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_____________
ג.א.נ,.
הנדון:שינויים בתוכנית המשחקים – חוזר מס' 6
 .1נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות:
















הפועל מגדל כרום (קבוצה מס' -)86:4ליגה נוער מחוזית צפון109-
מ.ס.קרני שומרון(קבוצה מס' -);187ליגה ילדים א' שרון א'264-
מ.ס.קרני שומרון(קבוצה מס' -):8;7ליגה נוער מחוזית שרון113-
מ.ס .קרני שומרון(קבוצה מס' -):8;6ליגה ב' שרון13-
הפועל אחוה חיפה(קבוצה מס' ;<;)-ליגה א' צפון5-
אליצור כוכב יאיר(קבוצה מס' -)1879ליגה ילדים א' שרון א'264-
הפועל אריאל(קבוצה מס' -);8;7ליגה קטסל ב' פ"ת א'662-
הפועל עכו(קבוצה מס' -)184:ליגה ילדים א' מפרץ260-
הפועל מודיעין אחיסמך (קבוצה מס' ; – );;7ליגה קט סל א' מרכז א'575 ,
מכבי עצמה כרמיאל (קבוצה מסק  – );6;4ליגה א' נשים חיפה59 ,
הפועל ראשל"צ חבצלת (קבוצה מס'  – )1617ליגה א' נשים מרכז61 ,
הפועל ראשל"צ עתיד (קבוצה מס'  – )641:ליגה א' נשים מרכז61 ,
הפועל ראשל"צ רקפת (קבוצה מס'  - )9644ליגה א' נשים מרכז61 ,
הפועל ראשון לציון (קבוצה מס'  – )6419ליגה נערות א' לאומית דרום452 ,
הפועל ראשל"צ נרקיס (קבוצה מס'  – )961ליגה א' נשים מרכז61 ,

 .6נא רשמו את שינויי שעות המשחקים הבאים:





אליצור שומרון סלעית(קבוצה מס' -)7533ליגה ב' שרון ,13-כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה .21.00
הפועל כפר קאסם(קבוצה מס' -)7318ליגה ילדים ב' פ"ת ב' ,360-כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה .18.00
הפועל כפר קאסם(קבוצה מס' -)5854ליגה נוער מחוזית דן ,114-כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה 19.00
הפועל נעם הושעיה(קבוצה מס' -)2948ליגה ילדים א' מפרץ ,260-כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה .19.00

 מכבי אשדוד צבר(קבוצה מס' -)7261ליגה א' דרום ,8-כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 21.00
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עירוני ראש העין עידו(קבוצה מס' -)6366ליגה נערים ב' לאומית מרכז ,203-כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה .18.00
הפועל טירה(קבוצה מס' -)5403ליגה ילדות א' שרון ,756-כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה .18.30
עירוני ראש העין עידו(קבוצה מס' -)5804ליגה קטסל ב' פתח תקוה ב' + 663-עירוני
ראש העין רויטל(קבוצה מס' -)5809ליגה קטסל ב' פתח תקוה ב' ,663-כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה .18.00
הפועל באר טוביה(קבוצה מס' -)1487ליגה א' דרום ,8-כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה .20.30
הפועל כאבול(קבוצה מס' -)7070ליגה נערות ב' מפרץ ,504-כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה .18.00
בני הרצליה עידו (קבוצה מס'  – )7587ליגה ילדים א' שרון ב :965 ,כל המשחקים הביתיים ייערכו
בשעה .18:30
מכבי קרית ביאליק (קבוצה מס'  – )1255ליגה נערים א' ארצית צפון :154 ,כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה .19:30
מכבי קרית ביאליק (קבוצה מס'  – )2053ליגה קט סל א' חיפה :559 ,כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה .17:30
הפועל גן רווה (קבוצה מס'  – )7456ליגה ב' מרכז :17 ,כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .21:00

 .7נא רשמו את שינויי האולמות הבאים:






הפועל נעם צעירות(קבוצה מס' -)6467ליגה ילדות ב' צפון ,78-אולם קיבוץ גבת.
מכבי אשדוד הקריה(קבוצה מס' -)7779ליגה ילדים א' דרום א' ,273-אולם רתמים,
רח' המלך חזקיה ,22אשדוד.
הפועל לב השרון אפרסק(קבוצה מס' -)6999ליגה קטסל בנות שרון א' ,807-אולם הדר
השרון,מושב חרות.
הפועל ע'ח/בת חפר(קבוצה מס' -)2911ליגה ילדים א' שומרון ,262-אולם בבת חפר.
הפועל באר שבע (קבוצה מס'  – )330ליגה ילדים א' לאומית דרום :256 ,אולם מקיץ ג' באר שבע.

 .8משחקיה הביתיים של הפועל תמרה(קבוצה מס'  )3980בליגה ילדות א' מפרץ ייערכו בימי שישי
בשעה  17.00במקום ביום רביעי.
הערה חשובה
תשומת ליבכם לפרק  44בתקנון המשחקים – כל קבוצה רשאית לשנות את שעת המשחקים שלה פעם
אחת בלבד ,עד לפתיחת עונת המשחקים ,במהלך עונת המשחקים ניתן לשנות את שעת המשחק רק
בהסכמת הקבוצות היריבות.
מעבר לאמור בחוזר זה ,לא יאושרו יותר ,בעונה זו ,שינויי שעות גורפות לקבוצות.
בכבוד רב,
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נפתלי גושן
רכז הליגות

