מספר אולם שם האולם
78
נעם חיים דימונה
79
מרכז קהילתי נצרת
20
אולם אוהל שם
25
אולם חדש סביון
31
אולם י"א אשדוד
14
אולם עירוני פ"ת
5
אולם אורנים רמה"ש
52
אולם בית מכבי ראשל"צ
11
אולם גושן
23
הדר יוסף ת"א
26
אולם הפ .ערד
34
אולם הפייס דימונה
17
אולם הראשונים הרצליה
40
אולם קרית חינוך נ"צ
70
צימרמן החדש
15
אולם חט .ביניים ק .חיים
27
מרום נווה
56
קיבוץ כפר מנחם

כתובת האולם
בית ספרנעם חיים
רחוב 1034
רוקח 118
רח' גן השיקמים 4
הרי גולן 11
אמסטרדם 20
ארלוזורוב 22
גולדה מאיר 21
דקר 4
שיטרית 6
יאשיהו 4
בי"ס רביבים העצמאות 54
הרב קוק 30
רח' השריון קרית חינוך
מיכאל גולן 3
בן צבי  6קרית חיים
רח' חזון איש שכ' מרום נווה
קיבוץ כפר מנחם

אגודה
מכבי דימונה
מכבי נצרת
מכבי הארזים ר"ג
הפועל קרית אונו/סביון
הפועל אשדוד
הפועל/מכבי פ"ת
א.ס .רמה"ש
מכבי ראשל"צ
מכבי קרית מוצקין
נבחרות/מכבי ת"א
הפועל ערד
מכבי דימונה
בני הרצליה
א.כ .נס ציונה
א.כ .נס ציונה
מכבי הקרייתים
הפועל ר"ג
הפועל כפר מנחם

37
24
7
16
8

מגרש מכבי חדש ראשל"צ
אולם הי"א/ספורט הישגי
אולם רוזנשטיין ראשל"צ
אולם עירוני הרצליה
אולם עירוני ר"ג
אולם עירוני גן נחום
ראשל"צ

הרצל 123

13
32
6
19
36
46
47
57
43
61
62
64

אולם ברזילי
אולם עירוני רעננה
אולם עלית אונ' ת"א
אולם ציינין ק .אונו
אולם קציר
אולם בן גוריון  -נעמי שמר
מרכז פיס נצרת
יטבתה
אולם תיכון אביב
רביבים ראשל"צ
אולם תיכונט
'אולם מקיף ט

רח' רייפן פינת טשרניחובסקי עירוני רחובות
מכבי רעננה
רח' הפלמח 2
אס"א ת"א
חיים לבנון
הפועל קרית אונו
רח' הדרור
מ.כ .חולון
רבין  20קרית רבין
הפועל נתניה
ליאון רייך 6
מכבי נצרת
רח' 5070
הפעל חבל אילות
אולם חדש
מכבי רעננה
רח' הפרחים 2
מכבי ראשל"צ
האחד עשרה פינת כתריאל
מכבי ת"א
שושנה פרסיץ 3
הפועל אשדוד
שבט ראובן 2

רחובות
רעננה
תל אביב
קרית אונו
חולון
נתניה
נצרת
קיבוץ יטבתה
רעננה
ראשון לציון
תל אביב
אשדוד

65
68
73
74
76
77

היכל הספורט רחובות
היכל שלמה
אולם נחלת יהודה
אולם חדש קרית אונו
אולם גולדה פ"ת
אולם חדש רמות

חנה אברך 25פינת כהןיצחק  2עירוני רחובות
נבחרות
אייזק רמבה 7
הפועל ראשל"צ
העצמאות 37
הפועל קרית אונו
רפאל איתן 6
מכבי פ"ת
ראשון לציון 8
מ.כ .ב"ש
לוי אשכול 71

רחובות
תל אביב
ראשון לציון
קרית אונו
פתח תקוה
באר שבע

12

שד' גולדה מאיר  21ק .ראשון מכבי ראשל"צ
נבחרות
מכון וינגייט
הפועל ראשל"צ
נאות אשלים רח התזמורת
בני הרצליה
רח' רשי 7
הפועל ר"ג
דרך הטייסים 85

עיר
דימונה
נצרת
רמת גן
סביון
אשדוד
פתח תקוה
רמת השרון
ראשון לציון
קרית מוצקין
תל אביב
ערד
דימונה
הרצליה
נס ציונה
נס ציונה
קרית חיים
רמת גן
כפר מנחם

הפועל/מכבי ראשל"צ

ראשון לציון
נתניה
ראשון לציון
הרצליה
רמת גן
ראשון לציון

