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הפועל עליה כפ״ס - הפ' קטמון ירושלים 1

הפועל אשקלון - מכבי שוהם 2

ע.טבריה - מכבי צור שלום ק. ביאליק 3

הפ' ניר רמת השרון מרכז "צו פיו "צו פיוס" - מ.ס. טירה 4

מכבי עירוני יפיע - בני סכנין 5

ע.בית שמש - בית"ר י-ם צפון 6

אגודת ספורט אשדוד - חופשית 7

מועדון ספורט רמלה - הפ' קרית אונו 2 8

איחוד בני בקה - בית"ר טוברוק אורן 9

הפ' מ.ס חבל מודיעין - מכבי נתניה 10

עירוני בני כאבול - עירוני נשר 11

חופשית - מכבי עמק חפר אברהם 12

מכבי יבנה - מ.כ. מכבי אשדוד 13

עירוני קרית גת - בית"ר גדרה 14

הפ' יוקנעם ארז - הפועל טירת כרמל 15

בית"ר ר"ג - חופשית 16

הפועל לב השרון - הפועל פרדסייה 17

מ.ס. הפועל לוד - בית"ר אשדוד 18

הפועל עפולה - איחוד בני שפרעם 19

חופשית - מ.ס. אשדוד אלונה 20

מכבי רחובות - חופשית 21

מ.ס. קרית ים - הפ' נוף הגליל 22

מ.ס.קדימה צורן - הפ' תל אביב צפון 23

הפועל ר"ג - שמשון ת"א 24

בית"ר י-ם גדי - חופשית 25

מכבי ב"ש 2 - מכבי הבשור 26

גדנע ת"א ניסים - הפועל רעננה 27

הפועל מטה אשר - הפועל חיפה ניר 28

ה.כאוכב - מכבי חיפה מקס 29

מ.כ. חולון ירמיהו  - הפ' כפר קאסם שועאע 30

מכבי נווה שאנן אלדד "צו פיוס" - הפ' מעגן מיכאל 31

הפועל עכו - מ.ס. חיפה רובי שפירא 32

הפ' ת"א "עופר רוג" - מ.ס. איחוד דרום השרון 33

הפועל איכסל - מכבי ע.ק. אתא 34

הפ' פתח תקוה שלומי וורצל - מ.כ.ע.אור יהודה 35

הפ' ניר רמת השרון - חופשית 36

מ.ס.פ. ח. כרכור - הפועל חדרה 37

הפועל אורנית - הכח מכבי עמידר ר"ג דרום 38

מועדון כדורגל מכבי אשקלון - מכבי שוהם 2 39

אגודת ספורט נורדיה ירושלים "צו "צו פיוס" - ע. מודיעין 40

הפועל כאוכב - מכבי חיפה גולדשנפלד 41

הפ' הוד השרון 2 - הפועל ראשל"צ 42

מ.כ. נוה יוסף - מכבי אחי נצרת 43

חופשית - הפועל עירוני כרמיאל 44

הפועל ק"ש - מ.כ. מושב חוסן יהודה אדרי "צו "צו פיוס" 45

מכבי פ"ת  יהודה פרטוש - הפועל הוד השרון 46

הפועל כפ"ס "יונגר" - הפועל חדרה מערב 47

מכבי ע. עמישב פ"ת אלי "צו פיוס - הפ' ראשון לציון מערב 48

מכבי ת"א אלדד - הכח מכבי עמידר ר"ג 49
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הפ' בארי אשכול - בני אילת 50

מ.כ. מתנ"ס גן יבנה - הפ' עירוני גדרה 51

חופשית - בית"ר חיפה 1 52

בני יהודה ת"א גרונדמן - א.ס. רמת אליהו 53

בית"ר כפר סבא שלומי "צו פיוס" - מכבי הרצליה ב 54

מכבי ב"ש - מ.ס. ב"ש "צו פיוס" 55

הפ' ע.ס אבו גוש מבשרת ציון - בית"ר ת"א בת ים 56

הפועל א.א. פאחם - הפ' בית אליעזר "צו פיוס" 57

בני יהוד - מכבי הרצליה הדר 58

הפועל הרצליה ע. - חופשית 59

מכבי ע. שדרות "צו פיוס" - הפועל באר שבע 60

בית"ר ע.מעלה אדומים - חופשית 61

חופשית - מכבי יפו קביליו 62

עירוני באר יעקב - חופשית 63

הפועל קרית אונו - חופשית 64


