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ראשל"צטירת כרמלהפועל ירושליםמכבי פרנקי תאהפועל ירושליםטירת כרמלראשל"צטירת כרמל

יביאיט
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זכרון יעקבירושליםלודנצרת עליתכרמיאלכרמיאלכרמיאלכרמיאל
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כרמיאלכרמיאלגבעתייםכרמיאלטירת כרמלטירת כרמלגבעתייםטירת כרמל

יוגב קורןסהר בן אהרוןמקסים קוקטובחביב בן דוידגיא דוייטשיואב פולקקוסטה מירוזובאיליה גורבטוב

טירת כרמלטירת כרמלטירת כרמלבית"ר ב"שבית"ר ב"שרעננהאשדודלוד

יעקב שידקל רטררן קרליןאיתי תבורימתן כהן

בית"ר ב"שלודטנ"ש נתניהטנ"ש נתניהטנ"ש נתניה
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טל פלדאביתר ויולארונאל דוידובעידן רוזנבאוםניב בוגןטל מיטרנייובל תגריורי דיאמנט

כרמיאלגליל תחתוןטירת כרמלזכרון יעקבמכבי תל אביבנתניהגבעתייםכרמיאל

כפיר זילברמןארז סלערועי אליךשחר גלעדדור בן חוריןרון בורוברנדב רחמיםיורי פורמן

רחובותהרצליהמכבי פרנקי תאגליל תחתוןחולוןקרית אונוגליל תחתוןנתניה

אלכס בוךעידן בן שמחוןאבנר לויןצחי פרוםניקול טרוסמןארז זכריה

הפועל באר שבענתניההרצליהטנש נתניהקרית אתאהרצליה
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