
2016/2017עונת  קט סל ב עמקי	179ליגה 

שעה 28/02/17 שעה  יו	 שלישי8מחזור   30/10/16  יו	 ראשו�1מחזור   

17:00הפועל יקנע� � הפועל טבעו� רמת ישי 18:30

17:00הפועל קרית טבעו� � הפועל יזרעאל שמשית (04/03/17) 17:00

(05/11/16) 16:30הפועל מרני� טבעו� � הפועל יזרעאל אלה (03/03/17) 10:30

18:30הפועל מ.א. מגידו � הפועל יזרעאל גור� (04/03/17) 17:00

שעה 14/03/17 שעה  יו	 שלישי9מחזור   15/11/16  יו	 שלישי2מחזור   

(19/11/16) 16:30הפועל יזרעאל גור� � הפועל יזרעאל אלה (17/03/17) 18:30

(19/11/16) 10:30הפועל יזרעאל שמשית � הפועל מרני� טבעו� (18/03/17) 17:00

17:00הפועל טבעו� רמת ישי � הפועל קרית טבעו� 17:00

18:30הפועל מ.א. מגידו � הפועל יקנע� 17:00

שעה 26/03/17 שעה  יו	 ראשו�10מחזור  29/11/16  יו	 שלישי3מחזור   

18:30הפועל יקנע� � הפועל יזרעאל גור� (01/04/17) 18:30

17:00הפועל קרית טבעו� � הפועל מ.א. מגידו 17:00

(03/12/16) 17:00הפועל מרני� טבעו� � הפועל טבעו� רמת ישי 10:30

(02/12/16) 17:00הפועל יזרעאל אלה � הפועל יזרעאל שמשית (01/04/17) 16:30

שעה 23/04/17 שעה  יו	 ראשו�11מחזור  13/12/16  יו	 שלישי4מחזור   

(17/12/16) 16:00הפועל יזרעאל גור� � הפועל יזרעאל שמשית (29/04/17) 18:30

16:30הפועל טבעו� רמת ישי � הפועל יזרעאל אלה (28/04/17) 17:00

10:30הפועל מ.א. מגידו � הפועל מרני� טבעו� (29/04/17) 17:00

16:00הפועל יקנע� � הפועל קרית טבעו� 18:30

שעה 07/05/17 שעה  יו	 ראשו�12מחזור  10/01/17  יו	 שלישי5מחזור   

18:30הפועל קרית טבעו� � הפועל יזרעאל גור� (13/05/17) 17:00

(14/01/17) 18:30הפועל מרני� טבעו� � הפועל יקנע� 10:30

(13/01/17) 17:00הפועל יזרעאל אלה � הפועל מ.א. מגידו 16:30

(14/01/17) 17:00הפועל יזרעאל שמשית � הפועל טבעו� רמת ישי 17:00



2016/2017עונת  קט סל ב עמקי	179ליגה 

שעה 16/05/17 שעה  יו	 שלישי13מחזור  24/01/17  יו	 שלישי6מחזור   

(28/01/17) 17:00הפועל יזרעאל גור� � הפועל טבעו� רמת ישי 18:30

17:00הפועל מ.א. מגידו � הפועל יזרעאל שמשית (20/05/17) 17:00

16:30הפועל יקנע� � הפועל יזרעאל אלה (19/05/17) 18:30

10:30הפועל קרית טבעו� � הפועל מרני� טבעו� (20/05/17) 17:00

שעה 29/05/17 שעה  יו	 שני14מחזור  14/02/17  יו	 שלישי7מחזור   

(18/02/17) 18:30הפועל מרני� טבעו� � הפועל יזרעאל גור� (03/06/17) 10:30

(17/02/17) 17:00הפועל יזרעאל אלה � הפועל קרית טבעו� 16:30

(18/02/17) 18:30הפועל יזרעאל שמשית � הפועל יקנע� 17:00

17:00הפועל טבעו� רמת ישי � הפועל מ.א. מגידו 17:00


