' לאומית שרון
הפועל כפר סבא אגוז
ילדים א' לאומית ת"א
מכבי ראשון לציון אלון

ילדים א' לאומית מרכז
הפועל ברנר
ילדים א' לאומית דרום
מכבי אשדוד
ילדים א' צפון
הפועל גליל אביטל
ילדים א' עמקים
הפועל גליל תחתון
ילדים א' מפרץ
הפועל יזרעאל שמשית
ילדים א' חיפה
הפועל חוף הכרמל
הפועל בנימינה/גבעת עדה ילדים א' שומרון
ילדים א' שרון א'
הפועל ג'ת
ילדים א' שרון ב'
אליצור רעננה
ילדים א' דן
ע.ל.ה יהוד
ילדים א' תל אביב
מכבי בת ים
ילדים א' שפלה
מכבי בית דגן
ילדים א' מרכז
עצמה מודיעין מגינים
ילדים א' ירושלים
אסא זיו ירושלים
ילדים א' דרום
ביתר אשדוד
ילדים א' נגב
הפועל מיתר
ילדים ב' צפון
מ.כ .עירוני טבריה
ילדים ב' יזרעאל
הפועל טבעון/רמת ישי
ילדים ב' מפרץ
הפועל מטה אשר גרמן
ילדים ב' חיפה
ביתר אחוזה חמו
הפועל בנימינה/גבעת עדה ילדים ב' שומרון א'
ילדים ב' שומרון ב'
הפועל בית יצחק
ילדים ב' נתניה
אליצור כוכב יאיר
ילדים ב' שרון
מכבי הוד השרון תפוז
ילדים ב' פתח תקוה
הפועל חבל מודיעין
אליצור גבעת שמואל עופר ילדים ב' דן א'
ילדים ב' דן ב'
עירוני רמת גן עלית
ילדים ב' תל אביב
מכבי ראשל"צ תמר
ילדים ב' שפלה
מכבי שהם
ילדים ב' מרכז א'
הפועל גן רווה
ילדים ב' מרכז ב'
הפועל ברנר צפון
ילדים ב' ירושלים א'
הפועל ירושלים מבשרת
הפועל ירושלים/צור הדסה ילדים ב' ירושלים ב'
ילדים ב' דרום א'
מכבי גן יבנה
ילדים ב' דרום ב'
א.ס .אשקלון
ילדים ב' נגב
הפועל באר שבע
נערות א' לאומית
מכבי רעננה
נערות א' צפון
הפועל גליל עליון
נערות א' חיפה
הפועל עירוני אעבלין
נערות א' שרון
בני הרצליה
נערות א' מרכז
אסא ירושלים
נערות ב' לאומית
הפועל ראשון לציון
נערות ב' צפון
הפועל יפיע
נערות ב' חיפה
הפועל מג'דל כרום

נערות ב' שרון
מכבי פרדס חנה
נערות ב' מרכז
אליצור רמלה
נערות ב' דרום
אסא ירושלים
קט סל א' גליל עליון
הפועל גליל ברעם
קט סל א' צפון
הפועל גליל אביטל
קט סל א' גלבוע
הפועל עמק הירדן
קט סל א' עמקים
הפועל עפולה
קט סל א' יזרעאל
הפועל מגידו
קט סל א' מפרץ
הפועל נהריה
קט סל א' זבולון
מכבי קרית מוצקין
קט סל א' חיפה א'
ביתר אחוזה אלווה
קט סל א' חיפה ב'
מכבי חיפה מרכז
קט סל א' חדרה א'
מכבי זכרון יעקב
קט סל א' חדרה ב'
מכבי בקה
קט סל א' נתניה
הפועל ע"ח/ויתקין
קט סל א' שומרון א'
הפועל פרדסיה
הפועל לב השרון/צור משה קט סל א' שומרון ב'
קט סל א' רעננה
הפועל כפר סבא שזיף
קט סל א' שרון
א.ס .רמת השרון שרון
מכבי אורנית/שערי תקוה קט סל א' פתח תקוה א'
קט סל א' פתח תקוה ב'
מכבי פתח תקוה מכבים
קט סל א' דן א'
עירוני קרית אונו עתיד
קט סל א' דן ב'
מכבי ת"א/צהלה
קט סל א' ת"א א'
מכבי ראשל"צ גפן
קט סל א' תל אביב ב'
מכבי בת ים
קט סל א' מרכז א'
מכבי בית דגן
קט סל א' מרכז ב'
מכבי אורן ראשון לציון
קט סל ' שורק א'
אליצור רחובות
קט סל א' מודיעין
עצמה מודיעין פרחים
קט סל א' ירושלים א'
אליצור גוש עציון
קט סל א' ירושלים ב'
הפועל גנים ירושלים
קט סל א' מטה יהודה
ע.ל.ה הרי ירושלים
קט סל א' שורק ב'
הפועל גדרות
קט סל א' אשדוד
הפועל גן יבנה
קט סל א' אשקלון
א.ס .אשקלון
קט סל א' דרום
הפועל להבים
קט סל א' נגב
הפועל אילת
קט סל ב' צפון
הפועל גלבוע רימון
קט סל ב' עמקים
הפועל טבעון/רמת ישי
קט סל ב' יזרעאל
הפועל יזרעאל/הושעיה
קט סל ב' מפרץ
מכבי קרית חיים
קט סל ב' חיפה
ביתר אחוזה סנדורי
קט סל ב' שומרון א'
מכבי זכרון יעקב
קט סל ב' חדרה
ביתר כפר יונה

קט סל ב' שומרון ב'
הפועל ע"ח/בית יצחק
קט סל ב' שרון א'
מכבי צורן/קדימה
קט סל ב' שרון ב'
הפועל כפר סבא רותם
קט סל ב' רעננה א'
הפועל כפר סבא חרוב
הפועל חוף השרון נמרים קט סל ב' רעננה ב'
קט סל ב' פתח תקוה א'
אליצור אלקנה
קט סל ב' פ"ת ב'
א.ס .רמת השרון תות
קט סל ב' דן א'
מכבי ת"א מורן
אליצור גבעת שמואל הדס קט סל ב' דן ב'
קט סל ב' ת"א א'
הפועל ר"ג/גבעתיים
קט סל ב' ת"א ב'
מכבי ראשל"צ רימון
קט סל ב' מרכז
מכבי תל אביב לילך
קט סל ב' שפלה
הפועל נצר סירני
קט סל ב' ברנר
הפועל ברנר צפון
קט סל ב' מודיעין
מכבי ת"א/מכבים
קט סל ב' שורק
מכבי ראשל"צ רותם
קט סל ב' ירושלים
אליצור גוש עציון
הפועל ירושלים/צור הדסה קט סל ב' מטה יהודה
קט סל ב' דרום א'
הפועל מזכרת בתיה
קט סל ב' דרום ב'
מכבי גן יבנה
קט סל ב' אשקלון
אליצור הר חברון דביר
קט סל ב' נגב
הפועל באר שבע
ילדות צפון
הפועל גליל עליון
ילדות מפרץ
הפועל כאוכב אתנה
הפועל נצרת אורתודוקסי ילדות עמקים
ילדות חיפה
מכבי חיפה
ילדות שומרון
מכבי פרדיס
ילדות שרון
מכבי צורן קדימה
ילדות דן
מכבי גני תקוה
ילדות תל אביב
הפועל ראשון לציון
ילדות מרכז
אליצור חולון יאיר
ילדות דרום
אליצור אשקלון בנות
קט סל בנות צפון
הפועל נחף
קט סל בנות חיפה
הפועל כאוכב
קט סל בנות שומרון
מכבי פרדיס
הפועל עמק חפר/בת חפר קט סל בנות שרון
קט סל בנות דן
הפועל כפר סבא רקפת
קט סל בנות ת"א א'
הפועל פתח תקוה
קט סל בנות ת"א ב'
א.ס .רמת השרון עתיד
הפועל ראשון לציון עירוני קט סל בנות מרכז
קט סל בנות דרום
הפועל ברנר
קט סל בנות נגב
הפועל באר טוביה

מחזיקות הגביע
גברים –

מכבי תל אביב

נשים –

מכבי אשדוד

איגוד גברים –

הפועל עמק חפר

איגוד נשים –

אליצור נווה דוד רמלה

איגוד ליגה ב' –

מכבי תל כביר סיוון

נוער –

מכבי תל אביב

איגוד נוער -

א.ס .רמת השרון

נערים א' –

מכבי יהושע ת"א

איגוד נערים א' –

מכבי בית דגן

נערים ב' –

הפועל כפר סבא

נערות א' –

מכבי רעננה

ילדים א' –

מכבי זכרון יעקב

נערות ב' –

א.ס .רמת השרון

ילדות –

הפועל ראשון לציון
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