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 (005)חיפה' ליגה ילדים ב-(4015' קבוצה מס)הפועל יוקנעם 

 (605)א"ליגה ילדות ת-(3625' קבוצה מס)א"בני יהודה ת 

 (30)נשים מרכז' ליגה א-(2066' קבוצה מס)עירוני רמת גן 

 (022)'מרכז א' ליגה קט סל א-(4265' קבוצה מס)מכבי בית אריה 

 (015)שפלה' ליגה ילדים א-(5162' קבוצה מס)מכבי בית אריה 

 (64)נגב' ליגה נערים ב -(2551' קבוצה מס)מכבי ירוחם 

 (46)ר מחוזית דרוםליגה נוע-(034' קבוצה מס)גן יבנה/הפועל אשדוד 

 (52)ליגה נוער מחוזית שומרון-(2410' קבוצה מס)הפועל בית יצחק 

 (55)ליגה נוער מחוזית עמקים-(562' קבוצה מס)מכבי אום אל פחם 

 (056)גלבוע' ליגה קט סל א-(2656' קבוצה מס)מכבי טבריה 

 (601)ליגה קט סל בנות חיפה-(2320' קבוצה מס)עוספיא/מכבי חיפה 

 (11)'שרון א' ליגה ילדים א-(4515' קבוצה מס)הפועל טירה 

 (046)'חיפה א' ליגה קט סל א-(4661' קבוצה מס)מכבי קרית חיים נשרים 
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   אולם כפר אורנים -(02)דן' ליגה ב-(5642' קבוצה מס)הפועל חבל מודיעין    . 
 .60.11ייערכו בשעה  3חזור המשחקים הביתיים החל ממ     

    קרית  02צהל ' אולם ברח -(66)חיפה' ליגה נערים ב-(4626' קבוצה מס)הפועל חיפה ליאו בק
 .אליעזר חיפה

    בקרית  02צהל ' אולם ברח-(012)חיפה' ליגה ילדים א-(4141' קבוצה מס)קרית חיים/הפועל חיפה
 .אליעזר חיפה

    31התאנה ' אולם החורש ברח-(601)ליגה ילדות שומרון-(3360' קבוצה מס)זכרון/הפועל מעגן 
 06.31ייערכו בשעה  3המשחקים הביתיים החל ממחזור . זכרון יעקב

    אולם תיכון המושבה ברח,(64)ליגה ארצית נשים חיפה-(6656' קבוצה מס)זכרון/הפועל מעגן '
 .זכרון יעקב,0מעוף הציפור 

    התאנה ' רח,באולם החורש( 036)לאומית צפון' ליגה נערות ב-(663' קבוצה מס)מעגן/הפועל זכרון
 .זכרון יעקב

    אולם מושב אחיסמך-(021)מודיעין' ליגה קט סל א-(5622' קבוצה מס)לפיד/הפועל חבל מודיעין. 

    באשדוד 4ירושלים ' שד,ולם היובלא(.01)דרום' ליגה ב-(513' קבוצה מס)גן יבנה/הפועל אשדוד ,
 61.11ייערכו בשעה  3המשחקים החל ממחזור 

    06הציונות ' רח',אולם מקיף ה(. 064)'דרום א' ליגה קט סל א-(6646' קבוצה מס)אשקלון.ס.א 
 .אשקלון
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  כל המשחקים הביתיים -(12)חיפה' ליגה ילדים א-(4013' קבוצה מס)הפועל יוקנעם 

 .06.11ייערכו בשעה  3החל ממחזור     

  המשחקים הביתיים כל -(11)לאומית מרכז' יגה ילדים אל-(5664' קבוצה מס)הפועל חבל מודיעין
 01.11ייערכו בשעה  3החל ממחזור 

  כל המשחקים הביתיים החל -(36)ליגה נוער לאומית דרום-(0' קבוצה מס)הפועל באר טוביה
 01.11ייערכו בשעה  3ממחזור 

  כל המשחקים הביתיים החל -(32)ליגה נוער לאומית צפון-(5624' קבוצה מס)הפועל עמק חפר
 .61.31ייערכו בשעה  3ממחזור 

  כל המשחקים הביתיים  -(054)עליון גליל' ליגה קט סל א-(6510' קבוצה מס)הפועל גליל מבוא גליל
 .06.31ייערכו בשעה  3החל ממחזור 

  כל המשחקים הביתיים החל (. 66)לאומית חיפה' ליגה ילדים א-(0222' קבוצה מס)מכבי זכרון יעקב
 06.11ייערכו בשעה  3ממחזור 

  החל כל המשחקים הביתיים (. 16)'שומרון א' ליגה ילדים א-(2116' קבוצה מס)מכבי ערערה
 06.31ייערכו בשעה  3ממחזור 

  כל המשחקים הביתיים החל (. 011)'דרום ב' ליגה ילדים א-(2466' קבוצה מס)אשקלון ניצן.ס.א
 06.31ייערכו בשעה  3ממחזור 

  כל המשחקים הביתיים החל  -(31)ליגה נוער ארצית שרון-(562' קבוצה מס)הפועל חיפה צביקה
 06.11ייערכו בשעה  3ממחזור 

 
 64/06/02בתאריך , (316)'של גביע האיגוד לנערים א' א רשמו תיקון בטעות סופר בסיבוב גנ .4

 63מנצח משחק  –חופשית :  35משחק 
 30מנצח משחק  –הפועל רמת נגב :  51משחק 

ביתר המשחקים אין שינוי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , בכבוד רב            
 

 נפתלי גושן          
 רכז הליגות                                                                           

 
O:\5שינויים \6102-01\חוזרים\נפתלי\עידית 


