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 12חוזר מספר  -שינויים בתוכנית המשחקים הנדון:  
 

 
 : נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות .1

 

 (156א' ארצית דן) ליגה נערים-(1859תקוה)קבוצה מס'  מכבי גני 

  '(105ליגה נוער ארצית צפון)-(6669מכבי קרית מוצקין עתודה)קבוצה מס 

  '(17ליגה ב' מרכז)-(5980הפועל קרית עקרון)קבוצה מס 
 
 

 :ייערכו שינויים בתוכנית המשחקים כדלקמן 9/4/19עקב קיום הבחירות ביום שלישי 
 

  המחזור הראשון בליגה לאומית גברים הן בגמר סל העליון והן בבית התחתון ייערך ביום ראשון 
 .9/4/19במקום יום שלישי  7/4/19       

 באותם  26/3/19יוקדמו וייערכו ביום שלישי  21ל המשחקים בליגה א' גברים במחזור כ 
    חקו באותו שבוע בגמר גביע האיגוד להם      שהקבוצות שי 2המקומות  ובאותן השעות למעט       
 מועדים אחרים לליגה.ייקבעו       

  באותם  19/3/19ום שלישי יוקדמו וייערכו בי 23כל המשחקים בליגה לאומית נשים במחזור 
 הקבוצות שישחקו באותו השבוע בגמר גביע האיגוד להם 2המקומות ובאותן השעות למעט       
 יקבעו מועדים אחרים לליגה.      

  8/4/19כל המשחקים בליגה נערות ב' לאומית במחזור האחרון יוקדמו וייערכו ביום שני  
 באותם המקומות ובאותן השעות.      

 יוקדמו   9/4/19-להיערך ב שנועדורות ב' מחוזית צפון,מפרץ וחיפה שחקים בליגה נעכל המ 
 באותם המקומות ובאותן השעות. 19/3/19וייערכו ביום שלישי        

  'יוקדמו 9/4/19להיערך ב שנועדוכל המשחקים בליגה קטסל א' גלבוע,מרכז א',שורק א 
 באותם המקומות ובאותן השעות. 26/3/19וייערכו ביום שלישי        

  כל המשחקים בליגה קטסל ב' צפון,קטסל ב' מפרץ,קטסל ב' שומרון א',קטסל ב' שומרון 
 ב',קטסל ב' שרון ב',קטסל ב' רעננה ב',קטסל ב' פ"ת ב',קטסל ב' דן ב',קטסל ב' ת"א ב',קטסל       
 סל ב' ירושלים א',קטסל ב' מטה יהודה,קטסל ב' דרוםב' שפלה,קטסל ב' שורק ב',קט      
 באותם המקומות  5/3/19יוקדמו וייערכו ביום שלישי  9/4/19 -וקטסל ב' נגב שנועדו להיערך ב      
     ובאותן השעות.      

  כל המשחקים בליגה קטסל ב' חיפה,קטסל ב' חדרה,קטסל ב' שרון א',קטסל ב' רעננה א',קטסל 
 ת א',קטסל ב' דן א',קטסל ב' ת"א א',קטסל ב' מרכז,קטסל ב' שורק א' ,קטסל ב' ב' פ"      
  9/4/19-מודיעין,קטסל ב' ירושלים ב',קטסל ב' אשדוד וקטסל ב' אשקלון שנועדו להיערך ב      
 באותם המקומות ובאותן השעות. 19/2/19יוקדמו וייערכו ביום שלישי       
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