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 1חוזר מספר  -שינויים בתוכנית המשחקים הנדון: 
 
 

 בליגות השונות)שעות המשחקים  1במחזור  הדחוייםלהלן מועדים למשחקים  .1
 .המקוריים לא משתנים(                   

 

  :15.11.20יום ראשון ליגה ארצית גברים 

  17.11.20ליגה א' גברים: יום שלישי 

  11.11.20ליגה ב' גברים: יום רביעי 

  17.11.20ליגה לאומית נשים: יום שלישי 

  19.11.20ליגה ארצית נשים וליגה א' נשים: יום חמישי 

  23.11.20ליגה נוער על ולאומית: יום שני 

 16.11.20ת: יום שני ליגה נוער ארצית ומחוזי 

  22.11.20ליגה נערים א' לאומית:  יום ראשון 

  25.11.20ליגה נערים א' ארצית: יום רביעי 

  15.11.20ליגה נערים א' מחוזית:  יום ראשון 

  15.11.20ליגה נערים ב' לאומית: יום ראשון 

  15.11.20ליגה נערים ב' מחוזית: יום ראשון 

  15.11.20ראשון ליגה נערות א' על ומחוזית: יום 

  24.11.20ליגה נערות ב' על: יום שלישי 

  24.11.20ליגה נערות ב' מחוזית: יום שלישי 

  12.11.20ליגה ילדים א' לאומית ומחוזית: יום חמישי 

  12.11.20ליגה ילדים ב' מחוזית: יום חמישי 

  18.11.20ליגה ילדות א' ילדות ב': יום רביעי  

 15.12.20 ליגה קט סל א' בנים: יום שלישי 

  '8.12.20: יום שלישי בניםליגה קט סל ב 

  29.11.20ליגה קט סל בנות: יום ראשון 
 

    משחקי ילדים,ילדות וקט סל בנים ובנות ששונו כבר לימים אחרים, יישארו בתוקפן 
 השינויים בחוזר זה.ללא            
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     להלן מועדים למשחקים הדחויים בגביעים השונים)שעות  .2
 :המשחקים לא משתנים(             

 

  5.11.20גביע האיגוד לגברים: יום חמישי 

 :8.11.20 יום ראשון גביע האיגוד לנשים 

  15.11.20גביע האיגוד ליגה ב': יום ראשון 

  7.11.20גביע המדינה לנוער: יום שבת 

  29.10.20גביע האיגוד לנוער: יום חמישי 

 8.11.20ן גביע המדינה לנערים א': יום ראשו 

  1.11.20גביע האיגוד לנערים א': יום ראשון 

  4.11.20גביע המדינה לנערים ב': יום רביעי 

  11.11.20גביע המדינה לנערות א': יום רביעי 

  9.11.20גביע המדינה לילדים: יום שני 

  14.11.20גביע המדינה לנערות ב': יום שבת 

  15.11.20גביע המדינה לילדות: יום ראשון 
 
 

 מו את פירוקי הקבוצות הבאות:נא רש .3
 

  '251-ליגה ילדים א' לאומית צפון-(6386הפועל יזרעאל גורן)קבוצה מס 

  '254-ליגה ילדים א' לאומית שרון-(7587בני הרצליה עידן)קבוצה מס 

  '257-ליגה ילדים א' לאומית מרכז-(6158מכבי שהם יהלום)קבוצה מס 

  '455-ות א' מרכזליגה נער-(635הפועל זכרון/מעגן)קבוצה מס 

  '208-ליגה נערים ב' חיפה-(10135הפועל פסוטה)קבוצה מס 

  '761-ליגה ילדים א' נגב-(6708הפועל ערבה)קבוצה מס 

  '274-ליגה ילדים א' נגב-(7800הפועל ערבה)קבוצה מס 

  '216-ליגה נערים ב' נגב-(10036הפועל ערבה)קבוצה מס 

  '157-רים א' ארצית שרוןליגה נע-(230הפועל לב השרון דקל)קבוצה מס 

  '115-ליגה נוער מחוזית דן-(10086אליצור פ"ת צביה)קבוצה מס 

  '118-ליגה נוער מחוזית ירושלים-(7833עלה ירושלים)קבוצה מס 

  '164-ליגה נערים א' מחוזית שרון-(6843מכבי מתן)קבוצה מס 

  '659-ליגה קט סל ב' פ"ת א'-(7876הפועל אריאל)קבוצה מס 

 261-ליגה ילדים א' מפרץ-(7479ית ים)קבוצה מס' מכבי מתנס קר 

  '673-ליגה קט סל ב' נגב-(6796הפועל מיתר)קבוצה מס 

  '272-ליגה ילדים א' דרום א'-(7565הפועל באר טוביה)קבוצה מס 

  '204-ליגה נערים ב' לאומית מרכז-(5851מכבי גני תקוה)קבוצה מס 

  '359-ת א'ליגה ילדים ב' פ"-(7874הפועל אריאל)קבוצה מס 

  '163-ליגה נערים א' מחוזית שומרון-(6276מכבי תל מונד)קבוצה מס 

  '12-ליגה ב' שומרון-(7897מכבי זכרון יעקב)קבוצה מס 

  '263-ליגה ילדים א' שומרון-(10031מכבי זכרון נילי)קבוצה מס 

  '13-ליגה ב' שרון-(388הפועל ל"ח לב השרון)קבוצה מס 
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 נא רשמו את שינויי האולמות הבאים: .4
 

  'אולם הר  -167-ליגה נערים א' ירושלים-(767הפועל הראל ירושלים)קבוצה מס 
 (19.30אדר)המשחקים הביתיים ייערכו בשעה         

  'אולם עירוני 159-ליגה נערים א' ארצית מרכז -(5286עצמה מודיעין סל)קבוצה מס, 
 ,מודיעין.2א',צאלון         

 אולם תיכון103-ליגה נוער לאומית צפון-(552בי עמיחי חדרה)קבוצה מס' מכ , 
 ,חדרה.26חדרה, רח' רמבם         

  'אולם בית364-ליגה ילדים ב' מודיעין-(7234הפועל גזר/שעלבים)קבוצה מס , 
 (.17.00חשמונאי)המשחקים ייערכו בשעה         

  'אולם116-ער מחוזית ת"אליגה נו-(10088הפועל מודיעין/נחשון)קבוצה מס , 
 כפר אורנים.        

  'אולם בי"ס274-ליגה ילדים א' נגב -(7980הפועל באר שבע)קבוצה מס , 
 , באר שבע.21רננות,רח' בזל         

  '160-ליגה נערים א' ארצית דרום-(4530הפועל עומר/באר שבע)קבוצה מס 
 ,באר שבע.4אולם מקיף ג',מבצע יואב         

 165-ליגה נערים א' מחוזית דן -(10039י תקוה מיתר)קבוצה מס' מכבי גנ, 
 , גני תקוה.33אולם לידר, רח' הגליל         

  'אולם ביה"ס 117-ליגה נוער מחוזית מרכז-(7974הפועל ברנר אביב)קבוצה מס , 
 קיבוץ גבעת ברנר.-תיכון ברנר        

 
 

 נא רשמו את שינויי השעות הבאים: .5
 

 (53ליגה לאומית נשים דרום)-(5984גל)קבוצה מס'  א.ס.רמת השרון-  
 20.30כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה         

  '(502ליגה נערות ב' לאומית דרום)-(1072א.ס.רמת השרון)קבוצה מס-  
 18.30כל המשחקים ייערכו בשעה         

  '(582ליגה קט סל א' עוטף עזה) -(6714הפועל שער הנגב)קבוצה מס- 
 .17.00כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה         

  'כל המשחקים59-ליגה א' נשים חיפה-(7832הפועל נוה שאנן)קבוצה מס , 
 21.00הביתיים ייערכו בשעה         

  '5159-ליגה נוער מחוזית נגב -(5159הפועל עומר/באר שבע)קבוצה מס- 
 19.00כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה         

  כל216-ליגה נערים ב' נגב -(5881עומר/באר שבע)קבוצה מס' הפועל , 
 .20.30המשחקים הביתיים ייערכו בשעה         

  'כל המשחקים556-ליגה קט סל א' צפון -(10129הפועל תרשיחא)קבוצה מס , 
 ימים לאחר המועד 3בימי שישי של השבוע) 16.30הביתיים ייערכו בשעה         
 (.של יום שלישי        

  'כל המשחקים17-ליגה ב' מרכז -(7549הפועל גזר/שעלבים)קבוצה מס , 
 .21.00הביתיים ייערכו בשעה         

  'כל המשחקים268-ליגה ילדים א' ת"א-(5767הפועל תל אביב צהלה)קבוצה מס , 
 .19.00הביתיים ייערכו בשעה         
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  'ים א' ארצית מרכזליגה נער -(7045הפועל מודיעין/אורנים)קבוצה מס- 
 .19.30כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה         

  'כל המשחקים -(751ליגה ילדות א' צפון) -(6425הפועל נחף בנות)קבוצה מס 
 בימי שישי בשבוע ולא ביום רביעי. 16.00הביתיים ייערכו בשעה         

  'כל המשחקים ,654-ליגה קט סל ב' שומרון -(7912הפועל אור עקיבא)קבוצה מס 
 .18.00הביתיים ייערכו בשעה         

 
 

 , היא הפועל 673-ליגה קט סל ב' נגב-(7985נא רשמו בפניכם קבוצה מס'  .6
 שבע/ב"ש  ולא הפועל באר שבע כפי שרשום בספר.             

 
 ( בליגה ילדים 10015המשחקים הביתיים של הפועל גבעת עדה/בנימינה)קבוצה מס'              
 , ייערכו בימי שבת של המחזור ולא ביום חמישי למעט המשחק נגד 263-א' שומרון             
 הפועל חוף הכרמל שייערך ביום חמישי כמתוכנן.             

 
 

 בספר המשחקים: 789נא רשמו בפניכם תיקון בע"מ  .7

 903-גביע האיגוד לנשים 

 סיבוב ב' הוא רבע הגמר 

 סיבוב ג' הוא חצי הגמר 

 וב ד' הוא הגמרסיב 
 

 התאריכים הרשומים בספר הם הנכונים.
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 בכבוד רב,           

 
 נפתלי גושן                      

  רכז הליגות            
 2020-21-/ 1מס' -שינויים/עידית/נפתלי/חוזרים/0

 
 


