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אלופות הליגות ומחזיקות הגביע לעונה 9308109
שם הקבוצה

שם הליגה

מכבי חיפה הנטר
א.ס.רמת השרון
הפועל חבל מודיעין
הפועל גלבוע ברוש
עירוני קרית אונו
אליצור נוה דוד רמלה
אליצור נחל שורק
מכבי נדב כרמיאל
הפועל עמק יזרעאל
אליצור אסף קרית אתא
מכבי קיסריה
מכבי כפר סבא
עירוני ראש העין
מכבי תל אביב צעירים
הפועל אזור
הפועל ברנר
הפועל מטה יהודה
מכבי אשדוד צבר
הפועל אשכול
אליצור רמלה
מכבי חיפה
הפועל מג'דל כרום
מכבי רעננה הס
בני יהודה עזר תל אביב
הפועל באר שבע אסא
הפועל גליל תבור
הישגי כרמיאל
הפועל חוף השרון
מכבי שהם
מלהש ירושלים
מכבי רעננה
מכבי ראשון לציון איציק
מכבי פתח תקוה יורם

ליגה לאומית גברים
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 שרון
ארצית נשים מרכז
ארצית נשים דרום
א' נשים צפון
א' נשים חיפה
א' נשים שרון
א' נשים מרכז
א' נשים דרום
נוער על צפון
נוער על דרום
נוער לאומית צפון

מכבי עופר ראשון לציון
הפועל גליל קריה
מכבי עמיחי חדרה
מכבי שהם
עלה הרי ירושלים
הפועל משגב גליל
הפועל מגידו
הפועל נהריה
מכבי ג'ת
הפועל חוף השרון
בני הרצליה אודי
מכבי גני תקוה
הפועל גל חולון
הפועל גזר/שעלבים
אליצור קבוצת יבנה
הפועל אילת קולוניה
הפועל עמק חפר
הפועל תל אביב
הפועל ברנר
הפועל מגידו
מכבי בנימין חדרה
עירוני ראש העין ניב
אליצור קבוצת יבנה
הפועל אילת
הפועל גליל גולן
הפועל גליל תבור
הפועל מרנין טבעון
הפועל עמק חפר/בת חפר
אליצור כוכב יאיר
מכבי בית דגן
אליצור רחובות
כפר אורנים
מכבי גן יבנה
הפועל ערד
הפועל גלבוע מעיינות
הפועל עמק חפר
מכבי תל אביב
הפועל ירושלים
הפועל גלבוע מרכז
הפועל זבולון נופית
הפועל מנשה

-2נוער לאומית דרום
נוער ארצית צפון
נוער ארצית שרון
נוער ארצית מרכז
נוער ארצית דרום
נוער מחוזית צפון
נוער מחוזית עמקים
נוער מחוזית חיפה
נוער מחוזית שומרון
נוער מחוזית שרון
נוער מחוזית דן
נוער מחוזית תל אביב
נוער מחוזית מרכז
נוער מחוזית ירושלים
נוער מחוזית דרום
נוער מחוזית נגב
נערים א' לאומית צפון
נערים א' לאומית מרכז
נערים א' לאומית דרום
נערים א' ארצית צפון
נערים א' ארצית שרון
נערים א' ארצית דן
נערים א' ארצית מרכז
נערים א' ארצית דרום
נערים א' מחוזית צפון
נערים א' מחוזית עמקים
נערים א' מחוזית חיפה
נערים א' מחוזית שומרון
נערים א' מחוזית שרון
נערים א' מחוזית דן
נערים א' מחוזית מרכז
נערים א' מחוזית ירושלים
נערים א' מחוזית דרום
נערים א' מחוזית נגב
נערים ב' לאומית צפון
נערים ב' לאומית שרון
נערים ב' לאומית מרכז
נערים ב' לאומית דרום
נערים ב' צפון
נערים ב' חיפה
נערים ב' חדרה

אליצור כוכב יאיר
הפועל כפר סבא אגס
מכבי אורנית
הפועל תל אביב/אוסישקין
הפועל חבל מודיעין
מכבי מעלה אדומים
מכבי גדרה
הפועל גדרות
א.ס.אשקלון משה
הפועל גלבוע מעיינות
הפועל יזרעאל גבת
הפועל כפר סבא אגוז
עלה אור יהודה
הפועל ברנר
מכבי אשדוד
הפועל צפת גליל רימון
הפועל יזרעאל גורן
עצמה כפר ורדים
אליצור קרית אתא
מכבי בקה
אליצור כוכב יאיר
הפועל כפר סבא תפוז
בני הרצליה רוני
מכבי שהם יהלום
אליצור גבעת שמואל
מכבי תל אביב נורית
הפועל גן רווה
הפועל ברנר צעירים
עלה הרי ירושלים
הפועל מטה יהודה
אליצור נחל שורק
מכבי קרית גת
הפועל אילת פטקום
הפועל עפולה
הפועל קרית טבעון
הפועל נהריה זית
מכבי חיפה אמיר
מכבי פרדס חנה
הפועל בית יצחק
הפועל עמק חפר/ויתקין
הפועל כפר סבא חצב

-3נערים ב' שומרון
נערים ב' שרון
נערים ב' דן
נערים ב' תל אביב
נערים ב' מרכז
נערים ב' ירושלים
נערים ב' דרום א'
נערים ב' דרום ב'
נערים ב' נגב
ילדים א' לאומית צפון
ילדים א' לאומית חיפה
ילדים א' לאומית שרון
ילדים א' לאומית תל אביב
ילדים א' לאומית מרכז
ילדים א' לאומית דרום
ילדים א' צפון
ילדים א' עמקים
ילדים א' מפרץ
ילדים א' חיפה
ילדים א' שומרון א'
ילדים א' שומרון ב'
ילדים א' שרון א'
ילדים א' שרון ב'
ילדים א' פתח תקוה
ילדים א' דן
ילדים א' תל אביב
ילדים א' שפלה
ילדים א' מרכז
ילדים א' ירושלים א'
ילדים א' ירושלים ב'
ילדים א' דרום א'
ילדים א' דרום ב'
ילדים א' נגב
ילדים ב' צפון
ילדים ב' יזרעאל
ילדים ב' מפרץ
ילדים ב' חיפה
ילדים ב' שומרון א'
ילדים ב' שומרון ב'
ילדים ב' נתניה
ילדים ב' שרון

עירוני ראש העין עידו
מכבי פתח תקוה
א.ס.סביון
הפועל אזור
מכבי ראשון לציון תמר
עצמה מודיעין סל
מכבי שהם
מכבי גדרה
אליצור גוש עציון
עלה הרי ירושלים
הפועל גן יבנה
הפועל באר טוביה רגבים
אליצור הר חברון
הפועל ראשון לציון
מכבי נצרת
הפועל עראבה
מכבי רעננה כוכבות
מכבי גדרה
הפועל ראשון לציון
הפועל יפיע
הפועל מטה אשר
הפועל חיפה
הפועל זכרון מעגן
מ.ס .אבן יהודה
מכבי גני תקוה
אליצור יבנה
אליצור אשקלון בנות
הפועל גליל עליון
הפועל כאוכב אתנה
הפועל נצרת אורטודוקסים
הפועל עמק יזרעאל
מכבי פרדיס
מכבי תל מונד
מכבי רעננה
עירוני ראש העין
הפועל ראשון לציון עירוני
מלהש ירושלים
הפועל ברנר
הפועל אילת

-4ילדים ב' פתח תקוה א'
ילדים ב' פתח תקוה ב'
ילדים ב' דן א'
ילדים ב' דן ב'
ילדים ב' תל אביב
ילדים ב' שפלה
ילדים ב' מרכז א'
ילדים ב' מרכז ב'
ילדים ב' ירושלים א'
ילדים ב' ירושלים ב'
ילדים ב' דרום א'
ילדים ב' דרום ב'
ילדים ב' נגב
נערות א' לאומית
נערות א' צפון
נערות א' חיפה
נערות א' מרכז
נערות א' דרום
נערות ב' לאומית
נערות ב' צפון
נערות ב' מפרץ
נערות ב' חיפה
נערות ב' שומרון
נערות ב' שרון
נערות ב' מרכז
נערות ב' דרום
נערות ב' נגב
ילדות צפון
ילדות מפרץ
ילדות עמקים
ילדות חיפה
ילדות שומרון
ילדות שרון א'
ילדות שרון ב'
ילדות דן
ילדות תל אביב
ילדות מרכז
ילדות דרום
ילדות נגב
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מחזיקי הגביע
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גברים
נשים
איגוד גברים
איגוד נשים
איגוד ליגה ב'
נוער
איגוד נוער
נערים א'
איגוד נערים א'
נערים ב'
נערות א'
נערות ב'
ילדים
ילדות

הפועל ירושלים
אליצור נוה דוד רמלה
מכבי שהם
מכבי רעננה הס
הפועל גדרות
מכבי תל אביב טדי
עלה הרי ירושלים
הפועל נבון ירושלים
מכבי פתח תקוה
הפועל גלבוע מעיינות
הפועל ראשון לציון עירוני
הפועל ראשון לציון עירוני
הפועל נס ציונה ורד
מכבי רעננה

בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות
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