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 כתובת מגרש טלפון מאמן טלפון ראש קבוצה הקבוצה שם

 5439221352 אלישע דמטאו 2420542000 דוד בזונך יהלום שחור חיפה
ס טירת "מתנ

 הכרמל
 2452092424 סלש אלמו 2425544000 בקלה אסממאו אביסנייה חיפה

 0506778067  יוני דמסה 2452424294 שלמה אדיסו יהלומי נתניה
לוי אשכול 

 נתניה,81

 ס אורט גוטמן"ביה 2450029494 יוסי אסרסה 2450545002 אברהם עזרא עתידי נתניה

 2404294449 יעקב אבבה 2404294449 אבי קיברט יבנה אחים לנצח
פרדס  ס"ביה
 יבנה,צפוני

 2402404949 אבי סימו 2404422552 אלי ווסה לב המעברה יבנה

 2452422909 ליאור גרמאי 2402404444 למלמו וורקו אריות חפציבה נתניה
ס "מתנ

 נתניה,חפציבה

 2459449405 מטיקה גטו 2454404452 בלאי וואליה ראשון לציון
אבני ' ס מקיף י"בי

 צ"ראשל,  החושן

 2490952520 טל פרדה 2422402442 עודד לגסה ת"בני סירקין פ

 יוספטל ס"מתנ
קהילת  ת"פ

 3יוספטל 

 2404449540 אסממאו וואביה 2424400044 קסאו מהרטה ת"שערייה פ

 2422402444 יוסי דסה 2425940944 אלהיין אדנה ת"ליאור קוקה פ

 2424040552 היילו  יונתן 2494042424 שמואל תקה ת"צעירי יוספטל פ

 2459222020 יקול'אבי צ 2454422240 אילן צגאי ים-עתידי בת
 ,24הנביאים 

 (ס גבעתי"ביה)
 בת ים

 ס"כפ,81ר "אז 2402944220 דוד ראובן 2454520244 נדב מולה סבא.אולסטאר כ
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 כתובת מגרש טלפון מאמן טלפון ראש קבוצה הקבוצה שם

 2429202249 אליהו טייה 2454504045 אשר טקה פטישי רחובות
 הספורט היכל

 רייפן יעקב,ברזילי

 רחובות, 8י עגנון "ש 2429204422 שמיר יצחק 2445422922 שמואל גטהון פנתרי אושיות

 2404044009 יקלה'אילן צ 2400029444 יוני בלאי משה.צעירי ק
 ,משה קרית ס"מתנ

 רחובות

 2402424420 צחי עזריה 0535262931 טרקין אטנקות אריות מזכרת בתיה
 ,4רחוב שקד 

 מזכרת בתיה

 2400442204 סנבטו יוני 2424200094 שחר וונדמגן נשרים גדרה

 ,רמוןס דרכא "ביה
 גדרה,18 בגין מנחם

 2424449044 קפאלה דניאל 2420400244 וורקה סנבטו אנדליי גדרה

 2402490242 אליעזר איילין 2424240004 גרד אברהם מלאכי .יהלומי ק
 ,ויצמן פארק
 מלאכי קרית

 2424440992 ממו פרדה 2490440249 אלמו פרדה מובילי אשדוד

 , החרצית ס"מתנ
 אשדוד 'ה מקיף

 

 2404424055 עומר יברקן 2420000024 גבי מרקוס כוכבי אשדוד

 2400440409 דוד רדה 2450040242 איציק קסה צעירי אשדוד

 0524229480 יעקב טגדיה 2405459424 גנטו ביינסאי צעירי קרית גת
 ,4אדוריים 

 גת קרית

 2404245449 אמיר אבבה 2404245449 גבריאל טיגבו אברה חי אשקלון

 0527474795 דסלאיי אסייס 0528035886 יצחק סבהט אמיגוס אשקלון אשקלון,הרב עוזיאל 

 2450044292 בבאי ימהרן 2424444240 טגבו ימהרן אריות אשקלון

 2454990554 ברוך ילאו 0547737984 דניאל טדנקה קפסולה יבנה
פרדס  ס"ביה
 יבנה,צפוני

 


