
 

 

 
 22.209.18 – שנתיתאסיפה כללית 

 
 קולות 20 - ליגת על

 שם הקבוצה מס'

 בית"ר ירושלים .1

 בני סכנין .2

 הפועל ירושלים .3

 שבע-הפועל באר .4

 הפועל חדרה שולם שוורץ .5

 הפועל חיפה .6

 קרית שמונההפועל  .7

 הפועל תל אביב .8

 מועדון ספורט עירוני אשדוד .9

 מכבי בני ריינה .10

 מכבי חיפה .11

 מכבי נתניה .12

 אביב-מכבי תל .13

 ציונה-סקציה נס .14

 

 
 
 
 



 

 

 קולות 20 - ליגה לאומית
 שם הקבוצה מס'

 אגודת ספורט אשדוד .1

 אביב-בני יהודה תל .2

 הפועל אום אל פאחם .3

 הפועל כפר סבא .4

 הפועל נוף הגליל .5

 הפועל ניר רמת השרון .6

 הפועל עירוני עפולה .7

 הפועל עכו .8

 הפועל פתח תקוה .9

 הפועל ראשון לציון .10

 הפועל רמת גן אסי .11

 מועדון ספורט כפר קאסם סוהיב .12

 מכבי אחי נצרת .13

 מכבי יפו קביליו .14

 תקוה-פתחמכבי עירוני  .15

 עירוני טבריה .16

 
 
 
 
 
 



 

 

  קולות 10 - ליגה א'
 שם הקבוצה מס'

 איחוד בני שפרעם .1

 הפועל בועיינה .2

 הפועל בני זלפה .3

 הפועל כאוכב .4

 הפועל כפר כנא .5
 הפועל מגדל העמק .6

 הפועל ע. בקה אל גרביה .7

 הפועל קלנסואה .8

 הפועל רעננה .9
 מ.ס. טירה .10

 מ.ס. צעירי טייבה .11

 מ.ס. צעירי כפר כנא .12

 מכבי נוג'ידאת אחמד .13

 מכבי עירוני טמרה .14

 מכבי צור שלום .15

 עירוני נשר .16

 בית"ר ת"א בת ים .17

 בני אילת .18

 הפועל בקעת הירדן .19

 הפועל הרצליה .20

 הפועל כפר שלם .21

 הפועל מרמורק .22

 ירמיהומ.כ. חולון  .23

 מ.כ. מכבי ע. אשדוד .24

 מ.ס. דימונה .25

 מ.ס. עירוני כסייפה .26

 מכבי הרצליה .27

 מכבי יבנה .28

 מכבי שעריים .29

 עירוני מודיעין .30

 שמשון כפר קאסם .31

 שמשון תל אביב .32

 

 
 
 
 



 

 

 קולות 2 - ליגה ב'
 שם הקבוצה מס'

 אחי עכו .1

 בית"ר נהריה .2

 הפועל בני בענה .3

 הפועל מ.כ. עירוני צפת .4

 הפועל עירונ י כרמיאל .5

 הפועל עירוני עראבה .6

 מ.כ. אחווה כפר מנדא .7

 מ.כ. צעירי טמרה .8

 מ.כ. שפרעם .9

 מ.ס. בני ממב"ע הגולן .10

 מ.ס. חיפה ר. שפירא .11

 מכבי אחווה שעב .12

 מכבי בני ג'דידה מכר .13

 עירוני יפיעמכבי  .14

 עירוני בני כאבול .15

 איחוד בני בקה .16
 איחוד בני כפר קרע .17

 בית"ר חיפה .18

 הפועל איכסל .19

 הפועל בית שאן .20

 הפועל בני מוסמוס .21

 הפועל בני ערערה .22

 הפועל בני פרדיס .23

 הפועל טירת כרמל .24

 הפועל מ.ס. סנדלה גלבוע .25

 כרמלמ.ס. טירת  .26

 מכבי  נווה שאנן .27

 מכבי אחווה פרדיס .28

 מכבי אחי איכסל .29

 צעירי א.א. פאחם .30

 א.כ. המכתש גבעתיים .31

 בית"ר פ"ת  .32

 בית"ר ר"ג .33

 הכח מכבי עמידר ר"ג .34

 הפועל אזור .35

 הפועל הוד השרון .36

 הפועל כפר קאסם שועאע .37



 

 

 הפועל מחנה יהודה .38

 הפועל קרית אונו .39

 הפועל רמת ישראל .40

 מ.כ. צעירי טירה .41

 מ.ס. בני יפו אורתודוכסים .42

 מ.ס. הפועל לוד .43

 מכבי עירוני עמישב פ"ת .44

 עירוני בית דגן .45

 א.ס. נורדיה ירושלים .46

 בית"ר ע. קרית גת .47

 הפועל אשקלון .48

 הפועל בני לוד .49

 עירוני גדרההפועל  .50

 מ.כ. הפועל בני אשדוד .51

 מ.כ. ירושלים .52

 מ.כ. ערד .53

 מ.ס. הפועל ירוחם .54

 מ.ס. הפועל שגב שלום .55

 מכבי באר שבע .56

 מכבי עירוני נתיבות .57

 מכבי עירוני שדרות .58

 מכבי קרית מלאכי .59

 מכבי רמלה .60

 
 

 קולות 1 - ליגה ג'
 שם הקבוצה מס'

 אבירי הצפון כ. סמיע .1

 איחוד בני מג'דל כרום .2

 בני דיר חנא .3

 הפ' איחוד בני סמיע .4

 הפועל נהריה .5

 הפועל נחף .6

 הפועל שלומי .7

 הפועל תרשיחא .8

 מ.כ. סלאמה משגב .9

 מכ' סקציה מעלות תרשיחא .10

 מכבי בני אבו סנאן .11

 צעירי סכנין .12



 

 

 אהלי טמרה .13

 בית"ר כפר כנא רדואן .14

 הפועל בני דיר אל אסד .15

 מ.ס. כפר יאסיף .16

 מכבי בסמת טבעון .17

 איחוד צעירי איכסל .18

 בית"ר אום אל פאחם .19

 הפועל יפיע .20

 הפועל עין סהלה .21

 הפועל צעירי נצרת .22

 הפועל רמות מנשה .23

 מ.ס. כפר כמא .24

 בית"ר פרדס חנה .25

 בית"ר קרית אתא כפיר .26

 הפועל איחוד בני ג'ת .27

 הפועל בני ג'סר אל זרקא .28

 הפועל ד.א. כרמל .29

 הפועל קרית חיים ליבוביץ .30

 מ.כ. אור עקיבא .31
 מ.כ. כרמל חיפה .32

 מ.כ. פרדס חנה כרכור .33

 מ.ס. צעירי חיפה    .34

 מכבי ברקאי .35

 מכבי עוספיא .36

 מכבי עירוני ברטעה .37

 מכבי קרית ים .38

 בית"ר טוברוק .39

 בית"ר כפר סבא .40

 בני הרצליה .41

 בני טירה .42

 הפועל אורנית ע. עידו אגוזי .43

 הפועל פרדסיה .44

 אביב-מועדון ספורטינג תל .45

 מ.כ. בני רעננה .46

 מ.כ. כפר קאסם ניבראס .47

 מ.כ.ע. אריאל .48

 בני קלנסואהמ.ס.  .49

 מ.ס. נתניה קולט כהן .50

 מכבי השרון נתניה ויקטור .51



 

 

 מכבי ע. כפר יונה .52
 שמשון בני טייבה .53
 אליצור יהוד  .54
 אליצור יפו ת"א .55
 בית"ר עזרא .56
 בני יהוד .57
 הכח גלי גיל ר"ג .58
 מ.כ. אינטר תל אביב .59
 מ.כ. עירוני אור יהודה .60
 מ.ס. רוח ת"א .61
 מכבי גבעת שמואל .62
 מכבי השקמה חן .63
 מכבי ספרטק ר"ג .64

 מכבי ע. אור יהודה .65

 מכבי פרדס כץ .66

 עוצמה מ.כ. חולון .67

 שיכון ותיקים ר"ג .68

 בית"ר גן יבנה .69

 בית"ר ע. מעלה אדומים .70

 בני יצ'אלאל רחובות .71

 הפועל טירת שלום  .72

 הפועל מבשרת ציון  .73

 הפועל נחלת יהודה .74

 הפועל רמלה .75

 מ.כ. אשדוד סיטי .76

 מ.כ. בית"ר יבנה .77

 מ.כ. צעירי לוד .78

 מ.ס. ראשון לציון  .79

 מ.ס. רמלה .80

 מ.ס. שיכון המזרח .81

 בית"ר אשדוד .82
 בני ירוחם .83
 הפועל בני כסייפה .84
 הפועל מרחבים .85
 הפועל רהט .86
 שבע-מועדון ספורט באר .87
 מ.כ. באר שבע .88
 מ.כ. מכבי אשקלון  .89
 מכבי עירוני חורה .90



 

 

 עוצמה באר שבע .91
 עירוני בית שמש .92
 צעירי רהט .93

 
 

 קולות  10 / 11 /  51 - ליגת על נשים –ראשונה   ליגת נשים
 
 

 שם הקבוצה מס'

 (15אס"א ת"א ) .1

 (11בנות עמק חפר )מכבי  .2

 (15מכבי כישרונות חדרה ) .3

 (15מ.ס. קרית גת ) .4

 (51)מועדון כדורגל נ. רמת השרון  .5

 (10הפועל עירוני פ"ת ) .6

 ( 10הפועל ב"ש ) .7

 
 

 קולות  2 - ליגה לאומית נשים –שנייה   ליגת נשים
 

 שם הקבוצה מס'

 (2) בנות נתניה .1

 (2הפועל רעננה ) .2

 ( 2) הפועל בנות מג'דל כרום .3

 (2מ.כ. נ הפועל קרית ים ) .4

 (2הפועל בנות עראבה ) .5

 (2מכבי צור שלום ) .6

 (2מכבי ב"ש ) .7
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