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 02-נגב' בקבוצות ליגה 
 14-נוער ארצית דרוםקבוצות ליגה 
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 שינויי בליגות:  הנדון
 
 
 הקבוצה    . נגב' תשחק בליגה ב( 6262' קבוצה מס)קבוצת הפועל אופקים .0

 .63.03אופקים בשעה ,01גולומב ' תקיים את משחקיה הביתיים באולם ברח                  
 

 :להלן תוכנית משחקי הפועל אופקים בליגה
 

 הפועל אופקים מיתרהפועל  63.03 00100102 יום ראשון

 הפועל דימונה הפועל אופקים 63.03 63100102 יום ראשון

 הפועל אופקים הפועל אילת זהר 00.33 62100102 יום ראשון

 הפועל רמת נגב הפועל אופקים 63.03 32106102 יום ראשון

 הפועל אופקים אליצור הר חברון 63.03 00106102 יום ראשון

 הפועל בני שמעון הפועל אופקים 63.03 01106102 יום ראשון

 הפועל אופקים הפועל נתיבות 63.33 66106102 יום ראשון

 הפועל אשכול הפועל אופקים 63.03 61106102 יום רביעי

 הפועל אופקים מכבי ירוחם 60.33 30130102 יום ראשון

 מכבי שדות נגב הפועל אופקים 63.03 31130102 יום ראשון

 הפועל אופקים הפועל עומר 63.03 06130102 יום ראשון

 הפועל ערד הפועל אופקים 63.03 66130102 יום ראשון

 הפועל מיתר הפועל אופקים 63.03 66130102 יום רביעי

 הפועל אופקים הפועל דימונה 00.33 60130102 יום ראשון

 הפועל אילת זהר הפועל אופקים 01.33 36136102 יום ראשון



 

 

 הפועל אופקים הפועל רמת נגב 63.03 06136102 יום ראשון

 אליצור הר חברון הפועל אופקים 63.03 00136102 יום ראשון

 הפועל אופקים הפועל בני שמעון 63.03 62136102 יום ראשון

 הפועל נתיבות הפועל אופקים 63.03 30130102 יום רביעי

 הפועל אופקים הפועל אשכול 63.03 36130102 יום ראשון

 מכבי ירוחם הפועל אופקים 63.03 00130102 יום ראשון

 הפועל אופקים מכבי שדות נגב 63.33 60130102 יום רביעי

 הפועל עומר הפועל אופקים 63.03 36132102 יום ראשון

 הפועל אופקים הפועל ערד 63.33 30132102 יום ראשון

 
                 ום תשחק בליגה נוער ארצית דר( 6002' קבוצה מס)קבוצת עלה הרי ירושלים .6

   בהתאם לתוכנית המשחקים )במקום הפועל אילת שעלתה ללאומית                   
 הקבוצה תקיים את משחקיה הביתיים באולם . 0החל ממחזור ( שפורסמה                   
 ו כל משחקי החוץ של הקבוצה ייערכ. 63.03אבו גוש בשעה ,00דרך השלום                    
 ולא בשעה החריגה שנקבעה    לפי השעות הקבועות של כל קבוצה בתוכנית                    
 .לאילת                   
 : 6-ו 0להלן מועדים למשחקים חוזרים של עלה הרי ירושלים במחזורים                   

 63.03שעה  62100102ביום חמישי  משה אשדודאליצור -עלה הרי ירושלים 

 63.03בשעה  1106102עלה הרי יהודה ביום חמישי -הפועל ירושלים סמואל. 
 

 .נא מחקו את עלה הרי ירושלים מתוכנית משחקי ליגה נוער מחוזית ירושלים .0
 

           ' תשחק בליגה ילדים ב( 2233' קבוצה מס)קבוצת אליצור כוכב יאיר תהילה .2
 בהתאם לתוכנית )תפרקהפתח תקוה במקום אליצור גבעת שמואל שה          
 הקבוצה תקיים את משחקיה הביתיים . 0החל ממחזור ( המשחקים שפורסמה          
 .02.33באולם מתנס כוכב יאיר בשעה           
 : 6-ו 0להלן מועדים למשחקים חוזרים של אליצור כוכב יאיר במחזורים                    

 
 00.33שעה  62100102ב יאיר תהילה ביום חמישי אליצור כוכ-ת"עמישב פ.ס.מ*          
 02.33שעה  61100102אליצור שומרון תפוח ביום שני -אליצור כוכב יאיר תהילה*          

 
   ' תשחק בליגה קט סל ב( 6600' קבוצה מס)קבוצת הפועל ירושלים חורב .6

 המשחקים בהתאם לתוכנית )במקום ביתר ירושלים שהתפרקה מטה יהודה                  
                  בוצה תקיים את משחקיה הביתיים באולם קה. 6החל ממחזור ( שפורסמה                  
 .בירושלים 06כובשי קטמון ' ס חורב ברח"ביה                  
 ייערך ( 0מחזור )המשחק החוזר בין עלה הרי ירושלים להפועל ירושלים חורב                  

 .בירושלים 00.33בשעה  66100102ביום שלישי                   
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 'אירושלים ' נא מחקו את הפועל ירושלים חורב מתוכנית משחקי הליגה קט סל א .2
                 

 
 דרום במקום  תשחק בליגה ילדות( 2232' קבוצה מס)קבוצת הפועל ברנר .2

 החל ( בהתאם לתוכנית המשחקים שפורסמה)על לכיש שהתפרקההפו                  
 הקבוצה תקיים את משחקיה הביתיים באולם קיבוץ גבעת ברנר . 0ממחזור                   
 .01.33בשעה                   
 : 6-ו 0להלן מועדים למשחקים חוזרים של הפועל ברנר במחזורים                   
 01.03שעה  60100102הפועל ברנר ביום רביעי -ביתר אשדוד*                 
 01.33שעה  2106102מכבי ירוחם ביום ראשון -הפועל ברנר*                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , בכבוד רב                         
 

 נפתלי גושן        
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