
  
 

 

 בישראל  eightlifting Wמרכזי ספורט 
 

 : חיפה
 
 לימודלמרכז ים, מכון לאימונים אישי ,חיפה  MagmaFit:  שם המועדון 

 .טכניקות הרמה נכונה ,הרמות אולימפיות                         
  גברים ונשים ,לכל הגילאיםאישית מותאמות שיטות אימון                          

 
 (חיפה )מרכז הטניס , חיפה2רח' צביה ויצחק :  כתובת המועדון

  וולטינסקי דני   :איש קשר 
 3032521-052:  טלפון להתקשרות 
  dnidn@walla.co.il:  דוא"ל 

 
 

 : חיפה
 

 ,הפועל קרוספיט חיפה:  שם המועדון 
 , חיפה3ציפורה זייד דרך רחוב הדר , :  כתובת המועדון 

 אוקסאנה \יפתח שוע   :איש קשר 
 052-4796898אוקסנה - 054-7563313 יפתח: טלפון להתקשרות 

 
 פרדיס :

 

 ,מכבי פרדיס:  שם המועדון 
 כפר פרדיס:  כתובת המועדון 

  זיאד גאמוס  :איש קשר 
 052-4796021:  טלפון להתקשרות 

 
 סבא :כפר 

 

 Weightlifting,קרוספיט כפר סבא & :  שם המועדון 
 , כפר סבא 19עתיר ידע :  כתובת המועדון 

 , לנסמן נדב כפרי רון  :איש קשר 
 054-6323403 -נדב\ 054-7261419 -רון: טלפון להתקשרות 
 
 
 

 



 הרצליה :
 

 ,מכבי רומנו הרצליה:  שם המועדון 
 , הרצליה10הר מירון רחוב :  כתובת המועדון 

  עדי בראנה  :איש קשר 
 052-3276471:  טלפון להתקשרות 
 

 
 

 תל אביב :
 
 פיט-הרמת משקולות אולימפית וקרוס -מכבי ת"א:  שם המועדון** 
 (3)חניון תל אביב,  6טרית רחוב ש,  טדיון האתלטיקה הדר יוסףצאי:  כתובת המועדון 

  אמיר נחום\אלכס )שוני( מנדל  :איש קשר 
 054-5231394 אמיר נחום,יו"ר המחלקה : להתקשרות טלפון 
 telaviv.co.il-www.maccabi 
  

 אביב -אס"א תל:  שם המועדון**
 , ת''א(60מרכז הספורט באוניברסיטת ת''א )רח' חיים לבנון :  כתובת המועדון 

 גורודצקי ולדימיר   :איש קשר 
 054-5611076:  טלפון להתקשרות 
 
 ים(-אביב )בת-אס"א תל:  שם המועדון** 
 , בת ים(9בת ים, בית ספר "דרכא" )רח' אורט ישראל :  כתובת המועדון 
 מרטין גרגוריאן   :איש קשר 
 054-301487:  טלפון להתקשרות 
 

 Crossfit DaFirst אביב )ראשל"צ (-אס"א תל:  שם המועדון**
 אשון לציון, ר12ח' השר חיים משה שפירא ר:  כתובת המועדון 
 פבל קולוסובסקי   :איש קשר 
 053-7317126:  טלפון להתקשרות 
 
 
 

 ראשון לציון :
 

 (Nakash Gym)  ,מכבי ראשל"צ:  שם המועדון 
 תל אביב 3רחוב בן שמן :  כתובת המועדון 

  דוידוב יורי  :איש קשר 
 054-9252055:  טלפון להתקשרות 
 

 
 
 

http://www.maccabi-telaviv.co.il/


 : ירושלים 
 
 (Maccabi CrossFit Jerusalem)מכבי ירושלים :  שם המועדון 
 חרוצים שכונת תלפיות , ירושלים יד :  כתובת המועדון 

  פינסון ג'וש  :איש קשר 

 054-525-0576:  טלפון להתקשרות 
 

 
 

 אשדוד  :
 
 גל אולימפי אשדוד:  שם המועדון** 
 אשדוד  2חורי  הרב חים:  כתובת המועדון 

  אוזליאנר יורי  :איש קשר 

 054-4806818:  טלפון להתקשרות 
  

 מכבי אשדוד:  שם המועדון**
 אשדוד  14האורגים :  כתובת המועדון 

  ליטבינוב דוד  :איש קשר 

 050-8216535:  טלפון להתקשרות 
 

 
 באר שבע  :

 
 אס"א בן גוריון:  שם המועדון 
 באר שבע  124קיבוץ גלויות :  כתובת המועדון 

 איליה איגנטובסקי  :איש קשר 

 050-9001548:  טלפון להתקשרות 
 


