
ליגת היי-סל - הליגה בכדור-סל לחברות היי-טק, למקומות עבודה מהרצליה והשרון.

משתתפות 20 קבוצות, מתקיימת באולמות בהרצליה. פרוייקט משותף עם מח' הספורט בעיריית הרצליה.
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הליגה לכדורגל שישיות )דשא סינטטי( - בכפר הנוער "אונים" בכפר סבא, )הליגה היחידה בארץ בענף זה(.

ליגת  קט-רגל )דשא סינטטי( - בספורטק העירוני הרצליה.

ליגת כדורשת נשים למקומות עבודה, לנשים בגילאי 21, לחברות היי-טק ומקומות עבודה.

כדורשת נשים בהרצליה - קבוצות הדרכה/אקדמיה, פעילות באולמות ברחבי העיר.

כדורשת נערות/ילדות - פעילות חדשה בהרצליה לכל הגילאים. 

מועדון פטנק הרצליה - פועל במגרשים בספורטק העירוני, הוקם ב- 2011.

פעילות עם אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים - קבוצת באולינג רקפת הרצליה, קבוצת

הוקי הרצליה, קבוצת כדור סל וקבוצת כדורשת.

הערות: 1. העמותה מנוהלת ופועלת בהתנדבות מלאה! אין מקבלי שכר מקרב חברי ההנהלה. היו"ר, המנכ"ל, הגזבר וכד'.
2. פעילות העמותה מתאפשרת ע"י דמי רישום קבוצות לפעילות ותמיכה מוועדת התמיכות של עיריית הרצליה. ללא תמיכה זו לא 
ניתן היה לקיים את הפעיליות הרבות 3. תודה מכל הלב למתנדבים, לרכזים, לשופטים ולכל אנשי הצוות המלווים ותורמים ממרצם 

ויכולתם להצלחת העמותה. 

בברכת הספורט
אלי הולצמן

מנכ"ל העמותה

פעילות העמותה
לעונת 2015-16

והשרון  מהרצליה  קהילתיות  ולקבוצות  עבודה  למקומות  היי-טק  לחברות  בכדור-סל  הליגה   - היי-סל  ליגת 

הספורט  מח'  עם  משותף  פרוייקט  בהרצליה.  באולמות  מתקיימת  היא  ליגות,  בשלוש  קבוצות   22 משתתפות 

בעיריית הרצליה.     רכז ומנהל הליגה: ראובן צוק.

כדורשת נשים בהרצליה - קבוצות הדרכה/אקדמיה, פעילות באולמות ברחבי העיר.

כדור עף - גברים ונשים בכל הגילאים. לחובבים/ות קבוצות אימון והדרכה.

כדורשת נערות - פעילות חדשה בהרצליה לגילאי חט״ב.

ליגת כדורשת נשים - למקומות עבודה, לנשים בגילאי 21, לחברות היי-טק בשת״פ עם איגוד הכדורשת.

הליגה לכדורגל שישיות (דשא סינטטי) - בכפר הנוער ״אונים״ בכפר סבא, (הליגה היחידה בארץ בענף זה).

הליגה בכדורגל שביעיות (דשא סינטטי) - ענף חדש וייחודי בארץ, עונה 15 של הליגה במחוז השרון.

מועדון פטנק הרצליה - פועל במגרשים בספורטק העירוני (הוקם ב- 2011).

פעילות עם אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים: קבוצת באולינג רקפת הרצליה, קבוצת כדורסל כוכבות השרון.

העמותה  פעילות   .2 וכד'.  הגזבר  המנכ״ל,  היו״ר,  ההנהלה.  חברי  מקרב  שכר  מקבלי  אין  מלאה!  בהתנדבות  ופועלת  מנוהלת  העמותה   .1 הערות: 
מתאפשרת ע״י דמי רישום קבוצות לפעילות ותמיכה מוועדת התמיכות של עיריית הרצליה. ללא תמיכה זו לא ניתן היה לקיים את הפעיליות הרבות 3. תודה 

מכל הלב למתנדבים, לרכזים, לשופטים ולכל אנשי הצוות המלווים ותורמים ממרצם ויכולתם להצלחת העמותה 
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כדורסל (היי-סל): ראובן צוק      052-2459547
כדורשת נשים: הילה ישעיהו    054-4585622
מועדון פטנאנק: יוסי זילבר       054-5850663

מידע ופרטים נוספים:   כדורגל שישיות: רועי איצקוביץ  052-8379363
                                     כדורגל שביעיות: דוד גוט           054-4748322

eliholz@gmail.com    09-9585034 :משרדי העמותה: סוקולוב 20 הרצליה, נייד: 050-5571806  פקס

רשימה חלקית של הקבוצות הנוטלות חלק בליגה:

רשימה חלקית של הקבוצות הנוטלות חלק בליגות:

 eliholz@gmail.com 09-9585034 .משרדי העמותה: סוקולוב 20, הרצליה, טל'. 09-9546204, נייד. 050-5571806 פקס

מידע ופרטים נוספים:    כדור-סל )היי-סל(   ראובן צוק      052-2459547
                                      קט-רגל                      דוד גוט          054-4748322

כדור-רגל שישיות     רועי                052-8379363
כדורשת נשים            מיטל מנשה    054-5544088

בברכת הספורט
אלי הולצמן

מנכ"ל העמותה
www.ligot-hasharon.co.il | בקרו באתר שלנו
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