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 22/2021אלופות הליגות ומחזיקות הגביע לעונה 

                                           

 שם הליגה שם הקבוצה 
 ליגת על הפועל חולון 

 לאומית גברים אליצור קרית אתא 

 צפון-ארצית אליצור שומרון 

 ארצית דרום מכבי רחובות 

 א' צפון הפועל נוף הגליל 

 א' שרון מכבי בקה 

 דןא'  אליצור גבעת שמואל 

 מרכזא'  מודיעין/רעותמכבי  

 א' דרום הפועל מבועים/מרחבים 

 ב' צפון הפועל גלבוע ותיקים 

 ב' זבולון מכבי מוצקין צעירים 

 ב' שומרון מכבי פרדס חנה 

 ב' שרון אליצור רעננה 

 ב' פתח תקוה סטלמך פתח תקוה 

 ב' תל אביב מכבי אורדע רמת גן 

 ב' דן מכבי חולון 

 ב' מרכז ברנר/עקרוןהפועל  

 ב' ירושלים הפועל ירושלים מבשרת 

 ב' דרום הפועל שער הנגב 

 ב' נגב מכבי ירוחם 

 ליגת על נשים אליצור רמלה 

 לאומית נשים הפועל כפר סבא 

 ארצית נשים צפון הפועל נצרת אורטודוקסי 

 ארצית נשים שרון מכבי הוד השרון 

 ארצית נשים מרכז הפועל לוד 

 ארצית נשים דרום הפועל לב ירושלים 

 א' נשים צפון הפועל עמק הירדן/טבריה 

 שרוןא' נשים  ביתר כפר יונה 

 א' נשים מרכז עירוני ראש העין קובי 

 א' נשים דרום הפועל ברנר 

 נוער ארצית צפון מכבי קרית מוצקין 

 נוער ארצית שרון הפועל כפר סבא אורן 

 דןנוער ארצית  אליצור גבעת שמואל 

 נוער ארצית מרכז הפועל גל חולון 
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 נוער ארצית דרום עלה הרי ירושלים 

 נוער מחוזית צפון ביאליקקרית מכבי רועי  

 נוער מחוזית עמקים הפועל גלבוע מערב 

 נוער מחוזית שומרון הפועל בית יצחק 

 נוער מחוזית שרון הפועל כפר סבא גפן 

 מחוזית דןנוער  הפועל כפר קאסם 

 נוער מחוזית תל אביב מכבי תל אביב דרום 

 נוער מחוזית מרכז אליצור רמלה 

 נוער מחוזית ירושלים אסא זיו ירושלים 

 נוער מחוזית דרום הפועל גדרות 

 נוער מחוזית נגב הפועל חבל איילות 

 נערים א ארצית צפון הפועל משגב 

 נערים א' ארצית שרון הפועל חוף הכרמל 

 נערים א' ארצית דן הפועל רמת גן/גבעתיים 

 נערים א' ארצית מרכז עלה אור יהודה 

 נערים א' ארצית דרום הפועל מטה יהודה 

 נערים א' מחוזית צפון הפועל מעיינות גלבוע 

 נערים א' מחוזית חיפה הפועל יזרעאל שמשית 

 שומרוןנערים א' מחוזית  מכבי תל מונד 

 נערים א' מחוזית שרון עצמאותמכבי פתח תקוה  

 נערים א' מחוזית דן הפועל תל אביב ירוק 

 נערים א' מחוזית מרכז הפועל נצר סירני 

 נערים א' מחוזית ירושלים הפועל מ"י/צור הדסה 

 נערים א' מחוזית דרום אליצור יבנה יעקב 

 נערים א' מחוזית נגב הפועל מבועים מרחבים 

 נערים ב' לאומית צפון הפועל גלבוע מעיינות 

 נערים ב' לאומית שרון הפועל עמק חפר 

 דןנערים ב' לאומית  מכבי תל אביב 

 נערים ב' לאומית מרכז מכבי שקד ראשון לציון 

 נערים ב' לאומית דרום הפועל ברנר 

 נערים ב' צפון הפועל עמק הירדן/טבריה 

 נערים ב' חיפה הפועל משגב 

 נערים ב' שומרון יםהפועל עמק חפר/רמות  

 נערים ב' שרון ביתר כפר יונה 

 נערים ב' דן מכבי אורנית 

 נערים ב' תל אביב עירוני קרית אונו עתיד 

 נערים ב' מרכז מכבי בית דגן 

 נערים ב' ירושלים עלה הרי ירושלים 

 נערים ב' דרום  הפועל ברנר אביב 

 נערים ב' נגב הפועל באר שבע 

 ילדים א' צפון הירדן/טבריההפועל עמק  

 עמקיםילדים א'  הפועל טבריה/עמק הירדן 

 חיפהילדים א'  הפועל זבולון נופית 

 שומרוןילדים א'  הפועל עמק חפר/בת חפר 
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 שרון א'ילדים א'  מכבי קדימה צורן 

 שרון ב'ילדים א'  אליצור כוכב יאיר 

 פתח תקוהילדים א'  ורדעירוני קרית אונו  

 דןילדים א'  אליצור רמת גן 

 תל אביבילדים א'   מכבי בית דגן 

 שפלהילדים א'   אליצור רחובות 

 מודיעיןילדים א'   אליצור רמלה 

 ירושליםילדים א'   אליצור מב' אדומים 

 דרוםילדים א'   אליצור שפיר 

 נגבילדים א'   הפועל ערבה 

 ילדים ב' צפון הפועל גליל צפון 

 ילדים ב' יזרעאל יזרעאל גבתהפועל  

 ילדים ב' מפרץ מכבי מוצקין נמרים 

 ילדים ב' חיפה מכבי חיפה אמיר 

 ילדים ב' שומרון א' הפועל מנשה 

 ילדים ב' שומרון ב' הפועל עמק חפר/בת חפר 

 א' ילדים ב' שרון מכבי רעננה 

 ילדים ב' שרון ב' אליצור רעננה אריאל 

 פתח תקוה א' ילדים ב' מכבי אורנית 

 ילדים ב' פתח תקוה ב' עירוני ראש העין דן 

 ילדים ב' דן א' מכבי ראשון לציון ערבה 

 ילדים ב' דן ב' עלה אור יהודה 

 ילדים ב' תל אביב מכבי תל אביב 

 מודיעיןילדים ב'  עצמה מודיעין מגינים 

 ילדים ב' מרכז א' מכבי שלמה רחובות 

 מרכז ב'ילדים ב'  מכבי אשדוד 

 ילדים ב' ירושלים א' אליצור גוש עציון 

 ילדים ב' ירושלים ב' '/צור הדסהיהפועל מ 

 ילדים ב' דרום א' הפועל גדרות 

 ילדים ב' דרום ב' מכבי קרית גת 

 ילדים ב' נגב הפועל באר שבע נדב 

 על דרוםנערות א'  הפועל ראשון לציון 

 צפוןנערות א'  מכבי כרמיאל עירוני 

 מפרץנערות א'  הפועל מגדל כרום 

 חיפהנערות א'  הפועל עירוני אעבלין 

 נערות א' שרון הפועל כפר סבא צעירות 

 נערות א' מרכז הפועל פתח תקוה 

 נערות א' דרום הפועל נס ציונה 

 על צפוןנערות ב'  הפועל כפר סבא 

 על דרוםנערות ב'  הפועל נס ציונה רננה 

 נערות ב' צפון הפועל כפר קמא 

 נערות ב' מפרץ מכבי כרמיאל עירוני 

 נערות ב' חיפה הפועל חיפה 

 שרוןנערות ב'  מכבי אום אל פחם 
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 נערות ב' מרכז עירוני ראש העין 

 נערות ב' דרום עצמה מודיעין 

 נערות ב' נגב מכבי אשדוד 

 ילדות ב' צפון מכבי קרית מוצקין 

 ב' שרוןילדות  סבא כלנית רהפועל כפ 

 ילדות ב' מרכז אליצור חולון 

 גמר סל-נערות א' על הפועל ראשון לציון 

 גמר סל-נערים ב' לאומית מכבי תל אביב 

 נ.ב.א-גמר סל ילדים א' מכבי ראשון לציון אלון 

 נ.ב.א -גמר סל ילדות א' א.ס. רמת השרון 

 לאומית צפון-נערים א' עליון הפועל עמק חפר 

 לאומית דרום-נערים א' עליון תל אביבמכבי יהושע  

 בית עליון –נוער על  הפועל עמק חפר 

 גמר סל-נערות ב' לאומית א.ס. רמת השרון 

 גמר סל-נערים א' לאומית הושע ת"אימכבי  

 גמר סל –נוער על  הפועל גלבוע/מעיינות 

 
 

 2021/22עונה  מחזיקי הגביע
 

 בני הרצליה גביע המדינה לגברים 1

 הפועל עפולה גביע המדינה לאומית גברים 2

 הפועל ראשון לציון גביע המדינה לנשים 3

 א.ס. אשקלון גביע האיגוד לגברים 4

 הפועל כפר סבא גביע האיגוד לנשים 5

 סטלמך פתח תקוה גביע האיגוד ליגה ב' 6

 הפועל גלבוע/מעיינות גביע המדינה לנוער 7

 מוצקין מכבי קרית גביע האיגוד לנוער 8

 מכבי יהושע תל אביב גביע המדינה לנערים א' 9

 עלה אור יהודה גביע האיגוד לנערים א' 10

 מכבי תל אביב גביע המדינה לנערים ב' 11

 הפועל ראשון לציון גביע המדינה לנערות א' 12

 מ.ס. אבן יהודה גביע המדינה לילדים 13

 הפועל נס ציונה גביע המדינה לנערות ב' 14

 א.ס. רמת השרון גביע המדינה לילדות 

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                          
           

 נפתלי גושן                                                                               
 רכז הליגות                                                                                      
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