גביע המדינה לילדים (ע"ש אברהם זייף ז"ל)311 ,
09אוגוסט 2015
לכבוד
________________
ג.א.נ .
הנדון :גביע המדינה לילדים (ע"ש אברהם זייף ז"ל)311 ,
סבוב א' :יום חמישי  08/10/15שעה
1.מכבי ירוחם – א.ס .אשקלון כוכב 18:30
2.הפועל אילת – הפועל באר שבע/ב"ש 18:00
3.מכבי אשדוד  -אליצור יבנה 18:30
4.אליצור רחובות – מכבי גן יבנה 18:00
5.הפועל באר טוביה – אליצור מכבי אשקלון 18:30
6.הפועל ברנר – הפועל גן יבנה 17:00
7.עצמה באר יעקב – הפועל אשדוד 18:00
8.הפועל ירושלים פסגת זאב – מכבי מעלה אדומים 18:00
9.אליצור גוש עציון – אליצור ירושלים 17:00
10.ע.ל.ה יהוד – הפועל ירושלים 18:30
11.אסא זיו ירושלים – הפועל ירושלים עידן 18:00
12.מכבי שהם – עצמה מודיעין 18:30
13.הפועל נס ציונה ורד – ע.ל.ה אור יהודה ( 10:30יום שבת )10/10/15
14.מכבי דקל ראשל"צ – עירוני קרית אונו 19:00
15.הפועל רמת גן/גבעתיים – מכבי אלון ראשל"צ 19:00
16.אליצור רעננה – הפועל חולון נריה 19:00
17.א.ס .רמת השרון תות – הפועל מודיעין אורנים 19:00
18.אליצור כוכב יאיר – בני הרצליה 18:00
19.הפועל ת"א/אוסישקין – מכבי רחובות 18:30
20.מכבי תל אביב – מכבי הוד השרון ( 18:30יום שבת )10/10/15
21.עירוני ר"ג טייכר – מכבי יגאל ת"א 17:00
22.ביתר כפר יונה – הפועל עמק חפר 19:00
23.הפועל כפר סבא אגוז  -מכבי פתח תקוה 19:00
24.מכבי פרדס חנה – אליצור נתניה עמוס 17:30
25.מכבי צורן קדימה – הפועל לב השרון 19:00
26.הפועל בנימינה – בני הרצליה מרדכי ( 19:00יום שבת )10/10/15
27.מכבי רעננה – מכבי זכרון יעקב 18:30
28.מכבי חדרה – מכבי חיפה ליעד 17:30
29.מכבי קרית ביאליק – ביתר אחוזה גלובל 18:00
30.ביתר אחוזה קידר – הפועל עמק יזרעאל גבת 17:00
31.הפועל קרית טבעון – מכבי קרית מוצקין ( 19:00יום שבת )10/10/15
32.אליצור קרית אתא – הפועל גליל חולתא 19:00
33.הפועל מגידו – הפועל גלבוע מעיינות 17:30
34.הפועל מטה אשר – הפועל בק חיפה 17:00
35.הפועל גלבוע צעירים – הפועל גליל צפון 18:30

•על הקבוצה המנצחת להודיע את תוצאת המשחק למחרת המשחק טלפונית או בפקס או במייל לאיגוד.

בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות

