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 6' חוזר מס -שינויים בתוכנית המשחקים:  הנדון

 

 
 :נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות  .1

 

  *(26)צפון' ליגה ילדים א-(2266' קבוצה מס)הפועל נחף 

 (612)נגב' ליגה קט סל ב-(266' קבוצה מס)הפועל מיתר 

 (061)'דרום א' ליגה ילדים ב-(662' קבוצה מס)גן יבנה/הפועל אשדוד 

 (061)נגב' ליגה ילדים ב-(2662' קבוצה מס)הפועל באר שבע 

 (026)'דן ב' ליגה קט סל א-(2611' קבוצה מס)עירוני רמת גן עלית 
 
 
 :ם הבאנא רשמו את שינוי האול .2
 

 המשחקים הביתיים    -לם בבית ברלהאו-(06)שרון' ליגה ב-(6261' קבוצה מס)הפועל טירה  
 .61.61בשעה ייערכו    

 
 

 . (062)עמקים' תשחק בליגה קט סל ב( 2226' קבוצה מס)יפעת/קבוצת הפועל יזרעאל   .3
 . 06.61את משחקיה הביתיים באולם קיבוץ יפעת בשעה הקבוצה תקיים         

 
 :להלן תוכנית משחקי הקבוצה

 

 הפועל קרית טבעון יזרעאל יפעת הפועל 06.61 66/00/02 'יום ג

 הפועל יזרעאל אלה הפועל יזרעאל יפעת 06.61 62/00/02 'יום ג

 הפועל יזרעאל יפעת הפועל מרנין טבעון 06.11 12/06/02 'יום ג

 מגידו.א.מהפועל  הפועל יזרעאל יפעת 06.61 06/06/02 יום ג

 הפועל יזרעאל יפעת הפועל יוקנעם 01.61 61/06/02 'יום ג

 הפועל יזרעאל שמשית הפועל יזרעאל יפעת 06.61 66/06/02 'יום ג

 הפועל יזרעאל יפעת הפועל יזרעאל גורן 01.61 16/10/06 'יום ג

 הפועל מרנין טבעון הפועל יזרעאל יפעת 06.61 06/10/06 'יום ג

 הפועל יזרעאל יפעת מגידו.א.הפועל מ 06.11 16/16/06 'יום ג

 הפועל יוקנעם הפועל יזרעאל יפעת 06.61 60/16/06 'יום ג

 הפועל יזרעאל יפעת הפועל יזרעאל שמשית 06.11 16/16/06 'יום ג

 הפועל יזרעאל גורן הפועל יזרעאל יפעת 06.61 60/16/06 'יום ג

 הפועל יזרעאל יפעת הפועל קרית טבעון 06.11 02/12/06 'יום ד

 יזרעאל יפעת הפועל הפועל יזרעאל אלה 06.11 66/12/06 'יום ג
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 .יפעת/גלבוע את הפועל יזרעאל' נא למחוק מליגה קט סל ב .4
 
 

הקבוצה תקיים את משחקיה . (020)חיפה' תשחק בליגה נערות ב( 6022' קבוצה מס)דל כרום'קבוצת הפועל מג .5
 .01.11דל כרום בשעה 'הביתיים באולם מג

 
 

 :להלן תוכנית משחקי הקבוצה 
 

 מכבי טורען הפועל מגדל כרום 01.11 06/00/02 'יום ה

 הפועל מגדל כרום מכבי אעבלין 02.61 62/00/02 'יום ה

 הפועל עראבה הפועל מגדל כרום 01.11 62/00/02 'יום ג

 הפועל מגדל כרום הפועל שפרעם 01.61 10/06/02 'יום ה

 הפועל עמק יזרעאל הפועל מגדל כרום 01.11 11/06/02 'יום ה

 הפועל מגדל כרום הפועל עירוני אעבלין 01.11 02/06/02 'יום ה

 הפועל נחף הפועל מגדל כרום 01.11 66/06/02 'יום ה

 הפועל מגדל כרום הפועל נהריה 01.61 66/06/02 'יום ג

 הפועל חיפה הפועל מגדל כרום 01.11 62/06/02 'יום ה

 הפועל מגדל כרום הפועל הכרמל עוספיא 01.61 12/10/06 'יום ה

 הפועל מגדל כרום מכבי טורען 01.11 01/10/06 'יום ג

 מכבי אעבלין הפועל מגדל כרום 01.11 06/10/06 'יום ג

 הפועל מגדל כרום הפועל עראבה 01.11 62/10/06 'יום ג

 הפועל שפרעם הפועל מגדל כרום 01.11 60/10/06 'יום ג

 הפועל מגדל כרום הפועל עמק יזרעאל 01.61 02/16/06 'היום 

 הפועל עירוני אעבלין הפועל מגדל כרום 01.11 16/16/06 'יום ה

 הפועל מגדל כרום הפועל נחף 01.11 02/16/06 'יום ג

 הפועל נהריה הפועל מגדל כרום 01.11 12/12/06 'יום ג

 כרמל עוספיאהפועל ה הפועל מגדל כרום 01.11 06/12/06 'יום ה

 הפועל מגדל כרום הפועל חיפה 01.11 12/12/06 'יום ה

 
 
 

במקום הקבוצה החופשית בכל ( 022)' שרון ב' תשחק בליגה קט סל א( 2200' קבוצה מס)קבוצת הפועל טירה  .6
הקבוצה תקיים את משחקיה הביתיים בקיבוץ רמת הכובש (. בהתאם לתוכנית המשחקים שפורסמה)מחזור 
 .06.61בשעה 
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 :להלן רשימת משחקי הקבוצה
 

 הפועל טירה ס רימון"הפועל כ 01.61 66/00/02 'יום ג

 השרון נמרים.הפועל ה הפועל טירה 06.61 62/00/02 'יום ג

 בני הרצליה שוורים הפועל טירה 06.61 12/06/02 'יום ג

 הפועל טירה מכבי רעננה דקל 06.11 06/06/02 'יום ג

 הפועל טירה בני הרצליה אריות 01.61 61/06/02 'יום ג

 אליצור רעננה יבנה הפועל טירה 06.61 16/10/06 'יום ג

 הפועל טירה רמת השרון.ס.א 06.11 06/10/06 'יום ג

 מכבי מתן הפועל טירה 06.61 60/10/06 'יום ג

 הפועל טירה השרון תפוח.י המכב 00.61 00/16/06 יום שבת

 מכבי רעננה דקל הפועל טירה 06.61 60/16/06 'יום ג

 הפועל טירה השרון נמרים.הפועל ה 02.61 01/16/06 יום שישי

 ס רימון"הפועל כ הפועל טירה 06.61 60/16/06 'יום ג

 הפועל טירה בני הרצליה שוורים 01.61 61/16/06 'יום ג

 בני הרצליה אריות הפועל טירה 06.61 01/12/06 'יום ג

 הפועל טירה אליצור רעננה יבנה 06.11 62/12/06 'יום ג

 רמת השרון.ס.א הפועל טירה 06.61 12/12/06 'יום ג

 הפועל טירה מכבי מתן 02.11 02/12/06 יום שישי

 השרון תפוח.מכבי ה הפועל טירה 06.61 66/12/06 'יום ג

 
 
 
 
 
 
 

 , בכבוד רב            
 

 נפתלי גושן          
 רכז הליגות                                                                           
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