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  5200 ןשנתו, בניםישראל כדוריד הנערים של נבחרת  אימוןל – הזמנה

 23:81בשעה  30/02/0220ביום שלישי  
 

 שלום רב,
 

 .ישראלת הנערים של במסגרת נבחר ןאימו יוםל 0225שנתון שחקני איגוד הכדוריד מזמין את 
  

 אולם קציר בחולון   :מקום

 0200220032   :מועד

 רבע שעה לפני תחילת האימון  : התייצבות

 ההגעה והחזרה באחריות המשתתפים.*           

 בחולצת נבחרת כחולה ומכנס שחור0כחול יש להצטייד   :ציוד

 בקבוק מים. כדור,)למי שאין חולצת נבחרת אז חולצה כחולה(,                      

 

 שפורסמה.מות עפ"י רשימת הש למחנה היא אישית, ההזמנה: שחקנים מוזמנים

 

 לאסף לוי. !!!להודיע על כך בהקדם מחויבומסיבה כלשהי לא יכול להגיע,  אימון*שחקן שמוזמן ל
 

 

  250-0022832טלפון להרשמה ובירורים: 
 

 )אסף לוי(levyassaf@hotmail.comאו מייל 
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  5022שנתון  עריםהננבחרת 
  23:81ה , בשע 0יצחק רבין ,  חולוןב קציראולם 

 

 אגודה Name שם

  מ.כ חולון Yuval Moreno  מורנו יובל

ראשון לציון הפועל  Amir Almog  אמיר אלמוג  

 הפועל כפר מנחם  Kfar Menahem  יונתן אקספין

 א.כ נס ציונה Yoav Kaminsky  יואב קמינסקי

  השרון א.ס. רמת Omer Yaakov  עומר יעקב

 בני הרצליה  Yoav Shahak יואב שחק

רמת השרון א.ס.  Shay Masad שי מסד  

רמת השרון א.ס.  Yoav Rotenshtein יואב רוטנשטיין  

רמת השרון א.ס.  Itay Yeuda  איתי יהודה  

אשדודהפועל  Tyuma Koritovsky טיומה קוריטובסקי  

 א.כ נס ציונה Shalev Cohen שהלב כהן

ראשון לציון מכבי  Leon Miles לאון מילס  

רחובותעירוני  Amit Ben Atiya עמית בן עטיה  

ראשון לציון הפועל  Omer Eretz Kdosha עומר ארץ קדושה  

תל אביבמכבי  Tom Kristi תום קריסטי  

אונו תקרייהפועל  Liad Mesika ליעד מסיקה  

 מ.כ. באר שבע Evyatar Falk אביתר פלק

ראשון לציון מכבי  Nadav Shpeck נדב שפק  

 מ.כ.חולון Amit Zaguri עמית זגורי

 מ.כ.חולון Kobi Levi קובי לוי

 הפועל ראשון לציון  Ido Levy  עידו לוי

 א.ס. רמת השרון  Itamar Kapuler איתמר כפולר

 בני הרצליה  Nitsan Shamay ניצן שמאי

 הפועל ראשון לציון  Yoav Falah יואב פלח

רמת השרון א.ס.  Omer Klot עומר קלוט  

ראשון לציון הפועל  Ohad Emoyal אהד אמויאל  

 מ.כ.חולון Gal Marhovsky גל מרחובסקי

 מ.כ.חולון Yonathan Tsivion יונתן צביון

 מ.כ.חולון Itamat Zanzuri איתמר זנזורי

 א.כ נס ציונה Nadav Shalev נדב שלו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


