תוצאות נשים ליגת על נשים כדורסל
ארגון ועריכה :אריה לבנת

2003/04
גביע המדינה
סיבוב ראשון
אס"א ירושלים – מכבי רמת חן )13.10.03( 85-46
מכבי רמת חן – אס"א ירושלים )16.10.03( 50-102
הפועל פ"ת – חיפה/מוצקין )30.10.03( 83-57
חיפה/מוצקין – הפועל פ"ת )13.11.03( 83-80
רבע גמר
מכבי רעננה – אליצור רמלה )5.1.04( 69-47
אליצור רמלה – מכבי רעננה )8.1.04( 43-66
אליצור חולון – מכבי אשדוד )5.1.04( 93-79
מכבי אשדוד – אליצור חולון )8.1.04( 67-84
רמת השרון – חיפה/מוצקין )5.1.04( 59-66
חיפה/מוצקין – רמת השרון )8.1.04( 62-80
מכבי רמת חן – בני יהודה )5.1.04( 75-93
בני יהודה – מכבי רמת חן )8.1.04( 77-82
חצי גמר (מטרווסט רעננה)15.3.04 ,
אליצור רמלה – מכבי אשדוד 64-84
חיפה/מוצקין – מכבי רמת חן  2( 84-87הארכות)
גמר (מטרווסט רעננה)17.3.04 ,
אליצור רמלה – חיפה/מוצקין  2( 81-84הארכות)
ליגה
מחזור )23.10.03( 1
מכבי רעננה – בני יהודה  3( 82-80הארכות)
חיפה/מוצקין – הפועל פ"ת 72-101
אליצור רמלה – מכבי אשדוד 68-85
מכבי רמת חן – אליצור חולון 63-96
רמת השרון – אס"א ירושלים )25.10.03( 69-74
מחזור )27.10.03( 2
מכבי רמת חן – אליצור רמלה 76-56
בני יהודה – חיפה/מוצקין 82-65
הפועל פ"ת – רמת השרון 76-65
אליצור חולון – אס"א ירושלים 83-76
מכבי אשדוד  -מכבי רעננה 80-68

מחזור )3.11.03( 3
רמת השרון – בני יהודה 77-72
מכבי רעננה – מכבי רמת חן 63-58
אס"א ירושלים – הפועל פ"ת 94-74
חיפה/מוצקין – מכבי אשדוד 64-85
אליצור רמלה – אליצור חולון 46-103
מחזור )10.11.03( 4
מכבי רמת חן – חיפה/מוצקין 88-99
מכבי אשדוד – רמת השרון 85-83
אליצור חולון – הפועל פ"ת 88-75
בני יהודה – אס"א ירושלים 52-97
אליצור רמלה – מכבי רעננה 39-82
מחזור )17.11.03( 5
רמת השרון – מכבי רמת חן 79-89
חיפה/מוצקין – אליצור רמלה 77-72
אס"א ירושלים – מכבי אשדוד 80-76
הפועל פ"ת – בני יהודה 76-71
מכבי רעננה – אליצור חולון 66-74
מחזור )24.11.03( 6
אליצור רמלה – רמת השרון 79-106
מכבי אשדוד – הפועל פ"ת 76-63
מכבי רעננה – חיפה/מוצקין 82-76
אליצור חולון – בני יהודה 73-67
מכבי רמת חן – אס"א ירושלים 62-96
מחזור )1.12.03( 7
הפועל פ"ת – מכבי רמת חן 82-78
בני יהודה – מכבי אשדוד 60-78
רמת השרון – מכבי רעננה 74-82
חיפה/מוצקין – אליצור חולון 58-101
אס"א ירושלים – אליצור רמלה 91-64
מחזור )4.12.03( 8
אליצור חולון – מכבי אשדוד 80-73
מכבי רעננה – אס"א ירושלים 66-80
אליצור רמלה – הפועל פ"ת 77-95
מכבי רמת חן – בני יהודה 60-83
חיפה/מוצקין – רמת השרון 77-75
מחזור )8.12.03( 9
בני יהודה – אליצור רמלה 80-55
הפועל פ"ת – מכבי רעננה 66-73
רמת השרון – אליצור חולון 59-100
מכבי אשדוד – מכבי רמת חן 106-70

אס"א ירושלים – חיפה/מוצקין 88-72
מחזור )15.12.03( 10
בני יהודה – מכבי רעננה ( 92-90הארכה)
הפועל פ"ת – חיפה/מוצקין 86-82
מכבי אשדוד – אליצור רמלה 85-60
אליצור חולון – מכבי רמת חן 103-59
אס"א ירושלים – רמת השרון 68-74
מחזור )22.12.03( 11
חיפה/מוצקין – בני יהודה )21.12.03( 48-79
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 60-76
רמת השרון – הפועל פ"ת 75-77
אס"א ירושלים – אליצור חולון 68-78
מכבי רעננה – מכבי אשדוד 60-67
מחזור )12.1.04( 12
בני יהודה – רמת השרון 77-57
מכבי רמת חן – מכבי רעננה 74-79
הפועל פ"ת – אס"א ירושלים 64-91
מכבי אשדוד – חיפה/מוצקין 84-62
אליצור חולון – אליצור רמלה 87-65
מחזור )19.1.04( 13
רמת השרון – מכבי אשדוד )18.1.04( 81-88
חיפה/מוצקין – מכבי רמת חן 82-89
הפועל פ"ת – אליצור חולון 58-68
אס"א ירושלים – בני יהודה 75-72
מכבי רעננה – אליצור רמלה 76-65
מחזור )26.1.04( 14
מכבי רמת חן – רמת השרון 73-88
אליצור רמלה – חיפה/מוצקין 64-76
מכבי אשדוד – אס"א ירושלים 79-84
בני יהודה – הפועל פ"ת 68-88
אליצור חולון – מכבי רעננה73-43
מחזור )2.2.04( 15
רמת השרון – אליצור רמלה 102-71
הפועל פ"ת – מכבי אשדוד 73-84
חיפה/מוצקין – מכבי רעננה 64-77
בני יהודה – אליצור חולון 56-81
אס"א ירושלים – מכבי רמת חן 96-59
מחזור )9.2.04( 16
מכבי רמת חן – הפועל פ"ת 75-96
מכבי אשדוד – בני יהודה 70-65
מכבי רעננה – רמת השרון 60-48

אליצור חולון – חיפה/מוצקין 89-49
אליצור רמלה – אס"א ירושלים 58-91
מחזור )16.2.04( 17
מכבי אשדוד – אליצור חולון 59-82
אס"א ירושלים – מכבי רעננה ( 84-86הארכה)
הפועל פ"ת – אליצור רמלה 80-83
בני יהודה – מכבי רמת חן 90-59
רמת השרון – חיפה/מוצקין 72-67
מחזור )23.2.04( 18
אליצור רמלה – בני יהודה 55-66
מכבי רעננה – הפועל פ"ת 64-66
אליצור חולון – רמת השרון 65-43
מכבי רמת חן – מכבי אשדוד 78-107
חיפה/מוצקין – אס"א ירושלים 52-84
בית תחתון
מחזור )1.3.04( 19
מכבי אשדוד – אליצור חולון 75-95
מכבי רעננה – אס"א ירושלים 65-83
מחזור )8.3.04( 20
מכבי רעננה – מכבי אשדוד 64-83
אס"א ירושלים – אליצור חולון 0-20
מחזור )11.3.04( 21
מכבי אשדוד – אס"א ירושלים 82-76
אליצור חולון – מכבי רעננה 20-0
בית עליון
מחזור )26.2.04( 19
אליצור רמלה – רמת השרון 57-72
מכבי רמת חן – הפועל פ"ת ( 91-97הארכה)
חיפה/מוצקין – בני יהודה 85-78
מחזור )1.3.04( 20
הפועל פ"ת – חיפה/מוצקין 56-78
רמת השרון – בני יהודה 62-64
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 74-87
מחזור )4.3.04( 21
מכבי רמת חן – רמת השרון 74-76
חיפה/מוצקין – אליצור רמלה 75-65
בני יהודה – הפועל פ"ת 76-69

מחזור )8.3.04( 22
רמת השרון – הפועל פ"ת 74-85
אליצור רמלה – בני יהודה 60-77
מכבי רמת חן – חיפה/מוצקין 71-84
מחזור )11.3.04( 23
חיפה/מוצקין – רמת השרון 69-74
בני יהודה – מכבי רמת חן 72-73
הפועל פ"ת – אליצור רמלה 68-64
טבלה
 .1אליצור רמלה 45 1461-1919 1-22
 .2מכבי רמת חן 40 1682-1968 6-17
 .3חיפה/מוצקין 38 1643-1843 8-15
 .4רמת השרון 37 1685-1730 9-14
 .5בני יהודה 35 1689-1642 11-12
 .6הפועל פ"ת 33 1771-1767 13-10
 .7מכבי רעננה 31 1424-1440 11-10
 .8אס"א ירושלים 27 1677-1416 15-6
 .9מכבי אשדוד 26 1713-1521 16-5
 .10אליצור חולון 19 1668-1167 21-0
בתום העונה חולון ירדה ,פ"ת התפרקה ,הפועל ת"א ותל כביר עלו
פלייאוף
חצי גמר
אליצור רמלה – רמת השרון 2-3
אליצור רמלה – רמת השרון 61-63
רמת השרון – אליצור רמלה 58-70
אליצור רמלה – רמת השרון 58-73
רמת השרון – אליצור רמלה 58-66
אליצור רמלה – רמת השרון 44-70

()22.3.04
()25.3.04
()29.3.04
()1.4.04
()4.4.04

מכבי רמת חן – חיפה/מוצקין 0-3
מכבי רמת חן – חיפה/מוצקין )22.3.04( 57-87
חיפה/מוצקין – מכבי רמת חן )25.3.04( 89-88
מכבי רמת חן – חיפה/מוצקין )29.3.04( 65-67
גמר
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 1-3
אליצור רמלה – מכבי רמת חן
מכבי רמת חן – אליצור רמלה
אליצור רמלה – מכבי רמת חן
מכבי רמת חן – אליצור רמלה

77-82
74-66
84-78
90-81

()8.4.04
()12.4.04
()15.4.04
()20.4.04

2004/05
גביע המדינה
סיבוב ראשון
תל כביר – רמת השרון )18.10.04( 85-67
רמת השרון – תל כביר )21.10.04( 72-79
רעננה/הרצליה – הפועל ת"א )18.10.04( 53-72
הפועל ת"א – רעננה/הרצליה )21.10.04( 54-66
רבע גמר
מכבי רמת חן – אליצור רמלה )3.1.05( 67-63
אליצור רמלה – מכבי רמת חן )6.1.05( 71-72
רעננה/הרצליה – מכבי אשדוד )3.1.05( 65-94
מכבי אשדוד – רעננה/הרצליה )6.1.05( 67-64
בני יהודה – חיפה/מוצקין )3.1.05( 80-73
חיפה/מוצקין – בני יהודה )6.1.05( 79-70
חצי גמר (מטרווסט)28.2.05 ,
רמת השרון – רעננה/הרצליה 58-69
אליצור רמלה – בני יהודה 49-62
גמר (מטרווסט)7.3.05 ,
רמת השרון – אליצור רמלה 64-70
ליגה
מחזור )25.10.04( 1
תל כביר – אליצור רמלה 86-74
חיפה/מוצקין – בני יהודה 61-73
הפועל ת"א – מכבי רמת חן ( 81-86הארכה)
אס"א ירושלים – רעננה/הרצליה 84-55
מכבי אשדוד – רמת השרון 84-63
מחזור )1.11.04( 2
רעננה/הרצליה – חיפה/מוצקין 58-76
הפועל ת"א – תל כביר 69-64
מכבי רמת חן – רמת השרון 73-60
בני יהודה – מכבי אשדוד 68-83
אליצור רמלה – אס"א ירושלים 55-99
מחזור )8.11.04( 3
אס"א ירושלים – הפועל ת"א 98-59
מכבי אשדוד – רעננה/הרצליה 74-60

תל כביר – מכבי רמת חן 65-64
חיפה/מוצקין – אליצור רמלה 88-90
רמת השרון – בני יהודה 54-85
מחזור )15.11.04( 4
מכבי רמת חן – בני יהודה 76-71
אליצור רמלה – מכבי אשדוד 43-79
הפועל ת"א – חיפה/מוצקין 82-84
תל כביר – אס"א ירושלים 60-86
רעננה/הרצליה – רמת השרון 67-62
מחזור )22.11.04( 5
אס"א ירושלים – מכבי רמת חן 69-68
חיפה/מוצקין – תל כביר 79-83
מכבי אשדוד – הפועל ת"א 96-56
רמת השרון – אליצור רמלה 49-71
בני יהודה – רעננה/הרצליה 74-79
מחזור )29.11.04( 6
מכבי רמת חן – רעננה/הרצליה 74-76
אליצור רמלה – בני יהודה 57-72
הפועל ת"א – רמת השרון 77-66
תל כביר – מכבי אשדוד 51-67
אס"א ירושלים – חיפה/מוצקין 81-63
מחזור )6.12.04( 7
מכבי אשדוד – אס"א ירושלים 90-83
רמת השרון – תל כביר 62-60
בני יהודה – הפועל ת"א 67-85
אליצור רמלה – רעננה/הרצליה 56-76
חיפה/מוצקין – מכבי רמת חן 87-80
מחזור )13.12.04( 8
מכבי רמת חן – אליצור רמלה ( 99-103הארכה)
רעננה/הרצליה – הפועל ת"א 53-62
תל כביר – בני יהודה 69-66
אס"א ירושלים – רמת השרון 83-56
חיפה/מוצקין – מכבי אשדוד 64-69
מחזור )16.12.04( 9
מכבי אשדוד – מכבי רמת חן 76-62
רמת השרון – חיפה/מוצקין 54-75
בני יהודה – אס"א ירושלים 59-72
רעננה/הרצליה – תל כביר 49-61
הפועל ת"א – אליצור רמלה 52-46
מחזור )20.12.04( 10
רעננה/הרצליה – אס"א ירושלים 64-82

בני יהודה – חיפה/מוצקין 81-95
רמת השרון – מכבי אשדוד 69-95
מכבי רמת חן – הפועל ת"א 63-73
אליצור רמלה – תל כביר 66-72
מחזור )10.1.05( 11
מכבי אשדוד – בני יהודה 77-69
אס"א ירושלים – אליצור רמלה 72-52
רמת השרון – מכבי רמת חן 86-89
חיפה/מוצקין – רעננה/הרצליה 81-84
תל כביר – הפועל ת"א 68-70
מחזור )17.1.05( 12
הפועל ת"א – אס"א ירושלים 49-83
רעננה/הרצליה – מכבי אשדוד 61-66
מכבי רמת חן – תל כביר 61-87
אליצור רמלה – חיפה/מוצקין 61-78
בני יהודה – רמת השרון 90-79
מחזור )24.1.05( 13
רמת השרון – רעננה/הרצליה 70-68
חיפה/מוצקין – הפועל ת"א 82-91
בני יהודה – מכבי רמת חן 90-81
אס"א ירושלים – תל כביר ( 71-66הארכה)
מכבי אשדוד – אליצור רמלה 82-71
מחזור )27.1.05( 14
אליצור רמלה – רמת השרון 66-83
מכבי רמת חן – אס"א ירושלים 79-90
רעננה/הרצליה – בני יהודה 63-80
הפועל ת"א – מכבי אשדוד 76-79
תל כביר – חיפה/מוצקין 74-72
מחזור )31.1.05( 15
רעננה/הרצליה – מכבי רמת חן 67-82
בני יהודה – אליצור רמלה 72-58
רמת השרון – הפועל ת"א 84-88
מכבי אשדוד – תל כביר 57-61
חיפה/מוצקין – אס"א ירושלים 77-99
מחזור )3.2.05( 16
מכבי רמת חן – חיפה/מוצקין 74-86
אס"א ירושלים – מכבי אשדוד 91-65
תל כביר – רמת השרון 82-76
הפועל ת"א – בני יהודה 72-52
רעננה/הרצליה – אליצור רמלה 67-56

מחזור )7.2.05( 17
רמת השרון – אס"א ירושלים )6.2.05( 55-84
מכבי אשדוד – חיפה/מוצקין 80-82
בני יהודה – תל כביר 68-74
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 79-62
הפועל ת"א – רעננה/הרצליה )9.2.05( 59-72
מחזור )14.2.05( 18
מכבי רמת חן – מכבי אשדוד 50-92
חיפה/מוצקין – רמת השרון 99-77
אס"א ירושלים – בני יהודה 90-68
תל כביר – רעננה/הרצליה 66-65
אליצור רמלה – הפועל ת"א 63-72
בית תחתון
מחזור )21.2.05( 19
הפועל ת"א – מכבי אשדוד 90-71
תל כביר – אס"א ירושלים 77-80
מחזור )1.3.05( 20
מכבי אשדוד – אס"א ירושלים 70-74
הפועל ת"א – תל כביר 63-72
מחזור 21
אס"א ירושלים – הפועל ת"א )6.3.05( 74-71
תל כביר – מכבי אשדוד )10.3.05( 79-81
בית עליון
מחזור )21.2.05( 19
רמת השרון – בני יהודה )20.2.05( 64-81
אליצור רמלה – חיפה/מוצקין 58-77
מכבי רמת חן – רעננה/הרצליה 41-76
מחזור )24.2.05( 20
בני יהודה – רעננה/הרצליה 62-69
חיפה/מוצקין – מכבי רמת חן 78-60
רמת השרון – אליצור רמלה )21.3.05( 84-73
מחזור )10.3.05( 21
אליצור רמלה  -בני יהודה 70-77
מכבי רמת חן – רמת השרון 76-71
רעננה/הרצליה – חיפה/מוצקין 64-67
מחזור )14.3.05( 22

בני יהודה – חיפה/מוצקין 85-107
רמת השרון – רעננה/הרצליה 60-84
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 70-75
מחזור )17.3.05( 23
חיפה/מוצקין – רמת השרון 92-59
רעננה/הרצליה – אליצור רמלה 61-69
מכבי רמת חן – בני יהודה )21.3.05( 83-92
טבלה
 .1רמת השרון 43 1543-1852 3-20
 .2אליצור רמלה 41 1509-1734 5-18
 .3מכבי רמת חן 39 1641-1815 7-16
 .4בני יהודה 37 1689-1731 9-14
 .5רעננה/הרצליה 36 1538-1564 10-13
 .6חיפה/מוצקין 31 1863-1705 15-8
 .7הפועל ת"א 30 1497-1523 12-9
 .8תל כביר 28 1477-1435 14-7
 .9מכבי אשדוד 26 1633-1423 16-5
 .10אס"א ירושלים 22 1745-1353 20-1
בתום העונה ירושלים ירדה ,רמלה התפרקה ,חולון עלתה
פלייאוף
חצי גמר
רמת השרון – בני יהודה 1-3
רמת השרון – בני יהודה 80-76
בני יהודה – רמת השרון 84-82
רמת השרון – בני יהודה 53-78
בני יהודה – רמת השרון 96-55

()24.3.05
()27.3.05
()7.4.05
()11.4.05

אליצור רמלה – מכבי רמת חן 1-3
אליצור רמלה – מכבי רמת חן
מכבי רמת חן – אליצור רמלה
אליצור רמלה – מכבי רמת חן
מכבי רמת חן – אליצור רמלה

60-80
64-78
61-69
66-65

()28.3.05
()31.3.05
()4.4.05
()7.4.05

גמר
רמת השרון – אליצור רמלה 3-1
רמת השרון – אליצור רמלה 63-84
אליצור רמלה – רמת השרון 56-76
רמת השרון – אליצור רמלה 90-76
אליצור רמלה – רמת השרון 71-80

()14.4.05
()18.4.05
()21.4.05
()25.4.05

2005/06
גביע המדינה
סיבוב ראשון
חיפה/מוצקין – תל כביר )10.10.05( 82-118
תל כביר – חיפה/מוצקין )27.10.05( 20-0
הפועל ת"א – אליצור חולון )10.10.05( 48-73
אליצור חולון – הפועל ת"א )16.10.05( 63-42
רבע גמר
רעננה/הרצליה – הפועל ת"א )2.1.06( 61-66
הפועל ת"א – רעננה/הרצליה )5.1.06( 63-61
מכבי אשדוד – רמת השרון )2.1.06( 95-58
רמת השרון – מכבי אשדוד )5.1.06( 68-81
בני יהודה – חיפה/מוצקין )2.1.06( 93-66
חיפה/מוצקין – בני יהודה )5.1.06( 68-90
חצי גמר (מטרווסט)6.3.06 ,
רמת השרון – חיפה/מוצקין 76-99
מכבי רמת חן – רעננה/הרצליה 71-85
גמר (מטרווסט)8.3.06 ,
רמת השרון – מכבי רמת חן 68-87
ליגה
מחזור )23.10.05( 1
רעננה/הרצליה – הפועל ת"א 61-69
אליצור חולון – בני יהודה 70-60
מכבי רמת חן – מכבי אשדוד 72-78
רמת השרון – תל כביר )25.10.05( 66-81
חיפה/מוצקין חופשית
מחזור )31.10.05( 2
מכבי אשדוד  -חיפה/מוצקין 92-76
הפועל ת"א – מכבי רמת חן 67-68
רמת השרון – רעננה/הרצליה 62-64
אליצור חולון – תל כביר 68-97
בני יהודה חופשית

מחזור )7.11.05( 3
בני יהודה – תל כביר 55-86
רעננה/הרצליה – אליצור חולון 50-80
מכבי רמת חן – רמת השרון 86-85
חיפה/מוצקין – הפועל ת"א 79-80
מכבי אשדוד חופשית
מחזור )14.11.05( 4
בני יהודה – מכבי אשדוד 83-89
רמת השרון – חיפה/מוצקין  2( 83-85הארכות)
אליצור חולון – מכבי רמת חן 79-65
רעננה/הרצליה – תל כביר 57-86
הפועל ת"א חופשית
מחזור )21.11.05( 5
רעננה/הרצליה – בני יהודה 64-77
מכבי רמת חן – תל כביר 69-93
חיפה/מוצקין – אליצור חולון 74-88
מכבי אשדוד – הפועל ת"א 89-80
רמת השרון חופשית
מחזור )28.11.05( 6
בני יהודה – הפועל ת"א 97-77
רמת השרון – מכבי אשדוד 79-87
חיפה/מוצקין – תל כביר 50-83
בנות השרון – מכבי רמת חן 70-74
אליצור חולון חופשית
מחזור )1.12.05( 7
מכבי רמת חן – בני יהודה 61-85
חיפה/מוצקין – רעננה/הרצליה 96-86
מכבי אשדוד – אליצור חולון 77-79
הפועל ת"א – רמת השרון 72-71
תל כביר חופשית
מחזור )5.12.05( 8
בני יהודה – רמת השרון 89-79
אליצור חולון – הפועל ת"א 69-62
מכבי אשדוד – תל כביר 62-76
מכבי רמת חן – חיפה/מוצקין 73-64
רעננה/הרצליה חופשית
מחזור )12.12.05( 9
רמת השרון – אליצור חולון )11.12.05( 56-80
חיפה/מוצקין – בני יהודה 70-100
מכבי אשדוד – רעננה/הרצליה 70-80
הפועל ת"א – תל כביר 48-86

מכבי רמת חן חופשית

מחזור )15.12.05( 10
הפועל ת"א – רעננה/הרצליה 67-76
מכבי אשדוד – מכבי רמת חן 69-63
בני יהודה – אליצור חולון 72-68
תל כביר – רמת השרון )16.12.05( 87-70
חיפה/מוצקין חופשית
מחזור )19.12.05( 11
חיפה/מוצקין – מכבי אשדוד 81-98
מכבי רמת חן – הפועל ת"א 74-78
רעננה/הרצליה – רמת השרון 70-64
תל כביר – אליצור חולון 83-71
בני יהודה חופשית
מחזור )9.1.06( 12
תל כביר – בני יהודה 87-93
אליצור חולון – רעננה/הרצליה 81-42
רמת השרון – מכבי רמת חן 69-74
הפועל ת"א – חיפה/מוצקין 81-68
מכבי אשדוד חופשית
מחזור )16.1.06( 13
מכבי אשדוד – בני יהודה 93-86
חיפה/מוצקין – רמת השרון 97-78
מכבי רמת חן – אליצור חולון 56-62
תל כביר – רעננה/הרצליה 71-70
הפועל ת"א חופשית
מחזור )23.1.06( 14
בני יהודה – רעננה/הרצליה 78-74
תל כביר – מכבי רמת חן 63-59
אליצור חולון – חיפה/מוצקין 89-57
הפועל ת"א – מכבי אשדוד 69-84
רמת השרון חופשית
מחזור )26.1.06( 15
הפועל ת"א – בני יהודה 66-81
מכבי אשדוד – רמת השרון 113-76
תל כביר – חיפה/מוצקין ( 101-93הארכה)
מכבי רמת חן – רעננה/הרצליה 68-72
אליצור חולון חופשית

מחזור )30.1.06( 16
רמת השרון – הפועל ת"א )29.1.06( 53-77
בני יהודה – מכבי רמת חן 87-66
רעננה/הרצליה – חיפה/מוצקין 92-97
אליצור חולון – מכבי אשדוד 57-56
תל כביר חופשית
מחזור )6.2.06( 17
רמת השרון – בני יהודה )5.2.06( 80-95
הפועל ת"א – אליצור חולון 63-79
תל כביר – מכבי אשדוד 53-74
חיפה/מוצקין – מכבי רמת חן 78-80
רעננה/הרצליה חופשית
מחזור )13.2.06( 18
תל כביר – הפועל ת"א 69-66
בני יהודה – חיפה/מוצקין 98-75
רעננה/הרצליה – מכבי אשדוד 79-64
אליצור חולון – רמת השרון 84-76
מכבי רמת חן חופשית
בית תחתון
מחזור )16.2.06( 19
מכבי אשדוד – תל כביר 89-93
מחזור )20.2.06( 20
מכבי אשדוד – אליצור חולון ( 90-84הארכה)
מחזור )22.2.06( 21
אליצור חולון – תל כביר 75-68
בית עליון
מחזור )16.2.06( 19
רמת השרון – בני יהודה 71-101
רעננה/הרצליה – מכבי רמת חן 91-76
חיפה/מוצקין – הפועל ת"א 85-94
מחזור )20.2.06( 20
רמת השרון – חיפה/מוצקין 71-87
הפועל ת"א – רעננה/הרצליה 56-57
בני יהודה – מכבי רמת חן 99-93
מחזור )27.2.06( 21
מכבי רמת חן – הפועל ת"א 80-86

רעננה/הרצליה – רמת השרון 78-72
חיפה/מוצקין – בני יהודה 87-92
מחזור )13.3.06( 22
רמת השרון – מכבי רמת חן 67-89
חיפה/מוצקין – רעננה/הרצליה 76-78
בני יהודה – הפועל ת"א 91-70
מחזור )20.3.06( 23
רעננה/הרצליה – בני יהודה 72-100
הפועל ת"א – רמת השרון 88-62
מכבי רמת חן – חיפה/מוצקין 78-77
טבלה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

רמת השרון 42 1480-1774 0-21
חיפה/מוצקין 37 1652-1817 5-16
מכבי רמת חן 34 1514-1609 8-13
הפועל ת"א 33 1516-1579 9-12
רעננה/הרצליה 33 1468-1599 9-12
בני יהודה 25 1824-1603 17-4
מכבי אשדוד 23 1491-1351 13-5
אליצור חולון 22 1363-1204 14-4
תל כביר 21 1468-1240 15-3

בתום העונה תל כביר ירדה ,רמלה וירושלים עלו
פלייאוף
חצי גמר
רמת השרון – הפועל ת"א 3-2
רמת השרון
הפועל ת"א
רמת השרון
הפועל ת"א
רמת השרון

–
–
–
–
–

הפועל ת"א
רמת השרון
הפועל ת"א
רמת השרון
הפועל ת"א

69-72
76-83
82-63
83-75
86-84

()27.3.06
()30.3.06
()3.4.06
()6.4.06
(הארכה)10.4.06 ,

חיפה/מוצקין – מכבי רמת חן 3-0
חיפה/מוצקין – מכבי רמת חן ( 93-84הארכה)27.3.06 ,
מכבי רמת חן – חיפה/מוצקין )30.3.06( 76-89
חיפה/מוצקין – מכבי רמת חן )3.4.06( 88-86
גמר
מכבי רמת חן – הפועל ת"א 3-1
מכבי רמת חן – הפועל ת"א 84-67
הפועל ת"א – מכבי רמת חן 92-99
מכבי רמת חן – הפועל ת"א 63-95
הפועל ת"א – מכבי רמת חן 75-78

()17.4.06
()20.4.06
()23.4.06
()26.4.06

2006/07
גביע המדינה
סיבוב ראשון
אליצור חולון – אס"א ירושלים )19.10.06( 68-88
אס"א ירושלים – אליצור חולון )26.10.06( 85-71
אליצור רמלה – מכבי אשדוד )19.10.06( 71-103
מכבי אשדוד – אליצור רמלה )26.10.06( 85-74
רבע גמר
רעננה/הרצליה – הפועל ת"א )18.12.06( 69-68
הפועל ת"א – רעננה/הרצליה )21.12.06( 79-64
אליצור חולון – רמת השרון )18.12.06( 78-58
רמת השרון – אליצור חולון )21.12.06( 79-85
חיפה/מוצקין – בני יהודה )18.12.06( 72-75
בני יהודה – חיפה/מוצקין )21.12.06( 74-91
מכבי רמת חן – אליצור רמלה )18.12.06( 98-69
אליצור רמלה – מכבי רמת חן )21.12.06( 65-67
חצי גמר (מטרווסט)5.3.07 ,
רמת השרון – רעננה/הרצליה 57-79
אליצור רמלה – בני יהודה 65-98
גמר (מטרווסט)8.3.07 ,
אליצור רמלה – רמת השרון 68-73
ליגה
מחזור )16.10.06( 1
אס"א ירושלים – רמת השרון 84-67
אליצור רמלה – בני יהודה 71-98
הפועל ת"א – מכבי רמת חן 64-65
רעננה/הרצליה – מכבי אשדוד ( 88-81הארכה)
אליצור חולון – חיפה/מוצקין 94-108
מחזור )23.10.06( 2

רמת השרון – חיפה/מוצקין 67-94
מכבי אשדוד – אליצור חולון 83-80
מכבי רמת חן – רעננה/הרצליה 45-76
בני יהודה – הפועל ת"א 82-84
אס"א ירושלים – אליצור רמלה 93-59
מחזור )30.10.06( 3
אליצור רמלה – רמת השרון 71-92
הפועל ת"א – אס"א ירושלים 53-89
רעננה/הרצליה – בני יהודה 59-71
אליצור חולון – מכבי רמת חן 53-55
חיפה/מוצקין – מכבי אשדוד 81-61
מחזור )2.11.06( 4
רמת השרון – מכבי אשדוד 72-78
מכבי רמת חן – חיפה/מוצקין 56-93
בני יהודה – אליצור חולון 97-94
אס"א ירושלים – רעננה/הרצליה 82-72
אליצור רמלה – הפועל ת"א 56-84
מחזור )6.11.06( 5
הפועל ת"א – רמת השרון 70-81
רעננה/הרצליה – אליצור רמלה 73-61
אליצור חולון – אס"א ירושלים 59-73
חיפה/מוצקין – בני יהודה 78-97
מכבי אשדוד – מכבי רמת חן ( 84-89הארכה)
מחזור )13.11.06( 6
רמת השרון – מכבי רמת חן 77-85
בני יהודה – מכבי אשדוד ( 90-83הארכה)
אס"א ירושלים – חיפה/מוצקין 85-79
אליצור רמלה – אליצור חולון 69-91
הפועל ת"א – רעננה/הרצליה 85-77
מחזור )20.11.06( 7
רעננה/הרצליה – רמת השרון 67-73
אליצור חולון – הפועל ת"א 72-71
חיפה/מוצקין – אליצור רמלה 93-98
מכבי אשדוד – אס"א ירושלים 66-88
מכבי רמת חן – בני יהודה 80-74
מחזור )27.11.06( 8
רמת השרון – בני יהודה 72-88
אס"א ירושלים – מכבי רמת חן 77-47
אליצור רמלה – מכבי אשדוד 75-87
הפועל ת"א – חיפה/מוצקין 83-76
רעננה/הרצליה – אליצור חולון 63-73

מחזור )4.12.06( 9
אליצור חולון – רמת השרון 91-64
חיפה/מוצקין – רעננה/הרצליה 72-89
מכבי אשדוד – הפועל ת"א 80-91
מכבי רמת חן – אליצור רמלה 61-52
בני יהודה – אס"א ירושלים 83-94
מחזור )11.12.06( 10
רמת השרון – אס"א ירושלים 77-100
בני יהודה – אליצור רמלה 75-77
מכבי רמת חן – הפועל ת"א 71-81
מכבי אשדוד – רעננה/הרצליה 82-70
חיפה/מוצקין – אליצור חולון 98-103
מחזור )4.1.07( 11
חיפה/מוצקין – רמת השרון 88-56
אליצור חולון – מכבי אשדוד 86-80
הפועל ת"א – בני יהודה 73-72
רעננה/הרצליה – מכבי רמת חן 85-61
אליצור רמלה – אס"א ירושלים 56-93
מחזור )8.1.07( 12
רמת השרון – אליצור רמלה 92-74
אס"א ירושלים – הפועל ת"א 77-69
בני יהודה – רעננה/הרצליה 66-81
מכבי רמת חן – אליצור חולון 60-81
מכבי אשדוד – חיפה/מוצקין 78-86
מחזור )15.1.07( 13
חיפה/מוצקין – מכבי רמת חן 104-99
מכבי אשדוד – רמת השרון 83-81
אליצור חולון – בני יהודה 87-56
רעננה/הרצליה – אס"א ירושלים 62-79
הפועל ת"א – אליצור רמלה 89-62
מחזור )22.1.07( 14
רמת השרון – הפועל ת"א 62-81
אליצור רמלה – רעננה/הרצליה 68-90
אס"א ירושלים – אליצור חולון 93-76
בני יהודה – חיפה/מוצקין 91-100
מכבי רמת חן – מכבי אשדוד 72-83
מחזור )25.1.07( 15
מכבי רמת חן – רמת השרון 87-83
מכבי אשדוד – בני יהודה 88-85
חיפה/מוצקין – אס"א ירושלים 80-96
אליצור חולון – אליצור רמלה 86-63
רעננה/הרצליה – הפועל ת"א 57-88

מחזור )29.1.07( 16
רמת השרון – רעננה/הרצליה 67-82
הפועל ת"א – אליצור חולון 73-85
אליצור רמלה – חיפה/מוצקין 70-98
אס"א ירושלים – מכבי אשדוד 85-76
בני יהודה – מכבי רמת חן 67-74
מחזור )5.2.07( 17
מכבי אשדוד – אליצור רמלה )4.2.07( 85-81
חיפה/מוצקין – הפועל ת"א 87-82
מכבי רמת חן – אס"א ירושלים 74-78
בני יהודה – רמת השרון 78-65
אליצור חולון – רעננה/הרצליה 62-65
מחזור )12.2.07( 18
רמת השרון – אליצור חולון 73-88
רעננה/הרצליה – חיפה/מוצקין 62-83
הפועל ת"א – מכבי אשדוד 102-80
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 76-88
אס"א ירושלים – בני יהודה 105-73
בית תחתון
מחזור )15.2.07( 19
חיפה/מוצקין – אס"א ירושלים 84-79
הפועל ת"א – אליצור חולון 90-89
מחזור )17.2.07( 20
הפועל ת"א – חיפה/מוצקין 78-95
אליצור חולון – אס"א ירושלים 66-76
מחזור )19.2.07( 21
חיפה/מוצקין – אליצור חולון 100-84
אס"א ירושלים – הפועל ת"א 76-75
בית עליון
מחזור )15.2.07( 19
רמת השרון – מכבי רמת חן 89-78
בני יהודה – מכבי אשדוד 81-83
אליצור רמלה – רעננה/הרצליה 64-85
מחזור )19.2.07( 20
רעננה/הרצליה – מכבי אשדוד 74-85
מכבי רמת חן – בני יהודה 82-77
אליצור רמלה – רמת השרון 65-93

מחזור )26.2.07( 21
רמת השרון – רעננה/הרצליה 70-73
בני יהודה – אליצור רמלה 93-74
מכבי אשדוד – מכבי רמת חן 75-76

מחזור )12.3.07( 22
רמת השרון – בני יהודה 70-68
רעננה/הרצליה – מכבי רמת חן 70-58
אליצור רמלה – מכבי אשדוד 72-94
מחזור )19.3.07( 23
בני יהודה – רעננה/הרצליה 63-94
מכבי אשדוד – רמת השרון 90-70
מכבי רמת חן – אליצור רמלה 59-71
טבלה
 .1אליצור רמלה 43 1585-1991 3-20
 .2רמת השרון 39 1713-1863 7-16
 .3בני יהודה 38 1825-1865 8-15
 .4מכבי רמת חן 35 1622-1770 11-12
 .5מכבי אשדוד 34 1865-1876 12-11
 .6רעננה/הרצליה 33 1712-1639 13-10
 .7אליצור חולון 31 1700-1610 11-10
 .8הפועל ת"א 30 1666-1581 12-9
 .9חיפה/מוצקין 28 1876-1708 14-7
 .10אס"א ירושלים 22 1802-1453 20-1
בתום העונה ירושלים ירדה ,חיפה/מוצקין התפרקה ,תל כביר עלתה
פלייאוף
חצי גמר
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 0-3
אליצור רמלה – מכבי רמת חן )26.3.07( 77-79
מכבי רמת חן – אליצור רמלה )29.3.07( 76-71
אליצור רמלה – מכבי רמת חן )1.4.07( 70-73
רמת השרון – בני יהודה 0-3
רמת השרון – בני יהודה )26.3.07( 62-82
בני יהודה – רמת השרון )29.3.07( 82-72
רמת השרון – בני יהודה )1.4.07( 65-83

גמר
אליצור רמלה – רמת השרון 2-3
אליצור רמלה – רמת השרון 69-77
רמת השרון – אליצור רמלה 70-77
אליצור רמלה – רמת השרון 64-74
רמת השרון – אליצור רמלה 67-69
אליצור רמלה – רמת השרון 68-81

()5.4.07
()11.4.07
()16.4.07
()19.4.07
()25.4.07

2007/08
גביע המדינה
סיבוב ראשון
אליצור חולון – מכבי אשדוד )8.11.07( 79-80
מכבי אשדוד – אליצור חולון )15.11.07( 63-76
תל כביר – מכבי רמת חן )8.11.07( 92-68
מכבי רמת חן – תל כביר )15.11.07( 80-80
רבע גמר
אליצור רמלה – בנות השרון )17.12.07( 65-87
בנות השרון – אליצור רמלה )20.12.07( 83-96
רמת השרון – בני יהודה )17.12.07( 74-100
בני יהודה – רמת השרון )20.12.07( 100-69
מכבי רמת חן – הפועל ת"א )17.12.07( 63-92
הפועל ת"א – מכבי רמת חן )20.12.07( 81-73
חצי גמר (מטרווסט)17.3.08 ,
רמת השרון – מכבי רמת חן 59-68
אליצור רמלה – מכבי אשדוד 76-82
גמר (מטרווסט)19.3.08 ,
אליצור רמלה – רמת השרון 61-65
ליגה
מחזור )18.10.07( 1
תל כביר – הפועל ת"א 68-86
מכבי רמת חן – בנות השרון 95-78
מכבי אשדוד – אליצור חולון ( 89-92הארכה)
אליצור רמלה – בני יהודה 87-95
רמת השרון חופשית

מחזור )22.10.07( 2
אליצור חולון – רמת השרון 71-59
בני יהודה – מכבי אשדוד 81-92
בנות השרון – אליצור רמלה 73-88
תל כביר – מכבי רמת חן 94-89
הפועל ת"א חופשית

מחזור )25.10.07( 3
מכבי רמת חן – הפועל ת"א 64-85
אליצור רמלה – תל כביר 74-95
מכבי אשדוד – בנות השרון 74-73
רמת השרון – בני יהודה 48-86
אליצור חולון חופשית
מחזור )29.10.07( 4
בנות השרון – רמת השרון 89-100
תל כביר – מכבי אשדוד 84-78
מכבי רמת חן – אליצור רמלה 77-59
הפועל ת"א – אליצור חולון 81-68
בני יהודה חופשית
מחזור )1.11.07( 5
אליצור רמלה – הפועל ת"א 60-93
מכבי אשדוד – מכבי רמת חן 80-75
רמת השרון – תל כביר 74-90
אליצור חולון – בני יהודה 73-87
בנות השרון חופשית
מחזור )5.11.07( 6
הפועל ת"א – בני יהודה 67-62
בנות השרון – אליצור חולון 72-84
מכבי רמת חן – רמת השרון 96-77
אליצור רמלה – מכבי אשדוד 71-91
תל כביר חופשית
מחזור )19.11.07( 7
הפועל ת"א – בנות השרון 96-73
תל כביר – בני יהודה 77-76
מכבי רמת חן – אליצור חולון 94-96
מכבי אשדוד – רמת השרון 78-75
אליצור רמלה חופשית
מחזור )26.11.07( 8

רמת השרון – הפועל ת"א 68-85
אליצור חולון – אליצור רמלה 75-79
בני יהודה – מכבי רמת חן 86-85
בנות השרון – תל כביר 89-100
מכבי אשדוד חופשית
מחזור )29.11.07( 9
מכבי אשדוד – הפועל ת"א 58-92
אליצור חולון – תל כביר 81-89
בני יהודה – בנות השרון 90-74
רמת השרון – אליצור רמלה )24.1.08( 85-86
מכבי רמת חן חופשית
מחזור )3.12.07( 10
הפועל ת"א – תל כביר 67-74
בנות השרון – מכבי רמת חן 67-93
אליצור חולון – מכבי אשדוד 80-61
בני יהודה – אליצור רמלה 93-77
רמת השרון חופשית
מחזור )10.12.07( 11
רמת השרון – אליצור חולון 86-115
מכבי אשדוד – בני יהודה 68-76
אליצור רמלה – בנות השרון 64-87
מכבי רמת חן – תל כביר 69-85
הפועל ת"א חופשית
מחזור )7.1.08( 12
הפועל ת"א – מכבי רמת חן 88-71
תל כביר – אליצור רמלה 83-67
בנות השרון – מכבי אשדוד 70-82
בני יהודה – רמת השרון 79-65
אליצור חולון חופשית
מחזור )14.1.08( 13
אליצור חולון – הפועל ת"א )13.1.08( 79-99
רמת השרון – בנות השרון 76-78
מכבי אשדוד – תל כביר 78-81
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 67-71
בני יהודה חופשית
מחזור )21.1.08( 14
הפועל ת"א – אליצור רמלה 108-74
מכבי רמת חן – מכבי אשדוד ( 101-103הארכה)
תל כביר – רמת השרון 108-73
בני יהודה – אליצור חולון 84-91
בנות השרון חופשית

מחזור )28.1.08( 15
בני יהודה – הפועל ת"א 73-90
אליצור חולון – בנות השרון 67-60
רמת השרון – מכבי רמת חן 93-97
מכבי אשדוד – אליצור רמלה 85-82
תל כביר חופשית
מחזור )4.2.08( 16
הפועל ת"א – מכבי אשדוד 75-65
אליצור רמלה – רמת השרון 71-69
תל כביר – אליצור חולון 93-96
בנות השרון – בני יהודה 71-80
מכבי רמת חן חופשית
מחזור )11.2.08( 17
בנות השרון – הפועל ת"א 73-78
בני יהודה – תל כביר 98-107
אליצור חולון – מכבי רמת חן 58-78
רמת השרון – מכבי אשדוד 76-65
אליצור רמלה חופשית
מחזור )14.2.08( 18
הפועל ת"א – רמת השרון 67-48
אליצור רמלה – אליצור חולון 57-80
מכבי רמת חן – בני יהודה 72-76
תל כביר – בנות השרון 86-74
מכבי אשדוד חופשית
בית תחתון
מחזור )25.2.08( 19
תל כביר – הפועל ת"א 107-95
מחזור )28.2.08( 20
הפועל ת"א – בני יהודה 67-75
מחזור )6.3.08( 21
הפועל ת"א – תל כביר 63-56
בית עליון
מחזור )18.2.08( 19
בנות השרון – אליצור חולון 82-72
רמת השרון – מכבי אשדוד ( 108-106הארכה)
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 80-81
מחזור )25.2.08( 20

אליצור חולון – מכבי רמת חן 74-70
מכבי אשדוד – אליצור רמלה 101-73
בנות השרון – רמת השרון 56-71
מחזור )3.3.08( 21
רמת השרון – אליצור חולון 80-83
אליצור רמלה – בנות השרון 77-71
מכבי רמת חן – מכבי אשדוד 65-76

מחזור )10.3.08( 22
רמת השרון – אליצור רמלה )9.3.08( 79-73
בנות השרון – מכבי רמת חן 80-78
אליצור חולון – מכבי אשדוד 61-63
מחזור )24.3.08( 23
מכבי רמת חן – רמת השרון ( 90-89הארכה)
מכבי אשדוד – בנות השרון 81-86
אליצור רמלה – אליצור חולון 61-82
טבלה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

בנות השרון 37 1577-1722 5-16
רמת השרון 37 1599-1769 5-16
אליצור רמלה 37 1527-1774 5-16
מכבי רמת חן 33 1701-1692 9-12
מכבי אשדוד 31 1674-1677 11-10
אליצור חולון 29 1679-1624 13-8
בני יהודה 28 1624-1571 12-8
תל כביר 24 1735-1584 16-4
הפועל ת"א 23 1684-1387 17-3

בתום העונה לא היו ירידות ,נתניה עלתה
פלייאוף
חצי גמר
בנות השרון – מכבי רמת חן 2-3
בנות השרון – מכבי רמת חן
מכבי רמת חן – בנות השרון
בנות השרון – מכבי רמת חן
מכבי רמת חן – בנות השרון
בנות השרון – מכבי רמת חן
רמת השרון  -אליצור רמלה 3-2

70-67
68-78
69-95
75-64
84-98

()31.3.08
()7.4.08
()10.4.08
()14.4.08
()17.4.08

רמת השרון – אליצור רמלה 65-99
אליצור רמלה – רמת השרון 65-71
רמת השרון – אליצור רמלה 73-93
אליצור רמלה – רמת השרון 74-87
רמת השרון – אליצור רמלה 74-67

()31.3.08
()7.4.08
()10.4.08
()14.4.08
()17.4.08

גמר
בנות השרון – אליצור רמלה 3-1
בנות השרון – אליצור רמלה
אליצור רמלה – בנות השרון
בנות השרון – אליצור רמלה
אליצור רמלה – בנות השרון

64-73
65-86
81-69
69-77

()21.4.08
()24.4.08
()28.4.08
()1.5.08

2008/09
גביע המדינה
סיבוב ראשון
תל כביר – אליצור נתניה )23.10.08( 113-78
אליצור נתניה – תל כביר )30.10.08( 58-104
אליצור חולון – בני יהודה )23.10.08( 65-94
בני יהודה – אליצור חולון )30.10.08( 67-68
רבע גמר (בית מכבי)21.12.08 ,
אליצור חולון – מכבי אשדוד 68-86
בנות השרון – אליצור רמלה 70-77
מכבי רמת חן – הפועל ת"א 70-82
רמת השרון – אליצור נתניה 57-76
חצי גמר (בית מכבי)23.12.08 ,
מכבי רמת חן – אליצור חולון 72-78
רמת השרון – בנות השרון 54-55
גמר (בית מכבי)25.12.08 ,
מכבי רמת חן – רמת השרון 71-72
ליגה
מחזור )19.10.08( 1
בני יהודה – אליצור נתניה 72-86
מכבי אשדוד – אליצור רמלה 74-82
אליצור חולון – מכבי רמת חן 72-58
הפועל ת"א – רמת השרון 89-72
בנות השרון – תל כביר 77-110
מחזור )27.10.08( 2

אליצור נתניה – תל כביר 58-104
רמת השרון – בנות השרון 74-73
מכבי רמת חן – הפועל ת"א 67-75
אליצור רמלה – אליצור חולון 62-71
בני יהודה – מכבי אשדוד 77-70
מחזור )3.11.08( 3
מכבי אשדוד – אליצור נתניה 65-78
אליצור חולון – בני יהודה 64-99
הפועל ת"א – אליצור רמלה 82-73
בנות השרון – מכבי רמת חן 79-73
תל כביר – רמת השרון 113-73
מחזור )10.11.08( 4
אליצור נתניה – רמת השרון 80-71
מכבי רמת חן – תל כביר 52-111
אליצור רמלה – בנות השרון 77-84
בני יהודה – הפועל ת"א 86-85
מכבי אשדוד – אליצור חולון 70-71
מחזור )17.11.08( 5
אליצור חולון – אליצור נתניה 51-70
הפועל ת"א – מכבי אשדוד 69-67
בנות השרון – בני יהודה 68-91
תל כביר – אליצור רמלה 109-63
רמת השרון – מכבי רמת חן 76-71
מחזור )24.11.08( 6
אליצור רמלה – רמת השרון 75-67
אליצור נתניה – מכבי רמת חן 98-91
בני יהודה – תל כביר 91-110
מכבי אשדוד – בנות השרון 87-70
אליצור חולון – הפועל ת"א 59-76
מחזור )1.12.08( 7
הפועל ת"א – אליצור נתניה 74-58
בנות השרון – אליצור חולון 74-77
תל כביר – מכבי אשדוד 97-85
רמת השרון – בני יהודה 56-76
מכבי רמת חן – אליצור רמלה 70-66
מחזור )4.12.08( 8
אליצור חולון – תל כביר )3.12.08( 74-112
אליצור נתניה – אליצור רמלה 69-62
בני יהודה – מכבי רמת חן 91-85
מכבי אשדוד – רמת השרון 74-70
הפועל ת"א – בנות השרון ( 91-83הארכה)

מחזור )8.12.08( 9
בנות השרון – אליצור נתניה 68-79
תל כביר – הפועל ת"א 107-98
רמת השרון – אליצור חולון 69-73
מכבי רמת חן – מכבי אשדוד 77-76
אליצור רמלה – בני יהודה 61-92
מחזור )15.12.08( 10
אליצור נתניה – בני יהודה 65-88
אליצור רמלה – מכבי אשדוד 61-78
מכבי רמת חן – אליצור חולון 61-76
רמת השרון – הפועל ת"א 36-85
תל כביר – בנות השרון 109-97
מחזור )22.12.08( 11
בנות השרון – רמת השרון 66-68
הפועל ת"א – מכבי רמת חן 91-42
אליצור חולון – אליצור רמלה 73-62
מכבי אשדוד – בני יהודה 73-91
תל כביר – אליצור נתניה 100-96
מחזור )26.1.08( 12
בני יהודה – אליצור חולון 98-79
אליצור רמלה – הפועל ת"א 58-97
מכבי רמת חן – בנות השרון 68-88
רמת השרון – תל כביר 84-122
אליצור נתניה – מכבי אשדוד 64-86
מחזור )2.2.09( 13
רמת השרון – אליצור נתניה 54-76
תל כביר – מכבי רמת חן 104-81
בנות השרון – אליצור רמלה 83-87
הפועל ת"א – בני יהודה 94-72
אליצור חולון – מכבי אשדוד 82-87
מחזור )9.2.09( 14
אליצור נתניה – אליצור חולון 63-66
מכבי אשדוד – הפועל ת"א 70-112
בני יהודה – בנות השרון 103-77
אליצור רמלה – תל כביר 75-99
מכבי רמת חן – רמת השרון 80-66
מחזור )12.2.09( 15
מכבי רמת חן – אליצור נתניה 68-85
רמת השרון – אליצור רמלה 59-88
תל כביר – בני יהודה 99-96
בנות השרון – מכבי אשדוד 65-99
הפועל ת"א – אליצור חולון 86-60

מחזור )15.2.09( 16
אליצור נתניה – הפועל ת"א 70-83
אליצור חולון – בנות השרון 81-82
מכבי אשדוד – תל כביר 87-92
בני יהודה – רמת השרון 109-77
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 73-70
מחזור )23.2.09( 17
אליצור רמלה – אליצור נתניה 54-68
מכבי רמת חן – בני יהודה 60-100
רמת השרון – מכבי אשדוד 64-92
תל כביר – אליצור חולון 100-75
בנות השרון – הפועל ת"א 64-102
מחזור )2.3.09( 18
הפועל ת"א – תל כביר 45-76
אליצור חולון – רמת השרון 77-70
מכבי אשדוד – רמת חן 89-102
אליצור נתניה – בנות השרון 104-65
בני יהודה – אליצור רמלה ( 104-103הארכה)
בית תחתון
מחזור )5.3.09( 19
בני יהודה – תל כביר 94-110
אליצור נתניה – הפועל ת"א 82-76
מחזור )8.3.09( 20
אליצור נתניה – בני יהודה 82-71
הפועל ת"א – תל כביר 72-70
מחזור )12.3.09( 21
בני יהודה – הפועל ת"א 71-115
תל כביר – אליצור נתניה 20-0
בית עליון
מחזור )5.3.09( 19
מכבי רמת חן – מכבי אשדוד 79-90
רמת השרון – אליצור חולון 52-83
בנות השרון  -אליצור רמלה 77-81
מחזור )8.3.09( 20
רמת השרון – מכבי רמת חן 58-93
מכבי אשדוד – בנות השרון 91-83
אליצור חולון – אליצור רמלה 66-44

מחזור )12.3.09( 21
בנות השרון – רמת השרון 79-60
מכבי רמת חן – אליצור חולון 69-79
אליצור רמלה – מכבי אשדוד 81-89
מחזור )16.3.09( 22
מכבי רמת חן – בנות השרון 70-72
רמת השרון – אליצור רמלה 71-65
אליצור חולון – מכבי אשדוד 72-81

מחזור )19.3.09( 23
בנות השרון – אליצור חולון 70-88
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 61-65
מכבי אשדוד – רמת השרון 108-57
טבלה
 .1רמת השרון 42 1504-1947 4-19
 .2מכבי רמת חן 40 1653-1877 6-17
 .3אליצור רמלה 40 1614-1817 6-17
 .4בנות השרון 40 1744-1970 6-17
 .5מכבי אשדוד 34 1888-1796 12-11
 .6אליצור חולון 33 1669-1715 13-10
 .7אליצור נתניה 29 1531-1489 13-8
 .8בני יהודה 28 1872-1719 14-7
 .9הפועל ת"א 25 1797-1443 17-4
 .10תל כביר 21 2074-1573 20-1
בתום העונה החליטה בני יהודה לרדת ללאומית ,תל כביר נשארה בליגת העל,
ירושלים עלתה
פלייאוף
חצי גמר
רמת השרון – בנות השרון 0-3
רמת השרון – בנות השרון )23.3.09( 65-68
בנות השרון – רמת השרון )26.3.09( 83-58
רמת השרון – בנות השרון )30.3.09( 71-90
מכבי רמת חן – אליצור רמלה 3-1
מכבי רמת חן – אליצור רמלה
אליצור רמלה – מכבי רמת חן
מכבי רמת חן – אליצור רמלה
אליצור רמלה – מכבי רמת חן
גמר

72-71
91-95
63-71
78-79

()23.3.09
( 2 ,26.3.09הארכות)
()30.3.0
()2.4.09

רמת השרון – אליצור רמלה 1-3
רמת השרון – אליצור רמלה 65-82
אליצור רמלה – רמת השרון 88-92
רמת השרון – אליצור רמלה 66-96
אליצור רמלה – רמת השרון 61-53

()7.4.09
()13.4.09
()16.4.09
()19.4.09

2009/10
גביע ווינר
רבע גמר ()11.10.09
מכבי אשדוד – בנות השרון ( 62-112שדרות)
אליצור רמלה – אליצור נתניה ( 69-75שדרות)
אליצור חולון – מכבי רמת חן ( 68-78יד מרדכי)
רמת השרון – הפועל ת"א ( 0-20יד מרדכי)
חצי גמר (יד מרדכי)12.10.09 ,
אליצור רמלה – אליצור חולון 77-78
מכבי אשדוד – רמת השרון 86-87
מקומות ( 4/3יד מרדכי)13.10.09 ,
אליצור חולון – רמת השרון 80-86
גמר (יד מרדכי)13.10.09 ,
מכבי אשדוד – אליצור רמלה 82-84
גביע המדינה
סיבוב ראשון ()26.11.09
תל כביר – אס"א ירושלים 88-72
מכבי רמת חן – מכבי אשדוד 71-73
רבע גמר ()11.2.10
אס"א ירושלים – אליצור רמלה 97-83
רמת השרון – הפועל ת"א 56-92
מכבי רמת חן – אליצור חולון 71-92
בנות השרון – אליצור נתניה 71-63
חצי גמר (בית מכבי)3.3.10 ,

אליצור רמלה – אליצור נתניה 75-76
רמת השרון – מכבי רמת חן 61-79
גמר (בית מכבי)8.3.10 ,
רמת השרון – אליצור רמלה 65-69

ליגה
מחזור )19.10.09( 1
מכבי אשדוד – בנות השרון 79-76
רמת השרון – אס"א ירושלים 66-84
אליצור רמלה – הפועל ת"א 73-79
אליצור חולון – תל כביר 62-72
מכבי רמת חן – אליצור נתניה 74-80
מחזור )26.10.09( 2
בנות השרון – אליצור נתניה 88-84
תל כביר – מכבי רמת חן 88-83
מכבי אשדוד – רמת השרון 76-73
הפועל ת"א – אליצור חולון 87-79
אס"א ירושלים – אליצור רמלה 81-65
מחזור )2.11.09( 3
רמת השרון – בנות השרון 68-78
אליצור רמלה – מכבי אשדוד 88-75
מכבי רמת חן – הפועל ת"א 72-81
אליצור נתניה – תל כביר 56-79
אליצור חולון – אס"א ירושלים )12.11.09( 74-58
מחזור )9.11.09( 4
בנות השרון – תל כביר 68-71
הפועל ת"א – אליצור נתניה 86-58
אס"א ירושלים – מכבי רמת חן 66-81
מכבי אשדוד – אליצור חולון 51-83
רמת השרון – אליצור רמלה 74-77
מחזור )16.11.09( 5
אליצור רמלה – בנות השרון 83-92
אליצור חולון – רמת השרון 75-70
מכבי רמת חן – מכבי אשדוד 89-56
אליצור נתניה – אס"א ירושלים 77-80
תל כביר – הפועל ת"א 71-80
מחזור )23.11.09( 6

בנות השרון – הפועל ת"א 80-82
אס"א ירושלים – תל כביר 42-72
מכבי אשדוד – אליצור נתניה 85-91
רמת השרון – מכבי רמת חן 68-91
אליצור רמלה – אליצור חולון 79-89

מחזור )30.11.09( 7
אליצור חולון – בנות השרון 83-80
מכבי רמת חן – אליצור רמלה ( 94-85הארכה)
תל כביר – מכבי אשדוד 78-72
הפועל ת"א – אס"א ירושלים 95-100
אליצור נתניה – רמת השרון 82-70
מחזור )7.12.09( 8
בנות השרון – אס"א ירושלים 66-79
מכבי אשדוד – הפועל ת"א 66-86
רמת השרון – תל כביר 55-82
אליצור רמלה – אליצור נתניה 70-67
אליצור חולון – מכבי רמת חן 100-68
מחזור )14.12.09( 9
מכבי רמת חן – בנות השרון 79-90
אליצור נתניה – אליצור חולון 83-96
תל כביר – אליצור רמלה 91-67
אס"א ירושלים – מכבי אשדוד 91-69
הפועל ת"א – רמת השרון )21.1.10( 87-88
מחזור )17.12.09( 10
בנות השרון – מכבי אשדוד 86-64
אס"א ירושלים – רמת השרון 85-72
תל כביר – אליצור חולון 69-76
אליצור נתניה – מכבי רמת חן 65-69
הפועל ת"א – אליצור רמלה )28.1.10( 93-52
מחזור )21.12.09( 11
אליצור נתניה – בנות השרון 90-97
מכבי רמת חן – תל כביר 81-88
אליצור חולון – הפועל ת"א 59-82
אליצור רמלה – אס"א ירושלים 49-67
רמת השרון – מכבי אשדוד 60-70
מחזור )4.1.10( 12
תל כביר – בנות השרון 107-83
אליצור נתניה – הפועל ת"א 84-92

מכבי רמת חן – אס"א ירושלים 66-79
אליצור חולון – מכבי אשדוד 71-66
אליצור רמלה – רמת השרון 71-78
מחזור )7.1.10( 13
בנות השרון – רמת השרון 89-61
אס"א ירושלים – אליצור חולון 73-84
הפועל ת"א – מכבי רמת חן 97-74
תל כביר – אליצור נתניה 83-75
מכבי אשדוד – אליצור רמלה )21.1.10( 81-101
מחזור )11.1.10( 14
בנות השרון – אליצור רמלה 94-86
רמת השרון – אליצור חולון 65-71
מכבי אשדוד – מכבי רמת חן 65-84
אס"א ירושלים – אליצור נתניה 76-69
הפועל ת"א – תל כביר 90-100
מחזור )14.1.10( 15
הפועל ת"א – בנות השרון 95-86
תל כביר – אס"א ירושלים 93-63
אליצור נתניה – מכבי אשדוד 80-70
מכבי רמת חן – רמת השרון 87-76
אליצור חולון – אליצור רמלה 87-76
מחזור )18.1.10( 16
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 72-71
רמת השרון – אליצור נתניה 74-81
מכבי אשדוד – תל כביר 78-99
אס"א ירושלים – הפועל ת"א 86-110
בנות השרון – אליצור חולון 87-73
מחזור )25.1.10( 17
אס"א ירושלים – בנות השרון 87-106
הפועל ת"א – מכבי אשדוד 102-78
תל כביר – רמת השרון 94-74
אליצור נתניה – אליצור רמלה 75-72
מכבי רמת חן – אליצור חולון 76-62
מחזור )1.2.10( 18
בנות השרון – מכבי רמת חן 89-83
אליצור חולון – אליצור נתניה 74-78
אליצור רמלה – תל כביר 54-103
רמת השרון – הפועל ת"א 77-105
מכבי אשדוד – אס"א ירושלים 76-78
טבלה
 .1רמת השרון

2-16

1269-1485

34

 .2מכבי אשדוד
 .3אליצור רמלה
 .4אליצור נתניה
 .5מכבי רמת חן
 .6אס"א ירושלים
 .7בנות השרון
 .8אליצור חולון
 .9הפועל ת"א
 .10תל כביר

33
1277-1516
31 1324-1496
29 1375-1435
28
1423-1408
25
1375-1390
25
1535-1454
24
1402-1323
21
1629-1383
20
1540-1259

3-15
5-13
7-11
8-10
11-7
11-7
12-6
15-3
16-2

בתום העונה תל כביר ירדה ,ירושלים החליטה לרדת ללאומית ,מעגן מיכאל ויתרה על
העלייה ,הפועל ראשל"צ ואליצור ראשל"צ עלו
פלייאוף
נגד הירידה
הפועל ת"א – תל כביר 0-3
הפועל ת"א – תל כביר )4.2.10( 82-105
תל כביר – הפועל ת"א )8.2.10( 87-75
הפועל ת"א – תל כביר )15.2.10( 69-73
רבע גמר
רמת השרון – אליצור חולון 1-3
רמת השרון – אליצור חולון
אליצור חולון – רמת השרון
רמת השרון – אליצור חולון
אליצור חולון – רמת השרון

61-84
67-69
76-80
97-82

()8.2.10
()16.2.10
()22.2.10
()25.2.10

מכבי אשדוד – בנות השרון 0-3
מכבי אשדוד – בנות השרון )8.2.10( 71-94
בנות השרון – מכבי אשדוד )17.2.10( 85-78
מכבי אשדוד – בנות השרון )22.2.10( 69-95
אליצור רמלה – אס"א ירושלים 1-3
אליצור רמלה – אס"א ירושלים
אס"א ירושלים – אליצור רמלה
אליצור רמלה – אס"א ירושלים
אס"א ירושלים – אליצור רמלה

56-54
69-47
60-74
92-69

()8.2.10
()16.2.10
()22.2.10
()25.2.10

אליצור נתניה – מכבי רמת חן 3-2
אליצור נתניה – מכבי רמת חן
מכבי רמת חן – אליצור נתניה
אליצור נתניה – מכבי רמת חן
מכבי רמת חן – אליצור נתניה
אליצור נתניה – מכבי רמת חן

73-83
61-62
71-83
71-86
78-74

()8.2.10
()17.2.10
()22.2.10
()25.2.10
()28.2.10

חצי גמר
רמת השרון – מכבי רמת חן 1-3
רמת השרון – מכבי רמת חן 62-50
מכבי רמת חן – רמת השרון 54-47
רמת השרון – מכבי רמת חן 61-86
מכבי רמת חן – רמת השרון 71-62

()11.3.10
()15.3.10
()18.3.10
()22.3.10

מכבי אשדוד – אליצור רמלה 1-3
מכבי אשדוד – אליצור רמלה )11.3.10( 100-95
אליצור רמלה – מכבי אשדוד )15.3.10( 74-72
מכבי אשדוד – אליצור רמלה )18.3.10( 72-100
אליצור רמלה – מכבי אשדוד )22.3.10( 63-54
גמר
רמת השרון – מכבי אשדוד 1-3
רמת השרון – מכבי אשדוד 60-78
מכבי אשדוד – רמת השרון 82-83
רמת השרון – מכבי אשדוד 83-90
מכבי אשדוד – רמת השרון 64-63

()25.3.10
()1.4.10
()8.4.10
()12.4.10

2010/11
גביע המדינה
סיבוב ראשון ()2.12.10
אליצור נתניה – בנות השרון 58-80
הפועל ת"א – אליצור חולון76-63
רבע גמר ()17.12.10
מכבי אשדוד – אליצור נתניה 70-77
הפועל ראשל"צ – אליצור ראשל"צ 61-65
מכבי רמת חן – אליצור חולון 66-76
רמת השרון – אליצור רמלה 81-75
חצי גמר (בית מכבי)10.3.11 ,
אליצור רמלה – הפועל ראשל"צ 62-82
מכבי רמת חן – מכבי אשדוד 72-80
גמר (בית מכבי)13.3.11 ,
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 68-81

ליגה
מחזור )18.10.10( 1
אליצור נתניה – הפועל ראשל"צ 100-67
בנות השרון – מכבי אשדוד 61-67
אליצור חולון – מכבי רמת חן 70-65
אליצור רמלה – הפועל ת"א 41-85
רמת השרון – אליצור ראשל"צ 48-72
מחזור )25.10.10( 2
אליצור ראשל"צ – אליצור חולון 73-57
הפועל ראשל"צ – הפועל ת"א 55-72
מכבי רמת חן – אליצור רמלה 65-72
מכבי אשדוד – רמת השרון 64-59
אליצור נתניה – בנות השרון 76-77
מחזור )1.11.10( 3
בנות השרון – הפועל ראשל"צ 71-63
רמת השרון – אליצור נתניה 63-66
אליצור חולון – מכבי אשדוד 76-68
הפועל ת"א – מכבי רמת חן 86-58
אליצור רמלה – אליצור ראשל"צ 58-87
מחזור )8.11.10( 4
אליצור ראשל"צ – הפועל ת"א 0-20
הפועל ראשל"צ – מכבי רמת חן 77-58
מכבי אשדוד – אליצור רמלה 73-65
אליצור נתניה – אליצור חולון 67-87
בנות השרון – רמת השרון 81-63
מחזור )15.11.10( 5
רמת השרון – הפועל ראשל"צ 53-57
אליצור חולון – בנות השרון 72-69
אליצור רמלה – אליצור נתניה 68-86
הפועל ת"א – מכבי אשדוד 20-0
מכבי רמת חן – אליצור ראשל"צ 68-80
מחזור )22.11.10( 6
הפועל ראשל"צ – אליצור ראשל"צ 51-58
מכבי אשדוד – מכבי רמת חן 84-97
אליצור נתניה – הפועל ת"א 66-80
בנות השרון – אליצור רמלה 85-54
רמת השרון – אליצור חולון 65-78
מחזור )29.11.10( 7
אליצור חולון – הפועל ראשל"צ 83-80

אליצור רמלה – רמת השרון 50-74
הפועל ת"א – בנות השרון 74-47
מכבי רמת חן – אליצור נתניה 68-59
אליצור ראשל"צ – מכבי אשדוד 89-68
מחזור )6.12.10( 8
אליצור נתניה – אליצור ראשל"צ 86-76
הפועל ראשל"צ – מכבי אשדוד 72-59
בנות השרון – מכבי רמת חן 64-56
רמת השרון – הפועל ת"א 62-94
אליצור חולון – אליצור רמלה 84-59
מחזור )9.12.10( 9
אליצור רמלה – הפועל ראשל"צ 48-91
הפועל ת"א – אליצור חולון 114-61
מכבי רמת חן – רמת השרון 67-61
מכבי אשדוד – אליצור נתניה 76-77
אליצור ראשל"צ  -בנות השרון 85-79
מחזור )13.12.10( 10
אליצור ראשל"צ – רמת השרון 85-69
הפועל ראשל"צ – אליצור נתניה 74-91
מכבי אשדוד – בנות השרון 69-83
מכבי רמת חן – אליצור חולון 63-73
הפועל ת"א – אליצור רמלה 111-62
מחזור )20.12.10( 11
הפועל ת"א – הפועל ראשל"צ 88-46
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 74-90
רמת השרון – מכבי אשדוד 60-72
בנות השרון – אליצור נתניה 81-85
אליצור חולון – אליצור ראשל"צ 60-62
מחזור )6.1.11( 12
אליצור ראשל"צ – אליצור רמלה 86-66
הפועל ראשל"צ – בנות השרון 64-55
אליצור נתניה – רמת השרון 70-78
מכבי אשדוד – אליצור חולון ( 87-89הארכה)
מכבי רמת חן – הפועל ת"א 28-94
מחזור )10.1.11( 13
מכבי רמת חן – הפועל ראשל"צ 54-71
אליצור רמלה – מכבי אשדוד 66-68
אליצור חולון – אליצור נתניה 82-78
רמת השרון – בנות השרון 69-57
הפועל ת"א – אליצור ראשל"צ 100-47
מחזור )17.1.11( 14

אליצור ראשל"צ – מכבי רמת חן 88-68
הפועל ראשל"צ  -רמת השרון 57-69
בנות השרון – אליצור חולון 72-86
אליצור נתניה – אליצור רמלה 86-62
מכבי אשדוד – הפועל ת"א 55-93

מחזור )24.1.11( 15
מכבי רמת חן – מכבי אשדוד 84-79
הפועל ת"א – אליצור נתניה 20-0
אליצור רמלה – בנות השרון ( 86-89הארכה)
אליצור חולון – רמת השרון 70-60
אליצור ראשל"צ – הפועל ראשל"צ 73-66
מחזור )27.1.11( 16
מכבי אשדוד – אליצור ראשל"צ 83-88
הפועל ראשל"צ – אליצור חולון 65-76
רמת השרון – אליצור רמלה 87-60
בנות השרון – הפועל ת"א 43-83
אליצור נתניה – מכבי רמת חן 89-87
מחזור )31.1.11( 17
מכבי אשדוד – הפועל ראשל"צ 74-69
מכבי רמת חן – בנות השרון 53-65
הפועל ת"א – רמת השרון 117-56
אליצור רמלה – אליצור חולון 69-110
אליצור ראשל"צ – אליצור נתניה 83-68
מחזור )7.2.11( 18
בנות השרון – אליצור ראשל"צ 55-81
הפועל ראשל"צ – אליצור רמלה 103-67
אליצור חולון – הפועל ת"א 62-100
רמת השרון – מכבי רמת חן 74-81
אליצור נתניה – מכבי אשדוד 88-77
טבלה
1-17
 .1אליצור רמלה
5-13
 .2רמת השרון
6-12
 .3מכבי אשדוד
6-12
 .4מכבי רמת חן
7-11
 .5הפועל ראשל"צ
8-10
 .6בנות השרון
10-8
 .7אליצור נתניה
14-4
 .8אליצור חולון

1126-1560
1170-1298
1223-1337
1220-1370
1229-1249
1234-1286
1338-1306
1386-1326

35
31
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30
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1313-1169
1451-789

 .9אליצור ראשל"צ 15-3
18-0
 .10הפועל ת"א

21
18

בתום העונה אליצור ראשל"צ התפרקה ,הפועל ת"א נשארה בשל הויתור של ירושלים,
פ"ת והבקעה עלו

פלייאוף
נגד הירידה
אליצור ראשל"צ – הפועל ת"א 0-3
הפועל ת"א – אליצור ראשל"צ )12.2.11( 98-57
אליצור ראשל"צ – הפועל ת"א )14.2.11( 49-93
רבע גמר
אליצור רמלה – אליצור חולון 0-3
אליצור רמלה – אליצור חולון )14.2.11( 66-81
אליצור חולון – אליצור רמלה )21.2.11( 85-71
אליצור רמלה – אליצור חולון )26.2.11( 53-88
רמת השרון – אליצור נתניה 0-3
רמת השרון – אליצור נתניה )14.2.11( 60-70
אליצור נתניה – רמת השרון )21.2.11( 93-80
רמת השרון – אליצור נתניה )28.2.11( 68-76
מכבי אשדוד – בנות השרון 2-3
מכבי אשדוד – בנות השרון
בנות השרון – מכבי אשדוד
מכבי אשדוד – בנות השרון
בנות השרון – מכבי אשדוד
מכבי אשדוד – בנות השרון

73-59
65-60
64-75
66-72
55-81

()14.2.11
()21.2.11
()28.2.11
()7.3.11
()16.3.11

מכבי רמת חן – הפועל ראשל"צ 0-3
מכבי רמת חן – הפועל ראשל"צ )14.2.11( 50-59
הפועל ראשל"צ – מכבי רמת חן )21.2.11( 86-66
מכבי רמת חן – הפועל ראשל"צ )28.2.11( 67-80
חצי גמר
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 0-3
אליצור רמלה – מכבי רמת חן )21.3.11( 85-87
מכבי רמת חן – אליצור רמלה )28.3.11( 93-85
אליצור רמלה – מכבי רמת חן )31.3.11( 83-92

רמת השרון – מכבי אשדוד 3-0
רמת השרון – מכבי אשדוד )21.3.11( 78-65
מכבי אשדוד – רמת השרון )27.3.11( 72-80
רמת השרון – מכבי אשדוד )31.3.11( 77-66

גמר
אליצור רמלה – מכבי אשדוד 0-3
אליצור רמלה – מכבי אשדוד )4.4.11( 64-73
מכבי אשדוד – אליצור רמלה )7.4.11( 82-78
אליצור רמלה – מכבי אשדוד )10.4.11( 58-76

2011/12
גביע המדינה
סיבוב ראשון ()15.12.11
מכבי רמת חן – הפועל פ"ת 46-85
הפועל ראשל"צ – בנות השרון 63-55
מכבי אשדוד – אליצור נתניה 46-74
רבע גמר ()23.2.12
אליצור חולון – אליצור רמלה 94-69
רמת השרון – מ.כ .הבקעה 67-77
בנות השרון – מכבי אשדוד 72-60
הפועל ת"א – מכבי רמת חן 85-73
חצי גמר (בית מכבי)19.3.12 ,
רמת השרון – אליצור רמלה ( 64-69הארכה)
מכבי אשדוד – מכבי רמת חן 68-72
גמר (בית מכבי)22.3.12 ,
מכבי אשדוד – רמת השרון 50-63
ליגה
מחזור )31.10.11( 1
בנות השרון – אליצור נתניה 64-82
הפועל ראשל"צ – מכבי אשדוד 88-67
אליצור רמלה – הפועל פ"ת 20-0
רמת השרון – מ.כ .הבקעה 50-71

הפועל ת"א – אליצור חולון 0-20
מכבי רמת חן חופשית
מחזור )14.11.11( 2
מ.כ .הבקעה – מכבי רמת חן 76-68
הפועל ראשל"צ – אליצור חולון 55-62
בנות השרון – רמת השרון 65-58
אליצור רמלה – מכבי אשדוד ( 78-74הארכה)
הפועל פ"ת – אליצור נתניה 77-98
הפועל ת"א חופשית
מחזור )21.11.11( 3
מכבי אשדוד – הפועל פ"ת 61-71
רמת השרון – אליצור רמלה 70-67
אליצור חולון – בנות השרון 80-74
מכבי רמת חן – הפועל ראשל"צ 55-74
הפועל ת"א – מ.כ .הבקעה 89-72
אליצור נתניה חופשית
מחזור )28.11.11( 4
הפועל ראשל"צ – הפועל ת"א 52-108
בנות השרון – מכבי רמת חן 72-59
אליצור רמלה – אליצור חולון 59-85
הפועל פ"ת – רמת השרון 81-75
אליצור נתניה – מכבי אשדוד 92-77
מ.כ .הבקעה חופשית
מחזור )1.12.11( 5
רמת השרון – הפועל ראשל"צ 61-76
אליצור חולון – מ.כ .הבקעה 72-69
מכבי רמת חן – הפועל ת"א 62-98
אליצור נתניה – אליצור רמלה 88-76
מכבי אשדוד – בנות השרון )12.1.12( 49-87
הפועל פ"ת חופשית
מחזור )5.12.11( 6
רמת השרון – אליצור נתניה 70-79
אליצור חולון – הפועל פ"ת 90-56
מכבי רמת חן – אליצור רמלה 86-80
הפועל ת"א – בנות השרון 94-84
מ.כ .הבקעה – הפועל ראשל"צ 69-76
מכבי אשדוד חופשית
מחזור )12.12.11( 7
אליצור רמלה – הפועל ת"א 75-107
הפועל פ"ת – מכבי רמת חן 81-76
אליצור נתניה – אליצור חולון 87-68
מכבי אשדוד – רמת השרון 57-73
בנות השרון – מ.כ .הבקעה 73-57

הפועל ראשל"צ חופשית
מחזור )19.12.11( 8
אליצור חולון – מכבי אשדוד 67-54
מכבי רמת חן – אליצור נתניה 67-68
הפועל ת"א – הפועל פ"ת 92-76
מ.כ .הבקעה – אליצור רמלה 80-69
הפועל ראשל"צ – בנות השרון ( 92-88הארכה)
רמת השרון חופשית
מחזור )2.1.12( 9
אליצור רמלה – הפועל ראשל"צ 82-90
הפועל פ"ת – מ.כ .הבקעה 50-72
אליצור נתניה – הפועל ת"א 72-102
מכבי אשדוד – מכבי רמת חן 79-91
רמת השרון – אליצור חולון 58-77
בנות השרון חופשית
מחזור )5.1.12( 10
מכבי רמת חן – רמת השרון 87-78
הפועל ת"א – מכבי אשדוד 59-64
מ.כ .הבקעה – אליצור נתניה 69-79
הפועל ראשל"צ – הפועל פ"ת 68-72
בנות השרון – אליצור רמלה 79-65
אליצור חולון חופשית
מחזור )9.1.12( 11
הפועל פ"ת – בנות השרון 92-77
אליצור נתניה – הפועל ראשל"צ 85-96
מכבי אשדוד – מ.כ .הבקעה 60-59
רמת השרון – הפועל ת"א 74-98
אליצור חולון – מכבי רמת חן 70-71
אליצור רמלה חופשית
מחזור )16.1.12( 12
אליצור חולון – הפועל ת"א 58-72
מ.כ .הבקעה – רמת השרון 66-69
מכבי אשדוד – הפועל ראשל"צ 70-84
אליצור נתניה – בנות השרון 73-83
הפועל פ"ת  -אליצור רמלה 108-77
מכבי רמת חן חופשית
מחזור )23.1.12( 13
אליצור רמלה – אליצור נתניה 89-93
בנות השרון – מכבי אשדוד 82-64
הפועל ראשל"צ – רמת השרון 73-77
מ.כ .הבקעה – אליצור חולון 61-67
הפועל ת"א – מכבי רמת חן 84-81
הפועל פ"ת חופשית

מחזור )26.1.12( 14
מכבי רמת חן – מ.כ .הבקעה 65-68
אליצור חולון – הפועל ראשל"צ 83-79
רמת השרון – בנות השרון 61-87
מכבי אשדוד – אליצור רמלה 74-75
אליצור נתניה – הפועל פ"ת 81-91
הפועל ת"א חופשית

מחזור )30.1.12( 15
הפועל פ"ת – מכבי אשדוד 60-62
אליצור רמלה – רמת השרון 80-73
בנות השרון – אליצור חולון 59-68
הפועל ראשל"צ – מכבי רמת חן 87-77
הפועל ת"א – מ.כ .הבקעה 79-77
אליצור נתניה חופשית
מחזור )6.2.12( 16
הפועל ת"א – הפועל ראשל"צ 86-77
מכבי רמת חן – בנות השרון 69-76
אליצור חולון – אליצור רמלה 79-66
רמת השרון – הפועל פ"ת 70-82
מכבי אשדוד – אליצור נתניה 66-70
מ.כ .הבקעה חופשית
מחזור )13.2.12( 17
אליצור נתניה – רמת השרון 79-82
הפועל פ"ת – אליצור חולון 78-89
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 53-74
בנות השרון – הפועל ת"א 66-75
הפועל ראשל"צ – מ.כ .הבקעה 78-72
מכבי אשדוד חופשית
מחזור )20.2.12( 18
מ.כ .הבקעה – בנות השרון ( 86-84הארכה)
רמת השרון – מכבי אשדוד 75-77
מכבי רמת חן – הפועל פ"ת 53-59
הפועל ת"א – אליצור רמלה 80-69
אליצור חולון – אליצור נתניה 85-76
הפועל ראשל"צ חופשית
מחזור )27.2.12( 19
מכבי אשדוד – אליצור חולון 49-76
אליצור נתניה – מכבי רמת חן 81-71
הפועל פ"ת – הפועל ת"א 88-81
בנות השרון – הפועל ראשל"צ 65-79
אליצור רמלה – מ.כ .הבקעה 64-54

רמת השרון חופשית
מחזור )5.3.12( 20
הפועל ראשל"צ – אליצור רמלה 79-75
מ.כ .הבקעה – הפועל פ"ת 74-77
הפועל ת"א – אליצור נתניה 82-64
מכבי רמת חן – מכבי אשדוד 75-72
אליצור חולון – רמת השרון 73-58
בנות השרון חופשית
מחזור )12.3.12( 21
רמת השרון – מכבי רמת חן 58-74
מכבי אשדוד – הפועל ת"א ( 81-90הארכה)
אליצור נתניה – מ.כ .הבקעה 79-71
הפועל פ"ת – הפועל ראשל"צ 73-70
אליצור רמלה – בנות השרון )14.3.12( 55-95
אליצור חולון חופשית
מחזור )26.3.12( 22
בנות השרון – הפועל פ"ת )18.3.12( 73-78
הפועל ראשל"צ – אליצור נתניה 69-79
מ.כ .הבקעה – מכבי אשדוד 63-70
הפועל ת"א – רמת השרון 74-79
מכבי רמת חן – אליצור חולון 56-83
אליצור רמלה חופשית
בית תחתון
הפועל ת"א – אליצור חולון )29.3.12( 72-83
אליצור נתניה – הפועל ת"א )2.4.12( 77-74
אליצור חולון – אליצור נתניה )5.4.12( 59-87
טבלה
 .1מכבי אשדוד
 .2רמת השרון
 .3אליצור רמלה
 .4מ.כ .הבקעה
 .5מכבי רמת חן
 .6בנות השרון
 .7הפועל ראשל"צ
 .8הפועל פ"ת
 .9אליצור נתניה
 .10הפועל ת"א
 .11אליצור חולון

5-15
6-14
5-15
6-14
7-13
10-10
12-8
13-7
15-7
16-6
18-4

35
1325-1515
34
1369-1523
34
1374-1568
34
1386-1418
33
1417-1495
30
1533-1436
28
1542-1506
27
1450-1459
29
1769-1688
28
1796-1551
26
1594-1396

בתום העונה בנות השרון והפועל ת"א התפרקו ,הבקעה החליטה לרדת ללאומית ,גליל
עלתה ,אליצור ת"א ויתרה ,חולון נותרה בליגת העל
פלייאוף
חצי גמר

מכבי אשדוד – מ.כ .הבקעה 0-3
מכבי אשדוד  -מ.כ .הבקעה )1.4.12( 56-81
מ.כ .הבקעה – מכבי אשדוד )5.4.12( 63-51
מכבי אשדוד – מ.כ .הבקעה )9.4.12( 54-74

רמת השרון – אליצור רמלה 3-1
רמת השרון – אליצור רמלה 66-60
אליצור רמלה – רמת השרון 81-69
רמת השרון – אליצור רמלה 72-67
אליצור רמלה – רמת השרון 59-60

()1.4.12
()4.4.12
()8.4.12
()11.4.12

גמר
מכבי אשדוד – אליצור רמלה 2-3
מכבי אשדוד – אליצור רמלה 56-58
אליצור רמלה – מכבי אשדוד 60-68
מכבי אשדוד – אליצור רמלה 60-58
אליצור רמלה – מכבי אשדוד 67-57
מכבי אשדוד – אליצור רמלה 66-70

()19.4.12
()23.4.12
()26.4.12
()30.4.12
(הארכה)3.5.12 ,

2012/13
גביע ווינר
גמר (זיסמן)29.10.12 ,
אליצור רמלה – רמת השרון ( 85-89הארכה)
גביע המדינה
שמינית גמר ()23.12.12
אליצור חולון – הפועל פ"ת 82-69
רבע גמר ()31.1.13
הפועל פ"ת – אליצור נתניה 91-102
אליצור רמלה – גליל עליון 80-72
מכבי אשדוד – רמת השרון 46-68
הפועל ראשל"צ – מכבי רמת חן 75-72
חצי גמר (בית מכבי)5.3.13 ,
מכבי אשדוד – מכבי רמת חן 61-77
הפועל פ"ת – גליל עליון 77-78

גמר (בית מכבי)7.3.13 ,
מכבי אשדוד – הפועל פ"ת 68-95

ליגה
מחזור 1
הפועל ראשל"צ – מכבי אשדוד )5.11.12( 74-64
אליצור חולון – גליל עליון )5.11.12( 68-66
אליצור רמלה – אליצור נתניה )29.11.12( 52-92
רמת השרון – הפועל פ"ת )29.11.12( 75-66
מכבי רמת חן חופשית
מחזור )12.11.12( 2
גליל עליון – אליצור רמלה 77-85
הפועל פ"ת – אליצור חולון 72-103
מכבי אשדוד – רמת השרון 57-98
מכבי רמת חן – הפועל ראשל"צ 63-64
אליצור נתניה חופשית
מחזור )19.11.12( 3
רמת השרון – רמת חן ( 83-86הארכה)
אליצור חולון – מכבי אשדוד 95-68
אליצור רמלה – הפועל פ"ת 71-81
אליצור נתניה – גליל עליון 87-94
הפועל ראשל"צ חופשית
מחזור )26.11.12( 4
הפועל פ"ת – אליצור נתניה 75-83
מכבי אשדוד – אליצור רמלה 69-87
מכבי רמת חן – אליצור חולון 56-69
הפועל ראשל"צ – רמת השרון 66-60
גליל עליון חופשית
מחזור )3.12.12( 5
אליצור חולון – הפועל ראשל"צ 76-80
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 69-79
אליצור נתניה – מכבי אשדוד 76-71
גליל עליון – הפועל פ"ת 66-71
רמת השרון חופשית

מחזור )10.12.12( 6
מכבי אשדוד – גליל עליון 74-83
מכבי רמת חן – אליצור נתניה 74-81
הפועל ראשל"צ – אליצור רמלה 79-53
רמת השרון – אליצור חולון 64-108
הפועל פ"ת חופשית

מחזור )17.12.12( 7
אליצור רמלה – רמת השרון 53-63
אליצור נתניה – הפועל ראשל"צ 74-85
גליל עליון – מכבי רמת חן 75-84
הפועל פ"ת – מכבי אשדוד 114-79
אליצור חולון חופשית
מחזור )20.12.12( 8
הפועל ראשל"צ – גליל עליון 66-77
רמת השרון – אליצור נתניה 84-96
אליצור חולון – אליצור רמלה 83-62
מכבי רמת חן – הפועל פ"ת 65-80
מכבי אשדוד חופשית
מחזור )27.12.12( 9
אליצור נתניה – אליצור חולון 94-87
רמת השרון – גליל עליון 68-75
הפועל פ"ת – הפועל ראשל"צ 74-57
מכבי אשדוד – מכבי רמת חן )28.12.12( 54-71
אליצור רמלה חופשית
מחזור )31.12.12( 10
מכבי אשדוד – הפועל ראשל"צ 69-82
הפועל פ"ת – רמת השרון 71-64
גליל עליון – אליצור חולון 77-74
אליצור נתניה – אליצור רמלה 75-76
מכבי רמת חן חופשית
מחזור )3.1.13( 11
אליצור רמלה – גליל עליון 58-68
אליצור חולון – הפועל פ"ת 68-82
רמת השרון – מכבי אשדוד 76-68
הפועל ראשל"צ – מכבי רמת חן 74-55
אליצור נתניה חופשית
מחזור )7.1.13( 12

מכבי רמת חן – רמת השרון 63-65
מכבי אשדוד – אליצור חולון 69-72
הפועל פ"ת – אליצור רמלה 66-75
גליל עליון – אליצור נתניה ( 91-103הארכה)
הפועל ראשל"צ חופשית
מחזור )10.1.13( 13
אליצור נתניה – הפועל פ"ת 97-82
אליצור רמלה – מכבי אשדוד 66-61
אליצור חולון – מכבי רמת חן 75-76
רמת השרון – הפועל ראשל"צ 81-77
גליל עליון חופשית
מחזור )14.1.13( 14
הפועל ראשל"צ – אליצור חולון 60-76
מכבי רמת חן – אליצור רמלה 68-63
מכבי אשדוד – אליצור נתניה 88-93
הפועל פ"ת – גליל עליון 73-91
רמת השרון חופשית
מחזור )21.1.13( 15
גליל עליון – מכבי אשדוד 80-59
אליצור נתניה – מכבי רמת חן 71-75
אליצור רמלה – הפועל ראשל"צ 70-88
אליצור חולון – רמת השרון 54-76
הפועל פ"ת חופשית
מחזור )28.1.13( 16
הפועל ראשל"צ – אליצור נתניה 59-63
מכבי רמת חן – גליל עליון 57-71
מכבי אשדוד – הפועל פ"ת 42-72
רמת השרון – אליצור רמלה 69-54
אליצור חולון חופשית
מחזור )4.2.13( 17
הפועל פ"ת – מכבי רמת חן 71-59
גליל עליון – הפועל ראשל"צ 61-84
אליצור נתניה – רמת השרון 75-79
אליצור רמלה – אליצור חולון 65-69
מכבי אשדוד חופשית
מחזור )11.2.13( 18
אליצור חולון – אליצור נתניה 60-97
גליל עליון – רמת השרון 77-52
הפועל ראשל"צ – הפועל פ"ת 69-73
מכבי רמת חן – מכבי אשדוד 79-76
אליצור רמלה חופשית

בית תחתון
מחזור )18.2.13( 19
הפועל ראשל"צ – הפועל פ"ת 53-72
גליל עליון – אליצור נתניה 83-82
מחזור )21.2.13( 20
הפועל ראשל"צ – גליל עליון 60-71
הפועל פ"ת – אליצור נתניה 73-88

מחזור )25.2.13( 21
גליל עליון – הפועל פ"ת 84-76
אליצור נתניה – הפועל ראשל"צ 87-93
בית עליון
מחזור )18.2.13( 19
מכבי רמת חן – רמת השרון 81-58
אליצור רמלה – אליצור חולון 63-79
מכבי אשדוד חופשית
מחזור )21.2.13( 20
אליצור חולון – מכבי רמת חן 61-84
מכבי אשדוד – אליצור רמלה 63-65
רמת השרון חופשית
מחזור )25.2.13( 21
מכבי רמת חן – מכבי אשדוד 76-49
רמת השרון – אליצור חולון 65-87
אליצור רמלה חופשית
מחזור )11.3.13( 22
מכבי אשדוד – רמת השרון 63-78
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 69-76
אליצור חולון חופשית
מחזור )14.3.13( 23
רמת השרון – אליצור רמלה 74-66
אליצור חולון  -מכבי אשדוד 94-77

טבלה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

מכבי אשדוד
אליצור רמלה
רמת השרון
אליצור חולון
מכבי רמת חן
הפועל ראשל"צ
הפועל פ"ת
אליצור נתניה
גליל עליון

40
1320-1631
0-20
33 1330-1474
7-13
30 1424-1451 10-10
28
1561-1453
12-8
28 1427-1378
12-8
27
1370-1319
11-8
27
1444-1389
11-8
26
1612-1483
12-7
25
1469-1379
13-6

בתום העונה גליל ירדה ,הרצליה עלתה ,ירושלים והבקעה ויתרו על העלייה
פלייאוף
חצי גמר
מכבי אשדוד – אליצור חולון 0-3
מכבי אשדוד – אליצור חולון )20.3.13( 64-86
אליצור חולון – מכבי אשדוד )24.3.13( 89-77
מכבי אשדוד – אליצור חולון )29.3.13( 74-95
אליצור רמלה – רמת השרון 1-3
אליצור רמלה – רמת השרון 59-67
רמת השרון – אליצור רמלה 70-79
אליצור רמלה – רמת השרון 52-61
רמת השרון – אליצור רמלה 84-79

()18.3.13
()23.3.13
()28.3.13
()3.4.13

גמר
מכבי אשדוד – אליצור רמלה 3-2
מכבי אשדוד – אליצור רמלה 75-72
אליצור רמלה – מכבי אשדוד 76-62
מכבי אשדוד – אליצור רמלה 64-70
אליצור רמלה – מכבי אשדוד 60-71
מכבי אשדוד – אליצור רמלה 78-70

2013/14
גביע ווינר (רמלה)
חצי גמר ()21.10.13
מ.ס .אשדוד – אליצור חולון 66-76
אליצור רמלה – רמת השרון 0-20

()8.4.13
()11.4.13
()17.4.13
()22.4.13
()25.4.13

גמר ()23.10.13
מ.ס .אשדוד – אליצור רמלה 70-76
גביע המדינה
שמינית גמר
הפועל פ"ת  -מ.ס .אשדוד )14.11.13( 89-66
רבע גמר ()23.12.13
הפועל ראשל"צ – רמת השרון 63-60
אליצור חולון – אליצור רמלה 68-57
אליצור נתניה – מכבי רמת חן 56-53
מ.ס .אשדוד – בנות הרצליה 60-81

חצי גמר (בית מכבי)3.3.14 ,
מ.ס .אשדוד  -רמת השרון 58-90
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 58-71
גמר (בית מכבי)6.3.14 ,
אליצור רמלה – מ.ס .אשדוד 57-61
ליגה
מחזור )28.10.13( 1
רמת השרון – הפועל פ"ת 56-63
מכבי רמת חן – אליצור חולון 58-57
אליצור נתניה – הפועל ראשל"צ 74-88
מ.ס .אשדוד – בנות הרצליה )29.10.13( 72-66
אליצור רמלה חופשית
מחזור )4.11.13( 2
בנות הרצליה – מכבי רמת חן 80-66
הפועל ראשל"צ – מ.ס .אשדוד 81-59
הפועל פ"ת – אליצור נתניה 71-60
אליצור רמלה – רמת השרון )6.11.13( 53-81
אליצור חולון חופשית
מחזור )11.11.13( 3
אליצור חולון – בנות הרצליה 78-66
מכבי רמת חן – הפועל ראשל"צ 61-85
מ.ס .אשדוד – הפועל פ"ת 50-84
אליצור נתניה – אליצור רמלה )13.11.13( 76-68
רמת השרון חופשית
מחזור )18.11.13( 4

רמת השרון – אליצור נתניה 71-80
הפועל ראשל"צ – אליצור חולון 77-74
הפועל פ"ת – מכבי רמת חן 71-55
אליצור רמלה – מ.ס .אשדוד )20.11.13( 52-87
בנות הרצליה חופשית
מחזור )25.11.13( 5
מכבי רמת חן – אליצור רמלה )24.11.13( 69-54
אליצור חולון – הפועל פ"ת 64-73
בנות הרצליה – הפועל ראשל"צ 80-72
מ.ס .אשדוד – רמת השרון 59-66
אליצור נתניה חופשית

מחזור )28.11.13( 6
הפועל פ"ת – בנות הרצליה 73-80
רמת השרון – מכבי רמת חן 73-82
אליצור רמלה – אליצור חולון 57-81
אליצור נתניה – מ.ס .אשדוד 74-57
הפועל ראשל"צ חופשית
מחזור )2.12.13( 7
אליצור חולון – רמת השרון 64-69
בנות הרצליה – אליצור רמלה 78-67
מכבי רמת חן – אליצור נתניה 52-74
הפועל ראשל"צ – הפועל פ"ת 78-81
מ.ס .אשדוד חופשית
מחזור )9.12.13( 8
רמת השרון – בנות הרצליה 70-81
אליצור נתניה – אליצור חולון 68-75
אליצור רמלה – הפועל ראשל"צ 51-80
מ.ס .אשדוד – מכבי רמת חן )11.12.13( 62-66
הפועל פ"ת חופשית
מחזור 9
בנות הרצליה – אליצור נתניה )12.12.13( 67-93
הפועל פ"ת – אליצור רמלה )12.12.13( 93-81
אליצור חולון – מ.ס .אשדוד )13.12.13( 62-47
הפועל ראשל"צ – רמת השרון )13.12.13( 59-66
מכבי רמת חן חופשית
מחזור )16.12.13( 10
הפועל פ"ת – רמת השרון 72-50
בנות הרצליה – מ.ס .אשדוד 85-73

אליצור חולון – מכבי רמת חן 89-68
הפועל ראשל"צ – אליצור נתניה 67-74
אליצור רמלה חופשית
מחזור )26.12.13( 11
רמת השרון – אליצור רמלה )25.12.13( 64-75
מכבי רמת חן – בנות הרצליה 68-78
מ.ס .אשדוד – הפועל ראשל"צ 61-82
אליצור נתניה – הפועל פ"ת 78-71
אליצור חולון חופשית
מחזור )2.1.14( 12
בנות הרצליה – אליצור חולון )1.1.14( 67-69
הפועל ראשל"צ – מכבי רמת חן 82-67
הפועל פ"ת – מ.ס .אשדוד 101-51
אליצור רמלה – אליצור נתניה 51-74
רמת השרון חופשית
מחזור )6.1.14( 13
מ.ס .אשדוד – אליצור רמלה 64-80
אליצור נתניה – רמת השרון 86-62
אליצור חולון – הפועל ראשל"צ 65-59
מכבי רמת חן – הפועל פ"ת 64-72
בנות הרצליה חופשית
מחזור )13.1.14( 14
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 66-76
הפועל פ"ת – אליצור חולון 59-53
הפועל ראשל"צ – בנות הרצליה 70-82
רמת השרון – מ.ס .אשדוד )15.1.14( 75-70
אליצור נתניה חופשית
מחזור )20.1.14( 15
בנות הרצליה – הפועל פ"ת 74-83
מכבי רמת חן – רמת השרון 75-77
אליצור חולון – אליצור רמלה 62-39
מ.ס .אשדוד – אליצור נתניה 60-89
הפועל ראשל"צ חופשית
מחזור )23.1.14( 16
אליצור רמלה – בנות הרצליה 76-83
הפועל פ"ת – הפועל ראשל"צ 84-88
אליצור נתניה – מכבי רמת חן )25.1.14( 65-55
רמת השרון – אליצור חולון )26.1.14( 81-90
מ.ס .אשדוד חופשית

מחזור )30.1.14( 17
הפועל ראשל"צ – אליצור רמלה )27.1.14( 73-53
בנות הרצליה – רמת השרון )29.1.14( 71-77
אליצור חולון – אליצור נתניה 65-66
מכבי רמת חן – מ.ס .אשדוד 66-61
הפועל פ"ת חופשית
מחזור )2.2.14( 18
מ.ס .אשדוד – אליצור חולון 53-83
רמת השרון – הפועל ראשל"צ 60-82
אליצור נתניה – בנות הרצליה 71-83
אליצור רמלה – הפועל פ"ת 65-90
מכבי רמת חן חופשית
בית תחתון
הפועל פ"ת – אליצור חולון )12.2.14( 72-76
אליצור חולון – אליצור נתניה )19.2.14( 54-71
אליצור נתניה – הפועל פ"ת )26.2.14( 71-73
בית עליון
מחזור )12.2.14( 19
אליצור רמלה – בנות הרצליה 41-85
מ.ס .אשדוד – הפועל ראשל"צ 68-72
מכבי רמת חן – רמת השרון 71-60
מחזור )19.2.14( 20
בנות הרצליה – רמת השרון 93-63
הפועל ראשל"צ – מכבי רמת חן 85-69
אליצור רמלה – מ.ס .אשדוד 55-60
מחזור )26.2.14( 21
מ.ס .אשדוד – בנות הרצליה 55-79
מכבי רמת חן – אליצור רמלה 77-66
רמת השרון – הפועל ראשל"צ 80-83
מחזור )12.3.14( 22
בנות הרצליה – הפועל ראשל"צ 72-66
אליצור רמלה – רמת השרון 60-77
מ.ס .אשדוד – מכבי רמת חן 66-69
מחזור )19.3.14( 23
מכבי רמת חן – בנות הרצליה 78-91
רמת השרון – מ.ס .אשדוד ( 88-85הארכה)
הפועל ראשל"צ – אליצור רמלה 70-56

טבלה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

אליצור רמלה
מ.ס .אשדוד
רמת השרון
מכבי רמת חן
הפועל ראשל"צ
בנות הרצליה
אליצור חולון
אליצור נתניה
הפועל פ"ת

40 1266-1591
39
1311-1575
33 1467-1554
33 1412-1554
28 1599-1437
27 1641-1481
25 1261-1150
23 1344-1190
22 1386-1194

2-19
3-18
9-12
9-12
14-7
15-6
11-7
13-5
14-4

בתום העונה ירושלים עלתה ,פ"ת נשארה בגלל שגליל ויתרה על העלייה

פלייאוף
חצי גמר
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 1-3
אליצור רמלה – מכבי רמת חן
מכבי רמת חן – אליצור רמלה
אליצור רמלה – מכבי רמת חן
מכבי רמת חן – אליצור רמלה

59-64
58-64
71-94
82-68

()24.3.14
()27.3.14
()31.3.14
()3.4.14

מ.ס .אשדוד – רמת השרון 1-3
מ.ס .אשדוד – רמת השרון
רמת השרון – מ.ס .אשדוד
מ.ס .אשדוד – רמת השרון
רמת השרון – מ.ס .אשדוד

63-82
80-82
59-74
74-59

()24.3.14
()27.3.14
()31.3.14
()3.4.14

גמר
אליצור רמלה – מ.ס .אשדוד 3-1
אליצור רמלה – מ.ס .אשדוד 84-71
מ.ס .אשדוד – אליצור רמלה 64-78
אליצור רמלה – מ.ס .אשדוד 68-77
מ.ס .אשדוד – אליצור רמלה 74-76

()7.4.14
()10.4.14
()17.4.14
(הארכה)24.4.14 ,

2014/15
גביע המדינה
שמינית גמר ()27.11.14
רמת השרון  -הפועל פ"ת 76-102
הפועל ראשל"צ – מ.ס .אשדוד 80-52
רבע גמר ()8.1.15
רמת השרון – אליצור חולון 77-94
מ.ס .אשדוד  -אליצור רמלה 40-57
אליצור נתניה – בנות הרצליה 72-62
אס"א ירושלים – מכבי רמת חן )15.1.15( 63-56
חצי גמר (בית מכבי)12.3.15 ,
בנות הרצליה – מכבי רמת חן 69-78
רמת השרון – מ.ס .אשדוד 57-60
גמר (בית מכבי)16.3.15 ,
בנות הרצליה – רמת השרון 46-58
ליגה
מחזור )20.10.14( 1
הפועל ראשל"צ – הפועל פ"ת 31-83
בנות הרצליה – אליצור נתניה 60-96
אליצור חולון – אליצור רמלה 67-70
רמת השרון – מ.ס .אשדוד 79-58
מכבי רמת חן – אס"א ירושלים 67-90
מחזור )27.10.14( 2
הפועל פ"ת – אס"א ירושלים 84-87
מ.ס .אשדוד – מכבי רמת חן 54-74
אליצור רמלה – רמת השרון 74-91
אליצור נתניה – אליצור חולון 79-61
הפועל ראשל"צ – בנות הרצליה 63-79
מחזור )3.11.14( 3
בנות הרצליה – הפועל פ"ת 63-75
אליצור חולון – הפועל ראשל"צ 85-64
רמת השרון – אליצור נתניה 49-67
מכבי רמת חן – אליצור רמלה 70-64
אס"א ירושלים – מ.ס .אשדוד 78-61

מחזור )10.11.14( 4
אליצור רמלה – אס"א ירושלים 54-64
אליצור נתניה – מכבי רמת חן 69-59
הפועל ראשל"צ – רמת השרון 51-66
בנות הרצליה – אליצור חולון 47-63
מ.ס .אשדוד – הפועל פ"ת 62-92
מחזור )17.11.14( 5
אליצור חולון – הפועל פ"ת 80-70
רמת השרון – בנות הרצליה 74-69
מכבי רמת חן – הפועל ראשל"צ 76-83
אס"א ירושלים – אליצור נתניה 61-77
מ.ס .אשדוד – אליצור רמלה 79-81
מחזור )24.11.14( 6
בנות הרצליה – מכבי רמת חן )23.11.14( 83-77
אליצור רמלה – הפועל פ"ת 72-80
אליצור נתניה  -מ.ס .אשדוד 90-49
אליצור חולון – רמת השרון 83-68
הפועל ראשל"צ – אס"א ירושלים 65-66

מחזור )1.12.14( 7
מ.ס .אשדוד – הפועל ראשל"צ 79-88
מכבי רמת חן – אליצור חולון 70-104
אס"א ירושלים  -בנות הרצליה 53-59
רמת השרןן – הפועל פ"ת 64-86
אליצור רמלה – אליצור נתניה 66-78
מחזור )8.12.14( 8
רמת השרון – מכבי רמת חן  2( 100-97הארכות)
הפועל ראשל"צ – אליצור רמלה 87-70
בנות הרצליה – מ.ס .אשדוד 71-50
אליצור חולון – אס"א ירושלים 78-64
הפועל פ"ת – אליצור נתניה 60-72
מחזור )15.12.14( 9
אליצור רמלה – בנות הרצליה ( 74-69הארכה)
מכבי רמת חן – הפועל פ"ת 72-94
מ.ס .אשדוד – אליצור חולון 48-87
אס"א ירושלים – רמת השרון 67-76
אליצור נתניה – הפועל ראשל"צ 61-71

מחזור )22.12.14( 10
הפועל פ"ת – הפועל ראשל"צ 65-67
מ.ס .אשדוד – רמת השרון 67-86
אליצור נתניה – בנות הרצליה 72-66
אס"א ירושלים – מכבי רמת חן 71-77
אליצור רמלה – אליצור חולון 59-81
מחזור )29.12.14( 11
רמת השרון – אליצור רמלה 83-60
אס"א ירושלים – הפועל פ"ת 65-63
בנות הרצליה – הפועל ראשל"צ 60-72
מכבי רמת חן – מ.ס .אשדוד 74-65
אליצור חולון – אליצור נתניה 67-65
מחזור )5.1.15( 12
מ.ס .אשדוד – אס"א ירושלים )4.1.15( 58-75
אליצור רמלה – מכבי רמת חן )4.1.15( 62-76
הפועל ראשל"צ – אליצור חולון 91-99
הפועל פ"ת – בנות הרצליה ( 87-82הארכה)
אליצור נתניה – רמת השרון 89-76
מחזור )12.1.15( 13
הפועל פ"ת – מ.ס .אשדוד )11.1.15( 76-62
אס"א ירושלים  -אליצור רמלה 68-46
מכבי רמת חן – אליצור נתניה ( 91-96הארכה)
רמת השרון – הפועל ראשל"צ 82-89
אליצור חולון – בנות הרצליה 93-83
מחזור )19.1.15( 14
אליצור רמלה – מ.ס .אשדוד 73-65
הפועל ראשל"צ – מכבי רמת חן 78-73
הפועל פ"ת – אליצור חולון 75-73
אליצור נתניה – אס"א ירושלים ( 80-75הארכה)
בנות הרצליה – רמת השרון )20.1.15( 66-60
מחזור )26.1.15( 15
הפועל פ"ת – אליצור רמלה 79-66
מ.ס .אשדוד – אליצור נתניה 53-71
אס"א ירושלים – הפועל ראשל"צ 66-62
מכבי רמת חן – בנות הרצליה 59-74
רמת השרון – אליצור חולון 78-80

מחזור )2.2.15( 16
הפועל ראשל"צ – מ.ס .אשדוד )1.2.15( 90-83
הפועל פ"ת – רמת השרון 83-87
אליצור חולון – מכבי רמת חן 98-93
בנות הרצליה – אס"א ירושלים 45-68
אליצור נתניה – אליצור רמלה )5.2.15( 70-43
מחזור )9.2.15( 17
מ.ס .אשדוד – בנות הרצליה )8.2.15( 64-71
אליצור נתניה – הפועל פ"ת ( 94-93הארכה)
אליצור רמלה – הפועל ראשל"צ 65-78
אס"א ירושלים – אליצור חולון 79-78
מכבי רמת חן  -רמת השרון 64-72
מחזור )16.2.15( 18
הפועל פ"ת – מכבי רמת חן 71-54
רמת השרון – אס"א ירושלים 74-81
אליצור חולון – מ.ס .אשדוד 85-83
בנות הרצליה – אליצור רמלה 51-49
הפועל ראשל"צ – אליצור נתניה 56-83
בית תחתון
מחזור )23.2.15( 19
אס"א ירושלים – אליצור נתניה 63-77
הפועל פ"ת – אליצור חולון 71-62
מחזור )2.3.15( 20
הפועל פ"ת – אס"א ירושלים 76-86
אליצור חולון – אליצור נתניה 66-88
מחזור )9.3.15( 21
אס"א ירושלים – אליצור חולון 71-85
אליצור נתניה – הפועל פ"ת 85-59

בית עליון
מחזור )18.2.15( 19
מ.ס .אשדוד – רמת השרון 49-73
מכבי רמת חן – בנות הרצליה 64-61
אליצור רמלה – הפועל ראשל"צ 68-75

מחזור )23.2.15( 20
רמת השרון – בנות הרצליה 64-67
מ.ס .אשדוד – אליצור רמלה 69-75
הפועל ראשל"צ – מכבי רמת חן 74-75
מחזור )2.3.15( 21
מכבי רמת חן – מ.ס .אשדוד )1.3.15( 66-67
אליצור רמלה – רמת השרון 62-77
בנות הרצליה – הפועל ראשל"צ 54-59
מחזור )9.3.15( 22
רמת השרון – הפועל ראשל"צ 91-97
מ.ס .אשדוד – בנות הרצליה 58-79
אליצור רמלה – מכבי רמת חן 69-64
מחזור )19.3.15( 23
מכבי רמת חן – רמת השרון 69-88
בנות הרצליה – אליצור רמלה 68-50
הפועל ראשל"צ – מ.ס .אשדוד 75-64

הטבלה
1447-1809
1-22
 .1מ.ס .אשדוד
1467-1694
5-18
 .2אליצור רמלה
1656-1774
8-15
 .3מכבי רמת חן
1527-1544
11-12
 .4בנות הרצליה
1758-1675
13-10
 .5רמת השרון
1666-1693
 .6הפועל ראשל"צ 14-9
1622-1486
12-9
 .7הפועל פ"ת
1498-1422
13-8
 .8אס"א ירושלים
1667-1506
15-6
 .9אליצור חולון
1659-1344
 .10אליצור נתניה 19-2
בתום העונה נתניה ירדה ,רמלה התפרקה,
פלייאוף
חצי גמר
מכבי אשדוד – בנות הרצליה 1-3
מכבי אשדוד – בנות הרצליה
בנות הרצליה – מכבי אשדוד
מכבי אשדוד – בנות הרצליה
בנות הרצליה – מכבי אשדוד

52-65
66-76
58-67
77-64

()23.3.15
()26.3.15
()30.3.15
()2.4.15

45
41
38
35
33
32
30
29
27
23

אליצור רמלה – מכבי רמת חן 0-3
אליצור רמלה – מכבי רמת חן )23.3.15( 54-65
מכבי רמת חן – אליצור רמלה )26.3.15( 71-64
אליצור רמלה – מכבי רמת חן )30.3.15( 66-82
גמר
מכבי אשדוד – אליצור רמלה 0-3
מכבי אשדוד – אליצור רמלה )6.4.15( 58-81
אליצור רמלה – מכבי אשדוד )13.4.15( 60-49
מכבי אשדוד – אליצור רמלה )16.4.15( 57-74

2015/16
גביע המדינה
רבע גמר ()7.1.16
רמת השרון  -מכבי אשדוד 81-58
אליצור חולון  -הפועל ראשל"צ 69-80
מכבי רמת חן  -אס"א ירושלים 73-81
הפועל פ"ת  -בנות הרצליה 71-63
חצי גמר ( ,14.3.16רמלה)
מכבי רמת חן  -אליצור חולון 70-92
מכבי אשדוד  -בנות הרצליה 50-69
גמר ( ,16.3.16רמלה)
מכבי אשדוד  -מכבי רמת חן 49-70
ליגה
מחזור )26.10.15( 1
רמת השרון  -בנות הרצליה 69-56
מכבי אשדוד  -הפועל פ"ת 69-80
אליצור חולון  -אס"א ירושלים 79-68
הפועל ראשל"צ  -מכבי רמת חן 85-47
מחזור )2.11.15( 2
בנות הרצליה  -מכבי אשדוד ( 87-90הארכה)
מכבי רמת חן  -רמת השרון 70-89
אס"א ירושלים  -הפועל פ"ת 76-83
אליצור חולון  -הפועל ראשל"צ 85-58

מחזור )9.11.15( 3
מכבי אשדוד  -מכבי רמת חן 64-61
בנות הרצליה  -הפועל פ"ת 58-61
הפועל ראשל"צ  -אס"א ירושלים 71-83
רמת השרון  -אליצור חולון 73-91
מחזור )12.11.15( 4
מכבי רמת חן  -הפועל פ"ת 65-79
אליצור חולון  -מכבי אשדוד 72-63
הפועל ראשל"צ  -רמת השרון 88-81
אס"א ירושלים  -בנות הרצליה )3.12.15( 63-65
מחזור )30.11.15( 5
בנות הרצליה  -מכבי רמת חן 91-75
רמת השרון  -אס"א ירושלים 65-77
מכבי אשדוד  -הפועל ראשל"צ 80-98
הפועל פ"ת  -אליצור חולון 80-78
מחזור )7.12.15( 6
אס"א ירושלים  -מכבי רמת חן 79-64
אליצור חולון  -בנות הרצליה 77-67
הפועל ראשל"צ  -הפועל פ"ת 84-80
רמת השרון  -מכבי אשדוד 69-78
מחזור )14.12.15( 7
מכבי רמת חן  -אליצור חולון 64-83
מכבי אשדוד  -אס"א ירושלים 51-77
הפועל פ"ת  -רמת השרון 81-68
בנות הרצליה  -הפועל ראשל"צ 55-63
מחזור )17.12.15( 8
מכבי רמת חן  -הפועל ראשל"צ 51-74
אס"א ירושלים  -אליצור חולון 73-91
הפועל פ"ת  -מכבי אשדוד 75-44
בנות הרצליה  -רמת השרון 73-79
מחזור )21.12.15( 9
רמת השרון  -מכבי רמת חן 67-77
מכבי אשדוד  -בנות הרצליה 65-80
הפועל ראשל"צ  -אליצור חולון 78-87
הפועל פ"ת  -אס"א ירושלים 59-73

מחזור )28.12.15( 10
מכבי רמת חן  -מכבי אשדוד 69-78
אליצור חולון  -רמת השרון 92-86
הפועל פ"ת  -בנות הרצליה 75-61
אס"א ירושלים  -הפועל ראשל"צ 54-69
מחזור )31.12.15( 11
רמת השרון  -הפועל ראשל"צ 59-62
בנות הרצליה  -אס"א ירושלים 63-70
הפועל פ"ת  -מכבי רמת חן 73-49
מכבי אשדוד  -אליצור חולון 53-81
מחזור )4.1.16( 12
מכבי רמת חן  -בנות הרצליה 65-77
אליצור חולון  -הפועל פ"ת 73-92
אס"א ירושלים  -רמת השרון 73-61
הפועל ראשל"צ  -מכבי אשדוד 75-53
מחזור )11.1.16( 13
מכבי רמת חן  -אס"א ירושלים 66-68
בנות הרצליה  -אליצור חולון 50-70
הפועל פ"ת  -הפועל ראשל"צ 65-61
מכבי אשדוד  -רמת השרון 70-86
מחזור )18.1.16( 14
אס"א ירושלים  -מכבי אשדוד 95-59
אליצור חולון  -מכבי רמת חן 87-86
רמת השרון  -הפועל פ"ת 61-76
הפועל ראשל"צ  -בנות הרצליה 84-69
מחזור )21.1.16( 15
בנות הרצליה  -אליצור חולון 69-78
רמת השרון  -הפועל פ"ת 75-92
מכבי אשדוד  -הפועל ראשל"צ 79-90
מכבי רמת חן  -אס"א ירושלים 49-83
מחזור )25.1.16( 16
מכבי רמת חן  -בנות הרצליה 69-75
הפועל ראשל"צ  -רמת השרון 89-92
אס"א ירושלים  -הפועל פ"ת 67-76
אליצור חולון  -מכבי אשדוד 61-47
מחזור )1.2.16( 17
בנות הרצליה  -אס"א ירושלים )31.1.16( 66-77
רמת השרון  -אליצור חולון 85-59
מכבי אשדוד  -מכבי רמת חן 76-84
הפועל פ"ת  -הפועל ראשל"צ 61-67

מחזור )4.2.16( 18
אליצור חולון  -הפועל פ"ת 61-80
בנות הרצליה  -מכבי אשדוד 52-67
מכבי רמת חן  -רמת השרון 62-83
אס"א ירושלים  -הפועל ראשל"צ 84-73
מחזור )8.2.16( 19
רמת השרון  -בנות הרצליה 70-59
מכבי אשדוד  -אס"א ירושלים 62-83
הפועל פ"ת  -מכבי רמת חן 78-66
הפועל ראשל"צ  -אליצור חולון 91-75
מחזור )11.2.16( 20
מכבי אשדוד  -רמת השרון 59-81
מכבי רמת חן  -הפועל ראשל"צ 66-91
אס"א ירושלים  -אליצור חולון 76-52
בנות הרצליה  -הפועל פ"ת 62-74
מחזור )29.2.16( 21
הפועל ראשל"צ  -בנות הרצליה 81-57
אליצור חולון  -מכבי רמת חן 72-59
הפועל פ"ת  -מכבי אשדוד 85-59
רמת השרון  -אס"א ירושלים 51-72
הטבלה
1
2
3
4
5
6
7
8

2-19
מכבי רמת חן
5-16
בנות הרצליה
5-16
מכבי אשדוד
9-12
רמת השרון
הפועל ראשל"צ 15-6
אס"א ירושלים 15-6
15-6
אליצור חולון
18-3
הפועל פ"ת

1354-1642
1392-1522
1356-1631
1550-1556
1632-1463
1571-1375
1604-1498
1605-1377

40
37
37
33
27
27
27
24

בתום העונה אס"א ירושלים בחרה לשחק בלאומית ,הפועל פ"ת נשארה לבסוף
פלייאוף
חצי גמר
מכבי רמת חן  -רמת השרון 0-3
מכבי רמת חן  -רמת השרון ( 76-79הארכה)21.3.16 ,
רמת השרון  -מכבי רמת חן )24.3.16( 67-54
מכבי רמת חן  -רמת השרון )28.3.16( 58-90

בנות הרצליה  -מכבי אשדוד 3-1
בנות הרצליה  -מכבי אשדוד 68-75
מכבי אשדוד  -בנות הרצליה 41-64
בנות הרצליה  -מכבי אשדוד 95-61
מכבי אשדוד  -בנות הרצליה 50-80

()21.3.16
()24.3.16
()28.3.16
()31.3.16

גמר
מכבי רמת חן  -מכבי אשדוד 3-2
מכבי
מכבי
מכבי
מכבי
מכבי

רמת חן  -מכבי אשדוד
אשדוד  -מכבי רמת חן
רמת חן  -מכבי אשדוד
אשדוד  -מכבי רמת חן
רמת חן  -מכבי אשדוד

68-72
55-79
61-62
61-83
78-72

()4.4.16
()7.4.16
()11.4.16
()14.4.16
()18.4.16

2016/17
גביע המדינה
שמינית גמר
מכבי אשדוד  -מכבי רעננה )29.12.16( 36-86
רבע גמר ()12.1.16
מכבי רמת חן  -זכרון יעקב/מעגן מיכאל 45-78
מכבי אשדוד  -אליצור חולון 66-59
הפועל ראשל"צ  -רמת השרון 73-64
הפועל פ"ת  -בנות הרצליה 74-87
חצי גמר ( ,13.3.17רמלה)
אליצור חולון  -רמת השרון ( 70-72הארכה)
מכבי רמת חן  -הפועל פ"ת  2( 73-74הארכות)
גמר ( ,16.3.17רמלה)
מכבי רמת חן  -אליצור חולון 57-85
ליגה
מחזור )31.10.16( 1
בנות הרצליה  -מכבי אשדוד ( 76-71הארכה)
מכבי רמת חן  -זכרון יעקב/מעגן מיכאל 51-94
רמת השרון  -מכבי רעננה 67-84
הפועל פ"ת  -אליצור חולון 83-59
הפועל ראשל"צ חופשית
מחזור )7.11.16( 2

מכבי רמת חן  -רמת השרון 73-93
אליצור חולון  -בנות הרצליה 70-68
הפועל ראשל"צ  -זכרון יעקב/מעגן מיכאל 82-72
מכבי רעננה  -הפועל פ"ת 70-75
מכבי אשדוד חופשית
מחזור )28.11.16( 3
מכבי אשדוד  -אליצור חולון 54-79
רמת השרון  -הפועל ראשל"צ 73-69
הפועל פ"ת  -מכבי רמת חן 95-56
בנות הרצליה  -מכבי רעננה 50-80
זכרון יעקב/מעגן מיכאל חופשית
מחזור )5.12.16( 4
מכבי רמת חן  -בנות הרצליה 94-84
זכרון יעקב/מעגן מיכאל  -רמת השרון 65-57
הפועל ראשל"צ  -הפועל פ"ת 64-54
מכבי רעננה  -מכבי אשדוד 86-44
אליצור חולון חופשית
מחזור )12.12.16( 5
מכבי אשדוד  -מכבי רמת חן 99-79
הפועל פ"ת  -זכרון יעקב/מעגן מיכאל 53-66
בנות הרצליה  -הפועל ראשל"צ 74-83
אליצור חולון  -מכבי רעננה 58-65
רמת השרון חופשית
מחזור )19.12.16( 6
זכרון יעקב/מעגן מיכאל  -בני הרצליה 67-72
מכבי רמת חן  -אליצור חולון 76-79
רמת השרון  -הפועל פ"ת 67-88
הפועל ראשל"צ  -מכבי אשדוד 65-53
מכבי רעננה חופשית
מחזור )22.12.16( 7
בנות הרצליה  -רמת השרון 63-87
מכבי רעננה  -מכבי רמת חן 70-49
מכבי אשדוד  -זכרון יעקב/מעגן מיכאל 62-84
אליצור חולון  -הפועל ראשל"צ 72-65
הפועל פ"ת חופשית
מחזור )26.12.16( 8
רמת השרון  -מכבי אשדוד 85-40
הפועל ראשל"צ  -מכבי רעננה 60-75
הפועל פ"ת  -בנות הרצליה 80-60
זכרון יעקב/מעגן מיכאל  -אליצור חולון 74-63
מכבי רמת חן חופשית

מחזור )2.1.17( 9
מכבי רמת חן  -הפועל ראשל"צ 50-84
מכבי אשדוד  -הפועל פ"ת 57-83
מכבי רעננה  -זכרון יעקב/מעגן מיכאל 74-85
אליצור חולון  -רמת השרון 65-71
בנות הרצליה חופשית
מחזור )5.1.17( 10
מכבי אשדוד  -בנות הרצליה 78-82
זכרון יעקב/מעגן מיכאל  -מכבי רמת חן 86-69
אליצור חולון  -הפועל פ"ת 50-69
מכבי רעננה  -רמת השרון )18.1.17( 66-60
הפועל ראשל"צ חופשית
מחזור )9.1.17( 11
רמת השרון  -מכבי רמת חן 83-75
בנות הרצליה  -אליצור חולון 65-76
זכרון יעקב/מעגן מיכאל  -הפועל ראשל"צ 67-65
הפועל פ"ת  -מכבי רעננה 70-58
מכבי אשדוד חופשית
מחזור )16.1.17( 12
אליצור חולון  -מכבי אשדוד )15.1.17( 74-70
מכבי רמת חן  -הפועל פ"ת ( 81-79הארכה)
מכבי רעננה  -בנות הרצליה 81-75
הפועל ראשל"צ  -רמת השרון 67-55
זכרון יעקב/מעגן מיכאל חופשית
מחזור )23.1.17( 13
מכבי אשדוד  -מכבי רעננה )22.1.17( 52-94
בנות הרצליה  -מכבי רמת חן 80-69
רמת השרון  -זכרון יעקב/מעגן מיכאל 54-71
הפועל פ"ת  -הפועל ראשל"צ 56-86
אליצור חולון חופשית
מחזור )30.1.17( 14
מכבי רמת חן  -מכבי אשדוד 71-77
זכרון יעקב/מעגן מיכאל  -הפועל פ"ת 63-67
מכבי רעננה  -אליצור חולון 72-78
הפועל ראשל"צ  -בני הרצליה 87-82
רמת השרון חופשית
מחזור )2.2.17( 15
מכבי אשדוד  -הפועל ראשל"צ 48-88
בנות הרצליה  -זכרון יעקב/מעגן מיכאל 48-72
הפועל פ"ת  -רמת השרון 74-65
אליצור חולון  -מכבי רמת חן 86-75

מכבי רעננה חופשית
מחזור )6.2.17( 16
רמת השרון  -בנות הרצליה 58-88
זכרון יעקב/מעגן מיכאל  -מכבי אשדוד 78-51
הפועל ראשל"צ  -אליצור חולון 82-86
מכבי רמת חן  -מכבי רעננה 52-93
הפועל פ"ת חופשית
מחזור )13.2.17( 17
מכבי רעננה  -הפועל ראשל"צ 60-68
אליצור חולון  -זכרון יעקב/מעגן מיכאל 86-61
מכבי אשדוד  -רמת השרון 70-77
בנות הרצליה  -הפועל פ"ת 58-83
מכבי רמת חן חופשית
מחזור )20.2.17( 18
הפועל פ"ת  -מכבי אשדוד 87-62
הפועל ראשל"צ  -מכבי רמת חן 87-82
זכרון יעקב/מעגן מיכאל  -מכבי רעננה 63-56
רמת השרון  -אליצור חולון 76-71
בנות הרצליה חופשית
בית תחתון
זכרון יעקב/מעגן מיכאל  -הפועל ראשל"צ )23.2.17( 70-61
הפועל ראשל"צ  -הפועל פ"ת )27.2.17( 77-57
הפועל פ"ת  -זכרון יעקב/מעגן מיכאל )6.3.17( 80-72
בית עליון
מחזור )23.2.17( 19
מכבי רמת חן  -מכבי רעננה 52-91
מכבי אשדוד  -אליצור חולון 60-70
בנות הרצליה  -רמת השרון 52-43
מחזור )27.2.17( 20
מכבי רמת חן  -מכבי אשדוד 83-88
אליצור חולון  -בנות הרצליה 64-79
מכבי רעננה  -רמת השרון 73-57
מחזור )2.3.17( 21
בנות הרצליה  -מכבי רמת חן 72-45
רמת השרון  -אליצור חולון  2( 76-71הארכות)
מכבי אשדוד  -מכבי רעננה 38-106

מחזור )6.3.17( 22
מכבי אשדוד  -בנות הרצליה 68-73
מכבי רמת חן  -רמת השרון 66-79
מכבי רעננה  -אליצור חולון 84-62
מחזור )20.3.17( 23
רמת השרון  -מכבי אשדוד 86-49
אליצור חולון  -מכבי רמת חן 64-74
בנות הרצליה  -מכבי רעננה 70-93
הטבלה
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3-18
מכבי רמת חן
3-18
מכבי אשדוד
9-12
בנות הרצליה
11-10
אליצור חולון
11-10
רמת השרון
15-6
מכבי רעננה
הפועל ראשל"צ 12-6
13-5
מעגן/זכרון
13-5
הפועל פ"ת

1407-1727
1291-1706
1471-1549
1483-1499
1469-1440
1631-1285
1340-1171
1310-1151
1297-1171

39
39
33
31
31
27
24
23
23

בתום העונה הפועל פ"ת ירדה ,מעגן/זכרון בחרה לשחק בלאומית ,רמלה עלתה,
הפועל רוני פ"ת ובני יהודה בחרו להצטרף מהלאומית
פלייאוף
חצי גמר
מכבי רמת חן  -אליצור חולון 1-3
מכבי רמת חן  -אליצור חולון 73-68
אליצור חולון  -מכבי רמת חן 67-51
מכבי רמת חן  -אליצור חולון 65-75
אליצור חולון  -מכבי רמת חן 84-71

()23.3.17
()27.3.17
()30.3.17
()3.4.17

מכבי אשדוד  -בנות הרצליה 0-3
מכבי אשדוד  -בנות הרצליה )23.3.17( 63-87
בנות הרצליה  -מכבי אשדוד )27.3.17( 77-64
מכבי אשדוד  -בנות הרצליה )30.3.17( 63-80
גמר
מכבי רמת חן  -מכבי אשדוד 3-1
מכבי
מכבי
מכבי
מכבי

רמת חן  -מכבי אשדוד
אשדוד  -מכבי רמת חן
רמת חן  -מכבי אשדוד
אשדוד  -מכבי רמת חן

69-53
61-56
67-54
62-71

()6.4.17
()9.4.17
()13.4.17
()20.4.17

2017/18
גביע המדינה
שמינית גמר ()30.11.17
מכבי רמת חן  -מכבי רעננה 60-86
רמת השרון  -הפועל פ"ת 66-73
רבע גמר ()11.1.18
אליצור רמלה  -מכבי אשדוד 76-73
מכבי רמת חן  -אליצור חולון 62-54
רמת השרון  -בני יהודה 67-72
בנות הרצליה  -הפועל ראשל"צ 56-62
חצי גמר (בית מכבי)5.3.18 ,
אליצור חולון  -בנות הרצליה 68-72
מכבי אשדוד  -רמת השרון 71-82
גמר (בית מכבי)8.3.18 ,
מכבי אשדוד  -אליצור חולון 57-78
ליגה
מחזור )16.10.17( 1
בנות הרצליה  -מכבי אשדוד 75-58
מכבי רעננה  -אליצור רמלה 64-68
מכבי רמת חן  -אליצור חולון 78-83
בני יהודה  -רמת השרון 86-61
הפועל פ"ת  -הפועל ראשל"צ 76-82
מחזור )23.10.17( 2
בנות הרצליה  -הפועל פ"ת 59-74
אליצור חולון  -בני יהודה 69-99
מכבי אשדוד  -רמת השרון 66-88
הפועל ראשל"צ  -מכבי רעננה 76-67
אליצור רמלה  -מכבי רמת חן 86-72
מחזור )26.10.17( 3
מכבי רעננה  -בנות הרצליה 55-70
בני יהודה  -אליצור רמלה 67-56
מכבי רמת חן  -הפועל ראשל"צ 70-87
רמת השרון  -אליצור חולון 74-68
הפועל פ"ת  -מכבי אשדוד 78-58

מחזור )30.10.17( 4
הפועל פ"ת  -מכבי רעננה 58-67
בנות הרצליה  -מכבי רמת חן 79-67
מכבי אשדוד  -אליצור חולון 80-69
הפועל ראשל"צ  -בני יהודה 57-86
אליצור רמלה  -רמת השרון 71-79
מחזור )2.11.17( 5
רמת השרון  -הפועל ראשל"צ 74-77
בני יהודה  -בנות הרצליה 77-69
אליצור חולון  -אליצור רמלה 77-67
מכבי רמת חן  -הפועל פ"ת 80-75
מכבי רעננה  -מכבי אשדוד 64-61
מחזור )20.11.17( 6
מכבי רעננה  -מכבי רמת חן 68-75
מכבי אשדוד  -אליצור רמלה 79-71
הפועל פ"ת  -בני יהודה 77-71
הפועל ראשל"צ  -אליצור חולון 73-72
בנות הרצליה  -רמת השרון 71-74
מחזור )27.11.17( 7
מכבי רמת חן  -מכבי אשדוד 81-74
בני יהודה  -מכבי רעננה 62-61
רמת השרון  -הפועל פ"ת 77-80
אליצור חולון  -בנות הרצליה 56-75
אליצור רמלה  -הפועל ראשל"צ 82-90
מחזור )4.12.17( 8
בנות הרצליה  -אליצור רמלה )3.12.17( 70-72
מכבי רעננה  -רמת השרון 63-58
הפועל פ"ת  -אליצור חולון 74-59
מכבי רמת חן  -בני יהודה 65-79
מכבי אשדוד  -הפועל ראשל"צ 64-92
מחזור )7.12.17( 9
בני יהודה  -מכבי אשדוד 66-74
רמת השרון  -מכבי רמת חן 65-67
אליצור חולון  -מכבי רעננה 60-74
הפועל ראשל"צ  -בנות הרצליה 82-80
אליצור רמלה  -הפועל פ"ת 60-93

מחזור )11.12.17( 10
מכבי אשדוד  -בנות הרצליה 56-75
הפועל ראשל"צ  -הפועל פ"ת 78-73
אליצור חולון  -מכבי רמת חן 81-74
אליצור רמלה  -מכבי רעננה 74-58
רמת השרון  -בני יהודה 56-66
מחזור )18.12.17( 11
רמת השרון  -מכבי אשדוד 80-79
מכבי רמת חן  -אליצור רמלה 52-54
בני יהודה  -אליצור חולון 72-69
הפועל פ"ת  -בנות הרצליה 79-86
מכבי רעננה  -הפועל ראשל"צ 66-69
מחזור )21.12.17( 12
אליצור חולון  -רמת השרון 75-81
הפועל ראשל"צ  -מכבי רמת חן 75-68
בנות הרצליה  -מכבי רעננה 60-58
אליצור רמלה  -בני יהודה 57-89
מכבי אשדוד  -הפועל פ"ת 66-70
מחזור )25.12.17( 13
מכבי רמת חן  -בנות הרצליה 65-70
רמת השרון  -אליצור רמלה 61-57
אליצור חולון  -מכבי אשדוד 71-64
בני יהודה  -הפועל ראשל"צ 85-73
מכבי רעננה  -הפועל פ"ת 73-67
מחזור )1.1.18( 14
הפועל ראשל"צ  -רמת השרון 69-57
בנות הרצליה  -בני יהודה 70-80
הפועל פ"ת  -מכבי רמת חן 60-68
אליצור רמלה  -אליצור חולון 85-66
מכבי אשדוד  -מכבי רעננה 63-77
מחזור )4.1.18( 15
בני יהודה  -הפועל פ"ת 83-62
אליצור רמלה  -מכבי אשדוד 73-72
רמת השרון  -בנות הרצליה 75-73
אליצור חולון  -הפועל ראשל"צ 69-84
מכבי רמת חן  -מכבי רעננה 61-86

מחזור )8.1.18( 16
מכבי אשדוד  -מכבי רמת חן 77-69
מכבי רעננה  -בני יהודה 67-65
בנות הרצליה  -אליצור חולון 77-72
הפועל פ"ת  -רמת השרון 76-67
הפועל ראשל"צ  -אליצור רמלה 79-80
מחזור )15.1.18( 17
אליצור חולון  -הפועל פ"ת 68-72
אליצור רמלה  -בנות הרצליה 64-72
רמת השרון  -מכבי רעננה 76-82
בני יהודה  -מכבי רמת חן 77-66
הפועל ראשל"צ  -מכבי אשדוד 75-77
מחזור )22.1.18( 18
מכבי אשדוד  -בני יהודה 43-80
מכבי רמת חן  -רמת השרון 62-81
מכבי רעננה  -אליצור חולון 83-62
הפועל פ"ת  -אליצור רמלה 90-74
בנות הרצליה  -הפועל ראשל"צ ( 69-71הארכה)
בית תחתון
מחזור )29.1.18( 19
בנות הרצליה  -בני יהודה 72-70
מכבי רעננה  -הפןעל ראשל"צ 70-75
מחזור )19.2.18( 20
הפועל ראשל"צ  -בני יהודה 74-83
מכבי רעננה  -בני הרצליה 74-68
מחזור )26.2.18( 21
בני יהודה  -מכבי רעננה 93-70
בני הרצליה  -הפועל ראשל"צ 64-80
בית עליון
מחזור )29.1.18( 19
מכבי אשדוד  -אליצור רמלה 58-70
מכבי רמת חן  -רמת השרון 61-68
אליצור חולון  -הפועל פ"ת 79-83

מחזור )19.2.18( 20
הפועל פ"ת  -אליצור רמלה )18.2.18( 73-54
אליצור חולון  -מכבי רמת חן 62-57
רמת השרון  -מכבי אשדוד 79-63
מחזור )26.2.18( 21
אליצור רמלה  -רמת השרון 49-82
מכבי אשדוד  -אליצור חולון 62-76
מכבי רמת חן  -הפועל פ"ת 85-86
מחזור )12.3.18( 22
מכבי רמת חן  -מכבי אשדוד ( 75-83הארכה)
אליצור חולון  -אליצור רמלה 77-82
הפועל פ"ת  -רמת השרון 64-79
מחזור )15.3.18( 23
אליצור רמלה  -מכבי רמת חן 61-62
מכבי אשדוד  -הפןעל פ"ת 57-83
רמת השרון  -אליצור חולון 77-70
הטבלה
 .1מכבי רמת חן 1580-1715 6-17
 .2מכבי אשדוד 1535-1737 6-17
 .3אליצור חולון 1610-1747 6-17
 .4אליצור רמלה 1565-1683 10-13
 .5רמת השרון 1669-1595 14-9
 .6הפועל פ"ת 1723-1630 14-9
 7מכבי רעננה 1444-1418 11-10
 8בנות הרצליה 1504-1459 11-10
 9הפועל ראשל"צ 1615-1529 16-5
1636-1368
 10בני יהודה 17-4

40
40
40
36
32
32
31
31
26
25

פלייאוף
חצי גמר
מכבי רמת חן  -אליצור רמלה 3-1
מכבי רמת חן  -אליצור רמלה
אליצור רמלה  -מכבי רמת חן
מכבי רמת חן  -אליצור רמלה
אליצור רמלה  -מכבי רמת חן

)19.3.18( 78-73
)22.3.18( 88-95
( 86-87הארכה)26.3.18 ,
)29.3.18( 89-101

מכבי אשדוד  -אליצור חולון 0-3
מכבי אשדוד  -אליצור חולון )19.3.18( 54-74
אליצור חולון  -מכבי אשדוד )22.3.18( 70-57
מכבי אשדוד  -אליצור חולון )26.3.18( 69-70

גמר
מכבי אשדוד  -אליצור רמלה 0-3
מכבי אשדוד  -אליצור רמלה )1.4.18( 66-88
אליצור רמלה  -מכבי אשדוד )4.4.18( 68-49
מכבי אשדוד  -אליצור רמלה )9.4.18( 76-93

2018/19
ליגת העל
מחזור )22.10.18( 1
מכבי אשדוד  -מכבי רמת חן 78-59
הפועל פ"ת  -בנות הרצליה 77-71
הפועל ראשל"צ  -רמת השרון 62-96
מכבי רעננה  -אליצור רמלה 88-67
בני יהודה  -אליצור חולון 123-59
מחזור )29.10.18( 2
בנות הרצליה  -מכבי אשדוד 71-77
אליצור חולון  -הפועל ראשל"צ 68-77
מכבי רמת חן  -בני יהודה 70-78
מכבי רעננה  -הפועל פ"ת 81-70
אליצור רמלה  -רמת השרון 74-76
מחזור )1.11.18( 3
הפועל פ"ת  -אליצור רמלה )31.1018( 61-70
רמת השרון  -אליצור חולון 90-84
הפועל ראשל"צ  -מכבי רמת חן 77-81
מכבי אשדוד  -מכבי רעננה 76-89
בנות הרצליה  -בני יהודה 73-89
מחזור )5.11.18( 4
מכבי רמת חן  -רמת השרון 68-89
הפועל פ"ת  -מכבי אשדוד 74-70
בנות הרצליה  -הפועל ראשל"צ 86-91
מכבי רעננה  -בני יהודה 80-92
אליצור רמלה  -אליצור חולון 83-68
מחזור )26.11.18( 5
אליצור חולון  -מכבי רמת חן 59-52
מכבי אשדוד  -אליצור רמלה 69-61
בני יהודה  -הפועל פ"ת 96-84
רמת השרון  -בנות הרצליה ( 77-82הארכה)
הפועל ראשל"צ  -מכבי רעננה 69-57

מחזור )3.12.18( 6
אליצור רמלה  -מכבי רמת חן 47-53
מכבי אשדוד  -בני יהודה 48-94
מכבי רעננה  -רמת השרון 76-72
הפועל פ"ת  -הפועל ראשל"צ 66-89
בנות הרצליה  -אליצור חולון 74-57

