
 

 

 מחוז צפון  2019-20לוח משחקים עונת 

 1מחזור  – E.I.F.Lליגת 
 

 12מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 וואליה ראוס ראשל"צ יהלום שחור חיפה     
 

 יהלום שחור חיפה וואליה ראוס ראשל"צ

 אריות חפציבה נתניה בני סירקין  פ"ת
 

 בני סירקין  פ"ת אריות חפציבה נתניה

 פנתרי אושיות צעירי יוספטל פ"ת
 

 צעירי יוספטל פ"ת פנתרי אושיות

 בת ים אביסניה חיפה
 

 אביסניה חיפה בת ים

 אריות באזי בת ים טמרו יבנה
 

 טמרו יבנה אריות באזי בת ים

 ליאור קוקה פ"ת אריות מ. בתיה
 

 אריות מ. בתיה ליאור קוקה פ"ת

 2מחזור  – E.I.F.Lליגת      
 

 13מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 ליאור קוקה פ"ת וואליה ראוס ראשל"צ     
 

 וואליה ראוס ראשל"צ ליאור קוקה פ"ת

 אריות מ. בתיה אריות באזי בת ים
 

 אריות באזי בת ים אריות מ. בתיה

 טמרו יבנה בת ים
 

 בת ים טמרו יבנה

 אביסניה חיפה פנתרי אושיות
 

 פנתרי אושיות אביסניה חיפה

 צעירי יוספטל פ"ת אריות חפציבה נתניה
 

 אריות חפציבה נתניה צעירי יוספטל פ"ת

 בני סירקין  פ"ת יהלום שחור חיפה
 

 יהלום שחור חיפה בני סירקין  פ"ת

 3מחזור  – E.I.F.Lליגת      
 

 14מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 וואליה ראוס ראשל"צ בני סירקין  פ"ת     
 

 בני סירקין  פ"ת וואליה ראוס ראשל"צ

 יהלום שחור חיפה צעירי יוספטל פ"ת
 

 צעירי יוספטל פ"ת יהלום שחור חיפה

 אריות חפציבה נתניה אביסניה חיפה
 

 אביסניה חיפה אריות חפציבה נתניה

 פנתרי אושיות טמרו יבנה
 

 טמרו יבנה פנתרי אושיות

 בת ים אריות מ. בתיה
 

 אריות מ. בתיה בת ים

 אריות באזי בת ים ליאור קוקה פ"ת
 

 ליאור קוקה פ"ת אריות באזי בת ים

 4מחזור  – E.I.F.Lליגת      
 

 15מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 אריות באזי בת ים וואליה ראוס ראשל"צ     
 

 וואליה ראוס ראשל"צ אריות באזי בת ים

 ליאור קוקה פ"ת בת ים
 

 בת ים ליאור קוקה פ"ת

 אריות מ. בתיה פנתרי אושיות
 

 פנתרי אושיות אריות מ. בתיה

 טמרו יבנה אריות חפציבה נתניה
 

 אריות חפציבה נתניה טמרו יבנה

 אביסניה חיפה יהלום שחור חיפה
 

 יהלום שחור חיפה אביסניה חיפה

 צעירי יוספטל פ"ת בני סירקין  פ"ת
 

 בני סירקין  פ"ת צעירי יוספטל פ"ת

     



 

 5מחזור  – E.I.F.Lליגת 
 

 16מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 וואליה ראוס ראשל"צ צעירי יוספטל פ"ת     
 

 צעירי יוספטל פ"ת וואליה ראוס ראשל"צ

 בני סירקין  פ"ת אביסניה חיפה
 

 אביסניה חיפה בני סירקין  פ"ת

 יהלום שחור חיפה טמרו יבנה
 

 טמרו יבנה יהלום שחור חיפה

 אריות חפציבה נתניה אריות מ. בתיה
 

 אריות מ. בתיה אריות חפציבה נתניה

 פנתרי אושיות ליאור קוקה פ"ת
 

 ליאור קוקה פ"ת פנתרי אושיות

 בת ים אריות באזי בת ים
 

 אריות באזי בת ים בת ים

 6מחזור  – E.I.F.Lליגת      
 

 17מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 בת ים וואליה ראוס ראשל"צ     
 

 וואליה ראוס ראשל"צ בת ים

 אריות באזי בת ים פנתרי אושיות
 

 פנתרי אושיות אריות באזי בת ים

 ליאור קוקה פ"ת אריות חפציבה נתניה
 

 אריות חפציבה נתניה ליאור קוקה פ"ת

 אריות מ. בתיה יהלום שחור חיפה
 

 יהלום שחור חיפה אריות מ. בתיה

 טמרו יבנה בני סירקין  פ"ת
 

 בני סירקין  פ"ת טמרו יבנה

 אביסניה חיפה צעירי יוספטל פ"ת
 

 צעירי יוספטל פ"ת אביסניה חיפה

 7מחזור  – E.I.F.Lליגת      
 

 18מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 וואליה ראוס ראשל"צ אביסניה חיפה     
 

 אביסניה חיפה וואליה ראוס ראשל"צ

 צעירי יוספטל פ"ת טמרו יבנה
 

 טמרו יבנה צעירי יוספטל פ"ת

 בני סירקין  פ"ת אריות מ. בתיה
 

 אריות מ. בתיה בני סירקין  פ"ת

 יהלום שחור חיפה ליאור קוקה פ"ת
 

 ליאור קוקה פ"ת יהלום שחור חיפה

 אריות חפציבה נתניה אריות באזי בת ים
 

 אריות באזי בת ים אריות חפציבה נתניה

 פנתרי אושיות בת ים
 

 בת ים פנתרי אושיות

 8מחזור  – E.I.F.Lליגת      
 

 19מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 פנתרי אושיות וואליה ראוס ראשל"צ     
 

 וואליה ראוס ראשל"צ פנתרי אושיות

 בת ים אריות חפציבה נתניה
 

 אריות חפציבה נתניה בת ים

 אריות באזי בת ים יהלום שחור חיפה
 

 יהלום שחור חיפה אריות באזי בת ים

 ליאור קוקה פ"ת בני סירקין  פ"ת
 

 בני סירקין  פ"ת ליאור קוקה פ"ת

 אריות מ. בתיה צעירי יוספטל פ"ת
 

 צעירי יוספטל פ"ת אריות מ. בתיה

 טמרו יבנה אביסניה חיפה
 

 אביסניה חיפה טמרו יבנה

 

 

 

 

 
 

 

   



 

 

 9מחזור  – E.I.F.Lליגת 
 

 20מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 וואליה ראוס ראשל"צ טמרו יבנה     
 

 טמרו יבנה וואליה ראוס ראשל"צ

 אביסניה חיפה אריות מ. בתיה
 

 אריות מ. בתיה אביסניה חיפה

 צעירי יוספטל פ"ת ליאור קוקה פ"ת
 

 ליאור קוקה פ"ת צעירי יוספטל פ"ת

 בני סירקין  פ"ת אריות באזי בת ים
 

 אריות באזי בת ים בני סירקין  פ"ת

 יהלום שחור חיפה בת ים
 

 בת ים יהלום שחור חיפה

 אריות חפציבה נתניה פנתרי אושיות
 

 פנתרי אושיות אריות חפציבה נתניה

 10מחזור  – E.I.F.Lליגת      
 

 21מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 אריות חפציבה נתניה וואליה ראוס ראשל"צ     
 

 וואליה ראוס ראשל"צ אריות חפציבה נתניה

 יהלום שחור חיפה פנתרי אושיות
 

 פנתרי אושיות יהלום שחור חיפה

 בת ים בני סירקין  פ"ת
 

 בני סירקין  פ"ת בת ים

 אריות באזי בת ים צעירי יוספטל פ"ת
 

 צעירי יוספטל פ"ת אריות באזי בת ים

 ליאור קוקה פ"ת אביסניה חיפה
 

 אביסניה חיפה ליאור קוקה פ"ת

 אריות מ. בתיה טמרו יבנה
 

 טמרו יבנה אריות מ. בתיה

 11מחזור  – E.I.F.Lליגת      
 

 22מחזור  – E.I.F.Lליגת 

 וואליה ראוס ראשל"צ אריות מ. בתיה     
 

 אריות מ. בתיה וואליה ראוס ראשל"צ

 טמרו יבנה ליאור קוקה פ"ת
 

 ליאור קוקה פ"ת טמרו יבנה

 אביסניה חיפה אריות באזי בת ים
 

 אריות באזי בת ים אביסניה חיפה

 צעירי יוספטל פ"ת בת ים
 

 בת ים צעירי יוספטל פ"ת

 בני סירקין  פ"ת פנתרי אושיות
 

 פנתרי אושיות בני סירקין  פ"ת

 יהלום שחור חיפה אריות חפציבה נתניה
 

 אריות חפציבה נתניה יהלום שחור חיפה

      


