
2016/2017עונת  נערי� ב' לאומית דרו�75ליגה 

שעה 08/02/17 שעה � יו� רביעי14מחזור  26/10/16 � יו� רביעי1מחזור   

א.ס. אשקלו	 � חופשית

19:00הפועל באר שבע/ב"ש � מכבי אשדוד 19:00

19:30ביתר אשדוד � אליצור יבנה 20:30

18:00מכבי שלומי רחובות � הפועל ברנר 19:30

19:00הפועל חבל מודיעי	 � הפועל נס ציונה חצב 20:00

19:00הפועל  ירושלי! פ.זאב � ע.ל.ה  הרי ירושלי! 18:00

20:30הפועל ג	 יבנה/אשדוד � עצמה מודיעי	 מגיני! 19:00

שעה 15/02/17 שעה � יו� רביעי15מחזור  02/11/16 � יו� רביעי2מחזור   

 חופשית � עצמה מודיעי	 מגיני!

19:00ע.ל.ה  הרי ירושלי! � הפועל ג	 יבנה/אשדוד 19:00

18:00הפועל נס ציונה חצב � הפועל  ירושלי! פ.זאב 20:30

18:30הפועל ברנר � הפועל חבל מודיעי	 18:00

19:30אליצור יבנה � מכבי שלומי רחובות 19:30

18:30מכבי אשדוד � ביתר אשדוד 19:00

19:00א.ס. אשקלו	 � הפועל באר שבע/ב"ש 20:30

שעה 22/02/17 שעה � יו� רביעי16מחזור  09/11/16 � יו� רביעי3מחזור   

הפועל באר שבע/ב"ש � חופשית

20:00ביתר אשדוד � א.ס. אשקלו	 18:30

19:00מכבי שלומי רחובות � מכבי אשדוד 19:30

19:30הפועל חבל מודיעי	 � אליצור יבנה 18:30

18:00הפועל  ירושלי! פ.זאב � הפועל ברנר 18:00

20:30הפועל ג	 יבנה/אשדוד � הפועל נס ציונה חצב 19:00

19:00עצמה מודיעי	 מגיני! � ע.ל.ה  הרי ירושלי! 20:30

שעה 01/03/17 שעה � יו� רביעי17מחזור  16/11/16 � יו� רביעי4מחזור   

 חופשית � ע.ל.ה  הרי ירושלי!

20:30הפועל נס ציונה חצב � עצמה מודיעי	 מגיני! 19:00

19:00הפועל ברנר � הפועל ג	 יבנה/אשדוד 18:00

18:00אליצור יבנה � הפועל  ירושלי! פ.זאב 19:30

20:00מכבי אשדוד � הפועל חבל מודיעי	 19:00

18:30א.ס. אשקלו	 � מכבי שלומי רחובות 20:00

20:30הפועל באר שבע/ב"ש � ביתר אשדוד 19:00

שעה 08/03/17 שעה � יו� רביעי18מחזור  30/11/16 � יו� רביעי5מחזור   

ביתר אשדוד � חופשית

19:00מכבי שלומי רחובות � הפועל באר שבע/ב"ש 19:30

20:00הפועל חבל מודיעי	 � א.ס. אשקלו	 20:00

19:00הפועל  ירושלי! פ.זאב � מכבי אשדוד 18:00

19:30הפועל ג	 יבנה/אשדוד � אליצור יבנה 19:00

18:00עצמה מודיעי	 מגיני! � הפועל ברנר 20:30

20:30ע.ל.ה  הרי ירושלי! � הפועל נס ציונה חצב 19:00



2016/2017עונת  נערי� ב' לאומית דרו�75ליגה 

שעה 15/03/17 שעה � יו� רביעי19מחזור  07/12/16 � יו� רביעי6מחזור   

 חופשית � הפועל נס ציונה חצב

19:00הפועל ברנר � ע.ל.ה  הרי ירושלי! 18:00

20:30אליצור יבנה � עצמה מודיעי	 מגיני! 19:30

19:00מכבי אשדוד � הפועל ג	 יבנה/אשדוד 19:00

18:00א.ס. אשקלו	 � הפועל  ירושלי! פ.זאב 20:00

20:00הפועל באר שבע/ב"ש � הפועל חבל מודיעי	 19:00

18:30ביתר אשדוד � מכבי שלומי רחובות 20:30

שעה 22/03/17 שעה � יו� רביעי20מחזור  14/12/16 � יו� רביעי7מחזור   

מכבי שלומי רחובות � חופשית

20:30הפועל חבל מודיעי	 � ביתר אשדוד 20:00

19:00הפועל  ירושלי! פ.זאב � הפועל באר שבע/ב"ש 18:00

20:00הפועל ג	 יבנה/אשדוד � א.ס. אשקלו	 19:00

19:00עצמה מודיעי	 מגיני! � מכבי אשדוד 20:30

19:30ע.ל.ה  הרי ירושלי! � אליצור יבנה 19:00

18:00הפועל נס ציונה חצב � הפועל ברנר 20:30

שעה 29/03/17 שעה � יו� רביעי21מחזור  21/12/16 � יו� רביעי8מחזור   

 חופשית � הפועל ברנר

20:30אליצור יבנה � הפועל נס ציונה חצב 19:30

19:00מכבי אשדוד � ע.ל.ה  הרי ירושלי! 19:00

20:30א.ס. אשקלו	 � עצמה מודיעי	 מגיני! 20:00

19:00הפועל באר שבע/ב"ש � הפועל ג	 יבנה/אשדוד 19:00

18:00ביתר אשדוד � הפועל  ירושלי! פ.זאב 20:30

20:00מכבי שלומי רחובות � הפועל חבל מודיעי	 19:30

שעה 02/04/17 שעה � יו� ראשו 22מחזור  04/01/17 � יו� רביעי9מחזור   

הפועל חבל מודיעי	 � חופשית

19:30הפועל  ירושלי! פ.זאב � מכבי שלומי רחובות 18:00

20:30הפועל ג	 יבנה/אשדוד � ביתר אשדוד 19:00

19:00עצמה מודיעי	 מגיני! � הפועל באר שבע/ב"ש 20:30

20:00ע.ל.ה  הרי ירושלי! � א.ס. אשקלו	 19:00

19:00הפועל נס ציונה חצב � מכבי אשדוד 20:30

19:30הפועל ברנר � אליצור יבנה 18:00

שעה 05/04/17 שעה � יו� רביעי23מחזור  11/01/17 � יו� רביעי10מחזור  

 חופשית � אליצור יבנה

18:00מכבי אשדוד � הפועל ברנר 19:00

20:30א.ס. אשקלו	 � הפועל נס ציונה חצב 20:00

19:00הפועל באר שבע/ב"ש � ע.ל.ה  הרי ירושלי! 19:00

20:30ביתר אשדוד � עצמה מודיעי	 מגיני! 20:30

19:00מכבי שלומי רחובות � הפועל ג	 יבנה/אשדוד 19:30

18:00הפועל חבל מודיעי	 � הפועל  ירושלי! פ.זאב 20:00



2016/2017עונת  נערי� ב' לאומית דרו�75ליגה 

שעה 19/04/17 שעה � יו� רביעי24מחזור  18/01/17 � יו� רביעי11מחזור  

הפועל  ירושלי! פ.זאב � חופשית

20:00הפועל ג	 יבנה/אשדוד � הפועל חבל מודיעי	 19:00

19:30עצמה מודיעי	 מגיני! � מכבי שלומי רחובות 20:30

20:30ע.ל.ה  הרי ירושלי! � ביתר אשדוד 19:00

19:00הפועל נס ציונה חצב � הפועל באר שבע/ב"ש 20:30

20:00הפועל ברנר � א.ס. אשקלו	 18:00

19:00אליצור יבנה � מכבי אשדוד 19:30

שעה 26/04/17 שעה � יו� רביעי25מחזור  25/01/17 � יו� רביעי12מחזור  

 חופשית � מכבי אשדוד

19:30א.ס. אשקלו	 � אליצור יבנה 18:00

18:00הפועל באר שבע/ב"ש � הפועל ברנר 19:00

20:30ביתר אשדוד � הפועל נס ציונה חצב 20:30

19:00מכבי שלומי רחובות � ע.ל.ה  הרי ירושלי! 18:30

20:30הפועל חבל מודיעי	 � עצמה מודיעי	 מגיני! 20:00

19:00הפועל  ירושלי! פ.זאב � הפועל ג	 יבנה/אשדוד 18:00

שעה 03/05/17 שעה � יו� רביעי26מחזור  29/01/17 � יו� ראשו 13מחזור  

הפועל ג	 יבנה/אשדוד � חופשית

18:00עצמה מודיעי	 מגיני! � הפועל  ירושלי! פ.זאב 20:30

20:00ע.ל.ה  הרי ירושלי! � הפועל חבל מודיעי	 19:00

19:30הפועל נס ציונה חצב � מכבי שלומי רחובות 20:30

20:30הפועל ברנר � ביתר אשדוד 18:00

19:00אליצור יבנה � הפועל באר שבע/ב"ש 19:30

20:00מכבי אשדוד � א.ס. אשקלו	 19:00


