אגודות אתלטיקה בישראל
שם האגודה
א.ס .רמת -השרון
אס"א טכניון
"לידר" ירושלים
אתלטי יד ליבוביץ'

ע.ל.ה רעננה

שם מנהל
שמואלי זהבה
בוריס בייטמן

כתובת
המייסדים  36רמה"ש
היחידה לספורט קר יית הטכניון חיפה

דני וולפברג
אלכס אברבוך
מולי מלכא
אריה קורצ'ק – רכז
אלכס אברבוך
מולי מלכא
אסף לוזון – רכז

ברקת  1א' זיכרון יעקב
אצטדיון גבעת רם ירושלים
מכון וינגייט ,1 ,נתניה

050-9671553

מוסטפא שהאין
איילות מועדון ישראלי לרצים
הפועל חולון
הפועל כפר סבא

יובל רייז
ראובן שלמה
רובין שירה
גור אמנון

אצל זיו ,מבוא גילת  3ב' ת"א
אנה פרנק  40בת-ים
עיריית כפר-סבא :ת.ד ,25 .כפר סבא
התחייה  ,17/3כפר סבא

הפועל עמק חפר

מ.א עמק חפר ליד מדרשת רופין
סמטת הכ"ג  41כפר ויתקין
הרב עוזיאל  54באר יעקב
עין צורים  5ראשל"צ
ת.ד ,4354 .באר שבע

הפועל אתלטי אורן השרון

מכ .הישגים ראשל"צ
מכ .הישגים מערב ראשל"צ
אתלטי הנגב
מכבי חיפה כרמל
מכבי תל-אביב
סוללים ירושלים
עירוני אחי נצרת

עמותת הצבי
מועדון ארוחת הבוקר

09-799331

153506905880

054-5803800
052-5738600
050-6905880

comicarne@walla.co.il
averbukh593@gmail.com
muli144@gmail.com

מנחם בגין  1/27נתניה
שפיגלמן  16/16נתניה
עיריית רעננה ,אחוזה 103
ערבה  31נתיבות
עמותת הפועל לקידום הספורט,
ת.ד  ,106עראבה
כפר עראבה

הפועל עירוני עראבה

דהן ציון
דרור חג'בי
נסאר מוחמד

טלפון
077-5491998
04-8292278
04-8293036

פקס
077-5491998
04-8222435

סלולרי
050-8555864

דואר אלקטרוני
zehavashmueli@gmail.com
sport@asat.org.il

09-7610336

09-7610705

04-8789666

153526500231

052-3659199
054-3120445
052-6500231
050-2515693

03-5513697
09-7640836
09-7442801
04-6251050

mostafa_shahin@hotmail.com
ayalot.clubs@gmail.com
shlomor@reh.co.il
shirar@ksaba.co.il
guramnon@gmail.com

077-3298580
03-5510795
09-7646450
09-7442801

052-4840896
052-3839636
050-3166502
052-8893484

04-6251005
054-7390259

054-9290066
054-7390259
052-6685747
052-3215938
052-4606713
052-9202020
054-9991012
054-4545389
054-4655694
050-4434349
054-6306962
050-6687801
054-5419357
054-4513093

philis@inter.net.il
igortorgman@gmail.com
hesegimg@gmail.com
herschbrand@walla.co.il
bosh1947@gmail.com
eliazerb@gmail.com
gold_home@walla.co.il
lion@maccabi-telaviv.co.il
gersh_shakespear@walla.co.il
ruutbenyosef@gmail.com
wmichal62@gmail.com
doa_sliman@yahoo.com
raji.s@nazareth.muni.il
blahmanmark@gmail.com

052-8680230
058-4222666

wosihun@walla.com
rafiayalon@gmail.com

פיליפ סימון
איגור תורגמן
עומרי דמלין
ארנסטו הירשברנד
שפירא ברוך
אליעזר בן הרוש
גולדשטיין פרדי – רכז
ליאון ישראלי
גרשקוביץ גרש – רכז
רות בן יוסף – יו"ר
מיכל וולר
דועא סלימאן ח'טיב
ראג'י סרוג'י
מארק בלייכמן – רכז

אהוד מנור  ,10/821קרית מוצקין

04-8750827

מפרץ שלמה  1/5אריאל

077-2068578

הגואל  21אפרת
 3021נצרת ת.ד4041 .
עיריית נצרת ,ת.ד  ,31.נצרת
תבור  ,11/3מגדל העמק

04-6464646
04-6406475
04-6540442

04-6464646
04-6453185
04-6540442

גאשה רחמים
רפי איילון

שד' גת  ,157קריית גת
קבוץ עין גדי

0722830149

077-9304107
08-6584125

03-9653232
03-9697897

muli@leader-ac.co.il
assaf.luzon@gmail.com
ziond@raanana.muni.il
dror21128@walla.com
naasar@netvision.net.il

03-9581305
08-6414177
04-8750827
03-6449300
077-2068578

אתלטיק קלאב פ"ת
אתלטיקה גלילית
אתלטי הסמטה דרום ת"א

ז'אנה מטריק
שי בית הלוי
יובל כרמי
רותם גינוסר

הרצל  ,17פתח-תקוה
קיבוץ כפר סאלד ,ד.נ .גליל-עליון
הרב ברלין  ,45ירושלים
ביאליק  ,20ת"א

הפועל עירוני עפולה
הפועל בועינה נוג'ידאת

דני דסטה
משהור נוג'דאת
ראניה – רכזת
בוחבוט מאיר

הרצוג  ,20דירה  1עפולה

הפועל רצים בעבודה

חגית אמסלם

העמותה לקידום הספורט
גבעתיים

עמוס פרישמן
דקלה דרורי

סמטת צבייה  6גבעתיים

מכבי אתלטיקה נס ציונה

ברוך קריצשטיין

ביאליק  19נס ציונה

הפועל עמק הירדן

054-7684464
052-4286537
050-6535715
050-6500917

zmetrik@gmail.com
shay.running@gmail.com
yuvalgila@yahoo.com
genossaro@gmail.com
dannyd@afula.muni.il
mshhorn@gmail.com
rania.n2011@gmail.com
bohbot55@bezeqint.net

03-9040599
04-6949487

052-3421313

hagit@hapoel.org.il

03-5718368

03-7948511

054-7536892
054-7004009

amosf@givatayim.muni.il
dikaladrori@gmail.com

08-9473932

052-8885416

077-9301567

baruchkr54@gmail.com

04-6949487

050-3199316
054-4905116

04-6705001
הכלניות  ,70גבעת אבני ,גליל תחתון

04-6779219

04-6751544

052-2833704

