
2016/2017עונת  נוער ארצית   שרו�39ליגה 

שעה 06/02/17 שעה � יו� שני12מחזור  31/10/16  � יו� שני1מחזור  

20:00עירוני ראש העי � מכבי ברו� חדרה 20:30

20:30אליצור פ"ת שמואל � בני הרצליה מרדכי 20:30

20:30אליצור נתניה עירוני � הפועל כפר �סבא אור 19:30

20:00הפועל כפר סבא גפ � הפועל חיפה צביקה 19:00

20:30א.ס. רמת השרו שחר � מכבי קיסריה 19:00

18:30מכבי חיפה משה � אליצור קרית אתא שלו! 19:00

שעה 13/02/17 שעה � יו� שני13מחזור  07/11/16  � יו� שני2מחזור  

18:30מכבי ברו� חדרה � אליצור קרית אתא שלו! 20:00

19:00מכבי קיסריה � מכבי חיפה משה 20:30

19:00הפועל חיפה צביקה � א.ס. רמת השרו שחר 20:00

19:00הפועל כפר �סבא אור � הפועל כפר סבא גפ 20:30

19:30בני הרצליה מרדכי � אליצור נתניה עירוני 20:00

(06/11/16) 20:30עירוני ראש העי � אליצור פ"ת שמואל 20:30

שעה 20/02/17 שעה � יו� שני14מחזור  14/11/16  � יו� שני3מחזור  

(24/11/16) 20:30אליצור פ"ת שמואל � מכבי ברו� חדרה 20:30

20:30אליצור נתניה עירוני � עירוני ראש העי 20:00

20:00הפועל כפר סבא גפ � בני הרצליה מרדכי 19:00

20:30א.ס. רמת השרו שחר � הפועל כפר �סבא אור 19:00

20:00מכבי חיפה משה � הפועל חיפה צביקה 19:00

20:30אליצור קרית אתא שלו! � מכבי קיסריה 18:30

שעה 27/02/17 שעה � יו� שני15מחזור  21/11/16  � יו� שני4מחזור  

20:30מכבי ברו� חדרה � מכבי קיסריה 20:00

18:30הפועל חיפה צביקה � אליצור קרית אתא שלו! 20:00

19:00הפועל כפר �סבא אור � מכבי חיפה משה 20:30

19:00בני הרצליה מרדכי � א.ס. רמת השרו שחר 20:00

19:00עירוני ראש העי � הפועל כפר סבא גפ 20:30

20:30אליצור פ"ת שמואל � אליצור נתניה עירוני 20:30

שעה 06/03/17 שעה � יו� שני16מחזור  28/11/16  � יו� שני5מחזור  

20:00אליצור נתניה עירוני � מכבי ברו� חדרה 20:00

20:30הפועל כפר סבא גפ � אליצור פ"ת שמואל 20:30

20:30א.ס. רמת השרו שחר � עירוני ראש העי 19:00

20:00מכבי חיפה משה � בני הרצליה מרדכי 19:00

20:30אליצור קרית אתא שלו! � הפועל כפר �סבא אור 18:30

20:00מכבי קיסריה � הפועל חיפה צביקה 20:30



2016/2017עונת  נוער ארצית   שרו�39ליגה 

שעה 20/03/17 שעה � יו� שני17מחזור  05/12/16  � יו� שני6מחזור  

20:00מכבי ברו� חדרה � הפועל חיפה צביקה 20:00

20:30הפועל כפר �סבא אור � מכבי קיסריה 20:30

18:30בני הרצליה מרדכי � אליצור קרית אתא שלו! 20:00

19:00עירוני ראש העי � מכבי חיפה משה 20:30

20:30אליצור פ"ת שמואל � א.ס. רמת השרו שחר 20:30

19:00אליצור נתניה עירוני � הפועל כפר סבא גפ 19:30

שעה 27/03/17 שעה � יו� שני18מחזור  12/12/16  � יו� שני7מחזור  

20:00הפועל כפר סבא גפ � מכבי ברו� חדרה 19:00

19:30א.ס. רמת השרו שחר � אליצור נתניה עירוני 19:00

20:30מכבי חיפה משה � אליצור פ"ת שמואל 20:30

20:30אליצור קרית אתא שלו! � עירוני ראש העי 18:30

20:00מכבי קיסריה � בני הרצליה מרדכי 20:30

20:30הפועל חיפה צביקה � הפועל כפר �סבא אור 20:00

שעה 24/04/17 שעה � יו� שני19מחזור  19/12/16  � יו� שני8מחזור  

20:30מכבי ברו� חדרה � הפועל כפר �סבא אור 20:00

20:00בני הרצליה מרדכי � הפועל חיפה צביקה 20:00

20:30עירוני ראש העי � מכבי קיסריה 20:30

18:30אליצור פ"ת שמואל � אליצור קרית אתא שלו! 20:30

20:00אליצור נתניה עירוני � מכבי חיפה משה 19:30

20:00הפועל כפר סבא גפ � א.ס. רמת השרו שחר 20:30

שעה 04/05/17 שעה � יו� חמישי20מחזור  02/01/17  � יו� שני9מחזור  

20:00א.ס. רמת השרו שחר � מכבי ברו� חדרה 19:00

19:00מכבי חיפה משה � הפועל כפר סבא גפ 18:30

19:30אליצור קרית אתא שלו! � אליצור נתניה עירוני 18:30

20:30מכבי קיסריה � אליצור פ"ת שמואל 20:30

20:30הפועל חיפה צביקה � עירוני ראש העי 20:00

20:00הפועל כפר �סבא אור � בני הרצליה מרדכי 20:30

שעה 08/05/17 שעה � יו� שני21מחזור  09/01/17  � יו� שני10מחזור 

20:00מכבי ברו� חדרה � בני הרצליה מרדכי 20:00

20:30עירוני ראש העי � הפועל כפר �סבא אור 20:30

20:30אליצור פ"ת שמואל � הפועל חיפה צביקה 20:30

20:30אליצור נתניה עירוני � מכבי קיסריה 20:00

18:30הפועל כפר סבא גפ � אליצור קרית אתא שלו! 20:30

19:00א.ס. רמת השרו שחר � מכבי חיפה משה 19:00

שעה 15/05/17 שעה � יו� שני22מחזור  16/01/17  � יו� שני11מחזור 

20:00מכבי חיפה משה � מכבי ברו� חדרה 19:00

19:00אליצור קרית אתא שלו! � א.ס. רמת השרו שחר 18:30

19:00מכבי קיסריה � הפועל כפר סבא גפ 20:30

19:30הפועל חיפה צביקה � אליצור נתניה עירוני 20:00

20:30הפועל כפר �סבא אור � אליצור פ"ת שמואל 20:30

20:30בני הרצליה מרדכי � עירוני ראש העי 20:00


