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 לכבוד

_____________ 
 

 .נ.,ג.א
 

 5חוזר מס'  –שינויים בתוכנית המשחקים הנדון:
 

 נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות: .1
 

  '211-ליגה נערים ב' דן-(6308אליצור גבעת שמואל)קבוצה מס 
  '207-ליגה נערים ב' חיפה-(6646הפועל חוף הכרמל)קבוצה מס 

 (4226קבוצה מס' מכבי שדרות)-62-ליגה א' נשים דרום 
  '119-ליגה נוער מחוזית דרום-(578הפועל מטאור אשדוד)קבוצה מס 

  '273-ליגה ילדים דרום א'-(6032הפועל מטאור אשדוד)קבוצה מס 
   '676-ליגה קטסל ב' אשדוד-(7053הפועל מטאור אשדוד)קבוצה מס 

  '267-ים א' דןליגה ילד-(7556ביתר ת"א/נווה אליעזר)קבוצה מס 
 554-ליגה קטסל א' עמקים-(7722בוצה מס' הפועל נעם עילית)ק 

 110-ליגה נוער מחוזית עמקים-(6438בוצה מס' הפועל נעם העמק עילית)ק 
  '273-ליגה ילדים א' דרום א'-(7803הפועל קרית מלאכי)קבוצה מס 

  '58-ליגה א' נשים צפון-(6579הפועל בועיינה נוג'דאת)קבוצה מס 

  117-ליגה נוער מחוזית ירושלים-(7325רמות ירושלים)קבוצה מס' הפועל 
  '762-ליגה ילדות א' נגב-(7277הפועל עומר)קבוצה מס 

  '5-ליגה א' צפון-(1241הפועל גוש זבולון)קבוצה מס 
  '12-ליגה ב' שומרון-(7783הפועל עלי קלנסואה)קבוצה מס 

  '15-ליגה ב' תל אביב-(3997מכבי תל כביר צבי)קבוצה מס 
  '16-ליגה ב' דן-(3105מכבי תל כביר סיוון)קבוצה מס 
  '16-ליגה ב' דן-(6046מכבי תל כביר )קבוצה מס 

  '56-ליגה ארצית נשים מרכז-(254מכבי תל כביר )קבוצה מס 
  '56-ליגה ארצית נשים מרכז-(3395מכבי תל כביר סיוון)קבוצה מס 

  '61-רכזליגה א' נשים מ-(4779מכבי תל כביר אלון)קבוצה מס 

  '61-ליגה א' נשים מרכז-(6566מכבי תל כביר מייק)קבוצה מס 

  '116-ליגה נוער מחוזית מרכז-(3399מכבי תל כביר צבי)קבוצה מס 
  '508-ליגה נערות ב' מרכז-(7438מכבי תל כביר עתיד)קבוצה מס 

  '574-ליגה קטסל א' תל אביב ג'-(7436מכבי תל כביר )קבוצה מס 
 759-ליגה ילדות א' תל אביב-(5163וצה מס' מכבי תל כביר עתיד)קב 
  '759-ליגה ילדות א' תל אביב-(5169מכבי תל כביר סיוון)קבוצה מס 

  '810-ליגה קטסל בנות תל אביב-(7434מכבי תל כביר )קבוצה מס 
  '359-ליגה ילדים ב פ"ת א'-(7145הפועל אריאל)קבוצה מס 

  '262-א' שומרוןליגה ילדים -(7058ביתר כפר יונה שלום)קבוצה מס 
  261-ליגה ילדים א' חיפה-(4485)קבוצה מס' עוספיאהפועל הכרמל 
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 נא רשמו את שינויי שעות המשחקים הבאים: .2
 

  'כל המשחקים הביתיים 782-ליגה ילדות א' דרום-(6800מכבי שדרות)קבוצה מס , 
 18.30בשעה ייערכו     

  'כל המשחקים הביתיים 217-גה נערים ב' נגבלי-(7643הפועל חוף אשקלון)קבוצה מס , 
 19.30ייערכו בשעה     

  'כל המשחקים הביתיים 18-ליגה ב' ירושלים-(7300אליצור בית שמש)קבוצה מס, 
 21.00ייערכו בשעה     
  'כל המשחקים הביתיים 557-ליגה קטסל א' מפרץ-(6680הפועל זבולון/נופית)קבוצה מס , 

 17.30ייערכו בשעה     
 כל המשחקים הביתיים 357-ב' נתניה ילדיםליגה -(6636.ס.אבן יהודה תפוז)קבוצה מס' מ , 

 17.00ייערכו בשעה     
  'כל המשחקים הביתיים 365-ליגה ילדים ב' מרכז ב'-(6413הפועל נס ציונה רעות)קבוצה מס , 

 17.30ייערכו בשעה     
  'כל המשחקים הביתיים 756-ליגה ילדות א' שרון-(7691הפועל חוף השרון)קבוצה מס , 

 17.30ייערכו בשעה     

  'כל המשחקים הביתיים 156-ליגה נערים א' ארצית דן -(299הפועל חוף השרון)קבוצה מס , 
 20.30ייערכו בשעה     

  'כל המשחקים הביתיים 115-ליגה נוער מחוזית ת"א-(29הפועל גבעתיים עורב)קבוצה מס , 
 18.30ייערכו בשעה     
  'כל המשחקים הביתיים 115-ליגה נוער מחוזית ת"א-7630הפועל גבעתיים נמרים)קבוצה מס , 

 .20.30ייערכו בשעה     
 , כל המשחקים הביתיים 204-ליגה נערים ב' לאומית דרום-(4201הפועל ברנר)קבוצה מס'  * 

 18.00ייערכו בשעה     
 , כל המשחקים הביתיים 6-ןליגה א' שרו-(2126ג עמישב פ"ת)קבוצה מס' מ.ס. הד * 

 .20.30ייערכו בשעה    
 כל המשחקים הביתיים -676-ליגה קטסל ב' אשדוד-(4425הפועל מזכרת בתיה)קבוצה מס'  * 

 .17.00בשעה  ייערכו    
 , כל המשחקים הביתיים 206-ליגה נערים ב' צפון-(1308הפועל מגידו)קבוצה מס' *  
 .18.30ייערכו בשעה   
 , כל המשחקים הביתיים677-ליגה קטסל ב' דרום-(7055דוד ליונל)קבוצה מס' הפועל אש*  
 .18.00ייערכו בשעה   
 , כל המשחקים הביתיים8-ליגה א' דרום-(7261מכבי אשדוד צבר)קבוצה מס' *   
 .20.30ייערכו בשעה    
 (5405ס' + הפועל גדרות)קבוצה מ 676-ליגה קטסל ב' אשדוד-(1669הפועל גדרות)קבוצה מס' *  
 .18.30, כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 581-ליגה קטסל א' שורק  

      
 

 נא רשמו את שינויי האולמות הבאים: .3
 

  '754-ליגה ילדות א' חיפה-(3353הפועל נעם עמק הגליל)קבוצה מס+ 
 , אולם קיבוץ גבת105-ליגה נוער ארצית צפון-(4953הפועל נעם גבת)קבוצה מס' 

 צמה + מכבי ע 54-ליגה ארצית נשים צפון -(5786רמיאל)קבוצה מס' שגי כימכבי ה
שגי כרמיאל)קבוצה מס' י+ מכבי ה 59-ליגה א' נשים חיפה -(7270כרמיאל)קבוצה מס' 

 ,כרמיאל.5, אולם הורוביץ,רחוב מורד הגיא 9-ליגה ב' צפון -(7269
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  'לם מורשת,משגב., או353-ליגה ילדים ב' מפרץ-(3047הפועל משגב)קבוצה מס 



 

 

  'אולם 258-ליגה ילדים א' צפון-(5146הפועל משגב מורשת)קבוצה מס ,
 הספורט במשגב.

  'אולם 258-ליגה ילדים א' צפון-(7128הפועל גולן אביטל)קבוצה מס ,
 מתנ"ס קצרין.

 אולם רנה קאסן,רחוב 117-הפועל מרכז ירושלים)קבוצה מס' ליגה נוער מחוזית ירושלים ,
 ושלים.,יר1קרל נטר 

  'אולם דנמרק,רחוב 108-ליגה נוער ארצית דרום-(428הפועל פסגת זאב ירושלים)קבוצה מס ,
 , ירושלים.26יהודה הנשיא 

  '158-ליגה נערים א' ארצית דרום-(432מכבי מעלה אדומים)קבוצה מס , 
 , מעלה אדומים.5דרך הגיא 

  'אולם הספורט 583-ב' ליגה קטסל א' אשדוד-(7699אליצור שפיר/אבן שמואל)קבוצה מס ,
 בשפיר.

 
 נא רשמו את ביטולי הקבוצות הבאות: .4

 

  '553-ליגה קטסל א' גלבוע-(3907הפועל גלבוע/הרי גלבוע)קבוצה מס 

  '251-ליגה ילדים א' לאומית צפון-(7421הפועל צפת/גליל)קבוצה מס 
  '251-ליגה ילדים א' לאומית צפון-(6243הפועל מעלות)קבוצה מס 
  254-ליגה ילדים א' לאומית ת"א-(372קבוצה מס' )תל אביבמכבי 

  '253-ליגה ילדים א' לאומית ת"א-(254עלה יהוד)קבוצה מס 
 

 בספר נפלה טעות סופר. 789בתוכנית שמינית גמר גביע האיגוד לגברים בעמ'  .5
  28את מנצח משחק  27יארח מנצח משחק  40במשחק 

  יהיה חופשי 29מנצח משחק  41במשחק 
  31את מנצח משחק  30מנצח משחק יארח  42במשחק. 

 .יתר המשחקים ללא שינוי 
 

 הערה חשובה
כל קבוצה רשאית לשנות את שעת המשחקים הקבועה שלה פעם -בתקנון המשחקים 44תשומת לבכם לפרק 

אחת בלבד עד לפתיחת עונת המשחקים, במהלך עונת המשחקים ניתן לשנות את שעת המשחק רק בהסכמת 
 הקבוצות היריבות.

 
 
 
 

 
 בכבוד רב,                  

 

 
 נפתלי גושן                   
 רכז הליגות                     

 
 
 
 

 5/חוזרים/שינויים/2019-20/עידית/נפתלי/0
 

 
 


