


חברי הנהלת איגוד 

הכדוריד:

 יו"ר – טל לביא.

מ"מ יו"ר: אבי כחלון. 

סגן יו"ר: דודי פלח. 

עופר קושמרו, טוביה 

יוגב, מוטי מרגלית, 

מונסה בר, עזרא אבי 

יחזקאל, פיני לייבוביץ, 

צחי וייס, ריקי רוזוב, 

חיים טמפלהוף, איז'ו 

ויינר, אורית רז, יוליאן 

גולדפדר, לי-און ישראלי, 

ליעד הר לב, אלי 

הלפרין, מורן מסיקה 

יו"ר איגוד השופטים: 

ליאור בן הרוש

בעלי תפקידים: 

מנכ"ל: אריק דויטש. 

סמנכ"ל: שי סימון. 

דובר ומדיה: אלון סגל. 

רכז נבחרות ותשתיות 

צעירות: גלעד נתן. 

צילום: הדר ואן קולא, 

 גבי אלאלוף 

 עיצוב: ילנה בבילסקי

דפוס: א.א

תודות לשותפינו 
העיסקיים

 תודות לשותפינו
לדרך

BROWN TLV TEL AVIV

BROWN BEACH HOUSE TEL AVIV

BROWN BEACH HOUSE CROATIA

POLI H
OUSE TEL AVIV

LIGHTHOUSE TEL AVIV

DAVE GORDON TEL AVIV

VILLA BROWN JE
RUSALEM

VILLA BA’M
OSHAVA JE

RUSALEM

DAVE LEVINSKY TEL AVIV 

THEODORE TEL AVIV

DEBORAH BROWN TEL AVIV

YAVNE-ROTHSCHILD TEL AVIV

BROWN JL
M JE

RUSALEM

MARKET JE
RUSALEM

BROWN M
EDITERRANEE ASHDOD

BROWN 42° E
ILAT

MICRO HOTEL ALLENBY TEL AVIV

MICRO HOTEL Textile TEL AVIV

MICRO HOTEL JE
RUSALEM

RED ATHENS 

MIRAGE ATHENS 

DRAMA ATHENS

THEATROU ATHENS

EVRIPIDOU ATHENS

VIENNA THESSALONIKI

EGNATIA THESSALONIKI

BAD BRAMSTEDT GERMANY

GUMMERSBACH GERMANY

DONAUESCHINGEN GERMANY

CLERKENWELL LONDON
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הפועל אשדוד 

הפועל אלטשולר שחם ראשל"צ
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שון סלסולדי קופמןצי

טל הרשקוביץ
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מכבי ראשל"צ

תפקידגובהגילשםמס'
שוער1.93 מ’34טומיסלאב סטויקוביץ’1

שוער1.84 מ’19שון ריבקין12

שוער2.00 מ’22אורן ברגיל14

פינה1.75 מ’20אסף בן גוזי3

פינה1.78 מ’19לו אקסבורד8

פינה1.83 מ’27טל הרשקוביץ18

פינה1.90 מ’19יבגני רחוב19

פינה1.82 מ’26יובל כץ20

5)C( מרכז1.88 מ’29ישראל ביטרמן

מרכז1.90 מ’36דויד ספילר13

מרכז1.84 מ’18איתי סויסה32

מרכז1.78 מ’19מתן כהן34

מקשר1.83 מ’24עומרי קושמרו17

מקשר1.87 מ’26ניבו לוי21

מקשר1.99 מ’29גאבור לנגהאנס30

מקשר1.88 מ’19עמית ישראל90

פיבוט1.91 מ’26יוסי ביטרמן11

פיבוט1.88 מ’26שי הרשקוביץ15

בעלי תפקידים

 יו”ר: דודי פלח | מאמן: עידן מימון | מ”מ יו”ר: עמית בר
 מנהל קבוצה: הדר פנקס | מנהל אדמניסטרטיבי: עופר טליתמכר

רופא: ד”ר אבי ביין | מאמן כושר: זיו ראובני | פיזיוטרפיסטים: עידן סודאי, 
אפיק דהן | דוברות ומדיה: הדר ואן קולא 

תפקידגובהגילשםמס'
שוער1.90 מ’37פדז’ה דיאנוביץ’16

שוער1.89 מ’23תום שם טוב32

פינה1.82 מ’22סהר שחק4

פינה1.70 מ’20עומר אליאס10

23)C( פינה1.85 מ’27עוז חממי

פינה1.78 מ’21איתי סורקיס30

מרכז1.80 מ’20עידו פלח8

מרכז1.76 מ’27יובל גררה19

מקשר1.90 מ’27יותם טל 3

מקשר1.98 מ’32דושקו צ’ליצה7

מקשר1.93 מ’31ליובימיר יוסיץ’13

מקשר1.85 מ’20שון סלס81

פיבוט1.88 מ’27עומר גרא5

פיבוט1.95 מ’20אופק שטיינר15

פיבוט1.93 מ’23שי נתן21

תפקידגובהגילשםמס'
שוער1.80 מ'19טל אליוכין1

שוער1.93 מ'44יוליאן סטראט12

שוער1.83 מ'27ניב פישלוביץ16

3)C( פינה1.85 מ'39יואב נאמן

פינה1.87 מ'19קסם עמיאל9

פינה1.83 מ'24שרון שלם13

פינה1.76 מ'26עמית סטלמן24

פינה1.70 מ'18פז בן הרואה33

מרכז1.87 מ'21צח מלול5

מרכז1.84 מ'19עמית צ'מרינסקי7

מרכז1.81 מ'31ולדי קופמן10

מקשר1.78 מ'25ירמי סידי8

מקשר1.84 מ'29דניאל פרידמן18

מקשר1.88 מ'19ניב שמן19

מקשר1.90 מ'34איבן קראצ'יץ'29

מקשר1.80 מ'24דור קלדרון44

פיבוט2.00 מ'20שניר נציה2

פיבוט1.94 מ'21תומר בודנהיימר17
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צי אלופת המדינה 2018/19

מחזיקת גביע המדינה 2018/19

בעלי תפקידים

 יו"ר: אריק אלקלעי | מאמן: ג'ו מתתיה | ע. מאמן: הרבויה פאזין 
סגן יו"ר: אלי הלפרין | מנכ"ל: עמיר אהרון | מנהל קבוצה: ינקול רויטר  

 פיזיוטרפיסט: מיכאל אנדריסיאן | לוגיסטיקה: רותם קלדרון 
דובר: חן קלדרון

צילום: הדר ואן קולא  צילום: הדר ואן קולא  
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בעלי תפקידים

 יו”ר: עופר קושמרו | מאמן: אולג בוטנקו
 מנכ”ל: ליאור גז מאמן כושר: זאב שיף | מנהלים:
 חגי ליברמן, אלי בן גוזי | פיזיוטרפיסט: ג'קי פיצון

משק: ארמונד גדג’ | דובר: מני אלגריסי
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פרדרג ויין

בעלי תפקידים

 יו"ר: אבי כחלון | מאמן: ניקולה מקסימוביץ'
ע. מאמן: דור רוסו | מאמן שוערים: מישה לוין | מנהלים: צחי 

 ארד, יורם גרטי, יונתן מוקטדר | פיזיופרפיסט: דור שכטר
רופא: ד"ר אסף ריי

מכבי קרית מוצקין

צילום: חן בלטיטר
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בעלי תפקידים

יו"ר: פיני לייבוביץ | מאמן: ניר חלימה | מנהל מקצועי: צביקה בנדק | מנהל 
קבוצה: עופר פריגר | פיזיוטרפיסט: עומר קרמר | יועץ משפטי: עו"ד יוסי דיין 

גזבר: רועי דהן

א 
ול

ק
אן 

ר ו
הד

ם: 
לו

צי

א.כ נס ציונה

תפקידגובהגילשםמס'
שוער1.84 מ'29אורן מאירוביץ1 

שוער1.89 מ'17יותם בוכניק12 
שוער1.78 מ'44איתי קוזניץ16
פינה1.80 מ'17אור רחימוב7
פינה1.82 מ'22איתי רונן9

פינה1.75 מ'18תומר מרום18 
פינה1.84 מ'26שלומי צייטלר20 
פינה 1.77 מ'25שחר לוין21
מרכז1.84 מ'23רועי רחמים5 

מרכז1.79 מ'26עומרי גדות14 
מרכז1.80 מ'20אופק גבע15 
 11)C( מקשר1.84 מ'34ברק פריד
מקשר1.88 מ'27איגור צ'סליוב4 

מקשר1.83 מ'18אראל צייטלר22 
מקשר 1.90 מ'34איד סלימוביץ'55 
פיבוט1.89 מ'29דדי פרץ10 
פיבוט1.78 מ'22עידן פינקר17 
פיבוט1.88 מ'23נועם אטישקין34 

צילום: א.כ נס ציונה

בעלי תפקידים

 נשיא: עמי הרמן | מאמן: עומרי מימון | ע.מאמן: קיריל דניסנקו
 מ"מ יו"ר: עזרא אבי יחזקאל | מנכ"ל: עמית כהן

מזכ"ל ומנהל קבוצה: רמי פריד | פיזיוטרפיסטים: שלומי ממן, הילה סודאי 
משק: אביו מנגיסטו | יועץ משפטי: עו"ד ניצן שיקלי

א.ס SGS רמת השרון
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תפקידגובהגילשםמס'
שוער1.88 מ'31גיל יעקב1

שוער1.89 מ'16.5דניאל פלד16

שוער1.89 מ'20יהב שמיר55

פינה1.80 מ'25עמית גל7

פינה1.78 מ'19עמית מוטולה34

פינה1.78 מ'19אלון אוברמן9

 פינה1.82 מ'26גיל פומרנץ10

פינה1.80 מ'19נדב חביב24

מרכז1.90 מ'26ג'ורגיה ג'קיץ'8

מרכז1.77 מ'18איתי טורקניץ11

מרכז1.88 מ'20אופיר כהן14

מרכז 1.96 מ'29אלעד קפון20

15)C( 'מקשר1.93 מ'28מילאן פאבלוביץ

מקשר1.99 מ' 26פרדרג ויין5

3)C( פיבוט1.82 מ'27דניאל שקלים

פיבוט1.91 מ'25יוסי אפו19

מחזיקת גביע ווינר/שופטים 2018/19

אלכסנדר בושיץ'אורן מאירוביץ

תפקידגובהגילשםמס'
שוער1.71 מ'21ירין בקשי1

שוער1.78 מ'18נאור שפושניקוב 12
שוער1.91 מ'23עומר סימון16 
88)C( שוער1.94 מ'31אלון כהן
פינה1.76 מ'19אסף סבג5
פינה1.74 מ'18דניאל צמח6 
פינה1.74 מ'28אריה אוחיון7 

פינה1.82 מ'27ברק עמר11 
פינה1.81 מ'21סתיו טיירי13 
פינה1.78 מ'19אופק תורג'מן21

פינה1.84 מ'18עידו טל24 
מרכז1.82 מ'22סרגיי נוסקוב15 
מרכז1.86 מ'20שגיא ליכט18 
מרכז1.82 מ'18אורן כהן19 
מקשר2.01 מ'26מרקו טרינינץ'4 

מקשר1.93 מ'34אלכסנדר בושיץ'85 
פיבוט1.91 מ'22אייל דבדה8 

פיבוט1.76 מ'29מתן בלטיטר25 
פיבוט1.99 מ'22פיליפ לאובץ'33 
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עירוני רחובות
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תפקידגובהגילשםמס'
שוער1.90 מ'23שגיא בוניס1

שוער1.71 מ'17גיא שממה12

שוער1.89 מ'28מוטי אנגל16

שוער1.88 מ'19אושר דוכנה99

פינה1.83 מ'25גיא קורדובה2

פינה1.82 מ'20דניאל צרפתי3

פינה 1.78 מ'27תומר טואג8

פינה1.72 מ'24גל כספי36

מקשר1.88 מ'21רועי כזום 15

מקשר1.86 מ'23הדר מצליח17

מקשר1.86 מ'23איתמר אלמוסנינוס18

מקשר1.89 מ'17יפתח דהן81

10)C( מרכז1.75 מ'33דניאל לינדגרן

מרכז1.80 מ'24בן ליברטי13

מרכז1.69 מ'17אסף אוחיון23

מרכז 1.95 מ'31אלכס סיצ'נקו37

פיבוט1.87 מ'22איתי בן חיים7

בעלי תפקידים

 יו"ר: עו"ד מוטי מרגלית | מאמן: שחר הבר | מנכ"ל: תמיר אורנשטיין
 יו"ר ועדה מקצועית: אבי פנחס

מנהל קבוצה: מוטי ולוסקו | פיזיוטרפיסט: מור פרץ

תפקידגובהגילשםמס'
1)C( שוער1.85 מ'43שאולי סער

שוער1.84 מ'27מושיקו אלימלך25

שוער 1.91 מ'21עוז יצחק63

פינה1.83 מ'21דין פרלוב2

פינה1.83 מ'18אופק צפריר6

פינה1.74 מ'22דוראל בן סעדון7

פינה1.89 מ'21אילייה מוסיינקו9

פינה1.74 מ'20לביא רייך15

פינה1.73 מ'17נדב כהן17

פינה1.92 מ'18נועם ניב20

פינה1.74 מ'18שלו אהרוני71

מרכז1.90 מ'34דיאן פראליצה5

מרכז1.83 מ'25מתן גולץ19

מקשר1.83 מ'22מור אבנעים3

מקשר1.88 מ'29טל אהרונוביץ'8

מקשר1.89 מ'20רותם סגל18

מקשר1.89 מ'29סאבו מאסטר26

מקשר1.91 מ'18עומרי נדלר42

פיבוט1.95 מ'31דין שויקה4

פיבוט1.90 מ'22רן יוניש14
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מ.כ באר שבע

תפקידגובהגילשםמס'
שוער1.91 מ'29אלדר שיקלושי32

שוער1.82 מ'27עומר גלוזמן12

שוער1.93 מ'20רוני קילימניק16

פינה1.83 מ'23אביב לייפר9

פינה1.80 מ'27עוז פגליארי10

פינה1.87 מ'21יובל שמש77

מרכז1.85 מ'20ירדן פרנקו4

מרכז1.93 מ'28סטפן ציריץ'7

מרכז1.85 מ'20עמית ויטקובסקי11

מקשר1.93 מ'30ולדימיר דמיטרייביץ'20

23)C( 'מקשר1.86 מ'30מילוש בואישיץ

מקשר1.90 מ'21טל פאר95

פיבוט1.80 מ'21מידד קרוייטרו19

צילום: דוברות מ. כ באר שבע

בעלי תפקידים

 יו"ר: רוני טסלר | מאמן: אבנר דרורי | מנהל: אמנון איצקוביץ
דובר: דניאל כהן | לוגיסטיקה: יהודה ישראל | פיזיוטרפיסט: ליאור דמארי.

צילום: צחי רוחם 

מושיקו אלימלך מילוש בואישיץ'

דניאל לינדגרן

בעלי תפקידים

 יו"ר: אדם פלטקביץ | מאמן: בני אינגל
 מנכ"ל: יוסי חכם | מנהל: חזי פרימט | מנהל לוגיסטי:

עומר עיקו | פיזיוטרפיסט: פבלו קורנז'ו-טום
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לירן אקר

פיליפ קאלו 

תפקידגובהגילשםמס'
שוער1.90 מ'18זיו קדן1

שוער1.85 מ'28מירזה היסלזיץ'12
שוער1.80 מ'18יוסף מורנו16
שוער1.89 מ'21אור כנעני18
פינה1.80 מ'20נדב ניזרי5
פינה1.80 מ'17אלון שולמן6
פינה1.81 מ'18עמית ריינסברג9

פינה1.82 מ'20אבירן יוסף10
פינה1.82 מ'19ריף כהן15
פינה1.80 מ'22חן ליבגוט96
מרכז1.80 מ'22עדן ג'ינג'י21
מרכז1.78 מ'17אור לוי77
4)C( מקשר1.84 מ'24בראל לנציאנו
מקשר1.83 מ'19רוי כהן2
מקשר1.80 מ'21איתמר דהן7
מקשר1.82 מ'21אביעד בן זימן8

מקשר1.90 מ'20ליאור גורמן13
מקשר1.90 מ'29פטריק אובינה17
מקשר1.80 מ'18לידור פסו24
מקשר1.99 מ'32פיליפ קאלו44
פיבוט1.85 מ'20עידו בלנגה22
פיבוט1.80 מ'17אור ממן25

בעלי תפקידים

יו"ר: אלי סגרון | מאמן: אנדראה ווקוייביץ' | ע.מאמן: שלומי טובול | מנהל 
אגודה: הדס אדרי | מנהל קבוצה ולוגיסטיקה: צחי בן שושן | פיזיוטרפיסט: 

פארוק אבו רביע | אחראי משק: גל אשטמקר | חבר הנהלה: מוטי ברטוב | יועץ 
משפטי: עו"ד אלעד בן סימון | רואה חשבון: גדי ביטון | מזכירה: קסניה קטנוב

תפקידגובהגילשםמס'
1)C( שוער1.89 מ'38תומר סגרון

שוער1.92 מ'29מילוש רגיץ'12
שוער1.80 מ'17אלי ייאודייב30
שוער1.78 מ'17ניר אדרי77
5)C( פינה1.74 מ'27מיכאל שכמנצ'ב
פינה1.85 מ'21יובל שטיינברג7

פינה1.74 מ'17לירן אקר11
פינה1.72 מ'17אושר זגורי22
פינה1.76 מ'17לירון סיגאוקר25
פינה1.85 מ'19אור פרקש31
פינה1.90 מ'17רואי סולומון18
מרכז1.92 מ'17שון סלומון8

מרכז1.80 מ'19ירדן לחמן15
מרכז1.72 מ'17אושר וענונו20
מרכז1.72 מ'18שלו אלימלך46
מרכז1.80 מ'19נועם עמרם55
מקשר1.98 מ'24לוקה דרגוביץ'2
מקשר1.85 מ'20רז בן דוד3
מקשר1.90 מ'33בויאן מיטרוביץ9

מקשר1.87 מ'36יוסי אבו17
פיבוט1.87 מ'17איתמר בן סימון4

פיבוט1.84 מ'19עומר רובינשטיין10
פיבוט1.77 מ'22נועם זינו23
פיבוט1.80 מ' 17לידור גרונסקי16
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תפקידגובהגילשםמס'
שוער1.78 מ'49טולי ליבגוט1

שוער1.82 מ'30קובי כהן32

פינה1.79 מ'32סשה צ'ודונובסקי2

פינה1.81 מ'24נדב ביטון3

פינה1.82 מ'27אמיר דן5

פינה1.70 מ'16בר מנובה27

פינה1.70 מ'17רון ויניגר77

פינה1.74 מ'18פיליפ אירוביץ98

מרכז1.78 מ'23גל שניידר6

מרכז1.77 מ'22יובל שגב11

מרכז1.82 מ'33אריאל רוזנטל19

מרכז1.77 מ'20אמיר זייפרט24

מקשר1.80 מ'30פיצי גואטה4

מקשר1.91 מ'23דוד פנחסי13

מקשר1.91 מ'20מרק פונוב26

מקשר1.91 מ'23סטפן טרפצ'בסקי28

מקשר1.95 מ'25מרקו פנדיץ'99

 מקשר1.90 מ'17 תום רוזנפלד91

17)C( פיבוט1.84 מ'31גיל חרפק

פיבוט1.90 מ'26מרקו קמפר18

צילום: הפועל קרית אונו 

בעלי תפקידים

 נשיא: יורם ישראלי | מאמן: גלעד מאור | מנהל מקצועי: אמיר דרוקר
מנכ"ל: יורם אשכנזי | מנהל קבוצה: רן זלביגר | פיזיוטרפיסט: ראובן ברק

מכבי דימונה הפועל קרית אונו

מ.כ יובלים חולון

צילום: מכבי דימונה 

בעלי תפקידים

נשיא | שאול זלצר | יו"ר: טוביה יוגב | מאמן: ניסים פלח 
ע.מאמן: אביתר גבעון | הנהלה: משה מיכאלי, רמי שריד 
מנהל: נדב חבר | פיזיוטרפיסטים: אירינה זורבלוב, נטלי 

סלמנוביץ', טוביה חיים | לוגיסטיקה: תומר לקס

אמיר דן 
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סיבוב ראשון | מחזור 1 - 20/9/2019
)סיבוב שני | מחזור 12 – 24/1/2020(

אורחתמארחת
מ.כ יובלים חולוןא.ס SGS רמה"ש 

הפועל קרית אונוהפועל אשדוד 

עירוני רחובותמ.כ באר שבע 

מכבי דימונההפועל אלטשולר שחם ראשל"צ 

א.כ נס ציונהמכבי ראשל"צ 

בני הרצליהמכבי קרית מוצקין 

 סיבוב ראשון | מחזור 2 – 27/9/2019
)סיבוב שני | מחזור 13 – 31/1/2020(

אורחתמארחת
בני הרצליהמ.כ יובלים חולון 

מכבי קרית מוצקיןא.כ נס ציונה

מכבי ראשל"צמכבי דימונה

 הפועל אלטשולר שחם ראשל"צעירוני רחובות

מ.כ באר שבעהפועל קרית אונו

 הפועל אשדודא.ס SGS רמה"ש

 סיבוב ראשון | מחזור 3 – 4/10/2019
)סיבוב שני | מחזור 14 – 7/2/2020(

אורחתמארחת
 מ.כ יובלים חולוןהפועל אשדוד

א.ס SGS רמה"שמ.כ באר שבע 

הפועל קרית אונוהפועל אלטשולר שחם ראשל"צ 

עירוני רחובותמכבי ראשל"צ 

מכבי דימונהמכבי קרית מוצקין

א.כ נס ציונהבני הרצליה 

 סיבוב ראשון | מחזור 4 – 11/10/2019
)סיבוב שני | מחזור 15 – 12/2/2020(

אורחתמארחת
 א.כ נס ציונהמ.כ יובלים חולון

בני הרצליהמכבי דימונה

מכבי קרית מוצקיןעירוני רחובות 

מכבי ראשל"צהפועל קרית אונו 

הפועל אלטשולר שחם ראשל"צא.ס SGS רמה"ש 

מ.כ באר שבעהפועל אשדוד 

 סיבוב ראשון | מחזור 8 – 15/11/2019
)סיבוב שני | מחזור 19 – 6/3/2020(

אורחתמארחת
עירוני רחובותמ.כ יובלים חולון 

מכבי דימונההפועל קרית אונו 

א.כ נס ציונהא.ס SGS רמה"ש 

בני הרצליההפועל אשדוד 

מכבי קרית מוצקיןמ.כ באר שבע 

מכבי ראשל"צהפועל אלטשולר שחם ראשל"צ 

 סיבוב ראשון | מחזור 9 – 25/11/2019
)סיבוב שני | מחזור 20 – 13/3/2020(

אורחתמארחת
מ.כ יובלים חולוןמכבי ראשל"צ 

הפועל אלטשולר שחם ראשל"צמכבי קרית מוצקין 

מ.כ באר שבעבני הרצליה 

הפועל אשדודא.כ נס ציונה 

א.ס SGS רמה"שמכבי דימונה 

הפועל קרית אונו.עירוני רחובות 

 סיבוב ראשון | מחזור 10 – 29/11/2019
)סיבוב שני | מחזור 21 – 20/3/2020(

אורחתמארחת
הפועל קרית אונומ.כ יובלים חולון 

עירוני רחובותא.ס SGS רמה"ש 

מכבי דימונההפועל אשדוד 

א.כ נס ציונהמ.כ באר שבע 

בני הרצליההפועל אלטשולר שחם ראשל"צ 

מכבי קרית מוצקיןמכבי ראשל"צ 

 סיבוב ראשון | מחזור 11 – 20/12/2019
)סיבוב שני | מחזור 22 – 27/3/2020(

אורחתמארחת
מ.כ יובלים חולוןמכבי קרית מוצקין 

מכבי ראשל"צבני הרצליה 

הפועל אלטשולר שחם ראשל"צא.כ נס ציונה 

מ.כ באר שבעמכבי דימונה 

הפועל אשדודעירוני רחובות 

 א.ס SGS רמה"ש.הפועל קרית אונו 

פליאוף 
 סדרות רבע הגמר )הטוב עד 3 משחקים( ומשחקי הבית התחתון – החל מה-31 במרץ

חצי גמר הפליאוף )הטוב עד 5 משחקים( החל מה-24 באפריל
גמר הפליאוף )הטוב עד 5 משחקים( – החל מה-15 במאי

מועדי גביע המדינה:

 סיבוב ראשון 8-9 בדצמבר | רבע גמר – 13 בדצמבר

חצי גמר – 18 בפברואר | גמר גביע המדינה – 17 במרץ

אולמות:
      הפועל אשדוד )מקיף ט'( | מכבי ראשל"צ )בית מכבי(  |  הפועל ראשל"צ  )נחלת יהודה(  |  א.ס רמה"ש )אורנים(  |  א.כ נס ציונה )צימרמן(  |  מכבי קרית מוצקין )גושן(

בני הרצליה )הראשונים(  |  מ.כ באר שבע )רמות(  |  עירוני רחובות )קציר(  |  הפועל קרית אונו )אונו החדש(  |  מ.כ חולון )קציר(  |  מכבי דימונה )עירוני ע"ש נועם חיים(

 סיבוב ראשון | מחזור 5 – 1/11/2019
)סיבוב שני | מחזור 16 – 21/2/2020(

אורחתמארחת
מכבי יובלים חולוןמ.כ באר שבע 

הפועל אשדודהפועל אלטשולר שחם ראשל"צ 

א.ס SGS רמה"שמכבי ראשל"צ 

הפועל קרית אונומכבי קרית מוצקין 

עירוני רחובותבני הרצליה 

מכבי דימונהא.כ נס ציונה 

 סיבוב ראשון | מחזור 7 – 11/11/2019
)סיבוב שני | מחזור 18 – 2/3/2020(

אורחתמארחת
מ.כ יובלים חולוןהפועל אלטשולר שחם ראשל"צ 

מ.כ באר שבעמכבי ראשל"צ 

הפועל אשדודמכבי קרית מוצקין 

א.ס SGS רמה"שבני הרצליה 

הפועל קרית אונוא.כ נס ציונה 

עירוני רחובותמכבי דימונה 

 סיבוב ראשון | מחזור 6 – 8/11/2019
)סיבוב שני | מחזור 17 – 28/2/2020(

אורחתמארחת
 מכבי דימונהמ.כ יובלים חולון 

א.כ נס ציונהעירוני רחובות 

בני הרצליההפועל קרית אונו 

מכבי קרית מוצקיןא.ס SGS רמה"ש 

מכבי ראשל"צהפועל אשדוד 

 הפועל אלטשולר שחם ראשל"צמ.כ באר שבע 

לוח המשחקים
עונת 2019-2020 בליגת ווינר
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 * ייתכנו שינויים במועדי משחקים
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גטורייד
משקה הספורט
מספר 1 בעולם!

גטורייד
#עוזר לך לנצח

משקה גטורייד הינו משקה איזוטוני שמחזיר 
לגוף שלנו את מה שהוא מאבד כשאנחנו פעילים 

גופנית או כשאנחנו סתם מזיעים בימי הקיץ 
הלוהטים של ישראל.

המשקה מכיל מינרלים ומלחים וכך מחזיר לגוף 
אנרגיה בזמן פעילות גופנית ומשפר ביצועים.

בקבוקי גטורייד מגיעים בשלושה טעמים 
מרעננים: קול בלו, תפוז אדום ותפוז.

תכולה: 500 מ”ל לבקבוק

זמין למכירה על ידי טמפו, טל. 09-9660000

ספורטפקק

ארזתם לבד?

MARCO POLO המזוודות החדשות של
איכות לאורך כל הדרך מבית קל גב 

להשיג ברשתות ובחנויות התיקים המובחרות

טבלת תארים – כל הזמנים 
סה"כ גביעי מדינהאליפויותקבוצהדרוג

181634הפועל ראשון לציון1

141225מכבי ראשון לציון2

13619הפועל רחובות3

2810הפועל רמת גן4

516מכבי רחובות5

156אס"א תל אביב6

325מכבי פתח תקוה7

3-3הפועל פתח תקוה8

213מכבי תל אביב9

112מכבי רמת גן10

112הפועל הרצליה11

1-1הפועל אשדוד12

11-מכבי ארזים רמת גן13

11-מכבי רעננה14

שיאני הבקעה אישיים למשחק ליגה

הפועל פ"ת - הפועל חולון 41 - 2215שלמה הופמן101.05.1974

הפועל הרצליה - מכבי רמת גן 28 - 2120עקיבא לפלר211.04.1973

הפועל ר"ג - הפועל הרצליה 51 - 2112בני גוז329.03.1978

הפועל ר"ג - הפועל אזור 35 - 2114בני גוז414.05.1978

ארזים ר"ג - עירוני רחובות 13 - 2141שחר לוין514.12.2012

הפועל רחובות - מכבי תל אביב 34 - 1912ישעיהו ירימי604.12.1963

הפועל פ"ת - הפועל אזור 33 - 1921משה ונגלוביץ722.04.1970

הפועל פ"ת - מכבי ארזים ר"ג 39 - 1916משה ונגלוביץ822.09.1971

הפועל ר"ג - הפועל הרצליה 26 - 1920בני גוז913.12.1978

שיאים קבוצתיים למשחק בליגה הבכירה 

55 - 19הפועל ראשון לציון - מכבי רעננה2003/04התקפה קבוצתית 

1977/78הפרש שערים
2012/13

הפועל ר"ג - הפועל הרצליה
ארזים ר"ג - הפועל ראשל"צ

39 = 12 - 51
40 = 52 - 12

27 - 3 הפועל ר"ג - הפועל חולון1970/71הגנה קבוצתית

9 - 6 = 15מכבי ארזים ר"ג - הפועל רחובות1980/81מינימום שערים

45 - 39 = 84מכבי ת"א - א.כ. נס ציונה2008/09מקסימום שערים

המאמנים המעוטרים
סך תאריםגביעיםאליפויותמאמןדרוג

6713איגור ביאליק1

7310גלעד מאור2

437יעקב סנדלר )הרוסי(3

437סער פרנקל-

426יעקב סנדלר )הישראלי(4

336קובי מימון5

415אורי כהן6

415מרדכי מוקסיי-

156אולג בוטנקו7

השחקנים המעוטרים
סך תאריםגביעיםאליפויותשחקןדרוג

131225עידן מימון1
101020ז'ניה סבצ'וק2
11718מיכאל יוסיפוביץ3
9817דורון דיין4
10616וובה זייקמן5
8816יואב נאמן-
8715לייזי ורד6

תארים ושיאים במספרים
איסוף הנתונים: אלישע שוחט ז''ל 
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