
 

 מחוז דרום 2019-20לוח משחקים 

 1מחזור  – E.I.F.Lליגת 
 

 14מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 צעירי ק. גת -פטישי רחובות
 

 פטישי רחובות –צעירי ק. גת 

 צעירי אשדוד-קפסולה יבנה 
 

 קפסולה יבנה –צעירי אשדוד

 יהלומי קרית מלאכי -אריות אשקלון 
 

 אמיגוס אשקלון –נשרים גדרה 

 נשרים גדרה -אמיגוס אשקלון 
 

 אריות אשקלון –יהלומי קרית מלאכי 

 אברה חי אשקלון-אנדלאי גדרה 
 

 אנדלאי גדרה –אברה חי אשקלון

 מובילי אשדוד -כוכבי אשדוד 
 

 כוכבי אשדוד –מובילי אשדוד

 פגרה -צעירי קרית משה
 

 צעירי קרית משה –פגרה

   

 2מחזור  – E.I.F.Lליגת    
 

 15מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 פטישי רחובות -פגרה 
 

 פגרה –פטישי רחובות

 צעירי קרית משה -מובילי אשדוד
 

 מובילי אשדוד –צעירי קרית משה

 כוכבי אשדוד -אברה חי אשקלון
 

 אברה חי אשקלון –כוכבי אשדוד 

 אנדלאי גדרה -יהלומי קרית מלאכי 
 

 יהלומי קרית מלאכי –אנדלאי גדרה 

 אריות אשקלון -גדרה  נשרים
 

 נשרים גדרה –אריות אשקלון 

 אמיגוס אשקלון -צעירי אשדוד
 

 צעירי אשדוד–אמיגוס אשקלון 

 קפסולה יבנה -צעירי ק. גת 
 

 צעירי ק. גת –קפסולה יבנה 

   

 3מחזור  – E.I.F.Lליגת    
 

 16מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 קפסולה יבנה -פטישי רחובות
 

 פטישי רחובות –קפסולה יבנה 

 צעירי ק. גת -אמיגוס אשקלון 
 

 אמיגוס אשקלון –צעירי ק. גת 

 צעירי אשדוד-אריות אשקלון 
 

 אריות אשקלון –צעירי אשדוד

 נשרים גדרה -אנדלאי גדרה 
 

 אנדלאי גדרה –נשרים גדרה 

 יהלומי קרית מלאכי -כוכבי אשדוד 
 

 כוכבי אשדוד –יהלומי קרית מלאכי 

 אברה חי אשקלון-צעירי קרית משה
 

 צעירי קרית משה –אברה חי אשקלון

 מובילי אשדוד -פגרה 
 

 פגרה –מובילי אשדוד

   

 4מחזור  – E.I.F.Lליגת    
 

 17מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 פטישי רחובות -מובילי אשדוד
 

 מובילי אשדוד –פטישי רחובות

 פגרה -אברה חי אשקלון
 

 אברה חי אשקלון –פגרה

 צעירי קרית משה -יהלומי קרית מלאכי 
 

 יהלומי קרית מלאכי –צעירי קרית משה

 כוכבי אשדוד -נשרים גדרה 
 

 נשרים גדרה –כוכבי אשדוד 

 אנדלאי גדרה -צעירי אשדוד
 

 צעירי אשדוד–אנדלאי גדרה 

 אריות אשקלון -צעירי ק. גת 
 

 צעירי ק. גת –אריות אשקלון 

 אמיגוס אשקלון -קפסולה יבנה 
 

 קפסולה יבנה –אמיגוס אשקלון 

    

 

 

 

 

 

  



 

 5 מחזור – E.I.F.Lליגת 
 

 18מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 אמיגוס אשקלון -פטישי רחובות
 

 פטישי רחובות –אמיגוס אשקלון 

 קפסולה יבנה -אריות אשקלון 
 

 אריות אשקלון –קפסולה יבנה 

 צעירי ק. גת -אנדלאי גדרה 
 

 אנדלאי גדרה –צעירי ק. גת 

 צעירי אשדוד-כוכבי אשדוד 
 

 כוכבי אשדוד –צעירי אשדוד

 נשרים גדרה -צעירי קרית משה
 

 צעירי קרית משה –נשרים גדרה 

 יהלומי קרית מלאכי -פגרה 
 

 פגרה –יהלומי קרית מלאכי 

 אברה חי אשקלון-מובילי אשדוד
 

 מובילי אשדוד –אברה חי אשקלון

   

 6מחזור  – E.I.F.Lליגת    
 

 19מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 פטישי רחובות -אברה חי אשקלון
 

 אברה חי אשקלון –פטישי רחובות

 מובילי אשדוד -יהלומי קרית מלאכי 
 

 יהלומי קרית מלאכי –מובילי אשדוד

 פגרה -נשרים גדרה 
 

 נשרים גדרה –פגרה

 צעירי קרית משה -צעירי אשדוד
 

 צעירי אשדוד–צעירי קרית משה

 כוכבי אשדוד -צעירי ק. גת 
 

 צעירי ק. גת –כוכבי אשדוד 

 אנדלאי גדרה -קפסולה יבנה 
 

 קפסולה יבנה –אנדלאי גדרה 

 אריות אשקלון -אמיגוס אשקלון 
 

 אמיגוס אשקלון –אריות אשקלון 

   

 7מחזור  – E.I.F.Lליגת    
 

 20מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 אריות אשקלון -פטישי רחובות
 

 פטישי רחובות –אריות אשקלון 

 אמיגוס אשקלון -אנדלאי גדרה 
 

 אנדלאי גדרה –אמיגוס אשקלון 

 קפסולה יבנה -כוכבי אשדוד 
 

 כוכבי אשדוד –קפסולה יבנה 

 צעירי ק. גת -צעירי קרית משה
 

 צעירי קרית משה –צעירי ק. גת 

 צעירי אשדוד-פגרה 
 

 פגרה –ודצעירי אשד

 נשרים גדרה -מובילי אשדוד
 

 מובילי אשדוד –נשרים גדרה 

 יהלומי קרית מלאכי -אברה חי אשקלון
 

 אברה חי אשקלון –יהלומי קרית מלאכי 

   

 8מחזור  – E.I.F.Lליגת    
 

 21מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 פטישי רחובות -יהלומי קרית מלאכי 
 

 יהלומי קרית מלאכי –פטישי רחובות

 אברה חי אשקלון-נשרים גדרה 
 

 נשרים גדרה –אברה חי אשקלון

 מובילי אשדוד -צעירי אשדוד
 

 צעירי אשדוד–מובילי אשדוד

 פגרה -צעירי ק. גת 
 

 צעירי ק. גת –פגרה

 צעירי קרית משה -קפסולה יבנה 
 

 קפסולה יבנה –צעירי קרית משה

 כוכבי אשדוד -אמיגוס אשקלון 
 

 אמיגוס אשקלון –כוכבי אשדוד 

 אנדלאי גדרה -אריות אשקלון 
 

 אריות אשקלון –אנדלאי גדרה 

   

 9מחזור  – E.I.F.Lליגת    
 

 22מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 אנדלאי גדרה -פטישי רחובות
 

 פטישי רחובות –אנדלאי גדרה 

 אריות אשקלון -כוכבי אשדוד 
 

 כוכבי אשדוד –אריות אשקלון 

 אמיגוס אשקלון -צעירי קרית משה
 

 צעירי קרית משה –אמיגוס אשקלון 

 קפסולה יבנה -פגרה 
 

 פגרה –קפסולה יבנה 

 צעירי ק. גת -מובילי אשדוד
 

 מובילי אשדוד –צעירי ק. גת 



 

 צעירי אשדוד-אברה חי אשקלון
 

 אברה חי אשקלון –צעירי אשדוד

 נשרים גדרה -יהלומי קרית מלאכי 
 

 יהלומי קרית מלאכי –נשרים גדרה 

   

 10מחזור  – E.I.F.Lליגת    
 

 23מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 פטישי רחובות -נשרים גדרה 
 

 נשרים גדרה –פטישי רחובות

 יהלומי קרית מלאכי -צעירי אשדוד
 

 צעירי אשדוד–יהלומי קרית מלאכי 

 אברה חי אשקלון-צעירי ק. גת 
 

 צעירי ק. גת –אברה חי אשקלון

 מובילי אשדוד -קפסולה יבנה 
 

 קפסולה יבנה –מובילי אשדוד

 פגרה -אמיגוס אשקלון 
 

 אמיגוס אשקלון –פגרה

 צעירי קרית משה -אריות אשקלון 
 

 אריות אשקלון –צעירי קרית משה

 כוכבי אשדוד -אנדלאי גדרה 
 

 אנדלאי גדרה –כוכבי אשדוד 

   

 11מחזור  – E.I.F.Lליגת    
 

 24מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 כוכבי אשדוד -פטישי רחובות
 

 פטישי רחובות –כוכבי אשדוד 

 אנדלאי גדרה -צעירי קרית משה
 

 צעירי קרית משה –אנדלאי גדרה 

 אריות אשקלון -פגרה 
 

 פגרה –אריות אשקלון 

 אמיגוס אשקלון -מובילי אשדוד
 

 מובילי אשדוד –אמיגוס אשקלון 

 קפסולה יבנה -אברה חי אשקלון
 

 אברה חי אשקלון –קפסולה יבנה 

 צעירי ק. גת -יהלומי קרית מלאכי 
 

 יהלומי קרית מלאכי –צעירי ק. גת 

 צעירי אשדוד-נשרים גדרה 
 

 נשרים גדרה –צעירי אשדוד

   

 12מחזור  – E.I.F.Lליגת    
 

 25מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 פטישי רחובות  -צעירי אשדוד 
 

 צעירי אשדוד -פטישי רחובות 

 נשרים גדרה -צעירי ק. גת 
 

 צעירי ק. גת –נשרים גדרה 

 יהלומי קרית מלאכי -קפסולה יבנה 
 

 קפסולה יבנה –יהלומי קרית מלאכי 

 אברה חי אשקלון-אמיגוס אשקלון 
 

 קלוןאמיגוס אש –אברה חי אשקלון

 מובילי אשדוד -אריות אשקלון 
 

 אריות אשקלון –מובילי אשדוד

 פגרה -אנדלאי גדרה 
 

 אנדלאי גדרה –פגרה

 צעירי קרית משה -כוכבי אשדוד 
 

 כוכבי אשדוד –צעירי קרית משה

   

 13מחזור  – E.I.F.Lליגת    
 

 26מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 פטישי רחובות -צעירי קרית משה
 

 צעירי קרית משה –פטישי רחובות

 כוכבי אשדוד -פגרה 
 

 פגרה –כוכבי אשדוד 

 אנדלאי גדרה -מובילי אשדוד
 

 מובילי אשדוד –אנדלאי גדרה 

 אריות אשקלון -אברה חי אשקלון
 

 אברה חי אשקלון –אריות אשקלון 

 אמיגוס אשקלון -יהלומי קרית מלאכי 
 

 יהלומי קרית מלאכי –אמיגוס אשקלון 

 קפסולה יבנה -נשרים גדרה 
 

 נשרים גדרה –קפסולה יבנה 

 צעירי ק. גת -צעירי אשדוד
 

 צעירי אשדוד–צעירי ק. גת 

    


