
 

 
 מחוז צפון -אנשי קשר בעלי תפקידים

 

 

 
 
 

 כתובת מגרש טלפון מאמן טלפון ראש קבוצה הקבוצה שם

 5439221350 אלישע דמטאו 0502456222 דוד בזונך יהלום שחור חיפה

 מתנ"ס טירת הכרמל

 0546930865 סלש אלמו 0504417999 בקלה אסממאו אביסנייה חיפה

 0526707762 צחי עזריה 0535262931 אטנקוט טרקין אריות מ. בתיה
 2רח' שקד 

 מזכרת בתיה     

 0528504067 דוד ווסה 0528635553 יעקב אבבה טמרו יבנה
פרדס  ס"ביה
 יבנה,צפוני

 0539306373 אורן סינקה 0559277876 יונתן סלם אריות באזי בת ים
 בי"ס גבעתי 

 בת ים 56הנביאים 

אריות חפציבה 
 נתניה

 מתנ"ס חפציבה,נתניה 0523001376 אברהם ברהני 0526191858 למלמו וורקו

 0543183794 מטיקה גטו 0548191540 בלאי וואליה ראשון לציון
 בי"ס מקיף י' 

 אבני החושן,  ראשל"צ

 0539340402 טל פרדה 0527891065 אליהו נתן ת"בני סירקין פ

 יוספטל ס"מתנ
 3 טוןקהילת יוס

 פתח תקווה

 0528772910 יאיר דגו 0544359314 אסף סנבטו ליאור קוקה פ"ת

 0549220383 אמבייה אמרה 0535276701 שמואל תקה ת"צעירי יוספטל פ

 0543666969 צ'יקול אבי 0549733857 דסטאו אלבון ים-בת
 ,42הנביאים 

 )ביה"ס גבעתי(
 בת ים

 , רחובות1ש"י עגנון  0503625500 שמיר יצחק 0584560300 שמואל גטהון פנתרי אושיות



 

 
 מחוז דרום -בעלי תפקידים ואנשי קשר 

 

 כתובת מגרש טלפון מאמן טלפון ראש קבוצה הקבוצה שם

 0503020653 אליהו טייה 0545425284 אשר טקה פטישי רחובות

 הספורט היכל
 רייפן יעקב,ברזילי

 רחובות

 0547332447 ברוך ילאו 0547737984 דניאל טדנקה קפסולה יבנה
פרדס  ס"ביה
 יבנה,צפוני

 0527277993 אילן צ'יקלה 0522903757 יוני בלאי צעירי ק.משה
 ,משה קרית ס"מתנ

 רחובות

 0524229480 יעקב טגדיה 0524843561 גנטו ביינסאי קרית גת צעירי
 ,2אדוריים 

 גת קרית

 0549461318 נתן פנטהיו 0548036535 מסטת אביץ' נשרים גדרה

 ביה"ס דרכא רמון,
 גדרה,51 בגין מנחם

 0505783985 קפאלה דניאל 0502599011 וורקה סנבטו אנדליי גדרה

 0525156768 מנליק דסטה 0527563280 ליאור דרבה מלאכי יהלומי ק.
 ,ויצמן פארק
 מלאכי קרית

 0508819336 ממו פרדה 0539182683 אלמו פרדה מובילי אשדוד

 , החרצית מתנ"ס
 אשדוד ה' מקיף

 

 0527868244 עומר יברקן 0509292961 גבי מרקוס כוכבי אשדוד

 0529552793 דוד רדה 0542252056 איציק קסה צעירי אשדוד

 0525674173 אמיר אבבה 0546928119 משה טיגבו אברה חי אשקלון

 0527474795 דסלאיי אסייס 0528035886 יצחק סבהט אמיגוס אשקלון

 0506096125 ראובן אייטגב 0508811059 טגבו ימהרן אריות אשקלון

      

 


