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1 הפועל כפר סבא 1 
אורי רז    
אליהו בניטה    
יובל פרייליך    
עידו הרפר    

2 מכבי מעלות
דב וילנסקי    
יונתן כהן    
סער חנינה    
עומר ברוך    

3 הפועל עירוני אשקלון 1 
איריאל ויניצקי    
יעקב פיזנברג    
לב אברבוך    
עידו איזנשטדט    

4 תל אביב
איתמר תבור    
אלון שריד    
יוהנתן מסיקה    
עילאי סגל    

5 סייפי מודיעין 1 
דמטרי פודולסקי    
עדי גוטמן    
תומר לחיאני    
רוני גלמן    

6 תל אביב 2 
טל ראוכברג    
מיכלא ליפטון    
צחי מימון    
שלום דובינסקי    

7 חריש 2 
אולכסיי ינובסקי    
ויקטור גלז    
אלכסיי צ'רנין    
אנטון בורומיסטורב    

8 תל אביב 4 
דוב ברנדס    
גיא מיכאלי    
דניאל הרטל    
נעם יבין    

9 הפועל עירוני אשקלון 2 
אור סעדון    
אלכסיי קוברין    
סרגיי טקצ'נקו    
רומן טכרכנברג    

10 סייפי מודיעין 2 
אדם דיינוב    
דניאל וולקוב    
דניאל לוין    
רון גרצמן    
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11 תל אביב 3 
אופיר בלומר    
ארד עיני    
תומר שנקר    
רון אילון    

12 הפועל כפר סבא 2 
גיא פז    
בנטל לימן    
יועד הדר    
נדב גל און    

13 תל אביב 5 
אביתר ליפשיץ    
אופיר ראש    
ליאור קמינר    
מרדכי לכמן    

14 הוד השרון 2 
גלעד שרון    
סרגיי קלימקין    
עידן שניידר    
נדב פרג    

15 הוד השרון 1 
יובל יוסף    
יונתן קרוכמל    
סתיו יגר    
עמית פרזיט    

16 אס"א ראשון לציון
בוריס צימרנוב    
דניאל ברון    
רומן פפרצ'נקו    

17 הפועל עירוני אשקלון 3 
גיורא גלר    
סטפן זממלוב    
תומר טיפליצקי    
שמעון אסטרקין    

18 הפועל כפר סבא 3 
איתי מסינגר    
ברוך פרינדלנד    
טל פוגל    
ליעד יושע    

19 חריש 1 
אויראל אמינוב    
גיא שמר    
גיל סקיסט    
צבי בובליצקי    

20 באר שבע
בורס צ'ופרין    
דמיאן שומלביץ    
יוהנתן חנגה    
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21 הפועל חיפה
אריאל ארמוזה    
טמרלן צוברה    
עומר טלמון    

22 מכבי ירושלים
אור טייב אופר    
איתן לביא    
אליה ויעלוגוזוב    
מרק דגטמו    
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