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

ס"אולסטאר כפ– עתידי נתניה עתידי נתניה- ס "אולסטאר כפ

חפציבה נתניה– עתידי בת ים עתידי בת ים-חפציבה נתניה 

לב מעברה יבנה– ת "בני סירקין פיהלום שחור חיפה- ת "ליאור קוקה פ

ת"ליאור קוקה פ– יהלום שחור חיפה ת"בני סירקין פ- לב מעברה יבנה 

יהלומי נתניה– ת"שעריה פת"שעריה פ-יהלומי נתניה 

ת"צעירי יוספטל פ– וואליה ראשון לציון וואליה ראשון לציון- ת "צעירי יוספטל פ

אביסיניה חיפה– אחים לנצח יבנהאחים לנצח יבנה- אביסיניה חיפה 

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

אחים לנצח יבנה– ס "אולסטאר כפס"אולסטאר כפ- אחים לנצח יבנה 

וואליה ראשון לציון– אביסיניה חיפה אביסיניה חיפה- וואליה ראשון לציון 

ת"שעריה פ– ת "צעירי יוספטל פת"צעירי יוספטל פ- ת "שעריה פ

יהלום שחור חיפה– יהלומי נתניה יהלומי נתניה- יהלום שחור חיפה 

ת"בני סירקין פ– ת "ליאור קוקה פת"ליאור קוקה פ- ת "בני סירקין פ

עתידי בת ים–לב מעברה יבנה לב מעברה יבנה- עתידי בת ים 

עתידי נתניה– חפציבה נתניה חפציבה נתניה- עתידי נתניה 

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

ס"אולסטאר כפ– חפציבה נתניה חפציבה נתניה- ס "אולסטאר כפ

לב מעברה יבנה– עתידי נתניה עתידי נתניה- לב מעברה יבנה 

ת"ליאור קוקה פ– עתידי בת ים עתידי בת ים-ת "ליאור קוקה פ

יהלומי נתניה– ת "בני סירקין פת"בני סירקין פ- יהלומי נתניה 

ת"צעירי יוספטל פ– יהלום שחור חיפה יהלום שחור חיפה- ת "צעירי יוספטל פ

אביסיניה חיפה– ת"שעריה פת"שעריה פ-אביסיניה חיפה 

אחים לנצח יבנה– וואליה ראשון לציון וואליה ראשון לציון- אחים לנצח יבנה 

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

וואליה ראשון לציון– ס "אולסטאר כפס"אולסטאר כפ- וואליה ראשון לציון 

ת"שעריה פ– אחים לנצח יבנהאחים לנצח יבנה- ת "שעריה פ

יהלום שחור חיפה– אביסיניה חיפה אביסיניה חיפה- יהלום שחור חיפה 

ת"בני סירקין פ– ת "צעירי יוספטל פת"צעירי יוספטל פ- ת "בני סירקין פ

עתידי בת ים–יהלומי נתניה יהלומי נתניה- עתידי בת ים 

עתידי נתניה– ת "ליאור קוקה פת"ליאור קוקה פ- עתידי נתניה 

חפציבה נתניה– לב מעברה יבנה לב מעברה יבנה- חפציבה נתניה 
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18מחזור  – E.I.F.Lליגת 5 מחזור – E.I.F.Lליגת 

ס"אולסטאר כפ– לב מעברה יבנה לב מעברה יבנה- ס "אולסטאר כפ

ת"ליאור קוקה פ– חפציבה נתניה חפציבה נתניה- ת "ליאור קוקה פ

יהלומי נתניה– עתידי נתניה עתידי נתניה- יהלומי נתניה 

ת"צעירי יוספטל פ– עתידי בת ים עתידי בת ים-ת "צעירי יוספטל פ

אביסיניה חיפה– ת "בני סירקין פת"בני סירקין פ- אביסיניה חיפה 

אחים לנצח יבנה– יהלום שחור חיפה יהלום שחור חיפה- אחים לנצח יבנה 

וואליה ראשון לציון– ת"שעריה פת"שעריה פ-וואליה ראשון לציון 

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

ת"שעריה פ– ס "אולסטאר כפס"אולסטאר כפ- ת "שעריה פ

יהלום שחור חיפה– וואליה ראשון לציון וואליה ראשון לציון- יהלום שחור חיפה 

ת"בני סירקין פ– אחים לנצח יבנהאחים לנצח יבנה- ת "בני סירקין פ

עתידי בת ים–אביסיניה חיפה אביסיניה חיפה- עתידי בת ים 

עתידי נתניה– ת "צעירי יוספטל פת"צעירי יוספטל פ- עתידי נתניה 

חפציבה נתניה– יהלומי נתניה יהלומי נתניה- חפציבה נתניה 

לב מעברה יבנה– ת "ליאור קוקה פת"ליאור קוקה פ- לב מעברה יבנה 

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

ס"אולסטאר כפ– ת "ליאור קוקה פת"ליאור קוקה פ- ס "אולסטאר כפ

יהלומי נתניה– לב מעברה יבנה לב מעברה יבנה- יהלומי נתניה 

ת"צעירי יוספטל פ– חפציבה נתניה חפציבה נתניה- ת "צעירי יוספטל פ

אביסיניה חיפה– עתידי נתניה עתידי נתניה- אביסיניה חיפה 

אחים לנצח יבנה– עתידי בת ים עתידי בת ים-אחים לנצח יבנה 

וואליה ראשון לציון– ת "בני סירקין פת"בני סירקין פ- וואליה ראשון לציון 

ת"שעריה פ– יהלום שחור חיפה יהלום שחור חיפה- ת "שעריה פ

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

יהלום שחור חיפה– ס "אולסטאר כפס"אולסטאר כפ- יהלום שחור חיפה 

ת"בני סירקין פ– ת"שעריה פת"שעריה פ-ת "בני סירקין פ

עתידי בת ים–וואליה ראשון לציון וואליה ראשון לציון- עתידי בת ים 

עתידי נתניה– אחים לנצח יבנהאחים לנצח יבנה- עתידי נתניה 

חפציבה נתניה– אביסיניה חיפה אביסיניה חיפה- חפציבה נתניה 

לב מעברה יבנה– ת "צעירי יוספטל פת"צעירי יוספטל פ- לב מעברה יבנה 

ת"ליאור קוקה פ– יהלומי נתניה יהלומי נתניה- ת "ליאור קוקה פ



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

ס"אולסטאר כפ– יהלומי נתניה יהלומי נתניה- ס "אולסטאר כפ

ת"צעירי יוספטל פ– ת "ליאור קוקה פת"ליאור קוקה פ- ת "צעירי יוספטל פ

אביסיניה חיפה– לב מעברה יבנה לב מעברה יבנה- אביסיניה חיפה 

אחים לנצח יבנה– חפציבה נתניה חפציבה נתניה- אחים לנצח יבנה 

וואליה ראשון לציון– עתידי נתניה עתידי נתניה- וואליה ראשון לציון 

ת"שעריה פ– עתידי בת ים עתידי בת ים-ת "שעריה פ

יהלום שחור חיפה– ת "בני סירקין פת"בני סירקין פ- יהלום שחור חיפה 

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

ת"בני סירקין פ– ס "אולסטאר כפס"אולסטאר כפ- ת "בני סירקין פ

עתידי בת ים–יהלום שחור חיפה יהלום שחור חיפה- עתידי בת ים 

עתידי נתניה– ת"שעריה פת"שעריה פ-עתידי נתניה 

חפציבה נתניה– וואליה ראשון לציון וואליה ראשון לציון- חפציבה נתניה 

לב מעברה יבנה– אחים לנצח יבנהאחים לנצח יבנה- לב מעברה יבנה 

ת"ליאור קוקה פ– אביסיניה חיפה אביסיניה חיפה- ת "ליאור קוקה פ

יהלומי נתניה– ת "צעירי יוספטל פת"צעירי יוספטל פ- יהלומי נתניה 

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

ס"אולסטאר כפ– ת "צעירי יוספטל פת"צעירי יוספטל פ- ס "אולסטאר כפ

אביסיניה חיפה– יהלומי נתניה יהלומי נתניה- אביסיניה חיפה 

אחים לנצח יבנה– ת "ליאור קוקה פת"ליאור קוקה פ- אחים לנצח יבנה 

וואליה ראשון לציון– לב מעברה יבנה לב מעברה יבנה- וואליה ראשון לציון 

ת"שעריה פ– חפציבה נתניה חפציבה נתניה- ת "שעריה פ

יהלום שחור חיפה– עתידי נתניה עתידי נתניה- יהלום שחור חיפה 

ת"בני סירקין פ– עתידי בת ים עתידי בת ים-ת "בני סירקין פ

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

ס"אולסטאר כפ– עתידי בת ים עתידי בת ים-ס "אולסטאר כפ

עתידי נתניה– ת "בני סירקין פת"בני סירקין פ- עתידי נתניה 

חפציבה נתניה– יהלום שחור חיפה יהלום שחור חיפה- חפציבה נתניה 

לב מעברה יבנה– ת"שעריה פת"שעריה פ-לב מעברה יבנה 

ת"ליאור קוקה פ– וואליה ראשון לציון וואליה ראשון לציון- ת "ליאור קוקה פ

יהלומי נתניה– אחים לנצח יבנהאחים לנצח יבנה- יהלומי נתניה 

ת"צעירי יוספטל פ– אביסיניה חיפה אביסיניה חיפה- ת "צעירי יוספטל פ

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

אביסיניה חיפה– ס "אולסטאר כפס"אולסטאר כפ- אביסיניה חיפה 

אחים לנצח יבנה– ת "צעירי יוספטל פת"צעירי יוספטל פ- אחים לנצח יבנה 

וואליה ראשון לציון– יהלומי נתניה יהלומי נתניה- וואליה ראשון לציון 

ת"שעריה פ– ת "ליאור קוקה פת"ליאור קוקה פ- ת "שעריה פ

יהלום שחור חיפה– לב מעברה יבנה לב מעברה יבנה- יהלום שחור חיפה 

ת"בני סירקין פ– חפציבה נתניה חפציבה נתניה- ת "בני סירקין פ

עתידי בת ים–עתידי נתניה עתידי נתניה- עתידי בת ים 


