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 4' חוזר מס -שינויים בתוכנית המשחקים:  הנדון

 
 :נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות  .1

 

 (00)זבולון' בליגה -(4005' קבוצה מס)מגידו.א.הפועל מ 

 (27)צפון' ליגה ילדים א-(4271' קבוצה מס)מכבי כרמיאל 

 (40)ליגה נוער מחוזית ירושלים-(227' קבוצה מס)אליצור מודיעין 

 (47)ליגה נוער מחוזית דרום-(2552' קבוצה מס)הפועל מזכרת בתיה 

 (027)'שורק ב' ליגה קט סל א-(2547' קבוצה מס)הפועל קרית עקרון 

 (074)'מרכז ב' ליגה ילדים ב-(4290' קבוצה מס)הפועל קרית עקרון 

 (97)ירושלים' ליגה נערים ב-(2721' קבוצה מס)עת זאבגב/אליצור ירושלים 

 (710)מטה יהודה' ליגה קט סל ב-(2472' קבוצה מס)ביתר ירושלים 

 (05)פתח תקוה' ליגה ב-(720' קבוצה מס)אליצור חשמונאים עלי 

 (019)'דרום א' ליגה ילדים א-(2427' קבוצה מס)אליצור אשדוד 

 (95)דרום' ים בליגה נער-(5912' קבוצה מס)אליצור אשדוד 

 (57)ליגה נוער מחוזית צפון-(5220' קבוצה מס)הפועל מעיליא 

 (075)חיפה' ליגה נערות א-(2477' קבוצה מס)הפועל הכרמל דליה 

 (22)חיפה' ליגה ילדים א-(4492' קבוצה מס)הפועל הכרמל דליה 

 (27)מחוזית עמקים' ליגה נערים א-(2704' קבוצה מס)מכבי נצרת 

 (712)ליגה ילדות צפון-(2442' קבוצה מס)הפועל פרחי סחנין 

 (05)פתח תקוה' ליגה ב-(4425' קבוצה מס)אליצור הוד השרון 

 (010)פתח תקוה' ליגה ילדים א-(2111' קבוצה מס)אליצור גבעת שמואל עופר 

 (002)ת"פ' ליגה ילדים ב-(4004' קבוצה מס)אליצור גבעת שמואל 

 (715)אשקלון' סל ב ליגה קט-(2424' קבוצה מס)הפועל חוף אשקלון 

 (707)'ליגה ילדות שרון ב-(2529ה' קבוצה מס)הפועל חוף השרון 

 (24)מפרץ' ליגה ילדים א-(2575' קבוצה מס)הפועל תמרה 

 (700)'ליגה ילדות שרון א-(2471' קבוצה מס)הפועל קלנסוואה 

 (42)ארצית שרון' ליגה נערים א-(4712' קבוצה מס)הפועל קלנסוואה 

  (052)צפון' ליגה קט סל א-(2492' קבוצה מס)ארבלהפועל צפת גליל 

 (41)ליגה נוער מחוזית מרכז-(7292' קבוצה מס)הפועל מודיעין נחשון 

 (91)דן' ליגה נערים ב-(4221' קבוצה מס)הפועל מודיעין בארות 

 (010)ת"פ' ליגה ילדים א-(4227' קבוצה מס)הפועל מודיעין בארות 

 (022)'מרכז ב' ליגה קט סל א-(4072' קבוצה מס)הפועל מודיעין גמזו 

 (72)ליגה נוער לאומית דרום-(7220' קבוצה מס)הפועל חבל מודיעין 
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 :נא רשמו את שינויים שעות המשחקים הביתיים של הקבוצות הבאות .2

 (2השינויים בשעה הוא רק ממחזור )             
 

 

  כל המשחקים הביתיים החל (. 05)פתח תקוה' ליגה ב-(7227' קבוצה מס)סטלמך/ת"אליצור פ    
 . 71.71ייערכו בשעה  7ממחזור    

  כל המשחקים הביתיים החל , (020)'דן א' ליגה קט סל ב-(2007' קבוצה מס)גני תקוה גניםמכבי 
 .02.71ייערכו בשעה  7ממחוזר    

 הביתיים החל כל המשחקים -(22)חיפה' ליגה ילדים א -(4027' קבוצה מס)הפועל חיפה בק   
 .02.11ייערכו בשעה  7ממחזור    

 כל המשחקים הביתיים החל -(079)לאומית צפון' ליגה נערות ב-(222' קבוצה מס)הפועל תמרה 
 .09.71ייערכו בשעה  7ממחזור    

 כל המשחקים הביתיים החל -(715)אשקלון' ליגה קט סל ב-(5172' קבוצה מס)הפועל להבים 
 .09.71בשעה  כורייע 7ממחזור    

 כל המשחקים הביתיים החל -(014)מרכז' ליגה ילדים א-(5225' קבוצה מס)מכבי גדרה הבילויים 
 .02.71ייערכו בשעה  7ממחזור    

 כל המשחקים הביתיים החל -(41)ליגה נוער מחוזית מרכז-(5272' קבוצה מס)הפועל לילך חולון 
 .71.71ייערכו בשעה  7 ממחזור   

   כל המשחקים הביתיים החל -(42)מרכזלאומית ' ליגה נערים א-(222' קבוצה מס)גןעירוני רמת 
 .09.71ייערכו בשעה  7ממחזור     

  כל המשחקים הביתיים -(25)לאומית מרכז' ליגה נערים ב-(290' קבוצה מס)עירוני בליך רמת גן 
 71.71ייערכו בשעה  7החל ממחזור     

  כל המשחקים הביתיים   -(054)גליל עליון' ליגה קט סל א-(2717' קבוצה מס)הפועל גליל חולתא 
 09.71ייערכו בשעה  7החל ממחזור     

  כל המשחקים הביתיים    -(21)לאומית מרכז' ליגה ילדים ב-(5794' קבוצה מס)הפועל חבל מודיעין 
 02.11ייערכו בשעה  7החל ממחזור     

  כל המשחקים הביתיים החל -(022)שורק' קט סל ב ליגה-(5745' קבוצה מס)הפועל מודיעין לפיד 
 .09.11ייערכו בשעה  7ממחזור     

  7כל המשחקים הביתיים החל ממחזור -(94)נגב' ליגה נערים ב(2079' קבוצה מס)הפועל ערד 
 .09.11ייערכו בשעה 

  קבוצה מס)תמר מכבי אשדוד( + 079)'דרום א' ליגה ילדים ב-(7145' קבוצה מס)מכבי אשדוד '
ייערכו בשעה  7כל המשחקים הביתיים החל ממחזור  -(079)'דרום א' ליגה ילדים ב-(4777

02.71. 

  קבוצה מס)מכבי אשדוד( + 019)'א דרום' ליגה ילדים א-(4242' קבוצה מס)מכבי אשדוד אלון '
בשעה ייערכו  7כל המשחקים הביתיים החל ממחזור  -(20)לאומית דרום' ליגה ילדים א-(7420

02.11. 

  כל המשחקים הביתיים  –( 079)'דרום א' ליגה ילדים ב-(775' קבוצה מס)גן יבנה/הפועל אשדוד
 .02.71ייערכו בשעה  7החל ממחזור 

  כל המשחקים הביתיים החל -(27)מחוזית עמקים' ליגה נערים א-(4077' קבוצה מס)הפועל יפיע
 .02.71ייערכו בשעה  7ממחזור 

  7כל המשחקים הביתיים החל ממחזור -(077)צפון' ליגה נערות א-(077' צה מסקבו)הפועל יפיע 
 .09.11ייערכו בשעה 

  7כל המשחקים הביתיים החל ממחזור -(71)נגב' ליגה ב-(2102' קבוצה מס)מכבי שדות נגב 
 71.71ייערכו בשעה 
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 :שמו את שינוי האולמות הבאיםנא ר.3
 

 אולם בכפר אורנים-(20)ארצית דרום' ליגה נערים א-(4110' קבוצה מס)הפועל חבל מודיעין. 

 אולם צפית בקיבוץ כפר מנחם-(079)'דרום א' ליגה ילדים ב-(2105' קבוצה מס)צפית/הפועל יואב. 

 שדרות התמרים באילת,אלון אולם-(772)ליגה קט סל בנות מרכז-(2755' קבוצה מס)הפועל אילת. 

 באשקלון' אולם מקיף ד,(072)'דרום ב' ליגה ילדים א-(2077' קבוצה מס)אשקלון משה.ס.א. 

 בן צבי ' ברח' אולם מקיף א,(072)'דרום ב' ליגה ילדים א-(2492' קבוצה מס)אשקלון ניצן.ס.א   
 .באשקלון   

 גבעת ,0נחום ' מגרש פתוח ברח-(057)מרכז' ליגה נערות ב-(4002' קבוצה מס)אליצור רמת גן 
 .שמואל   

 ס "מגרש פתוח ביה-(027)'דן ב' ליגה קט סל ב-(5219' קבוצה מס)תקוה רביבים מכבי גני 
 .09.71המשחקים ייערכו בשעה  7החל ממחזור .דרך המלך בגני תקוה,איילות   

 02צהל ' אולם ברח-(25)מחוזית חיפה' ליגה נערים א-(4152' קבוצה מס)קרית חיים/הפועל חיפה, 
 .קרית אליעזר בחיפה   

 אולם חספין ברמת הגולן-(92)לאומית צפון' ליגה ילדים א-(0727' קבוצה מס)הפועל גליל גולן,  
 .02.71המשחקים ייערכו בשעה  7 החל ממחזור   

 ןאולם בני יהודה ברמת הגול-(27)צפון' ליגה ילדים א-(5742' קבוצה מס)הפועל גליל חספין, 
 .02.11המשחקים ייערכו בשעה  7ממחזור החל    

  7הרימון ' ברחאולם -(59)'ליגה נוער מחוזית שרון ב-(5700' קבוצה מס)הפועל חוף השרון  
 .בבית יהושע    

  אולם קיבוץ גינוסר-(27)גלבוע' ליגה ילדים א-(4241' קבוצה מס)הפועל עמק הירדן צעירים. 

  ס "מגרש פתוח ביה-(071)'דן א' ליגה ילדים ב-(2150' ה מסקבוצ)מכבי גני תקוה רביבים 
 .02.71ים הביתיים ייערכו בשעה המשחק 7החל ממחזור , גני תקווה 01התבור ' רח,רביבים

  אולם ברח-(012)'ירושלים א' ליגה ילדים א-(4275' קבוצה מס)אליצור ירושלים אחווה '
 .גבעת זאב,התאנה

 

  'קבוצה מס)אלזהור והפועל תמרה -(7291' קבוצה מס)מרההמשחקים הביתיים של הפועל ת .4
  .ולא ביום רביעי 02.11ייערכו בימי שישי בשבוע בשעה ( 712)בליגה ילדות צפון( 4277    

 

 ייערכו ( 702)בליגה קט סל בנות צפון( 5442' קבוצה מס)פועל תמרההמשחקים הביתיים של ה .5
 .02.11בשעה ( הקבוע ליום ראשון שישה ימים אחרי המועד)בימי שבת בשבוע    

 

 ( 702)בליגה קט סל בנות צפון( 2529' קבוצה מס)המשחקים הביתיים של הפועל עמק יזרעאל .6
 .02.11בשעה ( חמישה ימים אחרי המועד הקבוע ליום ראשון)ייערכו בימי שישי בשבוע    

 

 ייערכו בשעה   ( 014)מרכז' בליגה ילדים א( 4702' קבוצה מס)כל משחקי החוץ של אליצור מודיעין.7
 .בערב עקב שיתוף תלמידי ישיבה בקבוצה 02.11   

 

 החל         -(22)חיפה' בליגה ילדים א-(5594' קבוצה מס)עוספיא/המשחקים הביתיים של הפועל הכרמל.9           
 02.11בשעה ( מישייומיים אחרי המועד הקבוע ליום ח)ייערכו בימי שבת של המחזור 7ממחזור               
 
 
 

 , בכבוד רב                                    
 

 נפתלי גושן         
 רכז הליגות                                                                          
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