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 5חוזר מספר  -שינויים בתוכנית המשחקים הנדון: 

 

 : נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות .1
 

 ( 4957קבוצה מס' הפועל ברנר )–  ,'812ליגה קט סל בנות דרום א 
 ( 6438קבוצה מס' מכבי מכבים/רעות )–  ,760ליגה ילדות מרכז 

 274ליגה ילדים א' דרום ב',  –( 6854קבוצה מס' כבי שדות נגב )מ 
 ( 721קבוצה מס' הפעל שער הנגב )–  ,167ליגה נערים א' מחוזית דרום 
 ( 5313קבוצה מס' הפועל ראשון לציון )–  ,56ליגה ארצית נשים מרכז 

 ( 7317קבוצה מס' הפועל כפר קאסם )–  ,210ליגה נערים ב' שרון 
 ( 7337בוצה מס' קהפועל יקנעם )–  ,111ליגה נוער מחוזית חיפה 
  364ילדים ב' שפלה, ליגה  –( 6295קבוצה מס' ) אורניםכ. כפר 

 ( 7348קבוצה מס' אליצור אשדוד )–  ,'216ליגה נערים ב' דרום ב 
 ( 7252קבוצה מס' אליצור אשדוד שילה )–  ,676ליגה קט סל ב' אשדוד 
 ( 3293קבוצה מס' בית"ר ת"א/נווה אליעזר )–  ,115ליגה נוער מחוזית ת"א 

 ( 7159קבוצה מס' הפועל אופקים )–  ,678ליגה קט סל ב' אשקלון 
 ( 7145קבוצה מס' הפועל אריאל )–  ,'568ליגה קט סל א' פ"ת א 
 ( 6968קבוצה מס' אסא פסגת זאב ירושלים )– 760מרכז,  ותליגה ילד 

 ( 6783קבוצה מס' מ.ס. קרני שומרון )–  756שרון א', ליגה ילדות 
 ( 3935קבוצה מס' הפועל גלבוע גן נר )–  ,802ליגה קט סל א' גלבוע 
 ( 7377קבוצה מס' הפועל גלבוע מירב )–  ,651ליגה קט סל ב' צפון 

 ( 121קבוצה מס' הפועל גדרות )–  ,'366ליגה ילדים ב' מרכז ב 
 ( 7411קבוצה מס' הפועל גלבוע הר )–  ,802ליגה קט סל בנות גלבוע 
 58ליגה א' נשים צפון,  –( 936קבוצה מס' על מרום הגליל )הפו 
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 האולמותנא רשמו את שינויי  .2

  '17ליגה ב' מרכז,  –( 2674הפועל ברנר )קבוצה מס: 
 אולם מושב קדרון.

  'בית"ר אשדוד )קבוצה מס'  19ליגה ב' דרום,  –( 1183בית"ר אשדוד )קבוצה מס +
 :510ב' נגב,  נערותליגה  –( 3762

 , אשדוד.17אולם בי"ס שילה, רח' מיכאלשוילי 

  '651ליגה קט סל ב' צפון,  –( 5029הפועל גלבוע צעירים )קבוצה מס: 
 אולם קיבוץ עין חרוד.

  'הפועל טמרה  505ליגה נערות ב' חיפה,  –( 7383הפועל טמרה אקדמיה )קבוצה מס +
 :803קט סל בנות מפרץ, ליגה  –( 7384אקדמיה )קבוצה מס' 

 אולם בי"ס אלביאן טמרה.

  '160ליגה נערים א' עמקים,  –( 7374הפועל גלבוע מזרח )קבוצה מס – 
 אולם קבוץ מסילות.

  802, גלבוע ליגה קט סל בנות –( 6612' מסהפועל גלבוע דדו )קבוצה – 
 אולם קבוץ בית אלפא.

  '802בנות גלבוע, קט סל  ליגה –( 6358הפועל גלבוע שקד )קבוצה מס –  
 אולם קבוץ מעלה גלבוע.

 
 

 להלן שינויים באולמות הפועל אילת .3
 , בית ספר "ים סוף" 10רחוב שרה אימנו  –כתובת האולם 

 
 :באולם ים סוף תשחקנהלהלן הקבוצות אשר 

 
 6055מס' קבוצה  –מחוז דרום  –בוגרים ליגה א 

 7081מס' קבוצה  –מחוז נגב  –נוער מחוזית 
 268 מס' קבוצה –א דרום  רצית נערים א

 4121מס'  קבוצה –ילדים לאומית דרום 
 4133מס'  קבוצה–נגב  –ילדים מחוזית א 

 5284 מס' קבוצה –קט סל א נגב 
 6344 מס'קבוצה  –ילדות נגב 

 
 ,בכבוד רב                                     

 
 נפתלי גושן                                                                                  

 רכז הליגות                                                                      
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