
14מחזור  – E.I.F.Lליגת 1מחזור  – E.I.F.Lליגת 

אריות מזכרת בתיה– נבסו קרית גת נבסו קרית גת-אריות מזכרת בתיה 

אנדלאי גדרה– כוכבי אשדוד כוכבי אשדוד-אנדלאי גדרה 

אריות אשקלון– מלאכי . אחי הכי קצעירי קרית גת- צעירי אשדוד 

צעירי אשדוד– צעירי קרית גת מלאכי. אחי הכי ק- אריות אשקלון 

נשרים גדרה– מלאכי. יהלומי קמלאכי. יהלומי ק-נשרים גדרה 

אמיגוס אשקלון– מובילי אשדוד מובילי אשדוד- אמיגוס אשקלון 

עתידי אשדוד– צעירי קרית משהצעירי קרית משה- עתידי אשדוד 

15מחזור  – E.I.F.Lליגת 2מחזור  – E.I.F.Lליגת 

צעירי קרית משה– אריות מזכרת בתיה אריות מזכרת בתיה- צעירי קרית משה 

מובילי אשדוד– עתידי אשדוד עתידי אשדוד- מובילי אשדוד 

מלאכי. יהלומי ק– אמיגוס אשקלון אמיגוס אשקלון- מלאכי . יהלומי ק

צעירי קרית גת– נשרים גדרה נשרים גדרה- צעירי קרית גת 

מלאכי. אחי הכי ק– צעירי אשדוד צעירי אשדוד- מלאכי . אחי הכי ק

כוכבי אשדוד–אריות אשקלון אריות אשקלון- כוכבי אשדוד 

נבסו קרית גת–אנדלאי גדרה אנדלאי גדרה- נבסו קרית גת 

16מחזור  – E.I.F.Lליגת 3מחזור  – E.I.F.Lליגת 

אריות מזכרת בתיה– אנדלאי גדרה אנדלאי גדרה- אריות מזכרת בתיה 

אריות אשקלון– נבסו קרית גת נבסו קרית גת-אריות אשקלון 

צעירי אשדוד– כוכבי אשדוד כוכבי אשדוד-צעירי אשדוד 

נשרים גדרה– מלאכי . אחי הכי קמלאכי. אחי הכי ק- נשרים גדרה 

אמיגוס אשקלון– צעירי קרית גת צעירי קרית גת- אמיגוס אשקלון 

עתידי אשדוד– מלאכי. יהלומי קמלאכי. יהלומי ק-עתידי אשדוד 

צעירי קרית משה– מובילי אשדוד מובילי אשדוד- צעירי קרית משה 

17מחזור  – E.I.F.Lליגת 4מחזור  – E.I.F.Lליגת 

מובילי אשדוד– אריות מזכרת בתיה אריות מזכרת בתיה- מובילי אשדוד 

מלאכי. יהלומי ק– צעירי קרית משהצעירי קרית משה- מלאכי . יהלומי ק

צעירי קרית גת– עתידי אשדוד עתידי אשדוד- צעירי קרית גת 

מלאכי. אחי הכי ק– אמיגוס אשקלון אמיגוס אשקלון- מלאכי . אחי הכי ק

כוכבי אשדוד–נשרים גדרה נשרים גדרה- כוכבי אשדוד 

נבסו קרית גת–צעירי אשדוד צעירי אשדוד- נבסו קרית גת 

אנדלאי גדרה– אריות אשקלון אריות אשקלון- אנדלאי גדרה 

18מחזור  – E.I.F.Lליגת 5 מחזור – E.I.F.Lליגת 

אריות מזכרת בתיה– אריות אשקלון אריות אשקלון- אריות מזכרת בתיה 

צעירי אשדוד– אנדלאי גדרה אנדלאי גדרה- צעירי אשדוד 

נשרים גדרה– נבסו קרית גת נבסו קרית גת-נשרים גדרה 
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אמיגוס אשקלון– כוכבי אשדוד כוכבי אשדוד-אמיגוס אשקלון 

עתידי אשדוד– מלאכי . אחי הכי קמלאכי. אחי הכי ק- עתידי אשדוד 

צעירי קרית משה– צעירי קרית גת צעירי קרית גת- צעירי קרית משה 

מלאכי. יהלומי ק-מובילי אשדוד מובילי אשדוד– מלאכי. יהלומי ק

19מחזור  – E.I.F.Lליגת 6מחזור  – E.I.F.Lליגת 

מלאכי. יהלומי ק– אריות מזכרת בתיה אריות מזכרת בתיה- מלאכי . יהלומי ק

צעירי קרית גת– מובילי אשדוד מובילי אשדוד- צעירי קרית גת 

מלאכי. אחי הכי ק– צעירי קרית משהצעירי קרית משה- מלאכי . אחי הכי ק

כוכבי אשדוד–עתידי אשדוד עתידי אשדוד- כוכבי אשדוד 

נבסו קרית גת–אמיגוס אשקלון אמיגוס אשקלון- נבסו קרית גת 

אנדלאי גדרה– נשרים גדרה נשרים גדרה- אנדלאי גדרה 

צעירי אשדוד- אריות אשקלון אריות אשקלון– צעירי אשדוד 

20מחזור  – E.I.F.Lליגת 7מחזור  – E.I.F.Lליגת 

אריות מזכרת בתיה– צעירי אשדוד צעירי אשדוד- אריות מזכרת בתיה 

נשרים גדרה– אריות אשקלון אריות אשקלון- נשרים גדרה 

אמיגוס אשקלון– אנדלאי גדרה אנדלאי גדרה- אמיגוס אשקלון 

עתידי אשדוד– נבסו קרית גת נבסו קרית גת-עתידי אשדוד 

צעירי קרית משה– כוכבי אשדוד כוכבי אשדוד-צעירי קרית משה 

מובילי אשדוד– מלאכי . אחי הכי קמלאכי. אחי הכי ק- מובילי אשדוד 

מלאכי. יהלומי ק– צעירי קרית גת צעירי קרית גת- מלאכי . יהלומי ק

21מחזור  – E.I.F.Lליגת 8מחזור  – E.I.F.Lליגת 

צעירי קרית גת– אריות מזכרת בתיה אריות מזכרת בתיה- צעירי קרית גת 

מלאכי. אחי הכי ק– מלאכי. יהלומי קמלאכי. יהלומי ק-מלאכי . אחי הכי ק

כוכבי אשדוד–מובילי אשדוד מובילי אשדוד- כוכבי אשדוד 

נבסו קרית גת–צעירי קרית משהצעירי קרית משה- נבסו קרית גת 

אנדלאי גדרה– עתידי אשדוד עתידי אשדוד- אנדלאי גדרה 

אריות אשקלון– אמיגוס אשקלון אמיגוס אשקלון- אריות אשקלון 

צעירי אשדוד– נשרים גדרה נשרים גדרה- צעירי אשדוד 

22מחזור  – E.I.F.Lליגת 9מחזור  – E.I.F.Lליגת 

אריות מזכרת בתיה– נשרים גדרה נשרים גדרה- אריות מזכרת בתיה 

אמיגוס אשקלון– צעירי אשדוד צעירי אשדוד- אמיגוס אשקלון 

עתידי אשדוד– אריות אשקלון אריות אשקלון- עתידי אשדוד 

צעירי קרית משה– אנדלאי גדרה אנדלאי גדרה- צעירי קרית משה 

מובילי אשדוד– נבסו קרית גת נבסו קרית גת-מובילי אשדוד 

מלאכי. יהלומי ק– כוכבי אשדוד כוכבי אשדוד-מלאכי . יהלומי ק

צעירי קרית גת– מלאכי . אחי הכי קמלאכי. אחי הכי ק- צעירי קרית גת 



23מחזור  – E.I.F.Lליגת 10מחזור  – E.I.F.Lליגת 

מלאכי. אחי הכי ק– אריות מזכרת בתיה אריות מזכרת בתיה- מלאכי . אחי הכי ק

כוכבי אשדוד–צעירי קרית גת צעירי קרית גת- כוכבי אשדוד 

נבסו קרית גת–מלאכי. יהלומי קמלאכי. יהלומי ק-נבסו קרית גת 

אנדלאי גדרה– מובילי אשדוד מובילי אשדוד- אנדלאי גדרה 

אריות אשקלון– צעירי קרית משהצעירי קרית משה- אריות אשקלון 

צעירי אשדוד– עתידי אשדוד עתידי אשדוד- צעירי אשדוד 

נשרים גדרה– אמיגוס אשקלון אמיגוס אשקלון- נשרים גדרה 

24מחזור  – E.I.F.Lליגת 11מחזור  – E.I.F.Lליגת 

אריות מזכרת בתיה– אמיגוס אשקלון אמיגוס אשקלון- אריות מזכרת בתיה 

עתידי אשדוד– נשרים גדרה נשרים גדרה- עתידי אשדוד 

צעירי קרית משה– צעירי אשדוד צעירי אשדוד- צעירי קרית משה 

מובילי אשדוד– אריות אשקלון אריות אשקלון- מובילי אשדוד 

מלאכי. יהלומי ק– אנדלאי גדרה אנדלאי גדרה- מלאכי . יהלומי ק

צעירי קרית גת– נבסו קרית גת נבסו קרית גת-צעירי קרית גת 

מלאכי. אחי הכי ק– כוכבי אשדוד כוכבי אשדוד-מלאכי . אחי הכי ק

25מחזור  – E.I.F.Lליגת 12מחזור  – E.I.F.Lליגת 

אריות מזכרת בתיה– כוכבי אשדוד כוכבי אשדוד-אריות מזכרת בתיה 

נבסו קרית גת–מלאכי . אחי הכי קמלאכי. אחי הכי ק- נבסו קרית גת 

אנדלאי גדרה– צעירי קרית גת צעירי קרית גת- אנדלאי גדרה 

אריות אשקלון– מלאכי. יהלומי קמלאכי. יהלומי ק-אריות אשקלון 

צעירי אשדוד– מובילי אשדוד מובילי אשדוד- צעירי אשדוד 

נשרים גדרה– צעירי קרית משהצעירי קרית משה- נשרים גדרה 

עתידי אשדוד- אמיגוס אשקלון אמיגוס אשקלון– עתידי אשדוד 

26מחזור  – E.I.F.Lליגת 13מחזור  – E.I.F.Lליגת 

עתידי אשדוד– אריות מזכרת בתיה אריות מזכרת בתיה- עתידי אשדוד 

צעירי קרית משה– אמיגוס אשקלון אמיגוס אשקלון- צעירי קרית משה 

מובילי אשדוד– נשרים גדרה נשרים גדרה- מובילי אשדוד 

מלאכי. יהלומי ק– צעירי אשדוד צעירי אשדוד- מלאכי . יהלומי ק

צעירי קרית גת– אריות אשקלון אריות אשקלון- צעירי קרית גת 

מלאכי. אחי הכי ק– אנדלאי גדרה אנדלאי גדרה- מלאכי . אחי הכי ק

נבסו קרית גת-כוכבי אשדוד כוכבי אשדוד–נבסו קרית גת 


