
יבנה קפסולהגדרה אנדלאייגדרה אנדלאיייבנה קפסולה

אשדוד כוכביאשקלון אמיגוסאשקלון אמיגוסאשדוד כוכבי

אשדוד צעירירחובות פטישירחובות פטישי אשדוד צעירי

גת.ק צעיריאשקלון חי אברהאשקלון חי אברהגת.ק צעירי

בתיה.מ אריותאושיות פנתריאושיות פנתריבתיה.מ אריות

פגרהמלאכי. ק יהלומימלאכי. ק יהלומיפגרה

אשקלון אריותאשדוד מוביליאשדוד מוביליאשקלון אריות

משה. ק צעיריגדרה נשריםגדרה נשריםמשה. ק צעירי

גדרה אנדלאייאשדוד כוכביאשדוד כוכביגדרה אנדלאיי

אשדוד מוביליפגרהפגרהאשדוד מובילי

אשקלון אמיגוסאשקלון אריותאשקלון אריותאשקלון אמיגוס

מלאכי. ק יהלומיגת.ק צעיריגת.ק צעירימלאכי. ק יהלומי

אשקלון חי אברהמשה. ק צעירימשה. ק צעיריאשקלון חי אברה

אושיות פנתריאשדוד צעיריאשדוד צעיריאושיות פנתרי

רחובות פטישייבנה קפסולהיבנה קפסולהרחובות פטישי

גדרה נשריםבתיה.מ אריותבתיה.מ אריותגדרה נשרים

אשקלון אמיגוסגדרה אנדלאייגדרה אנדלאייאשקלון אמיגוס

אשדוד כוכבירחובות פטישירחובות פטישיאשדוד כוכבי

יבנה קפסולהאושיות פנתריאושיות פנתרייבנה קפסולה

אשדוד צעיריגדרה נשריםגדרה נשריםאשדוד צעירי

בתיה.מ אריותאשקלון חי אברהאשקלון חי אברהבתיה.מ אריות

משה. ק צעירימלאכי. ק יהלומימלאכי. ק יהלומימשה. ק צעירי

גת.ק צעיריאשדוד מוביליאשדוד מוביליגת.ק צעירי

פגרהאשקלון אריותאשקלון אריותפגרה

רחובות פטישיגדרה אנדלאייגדרה אנדלאיירחובות פטישי

פגרהאשקלון אמיגוסאשקלון אמיגוספגרה

אשקלון אריותגת.ק צעיריגת.ק צעיריאשקלון אריות

אשדוד מובילימשה. ק צעירימשה. ק צעיריאשדוד מובילי

מלאכי. ק יהלומיבתיה.מ אריותבתיה.מ אריותמלאכי. ק יהלומי

אשקלון חי אברהאשדוד צעיריאשדוד צעיריאשקלון חי אברה

גדרה נשריםיבנה קפסולהיבנה קפסולהגדרה נשרים

אושיות פנתריאשדוד כוכביאשדוד כוכביאושיות פנתרי

2018-19 עונת משחקים לוח

19-   ל.פ.י.א ליגת 4 מחזור-  ל.פ.י.א ליגת

16-   ל.פ.י.א ליגת 1 מחזור-  ל.פ.י.א ליגת

17-   ל.פ.י.א ליגת

18-   ל.פ.י.א ליגת3 מחזור-  ל.פ.י.א ליגת

 2 מחזור-  ל.פ.י.א ליגת



גדרה אנדלאייאושיות פנתריאושיות פנתריגדרה אנדלאיי

אשקלון אמיגוסרחובות פטישירחובות פטישיאשקלון אמיגוס

אשדוד כוכביגדרה נשריםגדרה נשריםאשדוד כוכבי

יבנה קפסולהאשקלון חי אברהאשקלון חי אברהיבנה קפסולה

אשדוד צעירימלאכי. ק יהלומימלאכי. ק יהלומיאשדוד צעירי

בתיה.מ אריותאשדוד מוביליאשדוד מוביליבתיה.מ אריות

משה. ק צעיריאשקלון אריותאשקלון אריותמשה. ק צעירי

גת.ק צעיריפגרהפגרהגת.ק צעירי

גדרה נשריםגדרה אנדלאייגדרה אנדלאייגדרה נשרים

גת.ק צעיריאשקלון אמיגוסאשקלון אמיגוסגת.ק צעירי

פגרהמשה. ק צעירימשה. ק צעיריפגרה

אשקלון אריותבתיה.מ אריותבתיה.מ אריותאשקלון אריות

אשדוד מוביליאשדוד צעיריאשדוד צעיריאשדוד מובילי

מלאכי. ק יהלומייבנה קפסולהיבנה קפסולהמלאכי. ק יהלומי

אשקלון חי אברהאשדוד כוכביאשדוד כוכביאשקלון חי אברה

אושיות פנתרירחובות פטישירחובות פטישיאושיות פנתרי

גדרה אנדלאייאשקלון חי אברהאשקלון חי אברהגדרה אנדלאיי

אשקלון אמיגוסאושיות פנתריאושיות פנתריאשקלון אמיגוס

רחובות פטישיגדרה נשריםגדרה נשריםרחובות פטישי

אשדוד כוכבימלאכי. ק יהלומימלאכי. ק יהלומיאשדוד כוכבי

יבנה קפסולהאשדוד מוביליאשדוד מובילייבנה קפסולה

אשדוד צעיריאשקלון אריותאשקלון אריותאשדוד צעירי

בתיה.מ אריותפגרהפגרהבתיה.מ אריות

משה. ק צעיריגת.ק צעיריגת.ק צעירימשה. ק צעירי

מלאכי. ק יהלומיגדרה אנדלאייגדרה אנדלאיימלאכי. ק יהלומי

משה. ק צעיריאשקלון אמיגוסאשקלון אמיגוסמשה. ק צעירי

גת.ק צעיריבתיה.מ אריותבתיה.מ אריותגת.ק צעירי

פגרהאשדוד צעיריאשדוד צעיריפגרה

אשקלון אריותיבנה קפסולהיבנה קפסולהאשקלון אריות

אשדוד מוביליאשדוד כוכביאשדוד כוכביאשדוד מובילי

אשקלון חי אברהרחובות פטישירחובות פטישיאשקלון חי אברה

גדרה נשריםאושיות פנתריאושיות פנתריגדרה נשרים

גדרה אנדלאייאשדוד מוביליאשדוד מוביליגדרה אנדלאיי

אשקלון אמיגוסגדרה נשריםגדרה נשריםאשקלון אמיגוס

אושיות פנתריאשקלון חי אברהאשקלון חי אברהאושיות פנתרי

רחובות פטישימלאכי. ק יהלומימלאכי. ק יהלומירחובות פטישי

אשדוד כוכביאשקלון אריותאשקלון אריותאשדוד כוכבי

יבנה קפסולהפגרהפגרהיבנה קפסולה

אשדוד צעיריגת.ק צעיריגת.ק צעיריאשדוד צעירי

בתיה.מ אריותמשה. ק צעירימשה. ק צעיריבתיה.מ אריות

24-   ל.פ.י.א ליגת

20-   ל.פ.י.א ליגת5 מחזור-  ל.פ.י.א ליגת

21-   ל.פ.י.א ליגת6-   ל.פ.י.א ליגת

22-   ל.פ.י.א ליגת7-   ל.פ.י.א ליגת

23-   ל.פ.י.א ליגת8-   ל.פ.י.א ליגת

9-   ל.פ.י.א ליגת



אשקלון אריותגדרה אנדלאייגדרה אנדלאייאשקלון אריות

בתיה.מ אריותאשקלון אמיגוסאשקלון אמיגוסבתיה.מ אריות

משה. ק צעיריאשדוד צעיריאשדוד צעירימשה. ק צעירי

גת.ק צעירייבנה קפסולהיבנה קפסולהגת.ק צעירי

פגרהאשדוד כוכביאשדוד כוכביפגרה

אשדוד מובילירחובות פטישירחובות פטישיאשדוד מובילי

מלאכי. ק יהלומיאושיות פנתריאושיות פנתרימלאכי. ק יהלומי

גדרה נשריםאשקלון חי אברהאשקלון חי אברהגדרה נשרים

גדרה אנדלאייפגרהפגרהגדרה אנדלאיי

אשקלון אמיגוסאשקלון חי אברהאשקלון חי אברהאשקלון אמיגוס

גדרה נשריםמלאכי. ק יהלומימלאכי. ק יהלומיגדרה נשרים

אושיות פנתריאשדוד מוביליאשדוד מוביליאושיות פנתרי

רחובות פטישיאשקלון אריותאשקלון אריותרחובות פטישי

אשדוד כוכביגת.ק צעיריגת.ק צעיריאשדוד כוכבי

יבנה קפסולהמשה. ק צעירימשה. ק צעירייבנה קפסולה

אשדוד צעיריבתיה.מ אריותבתיה.מ אריותאשדוד צעירי

גת.ק צעיריגדרה אנדלאייגדרה אנדלאייגת.ק צעירי

אשדוד צעיריאשקלון אמיגוסאשקלון אמיגוסאשדוד צעירי

בתיה.מ אריותיבנה קפסולהיבנה קפסולהבתיה.מ אריות

משה. ק צעיריאשדוד כוכביאשדוד כוכבימשה. ק צעירי

פגרהרחובות פטישירחובות פטישיפגרה

אשקלון אריותאושיות פנתריאושיות פנתריאשקלון אריות

אשדוד מוביליגדרה נשריםגדרה נשריםאשדוד מובילי

מלאכי. ק יהלומיאשקלון חי אברהאשקלון חי אברהמלאכי. ק יהלומי

גדרה אנדלאיימשה. ק צעירימשה. ק צעיריגדרה אנדלאיי

אשקלון אמיגוסמלאכי. ק יהלומימלאכי. ק יהלומיאשקלון אמיגוס

אשקלון חי אברהאשדוד מוביליאשדוד מוביליאשקלון חי אברה

גדרה נשריםאשקלון אריותאשקלון אריותגדרה נשרים

אושיות פנתריפגרהפגרהאושיות פנתרי

רחובות פטישיגת.ק צעיריגת.ק צעירירחובות פטישי

אשדוד כוכביבתיה.מ אריותבתיה.מ אריותאשדוד כוכבי

יבנה קפסולהאשדוד צעיריאשדוד צעירייבנה קפסולה

27-   ל.פ.י.א ליגת

28-   ל.פ.י.א ליגת13-   ל.פ.י.א ליגת

25-   ל.פ.י.א ליגת10-   ל.פ.י.א ליגת

26-   ל.פ.י.א ליגת11-   ל.פ.י.א ליגת

12-   ל.פ.י.א ליגת



בתיה.מ אריותגדרה אנדלאייגדרה אנדלאייבתיה.מ אריות

יבנה קפסולהאשקלון אמיגוסאשקלון אמיגוסיבנה קפסולה

אשדוד צעיריאשדוד כוכביאשדוד כוכביאשדוד צעירי

משה. ק צעירירחובות פטישירחובות פטישימשה. ק צעירי

גת.ק צעיריאושיות פנתריאושיות פנתריגת.ק צעירי

פגרהגדרה נשריםגדרה נשריםפגרה

אשקלון אריותאשקלון חי אברהאשקלון חי אברהאשקלון אריות

אשדוד מובילימלאכי. ק יהלומימלאכי. ק יהלומיאשדוד מובילי

גדרה אנדלאייאשדוד צעיריאשדוד צעיריגדרה אנדלאיי

אשקלון אמיגוסאשדוד מוביליאשדוד מוביליאשקלון אמיגוס

מלאכי. ק יהלומיאשקלון אריותאשקלון אריותמלאכי. ק יהלומי

אשקלון חי אברהפגרהפגרהאשקלון חי אברה

גדרה נשריםגת.ק צעיריגת.ק צעיריגדרה נשרים

רחובות פטישיבתיה.מ אריותבתיה.מ אריותרחובות פטישי

אשדוד כוכבייבנה קפסולהיבנה קפסולהאשדוד כוכבי

אושיות פנתרימשה. ק צעירימשה. ק צעיריאושיות פנתרי

29-   ל.פ.י.א ליגת14-   ל.פ.י.א ליגת

30-   ל.פ.י.א ליגת15-   ל.פ.י.א ליגת


