
 

 

 

 כדורסל  הפועל עראבה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מחלקת הנוער 

 הרכז עלי מוסא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הפועל עראבה בוגרים 

 

 צפין 'ב:  ליגה

 עלי מוסא: שם רכז

 מוחמד דאהר עאסלה שם מאמן:

 רשימת שחקנים:

 אלדיה'ח עדי .1

 חאלדי מוסא .2

 נסאר אחמאד .3

 נסאר אנדרי .4

 נסאר שאדי .5

 עאסלה עמאר .6

 עאסלה מוחמד .7

 עאסלה בשאר .8

 עאסלה חסן .9

 עאסלה חוסין .10

 עאסלה אחמד .11

 עאסלה אסלאם .12

 עאסלה בהאא .13

 

 

 

 



 הפועל עראבה נוער 

 

 

 

 צפון : מחוזיתליגה

 עלי מוסא: שם רכז

 ודיע עראבי שם מאמן:

 

 רשימת קבוצות:

 בדארנה אבר'ג .1

 גזאל רחמאן עבד .2

  גזאל רחמאן עבד .3

 דאוד ורד .4

 חוסין מעגל .5

  אר'נג ויאאם .6

 נסאר ואסים .7

 נסאר אוסאמה .8

 סלימאן ורד .9

 עאסלה מוחמד .10

  עאסלה מוחמד .11

 עאסלה עומר .12

 עאסלה מוחמד .13

 עלי ויסאם .14

 

 

 

 



 

 

 

 

 הנשיםמחלקת 

 עמאר עאסלההרכז 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הפועל עראבה נשים

 

 

 ארצית צפון ליגה:

 : עמאר עאסלהשם רכז

 חטיב בושרא שם מאמן:

 

 רשימת שחקנים:

 אבראהים . בושרא1

 אברהים . אזהאר2

 אברהים . ראועה3

 אחמד . סוהא4

 אחמד . מאדלין5

 בדארנה . איה6

 נאסר . תסנים7

 נאסר . חנין8

 נאסר . יארה9

 עלי . נעמה10

 סח . אימאן11

 סח . דימא12

 סעדה . סאלי13

 



 'הפועל עראבה נערות א

 

 מחוז חיפה ': נערות אליגה

 : עמאר עאסלהשם רכז

 תסנים נסאר שם מאמן:

 שחקנים:רשימת 

 וטבא'ח בושרא

 חלו לאנא .1

 נמארנה עדן .2

 נסאר שדא .3

 נסאר וד'רג .4

 נסאר מייס .5

 סעדה יאסמין .6

 סעדי עולא .7

 סעדי עדן .8

 עאסלה תיימא .9

 עקריה שראע .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בנות  'הפועל עראבה נערות א

 

 

 מחוז חיפה ': נערות אליגה

 : עמאר עאסלהשם רכז

 לילה נסאר שם מאמן:

 

 רשימת שחקנים:

 בדארנה לביבה .1

 חוסיין איה .2

 חוסין עדן .3

 להואני איה .4

 מוחמד דימה .5

  נעאמנה מאיה .6

 עאסלה אמנה .7

 אבראהים מלאכ .8

  דראושה סומוד .9

 וטבא'ח היא .10

 חוטבא גד'ר .11

 חוסין ויאם .12

 חוסין אימאן .13

 טאהא רולא .14

 כנאענה מיאר .15

 להואני ביסאן .16

 מוסטפא אסאלה .17

 מוסטפא שהד .18

 נסאר לילא .19

 נעאמנה חלא .20



 סח נסמה .21

 יסעד ליאן .22

  עאסלה  חלא .23

 קראקרה סובחיה .24

 שלש סמיה .25

 חוסין ויאם .26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 'הפועל עראבה נערות ב

 

 

 מחוז חיפה ': נערות בליגה

 : עמאר עאסלהשם רכז

 נעמה עלי שם מאמן:

 

 רשימת שחקנים:

 בדארנה חנין .1

 בדארנה סילין .2

 יאסין עדן .3

 מוחמד איה .4

 מועד רואן .5

 נחלה מריה .6

 נסאר ארוא .7

 נסאר ד'רג .8

 סעדה שירין .9

 עאסלה רנא .10

 עסאלה שימאא .11

 סעדה אן'מורג .12

 רבאח חלא .13

 

 

 

 

 



 ילדות  הפועל עראבה

 

 מפרץ : מחוזליגה

 : עמאר עאסלהשם רכז

 אזהאר אבראהים שם מאמן:

 

 רשימת קבוצות:

 בדארנה סיריין .1

 בדארנה מייסא .2

 בדארנה מייסם .3

 דראושה נרדין .4

 חילו סארה .5

 חלו מיסם .6

 נאסאר מאסה .7

 אר'נג עדלה .8

 אר'נג מרח .9

 נסאר ביסאן .10

 נסאר גנא .11

 סח תסנים .12

 עאסלה ספא .13

 עאסלה מלכ .14

 עאסלה מלק .15

 עאסלה ערין .16

 עבירי עדן .17

 

 



 כדורעף הפועל עראבה

 הפועל עראבה בוגרים 

 

 צפון גברים ארצית ליגה:

 : נור עאסלהשם רכז

 בלאל בדארנה שם מאמן:

 רשימת שחקנים:

  עאסלה יוסף מוחמד .1

  עאסלה חדר מוחמד .2

 עאסלה אחמד .3

  עאסלה רביע .4

 עאסלה נור .5

 עאסלה מוחמד .6

 עאסלה חסן .7

 עאסלה מוסעב .8

 כנאענה המאם .9

 עאסלה חדר אחמד .10

  עאסלה עלאא .11

  נסאר ואן'נג .12

 בדארנה בלאל .13

 יראר ד'מג .14

 

 

 

 

 



 הפועל עראבה נערים

 

 צפון נערים ליגת ליגה:

 : נור עאסלהשם רכז

 עלאא עאסלה שם מאמן:

 רשימת שחקנים:

  עראבי גואד .1

  גדבאן מגד .2

 זאמל סאלח .3

 נסאר אחמד .4

 ח'ס גאזי .5

 אחמד אמיר .6

 בדארנה סאמי .7

 גזאל ראמי .8

 שלאעטה חאלד .9

  עאסלה ראמי עומר .10

  גדבאן מוחמד .11

 דראושה עומר .12

 נסאר מחמוד .13

 בדארנה בשיר .14

 להואני מוחמד .15

 עאסלה חאלד .16

 

 

 

 

 



 הפועל עראבה נוער 

 

 צפון לאומית בנים נוער ליגת ליגה:

 : נור עאסלהשם רכז

 נור עאסלה שם מאמן:

 רשימת שחקנים:

 זאמל סאלח .1

 אחמד אמיר .2

 ח'ס גאזי .3

 עאסלה ראמי עומר .4

 עראבי גואד .5

 נסאר אחמד .6

 בדארנה עובידה .7

 קראקרה מוחמד .8

 עאסלה מוחמד .9

 אר'נג מוחמד .10

 עאסלה מוסעב .11

  נסאר מוחמד .12

 בדארנה סאבר .13

 עאסלה חדר אחמד .14

 נסאר ואן'נג .15

 יראר ד'מג .16

 גזאל -עאסלה עלי .17

 עפוני קאסם .18

 

 

 



 כדורגלעראבה  הפועל

 הפועל אחווה עראבה 

 

 

 יוסי עופר שם מאמן:

 רשימת שחקנים:

 אדיב גזאוי .1

 סייף גזאוי .2

 טארק עלי .3

 רביע קראקרה .4

 מוחמד בשתאוי .5

 עיסא נסאר .6

 סאמח דראושה .7

 עלי כנאענה .8

 וסים בדארנה .9

 וסים סח .10

 בלאל סבע .11

 עבד חטיב .12

 עורסאן חמאד .13

 בהאא שאמי .14

 ריאד קדורא .15

 עלאא מנסור .16

 עבד סח .17

 צגאייחיאל  .18

 

 

 

 



 הפועל נערות כדורגל 

 

 

 

 ספאא נאבלסישם הרכז: 

 ספאא נאבלסי שם מאמן:

 רשימת שחקניות:

 פאטמה נעאמנה .1

 שיימאא נמארנה .2

 שיימאא נסאר .3

 תיימאא נסאר .4

 רובא נסאר .5

 כאמלה נסאר .6

 סיואר עכרי .7

 דוניה נעאמנה .8

 מונא בושנאק .9

 סונדוס נעאמנה .10

 חנין נעאמנה .11

 שיפאא עאסלה .12

 עדן עאסלה .13

 סלאם עלי .14

 סלמא חוטבא .15

 אמל חוטבא .16

 יארא חוטבא .17

 סאברין אומבאשי .18

 דאנא אבו שריף .19

 רים בושנאק .20

 



 הפועל ילדות כדורגל 

 

 

 ספאא נאבלסישם הרכז: 

 הדיל כנאענה שם מאמן:

 רשימת שחקניות:

 תמאר נמארנה .1

 שיימאא עאסלה .2

 תסנים עאסלה .3

 מרוה חטיב .4

 נאדא גזאל .5

 ד גזאל'רג .6

 סאמא סואעד .7

 אלין סואעד .8

 זהרה חוסין .9

 סלסביל נעאמנה .10

 חיאת דראושה .11

 מלך שאהין .12

 רהף חילו .13

 רים יאסין .14

 

 

 

 

 

 



 'הפועל ילדים ב

 

 

 רשאד דראושהשם הרכז: 

 דראושה רשאד שם מאמן:

 

 רשימת שחקנים:

 מוחמד דראושה .1

 עדי דראושה .2

 עלי דראושה .3

 מוסטפא בדארנה .4

 מוחמד בדארנה .5

 בהאא חילו .6

 מוסטפא חטיב .7

 אחמד סח .8

 מגד עאסלה .9

 ואיל נסאר .10

 קראקרהאחמד  .11

 מוחמד בושנאק .12

 בשאר להואני .13

 בשאר דראושה .14

 עמאר נעאמנה .15

 סולטאן בדארנה .16



 מועתז דראושה .17

 בהאא יאסין .18

 חאלד בדארנה .19

 מוחמד נסאר .20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אופני הריםעראבה  הפועל

 הפועל אופני הרים עראבה

 

 עלאא בכריה שם רכז:

 אחמד זידאן שם מאמן:

 שמות שחקנים:

 זמבועהמוחמד  .1

 ורד נעאמנה .2

 סעוד חטיב .3

 איואן בדארנה .4

 אייהם שלש .5

 עבדאללה נסאר .6

 סלמאן קראקרה .7

 חאלד גראד .8

 מוחמד גראד .9

 בשאר כנאענה .10

 

 

 

 

 

 

 



  עראבה שחייההפועל 

 1הפועל עראבה שחייה  

 

 : עלאא בכריהשם הרכז

 . עאטף חוסין 1שם מאמן:

 . מארתא עבאס2               

 שמות שחקנים:

 סאלח יוסף .1

 נדין בדארנה .2

 גנא נסאר .3

 הדיל דראושה .4

 איאת סעדי .5

 באסל בכריה .6

 גאד נסאר .7

 אמיר סעדי .8

 כנדה סעדי .9

 תיא שבאיטה .10

 אלאא חרבוש .11

 גואן שבאיטה .12

 גנא סעדי .13

 עבדאלה כנאענה .14

 שהד חניף .15

 טיבה מנאסרה .16
 
 
 
 
 
 
 
 



 2הפועל עראבה שחייה  

 

 עלאא בכריה: שם הרכז

 . מורסי חטיב1שם מאמן:

 . מייסאא נעאמנה2               

 שמות שחקנים:

 ריאן חוסין .1

 רים בדארנה .2

 לור סעדי .3

 עומר ענאענה .4

 חאלד גראד .5

 יזן חטיב .6

 ענאן חורי .7

 למא מנאסרה .8

 אחמד חליה .9

 מוחמד מועד .10

 מוחמד נעאמנה .11

 עמאר נעאמנה .12

 שדא נסאר .13

 מגד סעדי .14

 ביאן בדארנה .15

 מוחמד בדארנה .16

 

 

 

 

 

 



 הפועל עראבה אתלטיקה 

 הפועל עראבה אתלטיקה 

 

 

 מוסטפא שאהין שם הרכז:

 . פאדי בדארנה1 שמות מאמנים:

 . הדיל נעאמנה2                      

 שמות שחקנים:

 עלי אבראהים .1

 עלי אחמד .2

 מוחמד בדארנה .3

 מאגד חוטבא .4

 סאלח בדארנה .5

 האדי מועד .6

 מוחמד נסאר .7

 קוסאי נעאמנה .8

 ודיע סח .9

 עאסלהאסלאם  .10

 מגד עאסלה .11

 מועתז עבאס .12

 קאסם עבאס .13

 ואיל עפוני .14

 מהראן עפוני .15

 יזן שלש .16

 חוטבא נדא .17

 חוסין פאטמה .18

 חטיס כנאר .19

 חטיב מרוה .20



 חטיב שדא .21

 כנאענה מיאר .22

 מוחמד ליאן .23

 מוסטפא אסאלה .24

 מוסטפא שהד .25

 נסאר שמא .26

 נעאמנה ראבעה .27

 נעאמנה ראמא .28

 עבאס לינא .29

 שלש חנין .30

 שלש סדיל .31

 שלש טיבה .32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ענף האגרוף

 1קבוצת האגרוף  

 

 אזי'מחמוד אבו ג: שם רכז

 : מועתסם בדארנהשם מאמן

 שמות שחקנים:

 עותמאן נסאר .1

 נסאר נסאר .2

 מוחמד עאסלה .3

 איימן שמאלי .4

 לוטפי עאסלה .5

 אחמד נסאר .6

 סלימאן גברין .7

 מוחמד סעיד .8

 בשאר קראקרה .9

 עדי סואעד .10

 חסן נעאמנה .11

 אחמד נגאר .12

 מאגד חטיב .13

 מגד חטיב .14

 יאסיןפוראת  .15

 עבד אלמגיד נסאר .16

 אסמאעיל יאסין .17

 

 

 



 2קבוצת האגרוף  

 

 אזי'מחמוד אבו ג: שם רכז

 : מועתסם בדארנהשם מאמן

 שמות שחקנים:

 אבראהים כנאענה .1

 חאפד מוסא .2

 אחמד חטיני .3

 יוסף חורי .4

 איליא עואד .5

 מוחמד פתא .6

 נסר דחאברה .7

 עומר קראקרה .8

 עומר ראפע .9

 יוסף חואלדי .10

 עלי חטיב .11

 אסמאעיל חטיב .12

 מוסלם עאסלה .13

 מוחמד קראקרה .14

 מוחמד כנאענה .15

 מוחמד ראיק כנאענה .16

 האדי סח .17

 מוראד בדארנה .18

 תופיק נסאר .19

 

 

 

 



 3קבוצת האגרוף  

 

 אזי'מחמוד אבו ג: שם רכז

 : מועתסם בדארנהשם מאמן

 שמות שחקנים:

 מוחמד יאסין .1

 יזיד יאסין .2

 מועתז עאסלה .3

 עומרי נעאמנה .4

 מוחמד עאסלה .5

 ורד עאסלה .6

 סימון עואד .7

 מוחמד נסאר .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הפועל טניס שולחן

 

 

 

 

 

 

 . עלאא בכריה1 שמות הרכזים:

 . נור עאסלה2                      

 : חמי גרינברגשם מאמן

  שמות שחקנים:

 יאפא יאסין .1

 מחמוד עבודי .2

 אדם חטיב .3

 אמואג סח .4

 דונא עפוני .5

 עבד יאסין .6

 ביסאן עאסלה .7

 גינא עאסלה .8

 אחמד יאסין .9

 חוסין יאסין .10

 ליאן נסאר .11

 עביר בדארנה .12

 מוהנד בדארנה .13

 ראמא יאסין .14

 סאלח בדארנה .15

 

 

 

 

 

 

 



 אולטמייט פייס 

Hakuna Matata 

 

 שדא נסאר שם רכזת:

 . שדא נסאר1שמות מאמנים:

 ל וינר'. ריצ2                      

 . עומרי מורין3                      

 שמות שחקנים:

 עז אלדין סעדי .1

 ביסאן נסאר .2

 נעאמנההיבה  .3

 למא בדארנה .4

 ליאנא סעדי .5

 מוחמד כנאענה .6

 מוחמד בדארנה .7

 מפלח בדארנה .8

 נדא בדארנה .9

 רזאן עיאדה .10

 רוא נסאר .11

 ריתא נעאמנה .12

 סלמא נעאמנה .13

 סוסן בדארנה .14

 ואפי סעדי .15

 מוחמד נעאמנה .16

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   'פרחי ספורט שלב ב
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כדורסל פרחי ספורט

 בנות כדורסלפרחי ספורט 

 

 נעמה עלי :שם רכזת

 נעמה עלי: שם מאמן

 איאן דראושה .1

 איה סולימאן .2

  אלאא עאסלה .3

  זינה בדארנה .4

  טוליב נסאר .5

 ליאן דראושה .6

  מאריא יוסף .7

   מירא עאסלה .8

  נגם בדארנה .9

   סגא דראושה .10

  סהר חוסין .11

  סיליאן שלאעטה .12

  עדן נסאר .13

  ראמא רבאח .14

  רימה נחלה .15

 סלמא דראושה .16

 פאטמה דראושה .17

 רואא עאסלה .18

 יאסיןדונא  .19

 רנים יאסין .20

 זינה עאסלה .21

 נור מועד .22

 עדן שחאדה .23

 מייסאא בכריה .24

 ירין בדארנה .25



 בנים כדורסלפרחי ספורט 

 

 נעמה עלישם רכז: 

 שאדי נסאר: שם מאמן

 רשימת שחקנים:

  איואן יוסף .1

  אסלאם עאסלה .2

   מגד עאסלה .3

  מוחמד בדארנה .4

  מוחמד בכרייה .5

  מוחמד נסאר .6

  מוחמד עאסלה .7

  סאלח חילו .8

  סייףסייף  .9

  עאדל סעדה .10

 עלי עאסלה .11

 

 

 

 

 

 

 

 



 כדורעף פרחי ספורט 

 פרחי ספורט כדורעף בנים

 

 : נור עאסלהשם רכז

 נור עאסלה שם מאמן:

 רשימת שחקנים:

 עאסלה בראא .1

 יאסין גאד .2

 עאסלה גאזי .3

 עאסלה חוסין .4

 עאסלה יוסף .5

 עאי כנאן .6

 עאסלה מהדי .7

 חוסין מוחמד .8

 מוסטפא נסאר .9

 עאסלה מוראד .10

 כנאענה מימון .11

 עאסלה מנהל .12

 סייף סייף .13

 נגאר קאיד .14

 עאסלה קאסם .15

 

 

 

 



 פרחי ספורט כדורעף בנות

 

 : נור עאסלהשם רכז

 עלאא  עאסלה שם מאמן:

 רשימת שחקנים:

  עאסלה אלאא .1

  בושרא  נסאר .2

 גואן שבאיטה .3

 דוניא עאסלה .4

 חנאן שלאעטה .5

 טיבה נסאר .6

 לילא נסאר .7

 למא מנאסרה .8

 נדא נסאר .9

 נסאר סיואר .10

  זאמלפאטמה  .11

 בכרייה רחמה .12

 שרה חוסין .13

 שרה עאסלה .14

 תיא שבאיטה .15

 

 

 

 

 



 כדורגלפרחי ספורט 

   ריאל מדריד – 1פרחי ספורט כדורגל בנים 

 

 

 רשאד דראושהשם הרכז: 

 שמות מאמנים:

 דראושה . רשאד1 

 . עיסא נסאר2

 . מנאר דראושה3

 . בלאל נעאמנה4

 . מחמוד נעאמנה5

 . סאמח דראושה6

 . חאלא אחמד7

 נרמין אחמד. 8

 . שיימאא נסאר9

 . תיימאא נסאר10

 שמות שחקנים:

 תיים סעדי .1

 יוסף עאסלה .2

 מחמוד נעאמנה .3

 חאלד יאסין .4

 האדי נסאר .5

 אמיר יאסין .6

 חוסין עאסלה .7

 עז אלדין כנאענה .8

 מוחמד נמארנה .9

 יזן כנאענה .10

 אנס עאסלה .11



 ד חטיב'מג .12

 יוסף זערורה .13

 עאמר חטיב .14

 מוחמד עאסלה .15

 עואד 'ורג'ג .16

 מוסטפא חטיב .17

 יוסף חטיב .18

 לוטפי חטיב .19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ריאל מדריד   – 2פרחי ספורט כדורגל בנים 

 

 

 רשאד דראושהשם הרכז: 

 דראושה רשאד . 1שמות מאמנים:

 עיסא נסאר. 2                          

 

 שמות שחקנים:

 מוחמד חטיב .1

 מוחמד נסאר .2

 עומר נסאר .3

 אדם חוסין .4

 מוחמד בושנאק .5

 חטיבשוקרי  .6

 אחמד שלש .7

 אר'אבראהים נג .8

 מוחמד שאהין .9

 מוהנד סואעד .10

 אייסם חטיב .11

 בשאר חטיב .12

 שאדי יאסין .13

 מוחמד עראבי .14

 שריף בכריה .15

 אחמד גזאל .16

 עבד אלרחמאן גזאל .17

 מוחמד בדארנה .18

 מוחמד נעאמנה .19

 

 

 

 



 ריאל מדריד  – 3פרחי ספורט כדורגל בנים 

 

 

 רשאד דראושהשם הרכז: 

 מנאר דראושה . 1 שמות מאמנים:

 בלאל נעאמנה .20

 שמות שחקנים:

 מוחמד נגאר .1

 אחמד להואני .2

 רשאד נמארנה .3

 מוחמד יאסין .4

 יוסף שלש .5

 יזן בדארנה .6

 אמיר דראושה .7

 מוחמד נמארנה .8

 מוחמד בכריה .9

 סעיד שלש .10

 בלאל סח .11

 סמיח יאסין .12

 בכר נסאר .13

 באסל חטיב .14

 שאכר חטיב .15

 בהאא בכריה .16

 ורד דראושה .17

 האדי עאסלה .18

 אבראהים נסאר .19

 

 

 

 



 ריאל מדריד   – 4פרחי ספורט כדורגל בנים 

 

 

 רשאד דראושהשם הרכז: 

 מחמוד נעאמנה . 1 שמות מאמנים:

 סאמח דראושה  .21

 שמות שחקנים:

 אדם נסאר .1

 מוחמד חטיב .2

 חוסיןנסאר .3

 טארק חטיב .4

 ורד נאבלסי .5

 יוסף קואטין .6

 שאכר סעדי .7

 בכר סעדי .8

 פואאד יאסין .9

 אחמד נעאמנה .10

 עלי יאסין .11

 יאן נעאמנה .12

 דראושההאדי  .13

 באסל דראושה  .14

 אייהם יאסין .15

 עלי עראבי .16

 סעיד נסאר .17

 מוחמד נסאר .18

 ודיע סח .19

 

 



 ריאל מדריד  – 5פרחי ספורט כדורגל בנים 

 

 רשאד דראושהשם הרכז: 

 חאלא אחמד . 1 שמות מאמנים:

 נרמין אחמד  .22

 

 שמות שחקנים:

 בשאר בכריה .1

 רןסל סח .2

 כרים בדארנה .3

 ד עאסלה'מג .4

 עומר כנאענה .5

 בכריהמוחמד  .6

 פאיז נמארנה .7

 מוחמד חטיב .8

 ריאן שמאלנה .9

 מוחמד חרבוש .10

 יזן דראושה .11

 מוחמד יאסין .12

 סמיר בכריה .13

 מרואן דראושה .14

 אחמד נעאמנה .15

 בשאר בדארנה .16

 מוחמד בכריה .17

 אמיר נעאמנה .18

 
 

 

 

 

 



 ריאל מדריד  – 6פרחי ספורט כדורגל בנים 

 

 רשאד דראושה שם הרכז:

  שיימאא נסאר . 1 שמות מאמנים:

 תיימאא נסאר .23

 שמות שחקנים:

 גאבר בדארנה .1

 סיראג סואלחה .2

 עומר שלש .3

 אדהם כנאענה .4

 מוסטפא סעדי .5

 עלי דראושה .6

 חאלד בדארנה .7

 מוחמד עאסלה .8

 בדר עאסלה .9

 מוחמד יאסין .10

 ורד חילו .11

 מחמוד נסאר .12

 עומר חרבוש .13

 מוסטפא כנאענה .14

 ד דראושה'וג .15

 טארק שמאלי .16

 

 

 

 

 

 



 אופני הריםפרחי ספורט 

 1פרחי ספורט אופני הרים 

 

 עלאא בכריה שם רכז:

 אדהם גראד שם מאמן:

 שמות שחקנים:

 כרמל חטיב .1

 אייהם נסאר .2

 פוזי שמאלי .3

 חאלד שמאלי .4

 בדארנה 'פרג .5

 אחמד כנאענה .6

 יזן גנאים .7

 גליל זאמל .8

 סולטאן כנאענה .9

 ראמי דראושה .10

 ריאן דראושה .11

 סעיד יאסין .12

 

 

 

 

 

 

 

 



 2פרחי ספורט אופני הרים 

 

 עלאא בכריה רכז:שם 

 אדהם גראד שם מאמן:

 שמות שחקנים:

 מוחמד גראד .1

 חאלד גראד .2

 סעוד חטיב .3

 איואן בדארנה .4

 חאלד בדארנה .5

 מוחמד שמאלי .6

 בשאר כנאענה .7

 יזן חטיב .8

 בשאר חטיב .9

 סלמאן קראקרה .10

 אייהם שלש .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1פרחי ספורט שחייה  

 

 : עלאא בכריהשם הרכז

 מייסאא נעאמנה שם מאמן:

 שחקנים:שמות 

 מוחמד סעדי .1

 מוחמד נעאמנה .2

 תסנים חרבוש .3

 ביאן סעדי .4

 עותמאן דראושה .5

 הנד נעאמנה .6

 עלי רבאח .7

 עדן שאהין .8

 מוחמד חטיב .9

 מגד קראקרה .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2פרחי ספורט שחייה  

 

 

 : עלאא בכריהשם הרכז

 עאטף חוסין שם מאמן:

 שמות שחקנים:

 עדן נעאמנה .1

 ראיה בדארנה .2

 מוחמד גראד .3

 ראמא רבאח .4

 מוחמד חלוה .5

 ביסאן בכריה .6

 יארא יאסין .7

 נדא רבאח .8

 בילסאן כנאענה .9

 הדיל אסמאעיל .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3פרחי ספורט שחייה  

 

 : עלאא בכריהשם הרכז

 מורסי חטיב שם מאמן:

 שמות שחקנים:

 מחמוד חניף .1

 אמנה שאטר .2

 מגד חרבוש .3

 מאמון סלימאן .4

 רואה עראבי .5

 מימוד עראבי .6

 יאפא נסאר .7

 סלמא עלי .8

 ליאן עלי .9

 דאנא נעאמנה .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4פרחי ספורט שחייה  

 

 מורסי חטיב: שם הרכז

 מדלין אחמד שם מאמן:

 שמות שחקנים:

 וסים נסאר .1

 מהדי נסאר .2

 סיואר שלש .3

 אמיר בדארנה .4

 גואן קראקרה .5

 לנא רבאח .6

 באסל חטיב .7

 חאפד אסמאעיל .8

 לנא רבאח .9

 ורד דראושה .10

 ראמא רבאח .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אולטימית פייס  פרחי ספורט 

 Trouble Pandas 

 

 שדא נסאר שם רכזת:

 . שדא נסאר1שמות מאמנים:

 ל וינר'. ריצ2                      

 . עומרי מורין3                      

 שמות שחקנים:

 עדן עברי .1

 עדן חטיב .2

 עדן נסאר .3

 עלי שאהין .4

 ענאן חורי .5

 ביסאן בדארנה .6

 חלא בדארנה .7

 גואן שבאיטה .8

 נעאמנהחאלד  .9

 למא מנאסרה .10

 מיאר חוטבא .11

 מוחמד נסאר .12

 רהף חטיב .13

 ראזי יאסין .14

 רים בדארנה .15

 סארא נסאר .16

 שדא נסאר .17

 תיא שבאיטה .18

 יארא נעאמנה .19

 ימאן בדארנה .20



 

 כדוריד 

 כדוריד בניםפרחי ספורט 

 

 

 

 עלאא בכריה שם רכז:

 עלאא בכריה שם מאמן:

 שמות שחקנים:

 להואני יזן .1

 כנעאן מגד .2

 מוסטפא מוגרבי .3

 נגאר מוחמד .4

 נעמנה מוחמד .5

 חוטבה מחמוד .6

 שמאלי מחמוד .7

 עודאי נעמנה .8

 חוטבא סעיד .9

 נעאמנה עלי .10

 נעאמנה עלי .11

 מוסטפא שמאלי .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ותכדוריד בנ פרחי ספורט

 

 

 

 

 

 

 עלאא בכריה שם רכז:

 עלאא בכריה שם מאמן:

 שמות שחקנים:

 גואן שבאיטה .1

  טיבה להואני .2

 יזן שלש .3

 נדה עלי .4

 נרדין להואני .5

 בדארנהעדן  .6

  ראמא רבאח .7

 רנה מאדי .8

 רנים שאהין .9

  שרה שאהין .10

 תיא שבאיטה .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 אתלטיקה 

 בנים   אתלטיקה  פרחי ספורט

 

 

 

 מוסטפא שאהין שם רכז:

 שאהין מוסטפא. 1 :שם מאמנים

 . פאדי בדארנה2                       

 הדיל נעאמנה. 3                       

 שמות שחקנים:

  עאסלה אסלאם .1

 מועד האדי .2

 סח ודיע .3

 עפוני וואל .4

 בדארנה חוסין .5

 שלש טיבה .6

 בדארנה ליאן .7

 עאסלה ד'מג .8

 נסאר מוחמד .9

 עפוני עובידה .10

 נסאר שמא .11

 

 

 



 

 ותבנ  אתלטיקה  פרחי ספורט

 

 

 מוסטפא שאהין שם רכז:

 שאהין מוסטפא. 1 :שם מאמנים

 . פאדי בדארנה2                       

 . הדיל נעאמנה3                       

 שמות שחקנים:

 אחמד להואני .1

 אנס חןטבא .2

 גנא דראושה .3

 יוסף קראקרה .4

 יזן שלש .5

 שלש מחמוד .6

  נדא חוטבא .7

 סאלח בדארנה .8

 סדיל שלש .9

 סלמה בדארנה .10

 שדא חטיב .11
 
 
 
 
 
 
 
 

 


