
054-4312345tabletennisoffice@gmail.com03-6442503077-4701514משה ישראלי תל אביב10שיטרית 

כל הקבוצותאליצור קריית אתא
ס הצבי"ביה

 ישראל

,מאחורי הספריה, רחוב רמז

קרית אתא
054-9991157יעקב בקר

solo100@inter.net.il,

bakerj@zahav.net.il
04-844919004-8455343

ר"ס שז"ביהכל הקבוצותש"א בן גוריון ב"אס
,63רחוב מבצע עובדה 

באר שבע
052-6839374mendelnn@gmail.com08-646168808-6472867רועי נתיב

'אולם בארצית גבריםא טכניון"אס
,קרית ההטכניון

חיפה
054-2423008sport@asat.org.il04-829303604-8222435בוריס בייטמן

ס ישורון"ביהכל הקבוצותראשון לציון' מיכה'ר "בית
שיכון , 13רחוב ירמיהו 

ראשון לציון, המזרח
052-3358853Yaniv11078@gmail.com03-651981703-6519817יניב שרון

,2רחוב טשרניחובסקי ס חזון יעקב"ביהלאומית נוער

אשדוד לאומית גברים

ועל נשים

ת"ישיבת אמיכל הקבוצותר באר שבע"בית
,5רחוב מבצע יואב 

באר שבע
050-8377528danibl10@walla.com08-648987508-6491836דני בלנרו

אולם התרבותכל הקבוצותר חדרה"בית
פינת, רחוב שלום שבזי

אליכין, העפרוני
054-5501052שרית חוזה

safriu@013.net, 

Saraleh41@gmail.com
04-633477904-6220996

אולם פייסכל הקבוצותר רמלה"בית
,רחוב מבצע משה

רמלה
052-7387000benziblank@yahoo.com*******08-9301337אהרון בלנק

ס התומר"ביהכל הקבוצותש"ברקים לבנים ב
,25רחוב מבצע נחשון 

באר שבע

דמיטרי 

אסקוטסקי
052-8270063gtunyan@hotmail.com**************

"האיריסים"פייס כל הקבוצותהישגי כרמיאל
,65רחוב חוחית 

כרמיאל
050-6221489hesegikarmiel@walla.co.il04-958098904-9588326איתן וידר

ס בקה"מתנכל הקבוצותרבייה'הפועל בקה אל ג
,רחוב מחמוד דרויש

בקה אל גרבייה
050-3633399mhmod_86@hotmail.com04-638414204-6280610נאייס מחמוד'ג

ס חופית"ביהכל הקבוצותהפועל חיפה
,3רחוב החיננית 

חיפה
052-8363071ilanavivi@walla.co.il04-833371904-8709839אילן אביבי

050-2040588gabarin1@walla.com04-631229504-6312295ברין'מוסטפא גאום אל פחםב ואדי נסור"חטכל הקבוצותהפועל אום אל פחם

ס מצפה ים"ביהכל הקבוצותהפועל אילת
,12רחוב דקר 

אילת
*******050-8780000technoam@bezeqint.net08-6371518אלי לוי

ס ארנון"ביהכל הקבוצותהפועל ארנון רמת גן
,4רחוה החולה 

רמת גן
052-3648025elensky@lnsport.com052-336370603-5742699רומן אלנסקי

ס רננים"ביהלאומית גברים
,16רחוב אבן עזרא 

אשדוד
08-855936908-8563499

ס חזון יעקב"ביהשאר הליגות
, 2רחוב טשרניחובסקי 

אשדוד
08-855936908-8563499

052-8770980prives-o@zahav.net.ilמאיר פריבס

050-5773847uri1953@gmail.com08-858587108-8587358אורי צבעוני

מושב אורותבית העםכל הקבוצותהפועל באר טוביה

נציג האגודה

2016-2017כתובות אולמות ומנהלי אגודות לעונת המשחקים 

052-3690609arkady48@012.net.il08-8604412ארקדי ברבר

פקס

הפועל אשדוד

ר אשדוד"בית

טלפון ל"כתובת דואטלפון נייד

052-8844154rozenroi@gmail.comרועי רוזנבלט

ס רננים"ביה
,16רחוב משה אבן עזרא 

אשדוד

08-8643167

איגוד טניס שולחן בישראל

כתובת האולםשם האולםליגההאגודה
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ר"ס שז"ביהכל הקבוצות
,63רחוב מבצע עובדה 

באר שבע

תיכון טוביהוקב נוער
, 26רחוב דוד הראוהבני 

שכונה נחל עשן

052-3282820raidiboim@gmail.com03-552399803-5060767בן ציון ריידיבויםבת ים , 15פרץ . ל. רחוב יס יובל"ביהכל הקבוצותהפועל בת ים

050-9903018shimitenenboim@gmail.com050-499914904-6760556שימי טננבויםכפר הנוער כדוריס כדורי"ביהכל הקבוצותהפועל גליל תחתון

ס התבור"ביהכל הקבוצותהפועל חולון
, 13רחוב התבור 

חולון
050-4258536olga15_06@yahoo.com03-651278703-6096021ניסים ארגיל

אולם מרכז פיסכל הקבוצותהפועל טירת הכרמל
, 21רחוב ויצמן 

טירת כרמל
050-8213832eliko_k@walla.com04-857355404-8581076אליקו קורקוס

כל הקבוצותש ראשון"הפועל טנ
ס יסוד"ביה

המעלה

,7רחוב צמח 

 ראשון לציון
050-6215556assafgonen@hotmail.com08-910987008-9109870אסף גונן

י בית וגן"תלכל הקבוצותהפועל ירושלים
,12רחוב וולטה עילית 

 ירושלים
050-6210042dudika6@yahoo.com02-672990302-6559647דודיק אלטרץ

"הראל"ס "ביהכל הקבוצותהפועל כפר סבא
,70רחוב תל חי 

כפר סבא
054-2536725יואל שוהם

yoel.shoham@gmail.com

danyn7@gmail.com
09-740764109-7407641

כל הקבוצותהפועל לוד
מפעל הפייס

 גני אביב

,רחוב ארבע העונות

לוד
052-2547913Karinia@012.net.il09-9503345072-3377488יצחק אברמוביץ

י בית וגן"תלכל הקבוצותהפועל מבשרת ציון
,12רחוב וולטה עילית 

 ירושלים
052-4263666talwiener@gmail.com02-529719702-5797197טל וינר

ס תומר רחל"ביהכל הקבוצותהפועל מעלה אדומים
, דרך מדבר יהודה

מעלה אדומים, כיכר יהלום
050-5237727shermana@netvision.net.il02-535558402-6669289אלכס שרמן

ס גולן"ביהכל הקבוצותהפועל נצרת עילית
,שכונת ספיר, חני סנטר

 נצרת עילית
052-3678994lidiad@012.net.il077-757426204-6500849יוסי דרוסקין

כל הקבוצותהפועל עירוני צפת
ס"אולם ביה

'מ ב"מ

,1רחוב בת הרים 

צפת
050-8434029menahem.m@ziv.health.gov.il04-692147904-6828017מנחם מוטעי

אבישורכל הקבוצותהפועל ערד
,49רחוב חן 

ערד
052-2709977sport@matnas-arad.org08-995003208-9973097יפים גלייזר

ס הראל"ביהכל הקבוצותהפועל קריית מלאכי
,3רחוב שושנים 

קרית מלאכי
*******050-6440815yogevshul@walla.com077-5240790יוגב שול

שילהכל הקבוצותהפועל קרית אונו
, 6ל "רחוב קק

קרית אונו
hapoelkottc@gmail.com

ס היובל"ביהכל הקבוצותהפועל רעננה
פינת קרן , ל"רחוב החי

רעננה, 20היסוד 
raananattc@gmail.com

ס בארי"ביהכל הקבוצות נתניה2007ש "טנ
,18ג "רחוב יל

 נתניה
054-2777667idobensimhon@gmail.com09-834640409-8346404עידו בן שמחון

ס ארנון"ביהכל הקבוצותא"ש בבלי ת"טנ
,4רחוב החולה 

 רמת גן
*******054-4291958muraricaitanya@gmail.com03-5442161מנחם שטיין

052-2626694mendelnn@gmail.com08-641531508-6415315 מנדל ניימןהפועל באר שבע

052-8386866052-838686603-6208388גל שמואל
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ס ראשונים"ביהכל הקבוצותש נס ציונה"טנ
,17רחוב המנין הראשון 

 נס ציונה
054-4215301benziblank@yahoo.com******08-9301337בנצי בלנק

ס נירים"ביכל הקבוצותטניס שולחן חיפה
, 6רח יהושפט המלך 

חיפה, נווה דוד
******052-8536138ariksha78@gmail.com077-6626135אריק שפירא

054-6484068evgeni@tt-academy.co.il*******04-8576034יבגני רובמן

********************************054-6092094גנדי אוקון

ס כצנלסון"ביהכל הקבוצותגבעתיים.ה.ק
פינת , 24רחוב הכנסת 

גבעתיים, המעיין
052-5795082liron.home@gmail.com03-731511603-5718368לירון כרמל

כל הקבוצותש נתניה"מועדון טנ
, אולם הספורט 

ס איתמר"ליד ביה

,5רחוב יאיר 

נתניה
052-2753834geniagure@walla.co.il09-835948709-8919924מיכאל גורביץ

ס בר אילן"ביהכל הקבוצותס כפר יונה"מתנ. מכ
,54רחוב ההדרים 

כפר יונה
052-3375465benny_tennish@walla.co.il09-8342453077-4324478בנימין גליק

כל הקבוצותא"ת' פרנקי'מכבי 
ס בבלי "ביה

ירושלמי

9רחוב הרצוג 

א" ת
052-8444859ybogen@gmail.com03-613319603-6449300יעקב בוגן

שמואל הנגידכל הקבוצותמכבי בני הרצליה
,21רחוב שמואל הנגיד 

הרצליה
******************054-8078200iziekc@gmail.comאיציק כהן

ס גבים"ביהכל הקבוצותש"מכבי גבירול ב
מול קניון שאול המלך

 באר שבע
054-4761827davidko2@clalit.org.il08-642327108-6423271דוד קופיטמן

כל הקבוצותמכבי דימונה
*************** 054-3044710pavelfrn@gmail.comפבל פרנקלדימונה, 1רחוב בן גוריון תיכון להמן

מכבי זכרון יעקבכל הקבוצותמכבי זכרון יעקב
,1רחוב הברושים 

זכרון יעקב
050-5393491adiroz8@walla.com04-639698104-8713851עדי רוזנבאום

אולם רותםגברים' אמכבי כפר המכביה
רחוב , כפר המכביה

ג"ר, 7ברנשטיין 
052-2997459vered1410@gmail.com077-203096103-5740032ורד קלישק

ארצית נוער

לאומית גברים

, רחוב הרצוגס בכור לוי"ביהכל הקבוצות

רחובות
rshlomov@elta.co.il08-8572498     08-8698112  052-6040272רמי שלומובקרית גת, 7עתניאל בן קנז "הרצל"ס "ביהכל הקבוצותקרית גת. ק.מ

050-2698002ernest5@zahav.net.il08-689817208-6898172ארנסט קלדררואולם הספורטקיבוץ כרמיהכל הקבוצותמכבי שדרות

אולם ספורט רביןכל הקבוצותמכבי שוהם
,3רחוב הנרקיס 

 שוהם
050-2222107Asjudaica@gmail.com077-5125144077-2018901עדי סידלר

עכוס לקציני ים"ביהכל הקבוצותש ראשון"פינג פונג טנ

כל הקבוצותקריית מוצקין.  ה.ק
מרכז טניס

 שולחן

 5יוסף אלמוגי ' רח

מוצקין. ק

כל הקבוצותש חיפה"כרמל מרכזי טנ

מכבי רחובות

054-435501604-8779276 liova3@walla.com04-8779276

'ס עירוני ה"ביה
, 11רחוב ביכורים 

חיפה

ishaya.yarimi@gmail.com08-939044108-9452507

לובה יוסלבסקי

רחובות, רחוב מנוחה ונחלה תיכון דה שליט
054-4440496ישעיה ירימי
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