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הנדון :שינויים בתוכנית המשחקים -חוזר מספר 3
 .1נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות:
































הפועל חוף אשקלון(קבוצה מס' -)7250ליגה נערים ב' נגב()216
הפועל מעגן/זכרון(קבוצה מס' -)2748ליגה ארצית נשים שרון()55
הפועל מגדל העמק(קבוצה מס' -)4942ליגה ילדים ב' צפון()351
הפועל מגדל העמק(קבוצה מס' -)4943ליגה קטסל א' עמקים()554
הפועל חבל מודיעין גמזו(קבוצה מס' -)7326ליגה נערים ב' מרכז()213
מכבי חיפה נשר(קבוצה מס' -)7390ליגה קטסל ב' חיפה()654
הפועל באר שבע עזיז(קבוצה מס' -)6919ליגה ילדים א' נגב()275
הפועל גבעתיים/ר"ג(קבוצה מס' -)4518ליגה נערים ב' ת"א()212
הפועל גן יבנה סביון(קבוצה מס' -)7183ליגה ילדים א' דרום א'()273
הפועל תל אביב חדש(קבוצה מס' -)7144ליגה קטסל ב' דן א'()664
אליצור אשדוד(קבוצה מס' -)7052ליגה ילדים ב' דרום א'()369
אליצור שפיר(קבוצה מס' -)7365ליגה נערים ב' דרום ב'()216
אליצור שפיר מתנ"ס(קבוצה מס' -)7364ליגה קטסל ב' דרום()677
הפועל גליל גולן(קבוצה מס' -)7201ליגה נוער מחוזית צפון()109
בני יהודה שמר(קבוצה מס' -)6847ליגה קטסל בנות ת"א()810
בני יהודה/בית דני(קבוצה מס' -)7227ליגה ילדות ת"א()759
מכבי כפר קרע(קבוצה מס' -)5745ליגה ב' שומרון()12
הפועל פתח תקוה(קבוצה מס' -)6378ליגה קטסל א' דן א'()570
מכבי זכרון יעקב(קבוצה מס' -)5542ליגה ילדים ב' שומרון א'()355
מכבי דימונה(קבוצה מס' -)5742ליגה קטסל ב' נגב()679
מכבי רמת חן בנות(קבוצה מס' -)6490ליגה קטסל בנות ת"א()810
הפועל פסוטה(קבוצה מס' -)4795ליגה א' נשים חיפה()59
הפועל גימנסיה ירושלים(קבוצה מס' -)5961ליגה ב' ירושלים()18
הפועל פסגה ירושלים(קבוצה מס' -)6505ליגה ילדים א' ירושלים א'()271
הפועל פסגת זאב ירושלים(קבוצה מס' -)2406ליגה קטסל א' ירושלים א'((578
הפועל נשר(קבוצה מס' -)3520ליגה נוער ארצית צפון()105
הפועל נשר(קבוצה מס' -)4495ליגה נערים א' ארצית שרון()155
הפועל פרדסיה תפוז(קבוצה מס' -)548ליגה נוער מחוזית שומרון()112
הפועל חיפה/כרמל(קבוצה מס' -)7232ליגה נערים א' מחוזית חיפה()151
הפועל חיפה/ק"ח(קבוצה מס' -)6076ליגה קטסל א' זבולון()558
הפועל צפת/גליל(קבוצה מס' -)5248ליגה ילדים א' לאומית צפון()251

-2 .2נא רשמו את שינויי השעות הבאות:



















הפועל קרית ים(קבוצה מס' -)6546ליגה א' צפון(-)5כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה
21.00
מכבי נצרת(קבוצה מס' -)5431ליגה ילדים א' עמקים(-)259המשחקים הביתיים ייערכו
בשעה 19.00
מכבי נצרת(קבוצה מס' -)7354ליגה נערים א' עמקים(-)168כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה 19.30
הפועל גזר/נען(קבוצה מס' -)7246ליגה נערים א' מרכז(-)165כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה .18.30
הפועל זכרון/מעגן(קבוצה מס' -)1639כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .20.30
הפועל רמת נגב(קבוצה מס' -)6222ליגה נוער מחוזית נגב( -)119כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה .20.00
מכבי הוד השרון שקד(קבוצה מס' -)5648ליגה קטסל א' שרון ב'(-)565כל המשחקים
הביתיים ייערכו בימי שלישי בשבוע(ולא ביום שישי) בשעה  17.00באולם רבין,רח'
הפשוש  15בהוד השרון.
הפועל לב השרון ברוש(קבוצה מס' -)5304ליגה ילידם ב' נתניה(-)357כל המשחקים
הביתיים ייערכו בימי חמישי בשבוע(ולא בימי שבת)-בשעה  17.30באולם דרור בלב
השרון.
מ.ס.אבן יהודה(קבוצה מס' -)1878ליגה נערים א' מחוזית שומרון( + )162מ.ס.אבן
יהודה(קבוצה מס'  + )588ליגה נערים ב' שומרון( -)209כל המשחקים הביתיים ייערכו
בשעה 18.00
מכבי אשדוד(קבוצה מס' -)4149ליגה נערים ב' לאומית דרום(-)204כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה 20.30
אליצור נתניה עירוני-ליגה ארצית נשים שרון(-)55כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה
.20.30
הפועל רמת הנגב(קבוצה מס' -)42222ליגה קטסל א' נגב(-)586כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה .17.00
א.ס.סביון(קבוצה מס' -)5866ליגה ילדים א' דן(-)267כל המשחקים הביתיים ייערכו
בשעה .18.00
הפועל חוף השרון(קבוצה מס' -)4311ליגה נוער מחוזית שרון(-)113כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה .19.00
מכבי אום אל פחם(קבוצה מס' -)6861ליגה נערים ב' חדרה( -)208כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה .18.30
אליצור גוש עציון(קבוצה מס' -)4797ליגה א' דרום(-)8כל המשחקים הביתיים ייערכו
בשעה .20.00
הפועל לוד(קבוצה מס' -)7341ליגה ילדים ב' מרכז א'(-)365כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה .17.30
אליצור חבל יבנה(קבוצה מס' -)6345ליגה קטסל א' שורק ב'(-)582כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה .17.30
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א.ס.נוה מונוסון(קבוצה מס'  -)7303ליגה קטסל א' דן ב'(-)571כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה  17.30בימי שבת של המחזור -לאחר המחזור של יום שלישי.
א.ס.נווה מונוסון(קבוצה מס' —)6687כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה  17.30בימי
שבת של המחזור לאחר המחזור של יום שלישי למעט המשחק נגד אליצור גבעת שמואל
שייערך ביום שלישי בשעה .17.30
הפועל גן רווה(קבוצה מס' -)6712ליגה ילדים ב' מרכז א'( + )365הפועל גן רווה(קבוצה
מס'  -)7069ליגה ילדים א' שפלה( -)269כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 17.30
מכבי תל אביב(קבוצה מס' -)765ליגה נוער ארצית מרכז(-)107כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה .18.30
אליצור אשקלון איתו(קבוצה מס' -)6978ליגה נוער מחוזית נגב(-)119כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה .20.00
מכבי מכבים אורן(קבוצה מס' -)6602ליגה ילדים ב' שפלה(-)364כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה 19.00
מכבי מכבים/רעות(קבוצה מס' -)5896ליגה ילדים א' לאומית מרכז(-)255כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה .17.00
הפועל הירדן/טבריה(קבוצה מס' -)5689ליגה ילדים ב' צפון(-)351כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה .18.00
אליצור חבל יבנה(קבוצה מס' -)1005ליגה נערים א' ארצית מרכז(-)157כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה .19.30
אליצור שוהם(קבוצה מס' -)1717ליגה ב' דן(-)16כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה
21.00
ביתר כפר יונה(קבוצה מס' -)2464ליגה נערות ב' שומרון(-)506כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה 18.30
הפועל הכרמל עוספיא(קבוצה מס' -)4485ליגה ילדים א' חיפה(-)261כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה .18.30
עלה יהוד(קבוצה מס' -)4876ליגה ילדים ב' פ"ת(-)360כל המשחקים הביתיים ייערכו
בשעה .17.30
הפועל חיפה(קבוצה מס' -)6249ליגה נערות ב' חיפה(-)505כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה .18.30

 .3אנא רשמו שינויי האולמות הבאים:





מכבי חדרה(קבוצה מס' -)6302ליגה קטסל בנות שומרון א'-אולם צפרירים,רחוב האלון
,25חדרה.
הפועל תמרה(קבוצה מס' -)4557ליגה קטסל בנות צפון(-)801אולם תיכון אבו רומי
בתמרה.
הפועל ת"א/אוסישקין(קבוצה מס' -)4929ליגה נערים א' ארצית דן(-)156אולם ביה"ס
הכפר הירוק ברמת השרון.
מכבי הוד השרון(קבוצה סמ' -)1497ליגה ארצית נשים שרון(-)59אולם יגאל אלון,רח'
משאבים  46בהוד השרון.
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הפועל לב השרון(קבוצה מס' -)388ליגה ב' שרון(-)13אולם קרית חינוך דרור בלב
השרון.
מכבי אשדוד צבר(קבוצה מס' -)7261ליגה ב' דרום(-)19באולם ברחוב העצמאות
,63אשדוד.
הפועל גלבוע/מעיינות(קבוצה מס' -)3658ליגה ילדות עמקים(-)753אולם בקיבוץ ניר
דוד.המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .18.00
מכבי רעננה יונתן(קבוצה מס' -)906ליגה ילדים א' לאומית שרון(-)253אולם לב
הפארק-רחוב יאיר שטרן ,3רעננה.
אסא ירושלים(קבוצה מס' -)5153ליגה א' דרום(פ-)8אולם מרכז קוסל ירושלים.
ביתר אשדוד(קבוצה מס' -)2893ליגה נערים א' ארצית מרכז(-)157אולם ביה"ס
אריאל,קק"ל  9אשדוד.
ביתר אשדוד(קבוצה מס' -)7034ליגה קטסל בנות דרום ב'( + )813ביתר
אשדוד(קבוצה מס'  -)5005ליגה ילדות דרום(-)761אולם ביה"ס מקיף ג',אשדוד.
הפועל אילת(קבוצה מס' -)601ליגה נוער לאומית דרום( + )104הפועל אילת(קבוצה
מס' -)4121ליגה ילדים א' לאומית דרום(-)256אולם בגין,הספורטאים ,1אילת.
אליצור גבעת שמואל(קבוצה מס' -)6308ליגה נערים ב' דן(+ )211אליצור רמת גן
(קבוצה מס' -)4600ליגה נערים ב' ת"א-אולם ביה"ס נריה,הזיתים ,80גבעת
שמואל.המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .19.00
הפועל גבעתיים/ר"ג(קבוצה מס' -)3693ליגה ילדים א' לאומית ת"א( + )254הפועל
גבעתיים ארז(קבוצה מס' -)6187ליגה נערים א' מחוזית דן( + )164הפועל רמת
גן/גבעתיים(קבוצה מס' -)2860ליגה נערים ב' דן( – )211אולם טכניקום,רח' שדה בוקר
,10גבעתיים .המשחקים הביתיים של הנערים ייערכו בשעה .19.30
הפועל הראל ירושלים(קבוצה מס' -)1210ליגה ילדים א' ירושלים ב'( + )272הפועל
גמנסיה ירושלים(קבוצה מס' -)5546ליגה קטסל א' ירושלים ב'(-)579אולם מאוחדת
רחוב גל,פסגת זאב ירושלים.
הפועל כפר סבא אפרסק(קבוצה מס' -)7290ליגה קטסל א' שרון ב'(-)565אולם אופירה
נבון,כפר סבא .המשחקים ייערכו בימי שלישי של המחזור בשעה  18.30ולא בשבת.
הפועל נשר(קבוצה מס' -)6716ליגה קטסל א' חיפה א'(-)559רחוב צה"ל בנשר.
הפועל חיפה בק(קבוצה מס' -)5762ליגה נערים ב' חיפה(-)207אולם קרית
אליעזר,צה"ל ,16חיפה.

 .4נא רשמו שינויים במשחקי אגודת מכבי פרדס חנה:





 .1קבוצת קטסל ב' -70יום שלישי בשעה  17.00באולם רבין.
 .2קבוצת ילדים ב' -5821-יום חמישי בשעה  19.00באולם אלישבע
 .3קבוצת ילדים לאומית -2019-ביום חמישי בשעה  18.00באולם יפה נוף
 .4קבוצת נערים א' -7304-ביום ראשון בשעה  19.00באולם שרת.

-5 .5נא רשמו שינויים במשחקי אגודת הפועל מגידו:





נערים א' ארצית צפון(-)154קבוצת הפועל מגידו( -)6396בשעה 18.30
תשחק באולם המבצר בקיבוץ משמר העמק.
נערים ב' צפון(-)206קבוצת הפועל מגידו(-)1308בשעה 19.00
ילדים א' מחוזית חיפה(-)261קבוצת הפועל מגידו_( -)5525בשעה 19.00
תשחק באולם בקיבוץ הזורע.
ילדים ב' יזרעאל(-)352קבוצת הפועל מגידו( -)4801בשעה 17.00
תשחק באולם בתיכון מגידו ,בית הספר הרי אפרים.

 .6נא רשמו שינויים באולמות אגודת א.ס.אשקלון:












נערים ב' לאומית- 4373תשחק באולם מקיף ה' שד' יצחק רבין אשקלון בשעה 18:30
ילדים ב - 7160תשחק באולם מקיף ה  ,יצחק רבין אשקלון  ,שעת משחק 17:00
נוער ארצית - 5741תשחק באולם מקיף א  ,שדרות בן צבי אשקלון בשעה . 20:30
קט סל א - 2852תשחק באולם מקיף א  ,שדרות בן צבי אשקלון  ,בשעה 18:00
קט סל ב - 2853תשחק באולם מקיף ב  ,שדרות בן צבי אשקלון  ,שעה 17:00
ילדים לאומית - 3045תשחק באולם מקיף ב שדרות בן צבי אשקלון  ,שעה .18:30
ילדים לאומית - 4591תשחק באולם מקיף ב  ,שדרות בן צבי אשקלון  ,שעה 18:30
קט סל ב - 7161תשחק באולם מדעים רחוב ניסן  1אשקלון  ,שעה 17:00
נערים א מחוזית - 5486תשחק באולם מדעים רחוב ניסן  1אשקלון  ,שעה 20:30
ילדים ב - 5740תשחק באולם מדעים ניסן  1אשקלון  ,שעה .17:00
נערים ב מחוזית -תשחק באולם מדעים ניסן  1אשקלון  ,שעה 18:30

 .7נא רשמו שינויים במשחקי אגודת מכבי חיפה:






קבוצת קט סל א' מכבי חיפה יחד -שמספרה - 6362 -תשחק בימי שישי בשעה 17.00
באולם מכבי ,ביכורים .19
קבוצת קט סל א' -מכבי חיפה רעים  -שמספרה  -6733-תשחק בימי שישי בשעה
 17:00ברחוב ביכורים בחיפה.
קבוצת קט סל בנות  -שמספרה  – 4186 -תשחק בשעה 17.00
קבוצת קט סל בנות  -שמספרה  – 6739 -תשחק בימי ראשון באולם ביה"ס הפתוח
בשעה  ,17:30רחוב ברל כצנלסון .48
ילדים א מחוזית  -שמספרה  – 879 -תשחק באולם בית בירם בחיפה.

בכבוד רב ,
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