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לכבוד
_______________
ג.א.נ,.
הנדון 4שינויים בתוכנית המשחקים -חוזר מספר 1
 .1נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות:
































הפועל נס ציונה עדן(קבוצה מס' -)6757ליגה קטסל בנות דרום א'()812
מכבי זכרון יעקב אהוד(קבוצה מס' -)4905ליגה קטסל ב' שומרון א'()655
הפועל אעבלין אורטודוקסי(קבוצה מס' -)880ליגה נוער מחוזית חיפה (.)111
אליצור קרית אתא שלום(קבוצה מס' -)7410ליגה ילדים א' חיפה()261
מכבי אלפי מנשה(קבוצה מס' -)7112ליגה ילדים א' שרון א'()264
מכבי רמת גן צפון(קבוצה מס' -)7103ליגה קטסל ב' דן ב'()665
הפועל חצור(קבוצה מס' -)6993ליגה ילדים א' צפון()258
עירוני קרית אונו עתיד(קבוצה מס' -)6915ליגה נערים א' מחוזית דן()164
עצמה כפר ורדים(קבוצה מס' -)7271ליגה ילדים ב' מפרץ()353
אליצור פתח תקוה גן(קבוצה מס' -)7283ליגה נערים ב' דן((211
הפועל מזכרת בתיה(קבוצה מס' -)7399ליגה קטסל בנות דרום א'()812
הפועל באר שבע(קבוצה מס' -)6918ליגה נערים א' מחוזית נגב()168
מכבי הוד השרון אשכולית(קבוצה מס'  -)4902ליגה ילדים ב' נתניה()357
הפועל גליל לב העמק(קבוצה מס' -)2397ליגה קטסל א' גליל עליון()551
הפועל גליל מבוא(קבוצה מס' -)2401ליגה קטסל א' גליל עליון()551
הפועל גדרות(קבוצה מס' -)7123ליגה נוער מחוזית דרום()118
הפועל גדרות(קבוצה מס' -)7113נערים א' מחוזית מרכז()165
הפועל טייבה(קבוצה מס' -)6756ליגה נערים א' מחוזית שרון()163
הפועל גבעת נשר(קבוצה מס' -)6403ליגה קטסל ב' חיפה()654
הפועל גן רווה שלמה(קבוצה מס' -)7380ליגה קטסל א' מרכז א'()575
הפועל ברנר(קבוצה מס' -)6470ליגה ילדות דרום()761
הפועל תרשיחא(קבוצה מס' -)5372ליגה ילדים א' צפון()258
הפועל תרשיחא(קבוצה מס' -)3330ליגה נערים א' מחוזית צפון()159
הפועל תרשיחא(קבוצה מס' -)6762ליגה ב' צפון()9
הפועל גלבוע דדו(קבוצה מס' -)5853ליגה נוער ארצית צפון()105
הפועל גלבוע חרוד(קבוצה מס' -)7018ליגה נוער מחוזית עמקים()110
הפועל גלבוע צעירות(קבוצה מס' -)6934ליגה ילדות עמקים()753
מכבי רעננה עירוני(קבוצה מס' -)6897ליגה ב' פתח תקוה()14
הפועל אופקים(קבוצה מס' -)6908ליגה נערים א' מחוזית דרום()167
הפועל אופקים(קבוצה מס' -)7158ליגה ילדים ב' נגב()371
הפועל אופקים(קבוצה מס' -)6911ליגה קטסל א' דרום א'()584
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הפועל חבל מודיעין(קבוצה מס' -)7002ליגה נוער מחוזית מרכז()116
הפועל חבל מודיעין גימזו(קבוצה מס' -)7312ליגה קטסל א' מרכז א'()575

 .2נא רשמו את שינויי שעות המשחקים הביתיים כדלקמן:



















מכבי שהם(קבוצה מס' -)4578ליגה נערים ב' מרכז(-)213כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה
.19.30
הפועל ת"א/אוסישקין(קבוצה מס' -)4929ליגה נערים א' ארצית דן(+ )156
הפועל ת"א/אוסישקין(קבוצה מס' -)4930ליגה נערים ב' תל אביב(-)212כל המשחקים הביתיים
בליגה ייערכו בשעה .20.00
מכבי הוד השרון יסמין(קבוצה מס' -)6689ליגה נערות ב' לאומית צפון(-)451כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה  19.30באולם יגאל אלון,רח' משאבים ,46הוד השרון.
הפועל פתח תקוה עמית(קבוצה מס' -)4370ליגה ילדות דן(-)758כל המשחקים הביתיים ייערכו
בשעה .18.30
עלה הר אדר(קבוצה מס' -)7322ליגה קטסל ב' מטה יהודה(-)675כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה .18.30
הפועל עומר עומרים(קבוצה מס' -)7329ליגה נערים ב' נגב(-)217כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה 20.30
מכבי בני רמת גן(קבוצה מס' -)5601ליגה קטסל ב' דן ב'(-)665כל המשחקים הביתיים ייערכו
בשעה  18.30באולם המנחיל,רח' הפודים  ,41ר"ג.
הפועל עמק הירדן טבריה (קבוצה מס' -)6167ליגה קטסל א' גלבוע(-)553כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה .17.00
אליצור משגב(קבוצה מס' -)7413ליגה קטסל א' צפון(-)556כל המשחקים הביתיים ייערכו
בשעה .18.30
מכבי חיפה(קבוצה מס' -)864ליגה לאומית נשים(-)53כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה
.20.00
א.ס.רמת השרון(קבוצה מס' -)585ליגה ארצית צפון(-)3כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה
19.00
אליצור רמת גן(קבוצה מס' -)576ליגה א' מרכז(-)7כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 20.30
מ.ס.אבן יהודה(קבוצה מס' -)6175ליגה ילדות שרון א'-כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה
18.30
הפועל גזר/נען(קבוצה מס' -)7247ליגה נוער מחוזית מרכז(-)116כל המשחקים הביתיים ייערכו
בשעה .18.30
הפועל ע'ח/בת חפר(קבוצה מס' -)2667ליגה קטסל ב' שומרון ב''( + )657הפועל ע'ח/בת
חפר(קבוצה מס' -)3584ליגה קטסל א' נתניה( -)563כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה
.17.30
א.ס.רמת השרון שחר(קבוצה מס' -)500ליגה נוער ארצית שרון(-)106כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה 19.00
אליצור אשקלון עידו(קבוצה מס' -)5559ליגה קטסל בנות נגב(-)814כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה 17.00
הפועל חבל מודיעין(קבוצה מס' -)7310ליגה נערים א' מחוזית דן(-)164כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה 18.00










-3הפועל עמק חפר(קבוצה מס' -)931ליגה ילדים א' לאומית שרון(-)253כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה 18.30
הפועל ברנר צפון(קבוצה מס' -)469ליגה ילדים ב' מרכז ב'( -)366כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה 18.30
הפועל גדרות(קבוצה מס' -)1592ליגה ילדים א' דרום א'(-)273כל המשחקים הביתיים ייערכו
בשעה .17.00
אליצור כוכב יאיר(קבוצה מס' -)4784ליגה ילדים ב' נתניה(-)357כל המשחקים הביתיים ייערכו
בשעה 18.30
הפועל מזכרת בתיה(קבוצה מס' -)5845ליגה נערים א' מחוזית מרכז( -)165כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה 20.30
הפועל מעגן/זכרון(קבוצה מס' -)6149ליגה קטסל בנות שומרון א'(-)803כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה 18.00
הפועל מיתר(קבוצה מס' -)3179ליגה ב' נגב(-)20כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .20.30
הפועל ברנר(קבוצה מס' -)6606ליגה ילדות דרום(-)761כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה
17.30

 .3נא רשמו שינויים במשחקים הבית של מכבי חדרה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

מכבי עמיחי חדרה ,קבוצה  ,552ליגה נוער ארצית שרון( ,)106הקבוצה תשחק את משחקיה
הביתיים בשעה  19:00באותו אולם.
מכבי בנימין חדרה ,קבוצה  ,655ליגה נערים א' ארצית שרון( ,)153הקבוצה תשחק את
משחקיה הביתיים בשעה  18:30באותו אולם.
מכבי חדרה מערב ,קבוצה  ,963ליגה קטסל א' חדרה( .)561הקבוצה תשחק את משחקיה
הביתיים בשעה  18:00באותו אולם.
מכבי חדרה מערב ,קבוצה  ,4347ליגה קטסל ב' חדרה( .)656הקבוצה תשחק את משחקיה
הביתיים בשעה  18:00באותו אולם.
מכבי חדרה ,קבוצה  ,7301ליגה נוער מחוזית שומרון( .)112הקבוצה תשחק את משחקיה
הביתיים בשעה  20:00באותו אולם.
מכבי חדרה מזרח,קבוצה ,410ליגה ילדים ב' שומרון א'(,)355הקבוצה תשחק את משחקיה
הביתיים בשעה  17.30באותו האולם.
מכבי חדרה מרכז ,קבוצה  ,5891ליגה ילדים ב' שומרון ב'( ,)356הקבוצה תשחק את
משחקיה הביתיים בשעה  19.00באותו האולם.

 .4נא רשמו שינויים במשחקי הבית של הפועל מטה יהודה:
קבוצה
נערים א' ארצית דרום
נוער מחוזית ירושלים
נחושה ילדים א' ירושלים ב'

מס' קבוצה
148
6830
7205

אולם ביתי
הר טוב ,צרעה
הר טוב ,צרעה
הר טוב ,צרעה

שעת משחק
בית
ראשון19:30 ,
שני20:00 ,
חמישי 19:00

-4 .5נא רשמו את שינויי האולמות הבאים:









הפועל גליל עליון(קבוצה מס' -)813ליגה לאומית נשים( -)53אולם ביה"ס הר וגיא בקיבוץ
דפנה.
מכבי שדרות(קבוצה מס' -)4226ליגה א' נשים דרום( +)62מכבי שדרות(קבוצה מס' -)7084
ליגה ילדים ב' דרום ב'(+ )370מכבי שדרות(קבוצה מס' -)6275ליגה קטסל בנות נגב(-)814
אולם גיטיס,מנחם בגין ,22שדרות.
עלה הר אדר(קבוצה מס' -)7322ליגה קטסל ב' מטה יהודה(-)675רח' הפסגה ,1הר אדר.
מכבי הוד השרון(קבוצה מס' -)1474ליגה ב' שרון(-)13אולם הירוק ,רחוב נחשון ,6הוד השרון.
אקדמית וינגייט(קבוצה מס' -)4197ליגה נערות א' לאומית דרום( + )452אקדמית
וינגייט(קבוצה מס' -)7007ליגה נערות ב' לאומית צפון(-)501אולם י"א במכון וינגייט.
הפועל ברנר דרום(קבוצה מס'  -)4958ליגה נוער ארצית דרום(-)108אולם בית אלעזרי.
הפועל ברנר צעירים(קבוצה מס' -)3769ליגה קטסל ב' שורק א'(-)670אולם ביה"ס בראשית,
בית אלעזרי.
מכבי כפר סבא(קבוצה מס' -)7372ליגה ב' שרון(-)13אולם אופירה נבון,רח' עובדיה הנביא
,2כפר סבא.

 .6משחקי הבית של הפועל ע'ח/בת חפר(קבוצה מס'  )2911בליגה ילדים א' שומרון ב'()263
ייערכו בימי שבת בשעה  48( 19.00שעות לאחר המחזור) ולא בימי חמישי למעט המשחקים
נגד אליצור עירוני נתניה,הפועל ע'ח/גבעת חיים,אליצור נתניה דרום ואליצור כוכב יאיר שייערכו
כמתוכנן בימי חמישי בשעה .19.00
 .7משחקי הבית של הפועל ע'ח/בת חפר(קבוצה מס' -)6715בליגה ילדים ב' שומרון(– )356ייערכו
בימי שבת ( 48שעות לאחר המחזור) ולא בימי חמישי למעט המשחקים נגד אליצור נתניה
דרום,הפועל ע'ח/גבעת חיים ואליצור נתניה מרכז שייערכו כמתוכנן בימי חמישי בשעה .19.00

 .8נא רשמו שינויים במשחקי הפועל ירושלים:
 קבוצת הפועל צור הדסה י-ם-ילדים ב'(מס' -)5959תקיים משחקי הבית בשעה 17.30
 הפועל בקעה י-ם(מס' -)3005ליגה קטסל א' מטה יהודה-תקיים משחקי הבית באולם
ביה"ס אפרתה,בקעה ירושלים-ולא כפי שנרשם.
 קבוצת הפועל גילה י-ם(מס' -)5541ליגה קטסל א' ירושלים ב'-תקיים את משחקי הבית
בשעה .18.30
 הפועל ירושלים(מס' -)5538ליגה ילדות-תקיים משחקי הבית בשעה .17.30
 הפועל תלפיות ירושלים(קבוצה מס' -)3551תקיים את משחקי הבית באולם
אפרתה,בקעה ירושלים ולא כפי שנרשם.

-5 .9שינויי שעות משחקי הבית -מועדון הכדורסל מכבי מתנ"ס קרית ים :
קבוצת נוער ( )7076בליגה  111כל משחקי הבית יתקיימו בשעה .18:30
קבוצת קט סל א ( )7077בליגה  557כל משחקי הבית יתקיימו .18:30
קבוצת קט סל ב ( )7097בליגה  653כל משחקי הבית יתקיימו 18:30
חשוב לציין שמגרש הביתי של כל הקבוצות הנו אולם הספורט סביונים (אילנות).
 .10נא רשמו שינויים במשחקי הפועל באר שבע/בני שמעון:






נערים ב לאומית ,קבוצה  .2156תשחק בשעה – 18:00ליגה נערים ב' לאומית דרום()204
קט סל בנות ,קבוצה  ,7265תשחק בשעה – 17:30ליגה קטסל בנות נגב()814
קט סל א ,קבוצה  ,1596תשחק בשעה – 18:30ליגה קטסל א' נגב()586
ילדות נגב ,קבוצה  ,4523תשחק בשעה  – 18:00ליגה ילדות נגב()762

 .11נא רשמו שינויים במשחקי-הפועל מיתר(בליגה בלבד)
.1
.2
.3
.4

(משחקי הגביע ללא שינוי מהתוכנית המקורית)

נוער  2741בשעה -19:30ליגה נוער מחוזית נגב)119(-
נערים  140בשעה -18:30ליגה נערים א' מחוזית נגב)168(-
ילדים  1972בשעה -18:30ליגה ילדים א' נגב)275(-
קט סל ב וקטסל א' (  ) 6796,7094בשעה -17:00ליגה קטסל א' דרום ב'()585
וליגה קטסל ב' נגב()679

 .12נא רשמו שינויים במשחקי–הפועל באר טוביה(גם בשעות וגם באולמות):
.1
.2
.3
.4

ילדים לאומית מס' -256שעה  17.00באולם רגבים מושב אמונים,קב' 790
ילדים ב' דרום ב' מס' -370שעה  17.00באולם נופים בכנות,קבוצה מס' 4963
נערים ב' דרום ב' מס' -216שעה  18.00באולם נופים בכנות,קבוצה מס' 5817
קטסל א' אשדוד מס'  -583שעה  17.30אולם רגבים מושב כנות,קבוצה מס' 618

 .13כל משחקי מחזור  21בליגה ב' דרום( )19ובליגה ב' נגב( ,)20ייערכו ביום ראשון  17/3/19ולא
ביום רביעי  20/3/19באותם השעות ובאותם האולמות.
 .14במשחק מס'  3בגביע האיגוד לנוער תארח הפועל גלבוע מזרח(ולא הפועל גלבוע חרוד) את
מכבי קרית מוצקין עתודה ביום שני  8/10/18בשעה  20.30באולם קיבוץ מסילות.

-6 .15להלן שינוי אולמות/שינוי שעות בקבוצות הפועל גלבוע/מעיינות:













ג.מ .שקד בליגת קט סל בנות גלבוע מספר קבוצה  6358תשחק את משחקיה
·
הביתיים באולם שדה אליהו ולא כפי שרשום
ג.מ .בית השיטה בליגת קט סל בנות גלבוע קבוצה מספר  6549תשחק את
·
משחקיה הביתיים באולם קיבוץ בית אלפא ולא כפי שנמסר
גלבוע ברוש בליגת קט סל בנות גלבוע קבוצה מספר  7405תשחק את משחקיה
·
הביתיים באולם גן נר ולא כפי שנמסר
ג.מ .מזרח קבוצה בליגת ילדות עמקים קבוצה מספר  5849תשחק את משחקיה
·
הביתיים באולם בית אלפא בשעה  18:30ולא כפי שנמסר
גלבוע רימון קבוצה בליגת קט סל ב צפון מספר קבוצה  7378תשחק את
·
משחקיה הביתיים באולם מסילות ולא כפי שנמסר
ג.מ .גן נר קבוצה  3905בליגת קט סל א גלבוע תשחק את משחקיה הביתיים
·
באולם עין חרוד ולא כפי שנמסר
גלבוע/מעיינות קבוצה  3664בליגת נערות ב לאומית צפון תשחק את משחקיה
·
הביתיים בשעה  19:30ולא כפי שנמסר
ג.מ .צעירים בליגת ילדים ב צפון קבוצה מספר  7357תשחק את משחקיה
·
הביתיים בניר דוד בשעה  17:30ולא כפי שנמסר
גלבוע מזרח בליגת ילדים לאומית צפון קבוצה מספר  4111תשחק את משחקיה
·
הביתיים במסילות ולא כפי שנמסר
קבוצת גלבוע מרכז קבוצה מספר  3445מליגת נערים ב צפון תשחק את
·
משחקיה הביתיים באולם דדו בשעה  18:30ולא כפי שנמסר
קבוצת גלבוע/מעיינות בליגת נערות א לאומית צפון מספר קבוצה  2060תשחק
·
את משחקיה הביתיים באולם דדו
קבוצת ג.מ .מזרח מליגת נערים מחוזית עמקים קבוצה מספר  7374תשחק את
·
משחקיה הביתיים באולם בית אלפא

 .16במשחק מס'  7בגביע האיגוד ליגה ב'( )904תארח עירוני ראש העין(ולא מכבי רעננה עירוני)
את א.ס.סביון ביום רביעי  10.10.18בשעה  21.00בראש העין.

בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות
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