שם האגודה המבקשת

שם המתקן 1

אדם בספורט

בית זיוי

קיבוץ עינת

אדם בספורט

מועדון גודו בקיבוץ
להבות חביבה

להבות חביבה

אולם ספורט

בית חשמונאי

אדם בספורט
אדם בספורט ראשון
לציון
אדם בספורט ראשון
לציון

מרכז ספורט נחלת 360
מרכז קהילתי ניצנים

כתובת המתקן 1

איזי ג'ודו

מתנס מתן

איפון  -לקידום הג'ודו
בשרון
איפון  -לקידום הג'ודו
בשרון

קיבוץ גבעת השלושה

בית העם שדה ורבורג

רחוב ההדרים ,מושב
שדה ורבורג

אלוף הגודו באר שבע

מרכז אומנוית לחימה

באר שבע  ,התלמוד 10

אלרן

מתנ"ס ראש העין

שבזי  ,157ראש העין

ג׳ודוקאן כפר סבא

״מרכז מזור״

ה.ל.ה.ב

שדה יצחק

מועדון גודו במושב מאור

מושב מאור

אביעזר ילין  4ראשון
לציון

ויניק  39ראשון לציון

מועדון ספורט גבעת
השלושה

ג׳ודוקאן רעננה

סטודיו כושר בשדה
יצחק

ארד סימון

העצמאות  37ראשון לציון מרכז קהילתי גני ראשון

הדר  34מתן

״לב הפארק״ המרכז
הקהילתי רעננה
אולם ספורט בית ספר
אלונים

שם המתקן 2

כתובת המתקן 2

שם המתקן 3

כתובת המתקן 3

שם המתקן 4

כתובת המתקן 4

אחראי קורונה באגודה טלפון נייד אחראי

סטודיו שפיים

אולם ספורט "עלומים",
קרית אונו

קיבוץ שפיים

סטודיו נחשונים

קיבוץ נחשונים

מתנ"ס נוף ים

שדרות נווה עובד 6
הרצליה

הכפר  1קרית אונו

נחשון  16כפר סבא

0546450105

בר דואר

0525562971

אין

0000000

שמעון עשור

0528392826

רונן אשר

0507327258

עופר בן צבי

0507585866

עמית מועלם

0545499904

עמית מועלם

0545499904

יעקב דרק

0523311003

גל רוזמרין

0545241128

שוקי קואז

0522446057

יאיר שטרן  3רעננה

שוקי קואז

0522446057

שביל התלמיד  4פרדס
חנה

אסף מגנזי

0542016118

זכרון יעקוב -בר ראופמן השמורה  ,1זכרון יעקוב

הלהב

לב הפרדס

שביל תפוזים 1

הלהב

בית ספר תשרי -איציק
סמדגה

בית ספר תשרי ,נתניה

עיר ימים -איציק

הפועל איקיג'יצו

אולם ג'ודו כרכור

המייסדים 73

אולם ג'ודו יקנעם

הפועל בני ברק

הפועל בני ברק רחוב
יהונתן  10בני ברק

עלי זהב

בית מפעל הפיס שוהם

הפועל בני עייש

היכל הספורט אופק

מגדל עיר ימים  ,נתניה,
פולג
רחוב אלונים 9

אלי יארכו
קיבוץ גבעת חיים

ויצמן  64כפר סבא
גבעת חיים

מבנה של אשכול פיס
בית שמש בכתובת רח
עליית הנוער 6

חטיבת אלכסנדורי ,1
בית ספר ריגלר
נתניה
כפר הראה-
קיבוץ כפר הראה
אביב רגואן

עמישב רחוב
קהילת שיקגו 1

אלון רחימא

0505818453

אלון רחימא

0505818453

אסף נחמיאס

0545502237

רמז ממיסטבלוב

0526249991

ערבי הנחל  1בני עייש

אנגלינה אדינייב

0507285857

הפועל בת ים

מתנ"ס בית צדיק

שאול המלך 4

ארתור ריבק

526844571

הפועל בתים
הפועל גודו קריית אונו
הפועל נתניה
חברינו נגד אלימות
בישראל
חברינו נגד אלימות
בישראל
חברינו נגד אלימות
בישראל

בית הספר טבנקין
מתנ"ס בית צדיק

שאול המלך 4

שי גייזנגר

0525537777

בית ספר יעקב כהן

יצחק רבין  9קריית אונו

שלומי נמירובסקי

0502024541

תחכמוני

יהודה הלוי  ,32נתניה

ריימונד אלמוסני

0505666776

מתנ"ס רמות ספיר
חיפה

גוט לוין 22א ,חיפה

מרכז תרבות דתי לנוער
נו"ש

רח'התיכון  39חיפה

מועדון רוקו

אצ"ל  ,38טירת הכרמל

זאב קושלין

054-7120293

מתנ"ס רמת אלון חיפה

זאב וילנאי  ,2חיפה

זאב קושלין

0547120293

אולם ספורט מרכז פיס

רח'ויצמן  21טירת כרמל

סטודיו 44

רח'ארלוזורוב  44חיפה

יוניפייט חיפה

קרית חיים

רחוב דגניה 35ד

506658590

יוניפייט חיפה

מועדון ג'ודו קרית חיים

דגניה 35ד חיפה ,קרית
חיים

054-763-2054

זאב קושלין

אילנה קרטיש

0547120293

יוניפייט חיפה

עירוני א  -אולם ספורט

תל אביב  27חיפה

מיטב

אולם ספורט

חשמונאים  ,27בת ים

מיטב אילת

מועדון ג'ודוקאן אילת

מקור החסידה  9אילת

מיטב אור עקיבא

אולם אלישבע ,פרדס
חנה כרכור

מיטב אשדוד

ב״ס צמח

אולם ספורט נווה שאנן

דרך יד לבנים 198

אולם ספורט

כלנית  ,6צור הדסה

מועדון יובל ,עמיקם מ.א
רחוב רעות  1פרדס חנה
אלונה

אולם ספורט ליאו באק

דרך צרפת  90חיפה

אילנה קרטיש

0547632054

ליאור לנדסברג

0526786668

דוד בן ארבון

0505788781

רחוב רקפת  2עמיקם

0524303097

אוטם 33

קוטלר לאון

0522652748

מיטב בת ים

אולם ספורט

חשמונאים  ,27בת ים

ליאור לנדסברג

0526786668

מיטב בת ים

בית ספר ארגמן כתת
ספורט

משה לרר  29נס ציונה

מיטב ירושלים

מינהל קהילתי פיליפ לאון

צילה 8

ליאור לנסברג
השלום אבו גוש אולם
הפייס

רחוב השלום

בית ספר אבני חן

מיטב ירושלים

מרכז פיס אמנואל מורנו

גל  ,3ירושלים

מרכז פיס יצחק טוניק

יצחק טוניק  ,ירושלים
65

בית ספר אפרתא

מיטב ירושלים

האתלט

המגינים  56גן יבנה

פארק רונה,רמון

המגינים גן יבנה

מיטב ירושלים

סובאראשי

השלום  33אבו גוש

מיטב ירושלים

אולם ספורט ביהס
השבעה

השבעה  1אזור

מיטב ירושלים

מינהל קהילתי גינות העיר

עמק רפאים 12

שלוחת ארנונה הצעירה

אבני החושן 53

בית יהודית

עמק רפאים 8

גד  ,ירושלים2

ישראל אלדד 11

מיטב ירושלים

אלון שבות

אלון שבות ,רחוב מגיני
הגוש 10

נווה דניאל

מיטב מודיעין

אולם הספורט בית הספר
אסיף מודיעין

רחוב עמק בית שאן 4

אולם הספורט -בית
הספר דרכי יהודה
מודיעין

נווה דניאל רחוב חוות
כהן ר
רחוב יהלום  52ו/או
כניסה אחורית רחוב פז
 2מודיעין

מיטב נתניה

קרוספיט אבן יהודה

אבן יהודה

מועדון ג'ודו כפר חיים

כפר חיים

מיטב נתניה

אולם תרבות גנות הדר

ההרדופים  1גנות הדר

קרוספיט אבן יהודה

העצמאות אבן יהודה

אולם תרבות

מיטב נתניה

בית ספר מגד רעננה

האחוזה  105רעננה

אולם ספורט

גבעת חיים איחוד

אולם ספורט

אולם הספורט ,בית
הספר רעים

רחוב ראובן  6מודיעין
מכבים רעות

בית הספר
ענבלים מודיעין

יואל ליבסטר

0526786668
0522400313

יואל לבסטר

+972 522400313

יואל ליבסטר

0522240313

יואל ליבסטר

0522400313

יואל ליבסטר

0522400313

יואל ליבסטר

0522400313

יואל ליבסטר

0535308483

רחוב נחליאלי 4
מודיעין

טל דרור

אולם ספורט

לוחמי הגטאות 34
נהריה

מרט מרגוליס

אולם ספורט
רימלט

מעפילי אגוז  4נתניה

0528679294
0523822012

מגדל המים  1כפר
חיים
חטיבת גבעתי 31
מודיעין

0504331945

מרט מרגוליס

0504331945

מיטב ספורטלנד שוהם

אולם צוקים

הקשת  6פינת מכבים

ליעד אקו

0503909890

מיטב רחובות

מועדון הג׳ודו העירוני
רחובות

מנוחה ונחלה  58תיכון דה
שליט

גבי לאופולד

0547614428

מיטב תל אביב

מועדון ה-קרב

פלמ"ח  9קרית אתא

טטיאנה טוייטר

0525244679

מיטב תל אביב

מגוונים קריית הצעירים

שבטי ישראל 103

אלירן מלכא

0526699824

מיטב תל אביב

בית העם מושב אמץ

מושב אמץ

מיטב תל אביב

לויטן  7תל אביב בית
ספר ארזים

לויטן 7

מיטב תל אביב

קאנטרי דקל

קוסובסקי  69תל אביב

מיטב תל אביב

בית ספר אביב

לוי אשכול  94ת"א

אולם ספורט בת חפר

בי"ס אליאנס

בת חפר

בית העם יד חנה

יד חנה

0548100651

רידינג  26תל אביב

מכבי הרצליה ג'ודו

מרכז אפולוניה

נתן אלתרמן  27הרצליה

הנדיב

אולם ספורט בית ספר
הנדיב הרצליה

מכבי חיפה כרמל

מועדון הספורט מכבי
חיפה

ביכורים  17-19חיפה

מתנ'ס נרקיס קרית
טבעון

המרגניות  3קרית טבעון

יוחנני

אולם ספורט בית ספר אולם ספורט
בית ספר ברנדס
יוחנני

אולם בית ספר לב
טוב

מיכל אףרת

0545609075

אורן ארז

050-698-6787

אבישר

0542210719

דורון כץ

0505680992

מיכל האס

0546474201

מכבי מעלה אדומים

אולם הספורט שדיחמד

מרכז רפאל לג'ודו תל
אביב

מרכז קהילתי בבלי

טולדנו  6תל אביב

סיכוי לצעירים

מרכז תרבות דתי לנוער

רח התיכון  39חיפה.

עוצמת יפרח

מקלת אופקים

בן שמן 7אופקים

עמותת פיסגה
עצמה ג'ודוקאן האתלט
ראשל"צ
עצמה ג'ודוקאן האתלט
ראשל"צ
עצמה ג'ודוקאן כפר
סבא
עצמה ג'ודוקאן מרכז
פ"ת

ליאור מזור

רח הגיתית1
מרכז הספורט הדר
אפקה

קהילת קייב  3תל אהיב

מתנס ספורט ליאו באק

דרך צרפת  ,90חיפה.

מרכז קהילתי מגיד

נורדאו  63תל אביב

מרכז הספורט
הלאומי

שטרית  6תל אביב

0508595596

איתי גורן

0523464823

אילנה קרטיש

0547632054

יפרח יואב

0523897710

אולם ספורט
אולפנה ראשון
לציון

נגבה  7ראשון לציון

ערן רחמני

0522422249

ידלין

הירקון  ,4ראשל"צ

כחל שפריר

0544299564

כחל שפריר

0544299564

משפחת הג'ודו

ויצמן  24כפר סבא

גיא שמולביץ

0546966819

מועדון הג'ודו

רבקה גובר  2פ"ת

דור ורדי

0504999280

היכל הספורט קציר חולון

יצחק רבין  20חולון

כותר הפיס בת -ים

ז'בוטינסקי  3בת-ים

סטודיו בבית ספר תל
נורדאו

מנדלי  19תל אביב

חביב

אחד העם  ,7ראשל"צ

גן נחום

תמר אבן  ,9ראשל"צ

פרס נובל

הנרי קיסינג'ר ,5
ראשל"צ

בארי

כצנלסון  ,26ראשל"צ

אולם העצמאות

וילנה  ,6רמלה

סביונצר

ברקת  ,21נס ציונה

עצמה ג'ודוקאן פ"ת

תיכון נווה נחום

טופז  6באר יעקב

לירן נקש

0522997205

עצמה ג'ודוקאן תא

אולם ג'ודו

קאנטרי אורנית

ארז נבו

052-2759132

עצמה ג'ודוקאן תא

אולם ג'ודו

תיכון אורנית

ארז נבו

052-2759132

עצמה ג'ודוקאן תא

אולם ג'ודו מתנ"ס זמיר

אויערבך  3פתח תקווה

ארז נבו

052-2759132

עצמה ניפון רעות
ראק ג'ודו

אולם ספורט בית ספר
קשת

עמק זבולון  6מודיעין

איגוד רומנצקי

0546256867

ראק ג'ודו פרדס חנה

הדקלים  103פרדס חנה

אמיר קליין

0528720325

