
 

 

 פות הליגה ומחזיקי הגביעואל
 
 

 סיווג ליגה שם הקבוצה 
 ליגת על מכבי תל אביב 

 לאומית הפועל גליל עליון 

 ארצית צפון הפועל מגדל יזרעאל 

 ארצית דרום מכבי מעלה אדומים 

 א' צפון הפועל מגידו 

 א' שרון הפועל כפר סבא מאמנים 

 א' מרכז פתח תקוה/גבעתייםאליצור  

 א' דרום שדוד צברמכבי א 

 ב' צפון מכבי עירוני כרמיאל 

 ב' עמקים הפועל גליל תבור 

 ב' זבולון הפועל הכרמל דליה 

 ב' שומרון הפועל פרדיס 

 ב' שרון הפועל פרדסיה 

 ב' פתח תקוה הפועל פתח תקוה 

 ב' תל אביב הצופים יפוהפועל  

 ב' דן עלה יהוד 

 ב' מרכז מכבי גדרה 

 ב' ירושלים רת ירושליםהפועל מבש 

 ב' דרום הפועל מטאור אשדוד 

 ב' נגב הפועל מיתר 

 ליגת על נשים מכבי רמת חן 

 לאומית נשים צפון הפועל גליל עליון 

 לאומית נשים דרום אליצור תל אביב 

 ארצית נשים צפון הפועל מגדל יזרעאל 

 ארצית נשים שרון הפועל זכרון/מעגן 

 צית נשים מרכזאר בני יהודה/עזר 

 ארצית נשים דרום הפועל באר שבע/אסא 

 א' נשים צפון עירוני אעבלין 

 א' נשים חיפה מכבי חיפה ביכורים 

 א' נשים שרון הפועל מנשה 

 א' נשים מרכז אליצור תל אביב בגין 

 א נשים דרום הפועל באר שבע 

 נוער על צפון הפועל עמק חפר 

 ל דרוםנוער ע מכבי ראשל"צ איציק 

 נוער לאומית צפון מכבי עמיחי חדרה 

 נוער לאומית דרום בני הרצליה 

 נוער ארצית צפון מכבי אלון כרמיאל 

 נוער ארצית שרון מכבי יורם רעננה 



 

 

 נוער ארצית דן מכבי תל אביב 

 נוער ארצית מרכז עלה אור יהודה 

 נוער ארצית דרום מכבי מודיעין רעות 

 נוער מחוזית צפון בר הפועל גליל עליון 

 נוער מחוזית עמקים הפועל מגידו 

 נוער מחוזית חיפה מכבי חיפה ביכורים 

 נוער מחוזית שומרון מכבי קיסריה 

 נוער מחוזית שרון מכבי רעננה איצקוביץ 

 נוער מחוזית דן מכבי אורנית 

 נוער מחוזית תל אביב הפועל ת"א/אוסישקין צפון 

 נוער מחוזית מרכז הפועל מזכרת בתיה 

 נוער מחוזית ירושלים אליצור חשמונאים 

 נוער מחוזית דרום  אליצור שמשון יבנה 

 נוער מחוזית נגב הפועל עומר/באר שבע 

 צפון לאומיתנערים א'  הפועל יזרעאל מגדל 

 נערים א' לאומית מרכז מכבי יהושע ת"א 

 נערים א' לאומית דרום הפועל נבון ירושלים 

 נערים א' ארצית צפון על עפולה ניבהפו 

 נערים א' ארצית חיפה הפועל מגידו 

 נעירם א' ארצית שרון מ.ס.אבן יהודה 

 נערים א' ארצית דן מכבי רמת גן עירוני 

 נערים א' ארצית מרכז מכבי מודיעין רעות 

 נערים א' ארצית דרום עלה הרי ירושלים 

 נערים א' מחוזית צפון הפועל מעלות 

 נערים א' מחוזית עמקים הפועל יזרעאל שמשית 

 נערים א' מחוזית שומרון מ.ס.אבן יהודה תפוז 

 נערים א' מחוזית שרון אליצור כוכב יאיר 

 נערים א' מחוזית דן מכבי תל אביב 

 נערים א' מחוזית מרכז הפועל חבל מודיעין נחשון 

 נערים א' מחוזית ירושלים הפועל ירושלים פ.זאב 

 נערים א' מחוזית דרום ליצור רחובותא 

 נערים א' מחוזית נגב מכבי עירוני קרית גת 

 נערים ב' לאומית צפון הפועל נהריה 

 נערים ב' לאומית שרון הפועל עמק חפר 

 נערים ב' לאומית דן מכבי תל אביב 

 נערים ב' לאומית מרכז הפועל נס ציונה חרוב 

 לאומית דרוםנערים ב'  הפועל אמנון ירושלים 

 נערים ב' צפון הפועל עמק הירדן/טבריה 

 נערים ב' חיפה עצמה כפר ורדים 

 נערים ב' שומרון הפועל אור עקיבא 

 נערים ב' שרון מכבי תל מונד 

 נערים ב' דן אליצור גבעת שמואל חן 



 

 

 נערים ב' תל אביב הפועל תל אביב אביב 

 נערים ב' מרכז הפועל חבל מודיעין 

 נערים ב' ירושלים אליצור מודיעין 

 נערים ב' דרום הפועל נצר סירני 

 נערים ב' נגב מכבי עירוני קרית גת 

 ילדים א' צפון הפועל עמיר/גליל עליון 

 ילדים א' עמקים הפועל גלבוע מזרח 

 ילדים א' מפרץ  עצמה כפר ורדים 

 ילדים א' חיפה הפועל הכרמל מירב 

 ילדים א' שומרון יןהפועל עמק חפר/ויתק 

 ילדים א' שרון א' הפועל כפר סבא חצב 

 ילדים א' שרון ב' הפועל כפר סבא תות 

 ילדים א' פתח תקוה מכבי אורנית 

 ילדים א' דן אליצור גבעת שמואל 

 ילדים א' תל אביב מכבי בת ים 

 ילדים א' שפלה הפועל נצר סירני 

 ילדים א' מטה יהודה אליצור מודיעין 

 ילדים א' ירושלים הפועל פסגה ירושלים 

 ילדים א' דרום א' אליצור נחל שורק 

 ילדים א' דרום ב' הפועל שער הנגב 

 ילדים א' נגב הפועל חבל איילות 

 ילדים ב' צפון הפועל גליל עליון 

 ילדים ב' יזרעאל הפועל יזרעאל גבת 

 ילדים ב' מפרץ הפועל מטה אשר גרמן 

 ילדים ב' חיפה ינדבביתר אחוזה עמ 

 ילדים ב' שומרון א' מכבי זכרון יעקב 

 ילדים ב' שומרון ב' הפועל בית יצחק 

 ילדים ב' נתניה מכבי תל מונד 

 ילדים ב' שרון צורהפועל לב השרון  

 ילדים ב' פתח תקוה א' כרם אליצור שומרון 

 תקוה ב' ילדים ב' פתח מכבי פתח תקוה עצמאות 

 ילדים ב' דן א' ה איילותמכבי גני תקו 

 ילדים ב' דן ב' הפועל חולון תמר 

 ילדים ב' תל אביב א.ס.רמת השרון 

 ילדים ב' מודיעין עצמה מודיעין מגינים 

 ילדים ב' מרכז א' מכבי שלמה רחובות 

 ילדים ב' מרכז ב' הפועל ברנר 

 ילדים ב' ירושלים א' אליצור מ"ב אדומים 

 ים ב' ירושלים ב'ילד עלה הרי ירושלים 

 ילדים ב' דרום א' מכבי אשדוד רתמים 

 ילדים ב' דרום ב' א.ס.אשקלון 

 ילדים ב' נגב הפועל באר שבע/עומר 



 

 

 נערות א' על צפון מכבי חיפה 

 נערות א' על דרום הפועל ראשון לציון 

 נערות א' צפון הפועל מגדל כרום 

 נערות א' חיפה הפועל הכרמל עוספיא 

 נערות א' מרכז יהודה ת"אבני  

 נערות א' דרום אסא ירושלים 

 נערות ב' על דרום הפועל ראשון לציון 

 נערות ב' צפון הפועל יפיע 

 נערות ב' מפרץ מכבי כרמיאל עירוני 

 נערות ב' חיפה הפועל חיפה 

 נערות ב' שומרון ביתר כפר יונה 

 נערות ב' שרון עירוני ראש העין 

 נערות ב' מרכז מכבי רמת גן 

 נערות ב' דרום אסא ירושלים 

 נערות ב' נגב הפועל באר טוביה 

 ילדות א' מפרץ הפועל כאוכב אתנה 

 ילדות ב' צפון עירוני אעבלין 

 ילדות ב' שרון הפועל כפר סבא ספיר 

 ילדות ב' מרכז מכבי עירוני רמת גן 

 
 

 פות המדינהאלו

 גברים מכבי תל אביב 1

 נשים גןמכבי רמת  2

 נוער הפועל עמק חפר 3

 נערים א' מכבי תל אביב 4

 נערים ב' מכבי תל אביב 5

 ילדים א' מכבי תל אביב 6

 ילדות הפועל נס ציונה 7

 
 

 מחזיקות הגביע

 גברים מכבי תל אביב 1

 נשים מכבי רמת חן 2

 נוער הפועל עמק חפר 3

 נערים א' אביב מכבי תל 4

 ב'נערים  מכבי תל אביב 5

 נערות א' הפועל ראשון לציון 6

 נערות ב' הפועל ראשון לציון 7

 ילדות הפועל כפר סבא 8

 


