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 לכבוד

_____________ 
 .נ.,ג.א

 
 7חוזר מס'  –שינויים בתוכנית המשחקים הנדון:

 
 נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות: .0
 753-ליגה ילדות א' עמקים-(5336דבוריה)קבוצה מס'  הפועל 

  '503-ליגה נערות ב' צפון-(5221הפועל דבוריה)קבוצה מס 

  802-ליגה קטסל בנות עמקים-(6352בוצה מס' )קחרודהפועל גלבוע 

  '453-ליגה נערות א' צפון-(6894מכבי טורעאן)קבוצה מס 

  '10-ליגה ב' עמקים-(4460מכבי טבריה)קבוצה מס 

 650-ליגה קטסל ב' צפון-(7589)קבוצה מס' /עמק הירדןהפועל טבריה 

  '206-ליגה נערים ב' צפון-(3977הפועל נעם העמק עילית)קבוצה מס 
 

 נא רשמו את שינויי האולמות הבאים: .9

 אולם באר גנים.217-ליגה נערים ב' נגב-(7643)קבוצה מס' הפועל חוף אשקלון , 

  'אולם חדש במשגב.556-ליגה קטסל א' צפון-(7534הפועל משגב ספורטסקיל)קבוצה מס , 

  'אשקלון.,6,אולם מקיף ד',רח' חורב 814-ליגה קטסל בנות נגב-(4808הפועל אשקלון)קבוצה מס 

  'אולם מתנ"ס אפרת,שדרות דוד 509-ליגה נערות ב' דרום-(7731אליצור גוש עציון)קבוצה מס , 
 המלך, אפרת.

  'אולם ניר גלים. -813-ליגה קטסל בנות דרום ב'-(7799אליצור חבל יבנה)קבוצה מס 

  'הפועל חוף אשקלון)קבוצה מס'  62-גה א' נשים דרוםלי-(6562הפועל חוף אשקלון)קבוצה מס+
 , אולם ספורט בישוב באר גנים.217-ליגה נערים ב' נגב-(7643

 

 בליגה א' מרכז, ליגה א'     12.11.19טחוני ביום שלישי יכל המשחקים שבוטלו עקב המצב הב .3
 שעות.באותו המקום ובאותן ה 26.11.19דרום,ונערות ב' נגב ייערכו ביום שלישי    

 

  בליגה קטסל א' פ"ת ב', קטסל א'  12/11/19ביום שלישי .כל המשחקים שבוטלו עקב המצב הביטחוני 4
 קטסל א' תל אביב א', קטסל א' תל אביב ב', קטסל א' תל אביב ג',דן א', קטסל א' דן ב',    
 קטסל א' ירושלים ב',ב', קטסל א' מודיעין, קטסל א' ירושלים א', קטסל א' מרכז א', קטסל א' מרכז    
 שורק, קטסל א' אשדוד א', קטסל א' אשדוד ב', קטסל א' דרום,קטסל א' מטה יהודה, קטסל א'    
 באותו המקום ובאותן השעות. 03.12.19ייערכו ביום שלישי קטסל א' עוטף עזה, קטסל א' נגב    

 

 ב' דרום, ב' נגב ,ילדות א'  בליגה 13.11.19.כל המשחקים שבוטלו עקב המצב הביטחוני ביום רביעי 5
 באותו המקום ובאותן השעות. 27.11.19ב' דרום ייערכו ביום רביעי  דרום  וילדות   

 
 
 

 בכבוד רב,                  
 

 נפתלי גושן                   
 רכז הליגות                     
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