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 426 ...................................................................................... דרום ארצית' א נערים 158 ליגה
 428 ...................................................................................... צפון מחוזית' א נערים 159 ליגה

 429 ................................................................. 159, צפון מחוזית' א נערים גהלי: שלישי סבוב
 430 ....................................................................................... עמקים' מחו' א נערים 160 ליגה
 432 ...................................................................................... חיפה מחוזית' א נערים 161 ליגה
 434 .................................................................................... מחוזיתשומרון'א נערים 162 ליגה

 436 ....................................................................................... שרון מחוזית'א נערים 163 ליגה
 438 .......................................................................................... דן מחוזית  א נערים 164 ליגה

 440 ...................................................................................... מרכז מחוזית' א נערים 165 ליגה
 442 ........................................................................................ ם-י מחוזית' א נערים 166 ליגה

 445 ...................................................................................... דרום מחוזית' א נערים 167 ליגה
 447 ....................................................................................... נגב  מחוזית' א נערים 168 ליגה
 449 ...................................................................................... צפון לאומית' ב נערים 201 ליגה

 451 .......................................................................................שרון לאומית ב נערים 202 ליגה
 453 ......................................................................................מרכז לאומית' ב נערים 203 ליגה

 456 ...................................................................................... רוםד לאומית' ב נערים 204 ליגה
 459 ................................................................................. המדינה אליפות - לאומית' ב נערים

 460 .................................................................................................. צפון' ב נערים 205 ליגה

 462 ............................................................................................... עמקים-ב נערים 206 ליגה

 464 ................................................................................................. חיפה' ב נערים 207 ליגה
 466 ................................................................................................. חדרה-ב נערים 208 ליגה
 468 .............................................................................................. שומרון-ב נערים 209 ליגה

 470 ................................................................................................. שרון' ב נערים 210 ליגה
 472 ..................................................................................................... דן' ב נערים 211 ליגה

 474 ........................................................................................... אביב תל  -ב נערים 212 ליגה
 476 ................................................................................................ מרכז'  ב נערים 213 ליגה

 478 ............................................................................................ ירושלים' ב נערים 214 ליגה
 480 ................................................................................................ דרום'  ב נערים 215 ליגה
 483 ................................................................................................... נגב' ב נערים 216 ליגה
 485 ...................................................................................... צפון לאומית' א ילדים 251 ליגה
 487 ..................................................................................... חיפה לאומית' א ילדים 252 ליגה

 490 ..................................................................................... שרון לאומית' א ילדים 253 ליגה
 493 ...................................................................................... א"ת לאומית' א ילדים 254 ליגה

 496 ...................................................................................... מרכז לאומית' א ילדים 255 ליגה
 499 ...................................................................................... דרום לאומית' א ילדים 256 ליגה

 502 ........................................................................................... לאומית 'א ילדים – סל גמר
 502 ................................................................................................................ צפון' א בית

 503 .................................................................................................. צפון-א ילדים 257 ליגה
 505 ................................................................................................ גלבוע' א ילדים 258 ליגה
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 506 .......................................................................... 258, גלבוע' א ילדים ליגה: שלישי סבוב
 507 ............................................................................................ עמקים -' א יםילד 259 ליגה
 509 ................................................................................................. מפרץ א ילדים 260 ליגה
 511 ............................................................................................... חיפה -' א ילדים 261 ליגה

 513 ........................................................................... 261, חיפה' א ילדים ליגה: שלישי סבוב

 514 ...........................................................................................א שומרון' א ילדים 262 ליגה
 516 .......................................................................................... 'ב שומרון' א ילדים 263 ליגה
 518 ............................................................................................... א שרון-א ילדים 264 ליגה
 520 ............................................................................................. ב שרון   א ילדים 265 ליגה

 522 .......................................................................................... תקוה פתח' א ילדים 266 ליגה
 524 ..................................................................................................... דן -א ילדים 267 ליגה
 526 .......................................................................................... אביב-תל -' א ילדים 268 ליגה
 528 ............................................................................................. שפלה -' א ילדים 269 ליגה

 530 ............................................................................................... מרכז -' א ילדים 270 ליגה
 532 ......................................................................................... א ירושלים' א ילדים 271 ליגה

 534 ........................................................................................ 'ב ירושלים' א ילדים 272 ליגה
 536 ............................................................................................ א דרום -' א ילדים 273 ליגה

 538 ............................................................................................. 'ב דרום' א ילדים 274 ליגה
 540 ................................................................................................. נגב -' א ילדים 275 ליגה
 542 ................................................................................................ צפון -' ב ילדים 351 ליגה

 544 ............................................................................ 351, צפון' ב ילדים ליגה: שלישי סבוב

 545 .............................................................................................. יזרעאל' ב ילדים 352 ליגה

 547 ............................................................................................. מפרץ -'  ב ילדים 353 ליגה
 549 ............................................................................................... חיפה -' ב ילדים 354 ליגה
 551 ............................................................................................ א שומרון-ב ילדים 355 ליגה

 553 ............................................................................................ ב שומרון-ב ילדים 356 ליגה

 555 .............................................................................................. נתניה -' ב ילדים 357 ליגה
 557 ............................................................................................... שרון -' ב ילדים 358 ליגה
 559 ....................................................................................... א תקוה פתח' ב ילדים 359 ליגה

 561 ........................................................................................ ב תקוה פתח ב ילדים 360 ליגה
 563 ................................................................................................. 'א דן-'ב ילדים 361 ליגה

 565 ................................................................................................. 'ב דן-'ב ילדים 362 ליגה
 567 .............................................................................................אביב תל' ב ילדים 363 ליגה

 569 ................................................................................................ שפלה' ב ילדים 364 ליגה
 571 .............................................................................................. א מרכז' ב ילדים 365 ליגה
 573 ............................................................................................. 'ב מרכז' ב ילדים 366 ליגה
 575 ........................................................................................ 'א ירושלים  ב ילדים 367 ליגה
 577 ........................................................................................ 'ב ירושלים' ב ילדים 368 ליגה

 579 .............................................................................................. א דרום' ב ילדים 369 ליגה
 581 ................................................................................................ ב דרום ב ילדים 370 ליגה

 583 .................................................................................................... נגב' ב ילדים 371 ליגה
 585 ....................................................................................... צפון לאומית א נערות 451 ליגה

 587 ......................................................................... תחתון בית – צפון לאומית' א נערות ליגת

 588 ...................................................................................... דרום לאומית א נערות 452 ליגה
 590 ........................................................................ תחתון בית – דרום לאומית' א נערות ליגת

 591 ................................................................................... עליון בית: לאומית' א נערות ליגה
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 592 .............................................................................................'א לנערות המדינה אליפות

 593 .................................................................................................. צפון-א נערות 453 ליגה
 596 ................................................................................................. חיפה-א נערות 454 ליגה
 599 ................................................................................................ מרכז-'א נערות 455 ליגה

 602 ................................................................................................. דרום' א נערות 456 ליגה
 604 ....................................................................................... צפון לאומית ב נערות 501 ליגה

 606 ......................................................................... תחתון בית – צפון לאומית' ב נערות ליגת

 607 ....................................................................................... דרום לאומית ב נערות 502 ליגה
 609 ........................................................................ תחתון בית – דרום לאומית' ב נערות ליגת

 610 ................................................................................... עליון בית: לאומית' ב נערות ליגה

 611 ............................................................................................. 'ב לנערות המדינה אליפות

 612 .................................................................................................. צפון-ב נערות 503 ליגה
 614 ................................................................................................. חיפה' ב נערות 504 ליגה

 617 .............................................................................................. שרון  -' ב נערות 505 ליגה
 619 ................................................................................................ מרכז -'ב נערות 506 ליגה

 621 ............................................................................................. ירושלים ב רותנע 507 ליגה
 622 ...................................................................... 507, ירושלים' ב נערות ליגה: שלישי סבוב

 623 ............................................................................................... דרום -' ב נערות 508 ליגה
 624 .......................................................................... 508, דרום' ב נערות ליגה: שלישי סבוב

 625 ..................................................................................... מחוזית' ב נערות ליגה – סל גמר

 626 ........................................................................................ עליון גליל-'א סל קט 551 ליגה
 627 ................................................................... 551, עליון גליל' א סל קט ליגה: שלישי סבוב

 628 ................................................................................................ צפון-'א סל-קט 552 ליגה
 630 ................................................................................................ גלבוע-א סל קט 553 ליגה
 632 ............................................................................................... עמקים א סל קט 554 ליגה

 634 ............................................................................................. יזרעאל' א סל קט 555 ליגה

 636 ............................................................................................... מפרץ-'א סל קט 556 ליגה
 638 ............................................................................................... זבולון-'א סל קט 557 ליגה
 640 .............................................................................................. א חיפה-א סל קט 558 ליגה

 641 ...................................................................... 558', א חיפה' א סל קט ליגה: שלישי סבוב

 642 ............................................................................................. ב חיפה-'א סל קט 559 ליגה

 644 ............................................................................................... דרהח-'א סל קט 560 ליגה
 646 .............................................................................................. שומרון-א סל קט 561 ליגה

 648 ............................................................................................... נתניה-'א סל קט 562 ליגה
 650 ............................................................................................... שרון-'א  סל קט 563 הליג

 652 ............................................................................................... רעננה-'א סל קט 564 ליגה
 654 ...................................................................................... 'א תקוה פתח-א סל קט 565 ליגה
 656 ....................................................................................... ב תקוה פתח-א סל קט 566 ליגה

 658 .................................................................................................... דן-'א סל קט 567 ליגה
 660 ............................................................................................. א  א"ת' א סל קט 568 ליגה

 662 ....................................................................................... ב  אביב תל-'א סל קט 569 ליגה
 664 ............................................................................................ א מרכז-'א  סל קט 570 ליגה
 666 ............................................................................................. ב מרכז'  א סל קט 571 ליגה
 668 ........................................................................................... מודיעין -'א סל קט 572 ליגה
 670 ......................................................................................... א ירושלים א סל קט 573 ליגה

 671 .................................................................. 573', א ירושלים' א סל קט ליגה: שלישי סבוב
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 672 ......................................................................................... ב ירושלים-א סל קט 574 ליגה
 673 .................................................................. 574', ב ירושלים' א סל קט ליגה: שלישי סבוב

 674 ....................................................................................... יהודה מטה-'א סל קט 575 ליגה
 675 .................................................................. 575, יהודה מטה' א סל קט ליגה: שלישי סבוב

 676 .............................................................................................. שורק -'א סל-קט 576 יגהל
 678 ............................................................................................ אשדוד -'א סל קט 577 ליגה
 680 ............................................................................................. א דרום -א סל קט 578 ליגה
 682 .............................................................................................. ב דרום-א סל קט 579 ליגה

 683 ...................................................................... 579', ב דרום' א סל קט ליגה: שלישי סבוב

 684 ................................................................................................... נגב-'א סל קט 580 ליגה
 686 ................................................................................................. צפון-'ב סל קט 651 ליגה
 688 .............................................................................................. עמקים- ב סל קט 652 ליגה
 690 ................................................................................................ מפרץ-ב סל קט 653 ליגה

 691 ......................................................................... 653, מפרץ' ב סל קט ליגה: שלישי סבוב

 692 ................................................................................................. חיפה-ב סל-קט 654 ליגה

 694 ......................................................................................... א שומרון -'ב סל קט 655 גהלי
 696 ............................................................................................... חדרה -'ב סל קט 656 ליגה

 698 ......................................................................................... 'ב שומרון-'ב סל קט 657 ליגה
 700 ................................................................................................ שרון-'ב סל קט 658 ליגה
 702 ........................................................................................... 'א רעננה-'ב סל קט 659 ליגה

 704 .......................................................................................... 'ב רעננה-' ב סל קט 660 ליגה
 705 ..................................................................... 660', ב רעננה' ב סל קט ליגה: שלישי סבוב

 706 ..................................................................................... 'א תקוה פתח-'ב סל קט 661 ליגה
 708 .............................................................................................. 'ב ת"פ' ב סל קט 662 ליגה
 710 .................................................................................................... דן-'ב סל קט 663 ליגה

 712 ................................................................................................. א''ת-'ב סל קט 664 ליגה

 714 ................................................................................................ מרכז-'ב סל קט 665 ליגה
 716 ............................................................................................... שפלה-'ב סל קט 666 ליגה
 718 ................................................................................................ שורק  ב סל קט 667 ליגה

 720 ........................................................................................... מודיעין -'ב סל קט 668 ליגה
 722 ........................................................................................... ירושלים-'ב סל קט 669 ליגה

 723 ..................................................................... 669, ירושלים' ב סל קט ליגה: שלישי סבוב

 724 ....................................................................................... יהודה מטה -'ב סל קט 670 ליגה

 725 .................................................................. 670, יהודה מטה' ב סל קט ליגה: שלישי סבוב

 726 ................................................................................................ דרום-'ב סל קט 671 ליגה
 728 ..............................................................................................אשקלון-ב סל קט 672 ליגה
 730 .................................................................................................... נגב ב סל קט 673 ליגה
 732 ..................................................................................................... צפון -ילדות 751 ליגה

 734 .................................................................................................... מפרץ ילדות 752 ליגה
 736 ................................................................................................... עמקים ילדות 753 ליגה

 738 .................................................................................................... חיפה -ילדות 754 ליגה
 741 .................................................................................................. שומרון ילדות 755 ליגה
 743 ................................................................................................. א שרון  ילדות 756 ליגה
 745 ................................................................................................. 'ב שרון ילדות 757 ליגה
 747 ........................................................................................................ דן -ילדות 758 ליגה
 749 ............................................................................................... אביב תל  ילדות 759 ליגה



13 

 

 751 ..................................................................................................... מרכז ילדות 760 ליגה
 753 .................................................................................................... דרום  ילדות 761 ליגה
 755 ....................................................................................................... נגב  ילדות 762 ליגה

 757 ................................................................................ (המחוזות כל) הנחיות – ילדות ליגה

 758 ............................................................................................ צפון   בנות סל קט 801 ליגה
 759 ....................................................................... 801, צפון בנות סל קט ליגה: ישישל סבוב

 760 ........................................................................................... גלבוע  בנות סל קט 802 ליגה
 761 ..................................................................... 802, גלבוע בנות סל קט ליגה: שלישי סבוב

 762 ............................................................................................ חיפה -בנות סל קט 803 ליגה

 764 .......................................................................................... שומרון-בנות סל קט 804 ליגה
 766 ............................................................................................ שרון  בנות סל קט 805 ליגה
 768 ............................................................................................... דן   בנות סל קט 806 ליגה
 770 .......................................................................................... 'א א"ת בנות סל קט 807 ליגה

 772 .......................................................................................... 'ב א"ת בנות סל קט 808 ליגה
 774 ............................................................................................. מרכז בנות סל קט 809 ליגה

 776 ............................................................................................. דרום בנות סל קט 810 ליגה
 778 ................................................................................................ נגב בנות סל קט 811 ליגה

 780 ............................................................................... (המחוזות כל) הנחיות – בנות סל קט

 781 ............................................................................................ 900, לגברים המדינה גביע

 782 ............................................................................................ 901  ,לנשים המדינה גביע

 783 ............................................................................................ 902, לגברים האיגוד גביע

 785 .................................................................... 903(, ל"ז פסח. א ש"ע) לנשים האיגוד גביע

 786 ............................................................................................. 904', ב ליגה האיגוד גביע

 788 .................................................................. 905(, ל"ז, דר יגאל ש"ע) לנוער המדינה גביע

 789 .............................................................................................. 906, לנוער האיגוד גביע

 791 ...................................................... 907(, ל"ז, קאופמן יורם ש"ע' )א לנערים המדינה גביע

 792 ......................................................................................... 908', א לנערים האיגוד גביע

 794 ........................................................................................ 909', ב לנערים המדינה גביע

 796 .......................................................... 910(, ל"ז, פלס נאוה ש"ע' )א לנערות המדינה גביע

 797 .............................................................911(, ל"ז זייף אברהם ש"ע) לילדים המדינה גביע

 800 .......................................................... 912(, ל"ז נאתכו נילי ש"ע' )ב לנערות המדינה גביע

 801 ............................................................................................ 913, לילדות ההמדינ גביע

 802 ..................................................................................... 2017/18 עונת – אירופה גביעי

 802 .......................................................................................................... גברים – יורוליג
 803 .................................................................................................................... יורוקאפ

 804 ................................................................................................... א"פיב האלופות גביע
 805 ......................................................................................................... א"פיב יורופקאפ

 806 ........................................................................................................... ישראל נבחרות

 806 ...................................................................................... גברים - העולם אליפות תאריכי
 806 ...................................................................................... נשים - אירופה אליפות תאריכי

 

 

 א.ג.נ.
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יות גביעי המדינה וגביעי האיגוד בעונת המשחקים כולל את תוכנית משחקי כל הליגות, תוכנזה  /ספרדיסק
מגרשים, מען למכתבים, ב"כ הקבוצות, מספרי טלפון, מספרי פקס  –, וכן את כתובותיהן של כל הקבוצות 2017/18

כמו כן, יש רשימת מיילים של הקבוצות. ומספר טלפון נייד )המספר הראשון הוא טלפון והמספר השני פקס(. 
תבקשים לבדוק את התוכנית של אותה ליגה בה משתתפת קבוצתם ולהודיע לנו מיידית האחראים לקבוצות מ

במידה וגילו טעות ו/או בכל מקרה שבאותו יום ושעה נקבעו שני משחקים על אותו מגרש, מתוך טעות. במקרים 
 בודדים חרגה ועדת הליגה מימי המשחקים הקבועים, וזאת עקב חגי ישראל. 

דת הליגה לא תאשר שינויים במועדי המשחקים אלא אם הבקשות לשינויים תהיינה אנו מדגישים שוב כי וע
 בהתאם לקבוע בתקנון המשחקים ותגענה למשרדי האיגוד כפי שמחייב תקנון זה.

 

תמצאו גם את סדר העליות והירידות בליגות השונות, פרקים מתקנוני האיגוד אשר לדעתנו חשובים  /בספרבדיסק
 נושאי שיפוט וחוקה ונושאי ועדת הליגה והגביע.ושימושיים לאגודות, 

 

 בספר בנוסחו כזכר נכון הוא וישים גם לנקבה.בדיסק/כל האמור 

 

זה הוצאו מספר תוכניות משחקים לקבוצות. במידה וחל שינוי מסוים  /ספרעד לפרסום דיסק לתשומת לבכם!
וכנית שבתוקף היא אך ורק תוכנית בתוכנית, הרי שינוי זה מופיע בתוכנית המעודכנת בספר המשחקים והת

 המשחקים בספר זה )ולא התוכנית שפורסמה קודם לכן(.

 

 אנו מאחלים לכם הצלחה במשחקים.

 

 יעקב בן שושן  גושןנפתלי 

 מנכ"ל האיגוד  רכז הליגות
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 מבוא והנחיות לקבוצות
 תקן עליות וירידות

 

 
התחתון  מר סל תזכה באליפות המדינה. הקבוצה האחרונה בגמר סל הראשונה בג הקבוצה – ליגת על גברים     .1 

 תרד לליגה לאומית.
הקבוצות האחרונות בגמר סל  2 הראשונה בגמר סל תעפיל לליגת על. הקבוצה –גברים  לאומיתליגה  .2

 התחתון תרדנה לליגה ארצית.
תשחק במשחקי הגמר סל, עונה ( בסיום האזורים 2הקבוצה הראשונה בכל איזור ) -ליגה ארצית גברים  .3

בכל איזור  12-ו 11הקבוצות אשר תדורגנה במקומות  2בליגה לאומית גברים.  2018/19בעונת המשחקים 
בכל איזור תתמודדנה בגמר  10הקבוצות שתדורגנה במקום  בליגה א'. 2018/19תשחקנה בעונת המשחקים 

הקבוצות( תשחקנה בליגה ארצית  6ת )מתוך הקבוצות ממקום שני בליגה א' ושתי קבוצו 4סל תחתון עם 
 13. אם מסיבות של בקרה תקציבית תרדנה קבוצות נוספות מלאומית לארצית ויהיו בליגה 2018/19בעונת 

תתמודד בגמר סל   10קבוצות הרי במקרה כזה שלשת הקבוצות האחרונות תרדנה לליגה א' והקבוצה במקום 
 התחתון.

 2018/19( בסיום העונה תשחק בעונת המשחקים אזורים 4אשונה בכל איזור )הקבוצה הר - ליגה א' גברים .4
 בכל איזור תשחקנה בעונת המשחקים  12-ו 11 ,10 בליגה ארצית גברים. הקבוצות שתדורגנה במקומות

הקבוצות של  2בכל איזור תתמודדנה בגמר סל עליון עם  2הקבוצות שתדורגנה במקום  4בליגה ב'.  2018/19
 קבוצות יעלו לליגה ארצית.  2 –הקבוצות  6בליגה ארצית ומתוך  10מקום 

בליגה  2018/19 הקבוצה הראשונה בראש כל איזור בסיום העונה תשחק בעונת המשחקים  - ליגה ב' גברים .5
 א' גברים. אין ירידות מליגה ב'.

פת ישראל לעונת הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון במשחקי הגמר סל תוכרז כאלו - ליגת על נשים .6
בליגה תשחק בעונת המשחקים בבית התחתון  במקום האחרוןאשר תדורג  הקבוצה. 2018/19המשחקים 

 בליגה לאומית נשים. 2018/19
 2 בליגת על נשים. 2018/19 תשחק  בעונת  המשחקים  בגמר סל הקבוצה הראשונה  - ליגה לאומית נשים .7

קבוצת האקדמיה לא נחשבת בליגה ארצית נשים. 2018/19 בעונת המשחקים נהתשחק האחרונות הקבוצות
 במניין העולות לגמר סל או היורדות לליגה ארצית. 

קבוצות המנצחות בגמר סל  2למשחקי הגמר סל, הקבוצה הראשונה בכל מחוז תעלה  – ליגה ארצית נשים .8
קבוצות, תרדנה רק  12 לליגה א', בליגה של נהבכל מחוז תרד יעלו ללאומית. שתי הקבוצות האחרונות,

 קבוצה אחת לליגה א'.
 הקבוצה הראשונה, מכל מחוז, תעלה לליגה ארצית נשים – ליגת א' נשים .9

תרדנה  2017/18הקבוצה הראשונה, במשחקי הגמר סל, תזכה באליפות המדינה.  בתום עונת  – ליגת על נוער.   10
קבוצות  2ת הן בכל מקרה הקבוצות שיש להן מששת הקבוצות היורדו 3קבוצות לליגה לאומית לנוער.  6

הקבוצה האחרונה, בכל מחוז, שלא מבין קבוצות  בליגה: מכבי חיפה, הפועל ירושלים ומכבי ראשון לציון.
מכבי חיפה, הפועל ירושלים ומכבי ראשון לציון, תרד ליגה והקבוצות לפני אחרונות, מכל מחוז שלא מבין 

 3-ם ומכבי ראשון לציון, תשחקנה ביניהן בסדרת גמר סל בשיטה הטוב מקבוצות מכבי חיפה, הפועל ירושלי
 משחקים והמפסידה תרד אף היא ללאומית.

הקבוצות האחרונות, בכל מחוז  2הקבוצה הראשונה, בכל מחוז, תעלה לליגת על לנוער. – ליגה לאומית לנוער . 11
הקבוצות האחרונות,  2יגה לנוער לאומית. תרדנה לליגה נוער ארצית. הקבוצה הראשונה, בכל מחוז, תעלה לל

 בכל מחוז, תרדנה לליגה נוער ארצית.
הקבוצות האחרונות, בכל  3הקבוצה הראשונה, בכל מחוז, תעלה לליגה לנוער לאומית.  – ליגה ארצית לנוער .12

 קבוצות לליגה מחוזית. 2קבוצות, תרדנה רק  12מחוז, תרדנה לליגה נוער מחוזית. בליגה של 
 2018/19הקבוצות אשר תדורגנה במקום הראשון בכל איזור תשחקנה בעונת המשחקים  - ליגה מחוזית לנוער .13

 צית לנוער. אין ירידות מליגה זו.בליגה אר
תוכרז כאלופת המדינה  2018/19הקבוצה שתדורג במקום הראשון בגמר סל בעונת  -א' ליגה לאומית לנערים  .14

המקומות האחרונים בכל מחוז בבית התחתון, תרדנה לליגה ארצית  4-נה ב. הקבוצות אשר תדורגלנערים
 הקבוצות במקום התשיעי תשחקנה בגמר סל כשהקבוצה הראשונה בן תישאר בליגה. 3  לנערים א'.

הקבוצות האחרונות בכל מחוז  2בכל מחוז תעלה ללאומית.  הקבוצה הראשונה – ליגה ארצית לנערים א' .15
 קבוצות לליגה מחוזית. 3קבוצות תרדנה  13בליגה בת  ית.תרדנה לליגה מחוז
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ית תעלה לליגה ארצ 2017/18הקבוצה הראשונה בכל איזור בעונת המשחקים  - א' ליגה מחוזית לנערים .16
 לנערים. אין ירידות מליגה זו.

קבוצה ה –שתי הקבוצות הראשונות בכל מחוז, תעלנה למשחקי הגמר סל  – ליגה לאומית לנערים ב' .17
 13הראשונה בגמר סל תזכה באליפות המדינה. שתי האחרונות, בכל מחוז, תרדנה לליגה מחוזית, בליגה בת 

 קבוצות למחוזית. 3קבוצות תרדנה 
 הראשונה בכל מחוז תעלה לליגה נערים ב' לאומית. הקבוצה - ב' מחוזית ליגה לנערים .18
 תוכרז כאלופת המדינה. 2017/18 קום הראשון בגמר סל בעונתהקבוצה שתדורג במ - ליגה לנערות א' לאומית .19

ניין מקבוצת האקדמיה אינה נחשבת ב לליגה נערות א' מחוזית. נהתרד בכל מחוז ותהאחרונ ותהקבוצ 2
 העולות לגמר סל או היורדות לליגה מחוזית.

לליגה נערות א' תעלה  ,2017/18בעונת  ,הקבוצה שתדורג במקום הראשון בכל איזור - ליגה נערות א' מחוזית .20
 לאומית. אין ירידה מליגה זו. 

תוכרז כאלופת המדינה,  2017/18הקבוצה שתדורג במקום הראשון בגמר סל בעונת  - ליגה נערות ב' לאומית .21
 קבוצות, תרד רק קבוצה אחת. 9בליגה של  לליגה נערות ב' מחוזית. נהתרד בכל מחוז ותהאחרונות קבוצה 2

למשחקי הגמר   תעלה 2017/18הקבוצה שתדורג במקום הראשון בכל איזור בעונת  - לנערות ב' מחוזיתליגה  .22
 הקבוצות הראשונות בגמר סל תעלנה לליגה לאומית. 4סל. 

ותעלה תוכרז כאלופת האיזור. הקבוצה שתדורג במקום הראשון בכל איזור  - ליגה ילדים א' לאומית .23
הקבוצות האחרונות, מכל איזור, תרדנה  3 ר סל תזכה באליפות המדינה.אלופת הגמ –למשחקי הגמר סל 

 קבוצות לליגה מחוזית. 2קבוצות תרדנה  12לילדים א' מחוזית. בליגה של 
תעלה לילדים א'  2017/18בכל איזור בעונת הקבוצה שתדורג במקום הראשון  - ליגה ילדים א' מחוזית .24

 לאומית.
. אין אזורהתוכרז כאלופת  2017/18שתדורג במקום הראשון בכל איזור בעונת  הקבוצה - ליגה ילדים ב' .25

 ירידה מליגה זו.
. אין ירידה  תוכרז כאלופת אזורה 2017/18הקבוצה שתדורג במקום הראשון בכל איזור בעונת  – ליגה ילדות .26

 מליגה זו.
תוכרז כאלופת  2017/18זור בעונת הקבוצה שתדורג במקום הראשון בכל אי)בנים/בנות(  – סל-ליגה קט .27

 . אין ירידה מליגה זו.אזורה
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 פרקים מתקנות איגוד הכדורסל
 תקנון משחקי האליפות

 

 רישום שחקנים .1
קבוצה רשאית לשתף בשורותיה אך ורק שחקנים שנרשמו כחוק ואשר הוצא להם כרטיס שחקן בר תוקף  א.

 לעונה השוטפת.
 20-לאומית גברים לא תהא רשאית לרשום בשורותיה יותר מו גת על גבריםקבוצה בליגה לבוגרים למעט לי (1)

שחקנים.  25-שחקנים. קבוצה בליגה לנשים, נוער, נערים ונערות א' לא תהא רשאית לרשום בשורותיה יותר מ
 שחקנים.  15-לא תהא רשאית לרשום בשורותיה יותר מונשים ולאומית גברים קבוצה בליגת על גברים 

 ,סל בלבד. קבוצה המשחקת בליגה לילדים-( לא יחול על קבוצה בליגה לילדים וקט1לעיל בס"ק ) האמור (2)
 סל תוכל לרשום בשורותיה שחקנים ללא הגבלה במספר.-וקט

קבוצה רשאית לבטל חידושי הרשמות שחקנים אשר לא השתתפו במשחקי הקבוצה או נרשמו בטופסי  (3)
  של הליגה בה הם משחקים.השני ות לפני תחילת הסיבוב המשחקים בעונה השוטפת עד שלושה שבוע

ת, רשאי להשתתף בתחרויות תו ומחזיק בכרטיס שחקן מאושר לעונה השוטפדשחקן הרשום כחוק באגו ב.
 קבוצתו.

 רשום באגודה אחת בלבד. שחקן יכול להיות ג.
קשה לקבלת אזרחות לפני שחקן אשר הוכיח שהגיש ב פי חוק השבות(-רישום שחקן מתאזרח )עולה חדש על ד.

המועד שנקבע להרשמות שחקנים באותה עונה לאותה ליגה ושבקשת ההרשמה הוגשה למשרדי האיגוד לפני 
רשם באיגוד הכדורסל, אבל יקבל את יתום המועד לרישום שחקנים לאותה ליגה באותה עונה, יוכל לה

ם המעידה על אזרחותו הישראלית כרטיס השחקן רק לאחר שימציא למשרדי האיגוד תעודה של משרד הפני
(. דוגמא של תעודת האזרחות אשר על השחקן להמציא למשרדי 15)סעיף  1952לפי חוק ההתאזרחות תשי"ב 

פי חוק השבות, על הקבוצה לצרף -האיגוד מצורפת בזה, בנוסף לכך, הרי לשם הרשמת שחקן עולה על
מארה"ב צריך לצרף כרטיס חובב להרשמתו גם שחרור מההתאחדות הקודמת בחו"ל. שחקן עולה 

רשם בקבוצתו או ימההתאחדות האמריקאית. שחקן בליגת על גברים ונשים ולאומית גברים ונשים יוכל לה
לעבור מקבוצתו לקבוצה אחרת בליגת על גברים ונשים ולאומית גברים ונשים גם בתנאי שעמד בהוראות חוק 

אישור מתאים לכך מרשויות צה"ל. קבוצה המבקשת ( )נוסח משולב( והביא 1952שירות ביטחון תשי"ב )
( )נוסח משולב( כאמור 1952לרשום בשורותיה שחקן אשר לא עמד בתנאי הוראות חוק שירות ביטחון תשי"ב )

פי התקנון. דוגמא של תעודת -לעיל תוכל לעשות זאת אך ורק במסגרת השחקנים הזרים המותרים לה על
 האזרחות מופיעה בספר זה.

 לפני  שעות 24באיגוד אם יביא את הבקשה לרישום שחקן למזכירות האיגוד עד  םלהירשיוכל  חדש שחקן .ה
 שקיבל את כרטיס השחקן   תחילת המשחקים של אותה עונה ויוכל להשתתף במשחקים רק לאחר

 לאומית גברים(.ו ממזכירות האיגוד )מתייחס לליגת על נשים

שחקנים ישראלים צעירים שחייבים  5טופס המשחק לפחות בליגה לאומית גברים כל קבוצה חייבת לרשום ב .ו
)כולל ואילך(, אין חובת שיתוף שחקן צעיר  01/10/93להיות נוכחים ולבושים במגרש )שחקנים שנולדו מיום 

 במשחק עצמו.

רשם בתנאים הבאים: אם נרשם שחקן כנ"ל עד יהמשתתפים בליגה ארצית, א', ב' יוכלו להחדשים שחקנים  .ז
רשם, יוכל לשחק מיד כאשר יהיה בידו כרטיס יפתיחת סבוב ב' באותה ליגה בה הוא מבקש להשבוע לפני 

 השחקן.
סל, ילדים, -רשם לקבוצות קטיושחקנים  אשר מבקשים להא' נשים ארצית נשים, לאומית ושחקניות בליגה  .ח

רטיס השחקן ויוכלו להשתתף מיד לאחר שקיבלו את כ ליגהרשם בכל תקופת הינערים ונוער יוכלו לה
 במשחקי גמר סל לא יתאפשר רישום. ממזכירות האיגוד.

 שחקן יוכל לשחק רק בליגה אליה הוא משתייך. .ט
בכל הליגות לקט סל, ילדות, ילדים, נערות, נערים ונוער תוכל כל קבוצה לרשום מספר בלתי מוגבל של  י.

ושהם לומדים לפחות שנתיים  שנה 18שחקנים שאינם אזרחים ישראליים ובתנאי שגילם לא עולה על 
 במסגרת מערכת החינוך בישראל.התקנה הנ"ל תחול גם על שחקנים בעלי דרכון דיפלומטי.

על אף האמור לעיל בסעיף ט' יוכל שחקן הרשום בקבוצת נוער, נערות ונערים לשחק גם בליגה נוספת בוגרת  .יא
ה. שחקן הרשום בליגה לילדים וגילו מעל שנה וכרטיסו יוחתם בחותמת מתאימ 14יותר, בתנאי שגילו מעל 

שנה, יהיה רשאי לשחק גם במשחקי קבוצת הנערים של אגודתו, בתנאי שכרטיסו יוחתם בחותמת  12
סל יהיה רשאי לשחק גם במשחקי קבוצת ילדים של אגודתו בתנאי -מתאימה. שחקן הרשום בליגה לקט
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שחקן ב' אינו רשאי לשחק גם בנערים א'. שחקן הרשום בליגה נעריםשכרטיסו יוחתם בחותמת מתאימה.
רשאי לשחק  אינוסל ב' -רשאי לשחק גם בליגה ילדים א'.שחקן הרשום בליגה קט אינוהרשום בליגה ילדים ב' 

שחקנים בליגה נערים, ילדים וקט סל שהם ילידי דצמבר או חריגי גיל לא יוכלו לשחק גם סל א'.-גם בליגה קט
 בליגה נוספת בוגרת יותר.

וסף חייב להמציא חתימת אחד מהוריו או חתימת אחד מאפוטרופסיו החוקיים בנ 18שחקן למטה מגיל  .יב
 לחתימתו הוא על טופס ההרשמה.

שחקן הרשום בקבוצה כחוק אינו רשאי להשתתף באימונים ו/או במשחקי אימון של קבוצה אחרת מזו בה  .יג
 ל הקבוצה בה הוא רשום כחוק.כתב שהוא רשום כחוק מבלי שקיבל על כך אישור מראש וב

ארצית נשים וליגה א' נשים רשאית לשתף במשחקים שחקניות שהשנתון לאומית נשים, כל קבוצה בליגה  .טו
גם שחקניות הרשומות בליגה נערות ב' תוכלנה לקבל אישור רשאי לשחק  2002הנמוך ביותר יהיה שנתון 

 2004. שחקניות שנולדו בשנים 2002 שהן נולדו בשנת ארצית נשים וא' נשים רק בתנאילאומית נשים, בליגה 
ארצית נשים וליגה א' לאומית נשים, ולשחק בליגה  םוקטנות משנים אלו לא תוכלנה כלל להירש 2003-ו

 נשים.

 חידוש כרטיס שחקן .2
 יסי השחקן שלה לכל עונת המשחקים.כל קבוצה חייבת לחדש את כרט א.
 ם שחקן אשר כרטיסו לא חודש.משחקיקבוצה אינה רשאית לשתף ב ב.
ם לכל קבוצה שהיא רשי, יהיה חופשי בתום עונה זו ויהיה רשאי להמסוימתשחקן שכרטיסו לא חודש בעונה  ג.

 בעונה שלאחריה.
שחקן בליגת על גברים ונשים ולאומית גברים אשר שוהה ברציפות מחוץ לגבולות ישראל תקופה העולה על  ד.

באיגוד הכדורסל, אלא אם תודיע קבוצתו למזכירות האיגוד במכתב רשמי,  שישה חודשים, תבוטל הרשמתו
שהיא מבקשת להכריז על שחקן זה כשחקן מוקפא. שחקן מוקפא כאמור לעיל יחודש כרטיסו מיד עם שובו 

של  4יום לאחר שובו לישראל מתום מחזור  60ארצה תוך ארבעת המחזורים הראשונים של סיבוב א' ו/או 
קן המוקפא באיגוד שלא יופיע ברשימת השחקנים בקבוצתו בתחילת העונה תבוטל הרשמתו. סיבוב א'. שח

 ש"ח. 640מחיר חידוש שחקן מוקפא הוא 
כל קבוצה רשאית לבטל חידושי הרשמות שחקנים שלא השתתפו במשחקי הקבוצה או נרשמו בטופס  ה.

תום ליגת על ולאומית גברים  עד המשחקים של הליגה בה הם משחקים בעונה השוטפת בכל הליגות, למעט 
. קבוצות מליגת על גברים ונשים ולאומית גברים יהיו רשאיות לבטל הרשמה של שחקן מועד ההעברות הנוסף

תום מועד ההעברות שנרשם באיגוד באותה תקופת הרשמות ובלבד שיקבלו לכך את הסכמת השחקן וזאת עד 
רישום כאמור, הוא המצאת אישור בכתב מהשחקן  באותה הליגה בה רשום השחקן. תנאי לביטול הנוסף

שאין לו התנגדות לביטול רישומו והחזרת הכרטיס לאיגוד. שחקן כאמור לעיל יגרע אוטומטית בתום העונה 
 כל קבוצה בעונת המשחקים שלאחריה.רשם כשחקן חדש בימרשימת השחקנים של הקבוצה ויהיה רשאי לה

ת חידוש הרשמת השחקן/העברה/רישום חדש גם בדיקות רפואיות על כל הקבוצות בכל הליגות לצרף בע ו.
המאשרות כי השחקן בריא ורשאי לשחק כדורסל. יש לצרף טופס בדיקה של איגוד הכדורסל. ללא בדיקה 

רפואית כאמור לא יחודש כרטיס השחקן והשחקן לא יוכל להשתתף במשחקים.הבדיקות חייבות להתבצע 
 ע"פ חוק הספורט של מדינת ישראל. ו ע"י משרד הבריאות,רק בתחנות לרפואת ספורט שאושר

 אבדן כרטיס שחקן .3
רה שחקן אשר כרטיסו אבד, חייב להודיע על כך למזכירות האיגוד ולמשטרה. את אישור ההודעה למשט א.

 ימציא השחקן למזכירות האיגוד.
 .ש"ח 70  אל ההודעה כאמור לעיל בס"ק א' יש לצרף תמונת פספורט וסך של ב.
 ן אשר שלח הודעה כנ"ל כרטיס חדש.מזכירות האיגוד תכין לשחק ג.
פעמי עד להוצאת כרטיס חדש -במידה ויהא צורך בכך, תמציא מזכירות האיגוד לקבוצה אישור זמני חד ד.

 במקום הכרטיס שאבד.

 העברות שחקנים .4
 העברת שחקן תהיה חוקית בהתמלא כל החוקים הבאים: א.

ידי מילוי חלק א' של טופס ההעברה ושחרור וחתימת חלק -השחקן כחוק תשחרר אותו עלהאגודה בה רשום  (1)
 י שני מורשי החתימה החוקיים של האגודה בצירוף חותמת האגודה."א' ע

השחקן יחתום על חלק ב' של הטופס הנ"ל לאחר שימלא בדייקנות את כל הפרטים המופיעים בו. שחקן אשר  (2)
סיו החוקיים בנוסף על וחייב בחתימת אחד מהוריו או חתימת אחד מאפוטרופיהיה  18גילו מתחת לגיל 

 חתימתו על טופס השחרור וההעברה.
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ידי שני -האגודה אליה ברצון השחקן להצטרף תמלא את חלק ג' של הטופס הנ"ל ותחתום רק על חלק ג', על (3)
 מורשי חתימה חוקיים שלה, ובצירוף חותמת האגודה.

חר ששלושת חלקיו מולאו ונחתמו כאמור לעיל יומצא למזכירות האיגוד על ידי האגודה הטופס הנ"ל לא (4)
 כרטיס שחקן ותמונת פספורט נוספת.אליה מצטרף השחקן ובצירוף 

 י האיגוד אך ורק בתקופת ההעברות.יד-העברת שחקנים מאגודה לאגודה תאושר על ב.
 תקופת ההעברותאותו השחקן באותה האיגוד יאשר העברה אחת בלבד של  ג.
ילדות   ,נוער, נערים, נערות, ילדיםא' נשים, בליגות ארצית גברים, א' גברים, ב' גברים, ארצית נשים,   (1) .ד

 .סל תהיה תקופת העברות נוספת בכל עונה-וקט
פני פתיחת ל של כל ליגה ותסתיים עד שבוע  3-מחזור ההתקופת ההעברות הנוספת תחל לאחר   (2)       

שעות לאחר רישומו(.בתקופת העברות הנוספת יהיו רשאים  48)שחקן יוכל לשחק  השני בכל ליגה הסיבוב
 .לעבור רק שחקנים הרשומים בליגות אלו בלבד

 ההגבלות שהיו עד היום יישארו:  (3)         
לאומית  'וארצית, נערים ב' לאומית וילדים א וליגה נערים א' לאומית ,עלהגבלת כמות העברות בליגה נוער  

)של הקיץ( ועוד פעם  של שחקן כפרט שיכול לעבור רק פעם אחת בתקופת ההעברות הרגילה והגבלת העברות
ברור ששחקן  לא יכול כל מחזור (. 3החל ממחזור  אחת בלבד בתקופת ההעברות הנוספת )במהלך סיבוב א'

גת על נשים לא ת גברים ולימליגת על וליגה לאומי ההגבלה ששחקןלעבור ולשחק כל שבוע בקבוצה אחרת.
)שחקן יוכל לעבור רק באישור ועדת  ( לא שונתה21מעל גיל  הנמוכות )למעט שחקנים יכול לעבור לליגות

חריגים(.קבוצה, בליגה על נשים, רשאית להעביר שחקנית אחת לליגה לאומית )אחת לכל קבוצה( ללא הגבלת 
ברות, מליגה על ללאומית נשים, הם לפי התקנון הקיים, של הליגה הלאומית.יתר הע 5גיל,   וזאת עד מחזור 

 ללא שינוי.
 

 

 תקנון ההעברות
 לאומית גברים ו לליגת על נשים

 
העברת שחקנים מאגודה לאגודה בכל הליגות תהא מותרת אך ורק בתקופת ההעברות )להלן: "תקופת  א.

תתבצע   נשים, ולאומית גברים העברות"( העברת שחקנים ישראלים בתקופת ההעברות, בקבוצות  ליגת על
 אך ורק בהתאם להוראות של תקנון זה.

ליגה לאומית גברים, תהא תקופת העברות נוספת )להלן "תקופת ההעברות  לקבוצות ליגת על נשים, ב.
 הנוספת"( בה יהיו רשאים לעבור שחקנים בין הקבוצות בליגות הנ"ל ומיתר הליגות לליגות הנ"ל.

בלבד,  שחקניות שתי הנוספת עד ההעברות על נשים, תוכל לקלוט בשורותיה בתקופת קבוצה בליגת   (1) ג.
קבוצה בליגה לאומית גברים תוכל לקלוט  לרשום בשורותיה.  לה שמותרהשחקניות  כמותוזאת במסגרת 

 בתקופת ההעברות הנוספת שלשה שחקנים.
 וצתו בתקופת לא ניתן להעביר בתקופת ההעברות הנוספת שחקן אשר נקלט בקב  (2) 

גברים וליגת על נשים שחקן שיועבר בתקופת ההעברות הנוספת לקבוצה בליגה לאומית  ההעברות הנוספת.
 24יהיה רשאי לשחק בקבוצתו החדשה במחזור הקרוב להעברתו ובלבד שטופס ההעברה יומצא לאיגוד עד 

ק במחזור המשחקים הראשון, שעות לפני מועד המשחק. יומצא הטופס במועד מאוחר יותר יוכל השחקן לשח
 לאחר המחזור הקרוב להמצאת טופס ההעברה.

לאומית גברים ו נשים ההעברות הנוספת, הינה להעברת שחקנים בליגות על למען הסר כל ספק, תקופת  (3)         
 ובמסגרת הליגות הנ"ל בלבד, ולא תתאפשר העברת שחקנים לליגות הנמוכות.

 שאלות משנה בתקופת ההעברות הנוספת, בהתאם להוראות התקנון.ניתן לבצע השאלות וה  (4) 
בתקופת ההעברות הנוספת, תהא קבוצה רשאית גם לרשום בשורותיה שחקן חדש, אשר לא שיחק   (5) 

באותה עונה בכל קבוצה אחרת, ורישום כאמור יבוא במכסת ההעברות המותרות, בתקופת ההעברות 
 הנוספת.

שום שחקן ישראלי שנפצע פציעה )למעט ליגה על גברים(,  אשר הועדה הרפואית קבוצה שבשורותיה ר   (6) 
יום לפחות )להלן "השחקן  30של איגוד הכדורסל אישרה כי פציעה זו תגרום  "להשבתתו" לתקופה של 

הפצוע"(, תוכל להחליפו בשחקן ישראלי אחר )להלן: "השחקן המחליף"(, עד חמישה מחזורים לפני סיום 
ירה בתנאי שטרם מילאה הקבוצה את מכסת ההעברות וההרשמות ובכפוף לשאר הוראות הליגה הסד
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יום לפחות(, אין בכך כדי  30התקנון. במידה  וישוב השחקן הפצוע לשחק באותה עונה )לאחר "השבתה" של 
 למנוע מהשחקן המחליף להמשיך ולשחק בקבוצה עד לסיומה של אותה עונה.

שחקן זר שנפצע פציעה )למעט ליגה על גברים(, אשר הועדה הרפואית של  קבוצה שבשורותיה רשום   (7) 
יום לפחות )להלן: "השחקן הזר  30איגוד הכדורסל אישרה כי פציעה זו תגרום "להשבתתו" לתקופה של 

הפצוע"(, תוכל להחליפו זמנית בשחקן זר אחר )להלן: "השחקן הזר המחליף"(, בכפוף לשאר הוראות 
והיה אם השחקן הזר  .המועד האחרון להחלפת זרים באותה ליגההחלפה תיעשה עד התקנון, ובלבד שה

הפצוע לא ישוב לשחק באותה קבוצה בעונה בה יהיה השחקן הזר המחליף רשאי להמשיך ולשחק בקבוצה. 
במקרה כאמור, תחשב החלפת השחקן הזר הפצוע בשחקן הזר המחליף במניין ההחלפות המותרות בהתאם 

ון. היה אם השחקן הזר הפצוע חזר לשחק, יפסיק המחליף את שירותיו בקבוצה. במקרה להוראות התקנ
מחזורים  3בליגת על נשים ניתן להחליף שחקנית זרה פצועה עד  כאמור לא תחשב העברתו במכסת ההעברות.

 לפני תום הליגה הסדירה.
תיהן, בתקופת ההעברות הנוספת, קבוצות בליגת על נשים ולאומית גברים יהיו רשאיות להעביר לשורו   (8) 

שחקן זר אשר היה רשום כדין בקבוצה אחרת, בתנאי שיוגש טופס ההעברה כדין ובכפוף למילוין של יתר 
 הוראות התקנון. בכל מקרה יהיה רשאי שחקן זר לעבור רק פעם אחת בתקופת ההעברות הנוספת.

רים לפני תום הליגה הסדירה,  תקופת מחזו 3תקופת ההעברות הנוספת בליגת על נשים תסתיים    (9) 
, שחקנים זרים מחזורים לפני תום הליגה הסדירה 5ההעברות הנוספת בליגה לאומית גברים תסתיים 

מהמועד האחרון להעברות בליגה לאומית  החל גברים, וישראלים לא יוכלו לעבור מליגה לאומית לליגת על 
 גברים. 

 

 השאלת שחקנים .5
 ה אחרת לתקופה של עונה אחת בלבד.ופת ההעברות להשאיל שחקן או שחקנים לקבוצקבוצה רשאית בתק א.
ש במשרדי האיגוד השאלת שחקנים כאמור לעיל תעשה באמצעות טופס השאלה מיוחד אותו ניתן לרכו ב.

 בתקופת ההעברות.
 העונה אוטומטית לקבוצת האם שלו. שחקן מושאל יחזור בתום ג.
שנה. )לליגת על גברים בלבד ניתן  24רק שחקן או שחקנית שטרם מלאו לו כשחקן מושאל יכול להיות  ד.

               שנה(. 26להשאיל שחקנים עד גיל 

 הרשמה כפולה .6
 שורותיה שחקן הרשום באגודה אחרת.אגודה אינה רשאית לרשום ל א.
נון המשמעת ובנוסף אגודה אשר עברה ביודעין על ההוראה הנ"ל תוענש בהתאם להוראות המפורטות בתק ב.

 "ל, בטרם נגלה דבר רישומו הכפול.לכך תפסיד בהפסדים טכניים את כל המשחקים בהם שותף הנ
במידה ואגודה שיתפה שחקן אשר נמצא ברישום כפול במשחקים מטעמה, והתברר לבית הדין המשמעתי  ג.

וטלו כל תוצאות שהשיתוף נעשה בתום לב ובלי שהקבוצה ידעה כי השחקן רשום באגודה אחרת, יב
המשחקים בהם ניצחה הקבוצה ובהם שותף השחקן, ובמקומם יקבעו משחקים חוזרים אך האגודה תהא 

 הנסיעה של הקבוצות היריבות.מהוצאות  50%חייבת לכסות 

 שחקנים בהסגר .7
ן, שחקן הנמצא בהסגר אינו רשאי להשתתף בתחרות כלשהיא )אליפות, גביע, משחק ידידותי, משחקי אימו א.

משחקים בינלאומיים וכד'( וכן להתאמן בקבוצה הרשומה באיגוד הכדורסל בתקופת ההסגר. שחקן הנמצא 
בהסגר אינו רשאי לשחק כדורסל במסגרת מאורגנת כלשהיא בארץ ובחו"ל וכן אינו רשאי להשתתף בתחרות 

ת, אוניברסיטאות, היא בחו"ל כגון משחקים הנערכים במסגרת ליגה של התאחדות לאומית, ליגת מכללולשכ
בתי ספר, כיו"ב. השתתף שחקן הנמצא בהסגר במשחק כלשהוא בניגוד לאמור לעיל, יבוטל הסגרו ויהיה 

 כנס מחדש להסגר רק לאחר תום עונת המשחקים בה הפר את הוראות התקנון.ירשאי לה
ל אגודה שהיא, קיבל השחקן הנמצא בהסגר שחרור מאת אגודתו, יבוטל הסגרו והשחקן יורשה לעבור לכ ב.

 בכפיפות להוראות תקנון זה לגבי העברת שחקנים.
 שנה בלבד. 17החל מגיל  סלהסגר ניתן להיכנ ג.
הסגר או שחרור קטין בעונה, למעט בקבוצות בוגרים סיימו בלבד ש שחקנים 2אגודה יכולה לקלוט לשורותיה  ד.

בליגה נוער או נערים ושחקן נוסף בליגה , שחקן אחד )סעיף זה יהיה סעיף על לגבי הגבלת העברות בקבוצה(
 לילדים. אין הגבלות לגבי שחקני קט סל.

 3-שחקן שעבר בהסגר קטין או בהסגר לאגודה אחרת, האגודה הקולטת תהיה חייבת לקבלו לשורותיה ל ה.
 שנים אם נרשם בגיל ילדים כולל, בגיל נערים לשנתיים, בגיל נוער לשנה אחת.
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אחר שסיים הסגר או שחרור קטין יסיים את העונה באגודה אליה עבר ובתום העונה שחקן שנרשם בקבוצה ל ו.
 יוכל לחזור אך ורק לאגודה ממנה הגיע או לחילופין לעבור לקבוצה בליגה נמוכה יותר.

 ביטול הסגרים .8
 יום מיום כניסתו להסגר. 50תו הקודמת רק לאחר דשחקן רשאי לבטל את הסגרו ולשוב לאגו א.
של שחקן יבוטל רק אם ימציא השחקן למזכירות האיגוד טופס ביטול הסגר כשהוא ממולא וחתום  הסגרו ב.

 כחוק.
שחקן אשר המציא למזכירות האיגוד טופס ביטול הסגר, יורשה להשתתף במשחקי קבוצתו אך ורק החל  ג.

 ו להסגר.יום לאחר היכנס 55היינו מהיום החמישי לאחר היום בו הומצא טופס למזכירות האיגוד, ד

 על תוצאות המשחקים ערעורים .9
ידי אחת הקבוצות אשר השתתפו במשחק נשוא -על תוצאות משחק יכול להיות מוגש אך ורק על ערעור א.

 ו של המשחק, לועדת הליגה והגביע.שעות ממועד סיומ 72, ובתנאי שיוגש תוך הערעור
כאמור לעיל,  ערעורומו, במידה ולא הוגש שעות ממועד סי 72תוצאות כל משחק יאושרו אוטומטית לאחר  ב.

 ובמידה ושופט המשחק לא ציין כל הערה העלולה להשפיע על אישור תוצאות המשחק.
 ערעורעל תוצאות משחק אשר לא השתתפה בו, וועדת הליגה לא תדון בכל  ערעורקבוצה אינה יכולה להגיש  ג.

 ידי צד שלישי.-אשר הוגש על
 

 דת הליגה והגביעעל החלטות וע ערעורים .10
 בפני בית הדין העליון של האיגוד.על החלטת ועדת הליגה והגביע ניתן לערער  א.
על החלטת ועדת הליגה והגביע יוגש מודפס בחמישה עותקים למזכירות איגוד הכדורסל בצירוף  ערעורכל  ב.

 ש"ח ליתר הליגות. 355-לקבוצות ליגת על גברים ונשים לאומית גברים ונשים  ו₪  640איגרת ערעור בסך 
כנ"ל חייב להיות מוגש בתוך שבעה ימים מיום פרסום ההחלטה עליה מערערים. התאריך הקובע לגבי  ערעור ג.

פרסום ההחלטה יהיה התאריך המוטבע על קבלת הדואר הרשום או המברק המודיע על ההחלטה לאגודה 
 ם.המערערת או היום בו פורסם החוזר בו ההחלטה עליה מערערי

 תוכנית המשחקים .11
פי שיקוליה הבלעדיים את שעות ואת ימי המשחקים הביתיים של -ועדת הליגה והגביע רשאית לקבוע על א.

 גבי טופס ההרשמה.-כפי שצוינה על הקבוצות, אולם תתחשב במידת האפשר בבקשת הקבוצות
 חק למשחק.שעות בין מש 48ועדת הליגה והגביע רשאית לקבוע שני משחקים תוך הפרש של  ב.

 שינויים בתוכנית המשחקים .12
משחק חייב להתקיים בהתאם לתוכנית המשחקים שנקבעה ופורסמה. שינויים בתוכנית המשחקים יעשו  כל א.

 על ידי ועדת הליגה והגביע אך ורק באחד המקרים המפורטים בסעיף זה:
 על פי בקשה מנומקת של הנהלת איגוד הכדורסל. (1)
 .בימי אבל לאומי (2)
 לפי הוראות מוסדות ממלכתיים. (3)
 בשעת הכרזת מצב חירום במדינה. (4)
 יום מראש(. 21לרגל נישואי שחקן ו/או מאמן הקבוצה ביום המשחק )במידה והועברה הודעה על כך  (5)
 מזג אויר בלתי מתאים למשחק. (6)
 כוח עליון. (7)
 רים, נשים, נוער, נערות קדטים וקדטיות(.לרגל השתתפות שחקן קבוצה במשחק של נבחרת ישראל )בוג (8)
 לרגל יציאת מאמן קבוצה לחו"ל עם אחת מנבחרות ישראל. (9)
סל, לשירות לאומי ו/או בגדנ"ע -שחקנים חד זמנית מקבוצה בליגה נוער, נערים, נערות, ילדים, קט 4יציאת  (10)

מועד המשחק אישור ממנהל בית הספר  יום לפני 14ו/או טיול שנתי של בית הספר, בתנאי שיומצא לאיגוד עד 
משחקים  2-באישורים. בכל מקרה לא ידחו יותר מ מצוידיםעל השירות המתוכנן, כאשר שמות התלמידים 

 בעונה מסיבה זו. באישור בי"ס חייבים להופיע שמות התלמידים.
זמן חופשות בתי הספר, סל, ילדים, נערים, נערות, ונוער ב-שחקנים בו זמנית מקבוצה בליגה קט 4יציאת  (11)

יום לפני מועד המשחק אישור בכתב מההנהגה הארצית  14לטיול של תנועת נוער ובתנאי שיומצא לאיגוד, עד 
באישור. בכל מקרה,  יצויןשל תנועת הנוער, על הטיול המתוכנן כאשר שמות השחקנים המשתתפים בטיול 

 לא יידחו יותר משני משחקים בעונה מסיבה זו.
שחקנים בו זמנית, באותו יום של משחק, בליגת נוער  4מה של בחינת בגרות רשמית אותה עוברים לפחות (  קיו12)

ימים לפני מועד  7ונערים/ות ובשעה שאינה מאפשרת הגעה סבירה למשחק; וזאת בתנאי שיומצא לאיגוד עד 
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רות ואת מועד המשחק, אישור ממנהל ביה"ס בכתב ובו שמות השחקנים שאמורים לעבור את בחינת הבג
 ושעת הבחינה.

 ועדת הליגה והגביע לא תקבע משחקים בימים אלה: ב.
 בחגי ישראל. (1)
גבי טופס -בתחילת העונה על המדויקביום חג או ביום נשף אגודתי בתנאי שהקבוצה הודיעה על התאריך  (2)

 יום לפני המועד הנ"ל. 45ההרשמה או לפחות 
ליו הודיעה הקבוצה מראש בתחילת עונת המשחקים )על גבי טופס בכל עונת המשחקים ע דבתאריך אח (3)

 ההרשמה(.
 בערבי הזיכרון לשואה ולגבורה ולחללי צה"ל. (4)
 בערב ל"ג בעומר. (5)

 פי בקשת קבוצות-מועדי משחקים על שינוי .13
בקשה ועדת הליגה רשאית לאשר עריכת תחרות לפני התאריך שנקבע לה בתחילה בתנאי שנתקבלה על כך  א.

או המועד החדש למשחק יום לפני התאריך הקבוע בלוח המשחקים,  4והסכמה בכתב משתי קבוצות לפחות 
כתנאי לשינוי יש לראות כי עצם השינוי לא יפגע בלוח המשחקים בכללו )למעט משחקים )המוקדם משניהם(, 

 בליגת על גברים ונשים וליגה לאומית גברים(.
בהסכמת שתי הקבוצות בתנאי שהמועד החדש למשחק יהיה עד ליגה ת משחק ועדת הליגה רשאית לאשר דחי ב.

במקרה של המקורי. ימים לפני מועד המשחק  4המחזור הבא של אותה הליגה ועל הבקשה להגיע לאיגוד עד 
בכל מקרה לא ניתן יהיה לדחות משחק ימים לפני המועד החדש למשחק במקרה של הקדמה.  4-דחיה ו

דחיית משחק גביע  במחזור האחרון של סבוב א' ובמחזור האחרון של העונה.  בהסכמת שתי קבוצות
ימים לפני מועד המשחק המקורי  5בהסכמת שתי הקבוצות ניתן לאשר רק אם הבקשה תגיע לאיגוד עד 

 והמועד החדש יהיה עד שבעה ימים לאחר המועד המקורי שנקבע למשחק בתוכנית הגביע.
ת שתי הקבוצות בליגות נוער ארצית ומחוזית, נערים א' ארצית ומחוזית, ניתן יהיה לדחות משחק בהסכמ 

מחזורים מהמועד המקורי ולא עד  2נערות א' מחוזית, נערות ב' מחוזית, נערים ב', ילדים, ילדות וקט סל עד 
, מחזורים לפני תום הליגה 9-מחזורים לפני תום הליגה )החל מ 10מחזור אחד, כמו ביתר הליגות, וזאת עד 

 ניתן יהיה לדחות משחק רק עד המחזור הקרוב כפי שקורה ביתר הליגות(.
בכל מקרה, לא ידחה כלל משחק מהמחזור האחרון של סבוב א' והמחזור האחרון של הליגה כפי שהיה עד  

 כה.
י על אף האמור לעיל, לא תאשר ועדת הליגה והגביע שינוי כלשהו באם על פי שיקוליה הבלעדיים עלול השינו ג.

 להיות גורם לתופעה לא ספורטיבית.
וכל עוד לא קיבלו שתי הקבוצות הודעה או השעה הגשת הבקשה לשינוי אינה מהווה אישור שינוי המועד  .ד

 ערך בתאריך הקבוע בלוח המשחקים.יבכתב מועדת הליגה על שינוי, הרי המשחק חייב לה

 פי ועדת הליגה והגביע-משחקים על שינוי .14
פי תוכנית המשחקים שלא באשמת הקבוצות, רשאית -כלשהוא לא התקיים במועד שנקבע על במידה ומשחק 

על התאריך החדש , באתר האינטרנט, לקבוצות שתועבר הודעהועדת הליגה לקבוע, משחק חוזר וזאת בתנאי 
 ת לפני המועד שנקבע למשחק החוזר.שעו 72שנקבע לפחות 

 
 

 שינוי שעות משחקים  .15
מנהלי החליטה שכל נושא שינוי שעות המשחקים בליגות הנמוכות יהיה באחריות ובטיפול הנהלת האיגוד  

עפ"י ההחלטה קבוצה שתרצה לשנות את שעת המשחק )גם ביום המשחק( האזורים של איגוד השופטים.
את תוכל לתאם זאת עם מנהל האזור של איגוד השופטים, וזאת בתנאי שתמציא למנהל האזור בפקס 

הקבוצות תוכלנה, בתיאום עם מנהל האזור, לשנות שעה גם לשעות מת הקבוצה היריבה.הסכמתה והסכ
החלטה זו ת בהסכמה ובתיאום עם מנהל האזור.מוקדמות יותר מהמקובל וגם לשעות מאוחרות יותר וכל זא

 -תפוסים תקל על הקבוצות בפעילותן השוטפת ותפתור בעיות שצצות ברגע האחרון עם מגרשים ואולמות 
על נשים, לאומית גברים ונשים וליגה ארצית גברים -שינוי שעות המשחקים בליגתהמחייב שינוי בשעה. דבר

סכמת שתי הקבוצות גם ביום יישאר בסמכות ועדת הליגה והגביע שתוכל לשנות שעות משחקים בה
 מפורסמים בספר זה.ומספרי הטלפון שלהם  האזוריםשמות מנהלי המשחק.

 סדרנות .16
 כנדרש בחוק הספורט.ה המארחת לדאוג להצבת סדרנים על הקבוצ א.
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. ע"פ חוקי מדינת ישראל כל הסדרנים על הסדרנים ללבוש תלבושת מיוחדת, המאפשרת זיהוי קל ובולט ב.
 במגרשים חייבים לעבור הכשרה מיוחדת לביצוע תפקידם במגרשים וצריכים אישור ממשטרת ישראל.

ב את הקבוצה המארחת לתגבר את הסדרנים בכוחות משטרה או כוחות איגוד הכדורסל החליטה לחיי הנהלת ג.
 2-שוטרים לפחות. בליגה לאומית גברים וליגת על  נשים יש לדאוג ל 6-אחרים. בליגת על גברים יש לדאוג ל

המשטרה רשאית עפ"י  ובאחריות הקבוצה הביתית. הוא ע"ישוטרים לפחות. הזמנת השוטרים והתשלום 
וח שוטרים למשחקים והאחריות מטעמה יהיה על מנהל האירוע שעבר הכשרה מתאימה החוק החדש לא לשל
 של משטרת ישראל.

 המזכירות .17
יאשרם כמתאימים לניהול אנשים אשר השופט  3הקבוצה המארחת חייבת להציע לשופט המשחק  א.

 המזכירות.
קבוצה המארחת או הקבוצה השופט רשאי לדרוש במשך כל מהלך המשחק החלפת אחד או יותר מנציגי ה ב.

האורחת במזכירות. במידה והקבוצה שנציגה הוחלף לא תציע לשופט מועמד אחר תוך פרק זמן שייקבע על 
 ר יאושר על ידו כמתאים למזכירות.ידו רשאי הוא למנות כל אדם אחר הנמצא במגרש, ואש

 יפים.יגים של הקבוצה האורחת כמשקליד שולחן המזכירות רשאים לשבת שני נצ ג.
שופטים רשמיים  מסויםועדת הליגה והגביע רשאית לפנות לאיגוד שופטי הכדורסל ולבקשם לשבץ למשחק  ד.

 שיב ליד שולחן המזכירות משקיפים.שינהלו את המזכירות. במקרה זה אין הקבוצות רשאיות להו
אנשי מזכירות  במשחקי ליגת על גברים, ליגה לאומית גברים וליגת על נשים ישבץ איגוד השופטים ה.

 למשחקים.

 מילוי טופס משחק .18
לפני תחילת כל משחק חייבים מאמני הקבוצות המשחקות להגיש לשופט הפוסק את רשימת שחקני  א.

קבוצתם, אשר ישתתפו במשחק בציון המספרים המופיעים על חולצותיהם וגופיותיהם, וכן את כרטיס 
 ק, לבד אם החליט השופט אחרת.המתחרה של השחקנים, אשר יוחזרו להם בתום המשח

שחקנים.  15בליגות נוער, נערים, נערות, ילדים, ילדות וקט סל ראשיות הקבוצות לרשום בטופס המשחק, עד  ב.
שחקנים, ביתר הליגות ניתן לרשום  13בליגה לאומית גברים רשאיות הקבוצות לרשום בטופס המשחק עד 

 שחקנים. 12בטופס המשחק עד 

 ניםתלבושת השחק .19
 על כל קבוצה להכין תלבושת בשני צבעים שונים, בצבע בהיר ובצבע כהה. א.
כהה )אדום, כחול, ירוק במשחק תופיע הקבוצה המארחת בצבע בהיר )לבן או צהוב( והקבוצה האורחת בצבע  ב.

 או שחור(.
 פסים )זברה( אסורה בהחלט בשימוש.תלבושת  ג.
 השופטים שהוא אפור על כל גווניו.התלבושת של איגוד אין להשתמש בתלבושת בצבע הדומה לצבע  .ד
 רצ"ב הנחיות הנהלת איגוד הכדורסל, לגבי שיתוף שחקניות במשחקים עקב אמונתן הדתי: .ה

 יהיה מותר בליגה לאומית נשים, ארצית נשים, א' נשים, נערות, ילדות וקט סל בנות     – כיסוי ראש. 1 
 בקבוצה(.)גם לשחקניות בודדות             

 יהיו מותרים רק בליגה לאומית נשים, ארצית נשים, א' נשים, נערות, ילדות וקט  – מכנסי טרנינג. 2 
 סל בנות )גם לשחקניות בודדות בקבוצה(.             

  כולל ליגת על( בכל הליגות באותו הצבע של הגופיהתהיה מותרת ) – חולצת טריקו מתחת לגופיה. 3 
 )גם לשחקנית בודדה בקבוצה(.ם נשי             

 אי הופעה למשחק .20
לא הופיעה קבוצה למשחק במועד שנקבע בתוכנית המשחקים, או בתיקון רשמי ללוח המשחקים, או בכל  א.

פי חוקת הכדורסל, תיענש אוטומטית בהפסד טכני של המשחק -פרסום רשמי, תוך זמן המותר לאיחור על
עם לפעם על ידי נשיאות האיגוד, וכן בתשלום דמי השיפוט והוצאות ובקנס כספי בגובה כפי שייקבע מפ

, כי יש לה כתבשעות לאחר מועד המשחק ב 72למזכירות האיגוד תוך  השופטים, אלא אם כן תודיע הקבוצה
 תה סיבה מוצדקת לאי הופעה למשחק.לטענ

ין לדיון בית הדין המשמעתי, ינ, כאמור לעיל, תעביר המזכירות את העכתבקיבלה מזכירות האיגוד הודעה ב ב.
 הקבוצה או לא. יתה באשמתיאשר תקבע באם אי ההופעה ה

ענש הקבוצה בהפסד טכני של יהורשעה הקבוצה על ידי בית הדין המשמעתי, בגין אי הופעה למשחק, ת ג.
המשחק ובקנס כספי בגובה כפי שיקבע מפעם לפעם על ידי נשיאות האיגוד, וכן בתשלום דמי השיפוט 

 הוצאות השופטים.ו
 ג'(:-ו הופעה, בסעיפים א'-)לגבי אי 2017/18להלן רשימת הקנסות שיהיו בתוקף בעונת  
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 ש"ח  1955ליגת על גברים, לאומית גברים  
 ש"ח 1490 ליגת על נשים, לאומית נשים, ארצית גברים, א' גברים 
 ש"ח 810 , ליגה נוערליגה ב' גברים, ליגה ארצית נשים 
 ש"ח 810  סל-רים, ילדים, נערות וקטליגה לנע 
 הקנס יקבע בהתאם לליגה בה משחקת הקבוצה. -משחקי גביע  

 
ייקבע על ידי הופעה למשחק ייערך משחק חוזר במועד ש-זוכתה הקבוצה על ידי בית הדין המשמעתי בגין אי ד.

 ועדת הליגה והגביע.
הקבוצה בנוסף לאמור בסעיפים א' או ג'  תחויב -תה הקבוצה הביתית יבאם הקבוצה שלא הופיעה למשחק הי ה.

 הנסיעה של הקבוצה האורחת. לעיל בתשלום הוצאות
 כפול מהקנס שנקבע בגין אי הופעה.בקנס  סתיקנהשני  בבסיבוקבוצה שלא תופיע למשחק  ו.
 קבוצה אשר יצאה לדרך ומסיבות שאינן תלויות בה לא הגיעה למשחק, חייבת בנוסף על משלוח המברק, ז.

של סעיף א' דלעיל, להמציא לבית הדין המשמעתי בעת שיתקיים הדיון בעניינה, הצהרה  בסיפאכאמור 
בשבועה מאומתת על ידי עורך דין של האחראי שליווה את הקבוצה ואישור של חברת ההסעות, מוסך וכדומה 

את  להרשיעעל התקלה. לא הומצא אישור לעיל לבית הדין המשמעתי, יהא בית הדין המשמעתי חייב 
 הקבוצה בגין אי הופעה למשחק.

 ה למשחק, ייחשב כאי הופעה למשחק.דקות מהשעה שיועד 15-איחור של קבוצה למשחק למעלה מ ח.

היועץ המשפטי של האיגוד יהיה רשאי להגיש גיליון אישום בגין אי הופעה נגד קבוצה שלא הופיעה למשחק  ט.
במברק כאמור בסעיף א' על רצונה להופיע לדיון בפני בית הדין  כאמור לעיל גם אם הקבוצה לא תודיע לאיגוד

עונש נוסף  המשמעתי. בית הדין המשמעתי יהא רשאי להטיל על הקבוצה שתורשע בגין אי הופעה למשחק כל
 על הקנס הקבוע בתקנון

 הוצאת הקבוצה ממסגרת משחקי הליגה .21
לושה משחקים רשמיים לסירוגין, תוצא ממסגרת לא הופיעה קבוצה לשני משחקים רשמיים רצופים או לש א.

 והגביע.משחקי הליגה 
דלעיל, לפני תחילת משחקי  הוצאה קבוצה ממסגרת משחקי הליגה והגביע, בכפיפות לאמור בסעיף א' (1) ב.

המשחקים בהם נטלה הקבוצה חלק באותה העונה עד להוצאה סיבוב ב' של המשחקים תבוטלנה כל תוצאות 
 מהמשחקים.

דלעיל. לאחר תחילת משחקי הוצאה הקבוצה ממסגרת משחקי הליגה והגביע בכפיפות לאמור בסעיף א' (2) 
המשחקים אשר בהם נטלה חלק עד להוצאתה ממסגרת תוצאות  וסיבוב ב' של משחקי הליגה, יישאר

וצה לשחק הקב שאושרו על ידי ועדת הליגה והגביע, ואילו יתר המשחקים אשר אותם צריכההמשחקים כפי 
 לטובת הקבוצות היריבות. 0:20עד לסיום המשחקים יקבעו בתוצאה 

 

 שופטים ושיפוט .22
קבוצות רשאיות במידה ולא הופיעו שופטים רשמיים, להחליט תוך הסכמה הדדית, כי המשחק יתקיים  א.

יפוט הסכם וינוהל על ידי שופטים נציגי הקבוצות ובמקרה זה על ראשי שתי הקבוצות לרשום על טופס הש
 ל ולחתום על כך בהתאם לנוסח הבא:כנ"

 "אנו החתומים מטה, ראשי הקבוצות, חותמים בזה על הסכמתנו לקיים המשחק כמשחק רשמי" 
                                        חתימה                                ראש הקבוצה   
                                               חתימה                               ראש הקבוצה   

סל, חייבות הקבוצות לשחק גם במידה -קט בליגה נוער מחוזית, ארצית נערים, מחוזית נערים, נערות, ילדים ב.
 ולא הופיעו שופטים רשמיים. אי ההסכמה לקיום המשחק ללא שופטים רשמיים יגרום להפסד טכני לקבוצה

בנוסף להעמדת הקבוצה לדין  )במידה והקבוצה תורשע בדין המשמעתי(, ם למינוי השופטיםשסירבה להסכי
בפני בית הדין המשמעתי. על הקבוצה המנצחת להעביר במקרה הנ"ל את טופס המשחק למזכירות האיגוד 

 התוצאה )אותו ניתן להוריד מהאתר(וכן להעביר את טופס דיווח  שעות 72תוך 
ת לשלם את אגרת השיפוט ואגרת טופס המשחק מראש ולתת אותה במגרש לפני הקבוצה המארחת חייב ג.

המשחק לשופט המשחק, לא עשתה קבוצה כאמור, לא יקיים השופט את המשחק ותוצאת המשחק תקבע 
, זאת בנוסף להעמדת הקבוצה )במידה והקבוצה תורשע בדין משמעתי( לטובת הקבוצה האורחת 20:0

 ארחת בפני ועדת המשמעת.המ
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 טפסי שיפוט ודו"ח תוצאות .23
 ש"ח. 122הקבוצה באיגוד הכדורסל בקנס כספי של  תחויבהשתמשה הקבוצה בטופס שיפוט לא רשמי,  א.
  על הקבוצות לשמור את העתקי הטפסים .מבוטל –בתחתית הטופס  ,שובר לדיווח תוצאות המשחקה ב.

 למקרים של בירור תוצאה מול האיגוד.
ר מכל סיבה לא התקיים או לא הסתיים, מוטלת על הקבוצה המארחת החובה להודיע אם נקבע משחק אש ג.

 איגוד הכדורסל על אי קיום המשחק.שעות ל 48טלפונית תוך 
ימים את טופס  3במשחקים שלא מתנהלים ע"י שופטים רשמיים, חייבת הקבוצה המארחת להעביר תוך  ד.

הקבוצה המנצחת חייבת להעביר את תוצאת  הופעה.ענש בהפסד טכני כאמור לגבי אי יהשיפוט, אחרת ת
 דיווח תוצאה, שניתן להוריד מהאתרשעות על גבי טופס  72המשחק תוך 

 מגרשים .24
על כל קבוצה להודיע בעת הרשמתה לליגה על גבי טופס ההרשמה את כתובת מגרשה. הקבוצה הביתית  

ק"מ מביתה  35יהיה מרוחק מעל רשאית להעביר את משחקה ממגרשה הביתי למגרש תקני אחר שלא 
ימים לפני מועד המשחק. במידה  10-יאוחר מ בהודעה מראש בתנאי שהבקשה תגיע למשרדי האיגוד לא

ולקבוצה האורחת ייגרמו הוצאות נסיעה נוספות עקב הרחקת הביתיות, היא תפוצה על ידי המארחת 
 בהוצאות נסיעה הריאלית בגין שינוי זה.

 שחקי הליגה:. מכירת כרטיסים במ25
 :תקנון האליפות )משחקים בכל הליגות, למעט ליגת על גברים(

 שעות לפני 48"על הקבוצה האורחת להודיע לקבוצה המארחת בכתב על רצונה ברכישת הכרטיסים עד 
 עתק למנכ"ל איגוד הכדורסל בפקס".תחילת המשחק עם ה

 ושרת ע"י המשטרה ו/או על פימקיבולת האולם המא 10%"הקבוצה האורחת תהיה זכאית לרכוש עד 
 הזמנות למשחקים. 25רישיון העסק וזאת מעבר לקבלת 

 הקבוצה האורחת, "הקבוצה המארחת תעביר לקבוצה האורחת את כמות הכרטיסים שאותם רכשה 
 שעות לפני תחילת המשחק". 48

 קים.עונת המשח "הכרטיסים יהיו בתשלום, בהתאם למחירים הקבועים של הקבוצה המארחת לכל 
 עם  זאת  תהא  הקבוצה  רשאית להעלות את מחירם  של  הכרטיסים במשחקי גמר סל , או משחקים

 זאת  עפ"י  שיקולים של הנהלת הקבוצה  המארחת". -ממחירם הרגיל   15%בולטים  אחרים  עד  
 במקרה  של  קבוצה  מארחת  שאינה  מוכרת  כרטיסים  במהלך  העונה, תהא הקבוצה המארחת

 ש"ח לכרטיס. 30ית למכור לקבוצה האורחת כרטיסים עפ"י נוהל זה במחיר שעד רשא
 אנשי צוות  שישבו על הספסל, 6-שחקנים ול 12-כרטיסי זירה ל 18"הקבוצה המארחת תקצה לכל קבוצה 

 על פי כרטיסי אישור לזירה שינתנו ע"י הקבוצה המארחת".

 

 חריגי גיל
  

 :ליגות לבנים      

 לאומית וארצית לשאר הליגות(.על, וקים בין הליגות התחרותיות יותר )תתבצע הפרדה בח 

 יוכלו לשחק עם הליגה של השנתון לאיוכלו לשחק בכל הליגות ללא הגבלה אבל   - ילידי דצמבר 
 .רשאי בוגרים נוערלמעט  ,מעל

 

 ם.בוגרי-יינתן אישור לשחק עם הליגה של השנתון מעל למעט נוער לאלחריג גיל  -חריגי גיל  
 גיל חריגי הגיל בקט סל ב', קט סל א',  2017/18, גם בעונת 12/01/16, מיום 8בהמשך לחוזר רשמי מס'     ●           

  –חודשים  4ילדים ב', ילדים א' מחוזית, נערים ב' מחוזית ונערים א' מחוזית וארצית יהיו עד                      
 טמבר של כל שנה.לספ 01 –החל מ                      

 שחקני אוגוסט וגדולים מכך משנה קודמת לא יוכלו לשחק כחריגים.       
 חודש.        11בליגה לנוער ימשיכו השחקנים החריגים לשחק עד        
 חודשים, ורק  שחקן חריג אחד,  4שחקנים חריגים עד  3כמו כן, בליגה לקט סל, כל קבוצה תוכל לרשום רק        
 ולא שניים,  יוכל לשחק בו זמנית על המגרש.       
כלל     בליגה נערים א' לאומית, נערים ב' לאומית וילדים א' לאומית יישאר התקנון בעינו, ובליגות לו לא יוכלו       

 להירשם חריגי גיל.
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 ילדים מחוזית וקט סל תהיה אפשרות לכל קבוצה להחליף את השחקנים א. בליגה נוער מחוזית,נערים מחוזית, 

 החריגים שלה, כל שחקן ניתן להחליף פעם אחת בלבד, החל מפתיחת העונה ועד סיום ההעברות בליגה:      

 ההחלפה תהיה רק לשחקן חדש או להעברה פנימית ולא להעברה חיצונית.     

 וער מחוזית תוכל כל נ רק בליגה –חקן ששיחק בעונה שעברה באותה  אגודה בנוער חריג גיל יכול להיות רק שב.  

 קבוצה לרשום כאחד משני השחקנים החריגים שלה, שחקן בהעברה חיצונית, השחקן השני יהיה חייב להיות      

 שחקן ששיחק בעונה הקודמת באגודה.     

 יות חריגים בנוער של האגודה ממנהלהג.  שחקני אקדמיה שמסיימים אקדמיה, לאחר כיתה י"ב, רשאים 
 הושאלו. 

 ועדת חריגים מוסמכת לאשר חילוף שחקן חריג גיל בליגת על לנוער בלבד, רק עקב פציעה ארוכה המאושרת ע"י ד.  

 הוועדה הרפואית של האיגוד וכל זאת רק עד לתום מועד ההעברות בליגת על לנוער.     

 

 דצמבר ליגה
הגבלות על 

 דצמבר
 הגבלות לחריגי גיל חריגי גיל

סל -קט
 א'+ב'

 רשאים לשחק
 ים לשחק לא רשא

 בליגת ילדים
שלושה חריגי גיל                                           

 על המגרש ( 1) 

 לא יוכלו לשחק 
 בליגת ילדים

 
ילדים ב' + 

ילדים א' 
 מחוזית

 רשאים לשחק
 לא רשאים לשחק

 בליגת נערים 
ארבעה חריגי גיל                                           

 רש (על המג 2) 
 לא יוכלו לשחק 

 בליגת נערים

ילדים א' 
 לאומית

 רשאים לשחק
 לא רשאים לשחק 

 בליגת נערים
 אין חריגי גיל אין חריגי גיל

נערים ב' 
מחוזית+ 
נערים א' 

 מחוזית

 רשאים לשחק
 לא רשאים לשחק 

 בליגת נוער
ארבעה חריגי גיל                                           

 ( על המגרש 2) 

 לא יוכלו לשחק 
 בליגת נוער

 

נערים ב' 
 לאומית

 רשאים לשחק
 לא רשאים לשחק 

 בליגת נוער
 אין חריגי גיל אין חריגי גיל

נערים א' 
 ארצית

 רשאים לשחק
 לא רשאים לשחק 

 בליגת נוער

שני חריגי גיל                                           
של מס'  אין הגבלה

 חריגים על המגרש

 יוכלו לשחק  לא
 בליגת נוער

 
נערים א' 

 לאומית
 רשאים לשחק

 לא רשאים לשחק 
 בליגת נוער

 אין חריגי גיל אין חריגי גיל

 רשאים לשחק נוער מחוזית
 רשאים לשחק 

 בבוגרים

חריגי גיל                                           שני 
אין הגבלה של מס' 
 חריגים על המגרש

 רשאים לשחק 
 ריםבבוג

נוער לאומית 
 וארצית

 רשאים לשחק
 רשאים לשחק 

 בבוגרים
 חריגי גיל     2

 ) אחד על המגרש (                                      
 רשאים לשחק 

 בבוגרים
 רשאים לשחק על נוער

 רשאים לשחק 
 בבוגרים

 חריג גיל אחד
 רשאים לשחק 

 בבוגרים
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 :תלבושת השחקנים החריגים

.בליגה ילדים ב', ילדים א' מחוזית, נערים  5ומספר  4חריגי הגיל יוכלו לשחק רק עם גופיה, מספר השחקנים 
על המגרש בו  2חריגי גיל  בטופס המשחק ) 4ב' מחוזית ונערים א' מחוזית בהם יש אפשרות לקבוצה לרשום 

.בליגה קט 55ופיה מספר והחריג הרביעי ישחק עם ג  44זמנית(, הרי החריג השלישי ישחק עם גופייה מספר 
.קבוצה שאין לה חריגי 44 רחריגים )חריג אחד על המגרש( החריג השלישי יישחק עם גופיה מספ 3סל בה יש 

.בליגה על לנוער בה יש רק חריג גיל אחד, החריג ישחק רק עם 55-ו 44, 5, 4גיל לא תוכל להשתמש במספרים 
' לאומית, נערים ב' לאומית, נערים א' לאומית( אין הגבלה בלבד.בליגות שאין בהם חריג גיל)ילדים א 4מספר 

  לגבי מספרי הגופיות.

 

 :ליגות לבנות              

כמות חריגות בטופס  ליגה
 ובאיגוד

 כמות חריגות במגרש

 0 0 נערות א' לאומית

  2 3 נערות א' מחוזית

 חריגות( 2)בגביע ישחקו רק 

 0 0 נערות ב' לאומית

  2 3 יתנערות ב' מחוז

 חריגות( 2)בגביע ישחקו רק 

 1 1 ילדות

 1 1 קט סל בנות

   

 

אין הגבלת רישום לשחקנית על הגופייה. 5-ו 4שחקניות חריגות גיל רשאיות לשחק במשחק רק עם מספרים 
כרשאית לליגה נוספת )בניגוד לליגה לבנים( וכל שחקנית חריגה יכולה לקבל אישור רשאי לליגה  חריגה

גודתה על פי התקנון הקיים.לאחר רישום שחקנית חריגה )בכל הליגות( לא ניתן יהיה להחליפה נוספת בא
 בשחקנית חריגה אחרת. לא תהיה השנה ועדת חריגים לנושאי חריגי גיל)גם לא לגבי השנתון וגם לא לגבי

פניות כאלו מות  החריגים(, אין גם גוף אחר באיגוד שמוסמך לאשר חריגים ולכן על הקבוצות להימנע מכ
 חודשים. 11לאיגוד.חריגת גיל היא שחקנית שגדולה מהגיל, עד 
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   תקנון משחקי הגביע
 )כל משחקי הגביע, כולל גביע המדינה לגברים(

 

ההכנסה במשחקי הגביע תחולק לאחר תשלום ההוצאות והמיסים הכרוכים בארגון המשחק בחלקים שווים  (1)
 בין הקבוצות המתחרות.

המשחק, מזמינה את כרטיסי הכניסה למשחק. לאחר המשחק תנכה  לארגוןהביתית אחראית הקבוצה  (2)
תשלום לשופטים ולשופטי  הקבוצה המארחת מההכנסות את הוצאותיה לפי קבלות, הדפסת מודעות,

יתרת ההכנסות  מזכירות, הוצאות שכירות האולם במידה ויש, תשלום לשוטרים במידה ויש ולסדרנים
 ן שתי הקבוצות.תחולק שווה בי

הקבוצה האורחת זכאית לשים משקיפים ליד הסדרנים ובקופה על מנת לפקח על מכירת הכרטיסים  (3)
 והכניסות למגרש.

 במידה והוצאות המשחק הן גבוהות מההכנסות, לא תשתתף הקבוצה האורחת בהוצאות. (4)

 משחקי הגביע לא יכללו במינוי השנתי אותו מוציאה הקבוצה. (5)

 מידה ויהיו חילוקי דעות בין הקבוצות על חלוקת ההכנסות, ישמש מנכ"ל האיגוד כבורר.ב (6)

בכל משחק גביע כלשהו, בו יפגשו קבוצות שלא משחקות באותה ליגה, תהיה הקבוצה מהליגה הנמוכה יותר  (7)
 אוטומטית הקבוצה המארחת. דמי השיפוט במשחק יהיו לפי הליגה בה משחקת הקבוצה המארחת.

גביע המדינה משחקי חצי הגמר בגביע האיגוד לגברים, גביע האיגוד לנשים, גביע האיגוד לליגות הנמוכות,  (8)
גביע האיגוד לנוער, גביע המדינה לנערות א', גביע גביע האיגוד לנערים, לנוער, גביע המדינה לנערות א', 

בית וחוץ והמנצח בסיכום שני ייערכו בשיטת משחקי וילדות המדינה לנערות ב' וגביע המדינה לילדים 
המשחקים יעפיל למשחק הגמר. המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה 

יותר בסיכום שני המשחקים. היו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים, תשוחק ההארכה במשחק השני 
תשוחק ההארכה והקבוצה אשר , לא בשיוויןבין שתי הקבוצות עד להכרעה. הסתיים אחד מהמשחקים 

 ניצחה במשחק האחר, תוכרז כמנצחת ותעלה למשחק הגמר.

ונערים וגביע האיגוד לנוער  לליגה ב'משחקי גמר גביע האיגוד לגברים, גביע האיגוד לנשים, גביע האיגוד  
 יערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצח בסיכום שני המשחקים יזכה בגביע.

קבוצות שלא מאותה ליגה כל קבוצה תשחק בגביע לפי התקנון של הליגה בה  2ו משתתפות בכל משחק גביע ב (9)
 היא משתתפת.
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 תקנון המשמעת
 נוהל .1

 הזמנה להופיע בפני בית הדין המשמעתי .א

פקס או ב וא/שעות לפני מועד הדיון ו 72הזמנה לבית הדין המשמעתי הנשלחת לאגודה בדואר רשום לפחות  
 מועד הדיון תחשב כחוקית ומחייבת.שעות לפני  24לפחות  במייל

 הופעת הנאשם בפני בית הדין המשמעתי ב.

שחקן שהוצא ע"י השופט מתחרות כלשהי )ליגה, גביע המדינה, גמר סל(, חייב להופיע ללא כל הזמנה בישיבה  
ל משחק אחד הקבועה הראשונה של בית הדין המשמעתי המתקיימת לאחר ריצוי העונש האוטומטי ש

)שחקנים שמשחקי הליגה שלהם מתקיימים ביום ישיבת בית הדין המשמעתי, יתייצבו לבירור בישיבה 
הראשונה לאחר ההרחקה(. במקרה של אי הופעתו ידון בית הדין המשמעתי בהעדר הנאשם ויקבע את פסק 

הישיבה. היום הקבוע של דינו שלא בפניו. על בא כוח הקבוצה או השחקן לברר במזכירות האיגוד על מועד 
 .17:00שעה  -ישיבות בית הדין המשמעתי הוא יום חמישי 

לבית הדין העליון על פסק דינה של  ערעורנאשם אשר הוענש על ידי בית הדין המשמעתי יהא רשאי להגיש  (1)
 בית הדין המשמעתי בסייגים הבאים:

ש או נאשם שהורחק לא יותר מארבעה נאשם שנידון להרחקה מפעילות לתקופה אשר אינה עולה על חוד 
על החלטת בית הדין המשמעתי, אגודה וקבוצה שנדונה לעונש של  ערעורמשחקים, לא יהא רשאי להגיש 

 ערעוראיסור ביתיות עד שבועיים ימים ועד בכלל או איסור ביתיות עד שני משחקים, לא תהא רשאית להגיש 
 שבהן יש בקרה תקציבית שם רשאיות הקבוצות לערער על על החלטתו של בית הדין המשמעתי. למעט בליגות

 עונשים שהוטלו עליהן ללא הגבלה.

ימים  10יחשב כחוקי אם יגיע למשרדי האיגוד ודבר קבלתו יאושר ע"י המזכירות לא יאוחר מאשר  ערעור (2)
 ם פסק הדין של בית הדין המשמעתי.מיום פרסו

 ך פרסום החלטת בית הדין המשמעתי.יחשב תארי ורערעהתחלת התקופה בה מותר להגיש  כמועד (3)

ש"ח לקבוצות ליגת  640בסך  ערעוריחשב כחוקי אם יגיע למשרדי האיגוד בתקופה הנ"ל בצירוף, דמי  ערעור (4)
 ש"ח לשאר הקבוצות. 355-על גברים ונשים ולאומית גברים ונשים ו

 הרחקה ג.

ה, גמר סל( על ידי שופט שנשלח מאיגוד שופטי הכדורסל, שחקן אשר הוצא ממשחק רשמי )ליגה, גביע המדינ (1)
יורחק אוטומטית ממשחק רשמי אחד )ליגה, גביע(. הרחקה אוטומטית כאמור לעיל, תהיה בתוקף לגבי 

המשחק הרשמי הראשון בו תשתתף הקבוצה שלו לאחר המשחק בו הורחק. בית הדין המשמעתי יהיה רשאי 
ים לשחקן שהוצא מהמשחק, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, אולם בית לקבוע כל עונש נוסף מרשימת העונש

אפילו אם יחליט לזכות  הדין המשמעתי לא יהיה רשאי לבטל או לשנות את תקופת ההרחקה האוטומטית,
 )סעיף זה אינו תקף לליגת על גברים וליגת על נשים(. את הנאשם.

 תו.דשחקן מורחק אינו רשאי למלא כל תפקיד באגו (2)

 איסור ביתיות .ד
בית הדין המשמעתי רשאי להטיל על הקבוצות עונש של איסור ביתיות משבוע ימים עד שלושה חודשים או  

 ק"מ ממגרשה הביתי של קבוצה. 100למשחק אחד עד ארבעה עשר משחקים ברדיוס שלא יעלה על 

ר למגרשה הביתי של בתקופת ריצוי העונש חייבת הקבוצה לקיים את משחקיה במגרש המצוי קרוב יות (1)
 הקבוצה האורחת ולא לכיוון המרחיק את הקבוצה האורחת ממגרשה הביתי.

רק במקרה ואין לקבוצה הנענשת באיסור ביתיות כל אפשרות לקיים את המשחק על המגרש המצוי בכיוון  (2)
הפוך מגרשה הביתי של הקבוצה האורחת, תהא הקבוצה הנענשת רשאית לקבוע את המשחק בכיוון נסיעה 

 למגרשה הביתי של הקבוצה האורחת.

במקרה של ריצוי העונש במגרש המצוי בכיוון נסיעה הפוך למגרשה הביתי של הקבוצה האורחת, תהא  (3) 
הנסיעה למגרש החלופי, ככל הקבוצה הנענשת חייבת לפצות את הקבוצה האורחת בהפרש הסכום עבור 

 שיהיה.
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 וירנהלים למשחקים חוזרים עקב גשם או מזג א
בוטל או הופסק משחק במגרש פתוח עקב גשם או מזג אויר הן בהודעה מוקלטת מראש והן ע"י השופט  .1

ילדים, וקט סל, ייערך משחק חוזר  נערות, נשים, מחוזית נוער, מחוזית נערים, 'במגרש, בליגות ב' גברים, א
פורסם לגבי כל אחת מהליגות אוטומטית וזאת ללא מתן הודעה נוספת של האיגוד, ביום החליפי הקבוע שי

  המשחק החוזר ייערך בשעה המתוכננת בלוח המשחקים.הנ"ל.

נוכחה קבוצה לדעת כי במועד החליפי ובשעה המתוכננת בלוח המשחקים, אמור להיערך במגרש משחק  .2
ד בו שעות מהמוע 48, תוך בפקס או במיילכדורסל אחר, חובה עליה ליתן הודעה על כך לועדת הליגה והגביע 

 אמור היה להיערך המשחק שבוטל. בנסיבות הנ"ל, תשנה ועדת הליגה והגביע את שעת המשחק.

הופסק או בוטל המשחק החוזר במועד החליפי עקב גשם, תקבע ועדת ליגה וגביע מועד חדש למשחק ותפרסם  .3
 אותו בהתאם להוראות התקנון.

יגה ולמשחקי הגביע יקבע מועד ע"י האיגוד ולא למשחקים שנערכים ביום חריג מיום המשחקים הרגיל בל .4
 יערך משחק חוזר אוטומטי.

משחק חוזר )מכל סיבה שהיא( שנערך ביום המשחק הקבוע של הליגה ומבוטל עקב גשם יחולו עליו כל נוהלי  .5
 התקנון והמשחק החוזר ייערך ביום החליפי הקבוע המפורסם בספר זה.

)למעט גשם או מזג אויר( יקבע מועד ע"י האיגוד ולא ייערך משחק חוזר  למשחקים שיבוטלו  מסיבות אחרות .6
 אוטומטי.

שיבוטל או יופסק עקב גשם או מזג אויר ביום רביעי, ייערך אוטומטית ובליגה לילדות כל משחק בליגה ב'  א.
 יום לאחר הביטול באותן שעות ובאותם המגרשים. 11ללא הודעה נוספת, ביום ראשון, 

נשים שיבוטל או יופסק עקב גשם או מזג אויר ביום חמישי, ייערך אוטומטית ללא הודעה  'בליגה א כל משחק ב.
 יום לאחר הביטול, באותן שעות ואותם מגרשים. 11נוספת, ביום שני, 

כל משחק בליגה מחוזית נוער שיבוטל או יופסק עקב גשם או מזג אויר ביום שני, ייערך אוטומטית ללא  ג.
 ביום חמישי עשרה ימים לאחר הביטול באותן השעות ואותם מגרשים. הודעה נוספת,

מזג אויר ביום ראשון, או שיבוטל או יופסק עקב גשם א' ומחוזית נערים ב', ם כל משחק בליגה מחוזית נערי ד.
 ימים לאחר הביטול באותן שעות ואותם המגרשים. עשרה -ייערך אוטומטית ללא הודעה נוספת, ביום רביעי 

ל משחק בליגה נערות א' שיבוטל או יופסק עקב גשם או מזג אויר ביום ראשון, ייערך אוטומטית ללא כ ה.
 ביטול באותן שעות ובאותם מגרשים.הודעה נוספת, ביום רביעי עשרה ימים לאחר ה

ה כל משחק בליגה נערות ב' שיבוטל או יופסק עקב גשם ומזג אויר ביום שלישי, ייערך אוטומטית ללא הודע ו.
יום לאחר הביטול באותן השעות ובאותם המגרשים. )למעט משחקי קבוצות אליצור  11נוספת, ביום שבת, 

 (.19:30שיערכו בשעה 

כל משחק בליגה ילדים שיבוטל או יופסק עקב גשם או מזג אויר ביום חמישי, ייערך אוטומטית ללא הודעה  ז.
 ים.ובאותם המגרשיום לאחר הביטול באותן השעות  11נוספת, ביום שני, 

כל משחק בליגה ילדים שיבוטל או יופסק עקב גשם או מזג אויר ביום שבת, ייערך אוטומטית ללא הודעה  ח.
 יטול, באותן שעות ובאותם מגרשים.נוספת, ביום שני, תשעה ימים לאחר הב

רך אוטומטית ללא סל בנים שיבוטל או יופסק עקב גשם או מזג אויר  ביום שלישי, ייע-כל משחק בליגה קט ט.
 לאחר הביטול באותן השעות ובאותם המגרשים. שבוע , שלישיהודעה נוספת, ביום 

ייערך אוטומטית ללא או שבת שיבוטל או יופסק עקב גשם או מזג אויר ביום שישי, ילדות כל משחק בליגה  
וחר יותר מהשעה ימים לאחר הביטול באותם המגרשים, אך שעה אחת מא 9-10הודעה נוספת, ביום ראשון, 
 למשחקים שבוטלו ביום שבת. 17:00, ובשעה שנקבעה למשחק ביום שישי

סל בנים ובנות שיבוטל או יופסק עקב גשם ביום שישי או שבת ייערך אוטומטית ללא -כל משחק בליגה קט 
 ם.הודעה נוספת ביום שישי או שבת )ע"פ היום שבוטל( שבוע לאחר הביטול באותן השעות ובאותם המגרשי

סל בנות שיבוטל או יופסק עקב גשם ביום ראשון ייערך אוטומטית ללא הודעה נוספת -כל משחק בליגה קט 
 שבוע לאחר הביטול באותן השעות ובאותם המגרשים. –ביום ראשון 
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 הוראות כלליות בתקנון האיגוד
 

, של פיב"א אירופה השוניםהנהלת איגוד הכדורסל תחליט מדי שנה אילו קבוצות ישוגרו למשחקי גביעי (1) א.
 אירופה. וזאת בהתחשב בתקנון הפיב"א ותקנוני גביעי 

קבוצה אשר נקבעה למשחקי גביע אירופה חייבת לפעול בכל הקשור למשחקיה במסגרת בה שובצה בהתאם  (2)
 יחס למשחקי הגביע בה היא משתתפת.לתקנון הפיב"א בהתאם לתקנון הספציפי המתי

שחקי גביעי אירופה לא תהיה רשאית לקיים את שני משחקיה נגד קבוצה בארץ קבוצה המשתתפת במ (3)
 ראש ובכתב מהנהלת איגוד הכדורסל.הקבוצה היריבה, אלא אם קיבלה אישור לכך מ

הרשמת קבוצות למפעלים רשמיים של פיב"א תאושר על ידי איגוד הכדורסל רק אם יגיע מכתב התחייבות  (4)
 ל המשחקים כפי שתוכננו עד סיומם.הקבוצה, שהקבוצה תשתתף בכ ממרכז הספורט אליו משתייכת

האיגוד ולאפשר כניסה הנהלת לכבד את התעודות המוצאות על ידי (כל האגודות החברות באיגוד חייבות1) ב.
וראה זו תועמד לדין בפני בית הדין המשמעתי האגודה אשר תפרחופשית למשחקים לפי הרשום בכל תעודה. 

 ותהיה צפויה להיענשבכתב על ידי אחד ממוסדות האיגוד או בשמן  הוראה מפורשת שניתנה לבגין עבירה ע
 מהעונשים בתקנון המשמעת. באחד או יותר

לאומי או בין ארצי או  (כל האגודות באיגוד חייבות להעביר למזכירות האיגוד שבועיים לפני כל משחק בין2)
הזמנה במספר ובמיקום כפי שיקבע על ידי הנהלת וד, כרטיסי משחקים מיוחדים, כפי שייקבעו על ידי האיג

 .האיגוד

 

 פרסומי ועדת הליגה והגביע
 

 מספרי הטלפון של איגוד הכדורסל ואיגוד השופטים הם: -לתשומת לבכם  .1

 03-5686666 

 .03-5686668. פקס איגוד השופטים: 03-5686667מספר פקסימיליה של האיגוד:  

 .61573ת"א מיקוד  57322ל איגוד הכדורסל הוא: ת.ד. מספר תיבת הדואר ש 

 ibba@basket-ball.co.il של האיגוד הוא  E-mail-כתובת ה 

 בעידן הטלפון הנייד יוקל עלינו לקיים קשר איתכם אם נדע גם את מספרי הטלפונים הניידים שיש בידכם. .2

את מספרי הטלפונים הניידים או במייל, בכתב או בפקס  ,לפיכך, הינכם מתבקשים להעביר אל רכז הליגות 
 של אנשי קבוצתכם.

נא רשמו במכתב את מספר הטלפון הנייד, את שם בעל הטלפון ותפקידו בקבוצה כאשר רצוי גם להעביר  
כמו כן על כל קבוצה חובה להעביר לאיגוד את  פון הנייד ושמו של מאמן קבוצתכם.אלינו את מספר הטל

 כתובת המייל שלה.

הליגה לא תאשר שינויים במועדי המשחקים אלא אם הבקשות לשינויים תהיינה בהתאם לקבוע  ועדת .3
 בתקנון המשחקים ותגענה למשרדי האיגוד כפי שמחייב תקנון זה.

ולשמוע הודעה מוקלטת  14:30בימים גשומים חייבות האגודות והשופטים להתקשר לאיגוד החל משעה  .4
(. כמו כן תהיה הודעה לגבי ביטול משחקים באתר 03-5611195ו טלפון בדבר קיום או ביטול המשחקים )בק

 (.חוזרים רשמיים –האינטרנט של האיגוד )בפרק 
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אנו מפנים את תשומת לבכם, כי בימים שיורד גשם מקומי באזור מסוים בארץ ואין ביטולים גורפים  
את המשחק בתיאום עם מנהל  הקבוצות לדחות 2במגרשים פתוחים בכל הארץ, עקב מזג האוויר, רשאיות 

 האזור של איגוד השופטים למועד החלופי בנוהל גשם המופיע בספר המשחקים.

איגוד הכדורסל, למרות זאת יש מקרים  הנהלתמשחקי הליגות מתקיימים בימים קבועים כפי שנקבעו ע"י  .5
 חגי ישראל.  בודדים בהם חרגה ועדת הליגה והגביע מימי המשחקים הקבועים בשבועות בהם חלים

ועדת הליגה תשתדל לקבוע משחקים חוזרים בימים קבועים. השיבוץ ייעשה בהתחשב בעומס שקיים על  .6
 המגרשים השונים ועל איגוד השופטים.

 יום שבת - ליגה לאומית גברים 

 יום חמישי - ליגת על נשים 

 יום רביעי - ליגה ארצית גברים 

 יום ראשון - ליגה א' גברים 

 יום שני - גברים ליגה ב' 

 יום שבת - ליגה לאומית נשים 

 יום שני -וליגה א' נשים  ליגה ארצית נשים 

 יום שני -א' לאומית, נערים ב' לאומית ונערים א' ארצית  נערים ליגה  

 יום רביעי - א' מחוזית ונערים ב' מחוזיתליגה נערים  

 יום שני - ילדים ליגה  

 של הקבוצות הבוגרות חקיםבהתאם ליום המש -  נוער ליגה  

 יום רביעי -' ליגה נערות א 

 יום ראשון -בנים   סל-ליגה קט 

 יום שבת - ליגה נערות ב' 

 יום ראשון –ליגה ילדות  

 יום רביעי –ליגה קט סל בנות  

 

 :2017/18להלן הגילאים השונים בעונת המשחקים  .7

ואחרי תאריך זה וכן ילידי דצמבר  2000בינואר  1לקבוצות הנוער אפשר לרשום שחקנים אשר נולדו ביום  
 .ללא הגבלה 1999

ואחרי תאריך זה וכן ילידי דצמבר  2002בינואר  1אפשר לרשום שחקנים אשר נולדו ביום א' לקבוצות נערים  
 .ללא הגבלה 2001

לידי ואחרי תאריך  זה וכן י 2003לינואר  1לקבוצת נערים ב' אפשר לרשום שחקנים אשר נולדו ביום  
 ללא הגבלה. 2002דצמבר

ואחרי תאריך זה, וכן  2004בינואר  1אפשר לרשום שחקנים אשר נולדו ביום וליגה ילדות לקבוצות ילדים א'  
 ללא הגבלה. 2003 ילידי דצמבר

 ואחרי תאריך זה, וכן ילידי דצמבר 2005בינואר  1לקבוצות ילדים ב' אפשר לרשום שחקנים אשר נולדו ביום  
 הגבלה. ללא 2004

ואחרי תאריך  2006בינואר  1אפשר לרשום שחקנים אשר נולדו ביום וקט סל בנות סל א' בנים -לקבוצות קט 
  ללא הגבלה. 2005זה, וכן ילידי דצמבר 

ואחרי תאריך זה, וכן ילידי  2007בינואר  1סל ב' בנים אפשר לרשום שחקנים אשר נולדו ביום -לקבוצות קט 
  .ללא הגבלה 2006 דצמבר
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וכן ילידות  ואחרי תאריך זה,  2000בינואר  1לקבוצות נערות א' אפשר לרשום שחקניות אשר נולדו ביום  
  .ללא הגבלה 1999דצמבר 

ואחרי תאריך זה, וכן ילידות  2002בינואר  1לקבוצות נערות ב' אפשר לרשום שחקניות אשר נולדו ביום  
 .ללא הגבלה 2001דצמבר 

מו כל תוצאות המשחקים הרשמיים של כל הליגות וטבלאות הליגות השונות באתר גם בעונה זו יפורס.8 
התוצאות שמפורסמות הם התוצאות הרשמיות בלבד כפי שהוקלדו בטופסי  .האינטרנט של האיגוד

 המשחקים שהתקבלו ואושרו באיגוד.

 15אחר ברדיוס של הקבוצה הביתית רשאית להעביר ברגע האחרון את משחקה ממגרשה הביתי למגרש תקני  .9
ק"מ ממגרשה הביתי. במקרה האמור לעיל יחכו שחקני הקבוצה במגרשם הביתי לקבוצה האורחת ולשופטים 

לא יאוחר  חלהיפתולאחר שידאגו להסעתם יעברו למגרש האחר שיהיה מוכן בעוד מועד למשחק. על המשחק 
וד על העברת משחק ספציפי משלושים דקות מהשעה שיועדה לתחילת המשחק. קבוצה אשר תודיע לאיג

ממגרשה הביתי למגרש תקני אחר וקיבלה אישור האיגוד להעברה, לא תהא רשאית להחזיר את המשחק 
למגרש המקורי. הקבוצה הביתית חייבת לדאוג להסעת הקבוצה האורחת והשופטים גם לאחר סיום המשחק 

 בחזרה למגרש המקורי.

 בוצות להודיע על כך טלפונית למחרת למזכירות איגוד הכדורסל.בכל מקרה שמשחק מבוטל עקב גשם, על הק .10
 בעונה זו ירשם מספר הקבוצה על גבי הכרטיס של השחקן הרשאי לשחק בליגה נוספת:  .11

 קבוצה מס". -"רשאי לשחק בליגה בוגרים  -דוגמא  
 כרטיסים שלא ירשם עליהם מס' הקבוצה בה רשאי השחקן לשחק אינם תקפים. 

הרשום בקבוצה כחוק, אינו רשאי להשתתף באימונים ומשחקי אימון של קבוצה אחרת מלבד זו בה שחקן  .12
)יב( מהתקנון יועמדו לדין משמעתי בפני  5הוא רשום כחוק. שחקן וקבוצה שיעברו על הוראה זו, עפ"י פרק 

 בית הדין המשמעתי.
חת להדגיש זאת ליד שם השופט על ידי בכל מקרה שהשופטים במשחק הם נציגי הקבוצות, על הקבוצה המאר .13

 רישום הערה בעט אדום.
 נערות מעודדות במשחקים. .14

 על הקבוצות למקם את הנערות המעודדות על קו הרוחב של הסל אליו מתקיפה הקבוצה הביתית. 
 אסור למעודדות להיות על קו הרוחב של הסל אליו מתקיפה הקבוצה האורחת. 
 בת.בעת המשחק על המעודדות לש 

יות חברים להלא חייבים בכל הליגות  ועוזרי המאמנים הנהלת איגוד הכדורסל החליטה כי כל המאמנים .15
 / מדריךינפיק כרטיסי מאמן ארגון המאמנים על מנת לקבל כרטיס מאמן/ מדריך. בארגון מאמני הכדורסל

יחד עם כרטיסי  שחק)כדוגמת כרטיסי שחקן( ועל המאמנים יהיה להציג את כרטיסי המאמן לשופט המ
מאמן שלא יהיה ברשותו כרטיס מאמן לא יורשה לנהל את המשחק ויהיה עליו לשבת השחקן של הקבוצה.

 ביציע ולא בתחום שדה המשחק.

מאמן המחזיק בתעודת מדריך רשאי לשמש כמאמן או כעוזר מאמן רק בליגה נערים, נערות ב', ילדים וקט  
רשאי לשמש כמאמן או כעוזר מאמן בליגות בוגרים, נשים, נוער, סל. מאמן המחזיק בתעודת מדריך לא 

 ונערות א'.

במסגרת שיתוף הפעולה של איגוד הכדורסל וההתאחדות לספורט של בתי הספר נקבע כי משחקי אליפות בתי  .16
בימי רביעי הספר, גם ליגת על וגם יתר האליפויות המחוזיות ייערכו אך ורק בימי חמישי לבנים ו

איגוד הכדורסל וההתאחדות לבתי הספר לא ט' יערכו רק בימי שני ושלישי.-משחקי כתות ח' ולבנות.
בץ שופטים למשחקים בימים מאפשרים קיום משחקי בתי ספר בימים אחרים ואיגוד השופטים גם לא מש

ר במידה ויש בידיכם מידע כי למרות האמור לעיל מתקיימים משחקים בבתי ספר בימים אחרים, דבחריגים.
פעילות ליגת על בתי ספר )בנים ובנות( , עליכם לדווח לנו על כך מיידית.שגורם ללחץ  על שחקני הקבוצות

 לדצמבר כל שנה. 15תסתיים עד 

כל קבוצה רשאית לצלם כל משחק בוידאו, גם צד שלישי יוכל לצלם ובלבד שלא  צילומי וידיאו במגרשים .17
 יהיה שימוש מסחרי.

 15רים כרטיסי כניסה )בכל הליגות( חייבת הקבוצה המארחת לתת לקבוצה האורחת בכל משחק בו נמכ .18
ונשים כרטיסי זירה המגיעים לקבוצה האורחת. )למעט ליגת על גברים  18-כרטיסי הזמנה וזאת בנוסף ל

 (.שונותשם יש הנחיות וליגה לאומית גברים 

  - כרוז במשחק .19
 יסי לאוהדים.תפקיד כרוז המשחק להעביר מידע בס   . 1
 כרוז המשחק יכול לדבר ולעודד רק עד שהכדור מגיע למחצית המגרש לכיוון ההתקפה..    2

 כרוז המשחק יכול לעודד ולהלהיב את הצופים בפסקי הזמן ובהפסקות הרבעים. .3
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 יכול לעודד או לדבר במהלך קליעות העונשין. אינוהכרוז  .4
ים שיקראו על ידי הקהל וייעשה כן גם אם קיבל הוראה הכרוז יקרא להפסקתם של ביטויים אלימים וגזעני .5

 כזו ממשקיף המשחק.

 הכרוז יקפיד להגיד את שם הקבוצה האורחת המלא כולל ציון שם הספונסר. .6

באחריות הכרוז לקבל מהסטטיסטיקה את תוצאות הביניים והתוצאות הסופיות של המשחקים המתנהלים  .7
 חק ובסיומו.באולמות אחרים ולהכריז עליהן במחצית המש

 2-על התנהגות הכרוז דרך משקיף המשחק. הכרוז כפוף למשקיף. במידה וקיבל יותר מ האיגוד יפקח .8
 התראות המהלך המשחק, בסמכות המשקיף להרחיק אותו ממשחק זה.

חל איסור על שימוש בכלי נגינה, צופרים למיניהם ו/או השמעת מוסיקה  - שימוש בכלי נגינה במהלך המשחק
שהיא ביציע שמאחורי ספסלי הקבוצות, לידם ושולחן המזכירות. השמעת ו/או ניגון מוסיקה  בכל דרך

פועל. באמצעות מערכת הכריזה האלקטרונית המרכזית, מותרת רק כשהכדור אינו במשחק ומד הזמן אינו 
 אין הגבלה לגבי שימוש בכלי נגינה.וביציעים מאחורי הסלים,  ביציע שמול שולחן המזכירות

ה' בשעות -משרדי איגוד הכדורסל יהיו סגורים בימי שישי. קבלת קהל במשרדי האיגוד תהיה בימים א' .20
 אחה"צ. 16:00-18:00ה' גם בשעות -בבוקר, ובימים ג' ו 09:00-16:00

 על המגרש. ההחמישייאיש, כולל  18לאומית גברים  ו גם בעונה זו יהיו על ספסל המחליפים בליגת על נשים .21
גרשים רבים יש על מעגל האמצע, ומעגלי זריקות העונשין פרסומות או סמלים של עיריות, מפעל הפיס במ .22

קליעות העונשין יסומנו במלואם על גבי המעגל ולא קו  יוקוווכו'. בכל מקרה יש לדאוג שקו אמצע המגרש 
 קטוע או קו חלקי.

לאומית גברים  בליגהל מגרשי הקבוצות בהתאם להחלטת הנהלת איגוד הכדורסל, תונהג סטטיסטיקה בכ .23
 םהרלוונטייסטטיסטיקה זו תועמד לרשות כל הגופים נוער וליגה נערות א' לאומית.על וליגת על נשים, ליגה 

איגוד הכדורסל עומד לרשותכם בכל זיה וכד'(.הקשורים בליגה זו )איגוד הכדורסל, עיתונות, רדיו, טלווי
 ר האיגוד.כ"ל ודובנשאלה או עצה באמצעות המ

איגוד הכדורסל מאמצת את המלצות היועץ המשפטי של  הנהלת -אירוח משקיפים ושופטים בינלאומיים  .24
 איגוד הכדורסל בנושא לפיהן:

שופטים ומשקיפים  על כל בעל תפקיד/חבר באיגוד השופטים אשר מעוניין ליטול חלק פעיל באירוח # 
 הנהלת איגוד השופטים. מראש של בינלאומיים מטעמה של קבוצה לקבל לכך אישור

לקבל תמורה  ריאסי ההנהלהלאותם חברי איגוד ובעלי תפקידים באיגוד השופטים שיינתן אישור אירוח ע"י # 
 צורה/דרך שהיא עבור פעילותם זו. בכל

המשחקות באולם סגור הבוחרות  וקט סלאיגוד הכדורסל החליטה לאפשר לקבוצות בליגה לילדים  הנהלת .25
בשעות הבוקר ולא רק אחר ם משחק ביתי את יום שבת לקיים את משחקיהם הביתיים בשבתות גם כיו

בשבתות בבוקר  והקט סלזאת לאחר שהוברר כי במועדונים רבים ניתן לקיים את משחקי הילדים הצהרים. 
יים קבוצה הרוצה לקשים פתוחים בימי המשחקים האחרים.באולמות שעומדים פנויים, וזאת כתחליף למגר

( יכולה לעשות זאת רק באופן קבוע לכל העונה )ולא למשחקים בודדים( 10:30את המשחקים בבוקר )בשעה 
 ועליה לרשום זאת על גבי טופס הרשמת הקבוצה לליגה.

כל קבוצה המחדשת את רישומה למשחקי הליגה או הנרשמת כקבוצה חדשה חייבת לבטח את הספורטאים  .26
וזאת בסכומים  1994 -של תקנון הספורט )ביטוח( התשנ"ה  2ים בסעיף הרשומים בה למקרים המפורט

, כמו כן, על התחייבות ושיפוי לאיגוד הכדורסל לתקנות הנ"ל. על הקבוצה לחתום על כתב 3הנקובים בסעיף 
 כל אגודה להעביר אישור על קיום ביטוח החתום ע"י חברת הביטוח.

נוער על שים, ליגה לאומית גברים, ליגה נערות א' לאומית וליגה כל הקבוצות בליגת על גברים, ליגת על נ .27
חייבים להדפיס על הגופיות מאחור את שם המשפחה של השחקנים. השם יודפס בעברית מעל המספר בצד 

מאפשרת לקהל הצופים לדעת ולזהות כל שחקן בקלות  היה. הופעת שם השחקן על הגופיייהאחורי של הגופ
הקהל במשחק. כמו כן במשחקים המשודרים בטלוויזיה הצופים בבית  תולהתעניינודבר שמוסיף למעורבות 

ס"מ גובה מספר השחקן הוא  6-8ים בקלות רבה. )גובה האות של שם השחקן הוא ניכולים לזהות את השחק
 ס"מ(. 20

משחק , משך המשחק הוא כ6יערכו המשחקים בכדור מס' וילדות יבליגות לנשים, נערות א', נערות ב'  .28
  דקות(. 10רבעים של  4דקות =  40כדורסל רגיל )

גם בעונה זו יהיו טופסי המשחק שמנפיק איגוד הכדורסל עם נייר קופי כימי. אין האגודות צריכות לשים יותר  .29
ניירות קופי בטופסי המשחקים אך עליהם לשים מתחת לטופס המשחק על שולחן המזכירות לוח קשיח ע"מ 

 ם יועברו היטב.שההעתקים הכימיי
כל פי חוק הספורט נקבעו נורמות חדשות בכל הנוגע לנוכחות כח אדם רפואי ולציוד רפואי במגרשים. ב-על .30

 משחק חובת נוכחות חובש או אח.
 להלן הנחיות רופא אגוד הכדורסל המחייבות את הקבוצות והשחקניות! .31

בתנאי שהיא מודעת וזאת להריונה,  12-השבוע הא.שחקנית בהיריון תוכל ליטול חלק במשחקי קבוצתה עד  
 לסיכון שפעילותה זו והאחריות בגין זה מוטלת על השחקנית.

במסגרת איגוד הכדורסל, להיריון חל איסור מוחלט להשתתף במשחקים המתקיימים  12-לאחר השבוע הב. 
 כרוכים בכך.גם במצב שהשחקנית מוכנה באמצעות חתימה להיות אחראית בלעדית על הסיכונים ש
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חריות על עצמה בא ג.בכל מקרה על הקבוצה להחתים את השחקנית בהיריון על טופס בו נוטלת השחקנית 
 למשחקה חרף היותה בהיריון.

שחקנים,  -כדי לנהל כיאות את משחק הכדורסל נדרש שיתוף פעולה מלא ונאמן של חברי שתי הקבוצות  .32
כל התנהגות בלתי בחוקת הכדורסל(. 48.1ועוזריהם )סעיף  עם השופטים -מאמנים, חליפים או מלווים 

ספורטיבית בוטה של שחקן, חליף, מאמן,  עוזר מאמן או מלווה קבוצה היא עבירת פסילה/הרחקה )סעיף 
מאמן יפסל גם כאשר לחובתו שתי עבירות טכניות כתוצאה מהתנהגות בלתי וקת הכדורסל(.בח 47.1

, נזקפות לחובתו שלוש עבירות טכניות כתוצאה מהתנהגות בלתי לחילופין -ספורטיבית אישית או 
ספורטיבית של עוזרו/אחד מהחליפים או המלווים על ספסל הקבוצה, צבר שלוש עבירות טכניות שאחת מהן 

העונש בגין עבירת פסילה של כל בעל תפקיד תהיה הרחקתו מתחום המגרש נזקפות לחובת המאמן עצמו.
הקבוצה עד תום המשחק. לחילופין, באם ברצונו בכך, יוכל הנפסל לעזוב את  ושהייתו בחדר ההלבשה של

 בחוקת הכדורסל(. 47.2הבניין )סעיף 
ים )שהייתם רגילים לקבל בדואר,  באתר האיגוד בסרגל "עדכוני משחקים" יוכנסו כל שינויי המשחק.  33

או בפקס ועל הקבוצות יהיה  לא ישלחו יותר אישורים על שינויי משחקים בדואר במייל  או בפקס(. 
אתר האינטרנט בלבד.כל שינוי משחק יופיע באתר עד אשר תוצאת המשחק  להתעדכן באמצעות 

 תתקבל ותאושר באיגוד.

בכל ליגה שיש בה משחקים במסגרת הסיבוב השלישי הקבוצות גוררות עמן את כל התוצאות  .34
  והנקודות מהליגה הרגילה.

 
 סל-וער, נערים, נערות, ילדות, ילדים וקטשינוי מועדי משחקים בליגות נ .35

ניתן יהיה לשנות מועד משחק ליגה בהתאם לקריטריונים הקבועים בתקנון האיגוד בהסכמת שתי  
-הקבוצות גם ישירות מול מנהל האזור של איגוד השופטים בליגות: ילדים ב', ילדים א' מחוזית, קט

א' ארצית ת, ילדות, ילדים א' לאומית, נערים סל בנות ובנים, נערות א' מחוזית, נערות ב' מחוזי
ימים לפני מועד המשחק  4ונערים ב' לאומית ומחוזית )עד  מחוזיתלאומית, ארצית ונוער , מחוזיתו

 החדש או המקורי )המועד הקרוב( ביניהם(.
בקשות לשינוי משחקים עקב טיולי בתי ספר, שינוי משחקי גביע ושינוי ביתר הליגות שלא מוזכרות  

 בסעיף זה יעשו רק ע"י איגוד הכדורסל.
נערים א' , , ארצית ולאומיתניתן יהיה לדחות משחק בהסכמת שתי הקבוצות בליגות נוער מחוזית 

מחזורים מהמועד  2, נערים ב', ילדים,ילדות וקט סל עד וארצית מחוזיתנערות ב' מחוזית וארצית, 
 9 -מחזורים לפני תום הליגה )החל מ 10עד  שהיה עד כה, וזאתהמקורי ולא עד מחזור אחד, כפי 

 לדחות משחק רק עד המחזור הקרוב כפי שהיה עד כה(. מחזורים לפני תום הליגה, ניתן יהיה
משחק מהמחזור האחרון של סבוב א' והמחזור האחרון של הליגה כפי שהיה עד  כלל בכל מקרה לא ידחה

  בוצעים ע"י מנהלי האיזורים של איגוד השופטים על אנו מפנים את תשומת ליבכם כי בכל השינויים המכה.
 הקבוצות לוודא עם מנהל האיזור אם יש אישור לשינוי.

, ע"י הקבוצות, למנהל האיזור אינו מהווה אישור לשינוי ובמידה או המייל עצם הוצאת הפקס
 .א יתבצע, עקב כך יועמדו הקבוצות לדין משמעתילומשחק 

 שר חילופי ביתיות בליגה לאומית נוער, ארצית נוער, מחוזית נוער, מנהלי האיזורים רשאים גם לא
 ארצית ומחוזית נערים א', לאומית ומחוזית נערים ב', נערות א' מחוזית, נערות ב' מחוזית, ילדים, 

 ילדות וקט סל.
הקבוצות  2התנאי לחילוף הביתיות הוא שהקבוצות יעבירו פקסים או מיילים למנהלי האיזורים וכי  

ייכות לאותו מרחב/איזור של איגוד השופטים. בכל מקרה, קבוצה אינה רשאית להעביר משחק ש
בודד למגרש הקבוצה היריבה. במקרה שכל אחת מהקבוצות שייכת למרחב/איזור אחר של איגוד 

 השופטים, על הקבוצה לפנות בבקשה לאיגוד הכדורסל.
       

 גופיות המשחק.36 .36
 מל האיגוד על גופיות המשחק. חובה לשים בכל הליגות את ס 

עפ"י חוקי מדינת ישראל, שופטי הכדורסל העובדים בשיפוט בימי שישי )החל משעה לפני כניסת השבת( . 37        
.כל קבוצה שתיבחר לשחק את משחקיה הביתיים בימי 150%וביום שבת )כולל מוצאי שבת( זכאים לשכר של  

שבת, -ם שבת )כולל מוצאי שבת( ו/או תקדים משחקים לימי שישישישי )החל משעה לפני כניסת השבת( וביו
 תצטרך לשלם את הפרשי דמי השיפוט.

 לשופט תהיה סמכות להוציא אוהד/הורה מהיציע בליגות נוער, נערים, נערות, ילדות, ילדים וקט סל. . 38
 במידה והאוהד יסרב לעזוב את המגרש המשחק יופסק.

שתף קבוצות בליגה כלשהי מחוץ לאיגוד הכדורסל או בליגות אזוריות  "אגודה אשר תרשום ו/או ת . 39
כלשהן, במישרין או בעקיפין, ללא אישור מראש מאיגוד הכדורסל, לא תוכל לרשום ולשתף קבוצות 

 של אותה אגודה במסגרת איגוד הכדורסל, בכל ליגה שהיא )כולל בליגות בוגרים/ות, נוער אחרות
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ודה לא יוכל להיות חבר במסגרת מוסדות איגוד הכדורסל )חבר הנהלה או חבר ונערים/ות(. נציג אותה אג
 בוועדות האיגוד(".

 חובת חוזים עם מאמנים. 40
חוק חובה על כל הקבוצות בכל הליגות יהיה לחתום על הסכמי עבודה עם מאמנים המקבלים שכר )עפ"י  

 עבירת משמעת.ם עבודה כאמור, תהווה (. אי חתימה על הסכ2002תנאי עבודה התשס"ב  –הודעה לעובד/ת 
לא יישלחו יותר לאגודות חוזרים רשמיים וחוזרי שינויי משחקים בדואר  2017/18גם בעונת המשחקים   . 41

רשום.הקבוצות תקבלנה את החוזר בדואר רגיל או במייל.כל חוזר רשמי או חוזר שינויים יופיע באתר איגוד 
רוא את החוזרים בוצה להיכנס כל יום לאתר איגוד הכדורסל ולקובה על כל קחוזרים.חהכדורסל בפרק 

בו.לא תתקבל יותר שום טענה של קבוצה שלא קראה את החוזרים והופיעה למשחק הרשמיים המופיעים 
במועד לא נכון או בשעה לא נכונה.קבוצות שעדיין לא העבירו לאיגוד כתובת מייל מתבקשות לעשות כן 

  לאיגוד.במכתב מודפס 
האחריות לקריאת החוזרים חלה אך ורק על הקבוצות ופרסום החוזר באינטרנט כמוהו כשליחת  ומת ליבכם:לתש

 דואר רשום וקבלתו ע"י האגודה!!!
עליכם לעקוב אחרי אישורי התוצאות באתר האינטרנט של האיגוד. בכל מקרה שתוצאת משחק אינה   . 42

על הקבוצה המנצחת להודיע לאיגוד בפקס/מייל את ימים ממועד המשחק, חובה  3באתר, הרי תוך מופיעה
 התוצאה הסופית.

 

 שינוי שם 
 אגודות/קבוצות איחוד ומיזוג

 
שם הקבוצה ובלבד שהמציאה הסכמה בכתב של ארגון הספורט  אתאגודה/קבוצה, תהא רשאית לשנות  א.

 אליצור, בית"ר ועצמה(.שייכת )ארגון הספורט המרכזי הוא מרכז הספורט הפועל, מכבי, המרכזי אליו היא 
נתקבלה הסכמת ארגון הספורט המרכזי לשינוי שם הקבוצה, תרשם האגודה/הקבוצה תחת שמה החדש תוך  ב.

 אזכור השם הקודם של האגודה ו/או הקבוצה לפני השינוי.
 שינוי שם אגודה ו/או קבוצה, מחייב שינוי שם של כל הקבוצות המסונפות לאגודה ולא יאושר שינוי שם ג.

כאמור, אלא אם הוגשה בקשה לשינוי שם של כל הקבוצות המסונפות לאגודה. למען הסר כל ספק, שינוי שם 
 אגודה ו/או קבוצה, אינו פוטר את הקבוצה ו/או האגודה מקיום מלוא התחייבויותיה לפני שינוי שם.

 שתי אגודות, קבוצות ויותר, תהיינה רשאיות להתאחד לאגודה ו/או קבוצה אחת. ד.
 25איחוד הקבוצות יאושר על בסיס גיאוגרפי בלבד, ובלבד שהמרחק בין הקבוצות המתאחדות לא יעלה על  .ה

ק"מ ובלבד שיובטח המשך פעילותן של מחלקות הנוער, נערים, ילדים קט סל של הקבוצות המתאחדות 
 פרד.ניתן יהיה לאחד גם מחלקת גברים בנפרד וגם מחלקת נשים בנ והכפפתן לקבוצה המאוחדת.

ועדת הליגה והגביע למרות האמור בסעיף ה' דלעיל ומבלי לפגוע בעקרון האיחוד על בסיס גיאוגרפי, רשאית  ו.
ק"מ ועד  25בשיתוף היועץ המשפטי, מטעמים מיוחדים שיפורטו, להתיר איחוד קבוצות מעבר לרדיוס של 

 ק"מ מחייב אישור הנהלה. 40ק"מ, מעבר לרדיוס של  40לרדיוס של 
 שחקנים הרשומים באגודות/קבוצות המתאחדות יהיו שייכים אוטומטית לאגודה/קבוצה המאוחדת.ה ז.
עד בקשה לשינוי שם ולאיחוד קבוצות תוגש בכתב לאיגוד הכדורסל ע"ג "טופס איחוד קבוצות ושינוי שם"  ח.

כות היועץ ותהא כרוכה בתשלום אגרה, ארכה מעבר למועד היא בסמ תום מועד ההרשמות לאיגוד הכדורסל
 המשפטי של האיגוד בלבד.

 האגרה לעונה זו היא כדלקמן: 
 ש"ח. 1,110ש"ח, ליגה ארצית  2,215ש"ח, ליגה לאומית  3,325 –ליגת על  
 ש"ח. 555 -ש"ח, קבוצות צעירות  555 -ליגה א', ב'  

 .בקשה שלא הוגשה במועד כאמור לעיל, לא תאושר לעונה הקרובה אלא לעונה מאוחרת יותר ט.
לא תאושר בקשה לאיחוד קבוצות אלא, לאחר שהקבוצות המתאחדות חתמו על התחייבות להנחת דעתו של  י.

היועץ המשפטי לאיגוד ולהנחת דעתו של יו"ר הרשות לבקרה תקציבית, המבטיח כי הקבוצה המאוחדת 
המס וחובות  תישא במלוא ההתחייבויות של האגודות המתאחדות לרבות חובות לשחקנים, מאמנים, רשויות

לאיגוד הכדורסל. אישור יו"ר הרשות לבקרה תקציבית כאמור לעיל, יינתן אך ורק ביחס לקבוצות הכפופות 
 לתקנון הבקרה התקציבית.

חודשים  12קבוצות ו/או אגודות שיתאחדו, לא תהיינה רשאיות להתאחד פעם נוספת, אלא לאחר שחלפו  .יא
 כדורסל.לפחות מיום מתן האישור לאיחוד ע"י איגוד ה

יאושר פירוק איחוד בהסכמת הצדדים, פירוק איחוד יחייב אישור של ארגון הספורט המרכזי. לא תאושר  .יב
בקשה לפירוק איחוד אלא לאחר שהקבוצות המתאחדות חתמו על התחייבות להנחת דעתו של היועץ 

העבר של  בחובות אהמשפטי לאיגוד ולהנחת דעתו של יו"ר הרשות לבקרה התקציבית המבטיח מי ייש
בתביעות עתידיות. כמו כן, על האגודה שמפרק איחוד להודיע לאיגוד לאיזה אגודה  אהקבוצות ומי ייש
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תשתייך כל קבוצה לאחר הפירוק. אישור יו"ר הרשות לבקרה תקציבית יינתן אך ורק ביחס לקבוצות 
 הכפופות לתקנון הבקרה התקציבית.

ה הסכמה לגבי תנאי הפירוק, הן כספיות והן השתייכות במידה וקבוצות ירצו לפרק איחוד, אך לא תהי .יג
 קבוצות לאחר הפירוק יטופל המקרה ע"י המוסד לבוררות של האיגוד בהתאם לתקנון הבוררות.

אגודה רשאית להעביר קבוצה או קבוצות קיימות באגודה לאגודה אחרת. העברת קבוצה לאגודה אחרת  .יד
תאושר בקשה להעברת קבוצה מאגודה לאגודה אלא לאחר מחייבת אישור של ארגון הספורט המרכזי. לא 

ששתי האגודות חתמו על התחייבות להנחת דעתו של היועץ המשפטי לאיגוד ולהנחת דעתו של יו"ר הרשות 
בהתחייבויות עתידיות, וכי לא  אבחובות העבר של הקבוצות ומי ייש אלבקרה תקציבית, המבטיחה מי ייש
)ב'( לתקנון המשחקים. אישור יו"ר  53בניגוד לפרק  םבלתי ספורטיבייעומדים מאחורי הבקשה שיקולים 

הרשות לבקרה תקציבית יינתן אך ורק ביחס לקבוצות הכפופות לתקנון הבקרה התקציבית, העברות קבוצות 
 יהיו רק עד תום מועד ההרשמות של הקבוצות לליגה. ארכה תהיה בסמכות היועץ המשפטי בלבד.

 25לאגודה יאושר על בסיס גיאוגרפי בלבד ובלבד שהמרחק בין הקבוצות לא יעלה על העברת קבוצה מאגודה  
ק"מ. ועדת הליגה והגביע באישור היועץ המשפטי תהיה רשאית להתיר העברת קבוצות מאגודה לאגודה 

 ק"מ יהיה בסמכות הנהלת האיגוד בלבד. 40ק"מ. אישור מעל  40ק"מ ועד  25מעבר לרדיוס של 

 
 וילדותלילדים תקנון הליגה 

 
דקות(. במידה ויש צורך בהארכה, תהיה זו  10רבעים של  4דקות ) 40 וילדות משך המשחקים בליגה לילדים .1

 דקות.  5בת 
 במקרה ולא יופיע שופט למשחק, חייבת כל קבוצה למנות שופט בכדי שהמשחק ייערך. .2
שין ולפי הוראות השופטים רצים למרכז על קו העונ והילדות בתחילת המשחק ובסיומו מסתדרים הילדים .3

 המגרש ולוחצים ידיים. פעולה זו תחזור גם בתום המשחק.
 תהיה הקפדה מיוחדת על התנהגות ספורטיבית של המאמנים והשחקנים.וילדות בליגה לילדים  .4
 .6המשחק יתנהל במגרש כדורסל רגיל אך בכדור מס'  .5
 בליגה לילדים בתנאי שעל כרטיסם יהיה אישור גם לליגה זו. סל יהיו רשאים גם לשחק-שחקני ליגת קט .6
 בחוזרי האיגוד(.תהיה שמירה אישית חובה )בהתאם לנהלים המפורסמים וילדות בליגה לילדים  .7
 שחקן הרשום בקבוצה המשתייכת לליגה ילדים ב' לא יוכל לשחק גם בליגה המשתייכת לילדים א'. .8
 שתתפו בגביע המדינה לילדים.קבוצות ילדים ב' לא י.      9

 חוקי ההגנה האישית בילדים וילדות 
 סל בנות.-איסור שמירה כפולה )דאבל אפ( בשום מקרה בכל ליגות הילדים, ילדות וקט .10
 איסור שימוש בחסימה בליגות ילדים ב', ילדות וקט סל בנות. .11

 .6, ליגה ילדות ישחקו בכדור מס' 5ישחקו בכדור מס' בליגות ילדים ב'  .12

דקות כ"א. )כמו במשחק רגיל(. בכל תחילת רבע צריכים לרשום  10רבעים של  4ליגות ילדים ב' זמן המשחק ב .13
דקות ראשונות אין לבצע חילופים. )כלומר כל שחקן  5שחקנים שיפתחו את הרבע. במשך  5בטופס המשחק 

 ילופים.דקות מותר לבצע ח 5דקות ולא יוכל להתחלף( לאחר  5שפותח את הרבע ישחק לפחות 
 יש לזכור כי בכל רבע חייב לפתוח שחקן שטרם פתח את הרבע.  

 הכל כשורה. במידה והשופט אישר את הפציעה: –דקות  5*** שחקן שנפצע והוחלף לפני שעברו 
 *** לאחר שכל השחקנים פתחו ברבע הראשון בשאר הרבעים ניתן לפתוח עם מי שרוצים.

 

 ביצוע בדיקות רפואיות
 
 -התרבות והספורט התקין בהתאם לסמכותו את תקנות הספורט )בדיקות רפואיות( התשנ"ז  שר החינוך .1

 את כלל הקבוצות הרשומות באיגוד. המחייבות 1997
עפ"י התקנות על כל השחקנים הרשומים באיגוד הכדורסל )בכל הליגות( המעוניינים לחדש רישומם וכן על  .2

שים אשר ד לבצע בדיקות רפואיות במכונים רפואיים מורשחקנים המעוניינים להירשם לראשונה באיגו
 אושרו ע"י משרד הבריאות.

 מצאים במכונים הרפואיים המורשים.טפסי הבדיקות קבועים ונ . 3
במשרדי האיגוד נמצא טופס הכולל את הצהרות השחקן והקבוצה וחתימת הרופא אשר המצאתו לאיגוד  .4

 השחקן באיגוד. י לרישום/חידוש שלממולא כדין הינה תנא
קן במסגרת פעילות איגוד בהעדר אישור על ביצוע הבדיקות ואישור כשירות לא יתאפשר שיתופו של שח .5

 הכדורסל.
שחקן אשר נרשם כחוק באיגוד וטופס בדיקה רפואית שלו הופקד ונחתם במשרדי האיגוד יוכל לשחק  .6

ציג בפני השופט תעודת זהות )או כרטיס במשחקים עד קבלת כרטיס השחקן ומדבקת החידוש רק בתנאי שי
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כשהיא חתומה ע"י איגוד  שחקן ישן( ובנוסף לכך את העתק הבדיקה הרפואית שנמסרה באיגוד
ההיתר האוטומטי בתחילת העונה לשחק עם תעודות זהות בטל והשיתוף במשחקים הוא אך ורק הכדורסל.

כל ורפואית חתום ע"י האיגוד, השחקן י גם עם העתק בדיקהור זמני על העתק הבדיקה הרפואית.עם איש
במידה .2015/2016לשחק אך ורק בקבוצה בה הוא רשום באיגוד ורק בתנאי שכרטיסו חודש באיגוד לעונת 

ושחקן ישתתף במשחק בקבוצה שהוא אינו רשום בה באיגוד או שכרטיסו עדיין לא חודש תועמד הן הקבוצה 
 .ללהיפסיה והן השחקן לדין משמעתי ותוצאת המשחק עשו

י  משרד ידרשימת התחנות לרפואת ספורט המאושרת על  מופיעיםבאתר האינטרנט של משרד הבריאות  .7
 הבריאות.

 

 חוקי ההגנה האישית בילדים, נערים וילדות

 
 חוקי הגנה אישית בגיל ילדים וילדות

 לא תותר שמירה כפולה על הכדור בשום מצב. .1
 ן לפי הגדרות אלו:יש להקפיד על עמדה של שחקן מול שחק .2

השחקן השומר על השחקן עם הכדור ישמור עליו עד למרחק של מטר ממנו. לגבי השחקנים השומרים על  .א

 :מתקיפים ללא הכדור

כאשר מגן שומר על מתקיף הנמצא מרחק אזור אחד מהכדור עליו להיות במרחק של עד מטר מהמתקיף עליו  .ב
 הוא שומר.

ק שני אזורים מהכדור )לדוגמא הכדור באזור א', והמתקיף עליו כאשר שחקן שומר על שחקן הנמצא מרח .ג
 הוא שומר נמצא באזור ג'(, יותר לו להיות בעמדת עזרה לפי שני חוקים, הקרוב יותר לכדור מבין השניים:

 עד למצב בו רגל אחת שלו נמצאת בתוך הצבע והרגל השנייה מחוץ לצבע. .1
 עד למרחק של שני מטרים מהמתקיף עליו השומר. .2
 כאשר מתחילה חדירה לסל תותר עזרה של השחקנים אשר לא שומרים על הכדור. .3

 תוספת שמירה כפולה ונערות ב'

 בנערות ב'  תותר שמירה כפולה על הכדור לפי חוקים אלו:

 חייבות להיות שתי שחקניות אשר שומרות על הכדור. .א
אר שחקניות ההגנה להיות עם שתי כאשר שתי שחקניות שומרות על הכדור תורשה רק שחקנית אחת מבין ש .ב

 רגליים בתוך הצבע, אלא אם כן ישנה יותר משחקנית התקפה אחת הנמצאת בצבע.
לשוב לעמדות של הגנה כאשר הכדור יוצא מידי השחקנית עליה הייתה שמירה כפולה תהיה חייבת ההגנה 

 אישית, או לחלופין לשמירה כפולה פעם נוספת.
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 בניםסל ל-תקנון וחוקת הליגה לקט
 

 בהמשך לשינויי חוקת הקט סל לבנים, להלן תקנון מעודכן עם כל השינויים:
 

 מועדי המשחקים
 סל לבנים ייערכו בימי שישי, שבת או שלישי, בהתאם לבחירת הקבוצה ע"ג -משחקי הליגה לקט

 טופס ההרשמה. משחקי קט סל בנות ישחקו ביום ראשון או שבת.
 ייערכו המשחקים בין קבוצות אלו  –לשחק ביום אחר  במידה  וחלק מהקבוצות באזור ירצו

 בהסכמה ביניהם ביום החריג, למעט המשחקים נגד קבוצות שלא יסכימו ליום זה.
 השעות תהיינה כמפורט להלן:

 .17:30ועד השעה  16:00בימי שישי החל מהשעה   #
 .18:30ועד השעה  17:00החל מהשעה  בימי שלישי  #
 .18:30ועד שעה  16:00ם והחל משעה בצהריי 11:30בבוקר ועד השעה  10:00 ימי שבת החל מהשעהב  #
 כל חריגה מהשעות הקבועות בתקנון תחייב הסכמה של הקבוצה היריבה.   ●

 הרשמות
 סל כאמור בתקנון איגוד הכדורסל בנושא הרשמת שחקנים: -נוהלי ההרשמות בליגה לקט

 ת לקבוצה בגיל המתאים באגודתם, ורישומם סל יועברו אוטומטי-שחקנים שסיימו את גיל הקט
 באיגוד הכדורסל יהיה תקף וחוקי.

 
 מבנה הליגות

 סל תחולק לאזורים, כאשר השיבוץ ייעשה לפי חלוקה גיאוגרפית על מנת למנוע נסיעות -הליגה לקט
 קבוצות. 10לפחות של מרוחקות של הקבוצות. כל מחוז יהיה 

 שיפוט
 חייבות הקבוצות לקיים את המשחק בשיפוט נציגי הקבוצה, כאמור במידה ולא הופיע שופט רשמי, 

 בתקנון איגוד הכדורסל.

 
 נוהלי התנהגות

 בתחילת המשחק ובסיומו מסתדרים כל השחקנים )כולל שחקני ספסל( על קו העונשין ולפי הוראת 
 השופט רצים למרכז המגרש ולוחצים ידיים. פעולה זו תחזור גם בסיום המשחק.

 סל תהיה הקפדה מיוחדת על ההתנהגות הספורטיבית של המאמנים,  העסקנים והשחקנים.-טבליגה לק

 חוקת המשחקים
 חוקת המשחקים תהיה בהתאם לחוקת הכדורסל של פיב"א בשינויים הבאים:

 כמות השחקנים. 1
     שחקנים שפי שהיה עד כה(. 4שחקנים )ולא  5כל קבוצה תשתף במגרש בו זמנית     
 חקדה המשש .2

    הן במידות  תמטר רוחב. מידות שדה המשחק המקסימאליו 12-מטר אורך ו 18הן  תמידות השדה המינימאליו    
 בליגה קט סל ב בלבד,   ,מטר רוחב. במידה ומשתמשים בסלים ניידים 14-מטר אורך ו 26מגרש כדורסל רגיל,     
 מטר מקו אנכי היורד מהלוח. יש לסמן  1.20רחק כאשר המרחק בינם ובין הרוחב גדל, יש לסמן קו רוחב במ    
 מטר  2 – םמטר מהסל. שוליים מינימאליי 3.60המרחק הוא  –סימון נוסף לגבי מרחק קו העונשין מהסל     
 מגרש.המטר לרוחב  3-לאורך המגרש ו    
 
 לוחות הסל. 3

 על הלוח יש לסמן מלבן שמידותיו מטר בדפנות האנכיות,  1.20מטר הדפנות האופקיות,  1.80מידות הלוח הן: 
 בקצה התחתון של הלוח.  ס"מ  15ס"מ. קו הסימון התחתון יהיה במרחק של  60X40החיצוניות הן  

 גובה הסל .4
 מטר מעל הרצפה )בליגה קט סל ב'( 2.60תקנות אופקית הטבעות תהיינה מו

 סל בגובה רגיל. –'( מטר מעל הרצפה )בליגה קט סל א 3.05הטבעות תהיינה מותקנות אופקית 
 טבעות הסלים .5

 מ"מ,  20ס"מ, הטבעות חייבות להיות מברזל עגול בעובי  45הקוטר הפנימי של הטבעת צריך להיות 
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 ס"מ. 40אורך הרשת     
 הכדור. 6

 בלבד. , מולטן5גרם, כדור מס'  500-400ס"מ, משקלו  72X68היקף הכדור 
  זמן משחק .7 

 שית השלישית לרביעית חמישית. ההפסקה בין החמידקות כל   8של חמישיות  5-בהמשחק ייערך 
 פסק זמן אחד בכל חמישית לכל קבוצה.דקות. יתר ההפסקות תהיינה בנות דקה אחת.מותר לקחת  5תהיה 

 טופס המשחק וזכות השתתפות במשחק .8
 םשחקנים. קבוצה חייבת להופיע למשחק לפחות ע 15כל קבוצה תוכל לרשום בטופס המשחק 

 אחת מלאה של המשחק. חמישיתשחקנים. כל שחקן חייב לשחק לפחות  10
 שתי חמישיות של המשחק )לא כולל חמישית אחרונה( כאשר חמישית כל שחקן רשאי לשחק עד 

 אחרונה החילופים ושיבוץ השחקנים הם חופשיים.
 העונה, לועדת  שחקנים יוכלו לפנות, לפני פתיחת 10קבוצות מיישובים קטנים שאין להם סגל של 

 חריגים לקבל אישור לשחק.
 , למעט בעת פציעת שחקן או יציאה בחמש עבירות, חמישיתאסור לבצע חילופים במהלך כל 

  מהחמישיותזו כאחת  חמישיתלשחקן אשר מחליף שחקן פצוע או שיצא בחמש עבירות תיחשב 
 קן רשאי לשחק ללא אין הגבלות וכל שחובחמישית האחרונה המותרות לשחקן לשחק. בהארכה 

 הגבלת זמן.
 בצד שמאל של טופס המשחק יהיה סימון מיוחד אותו על הרשם לסמן בעת כניסת שחקן לשדה המשחק. 

                במידה וקבוצה מפרה את הוראת שיתוף השחקן על השופט לציין זאת בדו"ח השיפוט שלו. 
 הארכת המשחק .9

 דקות. 3הארכת המשחק תהיה בת 
 ק שלוש השניותחו .10

 לשחקן אסור להישאר יותר משלוש שניות באזור ההגבלה של הסל בהיות הכדור בשליטת קבוצתו 
 )החוק הוא באותה המתכונת ע"פ חוקת הכדורסל(.

 חוק מחצית המגרש. 11
 .סל, באותה מתכונת ע"פ חוקת הכדורסל-חוק מחצית המגרש קיים בקט

 השניות 8חוק . 12
 , באותה מתכונת ע"פ חוקת הכדורסל.סל-טהשניות קיים בק 8חוק 
 חוק שלוש הנקודות. 13

 סל -בקט "אינו קיים" מטר, 6.25החוק המאשר סל שלוש נקודות מזריקה ממרחק של מעל 
 מטר. 6.25סל אין צורך לסמן את הקשת במרחק -ובמגרשי קט

 השניות 24חוק . 14
 שניות  24-מתאפס ל 24-ון הלאחר פגיעת הכדור בטבעת שעסל, -השניות קיים בקט 24חוק 

 השניות יופעל רק כשהקבוצה עוברת את קו האמצע. 24שעון  שניות, 14-ולא ל
 חוק עבירות קבוצתיות .15

 שית אחת, הרי כל העבירות האישיות חמילאחר שקבוצה ביצעה ארבע עבירות שחקן קבוצתיות ב
 הבאה תחל ספירת  חמישיתין. בהנוספות, שתבוצענה במגרש לאחר מכן, תענשנה בשתי קליעות עונש

 שית האחרונה ולא תתחיל מחדש.חמיהעבירות מחדש. בהארכה תמשיך ספירת העבירות הקבוצתיות מה
 זריקת עונשין נוספת לאחר שנכבש סל .16

 סל ע"פ חוקת הכדורסל.-חוק זה יהיה תקף בקט
 עבירות בלתי ספורטיביות: טכניות ופסילה .17

 "פ חוקת הכדורסל.סל ע-חוק זה יהיה תקף בקט
 התנהגות אוהדים .18

  –בליגה לקט סל לשופט תהיה זכות להרחיק אוהד מהיציע, במידה והאוהד יסרב לעזוב את המגרש 
 המשחק יופסק.

 שמירה אישית .19
 השמירה תבוצע רק ממחצית המגרש של הקבוצה המגנה. לאורך כל דקות המשחק, למעט בדקה  א.       

 נקודות הפרש. 10ה של המשחק או של ההארכה בתנאי שהיא לא מובילה מעל האחרונ           
 הבהרה: מרגע השתלטות קבוצת ההגנה על הכדור, ינועו כל שחקני ההתקפה לאחור לעבר  ב.      
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     שלהם וזאת מבלי לבצע פעולות הגנה כלשהן. מחצית המגרש         
 חקן. עם זאת, יש לאפשר שמירה נסוגה בהתאם למיקומו יש להקפיד על עמדה של שחקן מול ש ג.      

 מטר. 2של הכדור במגרש אך בטווח שאינו עולה על          
 (, תותר שמירה נסוגה "open"במקרה של "בידוד" שחקן התקפה למהלך של "אחד על אחד" )ד.      

 יותר של יתר השחקנים ע"פ עקרונות עזרה בשמירה אישית.         
 מותר להחליף שמירה במידה והשחקן התוקף עובר את השחקן השומר עליו.  ה.    
 חל איסור לעשות חסימות כלשהן.אסור לשמור שמירה כפולה, אם נעשתה חסימה בניגוד לתקנון ונכבש סל ו.     

 באותה ההתקפה, הסל יבוטל והכדור יעבור לקבוצה השנייה.       
 ימה עם או בלי כדור.איסור שמירה כפולה ו/או חס  ז.    
 במקרה של הפרת עקרונות השמירה הנ"ל ינהג השופט כדלקמן:  ח.   

 הסבר לשחקן/נים ולמאמן הקבוצה.  #     
 אזהרת מאמן הקבוצה.  #    
 עבירה טכנית למאמן הקבוצה.  #    
 שינוי שעת משחק .20

      11:00שעה ניתן יהיה לשנות שעת משחק בהסכמת שתי קבוצות גם ביום המשחק עד 
 בבוקר, וזאת ישירות מול מנהל האזור של איגוד השופטים.

 
 שינוי מועד משחק .21

 ניתן יהיה לשנות מועד משחק בהתאם לקריטריונים הקבועים בתקנון האיגוד )הסכמת שתי הקבוצות( 
 תן יהיה לפני המשחק, וזאת ישירות מול מנהל האזור של איגוד השופטים, בכל מקרה לא ני ימים 4עד 

 לדחות משחק בהסכמת שתי הקבוצות במחזור האחרון של סבוב א' ובמחזור האחרון של העונה.
 לפני המשחק בקשה מהקבוצה ואישור  ימים 7במקרה של שינוי משחק ערב טיול בי"ס יש להעביר עד 

 כז שחקנים מהקבוצה )כולל תאריכי הטיול( אל ר 4מנהל בית הספר על הטיול בו משתתפים לפחות 
 הליגות באיגוד הכדורסל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 סל בנות-תקנון וחוקת הליגה לקט
 

 מועדי המשחקים

ייערכו בימי שישי, שבת או שלישי, בהתאם לבחירת הקבוצה ע"ג טופס  ותסל לבנ-משחקי הליגה לקט
אחר משחקי קט סל בנות ישחקו ביום ראשון או שבת.במידה  וחלק מהקבוצות באזור ירצו לשחק ביום הרשמה.ה
ייערכו המשחקים בין קבוצות אלו בהסכמה ביניהם ביום החריג, למעט המשחקים נגד קבוצות שלא יסכימו  –

 ליום זה.

 :השעות תהיינה כמפורט להלן
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  .18:30  ועד שעה 16:00בצהריים והחל משעה  11:30בבוקר ועד השעה  10:00בימי שבת החל מהשעה  #

 .18:30ועד השעה  17:00בימי ראשון החל משעה  #
 כל חריגה מהשעות הקבועות בתקנון תחייב הסכמה של הקבוצה היריבה. #
 

 הרשמות

סל כאמור בתקנון איגוד הכדורסל בנושא הרשמת שחקנים: שחקנים שסיימו את גיל -נוהלי ההרשמות בליגה לקט
 וקי.סל יועברו אוטומטית לקבוצה בגיל המתאים באגודתם, ורישומם באיגוד הכדורסל יהיה תקף וח-הקט

 מבנה הליגות

סל תחולק לאזורים, כאשר השיבוץ ייעשה לפי חלוקה גיאוגרפית על מנת למנוע נסיעות מרוחקות של -הליגה לקט
 קבוצות. 10הקבוצות. כל מחוז יהיה עד 

 שיפוט

במידה ולא הופיע שופט רשמי, חייבות הקבוצות לקיים את המשחק בשיפוט נציגי הקבוצה, כאמור בתקנון איגוד 
 ורסל.הכד

 נוהלי התנהגות

על קו העונשין ולפי הוראת השופט  ספסל( ות)כולל שחקני ותכל השחקני ותבתחילת המשחק ובסיומו מסתדר
סל תהיה הקפדה מיוחדת על -בליגה לקט למרכז המגרש ולוחצים ידיים. פעולה זו תחזור גם בסיום המשחק. ותרצ

 .ותההתנהגות הספורטיבית של המאמנים, העסקנים והשחקני

 חוקת המשחקים

 חוקת המשחקים תהיה בהתאם לחוקת הכדורסל של פיב"א בשינויים הבאים:

 כמות השחקנים .1

 (.ותשחקני 5)ולא  ותשחקני 4כל קבוצה תשתף במגרש בו זמנית 

 שדה המשחק .2

הן במידות  תמטר רוחב. מידות שדה המשחק המקסימאליו 12-מטר אורך ו 18הן  תמידות השדה המינימאליו
מטר רוחב. במידה ומשתמשים בסלים ניידים כאשר המרחק בינם ובין  14-מטר אורך ו 26מגרש כדורסל רגיל, 

מטר מקו אנכי היורד מהלוח. יש לסמן סימון נוסף לגבי מרחק קו  1.20הרוחב גדל, יש לסמן קו רוחב במרחק 
מטר לרוחב  3-לאורך המגרש ומטר  2 – םמטר מהסל. שוליים מינימאליי 3.60המרחק הוא  –העונשין מהסל 

 המגרש.

 לוחות הסל .3
מטר בדפנות האנכיות, על הלוח יש לסמן מלבן שמידותיו  0.90מטר הדפנות האופקיות,  1.20מידות הלוח הן: 

 ס"מ בקצה התחתון של הלוח. 15ס"מ. קו הסימון התחתון יהיה במרחק של  60X40החיצוניות הן  

 גובה הסל .4

 מטר מעל הרצפה. 2.60ות אופקית הטבעות תהיינה מותקנ

 טבעות הסלים .5
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 40מ"מ, אורך הרשת  20ס"מ, הטבעות חייבות להיות מברזל עגול בעובי  45הקוטר הפנימי של הטבעת צריך להיות 
 ס"מ.

 הכדור . 6

 בלבד. NIKE, 5גרם, כדור מס'  500-400ס"מ, משקלו  72X68היקף הכדור  

  זמן משחק .7

דקות. יתר  5דקות כל שישית. ההפסקה בין השישית השלישית לרביעית תהיה  6ישיות של המשחק ייערך בשש ש 
פסקי זמן בלבד במהלך המשחק בכל עת  2מותר לקחת  ההפסקות בין שישית לשישית תהיינה בנות דקה אחת.

 שרוצים.

 

 טופס המשחק וזכות השתתפות במשחק     .8

  10חייבת להופיע למשחק לפחות עם  . קבוצהותשחקני 15כל קבוצה תוכל לרשום בטופס המשחק        

 לשחק לפחות שישית אחת מלאה של המשחק. תחייב נית. כל שחקותשחקני      

 לשחק עד שלוש שישיות של המשחק. תרשאי ניתכל שחק      

 דת לפנות, לפני פתיחת העונה, לוע יוכלו ותשחקני 10קבוצות מיישובים קטנים שאין להם סגל של       

 חריגים לקבל אישור לשחק.      

 נית או יציאה בחמש עבירות, אסור לבצע חילופים במהלך כל שישית, למעט בעת פציעת שחק      

 בחמש עבירות תיחשב שישית זו כאחת משלוש  האו שיצא הפצוע ניתשחק פהאשר מחלי ניתלשחק      

 לשחק ללא הגבלת  תרשאי ניתוכל שחק השישיות המותרות לשחקן לשחק. בהארכה אין הגבלות      

 זמן.      

 לשדה  ניתבצד שמאל של טופס המשחק יהיה סימון מיוחד אותו על הרשם לסמן בעת כניסת שחק     

 על השופט לציין זאת בדו"ח השיפוט  ניתהמשחק. במידה וקבוצה מפרה את הוראת שיתוף השחק     

 רבעה פסקי זמן בארבע שישיות שונות )אין אפשרות שלו. במהלך המשחק יוכל המאמן לקחת א     

 לקחת שני פסקי זמן באותה שישית(.     

 הארכת המשחק .9

 דקות. 3הארכת המשחק תהיה בת 

 חוק שלוש השניות .10

אסור להישאר יותר משלוש שניות באזור ההגבלה של הסל בהיות הכדור בשליטת קבוצתו )החוק הוא  ניתלשחק 
 פ חוקת הכדורסל(.באותה המתכונת ע"

 חוק מחצית המגרש. 11

 .סל, באותה מתכונת ע"פ חוקת הכדורסל-חוק מחצית המגרש קיים בקט 
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 השניות 8חוק . 12

 סל, באותה מתכונת ע"פ חוקת הכדורסל.-השניות קיים בקט 8חוק  

 

 חוק שלוש הנקודות. 13

 סל אין -סל ובמגרשי קט-בקט ו קיים""אינ מטר, 6.25החוק המאשר סל שלוש נקודות מזריקה ממרחק של מעל 
 מטר. 6.25צורך לסמן את הקשת במרחק 

 השניות 24חוק . 14

השניות יופעל רק כשהקבוצה  24סל, באותה מתכונת ע"פ חוקת הכדורסל, אך שעון -השניות קיים בקט 24חוק 
 עוברת את קו האמצע.

 חוק עבירות קבוצתיות .15

חקן קבוצתיות בשישית אחת, הרי כל העבירות האישיות הנוספות, לאחר שקבוצה ביצעה ארבע עבירות ש
שתבוצענה במגרש לאחר מכן, תענשנה בשתי קליעות עונשין. בשישית הבאה תחל ספירת העבירות מחדש. בהארכה 

 תמשיך ספירת העבירות הקבוצתיות מהשישית האחרונה ולא תתחיל מחדש.

 זריקת עונשין נוספת לאחר שנכבש סל .16

 סל ע"פ חוקת הכדורסל.-זה יהיה תקף בקטחוק  

 עבירות בלתי ספורטיביות: טכניות ופסילה .17

 סל ע"פ חוקת הכדורסל.-חוק זה יהיה תקף בקט 

 התנהגות אוהדים .18

המשחק  –בליגה לקט סל לשופט תהיה זכות להרחיק אוהד מהיציע, במידה והאוהד יסרב לעזוב את המגרש 
 יופסק.

 שמירה אישית .19

השמירה תבוצע רק ממחצית המגרש של הקבוצה המגנה. לאורך כל דקות המשחק, למעט בדקה האחרונה  א.
 נקודות הפרש. 10של המשחק או של ההארכה בתנאי שהיא לא מובילה מעל 

ההתקפה לאחור לעבר מחצית המגרש  ותהבהרה: מרגע השתלטות קבוצת ההגנה על הכדור, ינועו כל שחקני ב.
 י לבצע פעולות הגנה כלשהן.שלהם וזאת מבל

. עם זאת, יש לאפשר שמירה נסוגה בהתאם למיקומו של ניתמול שחק ניתיש להקפיד על עמדה של שחק ג.
 מטר. 2הכדור במגרש אך בטווח שאינו עולה על 

(, תותר שמירה נסוגה "open"התקפה למהלך של "אחד על אחד" ) ניתבמקרה של "בידוד" שחק ד.
 ע"פ עקרונות עזרה בשמירה אישית. ותקנייותר של יתר השח

 .העלי תהשומר ניתאת השחק תעובר פתהתוק ניתמותר להחליף שמירה במידה והשחק ה.

חל איסור לעשות חסימות כלשהן.אסור לשמור שמירה כפולה, אם נעשתה חסימה בניגוד לתקנון ונכבש סל  ו.
 באותה ההתקפה, הסל יבוטל והכדור יעבור לקבוצה השנייה.
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 איסור שמירה כפולה ו/או חסימה עם או בלי כדור. ז.

 במקרה של הפרת עקרונות השמירה הנ"ל ינהג השופט כדלקמן: ח.

 ולמאמן הקבוצה. ותהסבר לשחקן/ני  # 

 אזהרת מאמן הקבוצה.  # 

 עבירה טכנית למאמן הקבוצה.  # 

 

 שינוי שעת משחק .20

בבוקר, וזאת ישירות  11:00וצות גם ביום המשחק עד שעה ניתן יהיה לשנות שעת משחק בהסכמת שתי קב 
 מול מנהל האזור של איגוד השופטים.

 

 שינוי מועד משחק .21

 4ניתן יהיה לשנות מועד משחק בהתאם לקריטריונים הקבועים בתקנון האיגוד )הסכמת שתי הקבוצות( עד  
ם, בכל מקרה לא ניתן יהיה לדחות לפני המשחק, וזאת ישירות מול מנהל האזור של איגוד השופטי ימים

 משחק בהסכמת שתי הקבוצות במחזור האחרון של סבוב א' ובמחזור האחרון של העונה.

במקרה של דחיית משחק בהסכמת שתי הקבוצות המועד החדש יהיה עד המחזור הבא של אותה ליגה.  
 ' יש כבר מחזור נוסף.לדוגמא: משחק מיום ג' ניתן לדחות רק עד יום ב' שלאחר מכן מאחר וביום ג

לפני המשחק בקשה מהקבוצה ואישור מנהל  ימים 7במקרה של שינוי משחק ערב טיול בי"ס יש להעביר עד  
שחקנים מהקבוצה )כולל תאריכי הטיול( אל רכז הליגות באיגוד  4בית הספר על הטיול בו משתתפים לפחות 

 הכדורסל.
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 שירותי האיגודמחירי 
     

 תונהג בכל הליגות אגרה  2017/2018בעונת המשחקים גם נהלת איגוד הכדורסל החליטה כי ה .א
 עונתית גלובלית, ללא דמי שיפוט.

  את השירותים הבאים: תכלול האגרהב.
 אגרת רישום קבוצה לליגה ולגביע. .1        

               אגרת חידוש כרטיס שחקן )כולל רשאי ליגה נוספת(, לרבות, שחקן זר/בוסמן  .2
פול המועברים ע"י האיגוד גברים ונשים ולאומית גברים, ולא כולל גבייה של דמי טיבליגות על 

 לפיב"א.
 אגרת טופס בדיקה רפואית  .3
 אגרת טופס הרשמת שחקן .4
 על גברים ונשים ולאומית גברים(.-תשלום בגין רכישת חוזה אחיד )רלוונטי רק לליגות .5

 
    

 דמי שיפוט( ללאהאגרות והליגות בהן תונהג האגרה העונתית החדשה )סכומי ג.    

 

 סכום לקבוצה בש"ח   ליגה
 27,000 ליגת על גברים
 17,000 ליגת על נשים

 11,000 לאומית גברים
 5,500 לאומית נשים
 3,500 ארצית גברים
 3,500 ארצית נשים

 3,000 + ב' גברים א' גברים
 3,000 א' נשים

 1,900 נוער
 1,900 א' ונערים ב'  עריםנ

 1,900 ונערות ב' נערות א'
 1,250 וקט סל ילדים
 500 וקט סל בנות ילדות

  
         

  חובותבכל מקרה, רישום קבוצה לעונה הבאה יהיה מותנה בסילוק 
 הקבוצה לאיגוד.     

 

 אך ורק במקום למען הסדר והסר כל ספק, אנו מבקשים להבהיר כי האגרה הקבועה תבוא  ד. 
 לעיל, ולא תבוא במקום התשלומים המפורטים להלן: דהאגרות והתשלומים כמפורט  
   

 דמי שיפוט וטפסי משחק. (1

 תשלום דמי טיפול ברישום שחקנים ושחקניות זרים בפיב"א )רלוונטי לליגות על גברים,  (2
  על נשים ולאומית גברים(.

 (.ים, לאומית גבריםעל גברים, על נש-טפסי העברה )למעט ליגת (3  
 טפסי השאלה, הסגר, יציאה מהסגר, שחרור קטין וכד'. (4  

 רכישת תקנון, חוקה, חוברת ניהול מזכירות וכד'. (5                  
 אגרות בוררות. (6  
 ערעורים לבתי הדין. (7  
 קנסות. (8  
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 תשלום בגין בקרה התקציבית. ( 9  
 חקן מוקפא )בכל הליגות(רישום שחקן מתאזרח/רישום ש (10  
 .בסעיפים דלעילכל אגרה אחרת אשר אינה מצויינת  (11  

 
 יתר המחירים )שאינם קשורים לאגרה הכללית(   

  
 160₪  טופס שחרור והעברה, טופס השאלה .1 
 ₪ 162      תקנון .2 
 ₪   78    סל-חוקת הכדורסל/קט . 3 
 ₪   57    חוברת ניהול מזכירות . 4 
 ₪   61     ופס סיפוחט . 5 

  
 לליגות על גברים ונשים ₪   640                             ערעור לבית הדין העליון    .6 
 לאומית גברים ונשים                                           
 ליתר הליגות ₪   355                                 
 )עבור רישום בפיב"א(₪   3,860                             רישום שחקן מתאזרח .7 

 ₪     635                             רישום שחקן מוקפא .8  
 
 

 על ולאומית-לליגת₪   2,065                              בוררות .9 
 לליגה ארצית, א', ב'₪   1,610                                

 לליגה נוער, נערים, נערות, ₪   1,200                                                  
 סל-וקט ילדים                                                                                                                     

 ₪ 1,660                            רישום שחקן זר בפיב"א .10        
 ₪    830                           רישום שחקנית זרה בפיב"א .11 

 
 :מחיר טופס הסגר/שיחרור קטין .12 

 ₪     745                             קט סל ב'                      
 ₪    825                            קט סל בנות וקט סל א'  
 ₪ 1,245                                          ילדים ב'  
 ₪  1,470                             ילדות וילדים א'  
 ₪ 2,070                                          נערות ב' ונערים  
 ₪  2,490                           נערות א', נשים, נוער ובוגרים  
  
 קנסות 
 : 2017/18ם בתקנון לעונת להלן הקנסות הקבועי 

 
 ₪    360   ליגת על גברים ונשים -איחור בהרשמה לליגה  
 לאומית גברים ונשים וארצית גברים  
 ₪    175   יתר הליגות -איחור בהרשמה לליגה  
 ₪      70 שחקן ששכח את כרטיס השחקן ושיחק עם תעודת זהות 
 ₪     70     אובדן כרטיס שחקן 
 ₪  122     לא רשמי שימוש בטופס 
 ₪  630   קבוצה ראשונה באגודה -וק קבוצה פיר 
 ש"ח לכל פירוק 140תוספת של   -כל קבוצה נוספת באגודה  

 
  קנסות לגבי אי הופעות קבוצות 

 
 ₪   1,955    ליגת על גברים, ליגה לאומית גברים 
 ₪   1,490  א' גברים -ליגת על ולאומית נשים, ארצית ו 
 ₪     810  צית נשים, ב' גברים ונוער, א' נשיםליגה אר 
 ₪    810                סל-ליגה נערים, נערות, ילדות, ילדים וקט 
 קבוצה שלא מופיעה בסיבוב ב' תיקנס בקנס כפול.    !להזכירכם 
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 נוהל לגבי פירוק קבוצות ששילמו כבר את התשלום השנתי:

 בחזרה את דמי הרישום השנתיים בהפחתת הסכומים הבאים  קבוצה ששילמה את כל הסכום והתפרקה תקבל

 לדצמבר(: 31)וזאת בתנאי שתתפרק עד לתאריך 

₪  140לקבוצה ראשונה ולכל פירוק של קבוצה נוספת באגודה ישולמו ₪  630הקנס האוטומטי של הפירוק ) .א
 נוספים(.

 110בליגות נמוכות, ₪  140וד )ע"פ התעריף של העונה שעברה והמפורט גם בתקציב האיג –תשלום מס ליגה  .ב
 במחלקות הנוער(.₪ 

במידה והקבוצה התפרקה לאחר שרשמה כבר שחקנים ינוכה מההחזר לקבוצה הסכום המופיע במחירון  .ג
האיגוד ובתקציב לגבי מחיר חידוש כרטיס שחקן ומחיר טופס בדיקה רפואית כפול מספר השחקנים שכבר 

 נרשמו.

יקוזז מההחזר לקבוצה גם דמי השיפוט עבור המשחקים הביתיים  במידה והפירוק הוא במהלך העונה .ד
 שקיימה הקבוצה בפועל.

 

 לינואר כל שנה לא תקבל כל החזרים. 1קבוצה שתתפרק החל מתאריך  

 אגרות שיפוט  
 )כולל אגרת טופס משחק(: 2017/18להלן מחירי אגרות השיפוט לעונת  

 
 טי מזכירות(למשחק )כולל שופ₪  13,435    ליגת על גברים
 למשחק )כולל שופטי מזכירות(₪    7,230    לאומית גברים
 למשחק )כולל שופטי מזכירות(₪    6,820    ליגת על נשים
 למשחק₪    1,600    לאומית נשים
 למשחק₪       910    ארצית גברים
 למשחק₪       415    ארצית נשים

 למשחק₪       415                 א' נשים
 למשחק₪       725    + ב' גבריםא' 

 למשחק₪       525   נוער על, לאומית וארצית
 למשחק₪       290    נוער מחוזית

 למשחק₪       525   נערים א' לאומית וארצית
 למשחק₪       290    נערים א' מחוזית
 למשחק₪       525    נערים ב' לאומית
 למשחק₪       290    נערים ב' מחוזית 

 למשחק₪       390               נערות א' לאומית ונערות ב' לאומית 
 למשחק₪       220                נערות א' ונערות ב' מחוזית

 למשחק₪       290                 ילדים וקט סל בנים
 למשח₪       220                      לדות וקט סל בנותי
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 איגוד השופטים –חבים מנהלי המר  
 2017/2018עונת המשחקים 

 מס' טלפון שם פרטי ומשפחה תפקיד מרחב

 

 צפון

 054-7720703 יוסי שקד מנהל מרחב

 054-4232202 אסף אוברלנדר סגן מנהל מרחב

 054-8513517 ישראל אביאל סגן מנהל מרחב

 054-5444354 אלכס קופנס מנהל מרחב שרון

 054-5333425 ד צפונידו סגן מנהל מרחב

 050-6022222 דוד רומנו מנהל מרחב ת"א

 054-4932476 רפי לוי סגן מנהל מרחב

 052-2787840 יוסי אלמלן מנהל מרחב מרכז

 052-8264224 אדר פאר סגן מנהל מרחב

 054-5607363 ניר סגל סגן מנהל מרחב

 050-6244116 אהוד מרציאנו מנהל מרחב דרום

 052-6056363 יהודהרוס מרחבסגן מנהל 

 

 עדכון אתר האינטרנט
גם בעונה זו יהיה שינוי משמעותי בהעברת התוצאות ע"י שופטי המשחק ישירות למערכת המחשבים של         

איגוד הכדורסל ולאתר האינטרנט של האיגוד.עם סיום כל משחק חייב שופט המשחק להעביר את תוצאת 
שלו למחשב האיגוד.כל חצי שעה מחשב האיגוד יעביר את התוצאות המשחק באמצעות הטלפון הנייד 

שנקלטו מהטלפונים הניידים של השופטים ישירות לאתר האינטרנט של האיגוד, שיתעדכן גם בתוצאות וגם 
בטבלאות.השופט יעביר בטלפון גם את מספרי הליגה או הגביע וגם את מספרי הקבוצות.כמובן שטעות באחד 

 וצאה לא להיקלט.אי לכך הינכם מתבקשים לבצע את הפעולות הבאות:המספרים תגרום לת

 על הקבוצה המארחת לדאוג שלכל משחק יהיה טופס של אותה ליגה או גביע. במידה ומכל סיבה אחרת  .1

אתם נותנים לשופט טופס אחר, עליכם למחוק את הליגה הלא נכונה ולתקן בעט על גבי הטופס את שם         
 ודכן, כולל מספר הליגה או הגביע. לפי הרשום בספר המשחקים.הליגה/הגביע המע

 יש להקפיד לתת לשופט לפני המשחק יחד עם כרטיסי השחקנים גם את כרטיסי הקבוצה, ולוודא  .2

איגוד הכדורסל שבמזכירות המשחק ירשמו את מספר הקבוצה הנכון כפי שהוא מופיע בכרטיס הקבוצה.         
שכל התוצאות והטבלאות יעודכנו מיד עם  םוג אתר האינטרנט שלו ואנו מעונייניבמהלך רציני של שדרנמצא 

סיום המשחקים.לצערנו יש מספר אתרים פרטיים שנותנים טבלאות לא נכונות של הליגה ואל לקבוצות 
חלק מהאתרים לא מחשבים נכון את הטבלה ומדרגים את הקבוצות לפי הפרש אלה להתבלבל מטבלאות 

רגל( ולא לפי ליגות פנימיות כפי שקובעים התקנון וחוקת הכדורסל.באחד האתרים גם סלים )כמו בכדו
נותנים נקודה לקבוצה שמפסידה הפסד טכני, למרות שע"פ התקנון והחוקה קבוצה שמפסידה הפסד טכני לא 

זכאית כלל לנקודות.איגוד הכדורסל לא יקבל פניות של קבוצות לגבי טבלאות באתרים אחרים והטבלאות 
נקווה שבעזרתכם האיגוד ומפורסמות בחוזרי האיגוד  הרשמיות היחידותהן הטבלאות המופיעות באתר

 72תוצאה שלא תפורסם באתר תוך השופטים יועברו כל התוצאות לאיגוד מיד עם סיום המשחק. ובעזרת
 חובה על הקבוצה המנצחת להודיע לאיגוד בפקס או במייל את התוצאה המדוייקת. –שעות 
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 הכדור הרשמי של איגוד הכדורסל - ולטן""מכדור
 כדור המשחק הרשמי בכל הליגות של איגוד הכדורסל  2017/18הנהלת איגוד הכדורסל החליטה כי גם בעונת 

 )למעט ליגת על גברים וליגת על נשים( יהיה כדור "מולטן".

 הקבוצות חייבות לשחק במשחקים רק עם כדורס מסוג "מולטן" בלבד!

  MOLTENכדורי סל רכישת והזמנת 

 ספורט גום בע"מ

  PEAK – DERBY – MOLTENיבואנית המותגים 

 , א.ת. חולון.34משרדים ואולם תצוגה: רחוב החופר 

 03-5503266פקס:  03-5589444טל' 

 sportgum@netvision.net.il: MAIL-Eאימייל: 

www.sportgum.co.il 

 אגודה הרשומה באיגוד הכדורסל תזכה להנחה:

  5%תזכה להנחה של  –כדורים  10קניה של 

  10%תזכה להנחה של  –כדורים  10קניה מעל 
 

  GG 6  +7המדובר בכדור דגם  הערה:

 תקן למגרשים
 מידות המגרש א.

 מגרשים שמידותיהם קטנות עד ארבעה מטר באורך ושני מטר רוחב. יאושרו  15מטר אורך,  28 
 מטר ברוחב בתנאי שהיחס של האורך לרוחב יהיה שני מטר למטר אחד. 

 ב.מטר רוח x 13מטר אורך  24מטר רוחב , או  x 14מטר אורך  26דוגמא:  
 סימוני המגרש ב.

ס"מ בצבע המנוגד לצבע  5שרוחבם  סימוני המגרש )קווי אורך, רוחב, אמצע ומעגלים( חייבים להיות בקווים 
הפנימי של קווי המגרש  המדידה תעשה מהצדקווי המגרש הם מחוץ לשטח המגרש. המשטח/המגרש.

 המסומנים.
 שוליים חובה  ג.

 34x21להיות  מטר סביב למגרש, זאת אומרת שהמשטח הכללי צריך  3השוליים הרצויים בכל מקרה הם:  .1
 מטר בעל כיסוי קרקע אחיד.

מגרשים קיימים יאושרו במידות  מטר לרוחב המגרש 3 מטר לאורך המגרש 2 הם: םמינימאליישוליים  .2

 (.24x13)מגרשים של  30x17של  תמינימאליו
 השיפוע ד.

 הכיוון הרצוי מהקו לכיוון שני הסלים. 0.5%השיפוע לא צריך לעלות במגרשים פתוחים על  
 הריצוף ה.

mailto:sportgum@netvision.net.il
http://www.sportgum.co.il/
http://www.sportgum.co.il/
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ס"מ ללא פזות עם חספוס קל ו/או  45X45שיהיה במרצפות רחוב של הריצוף במגרשים פתוחים רצוי  
 אספלט עם שכבת צבע אקרילי.

 סלים יפיגומ .ו
מטר בתוך המגרש ורגלי הפיגום  1.20מטר מזה יבלוט הלוח  2.20חייבת להיות  תבליטת הפיגום המינימאלי         

 יעמדו מטר אחד לפחות מחוץ לגבולות המגרש.
 לוחות .ז

סיבית( ובעובי המצוין בחוקה, או  מלא 'מעץ לביד מלא )סנדביץ 1.80X1.20יות בגודל הלוח צריך לה
 בפרספקס שקוף ומסומן עפ"י דרישות החוקה.

 הסלים .ח
ס"מ מהלוח הנמדדים מהלוח ועד  15ס"מ בדיוק ובמרחק  45הטבעות חייבות להיות עגולות בקוטר של         

ווים בתחתית הטבעת לקשירת הרשתות. עובי  12יש להתקין לקוטר הפנימי של הטבעת. צבע הטבעת כתום. 
 ס"מ. 40מ"מ קוטר. אורך הרשת חייב להיות  20הברזל של הטבעת חייב להיות 

 התאורה .ט
בגובה של מטר מרצפת המגרש.עמודי התאורה  קלוקס ועוצמה זו תיבד 1500-עוצמת התאורה חייבת להגיע  ל         

       לות שדה המשחק ובגובה שאינו פחות משבעה מטר.במרחק של שלושה מטר לפחות מגבו
 הגידור הפנימי .י

מטר. הגדר חייבת להיות מחוץ לשוליים )או בגבולם(  1.40את מגרש הכדורסל יש להקיף בגדר פנימי בגובה          
 בחוץ תהיה הגדר מרשת ברזל או מרשת מכוסה בחומר פלסטי. ניתן להקים גדר חבלים בתנאי שהגדר תורכב

 מטר ויתר החבלים בחלוקה שווה. 1.40משלושה חבלים לפחות, שהחבל העליון יהיה בגובה 
 ניםימג .יא

מטר. המגן מגומי אויר או מחומר דומה במעטה של  2-עמודי הסל יהיו עטופים במגנים מיוחדים שאורכם כ         
להתקין אז את המגנים  ברזנט או לבד. אם עמודי החשמל נמצאים קרוב למגרש ומסכנים את השחקנים, יש

 גם על עמודי החשמל.
 אביזרי מזכירות .יב

שניות עם אפשרות לאיפוס  0-שניות ל 24-יות יורדות משניות דיגיטלי בו השנ 24בכל מגרש חייב להיות מתקן         
בכל מגרש חייב להיות לוח תוצאות.בכל מגרש חייבים להיות מסמני עבירות, דגלים אדומים  שניות. 14-ל

 כיסאות לשחקנים מחליפים. 2-ון עבירות קבוצתיות ולסימ
 מיקום המזכירות ולוח התוצאות .יג

בכל מגרש בו יש רק יציע אחד, על המזכירות להיות ממוקמת מול היציע ועל לוח התוצאות והשעון להימצא          
זכירות וספסלי בפינת המגרש.בכל מגרש בו יש שני יציעים, יש להכין מחיצת מגן שקופה מאחורי שולחן המ

  הקבוצות.
 הוראות כלליות

 מטעם ועדת הארגון של איגוד הכדורסל אחראית על ביצוע הוראות התקן. –ועדת המגרשים  .1
 לא יאושרו מגרשים חדשים ומגרשים ישנים שכבר משחקים עליהם אם לא יתאימו לדרישות התקן. .2

 שופטי המשחק ידווחו דרך קבע על טופס המשחק על תקינות המגרש. .3

 בכל מגרש חייב להיות תיק עזרה ראשונה ואלונקה.  .4
אנו ממליצים לכל האגודות להעביר באמצעות  בכל מגרש חייב על פי חוק הספורט נוכחות חובש או אח.         

מד"א או גופים המוסמכים לכך קורס החייאה לכל בעלי התפקידים באגודה ובעיקר למאמנים ולמנהלי 
        אינטש 3חייבים להימצא האביזרים הבאים )ממוספר ביחידות(: אגד הקבוצות.בתיק עזרה ראשונה 

(, 1(, מספריים לעזרה ראשונה )2מ' ) 2(, חוסם עורקים 1סטרילית )-(, גזה וזלין1אינטש ) 1(, אספלנית נייר 10)
(, 1ות קטן )(, פנקס שור1(, פנס כיס )12(, פד לחיטוי עור )10(, פד יוד )1(, סד פלסטי ליד )10משולש בד )

(, 1סמ"ק ) 1000(, מפוח אמבו 2(, תחבושת לכוויות )2שדה בינונית )-(, תחבושת8שדה אישית קטנה )-תחבושת
(, מנתב 1) 2(, מנתב אוויר מס' 1) 1(, מנתב אוויר מס' 1) 5(, מסכה להנשמה מס' 1) 2מסכה להנשמה מס' 

(, ראש קשיח 2) 18(, קטטר שאיבה מס' 2) 8(, קטטר שאיבה מס' 1רגל אמבו )-(, משאבת1) 3אוויר מס' 
 (.1חמצן למכשיר נייד )-וסת(, 1(, אטם למכשיר "רוברט שאו" )1(, שקית להעשרת חמצן )1לקטטר שאיבה )

באמצעות בכל מגרש חייבת, עפ"י חוק הספורט, נוכחות אח או חובש. אנו ממליצים לכל האגודות להעביר .    5
ורס החייאה לכל בעלי התפקידים באגודה ובעיקר למאמנים ולמנהלי מד"א או גופים המוסמכים לכך ק
 הקבוצות ולדאוג לריענון הנושא.

 לקבוצה האורחת וחדר הלבשה לשופטים..    בכל מגרש חייב להיות חדר הלבשה 6
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 תקן לאולמות
 מידות א.

ושני מטר ברוחב, מטר רוחב, יאושרו אולמות שמידותיהם קטנות עד ארבעה מטר באורך  15מטר אורך,  28 
 בתנאי שהיחס של האורך לרוחב יהיה שני מטר למטר אחד. 

 מטר רוחב. 13 -מטר אורך  24מטר רוחב או  14 -מטר אורך  26דוגמא:  

 סימוני המגרש ב.

ס"מ בצבע המנוגד לצבע  5סימוני המגרש )קווי אורך, רוחב, אמצע ומעגלים( חייבים להיות בקווים שרוחבם  
קווי המגרש הם מחוץ לשטח המגרש. המדידה תעשה מהצד הפנימי של קווי המגרש המשטח/המגרש. 

 ס"מ רוחבם ונראים בצורה ברורה. 5המסומנים. הקווים התוחמים את גבולות המגרש יהיו בצבע אחיד, 

 שוליים חובה  ג.

  מטר סביב למגרש, זאת אומרת שהמשטח  3.השוליים הרצויים בכל מקרה הם: 1 

 מטר בעל כיסוי קרקע אחיד. 34X21היות הכללי צריך ל 
 מטר לרוחב המגרש. 3 מטר לאורך המגרש. 2הם:   םמינימאליי.שוליים 2 

  ( חובה 24X13)אולמות של  30X17של  תמינימאליואולמות קיימים יאושרו במידות  
 לרפד בחומר מגן את הקיר מאחורי הסלים. 

 גובה האולם והתאורה ד.
מטר במקום  7מטר. גובה התאורה במקרה של תאורה תלויה צריך להיות  7ת לפחות גובה האולם צריך להיו 

 הקרוב ביותר לקרקע.
 

 השיפוע ה.
 יפועים או גבשושיות ברצפת האולם.לא יותרו כל ש 

 הריצוף  ו.
 ן מוקצף או ספוג.ת( או פוליאוריפרקטהריצוף בתוך אולם רצוי שיהיה מעץ ) 

 סלים יפיגומ ז.
מטר בתוך המגרש ורגלי הפיגום  1.20מטר, מזה יבלוט הלוח  2.20לית חייבת להיות אהמינימבליטת הפיגום  

באולמות רצוי להתקין את לוחות הסלים על קיר האולם או  ר אחד לפחות מחוץ לגבולות המגרש.יעמדו מט
אומית בליגת על גברים ול על התקרה. במקרה של שימוש בסלים ניידים יש להבטיח שניתן לעגנם ברצפה.

בסיס תומכות הסל )בליגת על גברים, לאומית גברים וליגת על נשים( גברים חייבים סלים ניידים מהרצפה.
 מטר מהקצה החיצוני של קו הרוחב. 2יהיו במרחק של לפחות 

 לוחות ח.

 בחוקה. המצויןובעובי  מחומר שקוףמטר,  1.80X1.20הלוח צריך להיות בגודל  .1
לאומית גברים וליגת על ולאומית נשים חייב להיות הלוח מחומר שקוף ומסומן לפי  בליגת על גברים, ליגה .2

מטר ולוחות הסל יהיו מרופדים בתחתית הלוח ובצידי הלוח. הריפוד  1.80X1.05דרישות החוקה בגודל 
ס"מ ריפוד מהתחתית. קדמת וגב הסל  35יכסה את תחתית המשטח וצידי המשטח של הלוח, במינימום של 

 ס"מ. 5וח יהיה במינימום עובי של ס"מ עובי הריפוד מקצה התחתית של הל 2במינימום  יכוסו
 הסלים ט.

ס"מ מהלוח הנמדדים מהלוח ועד  15ס"מ בדיוק ובמרחק  45הטבעות חייבות להיות עגולות בקוטר של  
ת. עובי ווים בתחתית הטבעת לקשירת הרשתו 12לקוטר הפנימי של הטבעת. צבע הטבעת כתום. יש להתקין 

 ס"מ. 40מ"מ קוטר. אורך הרשת חייב להיות  20הברזל של טבעת חייב להיות 
 בליגת על גברים חובה לסדר טבעות של שחרור לחץ כדלקמן: 
לחץ יבטיח תכונה זו תהיה לטבעות תכונות רתיעה זהה לטבעות בלתי נעות )קבועות(. המנגנון של שחרור א. 

ן של הטבעות והמבנה שלה צריך להיות כזה שיבטיח את בטיחותו של וכן יגן על הטבעת ועל הלוח. התכנו
 שחקן.

 105סטטי )נייח( של לטבעות עם מנגנון נעילה מוחלט ומנגנון שחרור הלחץ, אסור לו להשתחרר עד עומס ב. 
 ק"ג הנח על קצה הטבעת בנקודה הרחוקה ביותר מהלוח.

 בו היא מצויה. תחת למצב האופקי המקורימעלות מ 30-כשהטבעת השתחררה היא לא תרד יותר מג. 
למצבה המקורי.כל קבוצה לאחר השחרור, כשהעומס כבר אינו מונח עליה, הטבעת תחזור אוטומטית ומיד ד. 

טבעת( ולהיות מסוגלת להחליף בליגת על גברים ונשים חייבת להחזיק ברשותה שתי מערכות סלים )לוח + 
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לאומית גברים ונשים חייבת להחזיק ברשותה מערכת קבוצה בליגה דקות, כל  30סל שנשבר בזמן סביר של 
  דקות. 30מסוגלת להחליף סל שנשבר בזמן סביר של עד סל אחת )לוח + טבעת( ולהיות 

 התאורה י.
גובה הפנסים  .האולםבגובה של מטר מרצפת  קתיבדלוקס ועצמה זו  1500-עוצמת התאורה חייבת להגיע ל 

 טרים מרצפת האולם.לא יהיה נמוך משבעה מ
 הגידור הפנימי יא.

מטר מרשת בד או מרשת מחומר פלסטי. חלקה העליון  1.40את שדה המשחק יש להקיף בגדר פנימית בגובה  
 של הרשת יהיה מוגן ע"י צינור עגול על מנת למנוע את פציעת השחקנים.

 
 ניםימג יב.

המגן מגומי אוויר או מחומר דומה במעטה של  מטר, 2-מיוחדים שאורכם כ במגניםעמודי הסל יהיו עטופים  
 המגניםברזנט או לבד. אם עמודי החשמל נמצאים קרוב למגרש ומסכנים את השחקנים, יש להתקין אז את 

פד את קירות האולם מאחורי גם על עמודי החשמל. במקרה של סלים תלויים על הקיר או מהתקרה יש לר
 הסלים.

 אביזרי מזכירות יג.
המשמש את קבוצות ליגת על גברים ונשים, ולאומית גברים חייב להיות שעון עצר דיגיטלי, כלומר  בכל אולם .1

בדקה האחרונה של המחציות. בכל יתר  ההשניידקות כולל שניות וכולל מאיות  0-דקות ל 10-שעון יורד מ
 מלי ומותאם במיוחד למשחק כדורסל.המגרשים חייב להיות שעון עצר חש

שניות דיגיטלי בו  24מש את קבוצות ליגת על גברים ונשים ולאומית גברים חייב להיות מתקן בכל אולם המש .2
שניות להיות  24על מתקן  שניות. 14-עם אפשרות לאיפוס ל שניות 0-שניות ל 24-השניות תהיינה יורדות מ

יון של מורכב על מסגרת הסל מעל הקצה העליון של הלוח או על מתקן תלייה מהתקרה מעל הקצה העל
 י הסל אלא רק על מסגרת הסל עצמו.השניות על קירות האולם, מאחור 24הלוח. אין למקם את מתקן 

-שניות דיגיטלי בו השניות תהיינה יורדות מ 24בכל אולם המשמש את קבוצות יתר הליגות חייב להיות מתקן .   3
מעל הקצה העליון של הלוח או על השניות להיות מורכב על מסגרת הסל  24שניות. על מתקן  0-שניות ל 24

מתקן תלייה מהתקרה מעל הקצה העליון של לוח הסל או מונח על הרצפה בפינות האולם. אין למקם את 
 24במידה ואין מתקן  .השניות על קירות האולם, מאחורי הסל אלא רק על מסגרת הסל עצמו 24מתקן 

 נות האולם.מתקנים שיונחו ליד פי 2השניות מותקן מעל הסל יש למקם 
בליגת על גברים ונשים ולאומית גברים חייב להיות בנוסף ללוח תוצאות  -בכל אולם חייב להיות לוח תוצאות  .4

 לקטרוני גם לוח עבירות אלקטרוני.א
כסאות לשחקנים  2-תיות ובכל אולם חייבים להיות מסמני עבירות, דגלים אדומים לסימון עבירות קבוצ .5

 מחליפים.
מטר למדידת גובה טבעת הסל. על המוט יש לסמן גם גובה  3.05ם חייב להיות מוט באורך של לפחות בכל אול .6

 מטר. 2.75של 
 

 מיקום המזכירות ולוח התוצאות יד.
בכל אולם בו יש רק יציע אחד, על המזכירות להיות ממוקמת מול היציע בצד הקיר,  ועל לוח התוצאות  

 בפנים האולם. אלהימצוהשעון 
אולם בו יש שני יציעים, יש להכין מחיצת מגן שקופה מאחורי שולחן המזכירות וספסלי הקבוצות. בכל  

אולמות חדשים אשר ייבנו ואשר מיועדים למשחקי ליגות לאומית וארצית )גברים ונשים(, לא יאושרו אלא 
 אם כן יהיה בהן לוח תוצאות אלקטרוני בהתאם לחוקה.

 
 הוראות כלליות טו.

 מטעם איגוד הכדורסל אחראית על ביצוע הוראות התקן. –רשים ועדת המג.1 
 לדרישות התקן.שכבר משחקים עליהם אם לא יתאימו  לא יאושרו אולמות חדשים ואולמות ישנים.2 
  משחקי ליגת על גברים, לאומית גברים, ארצית גברים, ליגת על ולאומית נשים,.3 

ומית וארצית לאומית, ליגה א' גברים, נוער ארצית ונערים לא נוערעל נוער, ילדים א' לאומית, שים, נ ארצית
ייערכו באולמות בלבד. קבוצות חדשות בליגה ב' גברים וליגה א' נשים תוכלנה לשחק שתי עונות ראשונות 

 במגרש פתוח.
 שופטי המשחק ידווחו דרך קבע על טופס המשחק על תקינות המגרש..4 
 שונה ואלונקה. בליגת על גברים ונשים חייבבכל אולם חייב להיות תיק עזרה רא.5 
בכל מגרש חייב על פי חוק הספורט נוכחות חובש או להיות שולחן טיפולים לכל קבוצה ואמבולנס בכוננות.  

אנו ממליצים לכל האגודות להעביר באמצעות מד"א או גופים המוסמכים לכך קורס החייאה לכל בעלי אח.
בתיק עזרה ראשונה חייבים להימצא האביזרים  ולמנהלי הקבוצות.התפקידים באגודה ובעיקר למאמנים 

(, חוסם 1סטרילית )-(, גזה וזלין1אינטש ) 1(, אספלנית נייר 10אינטש ) 3הבאים )ממוספר ביחידות(: אגד 
(, סרט 10(, סיכות ביטחון )1(, פד פלסטי ליד )10(, משולש בד )1( מספרים לעזרה ראשונה )2מ' ) 2עורקים 

(, פנס 12(, פד לחיטוי עור )10(, פד יוד )1אינטש ) 3נ'  3(, פד גזה סטרילי 1(, עט כדורי )1מזהה לחובש )שרוול 
(, תחבושת לכוויות 2שדה בינונית )-(, תחבושת8שדה אישית קטנה )-(, תחבושת1(, פנקס שולחן קטן )1כיס )

(, 1) 1(, מנתב אוויר מס' 1) 5מה מס' (, מסכה להנש1) 2(, מסכה להנשמה מס' 1סמ"ק ) 1000(, מפוח אמבו 2)



54 

 

(, קטטר שאיבה 2) 8(, קטטר שאיבה מס' 1רגל אמבו )-(, משאבת1) 3(, מנתב אוויר מס' 1) 2מנתב אוויר מס' 
-(, וסת1(, אטם למכשיר "רוברט שאו" )1(, שקית להעשרת חמצן )1(, ראש קשיח לקטטר שאיבה )2) 18מס' 

 (.1חמצן למכשיר נייד )
הסלים חייבים  –בלבד  ליגת על גברים ונשים ולאומית גברים ייערכו באולמות בעלי רצפת פרקטמשחקי .6 

 להיות ניצבים על הרצפה ולא יוצאים מהקיר או מהגג.
ללוח התוצאות  בכל אולם בליגת על גברים, ליגה לאומית גברים וליגת על נשים חייב להיות בנוסף.7 

 האלקטרוני גם לוח עבירות אלקטרוני.
מקלחת נפרדת על נוער חייבת להיות  תבכל אולם בליגת על גברים, ליגה לאומית גברים וליגת על נשים וליג.8 

 לשופטים בחדר ההלבשה של השופטים.
 שניות. 24בכל אולם בליגת על גברים וליגה על נשים חייבת להיות מערכת רזרבית של שעון משחק ומתקן .9

 הבאות רק אם יהיו בהם מספרי מקומות  .אולמות יאושרו למשחקים בליגות10 

 לכל ליגה וליגה, כמפורט להלן: םמינימאליי  

 מקומות לצופים "מינימום" 2000 - ליגת על גברים  

 "מקומות לצופים "מינימום   600   - ליגה לאומית גברים  

 "מקומות לצופים "מינימום   600  - ליגת על נשים  

 קומות לצופים "מינימום"מ   300  - ליגת ארצית גברים  

 מקומות לצופים "מינימום"   300  - נוער עלליגה   

 אולם בליגת על גברים ונשים חייבת להיות מערכת מיזוג אוויר.בכל 

האינטרנט .  יבכל אולם בליגת על נשים וליגה לאומית גברים חייב להיות אינטרנט מהיר אלחוטי או קוו12
 הסטטיסטיקה באולםהמהיר צריך להיות מחובר למחשבי 

 בכל אולם חייב להיות חדר הלבשה לקבוצה האורחת ולשופטים..13

 6.75הנקודות ) 3השניות )סימון מלבני( ושל קשת  3בכל הליגות חובה לסמן את הסימון החדש של רחבת 14
השעון השניות, לפי החוקה החדשה )תוספתמצב שבו ניתן להחזיר את  24מ'( וכן שינוי שעון  6.25מ' במקום 

 שניות(. 14-שניות ל 24-מ
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 הזמנת שופטים למשחקי אימון/ידידות/טורנירים
 

אגודת ספורט המסונפת לאיגוד הכדורסל ומעוניינת לקיים משחק אימון /ידידות / טורניר כלשהוא תידרש לפעול 
 בהתאם לנוהל הבא:

 טים הבאים:פניה בכתב )פקס/מכתב( למזכיר איגוד שופטי הכדורסל ובו הפר

 תאריך המשחק/טורניר *

 שעת המשחק/טורניר *

 מקום קיום המשחק/טורניר *

 הקבוצות המשתתפות/משחקות *

 כן/לא? -הזמנת מזכירות  *

 פקס להחזרת תשובה. *

 טלפון נייד של המזמין. *

 .03-5686668פקס איגוד השופטים 

 עד המשחק.שעות ממו 72-הבקשה חייבת להגיע לאיגוד השופטים לא יאוחר מ

איגוד השופטים יודיע בכתב )פקס/מכתב( לאגודה על אישור/אי אישור המשחק/טורניר ועל שיגור/אי שיגור 
 השופטים למשחק, בהתאם לבקשת האגודה.

 24האגודה תתאם טלפונית עם מזכיר איגוד השופטים בכל מקרה בו לא מגיע אליה אישור בכתב לבקשתה בתום 
 שעות מהגשת הבקשה.

 זמנת שופט נוסף למשחקנוהל ה

כל קבוצה רשאית להזמין שופט נוסף למשחק לכל משחקי הבית ומשחקי החוץ שלה, שנקבעו כי יתנהלו ע"י שופט 
 יחיד.

 ובו פרטי הבקשה: למזכיר איגוד השופטיםעל קבוצה המעוניינת בכך לפנות בכתב )פקס/מכתב( 

 תאריך המשחק *

 שעת המשחק *

  מקום קיום המשחק *

 צות המשחקותהקבו *

  הליגה *

 הנמקות לבקשה *

 התחייבות לתשלום אגרת השיפוט הנוספת והוצאות הנסיעה )תשלום מלא ולא מסובסד(. *

 פקס להחזרת תשובה. *

 טלפון נייד של המזמין. *

 

 אישור יישלח מכתב לקבוצה מטעם מזכיר איגוד השופטים ובו הודעה על האישור.הלאחר 
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יבת בתאום טלפוני נוסף עם מזכיר איגוד השופטים ומנהל האזור הרלוונטי, לצורך בכל מקרה תהיה האגודה חי
 השיבוץ הסופי.

 קבוצה רשאית להזמין )בהתאם לנהלים הנ"ל( שופטי מזכירות אך ורק למשחקי הבית שלה.

 קבוצה לא רשאית להזמין שופטי מזכירות למשחקי חוץ.

המשחקים נגד יריבתה )גם בבית וגם בחוץ(, במקרה  2-רות לקבוצה רשאית להזמין על חשבונה מראש שופטי מזכי
 זה תשלם הקבוצה המזמינה את דמי השיפוט לשופטי המזכירות בשני המשחקים.

 .03-5686668פקס איגוד השופטים 

 

 וראות מילוי טופס המשחקה
 

ידי מחשב. על מנת טבלאות על  ופרסוםמשיך איגוד הכדורסל באותה שיטה בנושא קליטת התוצאות יגם בעונה זו 
 להקל על מזכירות האיגוד ולאפשר לנו לקבל את התוצאות בצורה מסודרת נקבעו נהלים כדלקמן:

בכתב יד ברור בטופס  במדויקעל נציג הקבוצה המארחת במזכירות המשחק )או שופט המזכירות( לרשום  א.
 המשחק את הנתונים הבאים:

 שמות הקבוצות (1)  

 מקום המשחק (2)  

 תאריך המשחק הלועזי (3)  

 עת המשחקש (4)  

  השחקן. עליכם  מספר הקבוצה במחשב רשום בכרטיס הקבוצה ובכרטיס  -מספרי הקבוצות במחשב  (5)  
לרשום את מספר הקבוצה במשבצת עליכם  הקבוצה.לרשום את מספר הקבוצה במחשב הרשום בכרטיס 

לרשום  בוצה א' שהיא הקבוצה המארחת ישהשמאלית של טופס המשחק. את מספר קהנמצאת בעמודה 
 לרשום במשבצת האמצעית.קבוצה ב' שהיא הקבוצה האורחת יש במשבצת העליונה ואת מס' 

עם סיום המשחק, בעת סיכום הטופס, עליכם לרשום כרגיל את תוצאת המשחק במקום המיועד לכך, את שם  ב.
 הקבוצה המנצחת ובריבוע הנמצא באותה שורה יש לרשום:

 .באם קבוצה א' ניצחה - א 

 באם קבוצה ב' ניצחה. -ב  

שובר אישור תוצאת המשחק אותו  -לעיל יש למלא גם בשובר התחתון של הטופס  המצויניםאותם הנהלים  
את שמות  במדויקשעות מהמשחק. גם שובר זה יש למלא  72על הקבוצה המארחת להעביר לאיגוד תוך 

 א' או ב'. -ציון הקבוצה המנצחת  הקבוצות, מספרי הקבוצות במחשב, ואת

 לתשומת ליבכם: 

והמשחק בשיפוט נציגי  עליכם לדאוג למילוי מלא ומסודר של כל הנתונים גם במקרה בו לא הופיעו שופטים 
הקבוצות. על נציג הקבוצה המארחת לדאוג למילוי מתאים כולל תוצאה סופית של המשחק, מספרי הקבוצות 

חק התקיים בשיפוט קבוצה א' או קבוצה ב'. יש לציין במפורש, כי המש -מקום המשחקות וציון של המנצח ב
, לא תיכלל המדויקיםבו כל הפרטים  יצוינובאם טופס המשחק לא ימולא כשורה, ולא נציגי הקבוצות.

 תוצאת המשחק בטבלאות השוטפות שיישלחו אליכם פעם בחודש.
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 שיטת רישום טופס משחק
 
 ד תחילת כל משחק תפקידו של הרשם להכין את טופס הרישום בצורה הבאה:דקות לפני מוע 20עד  .1

  א.לרשום במקום המיועד בראש הטופס את שמות שתי הקבוצות, כאשר קבוצה א'  
 תהיה תמיד הביתית וקבוצה ב' האורחת. 
 ב.בנוסף לכך ימולאו ע"י הרשם הפרטים הנוספים הבאים: 
 תאריך, שעת ומקום המשחק. .1  
 שמות שני השופטים במשחק, ומספרי השופטים.  .2  
 שם המשקיף )אם מונה משקיף(. .3  
 מספר המחשב של הקבוצה. .4  
 צבעי הגופיות. .5  
 שמות שחקני ומאמני הקבוצות. .6  

 
 ר"ק. -ראש קבוצה תרשמנה האותיות ג.ליד שמו של כל  
לרוחב כל העמודות של מספר  וים מקביליםשחקנים יש למתוח שני קו 12-ד.במידה וקבוצה מופיעה בפחות מ 

 פתיחת המשחקהשחקן/ים אשר לא נוטל/ים חלק במשחק, בטרם 
   הרשם ישתמש בשני עטים בעלי צבע שונה: אדום לרבע הראשון והשלישי וכחול/שחור .2 

 ני, הרביעי ולהארכה )אם תתקיים(.לרבעים הש 
 דקות לפני מועד תחילת המשחק על המאמנים: 10 .3

 א.לאשר את נכונות הרישום בטופס, המתייחס לשמות השחקנים ומספריהם. 
 ב.לאשר שמות המאמן ועוזר המאמן. 

 , בצבע אדום שיסומן בעמודתX-ג.לציין את חמשת השחקנים שפותחים במשחק ב 
 "השתתפות במשחק" 
מן כפותחים הרשם יוודא שחמשת השחקנים, שסומנו על ידי כל מאלחתום בטופס הרישום ליד שמם. ד. 

שליד שמותיהם. בכל מקרה של חוסר  X-בחמישייה הפותחת, ויקיף בעיגול את האכן עולים  -במשחק 
בכל מקרה לשופטים.יודיע הרשם על כך מיד  -התאמה בין סימוני המאמנים לשחקנים הפותחים בפועל 

 אשון שיספק מידע זה.מאמן קבוצה "א" יהיה הר)ללא עיגול(.  Xשמחליף נכנס לשחק יציין גם ליד שמו 
 
 פסק זמן מאושר .4

 רישום פסקי הזמן המאושרים ייעשה כדלקמן: 

 )גדול( בתוך המשבצת המתאימה. Xא.ע"י רישום  
 קווים מקבילים במשבצות הבלתי מנוצלות. 2ב.בסוף כל רבע/הארכה ישורטטו  

 
 עבירות .5

  
ות, הרחקה,או טכניות ויירשמו לחובת א.עבירות של שחקנים עשויות להיות אישיות, בלתי ספורטיבי 

 השחקן/ים.
 

 ב.עבירות של מאמנים, עוזרי מאמנים, חליפים ומלווים הן עבירות טכניות ויירשמו לחובת המאמן. 
 

 ג.רישום העבירות ייעשה כדלקמן: 
 עבירה אישית תצוין ע"י רישום "א" )אישיות(. .1  
 ס" )בלתי ספורטיבית(.עבירה בלתי ספורטיבית תצוין ע"י רישום "ב .2  
 עבירת הרחקה תצוין ע"י רישום "ה" )הרחקה(. .3  
 עבירה טכנית תצוין ע"י רישום "ט" )טכנית(. .4  
 רישום "מ" )מאמן(.     עבירה טכנית אישית של מאמן בקשר להתנהגות בלתי ספורטיבית תצוין ע"י  א. .5  
 ים תצוין בטופס ע"י "ס" עבירה טכנית נגד עוזר מאמן, חליפים או מלוו ב.   
  )ספסל(.    
   עבירות טכניות או הרחקה שנרשמו לחובת המאמן או הספסל לא תכללנה  ג.   
 בעבירות הקבוצתיות.    
 עונשיןכל עבירה )אישית, בלתי ספורטיבית, הרחקה או טכנית( הגוררת זריקת/ות  .6  
  ( ליד "א" "בס" "ה"3,2,1תצוין בטופס ע"י הוספת מס' זריקות עונשין )   
 "ט" "מ" "ס".   
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כל העבירות המבוצעות ע"י שתי הקבוצות והעונשים בגינם שווי משקל ומבוטלים  .7  
 יצוינו ע"י הוספת "ב" ליד "א" "בס" "ה" "ט" "מ" או "ס" )בשתי הקבוצות(.  

  ו את תחום ספסל הקבוצה בעת אם שחקן/ים או מאמן מורחק מהמשחק בגלל עוזב.8                             
 תגרה:                                       

 בכל משבצת ריקה )של העבירות( נציין "ת" )תגרה(.  א.   
 תירשם האות "ת" )תגרה( במשבצת האחרונה. - 5-במידה וזו העבירה ה  ב.   

ול על העבירה גד  Xעבירות )יצא מהמשחק( יצוין  5במידה והשחקן ביצע כבר   ג.   
 האחרונה שצויינה במשבצת )א, בס, ט(.    

 בסיום הרבע, ימתח הרשם קו עבה בין המשבצות המנוצלות ובין אלה הריקות.  .9  
  בסיום המשחק ימחק הרשם במשבצות הריקות ע"י קו אופקי עבה.  

 עבירות קבוצתיות .6
 דקות כל רבע: 10במשחקים של ארבעה רבעים בני  א.

הרשם לציין העבירה גם מקרה ששחקן מבצע עבירה אישית בלתי ספורטיבית, הרחקה, או טכנית, על בכל .1 
במקום המיועד לכך בטופס הרישום הנמצא לחובת הקבוצה של השחקן הפוגע. הוא יעשה זאת "עי רישום 

לכל רבע בצות, אחת מש 4השחקנים. נמצאות שם ארבע מערכות של מתחת לשם הקבוצה ומעל רישום שמות 
 במידת הצורך(.)וכן להארכות 

 שחקני אותה קבוצה.כאשר מבוצעות עבירות ע"י  4עד  1-)גדול( בתוך המשבצות החל מ X-הרשם יסמן ב.2 
 שוטף רישום .7

 ת.הרשם ינהל רישום כרונולוגי שוטף ומסכם של הנקודות שנקלעו ע"י שתי הקבוצו א.
 טורים לרישום השוטף. 4בטופס יש  ב.
עמודות אנכיות: שתי העמודות השמאליות )בכל טור( הן עבור קבוצה א', ושתי העמודות  4טור מכיל  כל ג.

 הימניות )בכל טור( הן עבור קבוצה ב'.
( עבור כל נקודה שנרכשה  מזריקת #הרשם ישרטט קו אלכסוני )/( במידה ונכבש סל מהשדה ועיגול כהה ) ד.

 לל החדש של הנקודות כפי שמסתכמות לאחר שנקלעו ע"י הקבוצה.עונשין. סימון זה ייעשה על גבי הסך הכו
במרווח הפנוי לצד המניין השוטף של הנקודות הרשם יציין מס' השחקן שקלע את הסל מהשדה, או קלע את  ה.

 זריקת העונשין.
 נוספות שחייבות להתבצע ע"י הרשם:הוראות  .8

 גול מסביב למספרו של השחקן בעמודה המתאימה.נקודות ע"י שחקן, יש לשרטט עי 3כאשר נכבש סל של  א.
 יה.יבמידה ונכבש סל שדה עצמי יש לרשום הנקודות כאילו נקלעו ע"י ראש הקבוצה השנ ב.
נקודות שנרכשו והכדור לא חודר לסל יש לרשום הנקודות כאילו נקלעו ע"י השחקן שביצע את ניסיון  ג.

 הקליעה.
ב למספר הנקודות שקלעה כל קבוצה, וימתח קו אופקי מתחת למספר בסיום כל רבע יסמן הרשם עיגול מסבי ד.

 השחקן )והאחרון שקלע( והמספר המצטבר האחרון של הנקודות שנרכשו ע"י כל קבוצה וקבוצה.
 בתחילת הרבע הבא, וכן בהארכה, הרשם ימשיך התהליך )כנ"ל( מנקודת ההפסקה. ה.
השחקן שקלע  ים( מתחת לתוצאה הסופית ומספר בסוף המשחק ימתח הרשם שני קווים מקבילים )עב ו.

נוצלו ברישום של כל קבוצה  הנקודות האחרונות. כמו כן ימתח קו אנכי לביטול רישום הנקודות שלא 
 וקבוצה.

של אי  במקרה לאחר כל סל/עבירה ישווה הרשם הרישום השוטף בטופס עם הרישום על לוח התוצאות,  ז.
אחת הקבוצות מתנגדת התוצאות בהתאם. במידה וקיים ספק, או אם התאמה והרישום נכון יתוקן לוח 

 "נח" )מת( ושעון המשחק עצור. לתיקון, הוא יודיע לשופט בהזדמנות הראשונה כאשר הכדור 
 סיכום הנקודות .9
  בסיום כל רבע כולל הארכה )אם תהיה( ירשום הרשם את התוצאה במקום המיועד   .א

 שום.לכך בחלק התחתון של טופס הרי  
 המשחק יציין הרשם התוצאה הסופית ושם הקבוצה המנצחת. בסיום  .ב
  השניות 24הרשם יחתום בטופס המשחק ויבקש לעשות כן גם ממודד הזמן וממפעיל   .ג

 והפוסק.  וכן מהסייע   
 הפוסק )שופט א'( יהיה האחרון לחתום הטופס, ופעולה זו מסיימת את ניהול המשחק. .ד
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 שירים ממריציםאיסור שימוש בסמים ובתכ
 

 הקובע כדלקמן: 1988 -לחוק הספורט, התשמ"ה  6נפנה תשומת ליבכם להוראות סעיף  .1

 )א(לא ישתמש ספורטאי בסם או בתכשיר ממריץ להגברת הישגיו בספורט. 

 )ב(השר, בהסכמת שר הבריאות, יקבע בתקנות את הסמים והתכשירים  

 הממריצים האסורים בשימוש לפי סעיף קטן )א(. 

 )ג(השר רשאי בהתייעצות עם שר הבריאות, לקבוע כללים לעריכת בדיקות  

  רפואיות מדגמיות, בזמן תחרויות, לאיתור ספורטאי שעבר על הוראות סעיף זה;  

 ספורטאי שקיבל הוראה להיבדק יציית להוראה. 

 ות סעיף זה היא גם עבירת משמעת".)ד(עבירה על הורא 

. 1996 -לחוק, הותקנו תקנות הספורט )סמים ותכשירים ממריצים(, התשנ"ו  6 ואכן בעקבות הוראות סעיף .2
תוספות. התוספת הראשונה הכוללת את רשימת הסמים המסוכנים והתוספת השניה כוללת  2לתקנות אלה 

 ים.את רשימת התכשירים הממריצ

הממריצים של , רשימת הסמים האסורים והתכשירים האירופאיםאשר לקבוצות המשתתפות במפעלים  3
לעיין לתקנות הספורט ומן הראוי  הוהשנייפיב"א אינה בהכרח תואמת את האמור בתוספת הראשונה 

 (GUIDE TO DOPING CONTROL) בתקנות פיב"א בנושא הסמים 
 ו באמצעות איגוד הכדורסל בישראל.שניתן לקבלם ישירות מפיב"א, או בעיון באתר האינטרנט של פיב"א א

 שנן הוראות אלה ולהביא אותן לידיעת כל הספורטאים באגודה שלכם.מן הראוי, ל .4
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 1994 -תקנות הספורט )ביטוח( התשנ"ה     
 
 פרסם שר החינוך והתרבות והספורט, את תקנות הספורט )ביטוח( 27.01.94ביום 

  .26.11.94שתוקפן מיום  1994 -התשנ"ה 
  1994 -תקנות הספורט )ביטוח( התשנ"ה 

החוק( לאחר התייעצות  -)להלן  1985 -)ג( לחוק הספורט התשמ"ה  81-)ב( ו 7בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
עם הממונה על הביטוח במשרד האוצר ועם ארגוני הספורט, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, 

 קין תקנות אלה:אני מת
 

 הגדרות
 -בתקנות אלה  .1

 סכומי ביטוח.המקרה המזכה ב -"מקרה ביטוח"  
 -תגמולי ביטוח במשמעותם בחוק חוזה הביטוח התשמ"א -"סכומי ביטוח"  
 סיכונים במשמעותם בחוק הביטוח. -"פרטי ביטוח"  חוק הביטוח(: -)להלן  1981 

 פרטי ביטוח
פרטי הביטוח לכל ענפי הספורט יהיו מפורטים להלן, ובלבד שמקרה הביטוח אירע בפעילות ספורט  .2

 :מאורגנת
 (מוות של ספורטאי;1) 
 (נכות של ספורטאי;2) 
 (אשפוז של ספורטאי וטיפול רפואי בו;3) 
 של ספורטאי; לשיניו(נזק 4) 
 ידו באורח מלא או חלקי;-כשירות של ספורטאי לעסוק במקצועו או במשלח-(אי5) 
 (.5עד  1' מן המפורטים בפסקאות )(גרימת נזק לצד ג6) 

 שקלים חדשים למקרה ביטוח בכל ענפי הביטוח יהיה:ב המזערייםסכומי ביטוח  .3
  שנה. 20למי שטרם מלאו לו  30,000 –שנה  20למי שמלאו לו  100,000 –במקרה של מוות (1) 
 וחלק יחסי מהם לכל שיעור נכות אחר; 100%לנכות בשיעור  150,000-(במקרה של נכות 2) 
 ;5,000 –וטיפול רפואי  אשפוז(3) 
 ;5,000 – (טיפול שיניים4) 
 –ואילך  הכשירותלאי  11-יד, החל ביום ה-כשירות לעבודה או לעיסוק במשלח-(פיצוי שבוע על אי5) 
 לשבוע; 100 -שנה  20למי שטרם מלאו לו  )א( 
 לשבוע; 400 -שנה או יותר    20)ב( למי שגילו  

 
סד החינוך שבו הוא הוראות תקנות אלה לא יחולו על ביטוח תלמיד, המשתתף בתחרות ספורט במו .4

לומד, או מטעמו, או במסגרת תחרות למוסדות חינוך המאורגנת על ידי משרד החינוך והתרבות או 
 באישורו.

 ות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.תחילתן של תקנ .5
 
 

 (1994באוקטובר  27התשנ"ה ) ןבחשווכ"ב 
 
 

 אמנון רובינשטיין
 שר החינוך התרבות והספורט
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 כתובות
 1   על יגתל

' מס
 קבוצה

 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם
 הקבוצה

 ירושלים שדרות יונט חולון הפועל 10
 חולון 210

 שדרות דבורה רועי
 ד.ת, 220 ירושלים

 חולון 220 50

035014266 
039680359 

0525346916 

 שלמה
 אייזיק

 מנורה היכל אביב תל מכבי 17
 יגאל מבטחים

 תל 51 לוןא
 אביב

-תל 293 הירקון
 6350429 יפו-אביב

036059333 
036059992 
036059333 

 שמעון
 מזרחי

. ד.ת מ"בע גולן גליל נר גן אולם גלבוע גליל הפועל 20
   פינה ראש  605

12000 

050234521 
046522179 

0504077975 

 אוחיון חיים

 הספורט היכל נהריה הפועל 26
 נהריה שרה עין

 049879811 נהריה 121/10 הרצל
049879598 

0522488828 

 ניסים
 אלפסי

 הספורט היכל ירושלים הפועל 38
 רחוב ירושלים

 בנבנישתי

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026241440 
026241441 

0525558702 

 הראל גיא

 הספורט היכל הנטר  חיפה מכבי 69
 חיפה רוממה

. ד.ת הספורט היכל
 3103703 חיפה  3891

0772008777 
0775161066 
0544400427 

 אסף
 רוזנבלט

 21 מאיר גולדה לציון ראשון מכבי 81
 לציון ראשון

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7572021 לציון

039526432 
039526434 

0523391498 

 פרי יצחק

 רובע' ז מקיף אשדוד מכבי 510
 העצמאות סיטי

 אשדוד 62

 הגדוד מיור בן שלומי
  28. ד.ת 10 העברי
 77100   אשדוד

086325588 
086325588 

0505353100 

 מאיר קיקוז

 אילת בגין אולם אילת הפועל 1278
' רח, 

 1 הספורטאים

 אמסלם מוטי
 אילת 1 הספורטאים

8810002 

0544490999 
088603296 

0544490999 

 מוטי
 אמסלם

 לב אולם ציונה נס הפועל 1305
 דוד המושבה

 נס 26 אלעזר
 ציונה

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

 היובל אולם הרצליה בני 1535
 הרצליה 24 י"רש

 099553642 הרצליה  24 רשי
099512805 

0524800090 

 אלדד
 אקוניס

 אין דרייב אולם אביב תל  הפועל 2556
 רמבה אייזיק רח
 א"ת 27

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0546735316 

 כהן רמי
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 2   לאומית
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 דרך זיסמן אולם גבעתיים/ג"ר הפועל 35

 ג"ר 85 הטייסים
 23 המעורר דגן שרה

 5323402 גבעתיים
0547533382 

037323365 
0547533382 

 כהן נמרוד

' רח קציר אולם תרחובו מכבי 75
 2 כהן מיכאל

 רחובות

 10/3 בוטינסקי'ז
 7648805 רחובות

0546098080 
086339034 

0509409778 

 רון
 וורוטיצקי

 הספורט היכל עפולה הפועל 108
 עפולה עירוני

 צומת) רבין דרך
 (עילית עפולה

 האתרוג מלכה יוסי
 1836523 עפולה 12

046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה יוסי

 קרית 11 רמז עזריאלי אתא.ק אליצור 120
 אתא

 אתא קרית  217. ד.ת
2810101 

046895048 
046894157 

0524444166 

 נפתלי
 בנטוב

 מטרווסט היכל איצקוביץ רעננה מכבי 145
 4 ח"הפלמ רח

 רעננה

. ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה  24

097744791 
097741106 

0524415893 

 ביאר אלה

 יבנה  232. ד.ת יבנה הדוגית' רח יבנה אליצור 168
8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד שאול

 היובל אולם שלום סבא כפר הפועל 801
 51 אזר רחוב
 סבא כפר

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 מקור מייק

 עתידים אולם סנו השרון הוד מכבי 999
 יאנוש' רח
 הוד אק'רצקו

 השרון

 נצח עוואד עמי
 הוד 51 ישראל
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 אורי
 אשכנזי

 אלון אולם גת קרית מכבי 1200
 שדרות

 1 העצמאות
 גת קרית

 קרית  32 מצדה הר
 8222616 גת

086884066 
086811764 

0537447121 

 שלמה
 אלמקייס

 הספורט להיכ צפת עליון גליל הפועל 1405
 בלום כפר

 גליל איזורית מועצה
 עליון גליל  עליון

1200000 

 
046816661 

0526954152 

 כץ גלי

' רח גושן אולם מוצקין קרית מכבי 1504
 קרית 4 דקר

 מוצקין

 נחמיה משה גרוסמן
 קרית 13/4 תמרי

 2623121 מוצקין

048652227 
048653291 

0526002227 

 משה
 גרוסמן

 יערת ס"ביה קהעמ מגדל הפועל 2267
 מגדל העמק
 העמק

  398. ד.ת עשור שרון
 העמק מגדל

2310301 

046443059 
046540438 

0546443059 

 חיים בן נתן

' רח אולם ש"ב/שבע באר הפועל 3361
 באר 4 ל"האצ
 שבע

 גדי עין ברמי אבי
 שבע באר 15/17

8481021 

086274433 
086233002 

0508255245 

 ארזי כפיר

 הספורט היכל ופלק חיפה הפועל 4153
 חיפה רוממה

 הים דרך ריבקין דני
 חיפה 30

0526065469 
0732928339 
0526065469 

 רוסמן יובל
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 3   צפון - ארצית
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 נריה ס"ביה שמואל גבעת אליצור 92

 80 הזיתים רחוב
 גוריון בן סבר בנצי

 שמואל גבעת 15/26
 

0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

 הורוביץ היכל כרמיאל מכבי 123
 5 הגיא מורד

 כרמיאל

 כרמיאל  461. ד.ת
2161401 

049905968 
049889315 

0507446085 

 רפאל יוסף
 אסדו

 רימונים אולם אונו קרית עירוני 143
 5 יהודה בר' רח

 אונו קרית

 ל"צה העתיד דור
 אונו קרית 104

5545173 

0546717708 
035274433 

0546717708 

 סלמאן אפי

 ספורט אולם מעלות הפועל 441
 מונפורט אגם

 מעלות

 מירון וקנין איריס
 ורדים כפר 1 104

2514700 

049809164 
049808007 

0523488640 

 וקנין איריס

 אורנים אולם השרון רמת. ס.א 585
 20 ארלוזרוב' רח

 ש"רמה

 רמת 41 ביאליק
 4720635 שרוןה

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

 ישורון ס"ביה עירוני נתניה אליצור 788
 שמואל' רח

 ברנר פינת הנציב
 נתניה

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ברזילי
 תומר

 יצחק מעלה' שד עילית נצרת הפועל 1209
 ספורט אולם 27

 עלית נצרת אלון

 נצרת  732. ד.ת
 1710602 עילית

046557818 
0737371925 
0522792112 

 מלדסי אלי

 נעמי אילן פרומן עכו 5שרת משה עכו הפועל 1941
 עכו 16 שמר

049913267 
049913267 

0546854107 

 פרומן אילן

 שלום איש אולם יונה כפר ביתר 2464
 פולג נחל' רח

 יונה כפר

 ונהי כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל ויזל

 עמק רופין אולם חפר עמק הפועל 2666
 חפר

 קפלינסקי ליאור
 כפר  373. ד.ת

 4020000 ויתקין

0543234339 
098665597 

0543234339 

 ליאור
 קפלינסקי

 ספורט אולם ת'ג הפועל 3855
 אלבירוני ב"חט

 ת'ג

 ת'ג כפר  928 ד.ת
 3009100 המשולש

046373138 
046373138 

0504739990 

 בילאל גרה

 הפיס אולם גליל/צפת הפועל 4818
 1 בוטינסקי'ז

 צפת

. ד.ת זינגר חיים
 13229   צפת  7711

0523748779 
0777970774 
0523748779 

 זינגר חיים
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 4   דרום-  ארצית
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ניצנים אולם שהם מכבי 8

 שהם 6 צורן
 שוהם  958. ד.ת

6085001 
039795199 
039795199 

0526608199 

 מור עופר

 דרך זיסמן אולם גן רמת עירוני 12
 ג"ר 85 הטייסים

 0774090026 גן רמת  1268. ד.ת
0774090026 
0505999946 

 ברנר בני

 מרכז אולם תקוה פתח מכבי 42
' רח עולמות

 ת"פ 10 זינגרשול

 פתח  8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפא

 סוקולובסקי רון נען קיבוץ אולם נען/גזר הפועל 76
   נען קיבוץ  נען קיבוץ
76829 

0522232254 
089442207 

0522232254 

 רון
סוקולובסק

 י
 קיבוץ אולם איילות חבל הפועל 86

 יטבתה
 מתנס וגאלמ אורן
 נ.ד אילות חבל

 קיבוץ  אילות
 88820   יוטבתה

089223111 
089223111 

0524670974 

 אלמוג אורן

 מדעים תיכון לוד הפועל 160
 שפירא' רח
 לוד35

  4/11 פנקס חן פיני
 5948228 ים בת

089279635 
089207118 

0544404980 

 חן פיני

 קהילתי יישוב מרחבים/מבועים הפועל 295
 מבועים

 מרחבים .א.מ
  נגב דנ גילת.צ

 8510300 מרחבים

089929446 
086635451 

0508645798 

 כליף אבי

' רח אולם איתו אשקלון אליצור 920
 עופר שדרות

 אשקלון אבקהם

 8 צהל יאמין תומר
 8 אשקלון 212 ד.ת

 78100   אשקלון

086721319 
086721789 

0522717445 

 עמר אוראל

 ספורט אולם ים בת מכבי 1344
 רח, ונאיםחשמ
 בת 10 פרנק אנה

 ים

 ים בת  2341. ד.ת
5912301 

035539866 
035539866 

0543975569 

 מחלוף איתן

 29 שטרן יאיר רמלה דוד נוה אליצור 1437
 מנחם קרית
 רמלה

' רח רמלה עיריית
 רמלה  1 ויצמן

7241506 

089771730 
089771415 

0523987906 

 רון ניסים

 ביניים תחטיב מודיעין חבל הפועל 2187
 מודיעים נחשון

 שהם 10

 בליסטרא רבקה
 שוהם 10 מודיעים
6083210 

039722808 
039722871 

0522316363 

 רבקה
 בליסטרא

 5 הגיא דרך אדומים מעלה מכבי 3745
 אדומים מעלה

 הגיתית אדרעי אלעד
   אדומים מעלה 1/4

98321 

0253578484 
025357608 

0547450344 

 אלעד
 אדרעי

 

 

  



67 

 

 5   צפון' א
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 הספורט היכל ביאליק קרית מכבי 62

 קרית 52 דפנה
 ביאליק

 קרית  1333 ד.ת
 2711301 ביאליק

048765766 
048772885 

0527272501 

 משה פנחס

 בן' רח פיס אולם טבעון קרית הפועל 418
 טבעון קרית צבי

 כצנלסון יאבנ עמית
  טבעון קרית 37

360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית

 מקיף ס"ביה נשר הפועל 642
' רח נשר תיכון

 ל"צה

 נשר  286. ד.ת
3660201 

048210537 
048212889 

0543004110 

 צביקה
 גזינסקי

 שיזף ס"מתנ חיפה אחוה הפועל 787
 חיפה עבאס

 2 9495. ד.ת הגפן
 3566211 חיפה

048522944 
048529166 

0505355451 

 חורי עיסא

 משמר קבוץ מגידו הפועל 970
 העמק

. א.מ איזורית מועצה
  90006. ד.ת, מגידו
 1812000 עפולה

049598507 
049598400 

0524703990 

 קלס יאיר

 איזורית מועצה זבולון גוש הפועל 1241
 זבולון

 הבעל צוקרמן ארז
 קרית 49 טוב שם

 28000   אתא

048478127 
048478127 

0546833017 

 צוקרמן ארז

 פיס מרכז אולם נצרת מכבי 1394
 הפועלים שיכון
 נצרת

 נצרת 134 134. ד.ת
1610002 

046551079 
046554356 

0544566105 

 לחאם
 באסל

 בנדל בית אולם ירדן תבור גליל הפועל 1511
 צמח

 עמק נ.ד רם ראובן
 דגניה קיבוץ  הירדן

 1513000' ב

046755875 
046755613 

0542109400 

 רם ראובן

 קהילתי מרכז משגב הפועל 1602
 משגב

. נ.ד קהילתי מרכז
 משגב  משגב

2017900 

049902013 
049902393 

0547739773 

 מרקו אסף

 הספורט היכל מוריס עפולה הפועל 3244
 עפולה עירוני

 צומת) רבין דרך
 (עילית עפולה

 האתרוג מלכה יוסי
 1836523 עפולה 12

046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה יוסי

 פיס אולם בקה מכבי 4698
 אבו' רח קהילתי

 אל בקה נאר
 גרביה

 אל בקה  164 ד.ת
 3010000 גרביה

0508554055 
046210906 

0508554055 

 כיתאנה
 יחיא

. ד.ת פואד מעדי ירכא פיס ירכא מכבי 6564
 2496700 ירכא  3277

049565516 
049565517 

0546674573 

 פואד מעדי
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 6   שרון-א
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 תיכון אולם חדרה מכבי 128

 רחוב חדרה
 26 ם"רמב

 נימצן  טל
 לידי) האפרסמון

' ג 26( גולן גליה
 3824129 חדרה

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני

' רח רימון אולם אירי רעננה מכבי 223
 5 דיין משה

 רעננה

. ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה  24

097744791 
097741106 

0507356582 

 ביאר אלה

 ס"מתנ אולם יאיר כוכב אליצור 409
 יאיר כוכב

 רחוב הוכמן מוטי
. ד.ת 110 אל בית
 יאיר כוכב  630

4486400 

0504428442 
036442519 

0504428442 

 הוכמן מוטי

 אופירה אולם מאמנים סבא כפר הפועל 705
 עובדיה' רח נבון

 ס"כ 2

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 עתידים אולם השרון הוד בנץ מכבי 1474
 יאנוש' רח

 הוד אק'קורצ
 השרון

 נצח עוואד עמי
 הוד 51 ישראל
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 קיבוץ שורר יניב שפיים קיבוץ השרון חוף הפועל 1654
 שפיים קיבוץ  שפיים

6099000 

0529544791 
098919130 

0529544791 

 רייכרט ארז

 ס"בי אולם ת"פ עמישב ג"הד ס.מ 2126
' רח עמיטל
 משורר ישעיהו

 ת"פ

 העין ראש  309 ד.ת
4810301 

0544336086 
036097168 

0544336086 

 טובל לעדא

 אוסישקין אולם כוכבים ש"רמה. ס.א 3065
 אוסישקין רחוב

 השרון רמת 67

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

 רמת קיבוץ טירה הפועל 3430
 הכובש

 טירה  2612. ד.ת
4491500 

097930884 
097471499 

0506704839 

 עדנאן
 עראקי

' רח ילין שוקי סטלמך/ת"פ  אליצור 3673
 5 שיקגו קהילת

 תקוה פתח

 העין ראש  309. ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0528484842 

 שוקי
 גולובינסקי

 מילקין אולם אריאל הפועל 4915
 אריאל

 7 הדקל לוי מוטי
 4074307 אריאל

039368778 
039368778 

0505327530 

 לוי מוטי

 ס"בי קאסם כפר קאסם כפר הפועל 5574
 ליד חדש מקיף
 בילאל מסגד

 כפר  768. ד.ת
 48810   קאסם

0526140398 
035017285 

0506988261 

 נמר עאמר
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 7   מרכז-א
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 קיבוץ פפקין מיליק סירני נצר קיבוץ סירני נצר אריק הפועל 72

 נצר ץקיבו  סרני-נצר
 70395   סירני

089278110 
089278155 

0547617177 

 מיליק
 פפקין

 ס"בי 4 שפרינצק עודפים/ א"ת הפועל 357
 א"ת' א עירוני

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960440 
036960450 

0505357978 

 כהן רמי

 עוזי בגין אולם משה שמואל.ג אליצור 369
 גבעת 1 חיטמן
 שמואל

 וןגורי בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

 בן שלום אולם גן רמת אליצור 576
 רמת 15 אליעזר

 גן

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

 תלם אולם גבעתיים/ת"פ אליצור 1008
 5 צביה סמטת

 גבעתיים

 העין ראש  309. ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0504000809 

 שוקי
 גולובינסקי

 21 בגין מנחם דגן בית מכבי 1159
 דגן בית

 דגן בית 1 שבזי
5020000 

0503333991 
039601472 

0503333991 

 יורם
 אביסרור

 מרכז אולם אליעזר נוה/א"ת ביתר 1221
 נווה קהילתי
 ששת אליעזר
 תל 6 הימים

 אביב

-תל 6 הימים ששת
 6753503 יפו-אביב

037300360 
036178037 

0545215532 

 צדקה יצחק

 מפעל אולם גברי מכבים/א"ת מכבי 5072
 רעות הפיס
 מור תיכון

 נטופה הר כהן נמרוד
 7179902 מכבים 645

089264147 
089264147 

0524332374 

 כהן נמרוד

 נען קיבוץ נרקיס תם נען קיבוץ אולם גזר/נען הפועל 5106
   נען קיבוץ  76829
76829 

0528892220 
089442574 

0523578103 

 נרקיס תם

 1 התאנה' רח יעקב באר עצמה 5608
 יעקב באר

 2 הגפן 1471. ד.ת
 70300   יעקב באר

0502030216 
089208387 

0502030216 

 אביב ירון

 חיטמן עוזי ס"בי גברים ת"פ הפועל 5966
 שמיר משה' רח

 ת"פ 4

 יהודה וחניש אבי
 769080 ברסקי לייב

 69080   אביב לת

0505428839 
0737154977 
0505428839 

 סגל נחום

, 5 דיין משה יהוד ה.ל.ע 6260
 הסביונים קריית

 יהוד

 14 הרצל פנדו ליאור
 5600000 יהוד

036497637 
036497637 

0505628286 

 פנדו ליאור
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 8   דרום -' א
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 דנמרק ס"בי מרכז ירושלים הפועל 7

 יהודה' רח
 26 הנשיא

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 ביס אולם אשקלון.ע מכבי אליצור 84
' רח, כרמים
 מעלה

 אשקלון,הגת

 בן' שד הספורט היכל
 אשקלון 37 גוריון

7847604 

086752002 
086752044 

0549908674 

 וקנין יעקב

 11 גוריון בן' שד אסא שבע באר הפועל 90
 מרכז ש"ב

 בן' אונ הספורט
 גוריון

  653 ד.ת ברמי אבי
 84105   שבע באר

086472867 
086472867 

0526839374 

 חדד ויקו

 מאוחדת היכל זאב.פ ירושלים הפועל 176
 זאב. פ גל' רח

 ירושלים

 זאב פסגת,   ניב דוד
   ליםירוש 18/10
97814 

026242694 
026242694 

0523808499 

 בני
 קובלסקיס

 גיטיס אולם שדרות מכבי 795
  22 בגין מנחם

 שדרות

" מכבי" עמותת
 שדרות  476.ד.ת

8701401 

086610568 
086610568 

0509980307 

 אמיר
 אוחנה

 ס"ביה אולם טוביה באר הפועל 1487
 מושב רגבים

 אמונים

. מ צבעוני אורי
' חמ,איזורית
 טוביה באר  הספורט
8381500 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני אורי

' רח גאון אולם דימונה מכבי 2785
 דימונה 1 הגפן

 אמסלם אבי
 37 אקליפטוס

 8608728 דימונה

086572358 
086572358 

0526484055 

 אמסלם אבי

' ה מקיף אולם אשקלון. ס.א 3043
 18 הציונות
 אשקלון

 חמיםר דני ספורט
 נאות מסחרי מרכז

 7810000 אשקלון 14

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים דני

 רחל רודריגז שמעון מודיעין 2 צאלון מודיעין עצמה 4388
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

 ס"מתנ אולם עציון גוש אליצור 4797
 הגבעה עציון גוש

 הצהובה

 צפון. נ.ד ברק אלדד
 כפר קיבוץ  יהודה
 9091200 עציון

029935167 
029932618 

0524485685 

 ברק אלדד

 הר לרנר מרכז ירושלים א"אס 5153
 ירשלים הצופים

 האוניברסיטה
 ירושלים  העיברית
9190400 

026585651 
026586818 

0548820065 

 מרידן קותי

' דש אלון אולם זהר  אילת הפועל 6055
 אילת התמרים

 אילת  110.ד.ת
8810002 

086367166 
086367166 

0509731134 

 מלול יוסי
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 9   צפון -' ב
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 כביש פיס אולם סחנין הפועל 815

 סחנין ראשי
 סחנין  5228. ד.ת

3081000 
046745817 
046748332 

0544465457 

 ויליאם
 גנטוס

 אלבוכארי ב"חט עראבה הפועל 819
 עראבה

. ד.ת מוחמד נסאר
 30812   עראבה  106

046744802 
15346744802 

0526500231 

 נסאר
 מוחמד

 ס"בי נטור אולם גולן גליל הפועל 852
 .נטור, שורשים

 איזורית מועצה
  188 ד.ת גולן ס"מתנ

 12900   קצרין

046969766 
046963366 

0546548040 

 נירון יאיר

 ראש פייס אולם פינה ראש הפועל 1369
 פינה

  1721. ד.ת לוגסי אבי
 1200000 פינה ראש

046938990 
046931246 

0522473395 

 אילת עודד

 ר"ד ש"ע תיכון תמרה הפועל 1457
 רומי אבו השאם
 תמרה

 תמרה  4005. ד.ת
3081100 

048270980 
049943529 

0525693366 

 מוחמד
 כנעאן

 סנאן אבו  624. ד.ת סנאן אבו סנאן אבו הפועל 1564
2490500 

049968106 
049968106 

0522850751 

 גליל מיכאל

 ספורט אולם נחף הפועל 3202
 מגרש ליד נחף

 כדורגל

 נחף  3166. ד.ת
2013700 

049080347 
15349080347 

0504060783 

 קיס מוחמד

 פסוטה  12. ד.ת פסוטה אולם פסוטה הפועל 4429
2517000 

0777870257 
0777870257 
0524328346 

 איוב בשיר

 הורוביץ היכל כרמיאל נדב מכבי 5731
 5 הגיא מורד

 כרמיאל

 כרמיאל  461. ד.ת
2161401 

049905968 
049889315 

0507446085 

 רפאל יוסף
 אסדו

 ס"בי חדש אולם משגב בן הפועל 6095
 משגב יסודי

 ספורט מחלקת
  איזורית מועצה
 2017900 משגב

049902013 
049902393 

0547739773 

 מרקו אסף

 ס"ביה ליד אולם תרשיחא הפועל 6762
 תרשיחא אורט

 מעלות  5299 ד.ת
 2156092 תרשיחא

049979161 
049979161 

0526533035 

 שאהין די'וג

 ליד קהילתי פיס כרום דל'מג הפועל 7010
 תיכון ס"ביה
 כרום אל ד'מג

 כרום דל'מג 44 ד.ת
 כרום אל דל'מג 44

2019000 

0732041369 
0733728730 
0542270136 

 חיר בדראן
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 10  עמקים -' ב
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 קשת ס"בי שאן בית בקעת מכבי 68

 שאן בית יהונתן
 שאן בית  209. ד.ת

1171101 
046588180 
046588180 

0502333290 

 דהן רפרוספ

 תיכון ס"ביה יפיע הפועל 408
 אולם יפיע כפר

 ספורט

 יפיע  887. ד.ת
1695500 

046557549 
046559384 

0547708594 

 וסים שאער

 עפולה  90000. ד.ת גבע קבוץ אולם יזרעאל עמק הפועל 413
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 בית בוץק אולם ותיקים.מ/גלבוע הפועל 1342
 אלפא

 בית וינקור לירן
 בית קיבוץ  השיטה
 1080100 השיטה

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 אולם אורטודוקס נצרת הפועל 3559
 אורטודוכסי

 המעיין שכונת
 6057' רח

 ככר ליביס אליאס
  38. ד.ת המעיין

 1610001 נצרת

046576439 
046011578 

0545740771 

 אליאס
 ליביס

, תיכון ס"בי יפיע  בני הפועל 3796
 אלחקידה שכונת

 יפיע

 יפיע  887. ד.ת
1695500 

046557549 
046559384 

0547708594 

 וסים שאער

 פירסט ס"מתנ טבריה מכבי 4460
 אגוז רמת,

 טבריה

 השומר כהן שמעון
 טבריה 36/2

046716298 
046720175 

0526524784 

 כהן שמעון

 כפר 2 חהפלמ תבור גליל הפועל 4477
 תבור

  הירדן עמק נ.ד
' ב דגניה קיבוץ

1513000 

052443411 
046767896 
052443411 

 בן אופיר
 קידר

 ניר קבוץ אולם ירדן בקעת. מ.ג הפועל 5039
 דוד

 בית וינקור לירן
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 גורן אולם גבת עאליזר.ע הפועל 5047
 קיבוץ יזרעאל

 מזרע

 עפולה  90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 ספורט אולם טבריה עירוני. כ.מ 5309
 תחכימוני ס"ביה
 טבריה י"רש' רח

 טבריה  218. ד.ת
1410102 

0507736800 
046716833 

0507736800 

 עמרם
 אלמלם

 בן' רח פיס אולם בעוןט מרנין הפועל 6521
 טבעון קרית צבי

 כצנלסון אבני עמית
  טבעון קרית 37

360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית
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 11  זבולון-ב
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 כפר פייס אולם אלונים הפועל 57

 יהושע
 דוד רטמן דוד

.  אלונים קיבוץ,טמןר
 אלונים קיבוץ

3657700 

049838469 
049838469 

0523703421 

 רטמן דוד

 רחוב אולם יקנעם הפועל 406
 33 אלונים
 יקנעם

  648. ד.ת,  33 אלונים
 2069200 יקנעם

049597061 
046888233 

0528346429 

 וקנין אריק

' רח פיס אולם הכרמל טירת אליצור 1479
 טירת ויצמן

 הכרמל

 טירת  10/1 ם"מבר
 3902335 הכרמל

048571997 
048572801 

0586605865 

 שלמה
 צינצולקר

' ב יסודי ס"ביה הכרמל הפועל 1598
 עוספיה

 עוספיה  1376. ד.ת
3009000 

048392170 
048392170 

0546616370 

 כיוף סמיח

' רח ס"ביה אולם עתודה חיפה מכבי 3049
 חיפה19 ביכורים

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 כרמל ס"ביה חסידים כפר הפועל 3319
 בכניסה זבולון

 יגור לקיבוץ

 קדומים נחל דן אלון
 חסידים כפר 5

2040000 

048500195 
048500195 

0546224472 

 דן אלון

 הספורט מרכז חיים קרית מכבי 6081
 חיים קרית אילן

 1 צייטלין

 חיים קרית  17. ד.ת
2610301 

0777080182 
0777080182 
0542124669 

 איציק
 אוחנה

' רח דינור ס"ביה שאנן נווה הפועל 6402
 נווה 20 קליבנוב

 חיפה שאנן

 טבנקין חן שמעון
   חיפה 16/55 יצחק

32240 

0509122940 
048122940 

0509122940 

 חן שמעון

, עלומים ס"ביה ים קרית הפועל 6546
 3 יהודה בר' רח

 ים קרית

 עגנון שי זכריה שרון
   ים קרית 12/6

29015 

0545499818 
048213277 

0545499818 

 זכריה שרון

 יד על אולם אורתודו/אעבלין הפועל 6584
 ב"חט ס"בי

  1373. ד.ת קי'ג
 3001200 אעבלין

049501442 
049500783 

0506848071 

 'חאג גאקי

 משמר קיבוץ מגידו א.מ  הפועל 6795
 העמק

. ד.ת, מגידו. א.מ
  עפולה  90006

181200 

049598508 
049598400 

0524703999 

 קלס יאיר

 שכונה אולם שפרעם מכבי 6821
 עוסמאן מזרחית

 823 ד.ת שפרעם
 20200   שפרעם 1314

054620402 
049866732 

0546204027 

 מאהר
 בשותי
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 12  שומרון-ב
' מס

 קבוצה
 כ"ב דניי/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ס"ביה אולם פחם אל אום מכבי 50

 אום מקיף תיכון
 פחם אל

. ד.ת מחמוד גבארין
   פחם אל אום  352

30010 

046312318 
046312318 

0504312318 

 בארין'ג
 מחמוד

' רח מכבי אולם אליעזר.ב/חדרה מכבי 183
 הימים ששת

 אחד פינת חדרה
 העם

 נימצן  טל
 לידי,  האפרסמון

 חדרה' ג 26 גולן גליה
3824129 

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני

 העצמאות אולם עדה.ג/בינימינה הפועל 523
 בנימינה 32

 בינימינה  229 ד.ת
3055102 

0773002868 
0773012868 
0542203639 

 צדקה עופר

' רח שרת ס"ביה חנה פרדס מכבי 4770
 פרדס מלאכי

 חנה

 כנה מרכז אשכולי רן
/ חנה ספרד  מאיר

 3711101 כרכור

046378551 
046377368 

0508195395 

 שוסטר דוד

 פייס אולם קיסריה מכבי 4978
 צמוד)קיסריה

 (ס"לביה

 קיסריה  8. ד.ת
3088901 

0522520602 
046361178 

0522520602 

 רוזנברג
 צביקה

' רח בגין אולם מזרח נתניה.ע אליצור 5580
 פולג 4 גור מוטה
 נתניה

 הנתני  2136. ד.ת
4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 תומר
 ברזילי

 החינוך קרית קרע כפר מכבי 5745
 קרע כפר

    1431 ד.ת עסלי יוסף
   קרע כפר  קרע כפר

30075 

0526356223 
046358406 

0508344512 

 יחיא סקר

 ספורט אולם עירוני ת'ג הפועל 6136
 אלבירוני ב"חט

 ת'ג

 ת'ג כפר  928 ד.ת
 3009100 שהמשול

046373138 
046373138 

0504739990 

 בילאל גרה

 קיבוץ אולם חיים גבעת עח הפועל 6266
 חיים גבעת

 איחוד

 חדרה 22 ישוב שאר
3826124 

0543234339 
098665597 

0543234339 

 ליאור
 קפלינסקי

 פיס אולם גרביה אל בקה מכבי 6764
 אבו' רח קהילתי

 אל בקה נאר
 גרביה

 אל בקה  164. ד.ת
 30100   גרביה

0508554055 
046210906 

0508554055 

 יחיא
 כתאנה

 בית מושב אולם יהושע השרוןבית הפועל 6802
 יהושע

 קיבוץ  שפיים קיבוץ
 609900  שפיים

098919130 
098919130 

0529544791 

 רייכרט ארז

' רח שרת ס"ביה צעירים חנה.פ מכבי 7000
 פרדס מלאכי

 חנה

  מאיר כנה מרכז
 כרכור/ חנה פרדס

3711101 

046378551 
046377368 

0508195395 

 שוסטר דוד
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 13  שרון-ב
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 החינוך קרית השרון לב הפועל 388

 בני צומת דרור
 דרור

 מושב  374. ד.ת
 4069100 חרות

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן גבי

' רח שרת ס"ביה נתניה צפון אליצור 489
 נתניה גרנדוס

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ברזילי
 תומר

 אריאל ס"ביה רעננה אליצור 708
 הימים ששת' רח
 רעננה 25

 העם אחד בנימין נתן
 4321001 רעננה 1

097452235 
097422726 

0544806471 

 בנימין נתן

 קליין רלף אולם יהודה אבן. ס.מ 1014
 אבן השרון' רח

 יהודה

 יהודה אבן 1 שבזי
4050461 

098910070 
098912032 

0508213784 

 בן רותם
 דרור

 אופירה אולם סבא כפר אליצור 1027
 עובדיה' רח נבון

 ס"כ 2

 בר אונרייך עזריאל
 סבא כפר 3 אילן

4437833 

0526652288 
097651149 

0526652288 

 סער רותם

' רח אולם פרדסיה הפועל 2719
 בית מול ם"רמב
" תפוז" ספר

 פרדסיה

 פרדסיה  11 הדקל
4281500 

098945023 
098988856 

0523364393 

 גילה מגיד

' רח רימון אולם יובל רעננה מכבי 4415
 5 דיין משה

 רעננה

. ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה  24

0502292119 
097741106 

0502292119 

 טיטו אמיר

 1 האילנות' רח צורן קדימה מכבי 4939
 ס"ביה ליד

 יובלים

 צורן 15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

 חיים
 קאופמן

 שלום איש אולם שלום יונה כפר ר"בית 6292
 פולג נחל' רח

 יונה כפר

 יונה כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל ויזל

 פייס מרכז שומרון קרני. ס.מ 6472
 קרני קהילתי
 שומרון

 הערבה קוזניץ יהודה
   שומרון קרני  9

44855 

0549000382 
0537975451 
0549000382 

 יהודה
 קוזניץ

 ס"ביה אולם טייבה הפועל 6755
 עתיד תיכון

 טייבה

  592 תד טייבה
 404000  טייבה

097738467 
097738467 

0522437714 

 מוראד
 עאזם

 ליד קלנסווה עלי קלנסווה הפועל 6986
 אלסלארי ס"ביה

   קלנסווה 57. ד.ת
40640 

0528422824 
098781668 

0528666877 

 קשקוש
 מחמד
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 14  תקוה פתח-ב
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' רח ילין שוקי תקוה פתח אליצור 34

 5 שיקגו תקהיל
 תקוה פתח

 העין ראש  309. ד.ת
4810301 

0544336086 
036097168 

0544336086 

 שוקי
 גולובינסקי

 שערי אולם תקוה.ש/אורנית מכבי 87
 בכניסה) תקוה

 (ליישוב

 אורנית 17 הפרג
4481300 

039360559 
15339080253 

0528918100 

 קמר מיכאל

 ספר בית אולם אורנית מכבי 1499
 שערי-רמון

 קווהת

 אורנית 17 הפרג
4481300 

039360559 
15339080253 

0528918100 

 קמר מיכאל

 579 ד.ת מנחם אמיר תפוח כפר שומרון א.מ אליצור 4083
 צופים 49 צופים

4685000 

0532223705 
039364570 

0526162465 

 מאיר
 ברכיה

 עוזי בגין אולם עופר/שמואל. ג אליצור 4603
 גבעת 1 חיטמן
 שמואל

 גוריון בן רסב בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

 קיבוץ אולם בארות מודיעין הפועל 5429
 יצחק בארות

 בליסטרא רבקה
 שוהם 10 מודיעים
6083210 

039722808 
039722871 

0522316363 

 רבקה
 בליסטרא

' רח - שבזי אולם העין ראש עירוני 5803
 ראש, 91 שבזי
 .העין

  21 שילה אריה שריה
 48036   העין ראש

039389502 
039008808 

0544940306 

 אריה שריה

 קיבוץ שורר יניב שפיים קיבוץ שפיים השרון הפועל 6479
 שפיים קיבוץ  שפיים

6099000 

0529544791 
098919130 

0529544791 

 רייכרט ארז

' רח ברנר תיכון ברנר ת"פ מכבי 6677
 ת"פ 2 ישעיהו

 פתח  ת"פ 8126 ד.ת
 תקווה

039302422 
03934141 

0546273288 

 אבשלום
 כליפה

 33 הגליל אולם תקווה גני מכבי 6685
 ספורט מרכז
 תקוה גני לידר

 מרכז 33 הגליל
 גני  לידר ספורט
 5590000 תקוה

037363011 
037362893 
052555619 

 רבי אלי

' רח רימון אולם עירוני רעננה מכבי 6897
 5 דיין משה

 רעננה

 רעננה  24. ד.ת
4310001 

097744791 
097741106 
052441589 

 ביאר אלה
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 15  אביב תל-ב
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' רח, תלם ס"בי גן רמת גבעתיים הפועל 107

 5 צביה סימטת
 גבעתיים

 23 המעורר דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן שרה

 4 כביר סימטת א"ת יהודה בני 297
 התקווה שכונת

 א"ת

-אביב-תל  9123.ד.ת
 6109101 יפו

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי אהוד

 תל 37 שזר זלמן כביר תל מכבי 352
 אביב

  40 באדר א"י ממן שי
 5831125 חולון

0503266489 
15335034403 

0503266489 

 ממן שי

 ערמונים אולם ג"ר יהלום. ס.מ 651
 רמת 25 הכבאים

 גן

, 3059. ד.ת
 גן רמת 3 בוטינסקי'ז

5213001 

036137080 
036137090 

0543977086 

 דניאל
 שניידר

 רח שמיר  אולם חולון אליצור 833
 3 דרורי אמיר
 חולון

 חולון  2254. ד.ת
5812201 

0508323373 
039791417 

0508323373 

 מנחם
 וידהורן

 הפיס מפעל יהודה אור ה.ל.ע 2132
 אור 9 החצב
 יהודה

 יהודה אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 

0522760588 

 בן מוטי
 בסט

 בית יפו 40 קדם הצופים יפו הפועל 3171
 חסן ספר

 נמל חניון)ערפה
 (יפו

 המגדלור דוד מנצור
 68036   אביב תל  15

0543088876 
0773352920 
0543088876 

 ייקלמ
 חמאתי

 שזר רחוב אולם חנן כביר תל מכבי 3240
 כביר תל,  37

  40 באדר א"י ממן שי
 5831125 חולון

0502266489 
15335034403 

0502266489 

 ממן שי

 תל 37 שזר זלמן צבי כביר-תל מכבי 3997
 אביב

  40 באדר א"י ממן שי
 5831125 חולון

0502266489 
15335034403 

0502266489 

 ממן שי

 פיס טוטו אולם אזור הפועל 5592
  4 השקמה רבין
 אזור

   אזור 17 שדה יצחק
58010 

035507101 
035563484 

0522550004 

 גבע שמוליק
 כהן

 גן אולם סביון.ס.א 6947
 2 השיקמים

 סביון

  סביון 8 השיקמה
565130 

054489220 
0775540102 

054489220 

 אוהד
 הרשברג

 רמוניםע אולם בלאק גן רמת עירוני 6990
 רמת 25 הכבאים

 גן

 גן רמת 43 אליעזר בן
 גן רמת 43 אצל)

5229051 

036771741 
036771741 
036771741 

 ארליך עופר
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 16  דן -' ב
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 8 התמר גלסנר יואל סירני נצר אולם השבעה.מ/אזור הפועל 286

 השבעה משמר
5029700 

037310983 
037310983 

0549981989 

 יואל גלסנר

' רח עופר פארק מערב רמלה אליצור 766
 רמלה 9 טוינה

' רח רמלה עיריית
 רמלה  1 ויצמן

7241506 

089771730 
089771415 

0528510739 

 רון ניסים

 אולם שהם אליצור 1717
 שוהם,יהלום

. ד.ת ויידהורן מנחם
 6081022 שוהם  104

0528344663 
039791417 

0528344663 

 מנחם
 ויידהורן

 46 נורדאו' רח איתי  ציונה נס הפועל 2080
 ציונה נס

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

 סוף) רוזן אולם רוזן צ"ראשל מכבי 2991
( אברבנאל' רח

 צ"ראשל

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7572021 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 תל 37 שזר זלמן סיוון כביר תל מכבי 3105
 אביב

  40 באדר א"י ממן שי
 5831125 חולון

0502266489 
15335034403 

0502266489 

 ממן שי

 מרחבים אולם לציון ראשון אליצור 4456
 7 ישראל גדולי

 צ"ראשל

 גבירול אבן אורן רונן
 לציון ראשון 18

7548114 

0522536688 
153522536688 

0522536688 

 מנחם
 וידהורן

 תל 37 שזר זלמן האקדמית כביר תל מכבי 6046
 אביב

  40 באדר א"י ממן שי
 5831125 חולון

0502266489 
15335034403 

0502266489 

 ממן שי

 2 אליהו' שד רפנאל בתיה.מז הפועל 6058
 בתיה מזכרת

 קסלמן נחום כהן ערן
 רחובות 3/13

7657303 

0776500086 
15389450140 

0528761440 

 סגל תומר

 1 התאנה' רח יעקב באר הפועל 6909
 יעקב באר

' ב 5 הורד יעיש גורין
 7030000 יעקב באר

0508848071 
089282088 

0508848071 

 גורין יעיש

 12 היסוד קרן ים בת אליצור 6991
 ים בת

 השר הללי רענן
 ים בת 5/7 ברזילי

5956605 

0527597858 
0522379687 

 הללי רענן
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 17  מרכז -' ב
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 מפעל אולם אורן מודיעין הפועל 93

 רעות הפיס
 מור תיכון

 בליסטרא רבקה
 שוהם 10 מודיעים
6083210 

039722808 
039722871 

0522316363 

 רבקה
 בליסטרא

 רחוב אולם חשמונאים אליצור 748
 1 הארבל

 חשמונאים

 רחוב רועי שרוני
 2/17 ם"רמב

 7312700 חשמונאים

089766742 
089768019 

0544495025 

 רועי שרוני

 כצנלסון אולם נחום גדרה מכבי 1261
 גדרה 21

  60. ד.ת גדרה ס"מתנ
 7075001 גדרה

088597688 
088597688 

0508913395 

 רווח סהר

 7 שבזי רחוב יבנה יוחנן אליצור 1636
 יבנה

 יבנה  232. ד.ת
8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד שאול

 ס"ביה אולם ברנר הפועל 2674
 קדרון אור בית

 33 דרי אבי דרי אבי
 קדרון מושב

7079500 

089399971 
15389399971 

0505326089 

 דרי אבי

, הדרום ישיבת רחובות אליצור 3196
 16 א"הגר

 רחובות

 העין ראש  309 ד.ת
4810301 

0507680063 
036097168 

0507680063 

 אלעד טובל

 כדורסל אולם אחיסמך/מודיעין הפועל 3473
 אחיסמך

 בליסטרא רבקה
 שוהם 10 מודיעים
6083210 

039722808 
039722871 

0522316363 

 רבקה
 בליסטרא

 בית אולם גזר הפועל 3654
 מועצה חשמונאי
 רגז איזורית

 לוד 21 לוזון אפריים
7128365 

0547799088 
15337623564 

0547799088 

 שמעון אסי

 כדורסל אולם לפיד מודיעין.ח הפועל 4356
 אחיסמך

 בליסטרא רבקה
 שוהם 10 מודיעים
6083210 

039722808 
039722871 

0522316363 

 רבקה
 בליסטרא

 ביאליק ס"בי לוד אליצור 5467
 לוד 4 קפלן' רח

 גולדברג אבי
 לוד 5 הפרחים

0505212621 
035740293 

0508780677 

 פרידמן רז

 שרת משה עקרון קרית הפועל 5980
 עקרון קריית

 צבי בן ס"ביה

 קסלמן סגל תומר
 רחובות 3/13 3/13

7657303 

0538263080 
15389450140 

0538263080 

 סגל תומר

 46 נורדאו' רח ליונס ציונה נס הפועל 6938
 ציונה נס

 089402844 ציונה נס  273 ד.ת
089401997 

0543344447 

 מזרחי יניב
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 18  ירושלים -' ב
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 תורה אולם ירושלים אליצור 85

 וגן בית 6 ועבודה
 ם"י

' רח קרביץ ניצן
 יובל קרית, אנילביץ

 96624   ירושלים 12

058502220 
025639246 

0585022200 

 קרביץ ניצן

, צרעה קיבוץ יהודה מטה הפועל 986
 תיכון ס"בי

 הרטוב

 מטה. א.מ קאחו עוזי
 שמשון. נ.ד  יהודה

9970000 

0527250829 
029958630 

0507977088 

 קאחו עוזי

 כרמית פנימיית יהודה הרי הפועל 1287
 כרם עין

 ירושלים

 30 הכרם בית
 9634365 ירושלים

026448403 
025021359 

0542886816 

 אוחיון אבי

 סיירת' רח ירושלים הפיסגה הפועל 3111
 פסגת, דוכיפת

 זאב

 זאב פסגת ניב דוד
   ירושלים 18/10
97814 

026242694 
026242694 

0523808499 

 בני
 קובלסקיס

 התאנה' רח זאב.ג ירושלים אליצור 3969
 זאב גבעת,6

   ירושלים 12 אנילביץ
96624 

025639243 
025639246 

0585022200 

 קרביץ ניצן

 פולינסקי אורט ירושלים ר"בית 4501
 5 רינגלבלום' רח

 ם-י היובל קרית

 אור 31 ניצן גפן גבי
 6050220 יהודה

0523568333 
0 

0523568333 

 גפן גבי

 מרכז אולם ציון.מ ירושלים הפועל 5961
' רח הפיס

 1 היסמין
 ם"י ציון מבשרת

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 ס"מתנ אולם אפרת/עציון.ג אליצור 6005
 אפרת אפרת

 צפון. נ.ד ברק אלדד
 כפר קיבוץ  יהודה
 9091200 עציון

029932936 
029933549 

0524485685 

 ברק אלדד
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 19  דרום -' ב
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ראש רחוב אולם אשדוד אליצור 174

' ט איזור פינה
 אשדוד

 השקמה אמסלם ניר
 7835823 אשקלון 36

0779500673 
077950673 

0523383660 

 ניסים
 אטרקצי

 קיבוץ אולם הנגב.ש/ניצנים הפועל 320
 ניצנים

  אבטח. נ.ד שמר דוד
 ניצנים-קיבוץ

7929000 

086721021 
806721021 

0547144775 

 שמר דוד

' שד היובל אולם אשדוד הפועל 793
 איזור 5 ירושלים

 אשדוד הסיטי

  יבנה גן  34. ד.ת
708000 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר ארז

 אריאל ס"בי אשדוד ביתר 1183
 אשדוד

  9 הנביא הושע
 7715102 אשדוד

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן אייל

 איזורית מועצה נהורה ושבמ לכיש הפועל 1242
 נהורה מושב  לכיש

7934000 

086849041 
086849041 

0522767391 

 יפרח מיכאל

 ס"ביה אולם גדרות הפועל 1431
' רח גדרות
 עשרת האורן

. נ.ד גדרות ס"מתנ
 עשרת  שורק עמק

7685800 

088591145 
088593214 

0503399852 

 מארק
 ליבשין

 ספורט אולם קורטוש טוביה.ב הפועל 3735
 באר תיכון

 טוביה

. מ צבעוני אורי
' מח,איזורית
 טוביה באר  הספורט
8381500 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני אורי

 קיבוץ אולם יבנה חבל אליצור 4022
 יבנה קבוצת

 ס"מתנ שלם אסי
 אבטח.נ.ד  יבנה חבל

7986000 

088622101 
088535383 

0532394813 

 שלם אסי

 יד ספורט אולם שורק חלנ אליצור 4081
 בנימין

 שורק נחל ס"מתנ
 יד 11 הראל' רח

 7681200 בינימין

086709999 
088693143 

0545877109 

 ביטון ספי

 פינה ראש' רח חדשים אשדוד אליצור 6053
 אשדוד' ט איזור

 השקמה אמסלם ניר
 7835823 אשקלון 36

0779500673 
077950673 

0542473732 

 ניסים
 אטרקצי

 גוריון בן דוד' שד מלאכי קרית ועלהפ 6569
 מלאכי קרית 38

 קסלמן סגל  תומר
 רחובות 3/13

0776500086 
15389450140 

0528761440 

 סגל תומר

 גיטיס אולם גיטיס שדרות מכבי 6798
  22 בגין מנחם

 שדרות

  שדרות 476 ד.ת
 8701401 שדרות

086610568 
086610568 

0509980307 

 אמיר
 אוחנה
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 20  נגב -' ב
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ירחימוביץ פביאן חצרים קיבוץ שמעון בני הפועל 179

 בני אזורית מועצה
 בני 124 שמעון
 8532400 שמעון

089911705 
089915837 

0505679384 

 אפרים מור

 משאבי קבוץ הנגב רמת הפועל 184
 שדה

. א.מ הראל דרור
. נ.ד  הנגב רמת

 8551900 חלוצה

086564192 
086558737 

0525450555 

 הראל דרור

 ליד כלנית אולם אשכול הפועל 1057
 נופי תיכון ביס

 א.מ הבשור
 אשכול

 אזורית מועצה
 1 ה. נ.ד אשכול
 8546500 מגן קיבוץ

089929108 
089929189 

0547916790 

 רינות אשחר

 פיס מרכז עומר הפועל 2137
 הדר' רח יקהילת

 עומר 1

 עומר  1413. ד.ת
8496500 

086291177 
0773294325 
0536484177 

 זפרני עמי

 המייסדים' שד מיתר הפועל 3179
 מיתר

 מיתר  1.ד.ת
8502500 

0524206147 
086512105 

0524206147 

 רוני
 ירחימוביץ

 צבי' רח ירוחם מכבי 4449
 207 בורנשטיין

 ירוחם

. ד.ת בורשטיין צבי
 8055001 םירוח  73

086580151 
086580324 

0506244257 

 וסקר אלירן

 1 הגפן רחוב נתיבות הפועל 4823
 נוי נווה שכונת

 נתיבות

 נתיבות  453. ד.ת
8771401 

089930801 
089930801 

0507487035 

 ר'אפנג ציון

 הפיס מרכז חברון הר אליצור 5408
 הר נ ד סוסיא
 חברון

 הר. נ.ד יתיר בית
 חברון הר  חברון

9040100 

029960254 
029960254 

0528990206 

 שפר אלי

 גולומב' רח אופקים הפועל 5426
 אופקים18

 אופקים 55 ירמיהו
8756849 

0777905308 
089960251 

0502022961 

 ליאור
 אפרגן

 מועצה אולם נגב שדות מכבי 6016
 שדות איזורית

 נגב

 מועצה אזרד אריה
  נגב שדות אזורית

 נגב שדות

089938939 
089942203 

0507649240 

 אזרד אריה

' רח גאון אולם דימונה הפועל 6573
 דימונה 1 הגפן

 אלון יגאל רפאל
 דימונה 110/16

086573156 
086573156 

0547964550 

 נעמן
 ריזונובר

 גבים קבוץ אולם הנגב שער הפועל 6713
 שער חינוך קרית
 הנגב

 שער אזורית מועצה
   הנגב שער  דוא הנגב

78100 

0779802782 
086893991 

0547919923 

 מוספי ערן
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 52  נשים על ליגת
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 הספורט היכל רוני ת"פ הפועל 181

 אמסטרדם' רח
 ת"פ 20

 דנקנר מאיר סלע בני
 תקווה פתח 1/17

039227265 
035325214 

0507238663 

 סלע בני

 רובע' ז מקיף נשים אשדוד מכבי 194
 העצמאות סיטי

 אשדוד 62

  11/14 אקסודוס
 7777013 אשדוד

0546091990 
0723414389 
0546091990 

 טאלי
 קריאף

 דרך זיסמן אולם חן רמת מכבי 210
 ג"ר 85 הטייסים

 גן רמת  816. ד.ת
5210801 

036715927 
036785522 

0528329292 

 גלזר אורה

 גן הספורט היכל עירוני ראשלצ הפועל 520
 ראשון נחום
 לציון

 דור עין סבג רועי
 לציון ראשון  9/10

0528781661 
039648282 

0528781661 

 רועי סבג

 קציר אולם חולון אליצור 907
 רבין יצחק רחוב

 חולון  20

 חולון  2254. ד.ת
5812201 

0522447138 
039791417 

0522447138 

 מנחם
 וידהורן

 אביב יכלה רעננה מכבי 1152
 רעננה 1 הפרחים

 רעננה 111/2 אחוזה
4337302 

097424467 
097424467 

0505586883 

 פאר אשר

 אורנים אולם השרון רמת. ס.א 1219
 20 ארלוזרוב' רח

 ש"רמה

 רמת 41 1559. ד.ת
 47112   השרון

035472555 
035470645 

0544490017 

 רחל
 אוסטרוביץ

 4 רכבי סימטת ציונטרוניק יהודה בני 1273
 התקווה שכונת

 א"ת

-אביב-תל  9123.ד.ת
 6109101 יפו

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי אהוד

 29 שטרן יאיר רמלה דוד נוה אליצור 2100
 מנחם קרית
 רמלה

' רח רמלה עיריית
 רמלה  1 ויצמן

7241506 

089771730 
089771415 

0528510739 

 ניסים רון

 היובל אולם הרצליה בני 2339
 הרצליה 24 י"רש

 099585981 הרצליה  24 רשי
099548247 

0524800080 

 יניאו'צ איזי
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 53  נשים לאומית
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ערבי ס"מתנ אביב תל אליצור 198

' רח יפו יהודי
 .יפו 109 קדם

 ברית בני ס"מתנ
 יפו 23 חריף אייזיק

 6804916 'ג

0522447138 
039791417 

0522447138 

 מנחם
 וידהורן

 קוסל מרכז ירושלים א"אס 218
 רם גבעת

 אוניברסיטה
 ם"י עברית

 האוניברסיטה
 ירושלים  העיברית
9190400 

026585651 
026586818 

0548820065 

 מרידן קותי

 תל 37 שזר זלמן כביר תל מכבי 254
 אביב

  40 באדר א"י ממן שי
 5831125 חולון

050326648 
15335034403 

0503266489 

 ממן שי

 נופים הספר בית טוביה באר הפועל 355
 כנות

. מ צבעוני אורי
' מח,איזורית
 טוביה באר  הספורט
8381500 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני אורי

, וגיא הר ס"ביה צפת עליון גליל הפועל 813
 דפנה קיבוץ

 גליל איזורית מועצה
  עליון גליל  יוןעל

120000 

046816663 
046816661 

0545988488 

 אוחנה עוז

' רח ס"ביה אולם חיפה מכבי 864
 חיפה19 ביכורים

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 ספורט  אולם כאוכב הפועל 1581
 ס"ביה ליד

 כאוכב

 כאוכב  198. ד.ת
2018500 

049105116 
049998406 

0528511353 

 עלי חליל

 סטלמך אולם תקוה פתח הפועל 1622
 4 ציפורי' רח

 תקוה פתח

 דנקנר מאיר סלע בני
 תקווה פתח 1/17

039227265 
035325214 

0507238663 

 סלע בני

 מעגן קיבוץ מעגן/זכרון הפועל 1639
 מיכאל

 מעגן 1 מיכאל מעגן
 37805   מיכאל

046297387 
046293879 

0507683360 

 צביקה
 גלידואני

 ס"ביה אולם לציון ראשון הפועל 3513
' רח דורות
 37 דרובין
 צ"ראשל

 דור עין סבג רועי
 לציון ראשון  9/10

0528781661 
039648282 

0528781661 

 רועי סבג

 145 ד.ת וינקור לירן נר גן אולם קרן גלבוע הפועל 3657
 קיבוץ  השיטה בית
 השיטה בית

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 וינגייט מגרש וינגייט אקדמיית 4871
 וינגייט מכון

 א"הי אולם

 למצוינות האקדמיה
 מכון  בספורט
 4290200 וינגייט

0525449544 
098639470 

0525449544 

 נתן טל

 אלי רמז אולם סבא כפר הפועל 5157
 כפר  24 הורוביץ

 סבא

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 אוסישקין אולם גל השרון רמת. ס.א 5984
 67 אוסשקין' רח

 ש"רמה

 ביאליק מוסאי גלית
   השרון רמת 41

47206 

035494456 
153508555866 

0508555866 

 מוסאי גלית
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 54  צפון נשים ארצית
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 שנלר אולם נצרת מכבי 250

 נצרת
 נצרת 134 134. ד.ת

1610002 
046575444 
046554356 

0544566105 

 לחאם
 באסל

 ספורט אולם אוסאמה יפיע הפועל 417
 .יפיע

 יפיע  887. ד.ת
1695500 

046557549 
046559384 

0547708594 

 וסים שאער

 רחוב אולם נהריה הפועל 1404
 הריהנ 46 לוטוס

 כדו טיפוח עמותה
 43 הגעתון שדרות
 2242022 נהריה

049513065 
049513066 

0528288563 

 ישראל
 בליט

 ר"ד ש"ע תיכון תמרה הפועל 1459
 רומי אבו השאם
 תמרה

 תמרה  4005. ד.ת
3081100 

048270980 
049943529 

0525693366 

 מוחמד
 כנעאן

  ליד ספורט אולם עראבה הפועל 1648
 יאלבוכאר מקיף

 עראבה

. ד.ת מוחמד נסאר
 30812   עראבה  106

046744802 
15346744802 

0526500231 

 נסאר
 מוחמד

' רח פייס מרכז סחנין הפועל 2458
 סחנין ראשי

 סחנין  5228. ד.ת
3081000 

0549008952 
046748332 

0544465457 

 ויליאם
 גנטוס

 שכונה אולם שפרעם מכבי 2809
 עוסמאן מזרחית

 םשפרע  823. ד.ת
2020011 

049866732 
049866730 

0546204027 

 בשותי
 מאהר

 הורוביץ היכל כרמיאל מכבי 2935
 5 הגיא מורד

 כרמיאל

 כרמיאל  461. ד.ת
2161401 

049905968 
049889315 

0507446085 

 רפאל יוסף
 אסדו

 ליד קהילתי פיס כרום דל'מג הפועל 2962
 תיכון ס"ביה
 כרום אל ד'מג

 כרום דל'מג 44 ד.ת
 כרום אל דל'מג 44

2019000 

0732041369 
0733728730 
0542270136 

 בדראן חיר

 ליד ספורט אולם נחף הפועל 3523
 הכדורגל מגרש

 נחף

 נחף  3166. ד.ת
2013700 

049080347 
15349080347 

0504060783 

 קיס מוחמד

 אולם אורטודוקס נצרת הפועל 3560
 אורטודוכסי

 המעיין שכונת
 6057' רח

 ככר ליביס אליאס
  38. ד.ת המעיין

 1610001 נצרת

046576439 
046559520 

0545740771 

 אליאס
 ליביס

 תיכון ס"ביה יפיע הפועל 5448
 אולם יפיע כפר

 ספורט

 יפיע  887. ד.ת
1695500 

046557549 
046559384 

0547708594 

 וסים שאער

 פיס אולם כרמיאל הישגי 5786
' רח אירוסים

 65 חוחית
 כרמיאל

 125/8 ניעציו חטיבת
 2192653 כרמיאל

049983829 
049983829 

0524301900 

 גיא כהן
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 55  חיפה נשים ארצית
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 אילן בר ס"ביה נתניה אליצור 203

 יוספטל' רח
 נתניה

. ד.ת צור לב שמחה
 הדר גינות  15045

4293000 

098877452 
098877452 

0523649618 

-לב שמחה
 צור

 מקיף ס"ביה נשר הפועל 301
' רח נשר תיכון

 ל"צה

 נשר  286. ד.ת
3660201 

048210537 
048212889 

0543004110 

 צביקה
 גזינסקי

 ס"ביה אולם טייבה הפועל 613
 עתיד תיכון

 טייבה

 טייבה 592.ד.ת
 טייבה  המשולש
4040000 

097738467 
097738467 

0522437714 

 עזאם
 מוראד

' רח אלון יגאל השרון הוד מכבי 1497
 הוד 46 משאבים

 השרון

 נצח עוואד עמי
 הוד 51 ישראל
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 ספורט אולם אעבלין עירוני הפועל 1920
 ב"חט פיס

 אעבלין

 אעבלין  2246. ד.ת
3001200 

049869149 
049869149 

0522418667 

 'חאג חביב

 המושבה תיכון זכרון/מעגן הפועל 2748
 יעקב זכרון

 14 אלונים 2071. ד.ת
 3090849 יעקב זכרון

046293879 
046293879 

0507683360 

 צבי
 גלידואני

 קיבוץ אולם חפר עמק הפועל 2913
 חיים גבעת

 איחוד

 קפלינסקי ליאור
 כפר  373. ד.ת

 4020000 ויתקין

0543234339 
046251005 

0543234339 

 ליאור
 קפלינסקי

 ס"בי אולם ת"פ עמישב ג"הד ס.מ 3097
' רח עמיטל
 משורר ישעיהו

 ת"פ

 העין ראש 0 309 ד.ת
4810301 

0544336086 
036097168 

0544336086 

 טובל אלעד

' ב יסודי ס"ביה עוספיא הכרמל  הפועל 5743
 עוספיה

 עוספיה  1376. ד.ת
3009000 

048392170 
048392170 

0546616370 

 כיוף סמיח

 ס"ביה אולם יהודה אבן. ס.מ 6027
 יהודה אבן בכר

 יהודה אבן 1 שבזי
4050461 

098910070 
098912032 

0508213784 

 בן רותם
 דרור

' שד דגניה אולם חיפה הפועל 6072
 קרית דגניה
 מערבית חיים

 הים דרך ריבקין דני
 חיפה 30

0526065469 
0732928339 
0526065469 

 מןרוס יובל

 אולם עירוני נתניה אליצור 6108
 טשרניחובסקי

 4 א"הגר' רח
 נתניה

. ד.ת ברזילי תומר
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 תומר
 ברזילי
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 56  מרכז נשים- ארצית
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 המכביה כפר אור ןח רמת מכבי 202

 גן רמת
 גן רמת  816. ד.ת

5210801 
036715927 
036785522 

0528329292 

 גלזר אורה

 4 כביר סימטת עזר א"ת יהודה בני 303
 התקווה שכונת

 א"ת

-אביב-תל  9123.ד.ת
 6109101 יפו

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי אהוד

 כרמים אולם לציון ראשון אליצור 1321
 2 שומרהה' רח

 צ"ראשל

 אבן רחוב אורן רונן
 ראשון 18 גבירול

 7548114 לציון

0522447138 
039791417 

0522447138 

 מנחם
 וידהורן

 ההרדוף ה מקיף עתיד צ"ראשל הפועל 2016
 לציון ראשון 5

 דור עין סבג רועי
 לציון ראשון  9/10

0528781661 
039648282 

0528781661 

 רועי סבג

 רח שמיר  אולם שרת/ חולון אליצור 2193
 3 דרורי אמיר
 חולון

 חולון  2254 ד.ת
5812201 

0526059535 
039791417 

0526059535 

 מנחם
 וידהורן

 ס"מתנ אולם יפו ב.ב/א"ת אליצור 2338
' רח יהודי ערבי
 א"ת 109 קדם

 יפו

 ברית בני ס"מתנ
 יפו 23 חריף אייזיק

 6804916' ג

0544943900 
039791417 

0544943900 

 מנחם
 וידהורן

' רח אולם ציונה נס הפועל 2534
 נס 46 נורדאו

 ציונה

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

 גמנסיה ס"ביה באהבה.כ/יהודה בני 2675
' רח הרצליה

 106 בוטינסקי'ז
 א"ת

-אביב-תל  9123.ד.ת
 6109101 יפו

036878277 
036878736 

0526795667 

 סולמי ודאה

 בן שלום אולם גן רמת אליצור 3390
 רמת 15 אליעזר

 גן

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

 תל 37 שזר זלמן סיוון כביר תל מכבי 3395
 אביב

  40 באדר א"י ממן שי
 5831125 חולון

0502266489 
15335034403 

0502266489 

 ממן שי

 33 הגליל אולם תקוה גני מכבי 3596
 ספורט מרכז
 תקוה גני לידר

 מרכז -33 הגליל
 תקוה גני  לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0525556193 

 רבי אלי

 4 כביר סימטת דני בית/תא יהודה בני 4604
 התקווה שכונת

 א"ת

-אביב-תל  9123.ד.ת
 6109101 יפו

036878277 
036878736 

0505461288 

 למיסו אהוד

 צאלון אולם יעקב באר עצמה 5609
 באר 3 הדקל
 יעקב

 ד.ת הגפן 1471. ד.ת
   יעקב באר 2 1471

70300 

0502030216 
089208387 

0502030216 

 אביב ירון
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 57  דרום נשים ארצית
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 רתמים ס"בי אשדוד ביתר 158

 אשדוד
. ד.ת 9 הנביא הושע
 אשדוד  6761

7715102 

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן אייל

 קוסל מרכז ורשה ירושלים א"אס 269
 רם גבעת

 אוניברסיטה
 ם"י עברית

 האוניברסיטה
 ירושלים  העיברית
9190400 

026585651 
026586818 

0548820065 

 יצחק
 באבאי

' רח ר"שז אולם רחובות מכבי 338
 רחובות בינארי

 10/3 בוטינסקי'ז
 7648805 רחובות

0546098080 
086339034 

0507569154 

 זלוף רותי

 ראש רחוב אולם אשדוד אליצור 802
' ט איזור פינה

 אשדוד

 השקמה אמסלם ניר
 7835823 אשקלון 36

0779500673 
077950673 

0542473732 

 ניסים
 אטרקצי

 כצנלסון אולם גדרה מכבי 911
 גדרה 21

  60. ד.ת גדרה ס"מתנ
 7075001 גדרה

088597688 
088597688 

0508913395 

 רווח סהר

 קיבוץ פפקין מיליק סירני נצר קיבוץ סירני נצר הפועל 1525
 נצר קיבוץ  סרני נצר

 7039500 סירני

089278100 
089278155 

0547617177 

 מיליק
 פפקין

 ביס אולם בנות אשקלון אליצור 1588
' רח, כרמים
 מעלה

 אשקלון,הגת

 השקמה אמסלם ניר
 7835823 אשקלון 36

0779500673 
0779500673 
0542473732 

 אמסלם ניר

 7 שבזי רחוב יבנה אליצור 2889
 יבנה

 יבנה  232. ד.ת
8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד שאול

 11 גוריון בן' שד אסא שבע באר הפועל 3168
 הספורט מרכז,
 .גוריון בן' אונ,

 653. ד.ת נתיב רועי
 באר  ספורט מרכז
 8410501 שבע

086461688 
086472867 

0526839374 

 נתיב רועי

 סיירת' רח זאב.פ/ירושלים אסא 3554
 זאב פ דוכיפת

 ירושלים

 פסגת 18/10 ניב דוד
   ירושלים  זאב

97814 

0722340765 
025848910 

0523808499 

 בני
 קובלסקיס

' ב רוניעי תיכון מודיעין עצמה 5021
 יזרעאל עמק' רח

 מודיעין

 רחל רודריגז שמעון
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

 תורה אולם ירושלים אליצור 5553
 וגן בית 6 ועבודה

 ם"י

 אנילביץ קרביץ ניצן
  היובל קרית 12

 96624   ירושלים

025639243 
025639246 

0585022200 

 קרביץ ניצן
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 58  צפון נשים' א
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 מרום אולם הגליל מרום הפועל 936

 מירון הגליל
 קויטניסקי אירית

 רמת 51/7 סוקולוב
 4723615 השרון

0503324888 
0773180423 
0503324888 

 מאיה
 ופנירסקי

 מקומית מועצה זנגריה טובא טובא הפועל 966
. ד.ת זנגריה טובא

 1231000 טובא  128

046023218 
046023338 

0526207815 

 עוגבה יונס

 ספורט אולם אעבלין מכבי 2620
 ב"חט פיס

 אעבלין

. ד.ת מורשד סלים
 אעבלין  2318

3001200 

049500264 
15349500264 

0529500604 

 סלים
 מורשד

 סנאן אבו  624. ד.ת ןסנא אבו סנאן אבו הפועל 2705
2490500 

049968106 
049968106 

0522850751 

 גליל מיכאל

 עוסמן אולם שפרעם הפועל 4054
 מזרחית שכונה

 שפרעם

 שפרעם  331 ד.ת
2020005 

0549008666 
153549008666 

0549008666 

 איימן
 אשקר

 פסוטה  12. ד.ת פסוטה אולם פסוטה הפועל 4795
2517000 

0777870257 
0777870257 
0524328346 

 איוב בשיר

 כרמל אל דליית דליה  כרמל הפועל 6051
 'א יסודי ס"ביה

. ד.ת חלבי אשרף
 עוספיה  1376

3009000 

048289494 
048289494 

0503999990 

 חלבי אשרף

   חנא דיר  20003 ד.ת חנא דיר אולם חנא דיר הפועל 6283
24973 

0546942945 
046780933 

0546942945 

 בחטי סאמי

 מאהל עין אולם מאהל עין מכבי 6416
 ספר בית ליד

 מאהל עין מקיף

 חביבאללה עימאד
  1751 ד.ת מאהל עין
 17902   מאהל עין

046456159 
046456159 

0509300521 

 חיזבאללה
 עאמד

 פיס אולם ידת'נוג בועינה הפועל 6579
 קהילתי.מ

 דאת'נוג בועינה

 00 ידאת'נוג בועינה
   דאת'נוג בועינה
16924 

046705001 
046705001 

0544905116 

 משהור
 ידאת'נוג

 ספורט אולם דבוריה הפועל 6588
 דבוריה

  1178 ד.ת דבוריה
 1691000 דבוריה

0506958503 
046701775 

0502114807 

 ארשיד זכי
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 59  שרון נשים' א
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 סטלמך אולם תקוה פתח. ס.א הפועל 2662

 4 ציפורי' רח
 תקוה פתח

 דנקנר מאיר סלע בני
 תקווה פתח 1/17

039227265 
035325214 

0507238663 

 סלע בני

 סטלמך אולם שירי תקוה פתח הפועל 3975
 4 ציפורי' רח

 תקוה פתח

 דנקנר מאיר סלע בני
 תקווה פתח 1/17

039227265 
035325214 

0507238663 

 סלע בני

 ברנר תיכון ת"פ טל  ת"פ אליצור 4082
 פרידמן אליעזר

25 

 העין ראש  309. ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0544336086 

 שוקי
 גולובינסקי

 579 ד.ת מנחם אמיר תפוח כפר שומרון. א.מ אליצור 4680
 צופים 49 צופים

4685000 

0509224043 
039364570 

0545998905 

 מאיר
 ברכיה

 ליד) פיס אולם אלקנה ליצורא 5264
( מסחרי מרכז

 אלקנה

 אלקנה 2 הגלעד הר
4481400 

0546609653 
039362331 

0546609653 

 פולק מיכה

 ס"ביה אולם אלתחדי טייבה הפועל 5315
 עתיד תיכון

 טייבה

 טייבה 592.ד.ת
 טייבה  המשולש
4040000 

097738467 
097738467 

0522437714 

 עזאם
 מוראד

  מנשה אזורי מרכז שמואל גן קבוץ שהמנ הפועל 5332
 איזורית מועצה
 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 לירן שגיא

 ברנר תיכון ת"פ ת"פ ג.ל.א אליצור 5520
 פרידמן אליעזר

25 

 העין ראש  309. ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0544336086 

 שוקי
 גולובינסקי

 דרך גוונים םאול העין ראש עירוני 5815
 67 בגין מנחם

 העין אש

   העין ראש  21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544940306 

 אריה שריה

 רמת קבוץ הכובש רמת הפועל 6548
 הכובש

 קיבוץ דניאל הרמתי
 קיבוץ  הכובש רמת
 הכובש רמת

4493000 

097474493 
097474305 

0509402130 

 הרמתי
 דניאל

 מול ם"רמב 'רח פרדסיה הפועל 6662
 תפוז ס"בי

 פרדסיה

 פרדסיה 11 הדקל
4281500 

0523364393 
098988856 

0523364393 

 גילה מגיד

 רעננה הס' רח הס  רעננה מכבי 6858
 השרון חטיבת

 רעננה 111 אחוזה
4337302 

097424467 
097424467 

0506663450 

 מזרחי יואב

 גבעת פייס אולם פרדיס מכבי 6948
 פורדייס פרדיס

   פרדיס  466 ד.ת
30898 

0556617273 
046397587 

0556617273 

 מנאסק
 אלמראענה
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 60  מרכז נשים'  א
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 מורשת אולם אילן בר/ש.ג אליצור 363

 עוזי, בגין מנחם
 ש"ג 1 חיטמן

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

 אושה גנים קרית נרקיס/ צ"ראשל הפועל 521
 לציון ראשון 18

 דור עין סבג רועי
 לציון ראשון  9/10

0528781661 
039648282 

0528781661 

 רועי סבג

 אושה גנים קרית חבצלת ראשלצ הפועל 1213
 לציון ראשון 18

 ראשון 9 דור עין
 לציון

0528781661 
039648282 

0528781661 

 סבג רועי

 ס"מתנ אולם קציר/א"ת אליצור 1975
' רח יהודי ערבי
 א"ת 109 קדם

 יפו

 ברית בני ס"מתנ
 יפו 23 חריף אייזיק

 6804916' ג

0544943900 
039791417 

0544943900 

 מנחם
 וידהורן

 ס"מתנ אולם גולדה/א"ת אליצור 2212
' רח יהודי ערבי
 א"ת 109 קדם

 יפו

 ברית בני ס"מתנ
 יפו 23 חריף אייזיק

 6804916' ג

0544943900 
039791417 

0544943900 

 מנחם
 וידהורן

 תל 37 שזר זלמן ח"אס כביר תל מכבי 4444
 אביב

  40 באדר א"י ממן שי
 5831125 חולון

0502266489 
15335034403 

0502266489 

 ממן שי

 תל 37 שזר זלמן אלון כביר תל מכבי 4779
 אביב

  40 אדרב א"י ממן שי
 5831125 חולון

0502266489 
15335034403 

0502266489 

 ממן שי

 הרצליה גימנסיה באהבה יהודה בני 5010
 106 בוטינסקי'ז
 א"ת

-אביב-תל  9123.ד.ת
 6109101 יפו

036878277 
036878736 

0526795667 

 סולמי אהוד

 קרית ס"מתנ רקפת צ"ראשל הפועל 5200
 ס"ביה ראשון
' רח' ה מקיף

 ההרדוף
 צ"ראשל

 דור עין סבג רועי
 לציון ראשון  9/10

0528781661 
039648282 

0528781661 

 רועי סבג

 יד בארבור בית אביב תל יהודה בני 5985
 א"ת אליהו

-אביב-תל  9123.ד.ת
 6109101 יפו

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי אהוד

 ביאליק ס"בי לוד הפועל 6210
 לוד 4 קפלן' רח

 089279635 ים בת  4/11 פינקס
089207118 

0544404980 

 חן פיני

 שזר רחוב אולם מייק כביר תל מכבי 6566
 כביר תל,  37

  40 באדר א"י ממן שי
 5831125 חולון

0502266489 
15335034403 

0502266489 

 ממן שי
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 61  דרום נשים' א
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 בית אולם גזר הפועל 3655

 מועצה חשמונאי
 גזר איזורית

 21 לוד אפריים לוזון
 7128365 לוד

0547799088 
15337623564 

0547799088 

 שמעון אסי

' רח פיס אולם שדרות מכבי 4226
 שדרות פעמונית

" מכבי" עמותת
 שדרות  476.ד.ת

8701401 

086610568 
086610568 

0509980307 

 אמיר
 האוחנ

' רח ספורט אולם הבילויים  גדרה מכבי 4492
 גדרה כצנלסון

  60. ד.ת גדרה ס"מתנ
 7070000 גדרה

088594555 
08597688 

0508913395 

 רווח סהר

 סיירת' רח ירושלים הפסגה א"אס 4703
 זאב פ דוכיפת

 ירושלים

 פסגת 18/10 ניב דוד
   ירושלים  זאב

97814 

0722340765 
025848910 

0523808499 

 בני
 קובלסקיס

 צבי' רח ירוחם מכבי 4989
 207 בורנשטיין

 ירוחם

. ד.ת בורשטיין צבי
 8055001 ירוחם  73

086580151 
086580324 

0506244257 

 אריה
 דוקרקר

 ס"ביה אולם ברנר הפועל 5518
 קדרון אור בית

 33 דרי אבי דרי אבי
 קדרון מושב

7079500 

089399971 
153505326089 

0505326089 

 ריד אבי

' א מקיף אולם אשקלון בנות אליצור 6030
 צבי בן' רח

 אשקלון

 אשקלון 36 השקמה
7835823 

0779500673 
0779500673 
0542473732 

 ניסים
 אטרקצי

 קיבוץ אולם אשקלון חוף הפועל 6562
 ניצנים

 איזוריתחוף מועצה
 הדר בת  אשקלון

0503444800 
086775561 

0503444800 

 אסרף ברק

' ב עירוני תיכון פרחים ודיעיןמ עוצמה 6840
 יזרעאל עמק' רח

 מודיעין

 רחל רודריגז שמעון
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

 המלך' רח ימקא ירושלים ש.ה.ל.מ 6965
 ירושלים דוד

 29 יפת שירי שלומית
 6813006 יפו

035102358 
035530902 

0526327106 

 דובילה ןקר

 אורט תיכון אדומים מעלה מכבי 7003
 דרך וחלל תעופה

 40 קדם

 1/4 1/4 הגיתית
   אדומים מעלה
90610 

025357484 
025357608 

0547450344 

 אלעד
 אדרעי
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 101 צפון  על  נוער
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 מטרווסט היכל וניעיר רעננה מכבי 343

 4 ח"הפלמ רח
 רעננה

. ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה  24

097744791 
097741106 

0524415893 

 ביאר אלה

' רח ס"ביה אולם צעירים חיפה מכבי 348
 חיפה19 ביכורים

 ביכורים, 6287. ד.ת
 3106201 חיפה  19

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 קהילתי זמרכ משגב הפועל 476
 משגב

. נ.ד קהילתי מרכז
 משגב  משגב

2017900 

049902013 
049902393 

0547739773 

 מרקו אסף

 עפולה  90000. ד.ת נהלל יזרעאל עמק הפועל 483
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

' רח ס"ביה אולם אסי חיפה מכבי 487
 חיפה19 ביכורים

 ביכורים,  6287. ד.ת
 3106201 חיפה  19

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 יד אורט נתניה עירוני אליצור 490
' רח-ליבוביץ

 10 האורזים
 נתניה ת"אזה

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ברזילי
 תומר

 הספורט היכל צפת עליון גליל הפועל 515
 בלום כפר

. נ.ד איזורית המועצ
 גליל  עליון גליל

 1200000 עליון

046816663 
046816661 

0502222007 

 איתי
 ירושלמי

 רחוב רבין אולם השרון הוד מכבי 551
 הוד 15 פשוש

 השרון

 נצח עוואד עמי
 הוד 51 ישראל
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 גוריון בן אולם הרצליה בני 803
 עזרא אבן' רח

 הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז

 בית וינקור לירן חרוד עין אולם מעיינות גלבוע הפועל 942
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 יובלה אולם אביב סבא כפר הפועל 1500
 51 אזר רחוב
 סבא כפר

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 קפלינסקי ליאור רופין ספר בית חפר עמק הפועל 4265
 כפר 110 373. ד.ת

 4020000 ויתקין

0543234339 
098665597 

0543234339 

 ליאור
 קפלינסקי
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 102 דרום על  נוער
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 הספורט היכל יבנה אליצור 71

 קליין רלף ש"ע
 יבנה 22 הדוגית

 יבנה  232. ד.ת
8101307 

089437714 
089432970 

0549789250 

 דוד שאול

 נעמי ס"בי אולם יבנה גן הפועל 127
 שמר

 גרינברג.צ.א

 יבנה גן  34. ד.ת
7080000 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר ארז

 במאי אחד' רח חולון יורם הפועל 493
 חולון 38

 חולון  5054. ד.ת
5815001 

035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 דורסמן

 בן שלום אולם ג"ר אהרן עירוני 496
 רמת 15 אליעזר

 גן

 43 אריה אליעזר בן
 גן רמת 43 גן רמת

5229051 

036771741 
036771741 

0505999946 

 ארליך עופר

 העמית ס"ביה איציק ראשלצ מכבי 501
 גוריון בן' שד

 .צ"ראשל

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7572021 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 דנמרק ס"ביה יהב  ירושלים הפועל 502
 יהודה' רח

 ם"י 26 הנשיא

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 דנמרק ס"ביה יובל ירושלים הפועל 778
 יהודה' רח

 ם"י 26 הנשיא

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 העמית ס"ביה צ"ראשל עופר מכבי 1256
 גוריון בן' שד

 .צ"ראשל

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7502501 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 נס 33 הזמיר איתי ציונה נס הפועל 2841
 ציונה

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

 תיכונט אולם אביב תל הפועל 2897
 3 פרסיץ שושנה

 א"ת

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960440 
036960450 

0505357978 

 כהן רמי

' ה מקיף אולם אשקלון.  ס.א 3044
 18 הציונות
 אשקלון

 רחמים דני ספורט
 נאות מסחרי מרכז

 7810000 אשקלון 14

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים דני

 יוסף הדר טדי אביב תל מכבי 4275
 תל 6 שטרית

 אביב

 הירקון שלום עודד
 יפו-אביב-תל 293

6350429 

036474721 
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי
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 103 צפון  לאומית נוער
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 נופר אולם נהריה ניר הפועל 151

 שרה עין שכונת
 46 הלוטוס

 נהריה

 43 הגעתון שדרות
 2242022 נהריה

049513065 
049513066 

0528288563 

 ישראל
 בליט

 בן' רח פיס אולם טבעון קרית הפועל 245
 טבעון קרית צבי

 כצנלסון אבני עמית
  טבעון קרית 37

360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית

 קרית 11 רמז אתא קרית אליצור 537
 אתא

 אתא קרית  217. ד.ת
2810101 

046895048 
046894157 

0523301367 

 נפתלי
 בנטוב

' רח מכבי אולם חדרה עמיחי מכבי 552
 הימים ששת

 אחד פינת חדרה
 העם

 נימצן  טל
 לידי) האפרסמון

' ג 26( גולן גליה
 3824129 חדרה

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני

 מרכז אולם יותם תקוה פתח מכבי 558
' רח עולמות

 ת"פ 10 שולזינגר

 פתח  8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפא

 החינוך קרית מקי השרון לב הפועל 757
 בני צומת דרור
 דרור

 מושב  374. ד.ת
 4069100 חרות

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן גבי

 איש ב"חט יונה כפר ביתר 809
 .יונה כפר, שלום

 יונה כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל ויזל

 ישראל נוה אולם מרדכי הרצליה בני 1495
 מירון הר' רח

 הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז

 הספורט היכל חן עפולה הפועל 1747
 עפולה עירוני

 צומת) רבין דרך
 (עילית עפולה

 האתרוג מלכה יוסי
 1836523 עפולה 12

046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה יוסי

 אוסישקין אולם עלומים השרון רמת.ס.א 1762
 67 אוסשקין' רח

 ש"רמה

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

 בית וינקור לירן חרוד עין קבוץ צעירים  גלבוע  הפועל 2092
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 עפולה  90000. ד.ת גבע קבוץ אולם צעירים יזרעאל הפועל 2593
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד
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 104 דרום לאומית  נוער
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ספורט אולם טוביה באר הפועל 1

 באר תיכון
 טוביה

. מ צבעוני אורי
' מח,איזורית
 טוביה באר  הספורט
8381500 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני אורי

 רחל רודריגז שמעון מודיעין 2 צאלון מודיעין עצמה 175
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 וןשמע
 רודריגז

' רח אמית ס"בי עומר רחובות מכבי 213
 רחובות הלחי

 10/3 בוטינסקי'ז
 7648805 רחובות

0546098080 
086339034 

0509409778 

 רון
 וורוטיצקי

 אורט ס"ביה סמואל ירושלים הפועל 546
 רם גבעת מכללה

 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

' שד אלון אולם טום אילת הפועל 601
 אילת התמרים

 אילת  110.ד.ת
8810002 

086367166 
086367166 

0509731134 

 מלול יוסי

' א עירוני תיכון אביב תל מכבי 765
 א"ת 4 שפרינצק

 הירקון שלום עודד
 יפו-אביב-תל 293

6350429 

036474721 
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

 רימונים אולם יורם אונו. ק וניעיר 1071
 5 יהודה בר' רח

 אונו קרית

 ל"צה העתיד דור
 אונו קרית 104

5545173 

0528289398 
035274433 

0528289398 

 חדאד רמי

' רח, תלם ס"בי גבעתיים ג"ר הפועל 1446
 5 צביה סימטת

 גבעתיים

 23 המעורר דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן שרה

 מבצע' ג מקיף ש"ב/שבע באר הפועל 1575
 שבע באר 4 יואב

 גדי עין ברמי אבי
 שבע באר 15/17

8481021 

0777645123 
0773182004 
0508255245 

 ארזי כפיר

 ס"ביה אולם ברנר הפועל 3108
 ברנר גבעת תיכון

 33 דרי אבי דרי אבי
 קדרון מושב

7079500 

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי אבי

 דיין משה אולם יהוד ה.ל.ע 3407
 יהוד 5

 14 הרצל פנדו ליאור
 5600000 יהוד

0527789333 
036497637 

0505628286 

 פנדו ליאור

 ס"ביה אולם אשדוד מכבי 3589
 רחוב' ח מקיף
 אבינועם בן ברק

 אשדוד 10

. ד.ת 10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  28

088668829 
088668829 

0526610345 

 זוהר יאיר
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 105 צפון  ארצית נוער
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 בנדל בית אולם ירדן תבור גליל הפועל 480

 צמח
 עמק נ.ד רם ראובן
 דגניה קיבוץ  הירדן

 1513000' ב

046755875 
046755613 

0542109400 

 רם ראובן

' רח אבישי אולם צקיןמו קרית מכבי 482
 אלון יגאל

 .מוצקין קרית4

 גושן הספורט היכל
 קרית 4 דקר רחוב

 2642434 מוצקין

048763090 
048756111 

0507783298 

 הבר אלי

 הספורט היכל קריה גליל.א.מ הפועל 712
 בלום כפר

. נ.ד איזורית מועצה
 גליל  עליון גליל

 1200000 עליון

046816663 
046816661 

0502222007 

 איתי
 ירושלמי

 קרית אולם ורדים כפר עצמה 2188
 ס"בי חינוך

 כפר אמירים
 ורדים

 כפר  3112. ד.ת
 2514700 ורדים

049575393 
049570651 
050821377 

 מינסטר שי

 מקיף ס"ביה נשר הפועל 3520
' רח נשר תיכון

 ל"צה

 נשר  286. ד.ת
3660201 

048210537 
048212889 

0543004110 

 מרצלו
 אלנבוגן

 ס"ביה ליד אולם תרשיחא הפועל 4157
 תרשיחא אורט

 ד.ת די'וג שאהין
 מעלות  5299

 2156092 תרשיחא

049979161 
049979161 

0526533035 

 די'וג שאהין

 בן' רח פיס אולם טבעון מרנין הפועל 4231
 טבעון קרית צבי

 כצנלסון אבני עמית
  טבעון קרית 37

360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית

 בית וינקור לירן דוד ניר קבוץ מזרח  גלבוע הפועל 4507
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 הפיס אולם גליל צפת הפועל 5258
 1 בוטינסקי'ז

 צפת

   צפת  7711. ד.ת
13229 

0523748779 
0777970774 
0523748779 

 זינגר םחיי

 בית וינקור לירן גבע קבוץ אולם מולדת. מ.ג הפועל 5398
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 גשר קיבוץ אולם אשר מטה הפועל 5790
 רחוב הזיו

 הראשונים

 אשר מטה ס"מתנ
 קיבוץ  מע גליל נ.ד

 2280000 עברון

049109004 
049828483 

0506952126 

 מנצור גל

 מושב דדו אולם דדו  גלבוע הפועל 5853
 ברק

 ד.ת, השיטה בית
 בית קיבוץ  145

 1080100 השיטה

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 

 

  



98 

 

 106 שרון   ארצית נוער
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 היובל אולם גפן סבא כפר הפועל 333

 51 אזר רחוב
 סבא כפר

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

' רח ס"ביה אולם משה חיפה מכבי 440
 חיפה19 ביכורים

 ביכורים 6287. ד.ת
 3106201 חיפה  19

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 ליאובק ספר בית צביקה חיפה הפועל 486
 90 צרפת דרך

 חיפה

 הים דרך ריבקין דני
 חיפה 30

0526065469 
0732928339 
0526065469 

 ניניו אבי

 אוסישקין אולם שחר השרון רמת. ס.א 500
 67 אוסשקין' רח

 ש"רמה

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

' רח הפארק לב רעננה יורם מכבי 553
 3 שטרן יאיר

 רעננה

. ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה  24

097744791 
097741106 

0524415893 

 ביאר אלה

 קליין רלף אולם יהודה אבן. ס.מ 1330
 אבן השרון' רח

 יהודה

 יהודה אבן 1 שבזי
4050461 

098910070 
098912032 

0508213784 

 בן רותם
 דרור

 יד אורט יעירונ נתניה אליצור 2142
' רח-ליבוביץ

 10 האורזים
 נתניה ת"אזה

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ברזילי
 תומר

  דמוקרטי ס"בי חנה פרדס מכבי 3172
 פרדס 37 החורש

 חנה

 כנה מרכז אשכולי רן
/ חנה פרדס  מאיר

 3711101 כרכור

046378551 
046377368 

0508195395 

 שוסטר דוד

 הספורט היכל אורן סבא- כפר הפועל 3749
 יאיר 60

 29 רוזנבלום
 ס"כ

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 פייס אולם קיסריה מכבי 4981
 צמוד)קיסריה

 (ס"לביה

 קיסריה  8. ד.ת
3088901 

0522520602 
046361178 

0522520602 

 רוזנברג
 קהצבי

 ספורט אולם ת'ג הפועל 5056
 אלבירוני ב"חט

 ת'ג

 ת'ג כפר  928 ד.ת
 3009100 המשולש

046373138 
046373138 

0504739990 

 בילאל גרה

 יסודי ס"ביה מתן מכבי 5680
 הדר' רח מתן

 מתן  6008. ד.ת
4585800 

0504053320 
039389954 

0508883840 

 שחם זויה

 ס"ביה אולם יעקב זכרון מכבי 6106
 נילי דרך נילי

 יעקב זכרון

 בית קיבוץ  50. ד.ת
 10801   השיטה

0526611771 
046388074 

0526611771 

 וינריב ברק
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 107 מרכז ארצית נוער
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ניצנים אולם שהם מכבי 427

 שהם 6 צורן
 שוהם  958. ד.ת

6085001 
039795199 
039795199 

0526608199 

 מור עופר

 ספורט אולם ים בת מכבי 449
 רח, חשמונאים

 בת 10 פרנק אנה
 ים

 ים בת  2341. ד.ת
5912301 

035539866 
035539866 

0543975569 

 מחלוף איתן

 3 רזיאל דוד' רח רמלה דוד נוה אליצור 511
 רמלה

' רח רמלה עיריית
 רמלה 1 1 ויצמן

7241506 

089771730 
089771415 

0528510739 

 רון ניסים

 העמית ס"ביה חרוב צ"ראשל מכבי 811
 גוריון בן' שד

 .צ"ראשל

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7572021 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 עוזי בגין אולם גן רמת אליצור 1139
 גבעת 1 חיטמן
 שמואל

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל תגבע 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

' רח ברנר תיכון ארקדי  ת"פ מכבי 2235
 2 ישעיהו

 פתח  8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפא

 ס"בי אולם שמואל ת"פ אליצור 2740
' רח עמיטל
 משורר ישעיהו

 ת"פ

 העין ראש  309. ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0544336086 

 שוקי
 גולובינסקי

' רח פיס אולם יהודה אור ה.ל.ע 3414
 אור 9 החצב
 יהודה

 יהודה אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 

0522760588 

 בן מוטי
 בסט

 הספר בית אולם אוסישקין א"ת הפועל 3873
 הירוק הכפר
 השרון רמת

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960440 
036960450 

0505357978 

 כהן רמי

 21 בגין מנחם דגן בית מכבי 4434
 דגן בית

 דגן בית 1 שבזי
5020000 

0503333991 
039601472 

0503333991 

 יורם
 אביסרור

 נס 33 הזמיר אשל ציונה נס הפועל 4962
 ציונה

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

 בן שלום אולם קליגר ג"ר עירוני 5920
 רמת 15 אליעזר

 גן

 גן רמת 43 אליעזר בן
 גן רמת 43 אצל)

5229051 

036771741 
036771741 
036771741 

 ארליך עופר

 באר 1 התאנה יעקב באר עוצמה 6205
 ס"ביה ליד יעקב
 י"רשב

   יעקב באר  1471 ד.ת
70300 

0502030216 
088507464 

0502030216 

 באבי ירון
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 108 דרום ארצית נוער
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 סיירת' רח ירושלים זאב. פ הפועל 428

 פסגת, דוכיפת
 זאב

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 1נעמת אבא שמש בית אליצור 747
 בית ניעירו אולם
 שמש

 11/39 העליה רחוב
 9900    שמש בית

054557034 
0765455066 
0545570343 

 קריאף אפי

 5 הגיא דרך אדומים מעלה מכבי 796
 אדומים מעלה

 הגיתית אדרעי אלעד
   אדומים מעלה 1/4

98321 

025357484 
025357608 

0547450344 

 אלעד
 אדרעי

 ס"ביה  אולם משה אשדוד ביתר 894
 שדודא' ג מקיף

  9 הנביא הושע
 7715102 אשדוד

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן אייל

' רח גאון אולם דימונה מכבי 2027
 דימונה 1 הגפן

 אמסלם אבי
 37 אקליפטוס

 8608728 דימונה

086572358 
086572358 

0526484055 

 אמסלם אבי

 קהילתי מרכז ירושלים זיו א"אס 2585
 ומרקס זיו ש"ע

 להרצ שדרות
137 

 הכרם בית ס"מתנ
 ד.ת הרצל שדרות

 ירושלים 137 3149
9622818 

026423710 
026427612 

0523825800 

 מצגר רפי

 ס"ביה אולם דרום ברנר הפועל 4958
 קדרון אור בית

 מושב 33 דרי אבי
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי אבי

 מפעל אולם מכבים/א"ת מכבי 5070
 רעות הפיס
 מור תיכון

 נטופה הר כהן נמרוד
 7179902 מכבים 645

089264147 
089264147 

0524332374 

 כהן נמרוד

 33 השלום דרך ירושלים הרי ה.ל.ע 5334
 גוש אבו

 מבשרת 48 הדרור
 9076934 ציון

025700079 
025328121 

0505204554 

 קידר גדי

 הפיס מרכז חברון הר אליצור 5409
 הר נ ד סוסיא
 חברון

 הר. נ.ד יתיר בית
 חברון הר  חברון

9040100 

029960254 
029960254 

0528990206 

 שפר אלי

 הספורט היכל יבנה משה אליצור 5444
 קליין רלף ש"ע

 יבנה 22 הדוגית

 יבנה  232. ד.ת
8110102 

089437714 
089432970 

0549458760 

 דוד שאול

 רננות ס"ביה ש"ב/שמעון בני הפועל 5532
 21 בזל

 עין ירחימוביץ ןפביא
 שבע באר 15/17 גדי

8481021 

0777645123 
0773182004 
0508255245 

 ארזי כפיר

', ב מקיף ס"ביה הרצל אשקלון. ס.א 5741
 צבי בן שדרות

 אשקלון

 נאות מסחרי מרכז
 7810000 אשקלון 14

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים דני
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 109 צפון מחוזית נוער
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
  ספורט אולם עראבה הפועל 141

  מקיף ס"בי ליד
 אלבוכארי

. ד.ת מוחמד נסאר
 30812   עראבה  106

046744802 
15346744802 

0526500231 

 נסאר
 מוחמד

 הורוביץ היכל כרמיאל מכבי 281
 5 הגיא מורד

 כרמיאל

 כרמיאל  461. ד.ת
2161401 

049905968 
049889315 

0507446085 

 רפאל יוסף
 אסדו

 הספורט אולם כרום דל'מג  הפועל 4260
 כרום אל ד'מג

 כרום דל'מג 44 ד.ת
 כרום אל דל'מג 44

2019000 

0732041369 
0733728730 
0542270136 

 בדראן חיר

 כביש פיס אולם סחנין הפועל 4269
 סחנין ראשי

 סחנין  5228. ד.ת
3081000 

0549008952 
046748332 

0544465457 

 ויליאם
 גנטוס

 ס"בי אולם גליל  משגב הפועל 4385
 שכניה יסודי

. נ.ד קהילתי מרכז
 משגב  משגב

2017900 

049902013 
049902393 

0547739773 

 מרקו אסף

 פיס אולם כרמיאל הישגי 5346
' רח אירוסים

 65 חוחית
 כרמיאל

 125/8 עציוני חטיבת
 2192653 כרמיאל

049983829 
049983829 

0524301900 

 גיא כהן

 פיס אולם צפון כרמיאל הישגי 5787
' רח אירוסים

 65 חוחית
 כרמיאל

 125/8 עציוני חטיבת
 2192653 כרמיאל

049983829 
049983829 

0524301900 

 גיא כהן

 נ.ד הספורט עמותת ברעם קיבוץ ברעם גליל הפועל 6197
 עליון גליל  עלי גליל

1200000 

046816663 
046816661 

0502222007 

 איתי
 ירושלמי

 דנציגר ס"בי שמונה.ק  גליל הפועל 6198
 25 הירדן רחוב
 שמונה קרית

 נ.ד הספורט עמותת
 עליון גליל  עלי גליל

1200000 

046816663 
046816661 

0502222007 

 איתי
 ירושלמי

 ספורט אולם מעלות הפועל 6477
 מונפורט אגם

 מעלות

 104 1 ד.ת קוק הרב
 2101001 מעלות

046469667 
046469687 

0522254527 

 חזן דניאל

 ראש פייס אולם פינה ראש הפועל 6676
 פינה

  פנה ראש 1721. ד.ת
 12000   פינה ראש

046931526 
0463146 

052247339 

 אילת עודד
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 110 עמקים מחוזית נוער
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 פיס מרכז אולם נצרת מכבי 2216

 הפועלים שיכון
 נצרת

 נצרת  134. ד.ת
1610002 

046575444 
046554356 

0544566105 

 לחאם
 באסל

 ספורט אולם יפיע הפועל 3797
 תיכון ס"ביה
 יפיע

 יפיע  887. ד.ת
1695500 

046557549 
046559384 

0543054214 

 וסים שאער

 יערת ס"יהב העמק מגדל הפועל 4253
 מגדל העמק
 העמק

 מגדל  398. ד.ת
 2310301 העמק

046443059 
046540438 

0543260230 

 חיים בן נתן

 אולם אורטודוקס נצרת הפועל 4318
 אורטודוכסי

 המעיין שכונת
 6057' רח

 ככר ליביס אליאס
  38. ד.ת המעיין

 1610001 נצרת

046576439 
046559520 

0545740771 

 אליאס
 ליביס

 ס"ביה אולם טבריה עירוני. כ.מ 4965
' רח תחכמוני

 טבריה 1 י"רש

 טבריה  218. ד.ת
1410102 

0507736800 
046716833 

0507736800 

 עמרם
 אלמלם

 עפולה  90000. ד.ת גבת אולם גבת יזרעאל.ע הפועל 4993
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 עפולה  90000. ד.ת יתשמש אולם שמשית יזרעאל הפועל 6385
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 49 טוב שם הבעל נופית אולם נופית זבולון הפועל 6476
 28000   אתא קרית

048478117 
048478127 

0546833017 

 אלימלך דני

 יצחק מעלה' שד עילית נצרת הפועל 6498
 ספורט אולם 27

 עלית נצרת אלון

   עילית נצרת  732 ד.ת
17106 

046557818 
0737371925 
0522792112 

 מלדסי אלי

 מגידו אולם מגידו הפועל 6660
 הר ס"ביה

 מגידו - אפרים

 049598508 עפולה  עפולה. נ.ד
049598540 

0524703990 

 קלס יאיר

 רח אלון חטיבת עפולה הפועל 6844
 עפולה 4 האגס

  עפולה 12 האתרוג
183652 

046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה יוסי

 קיבוץ אולם לביא ירדן  הפועל 6889
 לביא

  הירדן עמק נ.ד
' ב דגניה קיבוץ

1513000 

046628217 
046628218 

0535636815 

 ארי
 מובסוביץ
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 111 חיפה מחוזית נוער
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 הספורט היכל ביאליק קרית מכבי 542

' רח רקפות
 קרית 3חיננית

 ביאליק

 קרית  1333 ד.ת
 2711301 ביאליק

048765766 
048772885 

0527272501 

 משה פנחס

 ספורט אולם אורטודו/אעבלין הפועל 880
 ב"חט פיס

 אעבלין

 אעבלין  1373. ד.ת
3001200 

049501442 
049500783 

0506848071 

 'חאג גאקי

 ש"ע תיכון אולם תמרה הפועל 1161
 אבו השאם ר"ד

 תמרה רומי

 תמרה  4005. ד.ת
3081100 

048270980 
049943529 

0525693366 

 מוחמד
 כנעאן

 נעמי אילן פרומן עכו 5שרת משה עכו הפועל 1475
 עכו 16 שמר

049913267 
049913267 

0546854107 

 פרומן אילן

 מכללת אולם אשר מטה/המפרץ הפועל 2760
 עכו מערבי גליל

 9 אילן בר סבג יהודה
   חיפה  שמואל קרית

26384 

0505765353 
039648282 

0505765353 

 סבג רועי

 סנאן אבו  624. ד.ת סנאן אבו סנאן אבו הפועל 3982
2490500 

049968106 
049968106 

0522850751 

 גליל מיכאל

 הספורט אולם בק חיפה  הפועל 4387
 אליעזר קרית

 16 ל"צה' רח

 הים דרך ריבקין דני
 3474129 חיפה 30

0526065469 
0732928339 
0526065469 

 ניניו אבי

 ביניים חטיבת שלום אתא קרית אליצור 4882
 אתא.ק ב רוגוזין

 רבין יצחק דרך

 אתא קרית  217. ד.ת
2810101 

046895048 
046894157 

0523301367 

 נפתלי
 בנטוב

' רח ס"ביה אולם ביכורים חיפה מכבי 5691
 החיפ19 ביכורים

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

, עלומים ס"ביה מתנס ים קרית מכבי 5907
 3 יהודה בר' רח

 ים קרית

   ים קרית  560 ד.ת
29000 

048750678 
048743945 

0535222372 

 טל שלומי

 הספורט מרכז חיים קרית מכבי 6080
 חיים קרית אילן

 1 צייטלין

 חיים קרית  17. ד.ת
2610301 

0777080182 
0777080182 
0542124669 

 איציק
 אוחנה

' רח אבישי אולם עתודה מוצקין. ק מכבי 6669
 אלון יגאל

 .מוצקין קרית4

,  גושן הספורט היכל
 קרית 4 דק' רח

 264243  מוצקין

048763090 
048756111 
050778329 

 הבר אלי

 בית  צפוני אולם נהריה הפועל 6862
 נהריה מלע ספר

 43 43 הגעתון שדרות
 2242022 נהריה

049513065 
049513066 

0528288563 

 ישראל
 בליט

 גשר קיבוץ אולם זיו אשר מטה הפועל 6929
 רחוב הזיו

 הראשונים

 ספורט מחלקת
  אשר מטה ס"מתנ

 22855   עברון קיבוץ

049109004 
049828483 

0506952126 

 שלום יקי
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 112 שומרון  מחוזית נוער
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 עגנון שי אולם ברק נתניה. ע אליצור 485

 1 שפינוזה' רח
 נתניה

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ברזילי
 תומר

 ס"בי אולם מנשה הפועל 499
 גוונים

 מנשה.א.מ

  מנשה אזורי כזמר
 איזורית מועצה
 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 בלוך אוהד

 מול ם"רמב' רח תפוז פרדסיה הפועל 548
 תפוז ס"בי

 פרדסיה

 פרדסיה 11 הדקל
4281500 

098945023 
098988856 

0523364393 

 גילה מגיד

 פיס אולם בקה מכבי 3960
 אבו' רח קהילתי

 אל בקה נאר
 גרביה

 אל בקה  164 ד.ת
 3010000 גרביה

0508554055 
046210906 

0508554055 

 כיתאנה
 יחיא

 עמק רופין אולם חפר בת חפר עמק הפועל 5367
 חפר

 ליאור צימרמן יובל
  המחלבה קפלינסקי

 ויתקין כפר 110. ת
4020000 

0543234339 
098665597 

0543234339 

 ליאור
 קפלינסקי

 איש ב"חט ליד ס"מתנ יונה כפר ר"בית 6054
 יונה כפר שלום

 יונה כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל ויזל

 קליין רלף אולם תפוז יהודה אבן ס.מ 6172
 אבן השרון' רח

 יהודה

   יהודה אבן 1 שבזי
40500 

098910070 
098912032 

0508213784 

 בן רותם
 לי דרור

 חינוך  קרית השרון לב הפועל 6491
 השרון לב דרור

 חרות מושב  374 ד.ת
4069100 

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן גבי

 קהילתי מרכז הכרמל חוף הפועל 6647
 חוף ב"מיר

 הכרמל

 חוף. א.מ, כרמל עין
 עין קיבוץ  הכרמל

 3086000 כרמל

049549234 
049840833 
052224419 

 שרית
 אריאל

 1 ילנותהא' רח צורן קדימה מכבי 6700
 ס"ביה ליד

 יובלים

   צורן 15 חרצית
42823 

098947888 
098947888 

0523581858 

 חיים
 קאופמן

' רח מכבי אולם חדרה מכבי 6829
 הימים ששת

 אחד פינת חדרה
 העם

 לידי) האפרסמון
' ג 26( גולן גליה

 3824129 חדרה

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני
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 113 שרון מחוזית נוער
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 מול ם"רמב' רח פרדסיה הפועל 1659

 תפוז ס"בי
 פרדסיה

 פרדסיה  11 הדקל
4281500 

098945023 
098988856 

0523364393 

 גילה מגיד

 אריאל ס"ביה רעננה אליצור 1983
 הימים ששת' רח
 רעננה 25

 העם דאח בנימין נתן
 4321001 רעננה 1

097452235 
097422726 

0544806471 

 בנימין נתן

' רח אלון יגאל אננס  השרון.ה מכבי 2567
 הוד 46 משאבים

 השרון

 נצח עוואד עמי
 הוד 51 ישראל
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 ס"מתנ אולם יאיר כוכב אליצור 3595
 יאיר כוכב

 רחוב וכמןה מוטי
. ד.ת 110 אל בית
 יאיר כוכב  630

4486400 

0504428442 
036442519 

0504428442 

 הוכמן מוטי

 בית מושב אולם השרון חוף הפועל 4311
 יהושע

 קיבוץ שורר יניב
 שפיים קיבוץ  שפיים

6099000 

0529544791 
098919130 

0529544791 

 רייכרט ארז

 וברח רבין אולם מנגו השרון.ה מכבי 4898
 הוד 15 פשוש

 השרון

 נצח עוואד עמי
 הוד 51 ישראל
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 סורקיס אולם דקל סבא כפר הפועל 5156
 כפר 6 היערה

 סבא

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 ,ןאלו אולם דנה השרון רמת. ס.א 5720
, 12 השפלה רחוב
 השרון רמת

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

' רח - שבזי אולם העין ראש עירוני 5813
 ראש, 91 שבזי
 .העין

   העין ראש  21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544940306 

 אריה שריה

 ס"בי קאסם כפר קאסם כפר הפועל 5854
 ליד חדש קיףמ

 בילאל מסגד

 כפר  768. ד.ת
 48810   קאסם

0526140398 
035017285 

0506988261 

 נמר עאמר

 הפארק לב אולם אחוזה רעננה מכבי 5937
 3 שטרן יאיר' רח

 רעננה

 רעננה  24. ד.ת
4310001 

097744791 
097741106 

0524415893 

 ביאר אלה

 פייס מרכז שומרון קרני. ס.מ 6473
 יקרנ קהילתי
 שומרון

 הערבה קוזניץ יהודה
   שומרון קרני 9

44855 

0549000382 
0537975451 
0549000382 

 יהודה
 קוזניץ

 אלפי 3 כרכום מנשה אלפי מכבי 6643
 מנשה

 כרכום קהילתי מרכז
 מנשה אלפי 3

4485100 

097925511 
097925713 

0547402673 

 שרון גיא

 רמת קיבוץ טירה הפועל 6864
 הכובש

   טירה  2612 ד.ת
44915 

097930884 
097471499 

0506704839 

 עדנאן
 עראקי
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 114 אביב תל-מחוזית נוער
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 תלם אולם עורב גבעתיים הפועל 29

 5 צביה סמטת
 גבעתיים

 23 המעורר דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן שרה

 33 הגליל אולם תקוה גני מכבי 3040
 ספורט מרכז
 תקוה גני לידר

 מרכז -33 הגליל
 תקוה גני  לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0525556193 

 רבי אלי

 כביר סמטת' רח אביב תל יהודה בני * 4019
 שכונת(מגרש)4

 תל,התקווה
 .אביב

-אביב-תל  9123.ד.ת
 6109101 יפו

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי אהוד

' א עירוני תיכון צפון א"ת מכבי 4638
 א"ת 4 שפרינצק

 הירקון שלום עודד
 יפו-אביב-תל 293

6350429 

036474721 
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

 הספר בית אולם צפון אוסיש א"ת הפועל 4928
 הירוק הכפר
 השרון רמת

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן רמי

 עוזי בגין אולם שמואל גבעת אליצור 5148
 גבעת 1 חיטמן
 שמואל

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

, רימונים ס"ב דור אונו קרית עירוני 5750
 5 יהודה בר' רח

 אונו קרית

 ל"צה העתיד דור
 אונו קרית 104

5545173 

0528289398 
035274433 

0528289398 

 חדאד רמי

 בן שלום אולם עופר גן רמת אליצור 6052
 רמת 15 אליעזר

 גן

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

 ,אלון אולם אסף השרון רמת ס א 6304
, 12 השפלה רחוב
 השרון רמת

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

' רח אלון אולם אודי הרצליה בני 6542
 ברש אשר

 הרצליה

  5553.ד.ת, 24 י"רש
 הרצליה

097791055 
099548247 
050568638 

 עמירה עוז

 ס"בי אולם ינאי ת"פ אליצור 6925
' רח עמיטל
 משורר ישעיהו

 ת"פ

 העין שרא  309. ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0544336086 

 שוקי
 גולובינסקי

מגרש פתוח *  
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 115 מרכז-מחוזית נוער
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 במאי אחד' רח חולון גל  הפועל 1546

 חולון 38
 חולון  5054. ד.ת

5815001 
035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 דורסמן

 מרכז אולם אליעזר נוה א"ת ר"בית 3290
 נווה קהילתי
 ששת אליעזר
 תל 6 הימים

 אביב

-תל 6 הימים ששת
 6753503 יפו-אביב

037300360 
036178037 

0545215532 

 צדקה יצחק

, רימונים ס"ב עתיד אונו.ק עירוני 3368
 5 יהודה בר' רח

 אונו קרית

 ל"צה העתיד דור
 אונו קרית 104

5545173 

0528289398 
035274433 

0528289398 

 חדאד רמי

 תל 37 שזר זלמן צבי כביר תל מכבי 3399
 אביב

  40 באדר א"י ממן שי
 5831125 חולון

0503266489 
15335034403 

0503266489 

 ממן שי

 מדעים תיכון לוד הפועל 3934
 שפירא' רח
 לוד35

  4/11 פנקס חן פיני
 5948228 ים בת

089279635 
089207118 

0544404980 

 חן פיני

 עמית ס"ביה צ"ראשל רקפת מכבי 3939
 בן' שד עמל

 46גוריון
 צ"ראשל

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7572021 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 46 נורדאו' רח אשכול ציונה נס הפועל 5339
 ציונה נס

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

 ניצנים אולם חן שוהם מכבי 6155
 שהם 6 צורן

 שוהם  958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור עופר

 פיס טוטו אולם אזור הפועל 6653
  4 השקמה רבין
 אזור

 035507101 אזור 17 שדה יצחק
035563484 

0522550004 

 עגב שמוליק
 כהן

 2 האורנים' שד אפעל רמת ס.מ 6761
 אפעל רמת

 שדרות רחוב
 2 רמת 2 האורנים

 אפעל רמת

036358496 
035352742 

0505665388 

 איתמר
 שורק

, 5 דיין משה סביונים יהוד ה.ל.ע 6953
 הסביונים קריית

 יהוד

 0527789333 יהוד 14 הרצל
036497637 

0505628286 

 פנדו ליאור

 מודיעין רחוב מודיעין  חבל  הפועל 7002
 שוהם,10

 שוהם 10 מודיעים
6083210 

039722808 
039722871 

0522316363 

 רבקה
 בליסטרא
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 116 ירושלים-מחוזית נוער
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 תורה אולם ירושלים אליצור 101

 וגן בית 6 ועבודה
 ם"י

, אנילביץ ץקרבי ניצן
 12 יובל קרית

 96624   ירושלים

0585022200 
025639246 

0585022200 

 קרביץ ניצן

 רחוב אולם חשמונאים אליצור 1198
 1 הארבל

 חשמונאים

 רחוב רועי שרוני
 2/17 ם"רמב

 7312700 חשמונאים

089766742 
089768019 

0544495025 

 רועי שרוני

 סיירת' רח הפסגה  ירושלים הפועל 2998
 זאב פ וכיפתד

 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

, קסין רנה ס"בי מרכז ירושלים הפועל 4304
 1 נטר קרל' רח

 ם"י

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 ס"מתנ אולם אפרת/עציון.ג אליצור 4334
 אפרת אפרת

 צפון. נ.ד ברק אלדד
 כפר קיבוץ  יהודה
 9091200 עציון

029932936 
029933549 

0524485685 

 ברק אלדד

 5 הגיא דרך אריה אדומים.מ מכבי 4941
 אדומים מעלה

 הגיתית אדרעי אלעד
   אדומים מעלה 1/4

98321 

025357484 
025357608 

0547450344 

 אלעד
 אדרעי

 מודיעין  51. ד.ת מודיעין 6 ראובן מודיעין אליצור * 5212
7171001 

089752210 
089768019 

0544495025 

 שרוני רועי

 רחל רודריגז שמעון מודיעין 2 צאלון פרחים מודיעין עצמה 6049
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

 פולינסקי אורט ירושלים ר"בית 6654
 5 םרינגלבלו' רח

 ם-י היובל קרית

 0523568333 יהודה אור 31 ניצן
0523568333 
0523568333 

 גפן גבי

 ספורט אולם יהודה מטה הפועל 6830
 קיבוץ הרטוב
 צרעה

 1 יהודה מטה. א.מ
 9970000 שמשון. נ.ד

050797708 
029958630 
050797708 

 קאחו עוזי

 0547799088 לוד 21 אפריים לוזון שעלבים ישיבת שעלבים/גזר הפועל 6876
15337623564 

054779908 

 שמעון אסי

מגרש פתוח *  
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 117 דרום מחוזית נוער
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 כצנלסון אולם גדרה מכבי 331

 גדרה 21
 תיבת גדרה ס"מתנ

   גדרה 60 דואר
70700 

088597688 
088597688 

0508913395 

 אוהד יתום

 צפית ס"ביה צפית/יואב הפועל 382
 מנחם כפר קיבוץ

  יואב איזורית מועצה
 7983500 יואב

088500777 
086871145 

0525808113 

 שחר שגיב

 קבוצת ס"בי יבנה.ח/יבנה.ק אליצור 563
 יבנה

 ס"מתנ שלם אסי
 אבטח.נ.ד  יבנה חבל

7986000 

088622101 
088535383 

0532394813 

 שלם אסי

 ראש רחוב אולם אשדוד אליצור 578
' ט איזור פינה

 אשדוד

 השקמה אמסלם ניר
 7835823 אשקלון 36

0779500673 
077950673 

0542473732 

 אמסלם ניר

 אלון אולם גת קרית מכבי 3195
 שדרות

 1 העצמאות
 גת קרית

 קרית  32 מצדה הר
 8222616 גת

086884066 
086811764 

0537447121 

 שלמה
 אלמקייס

 ס"ביה  אולם אשדוד ביתר 3275
 אשדוד' ג מקיף

  9 הנביא הושע
 7715102 אשדוד

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן אייל

 5/5 שיין מקס רחובות 20 מלצר רחובות אליצור 4842
 7666605 רחובות

089213058 
089213058 

0542323275 

 דנן מיקו

 איזורית מועצה נהורה מושב לכיש הפועל 5002
 נהורה מושב  כישל

7934000 

086849041 
086849041 

0522767391 

 יפרח מיכאל

' ד מקיף תיכון רימון אשדוד מכבי 5655
 18 ביאליק' רח

 אשדוד

. ד.ת 10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  28

088668829 
088668829 
052661034 

 זוהר יאיר

 אוסי" אולם רחובות עינן מכבי 5707
 51 סירני" וזוהר
 תרחובו

 10/3 בוטינסקי'ז
 7648805 רחובות

0546098080 
086339034 

0509409778 

 רון
 וורוטיצקי

 2 בגין מנחם בתיה מזכרת הפועל 6725
 בתיה מזכרת

 3 קסלמן נחום
 רחובות

0776500086 
15389450140 

0538263080 

 כהן ערן

 נופים ס"ביה כנות טוביה באר הפועל 6785
 כנות

  טוביה באר א.מ
 83815   טוביה באר

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני אורי
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 118 נגב - מחוזית נוער
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 הפיס מפעל בית להבים הפועל 2459

 להבים
 29 הורד' רח ס"מתנ

 8533800 להבים
086578079 
086510936 

0502769304 

 רץשוו שרון

 המייסדים' שד מיתר הפועל 2741
 מיתר

 מיתר  1.ד.ת
8502500 

0524206147 
086512105 

0524206147 

 רוני
 ירחימוביץ

 צבי' רח ירוחם מכבי 4990
 207 בורנשטיין

 ירוחם

. ד.ת בורשטיין צבי
 8055001 ירוחם  73

086580151 
086580324 

0502533352 

 וסקר אלירן

 עומר תיכון עומר הפועל 5159
 (התעשיה פארק)

 עומר  1413. ד.ת
8496500 

086291177 
0773294325 
0536484177 

 זפרני עמי

 ליד כלנית אולם אשכול הפועל 5874
 נופי תיכון ביס

 א.מ הבשור
 אשכול

  הנגב נ.ד אשכול א.מ
 8546500 אשכול

089929110 
089929189 

0547919202 

 אשחר רינות

 קיבוץ אולם אילות חבל הפועל 6132
 תהיטב

  אילות חבל ס"מתנ
   יוטבתה קיבוץ
88820 

089223111 
089223111 

0524670974 

 לוי ארז

 נ.ד שמעון בני א.מ חצרים קיבוץ בר.ג שמעון בני הפועל 6173
 שמעון בני 0 הנגב

8532400 

089911705 
089915837 

0505679384 

 אפרים מור

 ספורט אולם נגב רמת הפועל 6222
 גוריון בן מדרשת

 בוקר שדה.ק

 נ.ד נגב רמת ס"מתנ
 קיבוץ  חלוצה
 שדה משאבי

8551900 

086564192 
086558737 

0525450555 

 הראל דרור

 מועצה אולם נגב שדות מכבי 6604
 שדות איזורית

 נגב

 שדות אזורית מועצה
 נגב שדות  נגב

089938939 
089942203 

0507649240 

 אזרד אריה

' רח גאון אולם דימונה הפועל 6940
 דימונה 1 הגפן

 110/16 אלון יגאל
 דימונה

086573156 
086573156 

0547964550 

 נעמן
 ריזונובר

' רח אולם איתו אשקלון אליצור 6978
 עופר שדרות

 אשקלון אבקהם

 21 ד.ת 8 צהל
 7810102 אשקלון

089302681 
089302681 

0522717445 

 אבישר
 מרסיאנו
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 151 צפון לאומית' א נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' רח ס"ביה אולם צעירים חיפה מכבי 444

 חיפה19 ביכורים
 ביכורים 6287. ד.ת

 3106201 חיפה 19
048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 בן' רח פיס אולם טבעון קרית הפועל 632
 טבעון קרית צבי

 כצנלסון אבני עמית
  בעוןט קרית 37

360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית

 18 פינסקר' רח אתא קרית אליצור 638
 אתא קרית

 אתא קרית  217. ד.ת
2810101 

046895048 
046894157 

0523301367 

 נפתלי
 בנטוב

 הספורט היכל צפת עליון גליל הפועל 781
 בלום כפר

 הספורט עמותת
 גליל  עליון גליל.נ.ד

 120000  עליון

046816663 
046816661 

0502222007 

 איתי
 ירושלמי

 ספורט אולם יזרעאל עמק הפועל 1002
 בנהלל

 עפולה  90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 יסודי ס"בי ורדים כפר עצמה 1015
 כפר" קשת"

 ורדים

 כפר  3112. ד.ת
 2514700 ורדים

049575393 
049570651 
050821377 

 מינסטר שי

 בית וינקור לירן חרוד עין מעיינות גלבוע הפועל 1232
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

' רח ס"ביה אולם חיפה אסף מכבי 1298
 חיפה19 ביכורים

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 עמק רופין אולם חפר עמק הפועל 1760
 חפר

 קפלינסקי ליאור
 כפר  373. ד.ת

 4020000 ויתקין

0543234339 
098665597 

0543234339 

 ליאור
 קפלינסקי

 קהילתי מרכז משגב הפועל 1938
 משגב

. נ.ד קהילתי מרכז
 משגב  משגב

2017900 

049902013 
049902393 

0547739773 

 מרקו אסף

 גשר קיבוץ אולם פז אשר מטה הפועל 4690
 רחוב הזיו

 הראשונים

 הספורט מחלקת
 אשר מטה ס"מתנ

 קיבוץ  מע גליל נ.ד
 25206   עברון

049109004 
049828483 

0506952126 

 מנצור גל

 ס"ביה אולם יעקב זכרון מכבי 5357
 נילי דרך נילי

 יעקב זכרון

  50. ד.ת ויינריב ברק
   השיטה בית קיבוץ
10801 

0526611771 
 כלל

0526611771 

 וינריב ברק
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 152 מרכז לאומית' א נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 יד אורט עירוני נתניה אליצור 21

' רח-ליבוביץ
 10 האורזים

 נתניה ת"אזה

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
1539882144 
0502980899 

 ברזילי
 תומר

 היובל אולם תמר ס'כפ הפועל 258
 51 אזר רחוב
 סבא כפר

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 העמית ס"ביה צ"ראשל יאיר מכבי 693
 גוריון בן' שד

 .צ"ראשל

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7502501 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 יוסף הדר א"ת יהושע מכבי 759
 תל 6 שטרית

 אביב

 הירקון שלום עודד
 יפו-אביב-תל 293

6350429 

036474721 
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

 רחוב רבין אולם השרון הוד מכבי 804
 הוד 15 פשוש

 השרון

 נצח עוואד עמי
 הוד 51 ישראל
 4528651 השרון

0523139139 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 גוריון בן אולם הרצליה בני 810
 13 עזרא אבן

 הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז

 אוסישקין אולם השרון רמת.ס.א 893
 67 אוסשקין' רח

 ש"רמה

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

 הפארק לב אולם רעננה מכבי 1327
 3 שטרן יאיר' רח

 רעננה

. ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה  24

097744791 
097741106 

0524415893 

 ביאר אלה

 ניצנים אולם שהם מכבי 1729
 שהם 6 צורן

 שוהם  958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור עופר

 5 יהודה בר אונו קרית עירוני 1879
 אונו קרית

 ל"צה העתיד דור
 אונו קרית 104

5545173 

0528289398 
035274433 

0528289398 

 חדאד רמי

 רחל רודריגז שמעון מודיעין 2 צאלון מודיעין עצמה 2619
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

 תיכונט אולם אביב תל ועלהפ 2896
 3 פרסיץ שושנה

 א"ת

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן רמי
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 153 דרום לאומית' א נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 במאי אחד' רח חולון אבי הפועל 243

 חולון 38
 חולון  5054. ד.ת

5815001 
035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 דורסמן

' רח אמית ס"בי רחובות יאיר מכבי 579
 רחובות הלחי

 10/3 בוטינסקי'ז
 7648805 רחובות

0546098080 
086339034 

0509409778 

 רון
 וורוטיצקי

 נעמי" תיכון יבנה גן הפועל 589
 צ.א' רח" שמר

 יבנה גן גרינברג

 יבנה גן  34. ד.ת
7085001 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר ארז

 אורט ס"בי ליאל ירושלים הפועל 700
 גבעת- מכללה

 ם"י רם

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 מבצע' ג מקיף ש"ב/שבע באר הפועל 1113
 שבע באר 4 יואב

 גדי עין ברמי אבי
 שבע רבא 15/17

8481021 

0508255245 
0773182004 
0508255245 

 ארזי כפיר

 אורט ס"ביה ירושלים נבון הפועל 1196
 רם גבעת מכללה

 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 לב אולם גיל ציונה נס הפועל 2071
 דוד המושבה

 נס 26 אלעזר
 ציונה

 ציונה סנ  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

 ס"ביה אולם ברנר הפועל 2123
 ברנר גבעת תיכון

 מושב 33 דרי אבי
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי אבי

 העמית אולם נרקיס צ"ראשל מכבי 2554
 גוריון בן' שד

 צ"ראשל

 גולדה מכבי בית
 וןראש 21 מאיר
 7572021 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

', ב מקיף ס"ביה אשקלון. ס.א 3515
 צבי בן שדרות

 אשקלון

 רחמים דני ספורט
 נאות מסחרי מרכז

 אשקלון 14 אשקלון
7810000 

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים דני

 הספורט היכל יבנה אליצור 4095
 קליין רלף ש"ע

 יבנה 22 יתהדוג

 יבנה  232. ד.ת
8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד שאול

 הפיס מרכז חברון הר אליצור 4205
 הר נ ד סוסיא
 חברון

 הר. נ.ד יתיר בית
 חברון הר  חברון

9040100 

029960254 
029960254 

0528990206 

 שפר אלי
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 154 צפון ארצית' א נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם בתכתו קבוצה שם

 הקבוצה
 ניר קיבוץ אולם מערב גלבוע הפועל 228

 דוד
 בית וינקור לירן

  145 ד.ת, השיטה
 השיטה בית קיבוץ

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 הספורט היכל ניב עפולה  הפועל 377
 עפולה עירוני

 צומת) רבין דרך
 (יליתע עפולה

 האתרוג מלכה יוסי
 1836523 עפולה 12

046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה יוסי

 נופר אולם איתמר נהריה  הפועל 641
 שרה עין שכונת

 46 הלוטוס
 נהריה

 43 הגעתון שדרות
 2242022 נהריה

049513065 
049513066 

0549570833 

 ישראל
 בליט

 הספורט היכל ביאליק קרית מכבי 1255
' רח תרקפו

 קרית 3חיננית
 ביאליק

 קרית  1333 ד.ת
 2711301 ביאליק

048756766 
048772885 

0527272501 

 משה פנחס

 עמק נ.ד רם ראובן תבור כפר אולם ירדן תבור גליל הפועל 1402
 דגניה קיבוץ  הירדן

 1513000' ב

046755613 
046755613 

0542109400 

 רם ראובן

 גליל איזורית מועצה קצרין גולן נופי גולן גליל הפועל 1821
  עליון גליל  עליון

120000 

046969766 
046963366 

0546548040 

 נירון יאיר

 ניר קיבוץ אולם מזרח גלבוע  הפועל 3248
 דוד

 בית וינקור לירן
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 ס"בי אולם גליל משגב הפועל 4220
 שכניה יסודי

 30 איזורית מועצה
 21771   משגב

049902013 
049902393 

0547739773 

 מרקו אסף

 מקיף ס"ביה אורי נשר הפועל 4495
' רח נשר תיכון

 ל"צה

 נשר  286. ד.ת
3660201 

048212889 
048212889 

0543004110 

 מרצלו
 אלנבוגן

 פיס אולם כרמיאל הישגי 4544
' רח אירוסים

 65 חוחית
 כרמיאל

 125/8 עציוני חטיבת
 2192653 כרמיאל

049983829 
049983829 

0524301900 

 גיא כהן

 הפיס אולם גליל/צפת הפועל 5530
 1 בוטינסקי'ז

 צפת

   צפת  7711. ד.ת
13229 

0523748779 
0777970774 
0523748779 

 זינגר חיים

 עין" תיכון מגידו הפועל 6396
 "השופט

. ד.ת, מגידו. א.מ
 עפולה  90006

1812000 

049598508 
049598400 

0524703990 

 קלס יאיר
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 155 שרון ארצית א נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 שלום איש אולם יונה כפר ביתר 65

 פולג נחל' רח
 יונה כפר

 יונה כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל ויזל

' רח שרת ס"ביה חנה פרדס מכבי 415
 פרדס מלאכי

 חנה

 כנה מרכז אשכולי רן
/ חנה פרדס  מאיר

 3711101 כרכור

046378551 
046377368 

0508195395 

 שוסטר דוד

 ריגלר ס"ביה נתניה עירוני אליצור 652
  אלכסנדרוני' רח
 נתניה גלים נוף

. ד.ת תומר ברזילי
 הנתני  2136

4212101 

098609753 
1539882144 
0502980899 

 ברזילי
 תומר

' רח קפלן אולם חדרה בנימין מכבי 655
 בית העצמאות

 חדרה אליעזר

 נימצן  טל
 לידי) האפרסמון

' ג 26( גולן גליה
 3824129 חדרה

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני

' רח אבישי אולם אלעד מוצקין  מכבי 791
 וןאל יגאל

 .מוצקין קרית4

 גושן הספורט היכל
 קרית 4 דקר רחוב

 2624234 מוצקין

048763090 
048756111 

0507783298 

 הבר אלי

 קליין רלף אולם יהודה אבן. ס.מ 1878
 אבן השרון' רח

 יהודה

 יהודה אבן 1 שבזי
4050461 

098910070 
098912032 

0508213784 

 בן רותם
 דרור

' רח ס"הבי אולם אור חיפה מכבי 2197
 חיפה19 ביכורים

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

, גוונים ב"חט קדימה צורן מכבי 2510
 הדקל רחוב

 קדימה

 צורן 15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

 חיים
 קאופמן

 מרכז אולם חפר בת חפר עמק הפועל 3423
 חפר בת קהילתי

 ד.ת 88 חצב רון ןאיל
 בת 88 חפר בת 1350
 42842   חפר

0522648908 
098780988 

0522648908 

 צימרמן
 יובל

 ליאובק ס"ביה בק חיפה הפועל 5052
 פלג אדמונד' רח
 חיפה 20

 הים דרך ריבקין דני
 חיפה 30

0526065469 
0732928339 
0526065469 

 ניניו אבי

 העצמאות אולם עדה.ג בנימינה הפועל 5350
 בנימינה 32

 בינימינה  229 ד.ת
3055102 

0773002868 
0773012868 
0542203639 

 צדקה עופר

 ספורט אולם ת'ג הפועל 5446
 אלבירוני ב"חט

 ת'ג

 ת'ג כפר  928 ד.ת
 3009100 המשולש

046373138 
046373138 

0504739990 

 בילאל גרה
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 156 דן ארצית א נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים עןמ האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 החינוך קרית דקל/השרון לב הפועל 230

 בני צומת דרור
 דרור

 מושב  374. ד.ת
 4069100 חרות

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן גבי

 קיבוץ שורר יניב שפיים קיבוץ השרון חוף הפועל 299
 שפיים קיבוץ  שפיים

6099000 

0529544791 
098919130 

0529544791 

 רייכרט ארז

 מרכז אולם תקוה פתח מכבי 845
' רח עולמות

 ת"פ 10 שולזינגר

 פתח  8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפא

 ,אלון אולם השרון רמת צור. ס.א 1087
, 12 השפלה רחוב
 השרון רמת

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

 התשעה יד אולם דני הרצליה בני 1425
 זיסו' רח

 הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז

 תלם אולם גבעתיים ג"ר הפועל 1779
 5 צביה סמטת

 גבעתיים

 23 המעורר דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן שרה

 33 הגליל אולם תקוה גני מכבי 1859
 ספורט מרכז
 תקוה גני לידר

 מרכז -33 הגליל
 תקוה גני  לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0525556193 

 רבי אלי

 שזר רחוב אולם כביר תל מכבי 2471
 כביר תל,  37

  40 באדר א"י ממן שי
 5831125 חולון

0502266489 
15335034403 

0502266489 

 ממן שי

 סורקיס אולם סגל סבא כפר הפועל 3612
 כפר יערה' רח

 סבא

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

' רח ברנר תיכון עצמאות תקוה פתח מכבי 4413
 ת"פ 2 ישעיהו

 פתח  8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפא

 מורשת ס"ביה שמואל גבעת אליצור 4605
' רח,נריה

 גבעת 80 הזיתים
 שמואל

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

' רח אולם אגוז השרון הוד מכבי 5279
 2 סולד הנרייטה

 השרון הוד

 הוד 51 ישראל נצח
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי
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 157 מרכז ארצית' א נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
  ים בת 6 הדקל ים בת מכבי 95

 מלטון אולם
 ים בת  2341. ד.ת

5912301 
035539866 
035539866 

0543975569 

 מחלוף איתן

" רמיםכ" אולם נריה  צ"ראשל מכבי 224
 4 שומרה רחוב

 לציון ראשון

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7572021 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 במאי אחד' רח חולון סהר הפועל 665
 חולון 38

 חולון  5054. ד.ת
5815001 

035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 דורסמן

 בן שלום אולם גן רמת עירוני 666
 רמת 15 אליעזר

 גן

 גן רמת 43 אליעזר בן
 גן רמת 43 אצל)

5229051 

036771741 
036771741 
036771741 

 ארליך עופר

' א עירוני תיכון אביב תל ברוך מכבי 679
 א"ת 4 שפרינצק

 הירקון שלום עודד
 יפו-אביב-תל 293

6350429 

036474721 
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

,  9 החצב' רח הודהי אור ה.ל.ע 2131
 יהודה אור

 יהודה אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 

0522760588 

 בן מוטי
 בסט

 כצנלסון אולם גדרה מכבי 2226
 גדרה 21

  60. ד.ת גדרה ס"מתנ
 7075001 גדרה

088597688 
088597688 

0508913395 

 אוהד יתום

 דיין משה אולם יהוד ה.ל.ע 3912
 יהוד 5

 14 הרצל ופנד ליאור
 5600000 יהוד

036497637 
036497637 

0505628286 

 פנדו ליאור

 הספר בית אולם אוסישקין א"ת הפועל 4929
 הירוק הכפר
 השרון רמת

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן רמי

 ביניים חטיבת מודיעין חבל הפועל 5001
 מודיעים נחשון

 שהם 10

 ליסטראב רבקה
 שוהם 10 מודיעים
6083210 

039722808 
039722871 

0522316363 

 רבקה
 בליסטרא

 2 בגין מנחם בתיה מזכרת הפועל 5845
 בתיה מזכרת

 קסלמן נחום כהן ערן
 רחובות 3/13

7657303 

0776500086 
15389450140 

0528761440 

 סגל תומר

 כביר סמטת' רח אביב תל יהודה בני 5986
 שכונת,4

 .א"ת,התקווה

-אביב-תל  9123.ד.ת
 6109101 יפו

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי אהוד
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 158 דרום ארצית' א נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 המייסדים' שד מיתר הפועל 140

 מיתר
 מיתר  1.ד.ת

8502500 
0524206147 

086512105 
0524206147 

 רוני
 ירחימוביץ

' שד אלון אולם אילת הפועל 268
 אילת התמרים

 אילת  110.ד.ת
8810002 

086367136 
086367166 

0509731134 

 מלול יוסי

 5 הגיא דרך אדומים מעלה מכבי 432
 אדומים מעלה

 הגיתית אדרעי אלעד
   אדומים מעלה 1/4

98321 

025357608 
025357608 

0547450344 

 אלעד
 אדרעי

 תורה אולם ירושלים אליצור 436
 וגן בית 6 ועבודה

 ם"י

, אנילביץ קרביץ ניצן
 12 יובל קרית

 96624   ירושלים

058502220 
025639246 

0585022200 

 קרביץ ניצן

 נופים הספר בית טוביה באר הפועל 602
 כנות

. מ צבעוני אורי
' מח,איזורית
 טוביה באר  הספורט
8381500 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני אורי

 הראל תיכון מבשרת ירושלים הפועל 769
 6 החוצבים רחוב

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 אלון אולם גת קרית מכבי 1069
 שדרות

 1 העצמאות
 גת קרית

 קרית  32 מצדה הר
 8222616 גת

086884066 
086811764 

0537447121 

 שלמה
 אלמקייס

 דנמרק ס"ביה מרכז ירושלים הפועל 1868
 יהודה' רח

 ם"י 26 הנשיא

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 אריאל ס"בי אשדוד ביתר 2893
 אשדוד

  9 הנביא הושע
 7715102 אשדוד

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן אייל

 ס"ביה אולם אוהד אשדוד מכבי 3920
 רחוב' ח מקיף
 אבינועם בן ברק

 אשדוד 10

. ד.ת 10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  28

088668829 
088668829 
052661034 

 זוהר יאיר

 33 השלום דרך ירושלים הרי ה.ל.ע 5330
 גוש אבו

 מבשרת 48 הדרור
 9076934 ציון

025700079 
025328121 

0505204554 

 קידר גדי

 מאוחדת היכל הפסגה ירושלים  הפועל 5536
 זאב. פ גל' רח

 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי
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 159 צפון מחוזית' א נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 איזורית מועצה חיספין אולם גולן גליל הפועל 1647

  188 ד.ת גולן ס"מתנ
 1290000 קצרין

046969766 
046963366 

0506720652 

 נירון יאיר

 ס"ביה ליד אולם תרשיחא הפועל 3330
 תרשיחא אורט

 ד.ת די'וג שאהין
 מעלות  5299

 2156092 תרשיחא

049979161 
049979161 

0526533035 

 די'וג שאהין

 ס"בי אולם צפון גליל  הפועל 3358
 קיבוץ הגומא

 בלום כפר

 גליל איזורית מועצה
  עליון גליל  עליון

120000 

046816663 
046816661 

0502222007 

 איתי
 ירושלמי

 פיס אולם ניצנים כרמיאל הישגי 4913
' רח אירוסים

 65 חוחית
 כרמיאל

 125/8 עציוני חטיבת
 2192653 כרמיאל

049983829 
049983829 

0524301900 

 גיא כהן

 יסודי ס"ביה אברהם רדיםו כפר עצמה 6150
' רח" קשת"

 כפר אשכר
 ורדים

 כפר  3112. ד.ת
 2514700 ורדים

049575393 
049570651 
050821377 

 מינסטר שי

 גליל  עליון גליל נ. ד ברעם קיבוץ ברעם עליון.ג הפועל 6239
 120000  עליון

046816666 
0468166661 
0502222007 

 איתי
 ירושלמי

  עילבון  545ד.ת לבוןעי עילבון  הגליל 6672
169720 

046784603 
046780906 

0504686748 

 סאמר
 סלייח
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 160 עמקים' מחו' א נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ספורט אולם עילית נצרת הפועל 1123

  שרת ס"ביה
 16 התאנה

  732 ד.ת, רסקו
 עילית נצרת

1710602 

046557818 
0737371925 
0522792112 

 מלדסי אלי

 מושב אולם צעירים יזרעאל הפועל 1520
 נהלל

 עפולה  90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 עמק נ.ד כדורי מרכז לביא קיבוץ תבור גליל הפועל 2297
 דגניה קיבוץ  הירדן

 1513000' ב

046628217 
046628218 
053563681 

 ארי
 מובסוביץ

 תיכונית ישיבה ישיבה גלבוע הפועל 5034
 בית יונתן קשת
 שאן

 בית וינקור לירן
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 ספורט אולם יפיע הפועל 5123
 תיכון ס"ביה
 יפיע

 יפיע  887. ד.ת
1695500 

046557549 
046559384 

0543054214 

 וסים שאער

 רח אלון חטיבת צעירים עפולה  הפועל 5387
 עפולה 4 האגס

 האתרוג מלכה יוסי
 1836523 עפולה 12

046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה יוסי

 העמק יערת העמק מגדל הפועל 5982
 העמק מגדל

 מגדל  398. ד.ת רוני
 2310301 העמק

046443059 
046540438 

0543260230 

 חיים בן נתן

 עפולה  90000. ד.ת גבע קבוץ אולם גבת/יזרעאל עמק הפועל 6383
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 עפולה  90000. ד.ת הושעיה אולם הושעיה יזרעאל הפועל 6387
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 נוער מרכז טודוקסאור נצרת הפועל 6707
 אורטודוקסי

 נצרת

  38 ד.ת המעיין כיכר
 16100   נצרת

046576439 
046559520 

0545740771 

 אליאס
 ליביס
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 161 חיפה מחוזית' א נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ספורט אולם אורטודו/אעבלין הפועל 1119

 ב"חט פיס
 עבליןא

 אעבלין  1373. ד.ת
3001200 

049501442 
049500783 

0506848071 

 'חאג גאקי

 נעמי אילן פרומן עכו 5שרת משה עכו הפועל 1939
 עכו 16 שמר

049913267 
049913267 

0546854107 

 פרומן אילן

 ס"ביה אולם טבעון מרנין הפועל 3525
' רח אורט תיכון

 קרית כצנלסון
 טבעון

 ןכצנלסו אבני עמית
  טבעון קרית 37

360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית

 הספורט מרכז חיים קרית מכבי 5133
 חיים קרית אילן

 1 צייטלין

 חיים קרית  17. ד.ת
2610301 

0777080182 
0777080182 
0542124669 

 איציק
 אוחנה

 ספורט אולם ישי.ר טבעון.ק הפועל 5299
 רמת הארז רחוב

 ישי

 כצנלסון אבני עמית
  טבעון קרית 37

360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית

 הביכורים רחוב ביכורים חיפה מכבי 5692
 חיפה 19

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 ביניים חטיבת שלום אתא קרית אליצור 6376
 אתא.ק ב רוגוזין

 רבין יצחק דרך

 04689504 אתא קרית  217 ד.ת
04689504 

052330136 

 נפתלי
 בנטוב

 עפולה  90000. ד.ת שמשית אולם שמשית יזרעאל הפועל 6384
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 גשר קיבוץ אולם אשר מטה הפועל 6417
 רחוב הזיו

 הראשונים

 אשר מטה ס"מתנ
 קיבוץ  מ גליל. נ.ד

 25206   עברון

049109004 
049828483 

0506952126 

 מנצור גל

' ב יסודי ס"ביה עספיא הכרמל הפועל 6684
 עוספיה

 1 1376 ד.ת עספיא
 300900  עוספיה

0546616370 
048391547 

0546616370 

 כיוף סמיח

 פיס אולם יקנעם הפועל 6822
 33 אלונים
 עלית יקנעם

, 33 האלונים רחוב
 יקנעם  648. ד.ת

 2069200 עלית

049597061 
046888233 

0528346429 

 רחמן יובל
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 162 מחוזיתשומרון'א נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 מול רמבם' רח פרדסיה הפועל 4375

 - תפוז ס"בי
 פרדסיה

 פרדסיה  11 הדקל
4281500 

098945023 
098988856 

0523364393 

 גילה מגיד

 ס"בי אולם מנשה הפועל 4997
 גוונים

 מנשה.א.מ

  מנשה אזורי מרכז
 איזורית מועצה
 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 בלוך יובל

 ריגלר ס"ביה פולג נתניה.ע אליצור 5128
  אלכסנדרוני' רח
 נתניה גלים נוף

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
1539882144 
0502980899 

 ברזילי
 תומר

' רח קפלן אולם חדרה מכבי 5190
 בית העצמאות

 חדרה אליעזר

 נימצן  טל
 לידי) האפרסמון

' ג 26( גולן גליה
 חדרה

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני

 פייס אולם קיסריה מכבי 5480
 צמוד)קיסריה

 (ס"לביה

 קיסריה  8. ד.ת
3088901 

0522520602 
046361178 

0522520602 

 רוזנברג
 צביקה

 כפר ישיבת הרואה כפר עח הפועל 5583
 כפר ה"הרוא
 ה"הרוא

 חדרה 22 ישוב שאר
3826124 

0462510150 
046251005 

0508289542 

 ויינברג דן

 פייס מרכז שומרון קרני ס.מ 6678
 קרני קהילתי
 שומרון

 קרני 9 הערבה
 44855   שומרון

0549000382 
0537975451 
0549000382 

 יהודה
 קוזניץ

 שלום איש אולם מתנס יונה כפר ביתר 6768
 פולג נחל' רח

 יונה כפר

 נחל ישראל ויזל
   יונה כפר 2 מישר

40300 

0505446403 
0772340958 
0505446403 

 ויזל ישראל

 משעול' רח אולם ויתקין חפר עמק הפועל 6793
 כפר הגנים

 ויתקין

  קפלינסקי ליאור
 כפר 110 373 ד.ת

 4020000 ויתקין

0543234339 
098665597 
054324339 

 ליאור
 קפלינסקי

 קיבוץ אולם חיים גבעת ע״ח הפועל 6797
 חיים גבעת

 איחוד

 חדרה 22 ישוב שאר
3826124 

046251050 
046251005 

0523438999 

 וינברג דן

 ליד קלנסווה עלי קלנסווה הפועל 6987
 אלסלארי ס"ביה

   קלנסווה 57. ד.ת
40640 

0528422824 
098781668 

0528666877 

 קשקוש
 מחמד
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 163 שרון מחוזית'א נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 אריאל ס"ביה רעננה אליצור 617

 הימים ששת' רח
 רעננה 25

 העם אחד בנימין נתן
 4321001 רעננה 1

097452235 
097422726 

0544806471 

 בנימין נתן

' רח דקל ס"ביה עירוני רעננה מכבי 1030
 רעננה 24 שברץ

. ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה  24

097744791 
097741106 

0524415893 

 ביאר אלה

 התשעה יד אולם ברק הרצליה בני 4405
 זיסו' רח

 הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 העמיר עוז

 קאנטרי אולם אורנית מכבי 4573
 אורנית

 אורנית 17 הפרג רועי
4481300 

039360559 
15339080253 

0528918100 

 קמר מיכאל

 אלי רמז אולם אדר סבא כפר הפועל 5158
 כפר  24 הורוביץ

 סבא

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 ס"מתנ אולם יאיר כוכב אליצור 5713
 יאיר כוכב

 רחוב הוכמן מוטי
. ד.ת 110 אל בית
 יאיר כוכב  630

4486400 

0504428442 
036442519 

0504428442 

 הוכמן מוטי

 ס"בי קאסם כפר קאסם כפר הפועל 6319
 ליד חדש מקיף
 בילאל מסגד

 כפר  קאסם כפר
 קאסם

0506988261 
035017285 

0506988261 

 עאמר נימר

-ממלכתי דקל שרוןה הוד מכבי 6688
 2 סאלד הנריטה

 51 ישראל נצח' רח
 4528651 השרון הוד

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 ס"ביה אולם טייבה הפועל 6756
 עתיד תיכון

 טייבה

  טייבה  592 ד.ת
404000 

097738467 
097738467 

0522437714 

 מוראד
 עאזם

 רחוב צופים 579 ד.ת תפוח כפר שומרון. א.מ אליצור 6806
 צופים 49 הזית

4685000 

0526162465 
039066411 

0526162465 

 מאיר
 ברכיה

 יסודי ס"ביה מתן מכבי 6843
 הדר' רח מתן

 מתן 78 השרון נוף
4585800 

0508883840 
039389954 

0508883840 

 דיין עמית
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 164 דן מחוזית  א נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' א עירוני תיכון אביב תל מכבי 1133

 א"ת 4 שפרינצק
 הירקון שלום עודד
 יפו-אביב-תל 293

6350429 

036474721 
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

 ס"בי אולם יהונתן ת"פ אליצור 3952
' רח עמיטל
 משורר ישעיהו

 ת"פ

 העין ראש  309. ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0544336086 

 שוקי
 גולובינסקי

' רח ברנר תיכון ברנר  תקוה פתח מכבי 4088
 ת"פ 2 ישעיהו

 פתח  8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפא

 מרכז אולם אליעזר נוה/א"ת ביתר 4519
 נווה קהילתי
 ששת אליעזר
 תל 6 הימים

 אביב

-תל 6 הימים ששת
 6753503 יפו-אביב

037300360 
036178037 

0545215532 

 צדקה יצחק

 2 האורנים' שד אפעל רמת. ס.מ 6145
 אפעל רמת

 רמת 2 האורנים' שד
 5296000 אפעל

036358496 
035352742 

0505665388 

 איתמר
 שורק

 טכניקום אורט ארז גבעתיים הפועל 6187
 בוקר שדה' רח

 גבעתיים

 גבעתיים 23 המעורר
5323402 

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן שרה

 33 הגליל אולם לידר תקווה גני מכבי 6686
 ספורט מרכז
 תקוה גני לידר

 מרכז 33 הגליל
 גני  לידר ספורט
 5590000 תקוה

037363011 
037362893 
052555619 

 רבי אלי

 במאי אחד' רח יסמין חולון הפועל 6730
 חולון 38

 חולון  5054. ד.ת
5815001 

035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 דורסמן

 גן אולם סביון.ס.א 6898
 2 השיקמים

 סביון

 סביון 8 השיקמה
5651304 

0528710912 
035355798 

0528710912 

 אוהד
 הרשברג

 דרך גוונים אולם צחי העין ראש עירוני 6904
 67 בגין מנחם

 העין אש

   העין ראש  21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544940306 

 שריה אריה

 בגין ס"בי אולם שי העין ראש עירוני 6905
 8 קנדי ון'ג'' רח

 העין ראש

   העין ראש  21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544940306 

 שריה אריה
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 165 מרכז מחוזית' א נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 צההקבו
 נס 33 הזמיר אגס ציונה נס הפועל 2533

 ציונה
 ציונה נס  273. ד.ת

7410102 
088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

 3 רזיאל דוד' רח רמלה דוד נווה אליצור 4541
 רמלה

 ויצמן רמלה עיריית
 רמלה 1

089771730 
08-9771415 
0528510739 

 רון ניסים

 נצר  סרני נצר קיבוץ סרני נצר ץקיבו סירני נצר הפועל 4599
 70395   סירני

089278110 
089278155 

0547617177 

 פפקין מליק

 שיין מקס דנן מיקו רחובות 20 מלצר רחובות אליצור 5097
 7666605 רחובות 5/5

089213058 
089213058 

0542323275 

 דנן מיקו

 ס"בי אולם חן שהם מכבי 5671
 רחוב יהלום
 שוהם24 הקשת

 שוהם  958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור עופר

" כרמים" אולם חצב צ"ראשל מכבי 5704
 4 שומרה רחוב

 לציון ראשון

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7572021 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 ביאליק ס"בי לוד אליצור 6395
 לוד 4 קפלן' רח

 לוד 5 הפרחים
7140905 

0505212621 
035740293 

0508780677 

 פרידמן רז

 נס 46 נורדאו ארז ציונה נס הפועל 6760
 ציונה

 089402844 ציונה נס  273 ד.ת
089401997 

0543344447 

 מזרחי יניב

 21 בגין מנחם דגן בית מכבי 6763
 דגן בית

 1 דגן בית 1 שבזי
 5020000 דגן בית

0503333991 
039601472 

0503333991 

 אביסרור
 יורם

 מפעל אולם רעות מכבים א"ת מכבי 6781
 רעות הפיס
 מור תיכון

 645 נטופה הר
 71908   מכבים

0524332374 
089264147 

0524332374 

 כהן נמרוד

 מייזל שוש הבילויים גדרה מכבי 7004
 21 כצנלסון,

 גדרה

   גדרה  60 ד.ת טל
70700 

 
0508913395 

 רווח סהר
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 166 ם-י וזיתמח' א נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ספורט אולם יהודה מטה הפועל 148

 קיבוץ הרטוב
 צרעה

 מטה. א.מ קאחו עוזי
 שמשון. נ.ד  יהודה

9970000 

0527250829 
029958630 

0507977088 

 קאחו עוזי

 דנמרק ס"ביה ירושלים הפועל 187
 דהיהו' רח

 ם"י 26 הנשיא

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 קהילתי מרכז ירושלים זיו אסא 342
 ומרקס זיו ש"ע

 הרצל שדרות
137 

 הכרם בית ס"מתנ
 ד.ת הרצל שדרות

 ירושלים 137 3149
9622818 

025020733 
026427612 

0523825800 

 מצגר רפי

 הראל תיכון ירושלים הראל הפועל 767
 6 החוצבים רחוב

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 שדרות אולם עציון גוש אליצור 5078
 1 דוד המלך
 אפרת

 צפון. נ.ד ברק אלדד
 כפר קיבוץ  יהודה
 9091200 עציון

029932936 
029933549 

0524485685 

 ברק אלדד

 פולינסקי אורט רושליםי ר"בית 5275
 5 רינגלבלום' רח

 ם-י היובל קרית

 אור 31 ניצן גפן גבי
 6050220 יהודה

0523568333 
0 

0523568333 

 גפן גבי

 רחוב אולם חשמונאים אליצור 5910
 1 הארבל

 חשמונאים

 2/17 ם"רמב רחוב
 7312700 חשמונאים

089766742 
089768019 

0544495025 

 רועי שרוני

 6 התאנה' רח זאב.ג רושליםי אליצור 5935
 גבעת( פיס מרכז)

 זאב

 אנילביץ קרביץ ניצן
  היובל קרית 12

 96624   ירושלים

0585022200 
025639246 

0585022200 

 ניצן קרביץ

 מאוחדת היכל זאב.פ  ירושלים הפועל 6511
 זאב. פ גל' רח

 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 1נעמת אבא שמש בית אליצור 6711
 בית עירוני אולם
 שמש

 בית 11/39 העליה
 99000   שמש

054557034 
0765455066 

054557034 

 קריאף אפי

 089768208 אורנים כפר 5 היער האורנים כפר האורנים כפר. כ 6805
089768207 

0547659376 

 רמו'גיז
 שוכמן

 לוד 21 אפריים לוזון שעלבים ישיבת שעלבים/גזר הפועל 6880
7128365 

0547799088 
15337623564 

0547799088 

 שמעון אסי

 בית אולם חשמונאי/גזר הפועל 6881
 מועצה חשמונאי
 גזר איזורית

 לוד 21 אפריים לוזון
7128365 

0547799088 
15337623564 

0547799088 

 שמעון אסי

 אורט ס"ביה רם.ג ירושלים הפועל 6964
 רם גבעת מכללה

 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139000 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 

 

  



127 

 

 167 דרום מחוזית' א נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ראש רחוב אולם אשדוד אליצור 711

' ט איזור פינה
 אשדוד

 השקמה אמסלם ניר
 7835823 אשקלון 36

0779500673 
077950673 

0542473732 

 אמסלם ניר

 בית גבים קיבוץ הנגב שער הפועל 721
 הנגב שער חינוך

 ספורט מחלקת
. נ.ד  הנגב שער.א.מ

 אשקלון חוף
7916700 

0779802782 
086893991 

0547919923 

 מוספי ערן

 ניר ספורט אולם יבנה.ח/יבנה.ק אליצור 1005
 גלים

 ס"מתנ שלם אסי
 אבטח.נ.ד  יבנה לחב

7986000 

088622101 
088535383 

0532394813 

 שלם אסי

  יואב איזורית מועצה גת קיבוץ צפית/יואב הפועל 1509
 7983500 יואב

088500777 
086871145 

0525808113 

 שחר שגיב

- ניצן ספר בית אשקלון חוף הפועל 4237
 ניצנים קיבוץ

 חוף איזורית מועצה
 הדר בת  אשקלון

7910300 

0503444800 
086775561 

0503444800 

 אסרף ברק

 ביס אולם כוכב אשקלון. ס.א 5486
' רח, כרמים
 מעלה

 אשקלון,הגת

 מרכז רחמים דני
 14 נאות מסחרי

 7810000 אשקלון

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים דני

 ס"ביה אולם מרכז ברנר הפועל 5877
 קדרון אור בית

 מושב 33 דרי אבי
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי אבי

 7 שבזי רחוב אלון יבנה  אליצור 6280
 יבנה

 יבנה 27 האלון
8101307 

0 
89437714 

0549458762 

 דוד שאול

 תיכון אולם יבנה גן מכבי 6651
' רח רבין אורט

 יבנה גן חלמיש

 גן 7 7 השיטה רחוב
 יבנה

088674007 
088674007 

0526261007 

 אמית יואל

 רתמים ס"ביה דקל אשדוד מכבי 6832
 22 חזקיה המלך

 אשדוד

 ד.ת 10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  28

088668829 
088668829 
052661034 

 זוהר יאיר

' א מקיף אולם איתו אשקלון אליצור 6976
 צבי בן' רח

 אשקלון

 212 ד.ת 8 צהל
 אשקלון 8 אשקלון

7810102 

0542479992 
089302681 

0522717445 

 אבישר
 מרסיאנו
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 168 נגב  מחוזית' א נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' רח גאון אולם דימונה מכבי 512

 דימונה 1 הגפן
 אמסלם אבי

 37 אקליפטוס
 8608728 דימונה

086572358 
086572358 

0526484055 

 אמסלם אבי

 צבי' רח ירוחם ימכב 3486
 207 בורנשטיין

 ירוחם

. ד.ת בורשטיין צבי
 8055001 ירוחם  73

086580151 
086580324 

0502533352 

 וסקר אלירן

 ליד כלנית אולם אשכול הפועל 4026
 נופי תיכון ביס

 א.מ הבשור
 אשכול

  אזורית מועצה
 8546500 אשכול

089929110 
089929189 

0547919202 

 אשחר רינות

 עומר תיכון עומר ועלהפ 4530
 (התעשיה פארק)

 עומר  1413. ד.ת
8496500 

086291177 
0773294325 
0536484177 

 זפרני עמי

' שד אלון אולם מטיילי אילת הפועל 4890
 אילת התמרים

 אילת  110.ד.ת
8810002 

0509731134 
086367166 

0509731134 

 מלול יוסי

 הפיס מפעל בית להבים הפועל 5433
 להבים

 29 הורד' רח ס"מתנ
 8533800 להבים

086578079 
086510936 

0502769304 

 שוורץ שרון

 ספורט אולם נגב רמת הפועל 5640
 גוריון בן מדרשת

 בוקר שדה.ק

. א.מ הראל דרור
. נ.ד  הנגב רמת

 8551900 חלוצה

086564192 
086558737 

0525450555 

 הראל דרור

  63. ד.ת 28 יאיר בן ערד 14 יאשיהו ערד הפועל 6138
 8902440 ערד

089551530 
089952038 

0505559406 

 דוף יאן

 נ ד ספיר אולם ערבה הפועל 6635
 ערבה

 ערבה ס"מתנ רונאל
 מרכז  ערבה נ.ד

 8682500 ספיר

086592260 
086592259 

0522392727 

 לין יוסי

 גולומב' רח אופקים הפועל 6908
 אופקים18

 0777905308 אופקים 55 ירמיהו
089960251 

0502022961 

 דיין מאיר
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 201 צפון לאומית' ב נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 18 פינסקר' רח אתא קרית אליצור 1129

 אתא קרית
 אתא קרית  217. ד.ת

2810101 
046895048 
046894157 

0523301367 

 נפתלי
 בנטוב

 בן' רח פיס אולם עוןטב קרית הפועל 2176
 טבעון קרית צבי

 כצנלסון אבני עמית
  טבעון קרית 37

360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית

' רח ס"ביה אולם חיפה מכבי 4180
 חיפה19 ביכורים

 ביכורים,  6287. ד.ת
 3106201 חיפה  19

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

' רח ס"ביה אולם רמלכ חיפה מכבי 4181
 חיפה19 ביכורים

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 מושב אולם יזרעאל עמק הפועל 4300
 נהלל

 עפולה  90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 ס"ביה אולם יעקב זכרון מכבי 4504
 נילי דרך נילי

 יעקב זכרון

  50. ד.ת ויינריב ברק
   השיטה בית קיבוץ
10801 

0526611771 
046388074 

0526611771 

 וינריב ברק

 גשר קיבוץ אולם אשר מטה הפועל 4689
 רחוב הזיו

 הראשונים

 הספורט מחלקת
 אשר מטה ס"מתנ

 קיבוץ  מע גליל נ.ד
 2280800 עברון

049109004 
049828483 

0506952126 

 מנצור גל

 בית וינקור לירן חרוד עין אולם מעיינות/גלבוע ועלהפ 5035
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

' רח אבישי אולם מוצקין קרית מכבי 5903
 אלון יגאל

 .מוצקין קרית4

 היכל משה גרוסמן
 רחוב גושן הספורט

 מוצקין קרית 4 דקר
2624234 

048763090 
048756111 
050778329 

 הבר אלי

 הספורט היכל צפת עליון גליל הפועל 6202
 בלום כפר

 נ.ד הספורט עמותת
  עליון גליל  עלי גליל

120000 

046816398 
046816661 

0502222007 

 איתי
 ירושלמי

 קהילתי מרכז הכרמל חוף הפועל 6318
 חוף ב"מיר

 הכרמל

  הכרמל חוף. א.מ
 כרמל עין קיבוץ

3086000 

049549234 
049840833 

0522244198 

 שרית
 אריאל

 ס"בי אולם ירדן תבור גליל הפועל 6329
 ירח בית מקיף
 כנרת קיבוץ

  הירדן עמק נ.ד
'  ב דגניה קיבוץ

151300 

046755875 
046755613 

0542109400 

 רם ראובן
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 202 שרון לאומית ב נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' רח שרת ס"ביה חנה פרדס מכבי 414

 פרדס מלאכי
 חנה

 כנה מרכז אשכולי רן
/ חנה פרדס  מאיר

 3711101 כרכור

046378551 
046377368 

0508195395 

 שוסטר דוד

 ,אלון אולם אריק השרון רמת. ס.א 629
, 12 השפלה רחוב
 השרון רמת

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

 הפארק לב אולם רעננה מכבי 678
 3 שטרן יאיר' רח

 רעננה

. ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה  24

097744791 
097741106 

0524415893 

 ביאר אלה

 עמל אולם יורם חדרה מכבי 1059
 מדעים

' רח ואומנויות
 חדרה אורה באר

 נימצן  טל
 לידי) האפרסמון

 חדרה' ג 26( יהגל
3824129 

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני

 שלום איש ב ט ח יונה כפר ביתר 3431
 כפר פולג נחל
 יונה

 יונה כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל ויזל

, רמון אילן ביס מרכז נתניה.ע אליצור 4174
 חטיבת' רח

 8 אלכסנדרוני
 יהנתנ

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ברזילי
 תומר

 רחוב רבין אולם השרון הוד מכבי 4292
 הוד 15 פשוש

 השרון

 נצח עוואד עמי
 הוד 51 ישראל
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 היובל אולם סבא כפר הפועל 4458
 51 אזר ברחו
 סבא כפר

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 חינוך קרית השרון לב הפועל 4585
 השרון לב דרור

 מושב  374. ד.ת
 4069100 חרות

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן גבי

 גוריון בן אולם הרצליה בני 4733
 13 עזרא אבן

 הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז

 עמק רופין אולם חפר עמק הפועל 5204
 חפר

 קפלניסקי ליאור
 כפר  373. ד.ת

 4020000 ויתקין

0543234339 
098665597 

0543234339 

 ליאור
 קפלינסקי

, גוונים ב"חט צורן קדימה מכבי 5396
 הדקל רחוב

 קדימה

 צורן 15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

 חיים
 קאופמן
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 203 מרכז לאומית' ב נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 בן שלום אולם ג"ר בליך עירוני 681

 רמת 15 אליעזר
 גן

 גן רמת 43 אליעזר בן
 גן רמת 43 52290

5229051 

036771741 
036771741 
036771741 

 ארליך עופר

 מרכז אולם תקוה פתח מכבי 1143
' רח עולמות

 ת"פ 10 שולזינגר

 פתח  8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפא

 רימונים אולם אונו קרית עירוני 1306
 5 יהודה בר' רח

 אונו קרית

 ל"צה העתיד דור
 אונו קרית 104

5545173 

0528289398 
035274433 

0528289398 

 חדאד רמי

 תלם אולם גבעתיים ג"ר  הפועל 2860
 5 צביה סמטת

 גבעתיים

 23 המעורר דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן שרה

 רחל רודריגז שמעון מודיעין 2 צאלון מודיעין עצמה 3019
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

 לב אולם חרוב ציונה נס הפועל 3823
 דוד המושבה

 נס 26 אלעזר
 ציונה

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

 עמית ס"ביה צ"ראשל שקד מכבי 4166
 בן' שד עמל

 46גוריון
 צ"ראשל

 גולדה מכבי בית
 אשוןר 21 מאיר
 7572021 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

, המשתלה אולם אביב תל הפועל 4233
 ארגוב סשה' רח
 א"ת 43

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן רמי

 מודיעין רחוב מודיעין חבל הפועל 4279
 שוהם,10

 בליסטרא רבקה
 שוהם 10 מודיעים
6083210 

039722808 
039722871 

0522316363 

 רבקה
 בליסטרא

 במאי אחד' רח חולון רן הפועל 4308
 חולון 38

 חולון  5054. ד.ת
5815001 

035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 דורסמן

' רח יוסף הדר אביב תל מכבי 5018
 א"ת 6 שיטרית

 הירקון שלום עודד
 יפו-אביב-תל 293

6350429 

036474721 
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

 מורשת ס"ביה שמואל גבעת אליצור 6308
' רח,נריה

 גבעת 80 הזיתים
 שמואל

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

 בגין ס"בי אולם ניב העין ראש עירוני 6366
 8 קנדי ון'ג'' רח

 העין ראש

   העין ראש  21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544940306 

 שריה אריה
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 204 דרום לאומית' ב נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 דנמרק ס"בי ירושלים  הפועל 918

 יהודה' רח,
 ירושלים הנשיא

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

' רח אמית ס"בי רחובות שלומי מכבי 921
 רחובות הלחי

 10/3 בוטינסקי'ז
 7648805 רחובות

0546098080 
086339034 

0509409778 

 רון
 וורוטיצקי

 מרדכי' ד מקיף ש"ב/שבע באר הפועל 2156
 באר 10 מקלף

 שבע

 גדי עין ברמי אבי
 שבע באר 15/17

8481021 

0777645123 
0773182004 
0508255245 

 ארזי כפיר

" העמית" ס"ביה ורד צ"ראשל מכבי 2995
 גוריון בן' שד

 צ"ראשל

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7502501 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 ס"מתנ אולם אפרת עציון.ג אליצור 3889
 הגבעה עציון גוש

 הצהובה

 צפון. נ.ד ברק אלדד
 פרכ קיבוץ  יהודה
 9091200 עציון

029937999 
029938618 

0524485685 

 ברק אלדד

 הספורט היכל יבנה אליצור 4145
 קליין רלף ש"ע

 יבנה 22 הדוגית

 יבנה  232. ד.ת
8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד שאול

 ס"ביה אולם אשדוד מכבי 4149
 רחוב' ח מקיף
 אבינועם בן ברק

 אשדוד 10

 דודהג זוהר יאיר
  28. ד.ת 10 העברי
 77100   אשדוד

088668829 
088668829 
052661034 

 זוהר יאיר

 ס"ביה אולם ברנר הפועל 4201
 קדרון אור בית

 33 דרי אבי דרי אבי
 קדרון מושב

7079500 

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי אבי

 נעמי ס"בי אולם יבנה גן הפועל 4228
 שמר

 גרינברג.צ.א

   יבנה גן  34. ד.ת
70800 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר ארז

' רח אולם חצב ציונה נס הפועל 4250
 אוסקר
 נס1שינדלר

 ציונה

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

', ב מקיף ס"ביה אשקלון. ס.א 4373
 צבי בן שדרות

 אשקלון

 רחמים דני ספורט
 נאות מסחרי זמרכ

 7810000 אשקלון 14

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים דני

 רחל רודריגז שמעון מודיעין 2 צאלון מגינים מודיעין עצמה 5023
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

 תיכון אולם יבנה גן מכבי 5690
' רח רבין אורט

 יבנה גן חלמיש

. ד.ת 7 השיטה רחוב
 יבנה גן  1715

7080000 

088674007 
088674007 

0526261007 

 אמית יואל
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 205 צפון' ב נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ניר קיבוץ אולם מרכז  גלבוע הפועל 3445

 דוד
 בית וינקור לירן

  145 ד.ת, השיטה
 השיטה בית קיבוץ

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 הספורט אולם כרום אל ד'מג הפועל 4259
 כרום אל ד'מג

  כרום דל'מג 44 ד.ת
 כרום אל דל'מג

2019000 

0732041369 
0733728730 
0542270136 

 חיר בדראן

 בית קבוץ אולם מזרח  גלבוע הפועל 4836
 אלפא

 בית וינקור לירן
  145 ד.ת, השיטה

   השיטה בית קיבוץ
10801 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 רקפת אולם כרמיאל הישגי 5634
 7 אסיף

 125/8 עציוני חטיבת
 2192653 כרמיאל

049983829 
049983829 

0524301900 

 גיא כהן

 בנדל בית אולם תבור ירדן הפועל 5950
 צמח

 עמק נ.ד רם ראובן
 דגניה קיבוץ  דןהיר

 1513000' ב

046755875 
046755613 

0542109400 

 רם ראובן

  הירדן עמק נ.ד תבור כפר אולם תבור כפר ירדן הפועל 6273
' ב דגניה קיבוץ

1513000 

046628217 
046628218 
053563681 

 ארי
 מובסוביץ

 גליל  עליון גליל נ.ד שמיר קיבוץ צעירים עליון.ג הפועל 6776
 120000  עליון

046816663 
046816661 
050222200 

 איתי
 ירושלמי

 ס"ביה אולם טבריה עירוני.כ.מ 6782
' רח תחכמוני

 טבריה 1 י"רש

 0507736800 טבריה  2108. ד.ת
046716833 

0507736800 

 עמרם
 אלמלם

. ד.ת, השיטה בית גבע קיבוץ מערב  גלבוע הפועל 6931
   השיטה בית  145

10801 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 מושב דדו אולם דדו גלבוע הפועל 6932
 ברק

 145 השיטה בית
   השיטה בית קיבוץ
10801 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן
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 206 עמקים-ב נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 אולם קיבוץ ומגיד הפועל 1308

 הזורע
. א.מ איזורית מועצה
  90006. ד.ת, מגידו
 1812000 עפולה

049598507 
049598400 

0524703990 

 קלס יאיר

 מושב אולם נהלל יזרעאל  הפועל 5564
 נהלל

 עפולה  90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 עפולה  90000. ד.ת תשמשי אולם שמשית יזרעאל.ע הפועל 6048
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 גורן אולם גבת/יזרעאל עמק הפועל 6379
 קיבוץ יזרעאל

 מזרע

 עפולה  90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 33 אלונים יוקנעם הפועל 6483
 עלית יקנעם

 יקנעם  648 ד.ת
 20692   עלית

049597061 
046888233 

0528321535 

 רחמן יובל

 49 טוב שם הבעל נופית אולם נופית זבולון הפועל 6706
 28000   אתא קרית

048478117 
048478127 

0526595877 

 אלימלך דני

 יערת ס"ביה העמק מגדל הפועל 6750
 מגדל העמק
 העמק

 מגדל  398 ד.ת
 2310301 העמק

046443059 
046540438 

0543260230 

 חיים בן נתן

 ס"ביה אולם טבעון מרנין הפועל 6879
' רח אורט תיכון

 קרית כצנלסון
 טבעון

 קרית 37 כצנלסון
 36000   טבעון

049833335 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית

 ביניים חטיבת שלום אתא קרית אליצור 6882
 אתא.ק ב רוגוזין

 רבין יצחק דרך

 052330136 אתא קרית  217 ד.ת
153523301367 

0523301367 

 בן נפתלי
 טוב

 ס"בי אולם צעירים משגב הפועל 6982
 שכניה יסודי

 איזורית מועצה
 משגב  משגב

2017900 

049902013 
049902393 

0547739773 

 מרקו אסף
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 207 חיפה' ב נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 מקיף ס"ביה נשר הפועל 5046

' רח נשר תיכון
 ל"צה

 נשר  286. ד.ת
3660201 

048212889 
048212889 

0543004110 

 מרצלו
 אלנבוגן

 הספורט אולם ח"ק/חיפה הפועל 5050
 אליעזר קרית

 16 ל"צה' רח

 הים דרך ריבקין דני
 חיפה 30

0526996988 
0732928339 
0526065469 

 ניניו אבי

 גשר קיבוץ אולם וןאל/אשר מטה הפועל 5308
 רחוב הזיו

 הראשונים

 אשר מטה ס"מתנ
 קיבוץ  מע גליל נ.ד

 25206   עברון

049109004 
049828483 

0506952126 

 מנצור גל

 הספורט היכל ביאליק קרית מכבי 5708
' רח רקפות
 קרית 3חיננית

 ביאליק

 קרית  1333 ד.ת
 2711301 ביאליק

048756766 
048772885 

0527272501 

 שהמ פנחס

 אליעזר ק אולם בק חיפה  הפועל 5762
 15 ל"צה' רח

 חיפה

 חיפה 30 הים דרך
3474129 

0526696988 
0732928339 
0526065469 

 ניניו אבי

 סביונים אולם מתנס  ים קרית  מכבי 5908
 האילנות רח

 ים קרית

 048750678 ים קרית  560 ד.ת
048743945 

0535222372 

 טל שלומי

 הספורט מרכז םחיי קרית מכבי 6078
 חיים קרית אילן

 1 צייטלין

 חיים קרית  17. ד.ת
2610301 

0777080182 
0777080182 
0542124669 

 איציק
 אוחנה

 קהילתי מרכז מירב-הכרמל חוף הפועל 6646
 חוף ב"מיר

 הכרמל

 חוף. נ.ד, כרמל עין
 עין קיבוץ  הכרמל

 3086000 כרמל

049549234 
049840833 
052224419 

 שרית
 אריאל

 בית  צפוני אולם נהריה הפועל 6863
 נהריה עמל ספר

 43 43 הגעתון שדרות
 2242022 נהריה

049513065 
049513066 

0528288563 

 ישראל
 בליט

' רח פיס אולם הכרמל טירת הפועל 6984
 טירת ויצמן

 הכרמל

 אליקו קורקוס
 טירת 43 בוטנסקי'ז

 3902014 הכרמל

046573554 
048581076 

0508213832 

 ואליק
 קורקוס
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 208 חדרה-ב נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' רח בגין אולם צפון נתניה אליצור 3345

 פולג 4 גור מוטה
 נתניה

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ברזילי
 תומר

' רח מכבי אולם החדר מכבי 4738
 הימים ששת

 אחד פינת חדרה
 העם

 נימצן  טל
 לידי) האפרסמון

' ג 26( גולן גליה
 3824129 חדרה

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני

 ס"ביה אולם תפוז יהודה אבן ס.מ 6174
 יהודה אבן בכר

   יהודה אבן 1 שבזי
40500 

098910070 
098912032 

0508213784 

 בן רותם
 לי רורד

 קיבוץ אולם חיים.ג/חפר עמק הפועל 6574
 חיים גבעת

 איחוד

 ישוב שאר ויינברג דן
 3826124 חדרה 22

0462510150 
046251005 

0523438999 

 ויינברג דן

' רח מכבי אולם מזרח חדרה מכבי 6675
 הימים ששת

 אחד פינת חדרה
 העם

 לידי) האפרסמון
' ג 26( גולן גליה

 3824129 חדרה

046247323 
046247323 
052340474 

 קוזניץ בני

 ס"ביה אולם נילי יעקב זכרון מכבי 6720
 נילי דרך נילי

 יעקב זכרון

   השיטה בית  50 ד.ת
10801 

0526611771 
046388074 

0526611771 

 וינריב ברק

 פיס מרכז נשרים חנה פרדס מכבי 6753
 רח  אלישבע

 חנה רעותפרדס

  מאיר כנה מרכז
  כרכור/ חנה פרדס

371110 

046377368 
0463877368 
0508195395 

 שוסטר דוד

 פיס אולם בקה מכבי 6789
 אבו' רח קהילתי

 אל בקה נאר
 גרביה

 אל בקה  164. ד.ת
 30100   גרביה

0502554055 
046210906 

0508554055 

 יחיא
 כתאנה

 ס"ביה אולם פחם אל אום מכבי 6861
 אום מקיף תיכון

 פחם אל

 352 ד.ת, מיל'ג חסן
  פחם אל וםא 2

300100 

046312318 
046312318 

0504312318 

 מחמוד
 בארין'ג

 העצמאות אולם עדה.ג בנימינה הפועל 6910
 בנימינה 32

 0773002868 בנימינה  229 ד.ת
0773012868 
0542203639 

 צדקה עופר
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 209 שומרון-ב נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 בית מול ם"רמב פרדסיה הפועל 1179

 תפוז ספר
 פרדסיה

 פרדסיה  11 הדקל
4281500 

098945023 
098988856 

0523364393 

 גילה מגיד

 ס"מתנ אולם יאיר כוכב אליצור 1892
 יאיר כוכב

 רחוב הוכמן מוטי
. ד.ת 110 אל בית
 יאיר כוכב  630

4486400 

0504428442 
036442519 

0504428442 

 הוכמן וטימ

' רח בגין אולם דרום נתניה.ע אליצור 4173
 פולג 4 גור מוטה
 נתניה

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ברזילי
 תומר

 קליין רלף אולם יהודה אבן. ס.מ 4588
 אבן השרון' רח

 יהודה

 יהודה אבן 1 שבזי
4050461 

098910070 
098912032 

0508213784 

 בן רותם
 דרור

 ס"ביה אולם צורן קדימה מכבי 5754
 בכניסה יובלים
 לצורן

 צורן 15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

 חיים
 קאופמן

 ס"ביה אולם ח"ע יצחק בית הפועל 5825
 יצחק בית

 מושב מקומי ועד
   יצחק בית  יצחק בית

42920 

0773248694 
0773248694 

052744353 

 פרי טל

 מרכז אולם חפר בת/ח"ע הפועל 5859
 חפר בת קהילתי

  1350 ד.ת 88 חצב
 42842   חפר בת

0522648908 
098780988 

0543234339 

 יובל
 צימרמן

' רח ויתקין ויתקין חפר עמק הפועל 6253
 המשעולים

 הגנים משעול

 כפר  373. ד.ת
 4020000 ויתקין

0543234339 
098665597 

0543234339 

 אורלי
 קפלינסקי

 היכל אולם צורן/ מונד תל מכבי 6276
' רח ספורט
 מונד תל השקד

 צורן 15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

 חיים
 קאופמן

 שלום איש אולם מתנס יונה כפר ר"בית 6300
 פולג נחל' רח

 יונה כפר

 יונה כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל ויזל

 חינוך  קרית תאנה השרון לב הפועל 6447
 השרון לב דרור

 חרות מושב  374 ד.ת
4069100 

097964076 
097967957 
052661826 

 גולן גבי

 בית מושב אריה השרון חוף הפועל 6480
 יהושוע

 קיבוץ שורר יניב
 שפיים קיבוץ  שפיים

6099000 

0529544791 
098919130 

0529544791 

 כרטריי ארז
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 210 שרון' ב נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' רח דקל ס"ביה דקל רעננה מכבי 345

 רעננה 24 שברץ
. ד.ת הספורט רשות

 4310001 רעננה  24
097744791 
097741106 

0524415893 

 ביאר אלה

 אלי רמז אולם אגס סבא כפר הפועל 1909
 כפר  24 הורוביץ

 סבא

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 בית מושב השרון חוף הפועל 3843
 יהושוע

 קיבוץ שורר יניב
 שפיים קיבוץ  שפיים

6099000 

0529544791 
098919130 

0529544791 

 רייכרט ארז

 אריאל ס"ביה רעננה אליצור 4141
 הימים ששת' רח
 רעננה 25

 העם אחד בנימין נתן
 4321001 רעננה 1

097452235 
097422726 

0544806471 

 הגר בנימין

' רח אלון יגאל הדר  השרון הוד מכבי 4539
 הוד 46 משאבים

 השרון

 נצח עוואד עמי
 הוד 51 ישראל
 4528651 השרון

0523139139 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

- נבון ופירהא דולב סבא כפר הפועל 5496
 2 הנביא  עובדיה

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 התשעה יד אולם עוז הרצליה בני 6206
 זיסו' רח

 הרצליה

, הרצליה, 24 י"רש
 הרצליה  5553

099506673 
099348247 

0505686381 

 עמירה עוז

 הדר רחוב מתן מכבי 6229
 יסודי ס"ביה

 מתן 78 השרון נוף
4585800 

0508883840 
039389954 

0508883840 

 דיין עמית

 אלפי 3 כרכום מנשה אלפי מכבי 6644
 מנשה

 כרכום קהילתי מרכז
  מנשה אלפי  3

448510 

097925511 
097925713 

0547402673 

 שרון גיא

 ,אלון אולם אביב השרון רמת. ס.א 6717
, 12 השפלה רחוב
 השרון רמת

 תרמ 41 ביאליק
 472063  השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

 ס"מתנ אולם אריאל הפועל 6748
 5 העצמאות' רח

 אריאל

 7 הדקל לוי מוטי
 4074307 אריאל

039368778 
039368778 

0505327530 

 לוי מוטי

 ס"בי קאסם כפר קאסם כפר הפועל 6936
 ליד חדש מקיף
 בילאל מסגד

  78ד.ת קאסם כפר
 48801   סםקא כפר

0506988261 
035017285 

0506988261 

 עאמר נמר
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 211 דן' ב נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
, עלומים אולם אלון השרון רמת ס.א 3944

 שבטי' רח
 פינת ישראל
 .ש"רמה, המעלה

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

 סטלמך אולם בניה ת"פ אליצור 4839
 4 ציפורי' רח

 תקוה פתח

 העין ראש  309. ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0544336086 

 שוקי
 גולובינסקי

 פייס מרכז מונוסון נווה. ס.א 4934
 1 שוהם קהילתי

 מונוסון נווה

 60 ברקת קאשי רוני
 מונסון נוה 60

035336551 
035334302 

0504344222 

 קשי רוני

' רח סמדר אולם דרור הרצליה בני 5512
 160 וינגייט

 פיתוח הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז

 קאנטרי אולם אורנית מכבי 5824
 אורנית

   אורנית  17 הפרג
44813 

039360559 
15339080253 

0528918100 

 קמר אלמיכ

' רח רביבים תקווה גני מכבי * 5851
 גני, 10 התבור
 תקוה

 מרכז -33 הגליל
 תקוה גני  לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0525556193 

 רבי אלי

 ס"בי אולם ת"פ עמישב ג"הד. ס.מ 6224
' רח עמיטל
 משורר ישעיהו

 ת"פ

 העין ראש  309. ד.ת
4810301 

0544336086 
036097168 

0544336086 

 טובל אלעד

' רח ברנר תיכון אמיר ת"פ מכבי 6315
 ת"פ 2 ישעיהו

 פתח  ת"פ 8126 ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפה

 הרצליה גימנסיה דרום א"ת מכבי 6322
 106 בוטינסקי'ז
 א"ת

 036474721 אביב תל 293 הירקון
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

 אולם צביה תקוה פתח אליצור 6603
 הרב' רח,מכבים

 ת"פ פינטו

 העין ראש  309. ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0544464590 

 שוקי
 גולובינסקי

' רח - שבזי אולם רויטל העין.ר עירוני 6903
 ראש, 91 שבזי
 .העין

   העין ראש  21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544940306 

 שריה אריה

 רימונים אולם אונו.ק עירוני 6915
 5 יהודה בר' רח

 אונו קרית

 ל"צה העתיד דור
 אונו קרית 104

5545173 

0528289398 
035274433 

0528289398 

 חדאד רמי

מגרש פתוח *  
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 212 אביב תל  -ב נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' רח נווה מרום דרום גן רמת עירוני 2547

 90 איש חזון
 גן רמת

 ג"ר 43 אליעזר בן
 גן רמת 43 עופ אצל)

5229051 

036771741 
036771741 
036771741 

 ארליך עופר

 גמנסיה ס"ביה צפון אביב תל מכבי 3084
' רח הרצליה

 106 בוטינסקי'ז
 א"ת

 הירקון שלום עודד
 יפו-אביב-תל 293

6350429 

036474721 
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

' רח פיס אולם יהודה אור ה.ל.ע 3921
 אור 9 החצב
 יהודה

 יהודה אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 

0522760588 

 בן מוטי
 בסט

 38 במאי אחד ליאון חולון  הפועל * 4309
 חולון

 חולון  5054 ד.ת
5815001 

035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 מןדורס

 טכניקום אורט ג"ר גבעתיים הפועל 4518
 בוקר שדה רחוב

 גבעתיים

 23 המעורר דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן שרה

 1 נחום מגרש גש גן רמת אליצור * 4600
 שמואל גבעת
 מרחב מתנס

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

 ספורט אולם אוסישקין/א"ת הפועל 4930
 שרגא אביב

 רמת 3 פרידמן
 אביב

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן רמי

 2 האורנים' שד אפעל רמת. ס.מ 5658
 אפעל רמת

 רמת 2 האורנים' שד
 5296000 אפעל

036358496 
035352742 

0505665388 

 איתמר
 שורק

, רימונים ס"ב עתיד אונו.ק עירוני 5749
 5 יהודה בר' רח

 אונו קרית

 ל"צה העתיד דור
 אונו קרית 104

5545173 

0528289398 
035274433 

0528289398 

 חדאד רמי

 33 הגליל אולם לידר תקוה גני מכבי 6111
 ספורט מרכז
 תקוה גני לידר

 מרכז -33 הגליל
 תקוה גני  לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0525556193 

 רבי אלי

 הספר בית אולם ירוק א"ת הפועל 6668
 הירוק הכפר
 השרון רמת

 036960450 אביב תל 5 יקנעם
036960440 

0505357978 

 כהן רמי

 כביר סמטת' רח א"ת יהודה בני * 6846
 שכונת(מגרש)4

 תל,התקווה
 .אביב

  אביב תל 9123 ד.ת
 61092   אביב תל

036878277 
036878736 
050546128 

 סולמי אהוד

מגרש פתוח *  
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 213 מרכז'  ב נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ספורט אולם ים בת מכבי 1985

' רח מילטון
 ים בת 6 הדקל

 ים בת  2341. ד.ת
5912301 

035539866 
035539866 

0543975569 

 מחלוף איתן

 38 במאי אחד חולון דקל ועלהפ * 4310
 חולון

 חולון  5054. ד.ת
5815001 

035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 דורסמן

 ניצנים אולם שהם מכבי 4578
 שהם 6 צורן

 שוהם  958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור עופר

 פיס טוטו אולם אזור הפועל 4855
  4 השקמה רבין
 אזור

 אזור 17 שדה יצחק
5801103 

035507101 
035563484 

0522550004 

 גבע שמוליק
 כהן

 ס"ביה אולם הדס צ"ראשל מכבי 5121
' רח אלון יגאל
 אלון יגאל

 צ"ראשל

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7572021 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 מודיעין  51. ד.ת מודיעין 6 ראובן מודיעין  אליצור * 5216
7171001 

089752210 
089768019 

0544495025 

 רועי שרוני

 נס 33 הזמיר רימון ציונה נס הפועל 5341
 ציונה

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

 21 בגין מנחם דגן בית מכבי 5932
 דגן בית

 דגן בית 1 שבזי
5020000 

0503333991 
039601472 

0503333991 

 יורם
 אביסרור

  סרני-נצר קיבוץ סירני נצר קיבוץ סרני-נצר  הפועל 6184
   סירני נצר קיבוץ
70395 

089278110 
089278155 

0547617177 

 מיליק
 פפקין

 מדעים תיכון לוד הפועל 6211
 שפירא' רח
 לוד35

   ים בת  4/11 פנקס
59482 

089279635 
089207118 

0544404980 

 חן פיני

 מפעל אולם מכבים  תא מכבי 6432
 רעות הפיס
 מור תיכון

 645 נטופה הר
 717990  מכבים

089264147 
089264147 

0524332374 

 כהן נמרוד

 באר 1 התאנה יעקב באר עצמה 6890
 ס"ביה ליד יעקב
 י"רשב

 באר 44 13/44 שאנס
 70300   יעקב

0502030216 
089208387 

0502030216 

 אביב ירון

פתוחמגרש  *  

 

 

  



142 

 

 214 ירושלים' ב נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 מאוחדת היכל ם"י זאב פסגת הפועל 555

 זאב. פ גל' רח
 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 רחוב אולם חשמונאים אליצור 670
 1 הארבל

 חשמונאים

 רחוב רועי שרוני
 2/17 ם"רמב

 7312700 חשמונאים

089766742 
089768019 

0544495025 

 רועי שרוני

 5 הגיא דרך אדומים מעלה מכבי 2091
 אדומים מעלה

 הגיתית אדרעי אלעד
   אדומים מעלה 1/4

98321 

025357484 
025357608 

0547450344 

 אלעד
 אדרעי

 אורט ס"ביה זמרכ ירושלים הפועל 4695
 רם גבעת מכללה

 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 תורה אולם ירושלים אליצור 4745
 וגן בית 6 ועבודה

 ם"י

, אנילביץ קרביץ ניצן
 12 היובל קרית

 96624   ירושלים

025639243 
025639246 

0585022200 

 קרביץ ניצן

 ישיבת אולם איילון/גזר עלהפו 5102
 שעלבים

 לוד 21 אפריים לוזון
7128365 

0547799088 
15337623564 

0547799088 

 שמעון אסי

 33 השלום דרך ירושלים הרי  ה.ל.ע 5333
 גוש אבו

 מבשרת 48 הדרור
 9076934 ציון

025700079 
025328121 

0505204554 

 קידר גדי

 ס"ביה מגרש לפיד מודיעין.ח הפועל * 5800
 לפיד

 בליסטרא רבקה
 שוהם 10 מודיעים
6083210 

039722808 
039722871 

0522316363 

 רבקה
 בליסטרא

 089768208 אורנים כפר 5 היער אורנים כפר אורנים כפר.כ 6288
089768207 

0547659376 

 רמו'גיז
 שוכמן

 ספורט אולם יהודה מטה הפועל 6849
 קיבוץ הרטוב
 צרעה

 1 יהודה מטה. א.מ
 9970000 וןשמש. נ.ד

050797708 
029958630 

0507977088 

 קאחו עוזי

 ס"מתנ אולם אפרת אליצורעציון 6923
 אפרת אפרת

 1 עציון כפר קיבוץ
 עציון כפר קיבוץ

9091200 

029937999 
029933549 

0524485685 

 ברק אלדד

 ס"מתנ אולם ירושלים רמות הפועל 6956
' רח, רמות

 ם-י ציון אסירי

  39066. ד.ת
 9139000 יםירושל

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

מגרש פתוח *  
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 215 דרום'  ב נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ס"ביה  אולם אשדוד ביתר 2586

 אשדוד' ג מקיף
  9 הנביא הושע

 7715102 אשדוד
0506403355 

086344355 
0506403355 

 ממן אייל

 ס"ביה אולם גדרות הפועל 4251
' רח גדרות
 עשרת האורן

. נ.ד גדרות ס"מתנ
 עשרת  שורק עמק

7685800 

088591145 
088593214 

0503399852 

 מארק
 ליבשין

 2 בגין מנחם בתיה מזכרת הפועל 4785
 בתיה מזכרת

 קסלמן נחום כהן ערן
 רחובות 3/13

7657303 

0776500086 
15389450140 

0528761440 

 סגל תומר

 כצנלסון אולם גדרה מכבי 5356
 גדרה 21

 60. ד.ת גדרה ס"מתנ
 7075001 גדרה 60

088597688 
088597688 

0508913395 

 יתום אוהד

 2 בגין מנחם ביו בתיה מזכרת הפועל 5535
 בתיה מזכרת

 קסלמן נחום כהן ערן
 רחובות 3/13

7657303 

0776500086 
15389450140 

0528761440 

 סגל רתומ

 נופים ס"ביה טוביה באר הפועל 5817
 כנות

. מ צבעוני אורי
' מח,איזורית
 טוביה באר  הספורט
8381500 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני אורי

 בינארי' רח רחובות מכבי 6102
 שזר ס"ביה

 רחובות

 10/3 בוטינסקי'ז
 7648805 רחובות

0546098080 
086339034 

0509409778 

 רון
 רוטיצקיוו

 רתמים ס"ביה אלון אשדוד מכבי 6143
 22 חזקיה המלך

 אשדוד

. ד.ת 10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  28

088668829 
088668829 
052661034 

 זוהר יאיר

 5/5 שיין מקס רחובות 20 מלצר רחובות אליצור 6356
 766665  רחובות

089213058 
089213058 

0542323275 

 דנן מיקו

 גוונים ס"בי נען/זרג הפועל 6406
 חינוך קריית

 מושב 43 הגפן
 76834   סתריה

0542456123 
089410605 

0542456123 

 אורן נועם

 7 שבזי רחוב יבנה אהרון אליצור 6650
 יבנה

 089437714 יבנה 27 האלון רחוב
089432970 

0543458762 

 דוד שאול

 ספר בית אביב ברנר הפועל 6701
 מושב בראשית

 אלעזרי בית

 מושב  דרי אבי
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

050532608 

 דרי אבי

 1 המייסדים עקרון קריית הפועל 6722
 קרית ס"מתנ

 עקרון

  3/13 קסלמן נחום
 רחובות

053826308 
1538-9450140 

053826308 

 כהן ערן

' ד מקיף תיכון דקל אשדוד מכבי 6834
 18 ביאליק' רח

 אשדוד

 ד.ת 10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  28

088668829 
088668829 
052661034 

 זוהר יאיר
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 216 נגב' ב נערים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
', ב מקיף ס"ביה משה אשקלון. ס.א 4971

 צבי בן שדרות
 אשקלון

 רחמים דני ספורט
 נאות מסחרי מרכז

 7810000 אשקלון 14

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים דני

 מקיף תיכון עומר הפועל 5881
 פארק עומר

 עומר תעשיה

 עומר  1413. ד.ת
8496500 

086291177 
0773294325 
0536484177 

 זפרני עמי

 צבי' רח ירוחם מכבי 6439
 207 בורנשטיין

 ירוחם

 ד.ת ברונשטיין  צבי
 80500   ירוחם  73

086580151 
086580324 

0502533352 

 וסקר אלירן

 מושב לכיש.א.מ נהורה מושב לכיש הפועל 6657
 נהורה מושב  נהורה

086849041 
086849041 

0522769356 

 אזולאי דודי

 קיבוץ אולם אילות חבל הפועל 6790
 יטבתה

  אילות חבל מתנס
  יוטבתה קיבוץ

888200 

0524670974 
089223111 

0524670974 

 לוי ארז

 מועצה אולם נגב דותש מכבי 6855
 שדות איזורית

 נגב

 שדות אזורית מועצה
 נגב שדות  נגב

089938939 
089942203 

0507649240 

 אזרד אריה

 עומר תיכון עומרים עומר הפועל 6874
 (התעשיה פארק)

 086291177 עומר  1413. ד.ת
0773294325 

053648417 

 זפרני עמי

 רננות ס"ביה שבע באר הפועל 6918
 21 בזל

 באר 15/17 גדי ןעי
 8481021 שבע

077645123 
0773182004 
0508255245 

 ארזי כפיר

 משאבי קיבוץ הנגב רמת הפועל 6972
 שדה

 קיבוץ  חלוצה נ.ד
 שדה משאבי

8551500 

0525450555 
086558737 

0525450555 

 דרור הראל

 אגמים אולם איתו אשקלון אליצור 6977
 14 עופר' שד

 אשקלון

 212 ד.ת 8 צהל
 אשקלון 8 לוןאשק

7810102 

0542479992 
089302681 

0522717445 

 אבישר
 מרסיאנו
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 251 צפון לאומית' א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 איילת קיבוץ חולתא גליל הפועל 54

 השחר
 גליל איזורית מועצה

  עליון גליל  עליון
120000 

046816663 
046816661 

0502222007 

 איתי
 ירושלמי

 קהילתי מרכז גליל משגב הפועל 397
 משגב

. נ.ד קהילתי מרכז
 משגב  משגב

2017900 

049902013 
049902383 

0547739773 

 מרקו אסף

 עמק נ.ד כדורי מרכז תבור כפר אולם תבור גליל הפועל 849
 דגניה קיבוץ  הירדן

 1513000' ב

0524434116 
046767896 

0524434116 

 בן אופיר
 קידר

 ס"בי אולם ירדן תבור גליל הפועל 2120
 ירח בית מקיף
 כנרת קיבוץ

 עמק נ.ד רם ראובן
 דגניה קיבוץ  הירדן

 1513000' ב

046755875 
046755613 

0542109400 

 רם ראובן

 בית וינקור לירן חרוד עין אולם מעיינות גלבוע הפועל 2273
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה תבי קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 גליל איזורית מועצה עמיר קיבוץ צפון גליל הפועל 2594
  עליון גליל  עליון

120000 

046816398 
046816661 

0502222007 

 איתי
 ירושלמי

 רח אלון חטיבת עפולה  הפועל 3227
 עפולה 4 האגס

 האתרוג מלכה יוסי
 1836523 עפולה 12

046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה יוסי

 פיס אולם כרמיאל הישגי 4135
' רח אירוסים

 65 חוחית
 כרמיאל

 125/8 עציוני חטיבת
 2192653 כרמיאל

049983829 
049983829 

0524301900 

 גיא כהן

 ס"בי נטור אולם גו חיספין גליל הפועל 4357
 .נטור, שורשים

 בניין ביטון מני
  188. ד.ת ןגול ס"מתנ

 129000  קצרין

046969766 
046963366 

0546548040 

 נירון יאיר

' רח קשת ס"ביה ורדים כפר עצמה 4917
 כפר אשכר
 ורדים

 כפר  3112. ד.ת
 2514700 ורדים

049575393 
049570651 

0508213774 

 מינסטר שי

 ס"מתנ מנצור גל אילון קבוץ כזיב אשר מטה הפועל 5028
 גליל נ.ד אשר מטה

 עברון קיבוץ  מע
2280800 

049109004 
049828483 

0506952126 

 מנצור גל

 הפיס אולם גליל/צפת הפועל 5248
 1 בוטינסקי'ז

 צפת

   צפת  7711. ד.ת
13229 

0523748779 
0777970774 
0523748779 

 זינגר חיים
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 252 חיפה לאומית' א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 מגידו אולם מגידו הפועל 275

 הר ס"ביה
 מגידו - אפרים

. א.מ איזורית מועצה
  90006. ד.ת, מגידו
 1812000 עפולה

049598508 
049598400 

0524703990 

 קלס יאיר

' רח ס"ביה אולם ליעד חיפה מכבי 671
 חיפה19 ביכורים

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 בית  צפוני אולם נהריה הפועל 779
 נהריה עמל ספר

 43 הגעתון שדרות
 2242022 נהריה

049513065 
049513066 

0528288563 

 ישראל
 בליט

 בן' רח פיס אולם טבעון קרית הפועל 806
 טבעון קרית צבי

 כצנלסון אבני עמית
  טבעון קרית 37

360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית

 18 פינסקר' רח אתא קרית אליצור 904
 אתא קרית

 אתא קרית  217. ד.ת
2810101 

046895048 
046894157 

0523301367 

 נפתלי
 בנטוב

' רח אבישי אולם מוצקין קרית מכבי 1561
 אלון יגאל

 .מוצקין קרית4

 גושן הספורט היכל
 קרית 4 דקר רחוב

 2624234 מוצקין

048763090 
048756111 

0507783298 

 הבר אלי

 ס"ביה אולם יעקב זכרון מכבי 1666
 נילי דרך נילי

 יעקב זכרון

  50. ד.ת ויינריב ברק
   השיטה בית קיבוץ
10801 

0526611771 
046388074 

0526611771 

 וינריב ברק

 ספורט אולם גבת יזרעאל עמק הפועל 2240
 בנהלל

 עפולה  90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 העצמאות אולם פינקי/ בנימינה הפועל 3156
 בנימינה 32

 בינימינה  229 ד.ת
3055102 

0773002868 
0773012868 
0542203639 

 צדקה עופר

' רח, דינור ס"בי תירוש  אחוזה ר"בית 3297
  קליבנוב

 חיפה, שאנן נווה

 כרמליה 21 רחל
 חיפה 21 חיפה

3440206 

048102232 
15348102232 

0528901910 

 הרפז אילן

 מכללת אולם אשר מטה הפועל 4416
 עכו מערבי גליל

 הספורט מחלקת
 אשר מטה ס"מתנ

 קיבוץ  מע גליל נ.ד
 2280800 עברון

049109004 
049828483 

0506952126 

 מנצור גל

 הספורט אולם בק חיפה הפועל 5173
 אליעזר קרית

 16 ל"צה' רח

 םהי דרך ריבקין דני
 3474129 חיפה 30

0526996988 
0732928339 
0526065469 

 ניניו אבי

 קהילתי מרכז הכרמל חוף הפועל 5718
 חוף ב"מיר

 הכרמל

 עין  הכרמל חוף. נ.ד
 3086000 כרמל

049549234 
049840833 

0522244198 

 שרית
 אריאל
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 253 שרון לאומית' א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון יםלמכתב מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
, גוונים ב"חט קדימה/צורן מכבי 52

 הדקל רחוב
 קדימה

 צורן 15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

 חיים
 קאופמן

 אוסישקין אולם תות השרון רמת. ס.א 370
 67 אוסשקין' רח

 ש"רמה

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

 היובל אולם אגוז סבא כפר הפועל 654
 51 אזר רחוב
 סבא כפר

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

'  רח הירוק אולם השרון הוד מכבי 667
 הוד 6 נחשון
 השרון

 נצח עוואד עמי
 הוד 51 ישראל
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 חדש תיכון אולם דרור הרצליה בני 829
 שבעת' שד

 הכוכבים
 הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז

 עמק רופין אולם חפר עמק הפועל 931
 חפר

 קפלינסקי ליאור
 ויתקין כפר  373.ד.ת

4020000 

0543234339 
046251005 

0543234339 

 ליאור
 קפלינסקי

, רמון אילן ביס עמוס נתניה.ע אליצור 1302
 חטיבת' רח

 8 אלכסנדרוני
 נתניה

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ברזילי
 תומר

 הפארק לב אולם רעננה מכבי 1901
 3 שטרן יאיר' רח

 רעננה

. ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה  24

097744791 
097741106 
052441589 

 ביאר אלה

 עמל אולם חדרה נח מכבי 1905
 מדעים

' רח ואומנויות
 חדרה אורה באר

 נימצן  טל
 לידי) האפרסמון

' ג 26( גולן גליה
 3824129 חדרה

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני

  דמוקרטי ס"בי חנה פרדס מכבי 2019
 פרדס 37 החורש

 חנה

 כנה מרכז ליאשכו רן
/ חנה פרדס  מאיר

 3711101 כרכור

046378551 
046377368 

0508195395 

 שוסטר דוד

 שלום איש אולם יונה כפר ביתר 2629
 פולג נחל' רח

 יונה כפר

 יונה כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל ויזל

 החינוך קרית דרור השרון לב הפועל 4587
 השרון לב דרור

 מושב  374. ד.ת
 4069100 חרות

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן גבי

 היובל אולם תות סבא כפר הפועל 6328
 51 אזר רחוב
 סבא כפר

 097669834 סבא כפר  1075 ד.ת
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן
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 254 א"ת לאומית' א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון יםלמכתב מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ניצנים אולם שהם מכבי 14

 שהם 6 צורן
 שוהם  958. ד.ת

6085001 
039795199 
039795199 

0526608199 

 מור עופר

 הרצליה גימנסיה אביב תל מכבי 372
 106 בוטינסקי'ז
 א"ת

 הירקון שלום עודד
 יפו-אביב-תל 293

6350429 

036474721 
036446438 

0523675988 

 ןשמעו
 מזרחי

,  9 החצב' רח יהודה אור ה.ל.ע 419
 יהודה אור

 יהודה אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 

0522760588 

 בן מוטי
 בסט

 בן שלום אולם טייכר ג"ר עירוני 503
 רמת 15 אליעזר

 גן

 גן רמת 43 אליעזר בן
 גן רמת 43 52290

5229051 

036771741 
036771741 
036771741 

 יךארל עופר

' רח אליאנס א"ת יגאל מכבי 846
 רמת סלוודור

 א"ת אביב

 הירקון שלום עודד
 יפו-אביב-תל 293

6350429 

036474721 
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

" העמית" ס"ביה אלון צ'ראשל מכבי 1051
 גוריון בן' שד

 צ"ראשל

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7502501 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 רימונים אולם אונו קרית עירוני 1310
 5 יהודה בר' רח

 אונו קרית

 ל"צה העתיד דור
 אונו קרית 104

5545173 

0528289398 
035274433 

0528289398 

 חדאד רמי

' רח ברנר תיכון תקוה פתח מכבי 1576
 ת"פ 2 ישעיהו

 פתח  8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפא

 במאי אחד' רח נריה  חולון הפועל 1722
 חולון 38

 חולון  5054. ד.ת
5815001 

035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 דורסמן

 לב אולם ורד ציונה נס הפועל 2835
 דוד המושבה

 נס 26 אלעזר
 ציונה

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

, המשתלה אולם אביב תל הפועל 3333
 ארגוב סשה' רח
 א"ת 43

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן רמי

 עוזי בגין אולם שמואל גבעת אליצור 4487
 גבעת 1 חיטמן
 שמואל

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 יצב
 הירשוביץ

 בגין ס"בי אולם העין ראש עירוני 5808
 8 קנדי ון'ג'' רח

 העין ראש

   העין ראש  21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544940306 

 אריה שריה
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 255 מרכז לאומית' א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 קהילתי מרכז שליםירו זיו אסא 341

 ומרקס זיו ש"ע
 הרצל שדרות

137 

 הכרם בית ס"מתנ
 ד.ת הרצל שדרות

 ירושלים 137 3149
9622818 

025020733 
026427612 

0523825800 

 מצגר רפי

 דנמרק ס"בי עידן ירושלים הפועל 411
 יהודה' רח

 26 הנשיא

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 הראל תיכון ציון.מ ירושלים הפועל 786
 6 החוצבים רחוב

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 5 הגיא דרך אדומים מעלה מכבי 794
 אדומים מעלה

 הגיתית אדרעי אלעד
   אדומים מעלה 1/4

98321 

025357484 
025357608 

0547450344 

 אלעד
 אדרעי

 אמית ס"ביה רחובות חיים מכבי 1202
 36 י"הלח רחוב

 רחובות

 10/3 בוטינסקי'ז
 7648805 רחובות

0546098080 
086339034 

0509409778 

 רון
 וורוטיצקי

" העמית" ס"ביה דקל צ"ראשל מכבי 1628
 גוריון בן' שד

 צ"ראשל

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7572021 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 רחל רודריגז שמעון מודיעין 2 צאלון מודיעין עצמה 1840
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

 ס"מתנ אולם עציון גוש אליצור 3125
 הגבעה עציון גוש

 הצהובה

 צפון. נ.ד ברק אלדד
 כפר קיבוץ  יהודה
 9091200 עציון

029935167 
029932618 

0524485685 

 ברק אלדד

 ס"ביה אולם ברנר הפועל 3378
 קדרון אור בית

 מושב 33 דרי אבי
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי אבי

 ביניים חטיבת מודיעין חבל הפועל 4285
 מודיעים נחשון

 שהם 10

 בליסטרא רבקה
 שוהם 10 מודיעים
6083210 

039722808 
039722871 

0522316363 

 רבקה
 בליסטרא

 21 בגין מנחם דגן בית מכבי 4435
 דגן בית

 דגן בית 1 שבזי
5020000 

0503333991 
039601472 

0503333991 

 יורם
 אביסרור

 מפעל אולם רעות מכבים א"ת מכבי 5896
 רעות הפיס
 מור תיכון

 הר כהן נימרוד
   מכבים 645 נטופה
71908 

0524332374 
089264147 

0524332374 

 כהן נימרוד

 אורט ס"ביה מרכז  ירושלים הפועל 6515
 רם גבעת מכללה

 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי
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 256 דרום לאומית' א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 מבצע' ג מקיף ש"ב/שבע באר הפועל 330

 שבע באר 4 יואב
 גדי עין ברמי אבי

 שבע באר 15/17
8481021 

0508255245 
0773182004 
0508255245 

 ארזי כפיר

 נעמי ס"בי אולם יבנה גן הפועל 452
 שמר

 גרינברג.צ.א

   יבנה גן  34. ד.ת
70800 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר ארז

 ס"ביה  ולםא אשדוד ביתר 573
 אשדוד' ג מקיף

 9 הנביא הושע
 7715102 אשדוד

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן אייל

 ספורט אולם טוביה באר הפועל 790
 באר תיכון

 טוביה

. מ צבעוני אורי
' מח,איזורית
 טוביה באר  הספורט
8381500 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני אורי

 הספורט היכל משוןש יבנה אליצור 1265
 קליין רלף ש"ע

 יבנה 22 הדוגית

 יבנה  232. ד.ת
8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד שאול

 ס"ביה אולם גדרות הפועל 1592
' רח גדרות
 עשרת האורן

. נ.ד גדרות ס"מתנ
 עשרת  שורק עמק

7685800 

088591145 
088593214 

0503399852 

 מארק
 ליבשין

 כצנלסון אולם הגדר מכבי 2225
 גדרה 21

  60. ד.ת גדרה ס"מתנ
 7075001 גדרה

088597688 
088597688 

0508913395 

 אוהד יתום

', ב מקיף ס"ביה אשקלון.  ס.א 3045
 צבי בן שדרות

 אשקלון

 רחמים דני ספורט
 נאות מסחרי מרכז

 אשקלון 14 אשקלון
7810000 

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים דני

 ס"ביה אולם אשדוד כבימ 3591
 רחוב' ח מקיף
 אבינועם בן ברק

 אשדוד 10

 הגדוד זוהר יאיר
  28. ד.ת 10 העברי
 77100   אשדוד

088668829 
088668829 

0526610345 

 זוהר יאיר

' שד אלון אולם אילת הפועל 4121
 אילת התמרים

 אילת  110.ד.ת
8810002 

086367136 
086367166 

0509731134 

 מלול יוסי

' ה מקיף אולם כוכב אשקלון. ס.א 4591
 18 הציונות
 אשקלון

 רחמים דני ספורט
 נאות מסחרי מרכז

 אשקלון 14 אשקלון
7810000 

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים דני

 תיכון אולם יבנה גן מכבי 4954
' רח רבין אורט

 יבנה גן חלמיש

 רחוב עמית יואל
  1715. ד.ת 7 השיטה

 7080000 יבנה גן

088674007 
088674007 

0526261007 

 אמית יואל

 2 אליהו' שד בתיה מזכרת הפועל 6446
 בתיה מזכרת

 קסלמן נחום כהן ערן
 רחובות 3/13

7657303 

0776500086 
15389450140 

0528761440 

 סגל תומר
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 257 צפון-א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 בוצההק
 רמת יהודה בני גולן גליל הפועל 1272

 הגולן
 איזורית מועצה

  188 ד.ת גולן ס"מתנ
 12900   קצרין

046969766 
046963366 

0506720652 

 נירון יאיר

 גליל איזורית מועצה ברעם קיבוץ ברעם גליל הפועל 1650
  עליון גליל  עליון

120000 

046816398 
046816661 

0502222007 

 איתי
 מיירושל

 גליל איזורית מועצה עמיר קיבוץ עליון.ג/עמיר הפועל 2162
  עליון גליל  עליון

120000 

046816398 
046816661 

0502222007 

 ירושלמי
 איתי

 פיס אולם גליל כרמיאל הישגי 4545
' רח אירוסים

 65 חוחית
 כרמיאל

 125/8 עציוני חטיבת
 2192653 כרמיאל

049983829 
049983829 

0524301900 

 גיא ןכה

 ס"ביה ליד אולם תרשיחא הפועל 5372
 תרשיחא אורט

 מעלות  5299 ד.ת
 2156092 תרשיחא

049979161 
049979161 

0526533035 

 וגדי שאהין

 רמת גולן מרום גול אביטל גליל הפועל 5391
 הגולן

 גולן ס"מתנ בניין
  הגולן רמת  188. ד.ת

120000 

046969766 
046963366 

0506720652 

 וןניר יאיר

 ס"בי אולם צעירים צפון.ג הפועל 5723
 קיבוץ הגומא

 בלום כפר

 גליל  עליון גליל
 120000  עליון

046816663 
046816661 

0502222007 

 איתי
 ירושלמי

 ספורט אולם מעלות הפועל 6243
 מונפורט אגם

 מעלות

 מעלות  1 קוק הרב
2101001 

046469667 
046469687 

0522254527 

 חזן דניאל

 ספורט אולם נחף ועלהפ 6950
 מגרש ליד נחף

 כדורגל

 ד"ת 20137,  נחף
 20137   נחף  3166

0504060783 
15349080347 

0504060783 

 קיס מוחמד

 4 האתרוג רחוב חצור הפועל 6993
 חצור פייס אולם

 אמית ס"בי בוצר רון
 331 יוסף בן שלמו, 

   הגלילית חצור
10300 

046930762 
046800997 

0528313320 

 בוצר רון

 רקפת אולם אירוסים כרמיאל הישגי 7005
 7 אסיף

 125/8 עציוני חטיבת
 2192653 כרמיאל

049983829 
049983829 

0524301900 

 גיא כהן

 הפיס אולם צפת/גליל הפועל 7009
 1 בוטינסקי'ז

 צפת

 גליל  עליון גליל. נ.ד
 1200000 עליון

046816663 
046816661 

0502222007 

 חיים זינגר
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 258 גלבוע' א דיםיל
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ניר קיבוץ אולם צעירים. מ.ג הפועל 570

 דוד
 בית וינקור לירן

  145 ד.ת, השיטה
 השיטה בית קיבוץ

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 מושב דוד אולם דדו  גלבוע הפועל 4110
 ברק

 בית וינקור לירן
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 קיבוץ אולם מזרח  מ.ג הפועל 4111
 אליהו שדה

 בית וינקור לירן
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 תיכונית ישיבה ישיבה גלבוע  הפועל 4510
 בית יונתן קשת
 שאן

 בית וינקור לירן
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 קיבוץ אולם שקד. מ.ג הפועל 5033
 גלבוע מעלה

 בית וינקור לירן
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 ס"ביה אולם טבריה עירוני. כ.מ 5689
' רח תחכמוני

 טבריה 1 י"רש

 טבריה  218. ד.ת
1410102 

046716833 
046716833 

0507736800 

 עמרם
 אלמלם

 עמק נ.ד שחם עמית אבני גבעת ירדן תבור  הפועל 5906
 דגניה קיבוץ  הירדן

 1513000' ב

046628217 
046628218 
053563681 

 ארי
 מובסוביץ

 בית קבוץ אולם הר גלבוע הפועל 6357
 אלפא

 145 וינקור לירן
   השיטה בית קיבוץ
10801 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן
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 259 עמקים -' א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 עפולה  90000. ד.ת הושעיה אולם יזרעאל הושעיה הפועל 2245

1812003 
046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 מושב אולם גבת יזרעאל הפועל 2948
 נהלל

 עפולה  90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 אולם אורטודוקס נצרת הפועל 3562
 אורטודוכסי

 המעיין שכונת
 6057' רח

 ככר ליביס אליאס
  38. ד.ת המעיין

 1610001 נצרת

046576439 
046559520 

0545740771 

 אליאס
 ליביס

 ספורט אולם מערב יזרעאל הפועל 3859
 בנהלל

 עפולה  90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 שרת ס"בי אולם עילית נצרת הפועל 3977
 16 התאנה' רח

 עלית נצרת

 נצרת  732. ד.ת
 1710602 עילית

046557818 
0737371925 
0522792112 

 מלדסי אלי

 תיכון ס"ביה יפיע הפועל 4321
 אולם יפיע כפר

 ספורט

 יפיע  887. ד.ת
1695500 

046557549 
046559384 

0543054214 

 וסים שאער

 שנלר אולם נצרת מכבי 5431
 נצרת

 נצרת 134 134. ד.ת
1610002 

046575444 
046554356 

0544566105 

 לחאם
 באסל

 עפולה  90000. ד.ת שמשית אולם שמשית י"ע הפועל 5755
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 רח אלון חטיבת צעירים עפולה הפועל 6084
 עפולה 4 האגס

 האתרוג מלכה יוסי
 1836523 עפולה 12

046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה יוסי

 יערת ס"ביה העמק מגדל הפועל 6365
 מגדל העמק
 העמק

 מגדל  398 ד.ת
 העמק

0546443059 
046443059 

0543260230 

 חיים בן נתן

 גורן אולם גורן יזרעאל הפועל 6386
 קיבוץ יזרעאל

 מזרע

 עפולה  90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד
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 260 מפרץ א לדיםי
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 נעמי אילן פרומן עכו 5שרת משה עכו הפועל 1406

 עכו 16 שמר
049913267 
049913267 

0546854107 

 פרומן אילן

 ספורט אולם אורטודו/אעבלין הפועל 1932
 ב"חט פיס

 אעבלין

 אעבלין  1373. ד.ת
3001200 

049501442 
049500783 

0506848071 

 'חאג גאקי

 ס"בי אולם משגב  הפועל 4079
 שכניה יסודי

 נ.ד הספורט מחלקת
 משגב  משגב

2017900 

049902013 
049902383 

0547739773 

 מרקו אסף

 הספורט מרכז נשרים חיים קרית מכבי 5470
 חיים קרית אילן

 1 צייטלין

 חיים קרית  17. ד.ת
2610301 

0777080182 
0777080182 
0542124669 

 איציק
 אוחנה

 סביונים אולם מתנס ים קרית מכבי 6193
 האילנות רח

 ים קרית

 048750678 ים קרית 18. ד.ת
048743945 

0535222372 

 טל שלומי

 49 טוב שם הבעל נופית אולם נופית זבולון הפועל 6475
 28000   אתא קרית

048478117 
048478127 

0546833017 

 אלימלך ניד

 גליל תיכון יוסף מעלה הפועל 6815
 צומת מערבי

 כברי

   יוסף מעלה מתנס
 מעונה מושב

0545535682 
049571743 

0545535682 

 רועי סבאג

 שכונה אולם שפרעם מכבי 6825
 עוסמאן מזרחית

 823 ד.ת שפרעם
 20200   שפרעם 1314

049866732 
0777041322 
0546204027 

 מאהר
 בשותי

 נופר אולם נופר נהריה עלהפו 6859
 שרה עין שכונת

 46 הלוטוס
 נהריה

 43 43 הגעתון שדרות
 2242022 נהריה

0549570833 
049513066 

0528288563 

 ישראל
 בליט

 גשר קיבוץ אולם גליל אשר מטה הפועל 6928
 רחוב הזיו

 הראשונים

 ספורט מחלקת
  אשר מטה ס"מתנ

 228000  עברון קיבוץ

049109004 
049828483 

0506952126 

 שלום יקי
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 261 חיפה -' א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 הספורט היכל ביאליק קרית מכבי 448

' רח רקפות
 קרית 3חיננית

 ביאליק

 קרית  1333 ד.ת
 2711301 ביאליק

048765766 
048772885 

0527272501 

 משה פנחס

' רח ס"ביה אולם חיפה ימכב 879
 חיפה19 ביכורים

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 ס"ביה אולם טבעון מרנין הפועל 3887
' רח אורט תיכון

 קרית כצנלסון
 טבעון

 כצנלסון אבני עמית
  טבעון קרית 37

360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית

' ב יסודי ס"ביה עוספיא הכרמל הפועל 4485
 עוספיה

 עוספיה  1376. ד.ת
3009000 

048392170 
048391547 

0546616370 

 כיוף סמיח

 מקיף ס"ביה נשר הפועל 4558
' רח נשר תיכון

 ל"צה

 נשר  286. ד.ת
3660201 

048212889 
048212889 

0543004110 

 מרצלו
 אלנבוגן

 הספורט מרכז חיים קרית מכבי 5130
 חיים קרית ילןא

 1 צייטלין

 חיים קרית  17. ד.ת
2610301 

0777080182 
0777080182 
0542124669 

 איציק
 אוחנה

' רח דינור ס"ביה קידר אחוזה ר"בית 5487
 נווה 20 קליבנוב

 חיפה שאנן

 חיפה 21 רחל
3440206 

048102232 
15348102232 

0528901910 

 הרפז אילן

' רח ס"ביה אולם כרמל חיפה מכבי 6705
 חיפה19 ביכורים

 19 ביכורים
 חיפה 19 -, 6287ד.ת,

0543003425 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 א יסודי ס"ביה דליה  כרמל הפועל 6949
 כרמל אל דלית

 ד.ת כרמל אל דאלית
 אל דלית 2 7038
 30056   כרמל

0503999990 
048289494 

0503999990 

 חלבי אשרף
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 262 א שומרון' א ילדים
' סמ

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
, גוונים ס"ביה מנשה הפועל 1238

 איזורית מועצה
 מנשה

  מנשה אזורי מרכז
 איזורית מועצה
 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 בלוך אוהד

 בית אולם מערב חדרה מכבי 4737
 רחוב שמואל
 שכונת השומר

 ויצמן

 נימצן  טל
 לידי) האפרסמון

' ג 26( גולן גליה
 3824129 חדרה

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני

 ס"ביה אולם אהוד יעקב זכרון מכבי 4904
 נילי דרך נילי

 יעקב זכרון

. ד.ת ויינריב ברק
 בית קיבוץ  582

 10801   השיטה

0526611771 
046388074 

0526611771 

 וינריב ברק

 ספורט אולם ת'ג הפועל 5054
 אלבירוני ב"חט

 ת'ג

 ת'ג כפר  928 ד.ת
 3009100 המשולש

046373138 
046373138 

0504739990 

 בילאל גרה

 ס"ביה אולם פחם אל אום מכבי 5124
 אום מקיף תיכון

 פחם אל

. ד.ת מחמוד גבארין
   פחם אל אום  352

30010 

046312318 
046312318 

0504312318 

 בארין'ג
 ודמחמ

 פייס אולם קיסריה מכבי 5481
 צמוד)קיסריה

 (ס"לביה

 קיסריה  8. ד.ת
3088901 

0522520602 
046361178 

0522520602 

 רוזנברג
 צביקה

 פיס אולם בקה  מכבי 5791
 אבו' רח קהילתי

 אל בקה נאר
 גרביה

 אל בקה  164 ד.ת
 3010000 גרביה

0508554055 
046210906 

0508554055 

 כיתאנה
 יחיא

 ביניים חטיבת ערערה מכבי 6092
 בכניסה)ערערה

 (לכפר

 19 הדרים גלנץ יצחק
   כרכור/ חנה פרדס

30026 

046708791 
046708791 

0542383580 

 גלנץ יצחק

  דמוקרטי ס"בי אריות חנה פרדס מכבי 6496
 פרדס 37 החורש

 חנה

 כנה מרכז אשכולי רן
/ חנה פרדס  מאיר

 3711101 כרכור

046378551 
046377368 

0508195395 

 שוסטר דוד

 מעגן קיבוץ זכרון  מעגן הפועל 6779
 מיכאל

 קיבוץ מנשה נ.ד
 מעגן  מיכאל מעגן

 37805   מיכאל

054941984 
046243489 

0549419841 

 שירלי
 שבתאי
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 263' ב שומרון' א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 עגנון שי אולם דרום נתניה.ע וראליצ 538

 1 שפינוזה' רח
 נתניה

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ברזילי
 תומר

' רח בגין אולם נתניה עירוני אליצור 816
 פולג 4 גור מוטה
 נתניה

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ברזילי
 תומר

 קליין רלף אולם יהודה אבן. ס.מ 1185
 אבן השרון' רח

 יהודה

 יהודה אבן 1 שבזי
4050461 

098910070 
098912032 

0508213784 

 בן רותם
 דרור

 ס"מתנ אולם יאיר כוכב אליצור 1435
 יאיר כוכב

 רחוב הוכמן מוטי
. ד.ת 110 אל בית
 יאיר כוכב  630

4486400 

0504428442 
036442519 

0504428442 

 הוכמן מוטי

' רח אולם ויתקין/ח"ע הפועל 2911
 הגנים המשעול

 ויתקין כפר

 ד.ת קפלינסקי ליאור
 ויתקין כפר  373

4020000 

098664306 
098665597 

0543234339 

 קפלינסקי
 ליאור

 בית מושב אריות השרון.ח  הפועל 4887
 יהושוע

 קיבוץ שורר יניב
 שפיים קיבוץ  שפיים

6099000 

0529544791 
098919130 

0529544791 

 רייכרט ארז

 קיבוץ אולם חיים.ג חפר עמק הפועל 5780
 חיים גבעת

 איחוד

 ישוב שאר ויינברג דן
 3826124 חדרה 22

046251050 
046251005 

0523438999 

 ויינברג דן

' רח מכבי אולם מזרח  חדרה מכבי 6301
 הימים ששת

 אחד פינת חדרה
 העם

 נימצן  טל
 לידי) פרסמוןהא

' ג 26( גולן גליה
 3824129 חדרה

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני

 ס"ביה אולם עח יצחק בית הפועל 6801
 יצחק בית

 בית מושב פרי טל
 בית 93 משק יצחק
 42920   יצחק

0522744353 
0773248694 
0522744353 

 פרי טל

 חינוך  קרית זית השרון לב הפועל 6970
 השרון לב דרור

 חרות מושב  374 ד.ת
4069100 

097964076 
097967957 
052661826 

 גולן גבי
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 264 א שרון-א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 אופירה אולם תפוז ס"כפ הפועל 508

 עובדיה' רח נבון
 ס"כ 2

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 בית מושב אולם השרון חוף הפועל 1685
 יהושע

 קיבוץ שורר יניב
 שפיים קיבוץ  שפיים

6099000 

0529544791 
098919130 

0529544791 

 רייכרט ארז

 החינוך קרית תפוח השרון לב הפועל 2639
 השרון לב דרור

 מושב  374. ד.ת
 4069100 חרות

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן גבי

 היכל אולם קדימה מונד תל מכבי 3826
' רח ספורט
 מונד תל השקד

 צורן 15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

 חיים
 קאופמן

 היובל אולם דובדבן ס"כ הפועל 5642
 51 אזר רחוב
 סבא כפר

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 פייס מרכז שומרון קרני. ס.מ 6474
 קרני קהילתי
 שומרון

 קוזניץ יהודה
. ד.ת הקוממיות

   שומרון קרני 9 5044
44855 

0549000382 
0537975451 
0549000382 

 יהודה
 קוזניץ

'  רח הירוק אולם שזיף השרון הוד מכבי 6703
 הוד 6 נחשון
 השרון

 51 ישראל נצח' רח
 4528651 השרון הוד

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 להבה אולפנה להבה שומרון  אליצור 6812
 קדומים

 ב רחו צופים 579 ד.ת
 צופים 49 הזית

4685000 

0526162465 
039757631 

0526162465 

 מאיר
 ברכיה

 ס"מתנ אולם תהילה יאיר.כ אליצור 6878
 יאיר כוכב

 110 אל בית רחוב
 אירי כוכב  630. ד.ת

4486400 

0504428442 
036442519 

0504428442 

 הוכמן מוטי

' רח יהונתן אולם רעננה עירוני מכבי 6900
 רעננה 19 י"רש

 רעננה  24. ד.ת
4310001 

097744791 
097741106 
052441589 

 טסל ערן
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 265 ב שרון   א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 אולם דרור ש"רמה. ס.א 630

' רח.עלומים
 ישראל שבטי
 סמטת פינת

 .במעלה

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

 ס"ביה אולם יונתן  רעננה מכבי 906
 י"רש' רח יונתן

 רעננה

. ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה  24

097744791 
097741106 

0524415893 

 ביאר אלה

 אריאל ס"ביה רעננה אליצור 2044
 הימים ששת' רח
 רעננה 25

 העם אחד בנימין נתן
 4321001 רעננה 1

097452235 
097422726 

0544806471 

 בנימין נתן

 הדר רחוב מתן מכבי 2615
 יסודי ס"ביה

 מתן 78 השרון נוף
4585800 

0508883840 
039389954 

0508883840 

 דיין עמית

-ממלכתי אפרסק השרון.ה מכבי 3522
 2 סאלד הנריטה

 נצח עוואד עמי
 הוד 51 ישראל
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 קאנטרי אולם אורנית מכבי 3748
 אורנית

 17 הפרג קמר רועי
 44813   אורנית

039360559 
15339080253 

0528918100 

 קמר מיכאל

 אילנות ס"ביה רוני הרצליה בני 3757
 הדקל' רח

 הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז

 היובל אולם סביון סבא כפר הפועל 4549
 51 אזר רחוב
 סבא כפר

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669837 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 יםעלומ אולם כוכבים השרון רמת ס.א 4590
 ישראל שיבטי

 סמטת פינת
 רמת במעלה
 השרון

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

 העין ראש 8 אילנות תפוח כפר שומרון א.מ אליצור 5676
4857047 

052616246 
039066411 
052616246 

 מאיר
 ברכיה

 אילנות ס"ביה אודי הרצליה בני 5701
 הדקל' רח

 ליההרצ

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז
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 266 תקוה פתח' א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 סטלמך אולם טל ת"פ אליצור 2129

 4 ציפורי' רח
 תקוה פתח

 העין ראש  309. ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0544336086 

 שוקי
 גולובינסקי

 ס"בי אולם ת"פ עמישב ג"הד ס.מ 4336
' רח עמיטל
 משורר ישעיהו

 ת"פ

 העין ראש  309 ד.ת
4810301 

0544336086 
036097168 

0544336086 

 טובל אלעד

' רח ברנר תיכון עצמאות ת"פ מכבי 4651
 2 ישעיהו

 פתח  8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפא

 ס"מתנ אולם גלעד  אריאל הפועל 5292
 5 העצמאות' רח

 אריאל

 7 הדקל לוי מוטי
 4074307 אריאל

039368778 
039368778 

0505327530 

 לוי מוטי

 ס"מתנ אולם אריאל הפועל 5636
 5 העצמאות' רח

 אריאל

 7 הדקל לוי מוטי
 4074307 אריאל

039368778 
039368778 

0505327530 

 לוי מוטי

 33 הגליל אולם לידר תקוה גני מכבי 6104
 ספורט מרכז
 תקוה גני לידר

 מרכז -33 הגליל
 תקוה גני  לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0525556193 

 רבי אלי

 ס"בי אולם יהלום שוהם מכבי 6158
 רחוב יהלום
 שוהם24 הקשת

 שוהם  958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור עופר

' רח ברנר תיכון ברנר ת"פ מכבי 6312
 ת"פ 2 ישעיהו

 8126 דואר תיבת
 תקווה פתח  ת"פ

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפה

 ראש 98 שבזי בגין העין ראש עירוני 6367
 העין

   העין ראש  21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544940306 

 שריה אריה

' רח פיס אולם אלקנה אליצור 6906
 ישראל גיבורי

 יסודי ס"בי ליד
 אלקנה

 אלקנה 2 הגלעד הר
4481400 

0508819442 
039362331 

0508819442 

 אורי
 חוסרבי

 

 

  



161 

 

 267 דן -א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 םטכניקו אורט גבעתיים ג"ר הפועל 22

 בוקר שדה רחוב
 גבעתיים

 23 המעורר דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן שרה

' רח חדש תיכון ערמונים ג"ר עירוני 505
 רמת 106 עוזיאל

 גן

 ג"ר 43 אליעזר בן
 גן רמת 43 עופ אצל)

5229051 

036771741 
036771741 
036771741 

 ארליך עופר

 33 הגליל אולם התקו גני מכבי 847
 ספורט מרכז
 תקוה גני לידר

 מרכז -33 הגליל
 תקוה גני  לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0525556193 

 רבי אלי

 טכניקום אורט ג"ר גבעתיים הפועל 3693
 בוקר שדה' רח

 גבעתיים

 23 המעורר דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן שרה

 1 אבנר' רח צהלה א"ת מכבי * 4636
 ספורט מועדון
 א"ת צהלה

 הירקון שלום עודד
 יפו-אביב-תל 293

6350429 

03647421 
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

 ספורט אולם אוסישקין א"ת הפועל 4713
 שרגא אביב

 רמת 3 פרידמן
 אביב

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן מיר

 גן אולם סביון ס.א 5866
 2 השיקמים

 סביון

 מקומית מועצה
 סביון 8 השיקמה
5651304 

0528710912 
035355798 

0528710912 

 אוהד
 הרשברג

 במאי אחד' רח חרצית חולון הפועל 6666
 חולון 38

 חולון  5054. ד.ת
5815001 

035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 דורסמן

 הפיס מפעל נרקיס הודהי.א ה.ל.ע 6820
 אור 9 החצב
 יהודה

 יהודה אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 
052276058 

 בן מוטי
 בסט

, 5 דיין משה יהוד ה.ל.ע 6954
 הסביונים קריית

 יהוד

 0527789333 יהוד 14 הרצל
036497637 

0505628286 

 פנדו ליאור

מגרש פתוח *  
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 268 אביב-תל -' א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
" כרמים" אולם אשל לציון ראשון מכבי 739

 4 שומרה רחוב
 לציון ראשון

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7572021 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 ספורט אולם ים בת מכבי 1381
 רח, חשמונאים

 בת 10 פרנק אנה
 ים

 ים בת  2341. ד.ת
5912301 

035539866 
035539866 

0543975569 

 מחלוף איתן

 38 במאי אחד נרקיס חולון הפועל * 3304
 חולון

 חולון  5054. ד.ת
5815001 

035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 דורסמן

 38 במאי אחד חולון ניר הפועל * 3305
 חולון

 חולון  5054. ד.ת
5815001 

035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 דורסמן

 כביר סמטת' רח אביב תל  יהודה בני * 5458
 שכונת(מגרש)4

 תל,התקווה
 .אביב

-אביב-תל  9123.ד.ת
 6109101 יפו

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי אהוד

 מרכז אולם אליעזר. נ/א"ת ר"בית 5635
 נווה קהילתי
 ששת אליעזר
 תל 6 הימים

 אביב

-תל 6 הימים ששת
 6753503 יפו-אביב

037300360 
036178037 

0545215532 

 צדקה יצחק

 הספר בית אולם צהלה אביב תל הפועל 5767
 הירוק הכפר
 השרון רמת

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן רמי

 הרצליה גימנסיה נורית אביב תל מכבי 5793
 106 נסקיבוטי'ז-

-תל 293 הירקון
 6350429 יפו-אביב

036059333 
036059992 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

, רימונים ס"ב דור אונו קרית עירוני 6232
 5 יהודה בר' רח

 אונו קרית

 ל"צה העתיד דור
 אונו קרית 104

5545173 

0528289398 
035274433 

0528289398 

 חדאד רמי

, 5 ןדיי משה נרקיס יהוד ה.ל.ע 6955
 הסביונים קריית

 יהוד

 0527789333 יהוד 14 הרצל
036497637 

0505628286 

 פנדו ליאור

' רח חדש תיכון גן רמת עירוני 6988
 רמת 106 עוזיאל

 גן

 ג"ר 43 אליעזר בן
 גן רמת 43 ארל אצל)

5229005 

036771741 
036771741 
036771741 

 ארליך עופר

 מכבים אולם מכבים תקוה.פ מכבי 7008
 2 פינטו הרב 'רח

 ת"פ

 פתח  8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפה

מגרש פתוח *  
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 269 שפלה -' א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 3 רזיאל דוד' רח רמלה דוד נוה אליצור 861

 רמלה
' רח רמלה עיריית
 רמלה  1 ויצמן

7241506 

089771730 
089771415 

0528510739 

 רון ניסים

' רח אולם גפן ציונה נס הפועל 3622
 אוסקר
 נס1שינדלר

 ציונה

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

" כרמים" אולם צ"ראשל אתרוג מכבי 3940
 4 שומרה רחוב

 לציון ראשון

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7572021 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 שיין מקס דנן מיקו רחובות 20 מלצר רחובות אליצור 5427
 רחובות 5/5

089213058 
083213058 

0542323275 

 דנן מיקו

' רח אולם ראשונים צ"נ הפועל 5651
 אוסקר
 נס1שינדלר

 ציונה

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

 מדעים תיכון לוד הפועל 5747
 שפירא' רח
 לוד35

  4/11 פנקס חן פיני
 5948228 ים בת

089279635 
089207118 

0544404980 

 חן פיני

 באר 1 התאנה יעקב באר עצמה 5834
 ס"ביה ליד יעקב
 י"רשב

  1471 ד.ת 1471. ד.ת
 70300   יעקב באר

0502030216 
089208387 

0502030216 

 אביב ירון

  סרני נצר קיבוץ סירני נצר קיבוץ סירני נצר הפועל 6185
   סירני נצר קיבוץ
70395 

089278110 
089278155 

0547617177 

 מיליק
 פפקין

 נס 33 הזמיר סביונים צ"נ הפועל 6759
 ציונה

 089402844 ציונה נס  273 ד.ת
089401997 

0544334447 

 מזרחי ניבי

 ס"ביה אולם אביב ברנר הפועל 6767
 ברנר גבעת תיכון

 מושב 33 דרי אבי
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

050532608 

 דרי אבי

 ביאליק ס"בי לוד אליצור 6944
 לוד 4 קפלן' רח

 050878067 לוד 5 הפרחים
035740293 
050878067 

 פרידמן רז
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 270 מרכז -' א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 רחל רודריגז שמעון מודיעין 2 צאלון מגינים מודיעין עצמה 2618

 מודיעין 57/8 אימנו
7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

 ספר בית צעירים ברנר הפועל 4092
 מושב בראשית

 אלעזרי בית

 מושב 33 דרי יאב
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי אבי

 גוונים ס"בי נען/גזר הפועל 4241
 נען קבוץ

 הגפן סתריה מושב
   סתריה מושב 43 43

76834 

0542456123 
08=9410605 

0542456123 

 אורן נועם

 כצנלסון אולם ירדן  גדרה מכבי 4964
 גדרה 21

  60. ד.ת גדרה ס"מתנ
 7075001 גדרה

088597688 
088597688 

0508913395 

 אוהד יתום

' ב עירוני תיכון סל מודיעין עצמה 5286
 יזרעאל עמק' רח

 מודיעין

 רחל רודריגז שמעון
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

 089768208 אורנים כפר 5 היער אורנים כפר אורנים כפר.כ 6299
089768207 

0547659376 

 רמו'גיז
 שוכמן

 בית אולם גזר הפועל 6398
 מועצה חשמונאי
 גזר איזורית

 לוד 21 אפריים לוזון
7128365 

0547799088 
15337623564 

0547799088 

 שמעון אסי

 21 לוד אפריים לוזון שעלבים ישיבת איילון/גזר הפועל 6400
 7128365 לוד

0547799088 
15337623564 

0547799088 

 שמעון אסי

 מפעל אולם מכבים רעות א"ת מכבי 6437
 רעות הפיס
 מור תיכון

 645 נטופה הר
 71908   מכבים

0524332374 
089264147 

0524332374 

 כהן נמרוד

  מודיעין 51. ד.ת מודיעין 6 ראובן מודיעין אליצור * 6458
 מודיעין

089766742 
089768019 

0544495025 

 שרוני רועי

 נס 33 הזמיר ניצנים צ"נ הפועל 6758
 ציונה

 089402844 ציונה נס  273 ד.ת
089401997 

0543344447 

 מזרחי יניב

מגרש פתוח *  
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 271 א ירושלים' א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 תורה אולם ירושלים אליצור 1585

 ןוג בית 6 ועבודה
 ם"י

 אנילביץ קרביץ ניצן
  היובל קרית, 12

 96624   ירושלים

025639243 
025639246 

0585022200 

 קרביץ ניצן

 5 הגיא דרך ינון אדומים. מ מכבי 3068
 אדומים מעלה

 הגיתית אדרעי אלעד
   אדומים מעלה 1/4

98321 

025357484 
025357608 

0547450344 

 אלעד
 אדרעי

 ס"מתנ אולם רתאפ עציון. ג אליצור 3901
 אפרת אפרת

 צפון. נ.ד ברק אלדד
 כפר קיבוץ  יהודה
 9091200 עציון

029932936 
029933549 

0524485685 

 ברק אלדד

 ממרא רמת חברון הר אליצור 4206
 ארבע קרית

 הר. נ.ד יתיר בית
 חברון הר  חברון

9040100 

029960254 
029960254 

0528990206 

 שפר אלי

 16 שורק נחל על שמש בית אליצור 4641
 שמש בית

 11/39 העליה רחוב
 9900    שמש בית

054557034 
0765455066 
0545570343 

 קריאף אפי

 33 השלום דרך ירושלים הרי ה.ל.ע 4919
 גוש אבו

 מבשרת 48 הדרור
 9076934 ציון

025700079 
025328121 

0505204554 

 קידר גדי

 מטה. א.מ קאחו עוזי הרים נס הרים נס יהודה הפועל * 5774
 שמשון. נ.ד  יהודה

9970000 

0527250829 
029958630 

0507977088 

 קאחו עוזי

 גבעת 6 התאנה אחווה ירושלים אליצור 5934
 זאב

 אנילביץ קרביץ ניצן
  היובל קרית 12

 96624   ירושלים

025639243 
025639246 

0585022200 

 קרביץ ניצן

  39066. ד.ת הדסה צור הדסה ירושלים  הפועל * 6505
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 הספר בית אולם ירושלים גמנסיה הפועל 6507
 רחוב הגמנסיה

 ירושלים ל"קק

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

מגרש פתוח *  
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 272' ב ירושלים' א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת הקבוצ שם

 הקבוצה
 הראל תיכון ירושלים הפועל 439

 6 החוצבים רחוב
  39066. ד.ת

 9139001 ירושלים
026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 סיירת' רח ירושלים פסגה הפועל 442
 פסגת, דוכיפת

 זאב

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 1נעמת אבא שמש בית אליצור 749
 בית עירוני אולם
 שמש

 11/39 העליה רחוב
 9900    שמש בית

054557034 
0765455066 
0545570343 

 קריאף אפי

 דנמרק ס"ביה מרכז ירושלים הפועל 823
 יהודה' רח

 ם"י 26 הנשיא

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 הראל תיכון הראל  ירושלים הפועל 1210
 6 החוצבים רחוב

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 פולינסקי אורט ירושלים ר"בית 4968
 5 רינגלבלום' רח

 ם-י היובל קרית

 אור 31 ניצן גפן גבי
 6050220 יהודה

0523568333 
0 

0523568333 

 גפן גבי

 צרעה קבוץ יהודה מטה הפועל 5176
 הרטוב תיכון

 מטה. א.מ קאחו עוזי
 שמשון. נ.ד  יהודה

9970000 

0527250829 
029958630 

0507977088 

 קאחו עוזי

 ס"מתנ אולם ם-י רמות הפועל 6512
' רח, רמות

 ם-י ציון אסירי

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 14 ורדינון אולם תלפז ירושלים   הפועל 6957
 ירושלים גילה

  39066. ד.ת
 9139000 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 אדר הר ירושלים אדר הר הפועל 6958
 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139000 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי
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 273 א דרום -' א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ס"מתנ שלם אסי דרום בני יבנה.ח/יבנה.ק אליצור 1004

 אבטח.נ.ד  יבנה חבל
7986000 

088622101 
088535383 

0532394813 

 שלם אסי

 יד ספורט אולם שורק נחל אליצור 3984
 בנימין

 שורק נחל ס"מתנ
 יד 11 הראל' רח

 7681200 בינימין

086709999 
088693143 

0545877109 

 ביטון ספי

 רתמים ס"ביה אלון אשדוד מכבי 5656
 22 חזקיה המלך

 אשדוד

. ד.ת 10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  28

088668829 
088668829 
052661034 

 זוהר יאיר

 7 שבזי רחוב יבנה שלמה אליצור 5727
 יבנה

 יבנה  232. ד.ת
8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד שאול

 איזורית מועצה נהורה מושב לכיש הפועל 5885
 נהורה מושב  לכיש

7934000 

086849041 
086849041 

0522767391 

 יפרח מיכאל

 צפית ס"ביה צפית יואב הפועל 6014
 מנחם כפר קיבוץ

  יואב איזורית מועצה
 7983500 יואב

088500777 
086871145 

0525808113 

 שגיב שחר

 פינה ראש' רח אשדוד אליצור 6032
 אשדוד' ט איזור

 השקמה אמסלם ניר
 7835823 אשקלון 36

0779500673 
077950673 

0542473732 

 אמסלם ניר

 ס"ביה אולם כנות טוביה באר הפועל 6113
 מושב רגבים

 אמונים

 באר אזורית מועצה
   טוביה באר  טוביה
83815 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני אורי

 1 המייסדים עקרון קרית הפועל 6452
 קרית ס"מתנ

 עקרון

 0776500086 רחובות 3/13 קסלמן
15389450140 

0538263080 

 כהן ערן

   יואב אזורית מועצה ניר בית קיבוץ גת צפית יואב הפועל 6557
 גת קיבוץ  ש נ.ד

7983500 

0525808113 
086871145 

0525808113 

 שחר שגיב
 חן

 

 

  



168 

 

 274' ב דרום' א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 אלון אולם גת קרית מכבי 1062

 שדרות
 1 העצמאות

 גת קרית

 קרית  32 מצדה הר
 8222616 גת

086884066 
086811764 

0537447121 

 שלמה
 אלמקייס

 גולומב' רח אופקים להפוע 4225
 אופקים18

 אופקים 55 ירמיהו
8756849 

0777905308 
089960251 

0502022961 

 מאיר דיין

 ס"בי ס"מתנ שפיר  אליצור 4478
 - שפיר יסודי
 שפירא מרכז

 מרכז שפיר מתנס
 מרכז  7941 שפירא
 7941100 שפירא

088612777 
088612788 

0508756511 

 לוי מירב

 גבים קבוץ אולם הנגב שער הפועל 5182
 שער חינוך קרית
 הנגב

 ספורט מחלקת
. נ.ד  הנגב שער.א.מ

 אשקלון חוף
7916700 

0779802782 
086893991 

0547919923 

 מוספי ערן

 קיבוץ אולם אשקלון חוף הפועל 6033
 ניצנים

 חוף איזורית מועצה
 הדר בת  אשקלון

7910300 

0503444800 
086775561 

0503444800 

 אסף ברק

' ד מקיף אולם משה אשקלון ס.א 6122
 רבין יצחק רחוב

 אשקלון

 מרכז רחמים דני
 14 נאות מסחרי

 7810000 אשקלון

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים דני
 דניאל

 מושב  נהורה מושב נטע מגרש מזרח לכיש הפועל * 6371
 נהורה

0522769356 
086849041 

0522767391 

 אזולאי דודי

 קהילתי יישוב מרחבים/עיםמבו הפועל 6726
 מבועים

 אזורית מועצה
 1 מרחבים

   מרחבים הספורט.מ
84288 

089929446 
086635451 

0508645798 

 כליף אבי

 מועצה אולם נגב שדות מכבי 6854
 שדות איזורית

 נגב

 שדות אזורית מועצה
 נגב שדות  נגב

089938939 
089942203 

0507649240 

 אזרד אריה

' א מקיף אולם איתו ןאשקלו אליצור 6975
 צבי בן' רח

 אשקלון

  212 ד.ת 8 צהל
 7810102 אשקלון

0542479992 
089302681 

0522717445 

 אבישר
 מרסיאנו

מגרש פתוח *  
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 275 נגב -' א ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' רח גאון אולם דימונה מכבי 265

 דימונה 1 הגפן
 אמסלם אבי

 37 אקליפטוס
 8608728 דימונה

086572358 
086572358 

0526484055 

 אמסלם אבי

 המייסדים' שד מיתר הפועל 1972
 מיתר

 מיתר  1.ד.ת
8502500 

0524206147 
086512105 

0524206147 

 רוני
 ירחימוביץ

 מקיף תיכון עומר הפועל 2136
 פארק עומר

 עומר תעשיה

 עומר  1413. ד.ת
8496500 

086291177 
0773294325 
0536484177 

 זפרני עמי

 צבי' רח ירוחם מכבי 3924
 207 בורנשטיין

 ירוחם

. ד.ת בורשטיין צבי
 8055001 ירוחם  73

086580151 
086580324 

0502533352 

 וסקר אלירן

 אילת בגין אולם פטקום אילת הפועל 4133
' רח, 

 1 הספורטאים

 אילת  110.ד.ת
8810002 

086367136 
086367166 

0509731134 

 מלול יוסי

  63. ד.ת 28 יאיר בן ערד 14 יאשיהו ערד הפועל 4438
 8902440 ערד

089551530 
089952038 

0546788699 

 דודי
 שושטרי

 משאבי קבוץ נגב רמת הפועל 5094
 שדה

. א.מ הראל דרור
. נ.ד  הנגב רמת

 8551900 חלוצה

086564192 
086558737 

0525450555 

 אלהר דרור

 ליד כלנית אולם אשכול הפועל 5569
 נופי תיכון ביס

 א.מ הבשור
 אשכול

 אשכול  הנגב נ.ד
8546500 

089929110 
089929189 

0547919202 

 אשחר רינות

 הפיס מפעל בית להבים הפועל 5890
 להבים

 29 הורד' רח ס"מתנ
 8533800 להבים

086578079 
086510936 

0502769304 

 שוורץ שרון

 נ ד ספיר אולם ערבה הפועל 6257
 ערבה

. נ.ד ספיר רונאל
   ספיר מרכז  ערבה

86825 

0522392727 
086592259 

0522392727 

 לין יוסי

' שד אלון אולם המכולת אילת הפועל 6346
 אילת התמרים

   אילת  110. ד.ת
88000 

0509731134 
086367166 

0509731134 

 מלול יוסי
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 351 צפון -' ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 בית קבוץ אולם מרכז גלבוע הפועל 3891

 אלפא
 בית וינקור לירן

  145 ד.ת, השיטה
 השיטה בית קיבוץ

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 מושב דדו אולם דדו גלבוע הפועל 4511
 ברק

 בית וינקור לירן
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 רח אלון חטיבת עפולה  הפועל 4844
 עפולה 4 האגס

 האתרוג מלכה יוסי
 1836523 עפולה 12

046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה יוסי

 כפר 2 הפלמח תבור ירדן הפועל 4936
 תבור

  ןהירד עמק נ.ד
' ב דגניה קיבוץ

1513000 

046767896 
046769585 
052443411 

 בן אופיר
 קידר

 3 חינוך קרית העמק מגדל הפועל 4942
 יערת ספר בית)

 מגדל( העמק
 העמק

 מגדל  398. ד.ת
 2310301 העמק

046443059 
046540438 

0543260230 

 חיים בן נתן

 קיבוץ אולם ירדן תבור גליל הפועל 5183
 כנרת

 עמק נ.ד םר ראובן
 דגניה קיבוץ  הירדן

 1513000' ב

046755875 
046755613 

0542109400 

 רם ראובן

 עמק נ.ד כדורי מרכז לביא קבוץ אולם תבור גליל הפועל 5593
 דגניה קיבוץ  הירדן

 1513000' ב

046628217 
046628218 

0535636815 

 ארי
 מובסוביץ

 שרת אולם עלית נצרת הפועל 6502
 נצרת 16 התאנה

 יליתע

 נצרת  732. ד.ת
 1710602 עילית

046557818 
0737371925 
0522792112 

 מלדסי אלי

 פירסט ס"מתנ טבריה  מכבי 6860
 אגוז רמת,

 טבריה

 2 טבריה 2 השומר
 טבריה 36\

0526524784 
046720175 

0526524784 

 כהן שמעון
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 352 יזרעאל' ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון םלמכתבי מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 הארז' רח אולם טבעון מרנין הפועל 1991

 ישי רמת
 כצנלסון אבני עמית

  טבעון קרית 37
360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית

 ספורט אולם נהלל יזרעאל הפועל 2818
 בנהלל

 עפולה  90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי דדעו

 הבעל צוקרמן ארז נופית אולם נופית  זבולון הפועל 4105
 קרית 49 טוב שם

 28000   אתא

048478127 
048478127 

0546833017 

 אלימלך דני

 עפולה  90000. ד.ת שמשית אולם שמשית יזרעאל הפועל 4461
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 ספורט אולם יריםצע נהלל הפועל 4763
 בנהלל

 עפולה  90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 בן' רח פיס אולם טבעון  קרית הפועל 4780
 טבעון קרית צבי

 כצנלסון אבני עמית
  טבעון קרית 37

360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית

 עין" תיכון מגידו הפועל 4801
 "השופט

. א.מ איזורית מועצה
  90006. ד.ת, מגידו
 1812000 עפולה

049598507 
049598400 

0524703990 

 קלס יאיר

. א.מ איזורית מועצה הזורע קבוץ מגידו. א.מ הפועל 5525
  90006. ד.ת, מגידו
 1812000 עפולה

049598507 
049598400 

0524703990 

 ירון אריאל

 גורן םאול גורן יזרעאל  הפועל 5756
 קיבוץ יזרעאל

 מזרע

 עפולה  90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 עפולה  90000. ד.ת הושעיה אולם הושעיה י"ע הפועל 5757
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 

 

  



172 

 

 353 מפרץ -'  ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים עןמ האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 קהילתי מרכז משגב הפועל 3047

 משגב
. נ.ד קהילתי מרכז
 משגב  משגב

2017900 

049902013 
049902393 

0547739773 

 מרקו אסף

 מכללת אולם אשר מטה הפועל 3703
 עכו מערבי גליל

 הספורט מחלקת
 אשר מטה ס"מתנ

 קיבוץ  מע גליל נ.ד
 2280800 עברון

049109004 
049828483 

0506952126 

 מנצור גל

 גנים נווה אולם מוצקין קרית מכבי 4208
 20 בגין' רח

 מוצקין קרית

 גושן הספורט היכל
 קרית 4 דקר רחוב

 2624234 מוצקין

048763090 
048756111 

0507783298 

 הבר אלי

 גשר קיבוץ אולם גרמן אשר מטה הפועל 4686
 רחוב הזיו

 הראשונים

 טהספור מחלקת
 אשר מטה ס"מתנ

 קיבוץ  מע גליל נ.ד
 2280800 עברון

049109004 
049828483 

0506952126 

 מנצור גל

 בית  צפוני אולם אורן נהריה הפועל 4693
 נהריה עמל ספר

 43 הגעתון שדרות
 2242022 נהריה

049513065 
049513066 

0528288563 

 ישראל
 בליט

 נופר אולם זית נהריה הפועל 5112
 שרה עין שכונת

 46 הלוטוס
 נהריה

 43 הגעתון שדרות
 2242022 נהריה

049513065 
049513066 

0528288563 

 ישראל
 בליט

 ביניים חטיבת אתא קרית שלום אליצור 5716
 אתא.ק ב רוגוזין

 רבין יצחק דרך

 אתא קרית  217. ד.ת
2810101 

046895048 
046894157 

0524444164 

 נפתלי
 בנטוב

 אשר מטה ס"מתנ אילון קבוץ ןאילו אשר מטה הפועל 6363
 קיבוץ  מ גליל. נ.ד

 25206   עברון

049109004 
049828483 

0506952126 

 מנצור גל

 סביונים אולם ס"מתנ ים קרית מכבי 6649
 האילנות רח

 ים קרית

   ים קרית  560 ד"ת
29000 

048750678 
048743945 

0535222372 

 טל שלומי

' רח ישיאב אולם אריות מוצקין. ק מכבי 6670
 אלון יגאל

 .מוצקין קרית4

,  גושן הספורט היכל
 קרית 4 דק' רח

 2642434 מוצקין

048763090 
048756111 
050778329 

 הבר אלי

 אלביאן אולם תמרה הפועל 6951
 צפונית שכונה
 תמרה

   תמרה  4005.ד.ת
30811 

0525693366 
049945329 

0525693366 

 מוחמד
 כנעאן

 ורוביץה היכל כרמיאל מכבי 6980
 5 הגיא מורד

 כרמיאל

 כרמיאל  461. ד.ת
2161401 

049905968 
049889315 

0507446085 

 רפאל יוסף
 אסדו
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 354 חיפה -' ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ביניים חטיבת אתא קרית אליצור 1548

 אתא.ק ב רוגוזין
 רבין יצחק דרך

 אתא קרית  217. ד.ת
2810101 

046895048 
046894157 

0523301367 

 נפתלי
 בנטוב

' רח ס"ביה אולם כרמל חיפה מכבי 1705
 חיפה19 ביכורים

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

' רח דינור ס"בי גלובל אחוזה ביתר 2300
 20 קליבנוב

 חיפה

 חיפה 21 רחל
3440206 

048102232 
15348102232 

0528901910 

 הרפז אילן

' רח ס"ביה אולם ביכורים חיפה מכבי 2681
 חיפה19 ביכורים

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

' רח, דינור ס"בי איפיגי   אחוזה ביתר 5118
  קליבנוב

 חיפה, שאנן נווה

 21 רחל הרפז אילן
 חיפה  החיפ כרמליה

3440206 

048102232 
15348102232 

0528901910 

 הרפז אילן

 קהילתי מרכז הכרמל חוף הפועל 5351
 חוף ב"מיר

 הכרמל

. נ.ד ספורט מחלקת
 עין  הכרמל חוף

 3086000 כרמל

049549234 
049840833 

0522244198 

 שרית
 אריאל

 הביכורים רחוב אמיר חיפה מכבי 5693
 חיפה 19

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 הספורט מרכז חיים קרית מכבי 6079
 חיים קרית אילן

 1 צייטלין

 חיים קרית  17. ד.ת
2610301 

0777080182 
0777080182 
0542124669 

 איציק
 אוחנה

 הספורט אולם בק חיפה הפועל 6681
 אליעזר קרית

 16 ל"צה' רח

 אצל - 30 הים דרך
 חיפה 30 קריב דני

0523996988 
0732928339 
0526065469 

 ניניו אבי

 פיס אולם יקנעם הפועל 6823
 33 אלונים
 עלית יקנעם

, 33 האלונים רחוב
 יקנעם  648. ד.ת

 2069200 עלית

049597061 
046888233 

0528346429 

 רחמן יובל
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 355 א שומרון-ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' רח קפלן אולם אליעזר.ב/חדרה מכבי 410

 בית העצמאות
 חדרה אליעזר

 נימצן  טל
 לידי) האפרסמון

' ג 26( גולן גליה
 חדרה

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני

 עמל אולם תחומי הרב חדרה מכבי 569
 מדעים

' רח ואומנויות
 חדרה אורה באר

 נימצן  טל
 לידי) האפרסמון

' ג 26( גולן גליה
 3824129 חדרה

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני

, גוונים ס"ביה מנשה הפועל 1750
 איזורית מועצה
 מנשה

  מנשה אזורי מרכז
 איזורית מועצה
 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 בלוך אוהד

 מאותהעצ אולם עדה.ג/בנימינה הפועל 3590
 בנימינה 32

 בינימינה  229 ד.ת
3055102 

0773002868 
0773012868 
0542203639 

 צדקה עופר

 רבין ס"בי אולם חנה פרדס מכבי 4597
 2 ברקת' רח

 חנה פרדס

 כנה מרכז אשכולי רן
/ חנה פרדס  מאיר

 3711101 כרכור

046378551 
046377368 

0508195395 

 שוסטר דוד

 פיס אולם בקה  מכבי 5057
 אבו' רח הילתיק

 אל בקה נאר
 גרביה

 אל בקה  164 ד.ת
 3010000 גרביה

0508554055 
046210906 

0508554055 

 כיתאנה
 יחיא

 ס"ביה אולם יעקב זכרון מכבי 5542
 נילי דרך נילי

 יעקב זכרון

  50. ד.ת ויינריב ברק
   השיטה בית קיבוץ
10801 

0526611771 
046388074 

0526611771 

 וינריב ברק

, אורות אולם עקיבא אור הפועל 5703
 סנש חנה ס"בי

 אור השיטה' רח
 עקיבא

  17 גבע כהן יצחק
/ חנה פרדס  12 ד.ת

 3706185 כרכור

0773227251 
0773227251 
0528369949 

 כהן יצחק

 רבין ס"בי אולם בזים חנה פרדס מכבי 5821
 2 ברקת' רח

 חנה פרדס

 כנה מרכז אשכולי רן
/ חנה פרדס  מאיר

 3711101 כרכור

046378551 
046377368 

0508195395 

 דוד שוסטר

 ס"ביה אולם נילי יעקב זכרון מכבי 6721
 נילי דרך נילי

 יעקב זכרון

   יעקב זכרון  50 ד.ת
10801 

1771052661 
046388074 

052661 

 וינריב ברק

 העצמאות אולם בנימינה עדה.ג הפועל 6912
 בנימינה 32

 0773002868 בנימינה  229 ד.ת
0773012868 
0542203639 

 צדקה עופר

 החינוך קרית קרע כפר מכבי 6995
 קרע כפר

  קרע כפר 1431 ד.ת
 30075   קרע כפר

0526356223 
046358406 

0526356223 

 אבו מוחמד
 ערישה
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 356 ב שומרון-ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 יד אורט דרום נתניה.ע ראליצו 309

' רח-ליבוביץ
 10 האורזים

 נתניה ת"אזה

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ברזילי
 תומר

 ס"ביה אולם יצחק בית הפועל 403
 יצחק בית

 מקומי ועד פרי טל
   יצחק בית  יצחק בית

42920 

0773248694 
0773248694 
0522744353 

 פרי טל

, גוונים ב"חט קדימה/צורן מכבי 612
 הדקל רחוב

 קדימה

 צורן 15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

 חיים
 קאופמן

 בית מושב אולם השרון חוף הפועל 1472
 יהושע

 קיבוץ שורר יניב
 שפיים קיבוץ  שפיים

6099000 

0529544791 
098919130 

0529544791 

 רייכרט ארז

 קיבוץ אולם חיים.ג/חפר עמק הפועל 1761
 חיים גבעת

 איחוד

 ישוב שאר ויינברג דן
 3826124 חדרה 22

0462510150 
046251005 

0523438999 

 ויינברג דן

 מול ם"רמב' רח פרדסיה הפועל 1897
 תפוז ס"בי

 פרדסיה

 פרדסיה 11 הדקל
4281500 

098945023 
098988856 

0523364393 

 גילה מגיד

 איש ב"חט ליד יונה כפר ביתר 2008
 יונה כפר שלום

 יונה כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל ויזל

 עגנון שי אולם מרכז נתניה.ע אליצור 2353
 1 שפינוזה' רח

 נתניה

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ברזילי
 תומר

, רמון אילן ביס מזרח נתניה.ע וראליצ 4629
 חטיבת' רח

 8 אלכסנדרוני
 נתניה

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ברזילי
 תומר

 קליין רלף אולם יהודה אבן. ס.מ 4969
 אבן השרון' רח

 יהודה

 יהודה אבן 1 שבזי
4050461 

098910070 
098912032 

0508213784 

 בן תםרו
 דרור

' רח מכבי אולם תיכון  חדרה מכבי 5891
 הימים ששת

 אחד פינת חדרה
 העם

 נימצן  טל
 לידי) האפרסמון

' ג 26( גולן גליה
 3824129 חדרה

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני

 מרכז אולם חפר בת/ח"ע הפועל 6715
 חפר בת קהילתי

 בת 1350 ד.ת 88 חצב
   חפר בת  חפר

42842 

0522648908 
098780988 

0522648908 

 יובל
 צימרמן
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 357 נתניה -' ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 היובל אולם ארז סבא כפר הפועל 470

 51 אזר רחוב
 סבא כפר

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן רןע

 אלפי 3 כרכום מנשה אלפי מכבי 1781
 מנשה

 כרכום קהילתי מרכז
 מנשה אלפי  3

4485100 

097925511 
097925713 

0547402673 

 שרון גיא

 אופירה אולם תפוח סבא כפר הפועל 2624
 עובדיה' רח נבון

 ס"כ 2

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 בני מושב אולם נשרים  השרון.ח הפועל 2965
 ציון

 קיבוץ שורר יניב
 שפיים קיבוץ  שפיים

6099000 

0529544791 
098919130 

0529544791 

 רייכרט ארז

 ס"מתנ אולם יאיר כוכב אליצור 4784
 יאיר כוכב

 רחוב הוכמן מוטי
. ד.ת 110 אל בית
 יאיר כוכב  630

4486400 

0504428442 
036442519 

0504428442 

 הוכמן מוטי

'  רח הירוק אולם אשכולית השרון.ה מכבי 4902
 הוד 6 נחשון
 השרון

 נצח עוואד עמי
 הוד 51 ישראל
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 היכל אולם צורן מונד תל  מכבי 4937
' רח ספורט
 מונד תל השקד

 צורן 15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

 חיים
 קאופמן

 חינוך  קרית ברוש השרון לב הפועל 5304
 השרון לב דרור

 מושב  374. ד.ת
 4069100 חרות

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן גבי

 י"רש' רח יהונתן רעננה עירוני מכבי 6313
 רעננה

 רעננה  24. ד.ת
4310001 

097744791 
097741106 

0524415893 

 טסל ערן

 קליין רלף אולם תפוז יהודה אבן. ס.מ 6636
 אבן השרון' רח

 יהודה

   יהודה אבן 1 שבזי
40500 

098910070 
098912032 

0508213784 

 בן רותם
 דרור

 שלום איש אולם מתנס יונה כפר ביתר 6769
 פולג נחל' רח

 יונה כפר

 נחל ישראל ויזל
   יונה כפר 2 מישר

40300 

0505446403 
0772340958 
0505446403 

 ויזל ישראל

' רח יהונתן אולם רעננה אריאל אליצור 6837
 רעננה 19 י"רש

  רעננה 1 העם אחד
 רעננה

097452235 
097422726 

0544806471 

 הגר בנימין
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 358 שרון -' ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ס"ביה אולם רעננה אליצור 31

 י"רש' רח יונתן
 רעננה

 העם אחד בנימין נתן
 4321001 רעננה 1

097452235 
097422726 

0544806471 

 בנימין נתן

 הפארק לב אולם רעננה מכבי 326
 3 שטרן יאיר' רח

 רעננה

. ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה  24

097744791 
097741106 
052441589 

 ביאר אלה

 ס"ביה אולם יונתן  רעננה מכבי 677
 י"רש' רח יונתן

 רעננה

. ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה  24

097744791 
097741106 
052441589 

 ביאר אלה

'  רח הירוק אולם תפוז השרון הוד מכבי 2957
 הוד 6 נחשון
 השרון

 נצח עוואד עמי
 הוד 51 ישראל
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עווד עמי

 היובל אולם חצב באס כפר הפועל 3611
 51 אזר רחוב
 סבא כפר

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669837 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

' רח סמדר אולם תותחים הרצליה בני 3759
 160 וינגייט

 פיתוח הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז

 חינוך  קרית לוןא השרון לב הפועל 5302
 השרון לב דרור

 מושב  374. ד.ת
 4069100 חרות

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן גבי

 להבה אולפנה שומרון א.מ אליצור 6040
 קדומים

 העין ראש 8 אילנות
4857047 

0526162465 
039066411 

0509224043 

 מאיר
 ברכיה

 ס"ביה אולם טייבה הפועל 6374
 עתיד תיכון

 טייבה

   טייבה  592 ד.ת
40400 

097738467 
097738467 

0522437714 

 מוראד
 עאזם

 אולם רעננה יבנה אליצור 6838
 ששת,אריאל
 25 הימים

 097452235 רעננה 1 העם אחד
097422726 

0544806471 

 הגר בנימין

 רמת קיבוץ טירה הפועל 6865
 הכובש

   טירה  2612 ד.ת
44915 

097930884 
097471499 

0506704839 

 עדנאן
 עראקי
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 359 א תקוה פתח' ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 אולם השרון רמת שוהם. ס.א 948

' רח.עלומים
 ישראל שבטי
 סמטת פינת

 .במעלה

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

 יסודי ס"ביה מתן כבימ 2011
 הדר' רח מתן

 מתן 78 השרון נוף
4585800 

0508883840 
039389954 

0524460860 

 דיין עמית

' רח ברנר תיכון תקוה פתח מכבי 2234
 ת"פ 2 ישעיהו

 פתח  8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפא

 קאנטרי אולם אורנית מכבי 3436
 אורנית

 אורנית 17 הפרג
4481300 

039360559 
15339080253 

0528918100 

 קמר מיכאל

 סטלמך אולם נחשון ת"פ אליצור 3607
 4 ציפורי' רח

 תקוה פתח

 העין ראש  309. ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0544336086 

 שוקי
 גולובינסקי

 ס"בי אולם ת"פ עמישב ג"הד ס.מ 3951
' רח עמיטל
 משורר ישעיהו

 ת"פ

 העין ראש  309 ד.ת
4810301 

0544336086 
036097168 

0544336086 

 טובל אלעד

 אילנות ס"ביה משה הרצליה בני 5510
 הדקל' רח

 הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז

 ליד) פיס אולם אלקנה אליצור 5943
( מסחרי מרכז

 אלקנה

 אלקנה 2 גלעד הר
4481400 

0508819442 
039362331 

0508819442 

 חוסרבי
 אורי

' רח אולם לימון השרון הוד מכבי 6071
 2 סולד הנרייטה

 השרון הוד

 הוד 51 ישראל נצח
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 העין ראש 8 אילנות תפוח כפר תפוח שומרון אליצור 6075
4857047 

0526162465 
039066411 

0509224043 

 מאיר
 ברכיה

 בגין ס"בי אולם דן  העין ראש עירוני 6368
 8 קנדי ון'ג'' רח

 העין ראש

   העין ראש  21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544940306 

 שריה אריה

 קאנטרי אולם תקווה. ש/אורנית מכבי 6719
 אורנית

  אורנית 17 הפרג
 אורנית

052891810 
15339080253 

052891810 

 קמר רועי
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 360 ב תקוה פתח ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' רח רביבים תקוה גני מכבי * 838

 גני, 10 התבור
 תקוה

 מרכז -33 הגליל
 תקוה גני  לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0525556193 

 רבי אלי

 אוסישקין אולם השרון תרמ. ס.א 914
 67 אוסשקין' רח

 ש"רמה

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

' רח ברנר תיכון דקל תקוה פתח מכבי 1195
 ת"פ 2 ישעיהו

 פתח  8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפא

' רח אלון םאול הרצליה בני 3553
 ברש אשר

 הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז

 דיין משה אולם יהוד ה.ל.ע 4876
 יהוד 5

 14 הרצל פנדו ליאור
 5600000 יהוד

036497637 
036497637 

0505628286 

 פנדו ליאור

 2 האורנים' שד אפעל רמת. ס.מ 5024
 אפעל רמת

 רמת 2 יםהאורנ' שד
 5296000 אפעל

036358496 
035352742 

0505665388 

 איתמר
 שורק

 בגין ס"בי אולם רונן העין ראש עירוני 5814
 8 קנדי ון'ג'' רח

 העין ראש

   העין ראש  21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544940306 

 אריה שריה

 קיבוץ אולם מודיעין חבל הפועל 5973
 יצחק בארות

 אבליסטר רבקה
 שוהם 10 מודיעים
6083210 

039722808 
039722871 

0522316363 

 רבקה
 בליסטרא

, רימונים ס"ב דור אונו קרית עירוני 6233
 5 יהודה בר' רח

 אונו קרית

 ל"צה העתיד דור
 אונו קרית 104

5545173 

0528289398 
035274433 

0528289398 

 חדאד רמי

' רח ברנר תיכון עצמאות ת"פ מכבי 6314
 ת"פ 2 ישעיהו

 פתח  8126 ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפה

 הספר בית אולם צהלה א"ת הפועל 6718
 הירוק הכפר
 השרון רמת

 036960450 אביב תל 5 יקענם
036960440 

0505357978 

 כהן רמי

 מורשת ס"ביה שמואל גבעת אליצור 6852
' רח,נריה

 גבעת 80 הזיתים
 שמואל

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

מגרש פתוח *  
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 361' א דן-'ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ס"ביה אולם ערבה/צ"ראשל מכבי 225

' רח אלון יגאל
 אלון יגאל

 צ"ראשל

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7572021 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

, רימונים ס"ב אונו קרית עירוני 644
 5 יהודה בר' רח

 אונו קרית

 ל"צה העתיד דור
 אונו קרית 104

5545173 

0528289398 
035274433 

0528289398 

 חדאד רמי

 38 במאי אחד הדס חולון הפועל * 824
 חולון

 חולון  5054. ד.ת
5815001 

035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 דורסמן

 21 בגין מנחם דגן בית מכבי 3599
 דגן בית

 דגן בית 1 שבזי
5020000 

0503333991 
039601472 

0503333991 

 יורם
 אביסרור

, עלומים אולם עידן ש"רמה.ס.א 4176
 שבטי' רח

 ישראל
 השרון רמת 

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

 גן אולם סביון. ס.א 4999
 2 השיקמים

 סביון

 מקומית מועצה
 סביון 8 השיקמה
5651304 

0528710912 
035355798 

0528710912 

 אוהד
 הרשברג

 הרצליה גימנסיה מור אביב תל מכבי 5794
 106 בוטינסקי'ז
 א"ת

-תל 293 הירקון
 6350429 יפו-אביב

036059333 
036059992 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

 מורשת ס"ביה עופר שמואל.ג אליצור 6001
' רח,נריה

 גבעת 80 הזיתים
 שמואל

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

' רח רביבים רביבים תקוה גני מכבי * 6041
 גני, 10 התבור
 תקוה

 מרכז -33 הגליל
 תקוה ניג  לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0525556193 

 רבי אלי

 ספורט אולם מזרח ים בת מכבי 6093
' רח מילטון

 ים בת 6 הדקל

 ים בת  2341. ד.ת
5912301 

035539866 
035539866 

0543975569 

 מחלוף איתן

 ערמונים אולם צפון גן רמת עירוני 6129
 25 הכבאים' רח

 גן רמת

 ןג רמת 43 אליעזר בן
 גן רמת 43 אצל)

5229051 

036771741 
036771741 
036771741 

 ארליך עופר

 הפיס מפעל כלנית יהודה.א ה.ל.ע 6405
 אור 9 החצב
 יהודה

 יהודה אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 

0522760588 

 בן מוטי
 בסט

מגרש פתוח *  
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 362' ב דן-'ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
  ים בת 6 הדקל ים בת מכבי 3

 מלטון אולם
 ים בת  2341. ד.ת

5912301 
035539866 
035539866 

0543975569 

 מחלוף איתן

 1 אבנר' רח צהלה אביב תל מכבי * 288
 ספורט מועדון
 א"ת צהלה

 הירקון שלום עודד
 יפו-אביב-תל 293

6350429 

036474721 
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

 בן שלום אולם גן רמת עירוני 943
 רמת 15 אליעזר

 גן

 גן רמת 43 אליעזר בן
 5229051 גן רמת)  

036771741 
036771741 
036771741 

 ארליך עופר

 אור 9 החצב' רח יהודה אור ה.ל.ע 1239
 פיס אולם יהודה

 יהודה אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 

0522760588 

 בן מוטי
 בסט

 38 במאי אחד תמר חולון הפועל * 1455
 חולון

 חולון  5054. ד.ת
5815001 

035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 דורסמן

 טכניקום אורט ג"ר גבעתיים הפועל 3262
 בוקר שדה רחוב

 גבעתיים

 23 המעורר דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן שרה

 בן שלום אולם גן רמת אליצור 4602
 רמת 15 אליעזר

 גן

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

'  רח,אביב אולם ירוק אביב תל  הפועל 4931
 3 פרידמן שרגא

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960450 
036960440 

0505357978 

 כהן רמי

, רימונים ס"ב עתיד אונו. ק עירוני 5040
 5 יהודה בר' רח

 אונו קרית

 ל"צה העתיד דור
 אונו קרית 104

5545173 

0528289398 
035274433 

0528289398 

 חדאד רמי

, 5 דיין משה אריות יהוד ה.ל.ע 6262
 הסביונים קריית

 יהוד

 14 הרצל פנדו ליאור
 5600000 יהוד

0527789333 
036497637 

0505628286 

 פנדו ליאור

 במאי אחד' רח יהלום חולון הפועל 6450
 חולון 38

 חולון  5054. ד.ת
5815001 

035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 דורסמן

 פיס טוטו אולם אזור הפועל 6743
  4 השקמה רבין
 אזור

 035507101 אזור 17 שדה יצחק
035563484 

0522550004 

 גבע שמוליק
 כהן

מגרש פתוח *  
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 363 אביב תל' ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 העמית ס"ביה תמר צ'ראשל מכבי 255

 46 גוריון בן' שד
 גולדה מכבי בית

 ראשון 21 מאיר
 7572021 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 גמנסיה ס"ביה אביב תל מכבי 373
' רח הרצליה

 106 בוטינסקי'ז
 א"ת

 הירקון שלום עודד
 יפו-אביב-תל 293

6350429 

036474721 
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

 בן שלום אולם עמידר/ג"ר עירוני 945
 רמת 15 אליעזר

 גן

 ג"ר 43 אליעזר בן
 גן רמת 43 עופ אצל)

5229051 

036771741 
036771741 
036771741 

 ארליך עופר

 גמנסיה ס"ביה החייל רמת/א"ת מכבי 1207
' רח הרצליה

 106 בוטינסקי'ז
 א"ת

 הירקון שלום עודד
 יפו-אביב-תל 293

6350429 

036059333 
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

 חדש תיכון אולם מרדכי הרצליה בני 1443
 שבעת' שד

 הכוכבים
 הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז

 טכניקום אורט גבעתיים רג הפועל 1777
 בוקר שדה רחוב

 גבעתיים

 23 המעורר דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן שרה

 במאי אחד' רח ברוש חולון הפועל 1898
 חולון 38

 חולון  5054. ד.ת
5815001 

035014266 
035059226 

0542153036 

 ימיק
 דורסמן

 לב אולם תמר ציונה נס הפועל 2883
 דוד המושבה

 נס 26 אלעזר
 ציונה

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

 נווה 1 שוהם' רח מונוסון נווה ס.א 3266
 מונוסון

 60 ברקת קאשי רוני
 מונסון נוה 60

6019000 

035334302 
035336551 

0504344222 

 קשי רוני

 נס 33 הזמיר הדר ציונה נס הפועל 3821
 ציונה

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

, המשתלה אולם אביב תל הפועל 4716
 ארגוב סשה' רח
 א"ת 43

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960440 
036960450 

0505357978 

 כהן רמי

' רח אביב אולם חדש אביב תל הפועל 6637
, 3 פרידמן שרגא
 אביב רמת

 036960450 אביב תל 5 יקנעם
036960440 

0505357978 

 כהן רמי
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 364 שפלה' ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
,  6 יזרעאל עמק סל מודיעין עצמה 2068

 מודיעין
 רחל רודריגז שמעון
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

 ס"בי אולם חן שהם מכבי 3850
 רחוב יהלום
 שוהם24 הקשת

 שוהם  958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור עופר

 מפעל אולם מכבים/א"ת מכבי 4215
 רעות הפיס
 מור תיכון

 נטופה הר כהן נמרוד
 7179902 מכבים 645

089264147 
089264147 

0524332374 

 כהן נמרוד

,  6 יזרעאל עמק נחלים מודיעין עוצמה 5660
 מודיעין

 רחל רודריגז שמעון
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

 ישיבת אולם איילון/ גזר הפועל 5663
 שעלבים

 לוד 21 רייםאפ לוזון
7128365 

0547799088 
15337623564 

0547799088 

 שמעון אסי

 089768208 אורנים כפר 5 היער אורנים כפר אורנים כפר.כ 6295
089768207 

0547659376 

 רמו'גיז
 שוכמן

 רחוב אולם חשמונאים אליצור 6334
 1 הארבל

 חשמונאים

 17 ם"רמב
 7192900 חשמונאים

0544495025 
089768019 

0544495025 

 שרוני רועי

  מודיעין 51. ד.ת מודיעין 6 ראובן מודיעין אליצור * 6459
 מודיעין

089766742 
089768019 

0544495025 

 שרוני רועי

, רעות, 3 הדרים אורן מכבים א"ת מכבי 6602
 מור תיכון

 645 נטופה הר
 7179902 מכבים

089264147 
089264147 

0524332374 

 כהן נמרוד

 089768208 אורנים כפר 5 היער האורנים כפר גלבוע האורנים כפר. כ 6775
089768207 

0547659376 

 רמו'גיז
 שוכמן

 ס"בי אולם ניצנים שוהם מכבי 6808
 רחוב יהלום
 שוהם24 הקשת

   שוהם  958. ד.ת
60850 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור עופר

 כדורסל אולם אחיסמך מודיעין הפועל 6887
 אחיסמך

 039722808 שוהם 10 ודיעיםמ
039722871 

0522316363 

 רבקה
 בליסטרא

מגרש פתוח *  
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 365 א מרכז' ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 אוסי" אולם רחובות שלמה מכבי 514

 51 סירני" וזוהר
 רחובות

 10/3 בוטינסקי'ז
 7648805 רחובות

0546098080 
086339034 

0509409778 

 רון
 וורוטיצקי

" כרמים" אולם הקרא צ'ראשל מכבי 1000
 4 שומרה רחוב

 לציון ראשון

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7502501 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 3 רזיאל דוד' רח רמלה דוד נוה אליצור 1556
 רמלה

' רח רמלה עיריית
 רמלה  1 ויצמן

7241506 

089771730 
089771415 

0528510739 

 רון ניסים

 ס"בי אולם שהם מכבי 1730
 רחוב יהלום
 שוהם24 הקשת

 שוהם  958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור עופר

 מושב 43 הגפן נען קיבוץ אולם נען/גזר הפועל 4634
 76834   סתריה

0542456123 
089410605 

0542456123 

 אורן נועם

 קיבוץ   פפקין מיליק סירני נצר קיבוץ סרני נצר הפועל 4925
 7039500 סירני נצר

089278110 
089278155 

0547617177 

 מיליק
 פפקין

" כרמים" אולם סביון צ"ראשל מכבי 5475
 4 שומרה רחוב

 לציון ראשון

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7502501 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 רחל רודריגז שמעון מודיעין 2 צאלון מגינים מודיעין עוצמה 5659
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

 נס 33 הזמיר רעות  ציונה נס הפועל 6413
 ציונה

 ברקוביץ עופר
'  ג6 יפתח חטיבת

 סבא כפר

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

 פייס מרכז רוה גן הפועל 6712
 צומת י"ע עיינות

 עובד בית

 עמק. נ.ד,  עיינות
 עיינות  שורק

7049000 

089407128 
089408241 

0523878777 

 מיכאל
 גוטליב

 ביאליק ס"בי לוד אליצור 6945
 לוד 4 קפלן' רח

 050878067 לוד 5 הפרחים
035740293 
050878067 

 מןפריד רז
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 366' ב מרכז' ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 האורן רחוב גדרות הפועל 121

 עשרת מושב
. נ.ד גדרות ס"מתנ
 עשרת  שורק עמק

7685800 

088591145 
088593214 

0503399852 

 מארק
 ליבשין

 כצנלסון אולם גדרה מכבי 2224
 גדרה 21

  60. ד.ת גדרה ס"מתנ
 7075001 גדרה

0888597688 
088597688 

0508913395 

 אוהד יתום

 ס"ביה אולם ברנר הפועל 3109
 ברנר גבעת תיכון

 מושב 33 דרי אבי
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי אבי

 2 בגין מנחם שקד בתיה מזכרת הפועל 4097
 בתיה מזכרת

 למןקס נחום כהן ערן
 רחובות 3/13

7657303 

0776500086 
15389450140 

0528761440 

 סגל תומר

 2 אליהו' שד בתיה מזכרת הפועל 4424
 בתיה מזכרת

 קסלמן נחום כהן ערן
 רחובות 3/13

7657303 

0776500086 
15389450140 

0528761440 

 סגל תומר

 ס"ביה אולם צפון ברנר הפועל 4639
 קדרון אור בית

 במוש 33 דרי אבי
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי אבי

 נס 33 הזמיר שקד ציונה נס הפועל 4661
 ציונה

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

 כצנלסון אולם הבילויים גדרה מכבי 4710
 גדרה 21

 כנפי גדרה ס"מתנ
 גדרה 3 נשרים

7075001 

088597688 
088597688 

0508913395 

 רווח סהר

 שיין מקס דנן מיקו רחובות 20 מלצר רחובות אליצור 5096
 7666605 רחובות 5/5

089213058 
089213058 

0542323275 

 דנן מיקו

' רח אמית ס"בי עירוני רחובות מכבי 5342
 .רחובות י"הלח

 10/3 בוטינסקי'ז
 7648805 רחובות

0546098080 
086339034 

0509409778 

 רון
 וורוטיצקי
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 367' א ירושלים  ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 6 ומלאכה תורה ירושלים אליצור 2326

 ירושלים
, אנילביץ קרביץ ניצן

 12 יובל קרית
 96624   ירושלים

058502220 
025639246 

0585022200 

 ניצן קרביץ

 5 הגיא דרך חגי אדומים.מ מכבי 2328
 אדומים מעלה

 הגיתית אדרעי אלעד
   אדומים מעלה 1/4

98321 

0253578484 
025357608 

0547450344 

 אלעד
 אדרעי

' רח גנים ס"מתנ גנים ירושלים  הפועל 2650
 ירושלים דהומיי

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 הראל תיכון מבשרת ירושלים הפועל 3003
 6 החוצבים רחוב

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 ס"מתנ אולם עציון גוש אליצור 3440
 הגבעה עציון גוש

 הצהובה

 צפון. נ.ד ברק אלדד
 כפר קיבוץ  יהודה
 9091200 עציון

029935167 
029932618 

0524485685 

 ברק אלדד

 הספר בית אולם גמנסיה ירושלים הפועל 4007
 רחוב הגמנסיה

 ירושלים ל"קק

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 ס"מתנ אולם אפרת עציון.ג אליצור 4462
 אפרת אפרת

 צפון. נ.ד ברק אלדד
 כפר קיבוץ  יהודה
 9091200 עציון

029932936 
029933549 

0524485685 

 ברק אלדד

 דנמרק ס"ביה מרכז ירושלים הפועל 5086
 יהודה' רח

 ם"י 26 הנשיא

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 ממרא רמת קריה חברון הר אליצור 6926
 ארבע קרית

 הר. נ.ד יתיר בית
 חברון הר  חברון

9040100 

029960254 
029960254 

0528990206 

 שפר אלי

 סליגסברג אולם חומה ירושלים  הפועל 6959
 20 רזיאל דוד

 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139000 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי
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 368' ב ירושלים' ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 137 הרצל' שד ירושלים זיו אסא 2319

 בית ס"מתנ
 .ם"י,הכרם

 הכרם בית ס"מתנ
 ד.ת הרצל שדרות

 ירושלים 137 3149
9622818 

025020733 
026427612 

0523825800 

 מצגר רפי

 5 הגיא דרך השלום אדומים.מ מכבי 2697
 אדומים מעלה

 הגיתית אדרעי אלעד
   אדומים מעלה 1/4

98321 

025357484 
025357608 

0547450344 

 אלעד
 אדרעי

 33 השלום דרך ירושלים הרי ה.ל.ע 4920
 גוש אבו

 מבשרת 48 הדרור
 9076934 ציון

025700079 
025328121 

0505204554 

 קידר גדי

 ספורט אולם הרים.ע יהודה.מ הפועל 5773
 מטה נוחם

 יהודה

 מטה. א.מ קאחו עוזי
 שמשון. נ.ד  יהודה

9970000 

0527250829 
029958630 

0507977088 

 קאחו עוזי

 סיירת' רח זאב.פ ירושלים הפועל 5951
 זאב פ דוכיפת

 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 סליגסברג אולם תלפז  ירושלים הפועל 5957
 20 רזיאל דוד

 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

  39066. ד.ת הדסה צור הדסה.צ ירושלים הפועל * 5959
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 אדר הר ם-י אדר הר הפועל 6506
 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

' רח גנים ס"תנמ ם-י מנחם קרית הפועל 6508
 ירושלים דהומיי

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 1 יהודה מטה. א.מ הרים נס הרים נס  י.מ הפועל * 6851
 9970000 שמשון. נ.ד

0507977088 
029958630 

0507977088 

 קאחו עוזי

מגרש פתוח *  
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 369 א דרום' ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 הספורט היכל יבנה דוד אליצור 621

 קליין רלף ש"ע
 יבנה 22 הדוגית

 יבנה  232. ד.ת
8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד שאול

 אריאל ס"בי אשדוד ביתר 836
 9 ל"קק רחוב

 9 הנביא הושע
 7715102 אשדוד

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן אייל

 ס"ביה אולם אשדוד מכבי 3054
 רחוב' ח מקיף
 אבינועם בן ברק

 אשדוד 10

 הגדוד זוהר יאיר
  28. ד.ת 10 העברי
 77100   אשדוד

088668829 
088668829 
052661034 

 זוהר יאיר

 נעמי ס"בי אולם יבנה גן הפועל 3435
 שמר

 גרינברג.צ.א

   יבנה גן  34. ד.ת
70800 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר ארז

 תיכון אולם יבנה גן מכבי 4955
' רח רבין אורט

 יבנה גן חלמיש

 רחוב עמית יואל
  1715. ד.ת 7 השיטה

 7080000 יבנה גן

088674007 
088674007 

0526261007 

 אמית יואל

' ד מקיף תיכון היובל אשדוד מכבי 5323
 18 ביאליק' רח

 אשדוד

. ד.ת 10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  28

088668829 
088668829 
052661034 

 זוהר יאיר

  יואב איזורית מועצה גת קיבוץ צפית יואב הפועל 6601
 7983500 יואב

088500777 
086871145 

0525808113 

 שחר שגיב

 רתמים ס"ביה חרוב אשדוד מכבי 6835
 22 חזקיה המלך

 אשדוד

 ד.ת 10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  28

088668829 
088668829 
052661034 

 זוהר יאיר

' ד מקיף תיכון שקמים אשדוד מכבי 6836
 18 ביאליק' רח

 אשדוד

 ד.ת 10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  28

088668829 
088668829 
052661034 

 זוהר יאיר

 יצחק ש"ע ס"בי יבנה אליצור 6893
' רח רבין

 יבנה4 הדייגים

 089437714 בנהי 27 האלון
089432970 

0549458762 

 דוד שאול

 

 

  



189 

 

 370 ב דרום ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ספורט אולם טוביה באר הפועל 3736

 באר תיכון
 טוביה

. מ צבעוני אורי
' מח,איזורית
 טוביה באר  הספורט
8381500 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני אורי

' ד מקיף אולם אשקלון. ס.א 4372
 רבין יצחק רחוב

 אשקלון

 רחמים דני ספורט
 נאות מסחרי מרכז

 7810000 אשקלון 14

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים דני

 ס"ביה אולם רגבי טוביה באר הפועל 4963
 מושב רגבים

 אמונים

. מ צבעוני אורי
' מח,איזורית

 טוביה באר  ורטהספ
8381500 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני אורי

 קיבוץ אולם אשקלון חוף הפועל 5579
 ניצנים

 חוף איזורית מועצה
 הדר בת  אשקלון

7910300 

0503444800 
086775561 

0503444800 

 אסרף ברק

' ד מקיף אולם ניצן אשקלון. ס.א 5740
 רבין יצחק רחוב

 אשקלון

 נאות ימסחר מרכז
 7810000 אשקלון 14

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים דני

 מועצה אולם נגב שדות מכבי 6017
 שדות איזורית

 נגב

 שדות אזורית מועצה
 נגב שדות  נגב

089938939 
089942203 

0507649240 

 אזרד אריה

 אלון אולם גת קרית מכבי 6591
 שדרות

 1 העצמאות
 גת קרית

 קרית  32 מצדה הר
 8222616 גת

086884066 
086811764 

0537447121 

 שלמה
 אלמקייס

 גיטיס אולם שדרות מכבי 6799
  22 בגין מנחם

 שדרות

  שדרות 476 ד.ת
 8701401 שדרות

086610568 
086610568 

0509980307 

 אמיר
 אוחנה

 ס"בי ס"מתנ שפיר אליצור 6853
 - שפיר יסודי
 שפירא מרכז

 מרכז  שפיר ס"מתנ
 79510   שפירא

088612777 
088612788 

0508756511 

 לוי מרב

 גולומב' רח אופקים הפועל 6901
 אופקים18

  אופקים 55 ירמיהו
867577 

0777905308 
089960251 

0502022961 

 דיין מאיר

' ב מקיף אשקלון איתו אשקלון אליצור 6974
 צבי  בן שדרות

 8 213 ד.ת 8 ל"צה
 781010  אשקלון

0542479992 
089302681 

0522717445 

 אבישר
 מרסיאנו
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 371 נגב' ב ילדים
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 תיכון אולם עומר הפועל 347

 פארק) עומר
 (תעשיה

 עומר  1413. ד.ת
8496500 

086291177 
0773294325 
0536484177 

 זפרני עמי

 מרדכי 'ד מקיף בש שבע באר הפועל 1097
 באר 10 מקלף

 שבע

 גדי עין ברמי אבי
 שבע באר 15/17

8481021 

0777645123 
0773182004 
0508255245 

 ארזי כפיר

 נ ד ספיר אולם ערבה הפועל 1249
 ערבה

 נ.ד ערבה ס"מתנ
 ספיר מרכז  ערבה

8682500 

086592260 
086592259 

0522392727 

 לין יוסי

 המייסדים' שד מיתר הפועל 3122
 מיתר

 מיתר  1.ד.ת
8502500 

0524206147 
086512105 

0524206147 

 רוני
 ירחימוביץ

 צבי' רח ירוחם מכבי 4528
 207 בורנשטיין

 ירוחם

. ד.ת בורשטיין צבי
 8055001 ירוחם  73

086580151 
086580324 

0502533352 

 וסקר אלירן

 הפיס מפעל בית להבים הפועל 4568
 להבים

 29 הורד' רח ס"מתנ
 8533800 להבים

086578079 
086510936 

0502769304 

 שוורץ שרון

' רח גאון אולם דימונה מכבי 4909
 דימונה 1 הגפן

 אמסלם אבי
 37 אקליפטוס

 8608728 דימונה

086572358 
086572358 

0526484055 

 אמסלם אבי

 משאבי קיבוץ נגב רמת הפועל 5639
 שדה

. א.מ הראל דרור
. נ.ד  הנגב רמת

 8551900 חלוצה

086564192 
086558737 

0525450555 

 הראל דרור

 הפיס מרכז חברון הר אליצור 5871
 הר נ ד סוסיא
 חברון

 הר. נ.ד יתיר בית
 חברון הר  חברון

9040100 

029960254 
029960254 

0528990206 

 שפר אלי

 נ.ד שמעון בני א.מ חצרים קיבוץ טל שמעון בני הפועל 6169
 שמעון בני  הנגב

8532400 

089911705 
08.9915837 
0505679384 

 אפרים מור

 רננות ס"ביה עזיז שבע באר הפועל 6919
 21 בזל

 באר 15/17 גדי עין
 8481021 שבע

077645123 
0773182004 
0508255245 

 ארזי כפיר
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 451 צפון לאומית א נערות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 עפולה  90000. ד.ת גבת אולם יזרעאל מקע הפועל 336

1812003 
046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 המושבה תיכון מעגן/ זכרון הפועל 635
 1 הציפור מעוף
 יעקב זכרון

 14 אלונים 2071. ד.ת
 3090849 יעקב זכרון

046293879 
046293879 

0507683360 

 צבי
 גלידואני

 בית וינקור לירן נר גן אולם תמעיינו/גלבוע הפועל 2060
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 שנלר אולם נצרת מכבי 2863
 נצרת

 נצרת  134. ד.ת
1610002 

046575444 
046554356 

0544566105 

 לחאם
 באסל

' רח ס"ביה אולם חיפה מכבי 2904
 חיפה19 ביכורים

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

" נתניה" אולם וינגייט אקדמיית 4197
 וינגייט מכון

 האקדמיה נתן טל
  בספורט למצוינות

 וינגייט מכון
4290200 

0522533065 
098639470 

0522533065 

 נתן טל

 אולם אורתודוכס נצרת הפועל 4760
 אורטודוכסי

 המעיין שכונת
 6057' רח

 ככר ליביס אליאס
  38. ד.ת המעיין

 1610001 נצרת

046576439 
046559520 

0545740771 

 אליאס
 ליביס

 ספורט  אולם כאוכב הפועל 5149
 ס"ביה ליד

 כאוכב

 כאוכב  198. ד.ת
2018500 

049105116 
049998406 

0528511353 

 עלי חליל

 וגיא הר ס"ביה צפת עליון גליל הפועל 5722
 הדפנ קבוץ

 גליל  עליון גליל
 120000  עליון

046816663 
046816661 

0502222007 

 איתי
 ירושלמי

 שכונה אולם שפרעם   הפועל 6523
 עוסמאן מזרחית

 שפרעם 331. ד.ת
  שפרעם  202005
202005 

0549008666 
153549008666 

0549008666 

 איימן
 אשקר
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 452 דרום לאומית א נערות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם בתכתו קבוצה שם

 הקבוצה
 אוסישקין אולם השרון רמת. ס.א 853

 67 אוסשקין' רח
 ש"רמה

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
153508555866 

0508555866 

 מוסאי גלית

 קוסל מרכז ירושלים א"אס 874
 האוניברסיטה

   רם.ג,העברית
 ם"י

 האוניברסיטה
 ושליםיר  העיברית
9190400 

026585651 
026586818 

0548820065 

 יצחק
 באבאי

 רעננה הס' רח רעננה מכבי 952
 השרון חטיבת

 רעננה 111/2 אחוזה
4337302 

097424467 
097424467 

0506663450 

 פאר אשר

 רח שמיר  אולם חולון אליצור 1528
 3 דרורי אמיר
 חולון

 חולון  2254. ד.ת
5812201 

0526059535 
039791417 

0526059535 

 מנחם
 וידהורן

 ס"ביה אולם לציון ראשון הפועל 2015
' רח דורות
 37 דרובין
 צ"ראשל

 דור עין סבג רועי
 לציון ראשון  9/10

0528781661 
039648282 

0528781661 

 רועי סבג

 חדש תיכון אולם הרצליה בני 2045
 שבעת' שד

 הכוכבים
 הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז

 אלי רמז אולם סבא כפר הפועל 4015
 כפר  24 הורוביץ

 סבא

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 33 הגליל אולם תקוה גני מכבי 4099
 ספורט מרכז
 תקוה גני לידר

 מרכז -33 הגליל
 תקוה גני  לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0525556193 

 רבי אלי

 ס"ביה אולם עירוני צ"ראשל הפועל 4625
' רח דורות
 37 דרובין
 צ"ראשל

 דור עין סבג רועי
 לציון ראשון  9/10

0528781661 
039648282 

0528781661 

 רועי סבג

 אולם עירוני נתניה אליצור 4633
 טשרניחובסקי

 4 א"הגר' רח
 נתניה

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ברזילי
 תומר
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 453 צפון-א נערות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ספורט אולם יפיע הפועל 3795

 .יפיע
 יפיע  887. ד.ת

1695500 
046557549 
046559384 

0543054214 

 וסים שאער

 עילבון  545.ד.ת עילבון עילבון לילהג 3915
1697200 

046784603 
046780906 

0504686748 

 סלייח
 סאמר

 הספורט אולם כרום דל'מג  הפועל 4064
 כרום אל ד'מג

  כרום דל'מג 44 ד.ת
 כרום אל דל'מג

2019000 

0732041369 
0733728730 
0542270136 

 בדראן חיר

 כביש פיס אולם סחנין הפועל 4270
 ניןסח ראשי

 סחנין  5228. ד.ת
3081000 

0549008952 
046748332 

0544465457 

 ויליאם
 גנטוס

 ליד אכסאל כפר אכסאל הפועל 4364
 תיכון ס"ביה

 כפר שדאפנה מחמוד
  879 ד.ת אכסאל
 1692000 אכסאל

046563891 
046550906 

0505909234 

 מחמוד
 שדאפנה

 חנא דיר  20003. ד.ת חנא דיר אולם חנא דיר הפועל 4677
2497300 

0546942945 
046780933 

0546942945 

 חטיב סאמי

 פסוטה  12. ד.ת פסוטה אולם פסוטה הפועל 4794
2517000 

0777870257 
0777870257 
0524328346 

 איוב בשיר

 יסודי ס"בי כרמיאל הישגי 4912
 רם גבעת רקפת

 כרמיאל

 125/8 עציוני חטיבת
 2192653 כרמיאל

049983829 
049983829 

0524301900 

 גיא כהן

 ליד ספורט אולם בנות נחף הפועל 5210
 הכדורגל מגרש

 נחף

 נחף  3166. ד.ת
2013700 

049080347 
15349080347 

0504060783 

 קיס מוחמד

 מאהל עין אולם מאהל עין מכבי 5587
 ספר בית ליד

 מאהל עין מקיף

 חביבאללה עימאד
   מאהל עין  1751. ד.ת

17902 

046456159 
046456159 

0509300521 

 עיאמד
 חביבאללה

 גשר קיבוץ אולם כרמיאל מכבי 6146
 רחוב הזיו

 הראשונים

 כרמיאל  461. ד.ת
2161401 

049905968 
049889315 

0507446085 

 רפאל יוסף
 אסדו

 פיס אולם ידאת'נוג בעינה הפועל 6729
 קהילתי.מ

 דאת'נוג בועינה

/  ידאת'נוג בועיינה
 בועינה  35 ד.ת

 16924   דאת'נוג

046705001 
046705001 

0542086963 

 משהור
 ידאת'נוג

  926 ד"ת טורעאן טורעאן טורעאן מכבי 6894
 16950   טורעאן

046518546 
046518534 

0545291177 

 סבאח געפר
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 454 חיפה-א נערות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 אלבוכארי ב"חט עראבה הפועל 865

 עראבה
. ד.ת מוחמד נסאר

 30812   עראבה  106
046744802 

15346744802 
0526500231 

 נסאר
 מוחמד

 סנאן אבו  624. ד.ת סנאן אבו סנאן אבו הפועל 2704
2490500 

049968106 
049968106 

0522850751 

 גליל מיכאל

 מכללת אולם עכו/המפרץ הפועל 3763
 עכו מערבי גליל

 9 אילן בר סבג יהודה
   חיפה  שמואל קרית

26384 

0505765353 
049851253 

0505765353 

 סבג רועי

 מכללת אולם ראמה/המפרץ הפועל 3764
 עכו מערבי גליל

 9 אילן בר סבג יהודה
   חיפה  שמואל קרית

26384 

0505765353 
049851253 

0528781661 

 סבג רועי

 ס"ביה ליד אולם תרשיחא הפועל 4579
 אתרשיח אורט

 ד.ת די'וג שאהין
 מעלות  5299

 2156092 תרשיחא

049979161 
049979161 

0526533035 

 די'וג שאהין

 מגרש ליד נחף הפועל 4773
 נחף הכדורגל

 נחף  3166. ד.ת
2013700 

049080347 
15349080347 

0504060783 

 קיס מוחמד

 שכונה אולם שפרעם מכבי 5025
 עוסמאן מזרחית

 שפרעם  823. ד.ת
2020011 

048721732 
049866730 

0546204027 

 בשותי
 מאהר

 ס"ביה אולם טבעון קרית הפועל 5295
' רח אורט תיכון

 קרית כצנלסון
 טבעון

 כצנלסון אבני עמית
  טבעון קרית 37

360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית

 ספורט אולם אעבלין עירוני הפועל 5508
 ב"חט פיס

 אעבלין

 אעבלין  2246. ד.ת
3001200 

049869149 
049869149 

0522418667 

 'חאג חביב

 ספורט אולם אעבלין מכבי 5623
 ב"חט פיס

 אעבלין

. ד.ת מורשד סלים
 אעבלין  2318

3001200 

049500264 
049500264 

0529500604 

 סלים
 מורשד

  ספורט אולם בנות עראבה הפועל 6307
  מקיף ס"בי ליד

 אלבוכארי

 הפועל עמותת
  הספורט וםלקיד

 30812   עראבה

046744802 
1534-

6744802/04-878 
052650023 

 מוחמד
 נסאר

 ס"ביה אולם פחם אל אום מכבי 6493
 אום מקיף תיכון

 פחם אל

 אל אום  352 ד.ת
 30010   פחם

046312318 
046312318 

0504312318 

 מחמוד
 גאברין

 ספורט  אולם מנדא כאוכב הפועל 6745
 ס"ביה ליד

 כאוכב

 ד.ת כאוכב ועלהפ
 כאוכב 1 198

2018500 

0525695005 
049998406 

0528511353 

 חליל עלי

 1 לבון פנחס נהריה הפועל 6842
 ס"ביה נהריה

 דרומי אולם עמל

 43 43 הגעתון שדרות
 2242022 נהריה

049513066 
049513066 

0549570833 

 ישראל
 בליט
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 455 מרכז-'א נערות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען אולםה כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ברית בני ס"מתנ אביב תל אליצור * 547

 חריף אייזיק, יפו
 יפו 23

 ברית בני ס"מתנ
 יפו 23 חריף אייזיק

 6804916' ג

0544943900 
039791417 

0544943900 

 מנחם
 וידהורן

 אילן בר ס"ביה נתניה אליצור 857
 יוספטל' רח

 נתניה

. ד.ת צור לב שמחה
 הדר גינות  15045

4293000 

098877452 
098877452 

0523649618 

-לב שמחה
 צור

' רח בליך ס"בי חן רמת מכבי 1823
 ואחד המאה

 גן רמת

 גן רמת  816. ד.ת
5210801 

036715927 
036785522 

0528329292 

 גלזר אורה

 ס"ביה אולם טייבה הפועל 3051
 עתיד תיכון

 טייבה

 טייבה 592.ד.ת
 ייבהט  המשולש
4040000 

097738467 
097738467 

0522437714 

 מוראד
 עאזם

 3 רזיאל דוד' רח רמלה דוד נווה אליצור 3232
 רמלה

' רח רמלה עיריית
 רמלה  1 ויצמן

7241506 

089771730 
089771415 

0528510739 

 רון ניסים

' רח שרת קרית שמיר חולון אליצור * 3249
 התחמושת גבעת

 חולון 27

 וןחול  2254 ד.ת
5812201 

0526059535 
039791417 

0526059535 

 מנחם
 ויידהורן

' רח מרחבים ורד ראשלצ  הפועל 3752
 9 ישראל גדולי

 צ"ראשל

 דור עין סבג רועי
 לציון ראשון  9/10

0528781661 
039648282 

0528781661 

 רועי סבג

 סטלמך אולם תקוה פתח הפועל 3976
 4 ציפורי' רח

 תקוה פתח

 נקנרד מאיר סלע בני
 תקווה פתח 1/17

039227265 
035325214 

0507238663 

 סלע בני

 ס"בי קאסם כפר קאסם כפר הפועל 5855
 ליד חדש מקיף
 בילאל מסגד

 כפר  768. ד.ת
 48810   קאסם

0526140398 
035017285 

0506988261 

 נמר עאמר

 ס"בי אולם תקוה פתח אליצור 5942
' רח עמיטל
 משורר ישעיהו

 ת"פ

 העין אשר  309. ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0544336086 

 שוקי
 גולובינסקי

 כביר סמטת' רח אביב תל  יהודה בני 5987
 שכונת,4

 .א"ת,התקווה

-אביב-תל  9123.ד.ת
 6109101 יפו

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי אהוד

 הדר רחוב מתן מכבי 6228
 יסודי ס"ביה

 מתן  6008 ד.ת
4585800 

0504053320 
039389954 

0508883840 

 שחם זויה

  מנשה אזורי מרכז שמואל גן קבוץ מנשה  הפועל 6430
 איזורית מועצה
 3780900 מנשה

046177698 
046177392 

0526908309 

 בלוך אוהד

מגרש פתוח *  
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 456 דרום' א נערות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 ההקבוצ
 ספורט אולם טוביה באר הפועל 3032

 באר תיכון
 טוביה

. מ צבעוני אורי
' מח,איזורית
 טוביה באר  הספורט
8381500 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני אורי

 שבזי' רח הפיס יבנה אליצור 3326
 ס"ביה ליד

 יבנה ביאליק

 יבנה  232. ד.ת
8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד אולש

 כצנלסון אולם גדרה מכבי 3385
 גדרה 21

  60 ד.ת גדרה ס"מתנ
 7075001 גדרה

088597688 
088597688 

0508913395 

 אוהד יותם

 מאוחדת היכל זאב.פ/ירושלים אסא 3555
 זאב. פ גל' רח

 ירושלים

 פסגת 18/10 ניב דוד
   ירושלים  זאב

97814 

0722340765 
025848910 

0523808499 

 בני
 סקיסקובל

 אוסי" אולם רחובות מכבי 4255
 51 סירני" וזוהר

 רחובות

 10/3 בוטינסקי'ז
 7648805 רחובות

0546098080 
086339034 

0507569154 

 זלוף רותי

 אריאל ס"בי אשדוד ביתר 4652
 אשדוד

 9 הנביא הושע
 7715102 אשדוד

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן אייל

 איזורית מועצה ורהנה מושב לכיש הפועל 5006
 נהורה מושב  לכיש

7934000 

086849041 
086849041 

0522767391 

 יפרח מיכאל

 ביס אולם בנות אשקלון  אליצור 6029
' רח, כרמים
 מעלה

 אשקלון,הגת

 אשקלון 36 השקמה
7835823 

0779500673 
0779500673 
0542473732 

 אמסלם ניר

' שד היובל אולם אשדוד מכבי 6279
 איזור 5 ירושלים

 אשדוד הסיטי

  אשדוד 34 ד.ת
 7080000 אשדוד

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר ארז

 המלך' רח ימקא ירושלים ש.ה.ל.מ 6966
 ירושלים דוד

 29 יפת שירי שלומית
 6813006 יפו

035102358 
035530902 

0526327106 

 דובילה קרן
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 501 צפון לאומית ב נערות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת הקבוצ שם

 הקבוצה
 שנלר אולם נצרת מכבי 264

 נצרת
 נצרת  134. ד.ת

1610002 
046575444 
046554356 

0544566105 

 לחאם
 באסל

 ס"בי אולם מעגן/ זכרון הפועל 283
 התאנה החורש

 יעקב זכרון 39

 זכרון 14 אלונים
 3090849 יעקב

046293879 
046293879 

0507683360 

 צבי
 גלידואני

 ספורט  אולם כאוכב הפועל 1433
 ס"ביה ליד

 כאוכב

 כאוכב  198. ד.ת
2018500 

049105116 
049998406 

0528511353 

 עלי חליל

' רח ס"ביה אולם חיפה מכבי 2198
 חיפה19 ביכורים

 ביכורים 6287. ד.ת
 3106201 חיפה  19

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 אולם אורטודוכס נצרת הפועל 3564
 אורטודוכסי

 המעיין שכונת
 6057' רח

 ככר ליביס אליאס
  38. ד.ת המעיין

 1610001 נצרת

046576439 
046559520 

0545740771 

 אליאס
 ליביס

 אלי רמז אולם סבא כפר הפועל 3610
 כפר  24 הורוביץ

 סבא

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 מושב דדו אולם מעיינות/גלבוע הפועל 3664
 ברק

 בית וינקור לירן
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 אולם עירוני נתניה אליצור 3798
 טשרניחובסקי

 4 א"הגר' רח
 נתניה

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ברזילי
 תומר

 וגיא הר ס"ביה צפת עליון גליל הפועל 4893
 דפנה קבוץ

 גליל איזורית מועצה
  עליון גליל  עליון

120000 

046816398 
046816661 

0502222007 

 איתי
 ירושלמי

 1 לבון פנחס נהריה הפועל 5436
 ס"ביה נהריה

 דרומי אולם עמל

 43 הגעתון שדרות
 2242022 נהריה

049513065 
049513066 

0528288563 

 ישראל
 בליט

- נתניה אולם וינגייט אקדמייה 7007
 וינגייט מכון

 למצוינות האקדמיה
 מכון  בספורט
 4290200 וינגייט

0525449544 
098639470 

0525449544 

 שטדלר עדי
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 502 דרום לאומית ב נערות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים ןמע האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 חדש תיכון אולם הרצליה בני 750

 שבעת' שד
 הכוכבים
 הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז

 רעננה הס' רח רעננה מכבי 900
 השרון חטיבת

 רעננה 111/2 אחוזה
4337302 

097424467 
097424467 

0506663450 

 פאר שרא

 - המכבייה כפר חן רמת מכבי 962
 7 ברנשטיין פרץ

 ג"ר

 גן רמת  816. ד.ת
5210801 

036715927 
036785522 

0528329292 

 גלזר אורה

 אוסישקין אולם השרון רמת. ס.א 1072
 67 אוסשקין' רח

 ש"רמה

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
153508555866 

0508555866 

 מוסאי גלית

 - קוסל מרכז ירושלים א"אס 1318
 האוניברסיטה

 גבעת, העברית
 ם"י רם

 האוניברסיטה
 ירושלים  העיברית
9190400 

026585651 
026586818 

0548820065 

 יצחק
 באבאי

 רח שמיר  אולם חולון אליצור 1895
 3 דרורי אמיר
 חולון

 חולון  2254. ד.ת
5812201 

0526059535 
039791417 

0526059535 

 מנחם
 ורןוידה

 ס"ביה אולם לציון ראשון הפועל 2921
' רח דורות
 37 דרובין
 צ"ראשל

 דור עין סבג רועי
 לציון ראשון  9/10

0528781661 
039648282 

0528781661 

 רועי סבג

 ס"ביה אולם עירוני צ"ראשל הפועל 2988
' רח דורות
 37 דרובין
 צ"ראשל

 דור עין סבג רועי
 לציון ראשון  9/10

0528781661 
039648282 

0528781661 

 רועי סבג

 33 הגליל אולם תקוה גני מכבי 3660
 ספורט מרכז
 תקוה גני לידר

 מרכז -33 הגליל
 תקוה גני  לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0525556193 

 רבי אלי

 רעננה הס' רח שחף רעננה מכבי 4653
 השרון חטיבת

 רעננה 111/2 אחוזה
4337302 

097727201 
097424467 

0506663450 

 פאר אשר
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 503 צפון-ב נערות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
  אכסאל כפר אכסאל הפועל 2745

 תיכון ס"בי
 כפר שדאפנה מחמוד
  879 ד.ת אכסאל
 1692000 אכסאל

046563891 
046550906 

0505909234 

 מחמוד
 שדאפנה

 הורוביץ היכל כרמיאל מכבי 3308
 5 הגיא מורד

 כרמיאל

 כרמיאל  461. ד.ת
2161401 

049905968 
049889315 

0507446085 

 רפאל יוסף
 אסדו

 ספורט אולם יפיע הפועל 3348
 יפיע

 יפיע תיכון ס"בי

 יפיע  887. ד.ת
1695500 

046557549 
046559384 

0543054214 

 וסים שאער

 ןעילבו  545.ד.ת עילבון עילבון הגליל 3916
1697200 

046784603 
046780906 

0504686748 

 סלייח
 סאמר

 יסודי ס"בי כרמיאל הישגי 4134
 רם גבעת רקפת

 כרמיאל

 125/8 עציוני חטיבת
 2192653 כרמיאל

049983829 
049983829 

0524301900 

 גיא כהן

 ספורט אולם דבוריה הפועל 5221
 דבוריה

  1178 ד.ת דבוריה
 1691000 דבוריה

0506958503 
046701775 

0506958503 

 ארשיד זכי

. ד.ת חטיב סאמי חנא דיר אולם חנא דיר הפועל 5873
 חנא דיר  20003

2497300 

0546942945 
046780933 

0546942945 

 חטיב סאמי

 טובא יונס עוגבה זנגריה טובא טובא  הפועל 6236
   טובא 124 זנגריה
12310 

046023218 
046023338 

0526207815 

 עוגבה יונס

  926. ד.ת עדווי שאדי טורעאן טורעאן מכבי 6420
 16950   טורעאן

046518545 
046518534 

0545291177 

 געפר
 סאבאח

 ספורט אולם אוסאמה יפיע הפועל 6590
 תיכון ס"ביה
 יפיע

 יפיע  887. ד.ת
1695500 

046557549 
046559384 

0547708594 

 שאער וסים

 פיס אולם ידת'נוג בועינה הפועל 6642
 קהילתי.מ

 דאת'נוג בועינה

/  ידאת'נוג בועיינה
 בועינה  35 ד.ת

 16924   דאת'נוג

046705001 
046705001 

0542086963 

 מיל'ג
 סלימאן

 מושב דדו אולם גלבוע מעיינות הפועל 6933
 ברק

 145 השיטה בית
   השיטה בית קיבוץ
10801 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 

 

  



200 

 

 504 יפהח' ב נערות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ר"ד ש"ע תיכון תמרה הפועל 797

 אבורומי השאם
 תמרה

 תמרה  4005. ד.ת
3081100 

048270980 
049943529 

0525693366 

 מוחמד
 כנעאן

 עפולה  90000. ד.ת גבע קבוץ אולם יזרעאל עמק הפועל 937
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 ספורט אולם אעבלין עירוני הפועל 1140
 ב"חט פיס

 אעבלין

 אעבלין  2246. ד.ת
3001200 

049869149 
049869149 

0522418667 

 'חאג חביב

  ליד ספורט אולם עראבה הפועל 2144
 אלבוכארי מקיף

 עראבה

. ד.ת מוחמד נסאר
 30812   עראבה  106

046744802 
15346744802 

0526500231 

 נסאר
 מוחמד

 הספורט אולם כרום דל'מג הפועל 3199
 כרום אל ד'מג

  כרום דל'מג 44 ד.ת
 כרום אל דל'מג

2019000 

0732041369 
0733728730 
0542270136 

 בדראן חיר

 עוסמן אולם שפרעם הפועל 3338
 מזרחית שכונה

 שפרעם

 שפרעם  331 ד.ת
2020005 

0549008666 
153549008666 

0549008666 

 איימן
 אשקר

 ליד ספורט אולם נחף הפועל 4322
 הכדורגל מגרש

 נחף

 נחף  3166. ד.ת
2013700 

049080347 
15349080347 

0504060783 

 קיס מוחמד

 ספורט אולם אעבלין מכבי 5622
 ב"חט פיס

 אעבלין

. ד.ת מורשד סלים
 אעבלין  2318

3001200 

049500264 
049500264 

0529500604 

 סלים
 מורשד

 ליד ספורט אולם בנות נחף הפועל 5989
 הכדורגל מגרש

 נחף

 נחף  3166. ד.ת
2013700 

049080347 
15349080347 

0504060783 

 קיס מוחמד

 ליאובק ספר בית חיפה הפועל 6249
 90 צרפת דרך

 חיפה

 דרך, ריבקין דני אצל
 חיפה 30 הים

0526996988 
0732928339 
0526065469 

 ניניו אבי

' ב יסודי ס"ביה עוספיא הכרמל הפועל 6577
 עוספיה

 עוספיה  1376. ד.ת
3009000 

048392170 
048392170 

0546616370 

 כיוף סמיח

 ליד ספורט אולם מנדא כאוכב הפועל 6746
 .כדורגל מגרש

 ד.ת כאוכב הפועל
 כאוכב 1 198

2018500 

049105116 
049998406 

0528511353 

 חליל עלי

 ספורט אולם בליןאע עירוני 6772
 ב"חט פיס

 אעבלין

. ד.ת - אדריס עאוני
   אעבלין  2135

30012 

049866594 
049869192 
052636807 

 עאוני
 אדריס
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 505 שרון  -' ב נערות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ס"ביה אולם טייבה הפועל 614

 עתיד תיכון
 טייבה

 טייבה 592.ד.ת
 טייבה  המשולש
4040000 

097738467 
097738467 

0522437714 

 מוראד
 עאזם

 אילן בר ס"ביה נתניה אליצור 2017
 יוספטל' רח

 נתניה

. ד.ת צור לב שמחה
 הדר גינות  15045

4293000 

098877452 
098877452 

0523649618 

-לב שמחה
 צור

 ס"בי אולם זכרון/  מעגן הפועל 3371
 ההתאנ החורש

 יעקב זכרון 39

 זכרון 14 אלונים
 3090849 יעקב

0549419841 
046243489 

0549419841 

 צבי
 גלידואני

 ס"ביה אולם אלתחדי טייבה הפועל 4592
 עתיד תיכון

 טייבה

 טייבה 592.ד.ת
 טייבה  המשולש
4040000 

097738467 
097738467 

0522437714 

 מוראד
 עאזם

 ס"ביה אולם פחם אל אום מכבי 5484
 אום מקיף כוןתי
 פחם אל

 ד.ת מחמוד גאברין
   פחם אל אום  352

30010 

046312318 
046312318 

0504312318 

 גאברין
 מחמוד

 ביניים חטיבת ערערה מכבי 6089
 בכניסה)ערערה

 (לכפר

 19 הדרים יצחק
   כרכור/ חנה פרדס

30026 

046351644 
046352595 

0542383580 

 גלנץ יצחק

  מנשה אזורי מרכז שמואל גן קבוץ מנשה  הפועל 6431
 איזורית מועצה
 3780900 מנשה

046177698 
046177392 

0526908309 

 בלוך אוהד

 גבעת, פיס אולם פרדיס מכבי 6492
 פרדיס

 פרדיס  466. ד.ת
3089800 

0542339067 
046396086 

0556617273 

 אלמרענה
 מנאסק

 קליין רלף אולם יהודה אבן. ס.מ 6679
 אבן השרון' רח

 היהוד

   יהודה אבן 1 שבזי
40500 

098910070 
098912032 

0508213784 

 בן רותם
 לי דרור

' רח אלון יגאל יסמין השרון הוד מכבי 6689
 הוד 46 משאבים

 השרון

 51 ישראל נצח' רח
 4528651 השרון הוד

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 ס"ביה אולם חפר יצחק בית הפועל 6803
 יצחק בית

 בית 93 משק פרי טל
 42920   יצחק

0773248694 
0773248694 
0522744353 

 פרי 2טל

 רעננה הס' רח הס רעננה מכבי 6907
 השרון חטיבת

 רעננה 111/2 אחוזה
4337302 

097424467 
097424467 

0506663450 

 מזרחי יואב
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 506 מרכז -'ב נערות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/וןטלפ למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 דוד' רח אולם רמלה דוד נוה אליצור 1517

 רמלה 3 רזיאל
' רח רמלה עיריית
 רמלה  1 ויצמן

7241506 

089771730 
089771415 

0528510739 

 רון ניסים

' רח שרת קרית יאיר חולון  אליצור * 3964
 התחמושת גבעת

 חולון 27

 0526059535 חולון  2254. ד.ת
039791417 

0526059535 

 מנחם
 ויידהורן

 סטלמך אולם תקוה פתח הפועל 4674
 4 ציפורי' רח

 תקוה פתח

 דנקנר מאיר סלע בני
 תקווה פתח 1/17

039227265 
035325214 

0507238663 

 סלע בני

 מורשת ס"ביה גן רמת אליצור 5117
' רח,נריה

 גבעת 80 הזיתים
 שמואל

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

 שזר רחוב אולם כביר תל מכבי 5168
 כביר תל,  37

  40 באדר א"י ממן שי
 5831125 חולון

0502266489 
15335034403 

0502266489 

 ממן שי

 אוסי" אולם רחובות מכבי 5344
 51 סירני" וזוהר

 רחובות

 10/3 בוטינסקי'ז
 7648805 רחובות

0546098080 
086339034 

0507569154 

 זלוף רותי

 כביר סמטת' רח אביב תל  יהודה בני * 5456
 שכונת(מגרש)4

 תל,התקווה
 .אביב

-אביב-תל  9123.ד.ת
 6109101 יפו

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי אהוד

' רח שרת קרית בגין חולון אליצור * 6066
 התחמושת גבעת

 חולון 27

 חולון  2254. ד.ת
5812201 

0526059535 
039791417 

0526059535 

 מנחם
 ויידהורן

 הדר רחוב מתן מכבי 6230
 יסודי ס"ביה

 מתן  6008 ד.ת
4585800 

0504053320 
039389954 

0508883840 

 שחם זויה

 ס"בי קאסם כפר קאסם כפר הפועל 6545
 ליד חדש מקיף
 בילאל מסגד

  768. ד.ת נמר עאמר
 קאסם כפר

0506988261 
035017285 

0506988261 

 נמר מרעא

' רח - שבזי אולם העין ראש עירוני 6902
 ראש, 91 שבזי
 .העין

   העין ראש  21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544940306 

 שריה אריה

 המכביה כפר בנות חן רמת מכבי 6942
 חן רמת

 גן רמת  816 תד
5210801 

036715927 
036785522 

0528329292 

 גלזר אורה

מגרש פתוח *  
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 507 ירושלים ב ותנער
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 קוסל מרכז רם גבעת ירושלים א"אס 2977

  האוניברסיטה
 רם.ג העברית

 ירושלים

 האוניברסיטה
 ירושלים  העיברית
9190400 

026585651 
026586818 

0548820065 

 יצחק
 באבאי

 סיירת' רח אבז.פ/ירושלים אסא 3556
 זאב פ דוכיפת

 ירושלים

 פסגת 18/10 ניב דוד
   ירושלים  זאב

97814 

0722340765 
025848910 

0523808499 

 בני
 קובלסקיס

 רחל רודריגז שמעון מודיעין 2 צאלון מודיעין עצמה 5289
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

 אורט תיכון אדומים מעלה מכבי 6581
 דרך וחלל תעופה

 40 קדם

 מעלה 1/4 הגיתית
 98321   אדומים

0253578484 
025357608 

0547450344 

 אלעד
 אדרעי

 ס"מתנ אולם אפרת אליצורעציון 6924
 אפרת אפרת

 1 עציון כפר קיבוץ
 עציון כפר קיבוץ

9091200 

029937999 
029932618 

0524485685 

 ברק אלדד

 הנוער בית ירושלים להפוע 6962
 הרצוג רח העברי

 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139000 ירושלים

026242694 
026242694 

0523808499 

 מזרחי שי

 ימקא אולם ירושלים ש.ה.ל.מ 6967
 ירושלים

 035102358 6813006 יפו 29 יפת
035530902 

0526327106 

 דובילה קרן
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 508 דרום -' ב נערות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' שד היובל אולם אשדוד מכבי 2246

 איזור 5 ירושלים
 אשדוד הסיטי

 גן  34 ד.ת מאור רוני
 7080000 יבנה

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר ארז

 אגמים אולם בנות אשקלון אליצור 3628
 14 עופר' שד

 אשקלון

 השקמה אמסלם ניר
 7835823 אשקלון 36

0779500673 
0779500673 
0542473732 

 אמסלם ניר

 כצנלסון אולם גדרה מכבי 3697
 גדרה 21

  60. ד.ת גדרה ס"מתנ
 7075001 גדרה

088597688 
088597688 

0508913395 

 רווח סהר

 אריאל ס"בי אשדוד ביתר 3762
 אשדוד

 9 הנביא הושע
 7715102 אשדוד

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן אייל

 שבזי' רח הפיס יבנה אליצור 4832
 ס"ביה ליד

 יבנה ביאליק

 יבנה  232. ד.ת
8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד שאול

 גיטיס אולם שדרות מכבי 5442
  22 בגין מנחם

 שדרות

" מכבי" עמותת
 שדרות  476.ד.ת

8701401 

086610568 
086610568 

0509980307 

 אמיר
 חנהאו

 עומר תיכון עומר הפועל 6914
 (התעשיה פארק)

 086291177 עומר  1413. ד.ת
0773294325 

053648417 

 זפרני עמי
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 551 עליון גליל-'א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 גליל איזורית מועצה ברעם קיבוץ ברעם גליל הפועל 2396

  עליון גליל  וןעלי
120000 

046816398 
046816661 

0502222007 

 איתי
 ירושלמי

 נאות קיבוץ העמק לב/ע"ג הפועל 2397
 מרדכי

 גליל איזורית מועצה
  עליון גליל  עליון

120000 

046816398 
046816661 

0502222007 

 איתי
 ירושלמי

 יסודי ס"ביה הגומא ג"ק הפועל 2399
 בלום כפר הגומא

 גליל ריתאיזו מועצה
  עליון גליל  עליון

120000 

046816398 
046816661 

0502222007 

 ירושלמי
 איתי

 איילת קיבוץ מבוא/ג"ק הפועל 2401
 השחר

 גליל איזורית מועצה
  עליון גליל  עליון

120000 

046816663 
046816661 

0502222007 

 ירושלמי
 איתי

 גליל וריתאיז מועצה גלעדי כפר קיבוץ גבעה עלי.ע.ג הפועל 4892
  עליון גליל  עליון

120000 

046816398 
046816661 

0502222007 

 ירושלמי
 איתי

 נ.ד הספורט עמותת חולתה קיבוץ חולתא גליל הפועל 6203
 עליון גליל  עלי גליל

1200000 

046816663 
046816661 

0502222007 

 איתי
 ירושלמי

 ס"בי אולם בלום כפר גע הפועל 6240
 קיבוץ הגומא

 לוםב כפר

 גליל  עליון גליל נ.ד
 120000  עליון

046816663 
046816661 
050222200 

 איתי
 ירושלמי
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 552 צפון-'א סל-קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 איזורית מועצה חיספין אולם גול חספין גליל הפועל 2383

  188 ד.ת גולן ס"מתנ
 12900   קצרין

046969766 
046963366 

0506720652 

 נירון יאיר

 רמת גולן מרום גול אביטל גליל הפועל 2384
 הגולן

 איזורית מועצה
  188 ד.ת גולן ס"מתנ

 12900   קצרין

046969766 
046963366 

0506720652 

 נירון יאיר

 רמת יהודה בני גולן גליל הפועל 2385
 הגולן

 איזורית מועצה
  188 ד.ת גולן ס"מתנ

 12900   קצרין

046969766 
046963366 

0506720652 

 נירון יאיר

 ראש פייס אולם פינה ראש הפועל 2395
 פינה

  1721. ד.ת לוגסי אבי
 1200000 פינה ראש

046938990 
046931246 

0522473395 

 אילת עודד

 הפיס אולם גליל/צפת הפועל 5247
 1 בוטינסקי'ז

 צפת

   צפת  7711. ד.ת
13229 

0523748779 
0777970774 
0523748779 

 זינגר חיים
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 553 גלבוע-א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 מושב דדו אולם דדו מעיינות.ג הפועל 2404

 ברק
 בית וינקור לירן

  145 ד.ת, השיטה
 השיטה בית קיבוץ

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

- אלישבע בית ירדן תבור גליל הפועל 3789
 'ב דגניה

 עמק נ.ד רם ראובן
 דגניה קיבוץ  הירדן

 1513000' ב

046755875 
046755613 

0542109400 

 רם ראובן

 ניר קיבוץ אולם רמון מעיינות.ג הפועל 3895
 דוד

 בית וינקור לירן
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 בית וינקור לירן נר גן אולם נר גן מעינות.ג הפועל 3905
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 מעלה קיבוץ הגלבוע הרי מ.ג הפועל 3907
 גלבוע

 בית וינקור לירן
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית בוץקי
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 קיבוץ אולם שקד מעיינות.ג הפועל 5030
 מסילות

 בית וינקור לירן
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 בית וינקור לירן חרוד עין אולם חרוד גלבוע הפועל 5032
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 ס"ביה אולם טבריה עירוני. כ.מ 6167
' רח תחכמוני

 טבריה 1 י"רש

 טבריה  218. ד.ת
1410102 

0507736800 
046716833 

0507736800 

 עמרם
 אלמלם

  הירדן מקע נ.ד גנוסר קיבוץ גנוסר ירדן  הפועל 6892
' ב דגניה קיבוץ

1513000 

0508652541 
046755613 

0542109400 

 רם ראובן
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 554 עמקים א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 יצחק מעלה' שד עילית נצרת הפועל 2249

 ספורט אולם 27
 עלית נצרת אלון

 נצרת  732. ד.ת
 1710602 עילית

046557818 
0737371925 
0522792112 

 מלדסי אלי

 רח אלון חטיבת עפולה הפועל 3674
 עפולה 4 האגס

 האתרוג מלכה יוסי
 1836523 עפולה 12

046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה יוסי

 כפר 2 הפלמח ירדן תבור הפועל 3902
 תבור

  הירדן עמק נ.ד
' ב דגניה קיבוץ

1513000 

046767896 
046769585 
052443411 

 בן אופיר
 קידר

 רח אלון חטיבת צעירים עפולה הפועל 4515
 עפולה 4 האגס

 האתרוג מלכה יוסי
 1836523 עפולה 12

046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה יוסי

 יערת ס"ביה העמק מגדל הפועל 4943
 מגדל העמק
 העמק

 מגדל  398. ד.ת
 2310301 העמק

046443059 
046540438 

0543260230 

 חיים בן נתן

 שנלר אולם נצרת מכבי 5430
 נצרת

 נצרת 134 134. ד.ת
1610002 

046575444 
046554356 

0544566105 

 לחאם
 באסל

 רח אלון חטיבת אפרוחים עפולה הפועל 5783
 עפולה 4 האגס

 האתרוג מלכה יוסי
 1836523 עפולה 12

046522683 
046420505 

0503199364 

 מלכה יוסי

 נוער מרכז אורטודוקס נצרת ועלהפ 6118
 אורטודוקסי

 נצרת

  38 ד.ת. המעיין כיכר
 16100   נצרת

046576439 
046559520 

0545740771 

 אליאס
 ליביס
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 555 יזרעאל' א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 עפולה  90000. ד.ת ברק אחוזת ברק אחוזת י"ע הפועל * 2378

1812003 
046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 עפולה  90000. ד.ת שמשית שמשית יזרעאל.ע הפועל 4298
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 קיבוץ אולם יפעת  יזרעאל.ע הפועל 4906
 יפעת

 עפולה  90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 פיס אולם יקנעם הפועל 5369
 33 אלונים
 עלית יקנעם

  648. ד.ת, 33 אלונים
 2069200 יקנעם

049597061 
046888233 

0528346429 

 רחמן יובל

 עפולה  90000. ד.ת אבא אלוני אבא אלוני י"ע הפועל * 5588
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 עפולה  90000. ד.ת אלה גבעת אולם אלה יזרעאל הפועל 6465
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 מגידו אולם מגידו הפועל 6469
 הר ס"ביה

 מגידו - אפרים

 049598508 עפולה  עפולה. נ.ד
049598540 

0524703990 

 קלס יאיר

 ס"ביה אולם מרנין טבעון הפועל 6522
' רח אורט תיכון

 קרית כצנלסון
 טבעון

 כצנלסון אבני עמית
  טבעון קרית 37

360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית

 גורן אולם גורן יזרעאל  הפועל 6552
 קיבוץ יזרעאל

 מזרע

 עפולה  90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

מגרש פתוח *  
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 556 מפרץ-'א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 בית דרומי אולם נהריה הפועל 863

 - עמל ספר
 נהריה

 הכדורסל. ק.ע
 43 הגעתון שדרות
 2242022 נהריה

049513065 
049513066 

0528288563 

 ישראל
 בליט

 קרית אולם ורדים כפר עצמה 3477
 ס"בי חינוך

 כפר אמירים
 ורדים

 כפר  3112. ד.ת
 2514700 ורדים

049575393 
049570651 
050821377 

 מינסטר שי

 ס"בי חדש אולם משגב הפועל 3500
 משגב יסודי

. נ.ד קהילתי מרכז
 משגב  משגב

2017900 

049902013 
049902393 

0547739773 

 מרקו אסף

 גשר קיבוץ אולם אכזיב אשר מטה הפועל 3641
 רחוב הזיו

 ראשוניםה

 הספורט מחלקת
 אשר מטה ס"מתנ

 קיבוץ  מע גליל נ.ד
 2280800 עברון

049109004 
049828483 

0506952126 

 מנצור גל

 הורוביץ היכל כרמיאל מכבי 4847
 5 הגיא מורד

 כרמיאל

 כרמיאל  461. ד.ת
2161401 

049905968 
049889315 

0507446085 

 רפאל יוסף
 אסדו

 נופר אולם הדר נהריה הפועל 5110
 שרה עין שכונת

 46 הלוטוס
 נהריה

 43 הגעתון שדרות
 2242022 נהריה

049513065 
049513066 

0528288563 

 ישראל
 בליט

 ספורט אולם מורשת משגב הפועל 5146
 משגב מורשת

 משגב  משגב. נ.ד
2017900 

049902013 
049902393 

0547739773 

 מרקו אסף

 יסודי ס"ביה גילון משגב הפועל 5147
 הר איזור גילון
 גילון

 משגב  משגב. נ.ד
2017900 

049902013 
049902393 

0547739773 

 מרקו אסף

 ספורט אולם מעלות הפועל 5186
 מונפורט אגם

 מעלות

 הרב וקנין איריס
   מעלות 3 1 ד.ת קוק

23444 

0772342060 
049808007 

0522254527 

 חזן דניאל

 ספורט אולם מעיליא הפועל 6543
 מעיליא

 כפר  50 ד.ת מעיליא
 25140   מעיליא

0526155590 
049571308 

0526155590 

 חדיד סאמר
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 557 זבולון-'א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 גנים נווה אולם מוצקין קרית מכבי 456

 20 בגין' רח
 מוצקין קרית

 גושן הספורט היכל
 קרית 4 דקר רחוב

 2642434 מוצקין

048763090 
048756111 

0507783298 

 הבר אלי

 18 פינסקר' רח אתא קרית אליצור 2013
 אתא קרית

 אתא קרית  217. ד.ת
2810101 

046895048 
046894157 

0523301367 

 נפתלי
 בנטוב

 הספורט היכל ביאליק קרית מכבי 2053
' רח רקפות
 קרית 3חיננית

 ביאליק

 קרית  1333 ד.ת
 2711301 ביאליק

048765766 
048772885 

0527272501 

 משה פנחס

 18 פינסקר' רח שלום אתא קרית אליצור 2944
 אתא קרית

 אתא קרית  217. ד.ת
2810101 

046895048 
046894157 

0523301367 

 נפתלי
 בנטוב

 ספורט אולם ישי.ר טבעון הפועל 4537
 רמת הארז רחוב

 ישי

 כצנלסון אבני עמית
  טבעון קרית 37

360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית

 ס"ביה אולם מרנין טבעון.ק הפועל 5296
' רח אורט תיכון

 קרית כצנלסון
 טבעון

 כצנלסון אבני עמית
  טבעון קרית 37

360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית

 מכללת אולם אשר מטה הפועל 5788
 עכו מערבי גליל

 אשר מטה ס"מתנ
 קיבוץ  מע גליל נ.ד

 25206   עברון

049109004 
049828483 

0506952126 

 מנצור גל

' שד דגניה אולם ח"ק/חיפה הפועל 6076
 קרית דגניה
 מערבית חיים

 דני אצל ריבקין דני
 30 הים דרך, ריבקין

 חיפה

0526065469 
0732928339 
0526065469 

 ניניו אבי

 גנים הנוו אולם צעירים מוצקין  מכבי 6534
 20 בגין' רח

 מוצקין קרית

 גושן הספורט היכל
 קרית 4 דקר רחוב

 2624234 מוצקין

048763090 
048756111 

0507783298 

 הבר אלי

 ספורט אולם אורטודו אעבלין הפיעל 6778
 ב"חט פיס

 אעבלין

 ד ת 3001200 אעבלין
 אעבלין  1373

3001200 

0506848071 
049500783 

0506848071 

 חאג גאקי
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 558 א חיפה-א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' רח, דינור ס"בי בקהילה  אחוזה ר"בית 2634

  קליבנוב
 חיפה, שאנן נווה

 חיפה 21 רחל
3440206 

048102232 
15348102232 

0528901910 

 הרפז אילן

 הבעל צוקרמן ארז נופית אולם נופית זבולון הפועל 4452
 קרית 49 טוב שם

 28000   אתא

048711274 
048711274 

0546833017 

 אלימלך דני

 פייס אולם אנונו  אחוזה ר"בית 4498
' רח דינור ס"ביה

 20 קליבנוב
 שאנן נווה שכונת
 חיפה

   חיפה 21 רחל
34402 

048102232 
15348102232 

0528901910 

 הרפז אילן

 ס"בי בק חיפה הפועל 4758
 טשרניחובסקי

 חיפה

 הים דרך ריבקין דני
 3474129 חיפה 30

0526996988 
0732928339 
0526065469 

 ניניו אבי

 וים כרמל ס"ביה הכרמל חוף הפועל 5103
 כרמל עין קיבוץ

. נ.ד ספורט מחלקת
 עין  הכרמל חוף

 3086000 כרמל

049549234 
049840833 

0522244198 

 שרית
 אריאל

 הספורט רכזמ חיים קרית מכבי 5127
 חיים קרית אילן

 1 צייטלין

 חיים קרית  17. ד.ת
2610301 

0777080182 
0777080182 
0542124669 

 איציק
 אוחנה

 נשר פיס אולם נשר הפועל 6716
 15 השיטה' רח

 נשר

 048212889 נשר  286 ד.ת
048212889 
054300411 

 צביקה
 גזינסקי

 הספורט מרכז עתודה חיים קרית מכבי 6927
 חיים ריתק אילן

 1 צייטלין

 0777080182 חיים קרית  17 ד.ת
0777080182 
0542124669 

 איציק
 אוחנה
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 559 ב חיפה-'א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' רח ס"ביה אולם הרצל חיפה מכבי 2441

 חיפה19 ביכורים
 חיפה  6287. ד.ת

3106201 
048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 בירם בית אולם בירם חיפה מכבי 2442
 הריאלי ס"ביה

 15 חושי אבא
 חיפה

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 אולם חיפה  מכבי 2680
 גרינבוים,דניה

 חיפה,18

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

' רח ס"ביה אולם כרמל חיפה מכבי 4183
 חיפה19 ביכורים

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

' רח ס"ביה אולם מרכז חיפה מכבי 5120
 חיפה19 ביכורים

  6287. ד.ת סבג ערן
 3106201 חיפה

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

' רח ס"ביה אולם ביכורים חיפה כבימ 5527
 חיפה19 ביכורים

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 בירם בית אולם חיפה צעיר בירם מכבי 5528
 הריאלי ס"ביה

 15 חושי אבא
 חיפה

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 בירם בית אולם חיפה יריםצע מכבי 5529
 הריאלי ס"ביה

 15 חושי אבא
 חיפה

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 כרמל אולם יחד חיפה מכבי 6362
 3 לבונה רחוב
 חיפה

-ד.ת, 19 ביכורים
 חיפה 19 חיפ, 6287

3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 הביכורים רחוב רעים חיפה מכבי 6733
 חיפה 19

 0543003425 חיפה 19 19 ביכורים
048363206 

0543003425 

 בק אילן
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 560 חדרה-'א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ס"ביה אולם יעקב זכרון מכבי 185

 נילי דרך נילי
 יעקב זכרון

  50. ד.ת ויינריב ברק
   השיטה בית קיבוץ
10801 

0526611771 
046388085 

0526611771 

 וינריב ברק

' רח קפלן אולם מזרח חדרה מכבי 963
 בית העצמאות

 חדרה אליעזר

 נימצן  טל
 לידי) האפרסמון

' ג 26( גולן גליה
 3824129 חדרה

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני

 רבין ס"בי אולם חנה פרדס מכבי 1003
 2 ברקת' רח

 חנה פרדס

 כנה מרכז אשכולי רן
/ חנה פרדס  מאיר

 3711101 כרכור

046378551 
046377368 

0508195395 

 שוסטר דוד

 העצמאות אולם עדה.ג/בנימינה הפועל 2200
 בנימינה 32

 בינימינה  229 ד.ת
3055102 

0773002868 
0773012868 
0542203639 

 צדקה עופר

 בית אולם מערב חדרה מכבי 4739
 רחוב שמואל
 שכונת השומר

 ויצמן

 נימצן  טל
 לידי) האפרסמון

' ג 26( גולן גליה
 3824129 חדרה

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני

 ס"ביה אולם נילי זכרון מכבי 5523
 נילי דרך נילי

 יעקב זכרון

  50. ד.ת ויינריב ברק
   השיטה בית קיבוץ
10801 

0526611771 
046388074 

0526611771 

 וינריב ברק

 ספורט אולם ת'ג הפועל 6134
 אלבירוני ב"חט

 ת'ג

 ת'ג כפר  928 ד.ת
 3009100 המשולש

046373138 
046373138 

0504739990 

 בילאל גרה

 פייס אולם קסריה מכבי 6154
 צמוד)קיסריה

 (ס"לביה

  קסריה 8.ד.ת
 קיסריה

0522520602 
046361178 

0522520602 

 צביקה
 רוזנברג

 וים כרמל ס"ביה מירב הכרמל חוף הפועל 6547
 כרמל עין קיבוץ

 עין, הכרמל חוף. א.מ
 עין קיבוץ  כרמל
 3086000 כרמל

049549234 
049840833 

0522244198 

 שרית
 אריאל
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 561 שומרון-א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' רח מכבי אולם מרכז החדר מכבי 1067

 הימים ששת
 אחד פינת חדרה
 העם

 נימצן  טל
 לידי) האפרסמון

' ג 26( גולן גליה
 3824129 חדרה

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני

 ס"בי אולם מנשה הפועל 1323
 גוונים

 מנשה.א.מ

  מנשה אזורי מרכז
 איזורית מועצה
 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 בלוך אוהד

, רמון אילן ביס צפון נתניה אליצור 2636
 חטיבת' רח

 8 אלכסנדרוני
 נתניה

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ברזילי
 תומר

 מרכז אולם חפר בת/חפר עמק הפועל 3584
 חפר בת קהילתי

  88 חצב צימרמן יובל
 42842   חפר בת

0522648908 
098780988 

0522648908 

 יובל
 צימרמן

 קיבוץ אולם חיים.ג חפר.ע הפועל 4923
 חיים גבעת

 איחוד

 חדרה 22 ישוב שאר
3826124 

046251015 
046251005 

0523438999 

 ויינברג דן

 פיס אולם בקה מכבי 5305
 אבו' רח קהילתי

 אל בקה נאר
 גרביה

 אל בקה  164 ד.ת
 3010000 גרביה

0508554055 
046210906 

0508554055 

 כיתאנה
 יחיא

 רבין ס"בי אולם קרנפים חנה פרדס מכבי 5373
 2 ברקת' רח

 חנה פרדס

 כנה מרכז אשכולי רן
/ חנה פרדס  מאיר

 3711101 כרכור

046378551 
046377368 

0508195395 

 שוסטר דוד

 שמר נעמי אולם מרכז נתניה.ע אליצור 6110
 רייך לאון' רח

 נתניה

. ד.ת ליברזי תומר
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 תומר
 ברזילי

 ספורט אולם אחוה ת'ג הפועל 6133
 אלבירוני ב"חט

 ת'ג

 ת'ג כפר  928 ד.ת
 3009100 המשולש

046373138 
046373138 

0504739990 

 בילאל גרה

 רח פייס מרכז עקיבא אור הפועל 6640
 יאנסן אליזה

 עקיבא אור

 17 גבע כהן קיצח
/ חנה פרדס  12. ד.ת

 3706185 כרכור

0773227251 
0773227251 
0528369949 

 כהן יצחק
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 562 נתניה-'א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 הדר ס"ביה תפוז השרון לב הפועל 2096

 מושב השרון
 חרות

 מושב  374. ד.ת
 4069100 חרות

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן גבי

 קליין רלף אולם יהודה אבן. ס.מ 2357
 אבן השרון' רח

 יהודה

 יהודה אבן 1 שבזי
4050461 

098910070 
098912032 

0508213784 

 בן רותם
 דרור

, גוונים ב"חט קדימה/צורן מכבי 2375
 הדקל רחוב

 קדימה

 צורן 15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

 חיים
 קאופמן

' רח אולם פרדסיה הפועל 2386
 מול ם"רמב

 " תפוז" ס"בי
 .פרדסיה

 פרדסיה  11 הדקל
4281500 

098945023 
098988856 

0523364393 

 גילה מגיד

 משעול' רח אולם ויתקין עח הפועל 2561
 כפר הגנים

 ויתקין

 קפלינסקי ליאור
 כפר  373. ד.ת

 4020000 ויתקין

098664306 
098665597 

0543234339 

 קפלינסקי
 ליאור

 ס"ביה אולם יצחק בית הפועל 5043
 יצחק בית

 בית מקומי ועד
   יצחק בית  יצחק

42920 

0522744353 
0773248694 
0522744353 

 פרי טל

 ס"ביה אולם נתניה עירוני אליצור 5394
 תשרי' רח- תשרי

 נתניה 10

 נתניה  2136. ד.ת
4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 תומר
 ברזילי

' רח ויתקין ויתקין/חפר עמק הפועל 6256
 המשעולים

 הגנים משעול

 קפלינסקי ליאור
 כפר  373. ד.ת

 4020000 ויתקין

0543234339 
098665597 

0543234339 

 ליאור
 קפלינסקי

 שלום איש אולם מתנס יונה כפר ר"בית 6296
 פולג נחל' רח

 יונה כפר

 יונה כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל ויזל

 עמק רופין אולם קדם/ חפר עמק הפועל 6877
 חפר

  המחלבה רחוב
 110 קפלינס ליאור

 402000  ויתקין כפר

0523873020 
098665597 

0523873020 

 ליאור
 קפלינסקי
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 563 שרון-'א  סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 פולג נחל אולם יונה כפר ביתר 103

 איש ב"חט ליד
 יונה כפר שלום

 יונה כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל ויזל

 אלפי 3 כרכום מנשה אלפי מכבי 405
 מנשה

 כרכום קהילתי מרכז
 מנשה אלפי  3

4485100 

097925511 
097925713 

0547402673 

 שרון גיא

 ס"מתנ אולם יאיר כוכב אליצור 1937
 יאיר כוכב

 רחוב הוכמן מוטי
. ד.ת 110 אל בית
 יאיר כוכב  630

4486400 

0504428442 
036442519 

0504428442 

 הוכמן מוטי

 בית מושב אולם השרון חוף  הפועל 2700
 יהושע

 קיבוץ שורר יניב
 שפיים קיבוץ  שפיים

6099000 

0529544791 
098919130 

0529544791 

 רייכרט ארז

 סורקיס אולם נרקיס סבא כפר הפועל 3074
 כפר 6 היערה

 סבא

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 היכל אולם צורן מונד תל מכבי 4581
' רח ספורט
 מונד תל השקד

 צורן 15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

 חיים
 קאופמן

 הדר ס"ביה משה.צ/שרון לב הפועל 5011
 מושב השרון
 חרות

 מושב  374. ד.ת
 4069100 חרות

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן גבי

 רחוב רבין אולם שקד השרון הוד מכבי 5648
 הוד 15 פשוש

 השרון

 הוד 51 ישראל נצח
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 אח'אלנג ב"חט טייבה הפועל 5838
 אלנגאח' רח

 כניסה)טייבה
 (דרומית

 טייבה 592.ד.ת
 טייבה  המשולש
4040000 

097738467 
097738467 

0522437714 

 מוראד
 עאזם

 קליין רלף אולם תפוז יהודה אבן. ס.מ 6171
 אבן השרון' רח

 יהודה

   יהודה אבן 1 שבזי
40500 

098910070 
098912032 

0508213784 

 בן רותם
 דרור
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 564 רעננה-'א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 הפארק לב אולם צפון רעננה מכבי 991

 3 שטרן יאיר' רח
 רעננה

. ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה  24

097744791 
097741106 

0524415893 

 ביאר אלה

 סורקיס אולם אלון ס'כפ הפועל 1590
 כפר 6 היערה

 סבא

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

- נבון אופירה רימון ס"כפ הפועל 1848
 2 הנביא  עובדיה

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669837 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 ,אלון אולם דקל השרון רמת. ס.א 2274
, 12 השפלה רחוב
 השרון רמת

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

 בני מושב אולם נמרים השרון.ח הפועל 2388
 ציון

 קיבוץ שורר יניב
 שפיים קיבוץ  שפיים

6099000 

0529544791 
098919130 

0529544791 

 רייכרט ארז

 אולם בילו רעננה אליצור 2437
 ששת,אריאל
 25 הימים

 העם אחד בנימין נתן
 4321001 רעננה 1

097452235 
097422726 

0544806471 

 בנימין נתן

' רח דקל ס"ביה עירוני רעננה מכבי 3829
 רעננה 24 שברץ

. ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה  24

097744791 
097741106 

0524415893 

 ביאר אלה

 רחוב רבין אולם אגס השרון הוד ימכב 4293
 הוד 15 פשוש

 השרון

 נצח עוואד עמי
 הוד 51 ישראל
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 אולם רעננה אליצור 4896
 ששת,אריאל
 25 הימים

 העם אחד בנימין נתן
 4321001 רעננה 1

097452235 
097422726 

0544806471 

 בנימין נתן

 6 ספיר 80 אולם שזיף סבא כפר הפועל 5498
 סבא כפר

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן
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 565' א תקוה פתח-א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 יסודי ס"ביה מתן מכבי 122

 הדר' רח מתן
 מתן 78 השרון נוף

4585800 
0504053320 

039389954 
0508883840 

 דיין עמית

 רחוב רבין אולם תפוח השרון.ה מכבי 2165
 הוד 15 פשוש

 השרון

 נצח עוואד עמי
 הוד 51 ישראל
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

' רח אלון אולם אריות הרצליה בני 2505
 ברש אשר

 הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז

 סטלמך אולם גלעד ת"פ אליצור 3095
 4 ציפורי' רח

 תקוה פתח

 העין ראש  309. ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0544336086 

 שוקי
 גולובינסקי

 ספר בית אולם אורנית מכבי 3101
 שערי-רמון

 תקווה

 אורנית 17 הפרג
4481300 

039360559 
15339080253 

0528918100 

 קמר מיכאל

' רח אלון אולם שוורים הרצליה בני 3665
 ברש אשר

 הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז

, עלומים אולם שרון השרון רמת ס.א 3946
 שבטי' רח

 ישראל
 השרון רמת 

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

' רח דקל ס"ביה דקל רעננה מכבי 5562
 רעננה 24 שברץ

. ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה  24

097744791 
097741106 

0524415893 

 ביאר אלה

 מרכז אולם עצמאות תקוה פתח מכבי 5695
' רח עולמות

 ת"פ 10 שולזינגר

 פתח  8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפה

 דרך גוונים אולם עידו העין ראש עירוני 5807
 67 בגין מנחם

 העין אש

   העין ראש  21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544940306 

 אריה שריה
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 566 ב תקוה פתח-א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/ספק/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 מרכז אולם תקוה פתח מכבי 412

' רח עולמות
 ת"פ 10 שולזינגר

 פתח  8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפא

 33 הגליל אולם תקוה גני מכבי 913
 ספורט מרכז
 תקוה גני לידר

 מרכז -33 הגליל
 תקוה גני  לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0525556193 

 רבי אלי

 הספר בית אולם מכבים תקוה פתח מכבי 3127
  ברנר
 2 ישעיהו רחוב

 פתח  8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפא

' רח ילין שוקי ת"פ עמישב ג"הד ס.מ 3608
 5 שיקגו קהילת

 תקוה פתח

 העין ראש 0 309 ד.ת
4810301 

0544336086 
036097168 

0544336086 

 טובל אלעד

 דיין משה אולם יהוד ה.ל.ע 4612
 יהוד 5

 14 הרצל פנדו ליאור
 5600000 יהוד

0527789333 
036497637 

0505628286 

 פנדו ליאור

 קיבוץ אולם מודיעין חבל הפועל 4730
 יצחק בארות

 בליסטרא רבקה
 שוהם 10 מודיעים
6083210 

039722808 
039722871 

0522316363 

 רבקה
 בליסטרא

 33 הגליל אולם רביבים תקוה גני מכבי 5080
 ספורט מרכז
 תקוה גני לידר

 מרכז -33 הגליל
 תקוה גני  לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0525556193 

 רבי אלי

 גוונים אולם רויטל העין.ר עירוני 5810
 67 בגין מנחם

   העין ראש  21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544940306 

 אריה שריה

 מורשת ס"ביה שמואל גבעת אליצור 6265
' רח,נריה

 גבעת 80 הזיתים
 שמואל

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

 עוזי ס"בי אולם תקווה פתח הפועל 6471
 גיסין' רח חיטמן

 ת"פ

  ברסקי לייב יהודה
 תקווה פתח

0505428839 
0737154977 
0505428839 

 סגל נחום
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 567 דן-'א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ספורט אולם ים-בת מכבי 701

 רח, חשמונאים
 בת 10 פרנק אנה

 ים

 ים בת  2341. ד.ת
5912301 

035539866 
035539866 

0543975569 

 מחלוף איתן

 ס"ביה אולם צ"ראשל דולב מכבי 917
' רח אלון יגאל
 אלון יגאל

 צ"ראשל

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7502501 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 כהן יעקב אולם אונו קרית עירוני 1063
 איתן רפאל' רח
 אונו.ק 12

 ל"צה העתיד דור
 אונו קרית 104

5545173 

0528289398 
035274433 

0528289398 

 חדאד רמי

 הפיס מפעל יהודה אור.ה.ל.ע 1227
 אור 9 החצב
 יהודה

 יהודה אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 

0522760588 

 בן מוטי
 בסט

 גן אולם סביון. ס.א 2781
 2 השיקמים

 סביון

 מקומית מועצה
 סביון 8 השיקמה
5651304 

0528710912 
035355798 

0528710912 

 הרשברג
 אוהד

 38 במאי אחד חולון כפיר הפועל * 3819
 חולון

. ד.ת דבורה רועי
 5815001 חולון  5054

035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 דורסמן

' א עירוני תיכון רוגוזין א"ת הפועל 4717
 א"ת 4 שפרינצק

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960440 
036960450 

0505357978 

 כהן רמי

 21 בגין מנחם דגן בית בימכ 4762
 דגן בית

 דגן בית 1 שבזי
5020000 

0503333991 
039601472 

0503333991 

 יורם
 אביסרור

 טכניקום אורט ג"ר גבעתיים הפועל 4874
 בוקר שדה' רח

 גבעתיים

 23 המעורר דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן שרה

 מורשת ס"ביה שמואל גבעת אליצור 5478
' רח,נריה

 גבעת 80 הזיתים
 שמואל

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

מגרש פתוח *  
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 568 א  א"ת' א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' רח יוסף הדר נרקיס א"ת מכבי 385

 א"ת 6 ריתשיט
 הירקון שלום עודד
 יפו-אביב-תל 293

6350429 

036474721 
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

' רח יוסף הדר אביב תל מכבי 494
 א"ת 6 שיטרית

 הירקון שלום עודד
 יפו-אביב-תל 293

6350429 

036474721 
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

 'רח אולם צבי ציונהבן.נ  הפועל 722
 אוסקר
 נס1שינדלר

 ציונה

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

" כרמים" אולם גפן צ'ראשל מכבי 1258
 4 שומרה רחוב

 לציון ראשון

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7502501 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 , נווה רוםמ גן רמת עירוני 1408
  90 איש חזון' רח

 ג"ר

 גן רמת 43 אליעזר בן
 גן רמת 43 אצל)

5229051 

036771741 
036771741 

0526633222 

 ארליך עופר

 במאי אחד' רח חולון משולם הפועל * 1741
 חולון 38

 חולון  5054. ד.ת
5815001 

035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 דורסמן

 טכניקום אורט גבעתיים ג"ר הפועל 1828
 בוקר שדה רחוב

 גבעתיים

 23 המעורר דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן שרה

 ,אלון אולם אלון השרון רמת. ס.א 2264
, 12 השפלה רחוב
 השרון רמת

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

 אולם אביב א"ת  הפועל 4718
 שרגא,אביב

 3 פרידמן

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960440 
036960450 

0505357978 

 כהן רמי

' רח יוסף הדר אירוס א"ת מכבי 6323
 א"ת 6 שיטרית

 תל 293 293 הירקון
 אביב

036474721 
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

מגרש פתוח *  

 

 

  



223 

 

 569 ב  אביב תל-'א סל קט
' מס

 בוצהק
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 1 אבנר' רח צהלה א"ת מכבי * 277

 ספורט מועדון
 א"ת צהלה

 הירקון שלום עודד
 יפו-אביב-תל 293

6350429 

036474721 
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

' רח נווה מרום ג"ר נווה עירוני 475
 90 איש חזון
 גן רמת

 גן רמת 43 אליעזר בן
 גן רמת 43 אצל)

5229051 

036771741 
036771741 

0526633222 

 ארליך עופר

 38 במאי אחד חצב חולון הפועל * 1743
 חולון

 חולון  5054. ד.ת
5815001 

035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 דורסמן

 כביר סמטת' רח אביב-תל יהודה בני * 3413
 שכונת(מגרש)4

 לת,התקווה
 .אביב

-אביב-תל  9123.ד.ת
 6109101 יפו

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי אהוד

, רימונים ס"ב עתיד אונו.ק עירוני 4574
 5 יהודה בר' רח

 אונו קרית

 ל"צה העתיד דור
 אונו קרית 104

5545173 

0528289398 
035274433 

0528289398 

 חדאד רמי

, המשתלה אולם צהלה תא הפועל 4932
 ארגוב סשה' רח
 א"ת 43

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960440 
036960450 

0505357978 

 כהן רמי

 2 האורנים' שד אפעל רמת. ס.מ 5261
 אפעל רמת

 רמת 2 האורנים' שד
 5296000 אפעל

036358496 
035352742 

0505665388 

 איתמר
 שורק

 מורשת ס"ביה עופר שמואל.ג אליצור 6002
' רח,נריה

 גבעת 80 הזיתים
 שמואל

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

' רח יוסף הדר חלמונית א"ת מכבי 6324
 א"ת 6 שיטרית

 תל 293 293 הירקון
 אביב

036474721 
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

 בן שלום אולם גן רמת אליצור 6388
 רמת 15 אליעזר

 גן

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

מגרש פתוח *  
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 570 א מרכז-'א  סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ס"בי אולם חן שהם מכבי 304

 רחוב יהלום
 שוהם24 הקשת

 שוהם  958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור עופר

 3 רזיאל דוד' רח רמלה דוד נוה אליצור 1026
 רמלה

' רח רמלה עיריית
 רמלה  1 ויצמן

7241506 

089771730 
089771415 

0528510739 

 רון ניסים

" כרמים" אולם אורן צ'ראשל מכבי 1037
 4 שומרה רחוב

 לציון ראשון

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7502501 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 קיבוץ פפקין מליק סירני נצר קיבוץ סירני נצר הפועל 5381
 נצר קיבוץ  סרני נצר

 7039500 סירני

089278110 
089278155 

0547617177 

 פפקין מליק

 ביאליק ס"בי לוד אליצור 5468
 לוד 4 קפלן' רח

 גולדברג אבי
 לוד 5 הפרחים
7140905 

0505212621 
035740293 

0508780677 

 פרידמן רז

 46 נורדאו' רח לב  ציונה נס הפועל 5649
 ציונה נס

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

' רח אולם חינוך ציונה נס הפועל 5650
 אוסקר
 נס1שינדלר

 ציונה

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

 1 התאנה' רח איתי יעקב באר עוצמה 5832
 יעקב באר

 2 1471 ד.ת הגפן
 70300   יעקב באר

0502030216 
089208387 

0502030216 

 אביב ירון

 מדעים תיכון לוד הפועל 6213
 שפירא' רח
 לוד35

 0544404980 ים בת 4/11 פנקס
089207118 

0544404980 

 חן פיני

 פיס טוטו אולם אזור פועלה 6568
  4 השקמה רבין
 אזור

   אזור 17 שדה יצחק
58010 

035507101 
035563484 

0522550004 

 גבע שמוליק
 כהן
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 571 ב מרכז'  א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ס"בי אולם שהם מכבי 36

 רחוב יהלום
 שוהם24 הקשת

 שוהם  958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור עופר

 פייס מרכז רווה גן הפועל 97
 צומת י"ע עיינות

 עובד בית

 גן אזורית מועצה
 עיינות  רווה

7049000 

089408230 
089408241 

0523878777 

 גוטליב
 מיכאל

 נס 33 הזמיר וואלי ציונה נס הפועל 2069
 ציונה

 ונהצי נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

 ס"בי אולם ניצנים שהם מכבי 2902
 רחוב יהלום
 שוהם24 הקשת

 שוהם  958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור עופר

 מושב 43 43 הגפן נען קיבוץ אולם נען/ גזר הפועל 4244
 76834   סתריה

0542456123 
089410605 

0542456123 

 אורן נועם

 שיין מקס דנן מיקו רחובות 20 מלצר רחובות אליצור 4621
 7666605 רחובות 5/5

089213058 
089213058 

0542323275 

 דנן מיקו

" כרמים" אולם ברוש צ"ראשל מכבי 5122
 4 שומרה רחוב

 לציון ראשון

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7502501 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 אוסי" אולם כוכבים רחובות מכבי 5196
 51 סירני" וזוהר

 רחובות

 10/3 בוטינסקי'ז
 7648805 רחובות

0546098080 
086339034 

0509409778 

 רון
 וורוטיצקי

 לוד 21 אפריים לוזון שעלבים ישיבת איילון גזר הפועל 5617
7128365 

0547799088 
15337623564 

0547799088 

 שמעון אסי

 1 המייסדים עקרון קריית הפועל 6695
 קרית ס"מתנ

 עקרון

 3 3/13 קסלמן נחום
 רחובות

053826308 
1538-9450140 

053826308 

 כהן ערן
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 572 מודיעין -'א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 רחל רודריגז שמעון מודיעין 2 צאלון כרמים מודיעין עצמה 47

 מודיעין 57/8 אימנו
7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

,  6 יזרעאל עמק פרחים  מודיעין עצמה 169
 מודיעין

 רחל רודריגז שמעון
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

 מודיעין  51. ד.ת מודיעין 6 ראובן מודיעין אליצור * 5214
7171001 

089752210 
089768019 

0544495025 

 רועי רועי

,  6 יזרעאל עמק שבטים  מודיעין עצמה 5288
 מודיעין

 רחל רודריגז שמעון
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

 מפעל אולם רעות מכבים א"ת מכבי 5898
 רעות הפיס
 מור תיכון

 645 נטופה הר
 71908   מכבים

0892644147 
0892644147 
0524332374 

 נימרוד כהן

 089768208 אורנים כפר 5 היער אורנים כפר אורנים כפר.כ 6289
089768207 

0547659376 

 רמו'גיז
 שוכמן

 מפעל אולם עוז מכבים א"ת מכבי 6435
 רעות הפיס
 מור תיכון

 645 פהנטו הר
 71908   מכבים

089264414 
0892644147 
0524332374 

 כהן נמרוד

 ס"ביה מגרש לפיד מודיעין  הפועל * 6532
 לפיד

 בליסטרא רבקה
 שוהם 10 מודיעים
6083210 

039722808 
039722871 

0522316363 

 רבקה
 בליסטרא

 039722808 שוהם 10 מודיעים גמזו מושב גמזו מודיעין הפועל * 6872
039722871 

0522316363 

 רבקה
 בליסטרא

 בית אולם חשמונאי/גזר הפועל 6883
 מועצה חשמונאי
 גזר איזורית

 לוד 21 אפריים לוזון
7128365 

0547799088 
15337623564 

0547799088 

 שמעון אסי

מגרש פתוח *  
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 573 א ירושלים א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ס"מתנ אולם עציון גוש אליצור 3126

 הגבעה עציון גוש
 הצהובה

 צפון. נ.ד ברק אלדד
 כפר קיבוץ  יהודה
 9091200 עציון

029935167 
029932618 

0524485685 

 ברק אלדד

 ס"מתנ אולם אפרת עציון. ג אליצור 3898
 אפרת אפרת

 צפון. נ.ד ברק אלדד
 כפר קיבוץ  יהודה
 9091200 עציון

029932936 
029933549 

0524485685 

 ברק אלדד

  39066. ד.ת הדסה צור הדסה צור ם-י הפועל * 5543
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 ממרא רמת קריה חברון הר אליצור 5870
 ארבע קרית

 הר. נ.ד יתיר בית
 חברון הר  חברון

9040100 

029960254 
029960254 

0528990206 

 שפר אלי

 תורה אולם חדווה ירושלים אליצור 5929
 וגן בית 6 ועבודה

 ם"י

 אנילביץ קרביץ ניצן
  היובל קרית 12

 96624   ירושלים

025639243 
025639246 

0585022200 

 קרביץ ניצן

 התאנה' רח זאב ירושלים אליצור 6391
 זאב גבעת,6

 קרית 12 אנלביץ
   ירושלים  היובל
96624 

025639243 
025639246 

0585022200 

 קרביץ ניצן

 1נעמת אבא שמש בית אליצור 6422
 בית עירוני אולם
 שמש

 11/39 העליה רחוב
 9900    שמש בית

054557034 
0765455066 
0545570343 

 קריאף אפי

מגרש פתוח *  
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 574 ב ירושלים-א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב דניי/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 , 137 הרצל' שד ירושלים זיו אסא 2323

 בית ס"מתנ
 הכרם

 הכרם בית ס"מתנ
 ד.ת הרצל שדרות

 ירושלים 137 3149
9622818 

026423710 
026427612 

0523825800 

 מצגר רפי

 סיירת' רח זאב.פ/ירושלים הפועל 2406
 זאב פ דוכיפת

 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 פולינסקי אורט ירושלים ר"בית 4525
 5 רינגלבלום' רח

 ם-י היובל קרית

 אור 31 ניצן גפן גבי
 6050220 יהודה

0523568333 
0 

0523568333 

 גפן גבי

 אדר הר אדר הר ם-י הפועל 5541
 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 ס"מתנ אולם ירושלים גנים הפועל 5544
 דהומיי' רח גנים

 מנחם ק
 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 גבעת אולם משואה ירושלים הפועל 5545
' רח משואה

 ין'דולצ אריה
 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 גמנסיה ס"בי גמנסיה ירושלים הפועל 5546
 רחו, העיברית

 ם"י ל"קק

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

, חורב ס"בי חורב  ירושלים הפועל 5956
 15 קטמון כובשי

 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי
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 575 יהודה מטה-'א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 הראל תיכון ציון.מ/ירושלים הפועל 2422

 6 החוצבים רחוב
  39066. ד.ת

 9139001 ירושלים
026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

, אפרתה ס"בי בקעה רושליםי הפועל 3005
, יהודה' רח

 ם-י בקעה

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

, אפרתה ס"בי תלפיות ירושלים הפועל 3511
, יהודה' רח

 ם-י בקעה

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 33 השלום דרך רושליםי הרי ה.ל.ע 4918
 גוש אבו

 מבשרת 48 הדרור
 9076934 ציון

025700079 
025328121 

0505204554 

 קידר גדי

 מטה. א.מ קאחו עוזי הרים נס כרם עין י"מ הפועל * 5175
 שמשון. נ.ד  יהודה

9970000 

0527250829 
029958630 

0507977088 

 קאחו עוזי

 קיבוץ אולם יהודה מטה הפועל 5177
 צרעה

 מטה. א.מ קאחו וזיע
 שמשון. נ.ד  יהודה

9970000 

0527250829 
029958630 

0507977088 

 קאחו עוזי

 מרכז אולם ירושלים הראל הפועל 6960
' רח הפיס

 1 היסמין
 ם"י ציון מבשרת

  39066. ד.ת
 9139000 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 ס"מתנ אולם ירושלים רמות הפועל 6961
' רח, רמות

 ם-י ציון אסירי

  39066. ד.ת
 9139000 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

מגרש פתוח *  
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 576 שורק -'א סל-קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 7 שבזי רחוב יבנה שמשון  אליצור 1092

 יבנה
 יבנה  232. ד.ת

8110102 
089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד שאול

 ספר בית ברנר הפועל 1830
 מושב בראשית

 אלעזרי בית

 33 דרי אבי דרי אבי
 קדרון מושב

7079500 

089399971 
1535326089 
0505326089 

 דרי אבי

 אוסי" אולם רחובות מכבי 2038
 51 סירני" וזוהר

 רחובות

 10/3 בוטינסקי'ז
 7648805 רחובות

0546098080 
086339034 

0509409778 

 רון
 וורוטיצקי

 כצנלסון אולם גדרה מכבי 2223
 גדרה 21

   גדרה  60. ד.ת
70700 

088597688 
088597688 

0508913395 

 רווח סהר

 יד 11 חבקוק שורק נחל אליצור 3985
 בנימין

 שורק נחל ס"מתנ
 יד 11 הראל' רח

 7681200 בינימין

086709999 
088693143 

0545877109 

 ביטון ספי

 ס"ביה אולם נופים טוביה.ב הפועל 5393
 מושב רגבים

 אמונים

. מ צבעוני אורי
' מח,איזורית
 טוביה באר  הספורט
8381500 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני אורי

 ס"ביה אולם גדרות הפועל 5405
' רח גדרות
 עשרת האורן

. נ.ד גדרות ס"מתנ
 עשרת  שורק עמק

7685800 

088591145 
088593214 

0503399852 

 מארק
 ליבשין

 יצחק ש"ע ס"בי יבנה יהונתן אליצור 5445
' רח רבין

 יבנה4 הדייגים

 יבנה  232. ד.ת
8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד שאול

 כצנלסון אולם בילויים גדרה מכבי 6372
 גדרה 21

 088597688 גדרה  60. ד.ת
088597688 

0508913395 

 רווח סהר

 2 בגין מנחם בתיה מזכרת הפועל 6444
 בתיה מזכרת

 קסלמן נחום כהן ערן
 רחובות 3/13

7657303 

0776500086 
15389450140 

0528761440 

 סגל תומר
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 577 אשדוד -'א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' ד מקיף יכוןת אשדוד הפועל 1038

 18 ביאליק' רח
 אשדוד

 ד.ת 10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  28

088668829 
088668829 

0526610345 

 אלהרר ארז

 נעמי ס"בי אולם יבנה גן הפועל 1176
 שמר

 גרינברג.צ.א

   יבנה גן  34. ד.ת
70800 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר ארז

 ס"ביה  אולם אשדוד ביתר 1184
 אשדוד' ג מקיף

 9 הנביא הושע
 7715102 אשדוד

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן אייל

 ס"ביה אולם אשדוד מכבי 2782
 רחוב' ח מקיף
 אבינועם בן ברק

 אשדוד 10

. ד.ת 10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  28

088668829 
088668829 
052661034 

 זוהר יאיר

 תיכון אולם יבנה גן מכבי 4570
' רח רבין אורט

 יבנה גן חלמיש

 רחוב עמית יואל
  1715. ד.ת 7 השיטה

 7080000 יבנה גן

088674007 
088674007 

0526261007 

 אמית יואל

 רתמים ס"ביה היובל אשדוד מכבי 4914
 22 חזקיה המלך

 אשדוד

. ד.ת 10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  28

088668829 
088668829 
052661034 

 זוהר יאיר

 פינה ראש' רח אשדוד אליצור 5506
 אשדוד' ט איזור

 השקמה אמסלם ניר
 7835823 אשקלון 36

0779500673 
0779500673 
0542473732 

 אמסלם ניר

 קבוצת ס"בי יבנה חבל אליצור 6345
 יבנה

 יבנה חבל ס"מתנ
 יבנה חבל  אבטח. נ.ד

7923900 

088622120 
088535383 

0532394813 

 שלם אסי

 גוריון בן דוד' שד מלאכי קרית הפועל 6723
 מלאכי קרית 38

 3 קסלמן נחום
 רחובות

053826308 
1538-9450140 

053826308 

 כהן ערן

 נעמי" תיכון יבנהסביונים גן הפועל 6744
 צ.א' רח" שמר

 יבנה גן גרינברג

 יבנה גן  34 ד.ת
7080000 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר ארז
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 578 א דרום -א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ס"ביה אולם רגבים טוביה.ב הפועל 618

 מושב רגבים
 אמונים

. מ צבעוני אורי
' מח,איזורית
 טוביה באר  הספורט
8381500 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני אורי

' ד מקיף אולם אשקלון. ס.א 2852
 רבין יצחק רחוב

 אשקלון

 רחמים דני ספורט
 נאות מסחרי מרכז

 7810000 אשקלון 14

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים דני

 ביס אולם כוכב אשקלון. ס.א 5485
' רח, כרמים
 מעלה

 אשקלון,הגת

 מרכז רחמים דני
 14 נאות מסחרי

 7810000 אשקלון

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים דני

 ס"בי ס"מתנ שפיר  אליצור 5629
 - שפיר יסודי
 שפירא מרכז

 מרכז שפיר מתנס
 מרכז  7941 שפירא
 7941100 שפירא

088612777 
088612788 

0508756511 

 לוי מירב

  יואב איזורית מועצה גת קיבוץ צפית יואב הפועל 6013
 7983500 יואב

088500777 
086871145 

0525808113 

 שחר שגיב

 ספורט אולם טוביה באר הפועל 6114
 באר תיכון

 טוביה

 באר אזורית מועצה
   טוביה באר  טוביה
83815 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני אורי

' רח' ח מקיף חרוב אשדוד מכבי 6142
 אבינועם בן ברק

 אשדוד 10

. ד.ת 10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  28

088668829 
088668829 
052661034 

 זוהר יאיר

 מושב לכיש.א.מ נהורה מושב לכיש הפועל 6659
 נהורה מושב  נהורה

086849041 
086849041 

0522769356 

 אזולאי דודי

' ה מקיף אולם ניצן אשקלון ס.א 6777
 18 הציונות
 אשקלון

 מרכז דני ספןרט
 14 נאות מסחרי

 אשקלון

086752717 
086752717 

0508577339 

 דניאל
 רחמים

' ב מקיף אשקלון תואי אשקלון אליצור 6973
 צבי  בן שדרות

 212 ד.ת 8 צהל
 אשקלון  אשקלון

7810102 

0542479992 
089302681 

0522717445 

 אבישר
 מרסיאנו
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 579 ב דרום-א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 אלון אולם גת קרית מכבי 199

 שדרות
 1 העצמאות

 גת תקרי

 קרית  32 מצדה הר
 8222616 גת

086884066 
086811764 

0537447121 

 שלמה
 אלמקייס

 הפיס מפעל בית להבים הפועל 4330
 להבים

 29 הורד' רח ס"מתנ
 8533800 להבים

086578079 
086510936 

0502769304 

 שוורץ שרון

 גיטיס אולם שדרות מכבי 5828
  22 בגין מנחם

 שדרות

" מכבי" עמותת
 שדרות  476.ד.ת

8701401 

086610568 
086610568 

0509980307 

 אמיר
 אוחנה

 ליד כלנית אולם אשכול הפועל 6350
 נופי תיכון ביס

 א.מ הבשור
 אשכול

 נ.ד אזורית מועצה
 8546550 אשכול  נגב

089929110 
089929189 

0547919202 

 אשחר רינות

 גבים קבוץ אולם הנגב שער הפועל 6714
 שער חינוך קרית
 הנגב

 דואר הנגב שער א.מ
   הנגב שער  חוף נע

78100 

0779802782 
086893991 

0547919923 

 מוספי ערן

 קהילתי יישוב מרחבים/מבועים הפועל 6727
 מבועים

 אזורית מועצה
 1 מרחבים

   מרחבים הספורט.מ
84288 

089929446 
086635451 

0508645798 

 כליף אבי

 רהט  רהט ס"מתנ רהט רהט  הפועל 6737
8535700 

089910504 
089917645 

0504474707 

 פואד
 זיאדנה

 גולומב' רח אופקים הפועל 6911
 אופקים18

 55 ירמיהו רחוב
 80300   אופקים

0777905308 
089960251 

0502022961 

 דיין מאיר
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 580 נגב-'א סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 המייסדים' שד מיתר הפועל 763

 מיתר
 מיתר  1.ד.ת

8502500 
0524206147 

086512105 
0524206147 

 רוני
 ירחימוביץ

 מבצע' ג מקיף ש"ב/שבע באר הפועל 1596
 שבע באר 4 יואב

 גדי עין ברמי אבי
 שבע באר 15/17

8481021 

0777645123 
0773182004 
0508255245 

 ארזי כפיר

 פיס מרכז עומר הפועל 2590
 הדר' רח קהילתי

 עומר 1

 עומר  1413. ד.ת
8496500 

086291177 
0773294325 
0536484177 

 זפרני עמי

 הפיס מרכז חברון הר אליצור 2963
 הר נ ד סוסיא
 חברון

 הר. נ.ד יתיר בית
 חברון הר  חברון

9040100 

029960254 
029960254 

0528990206 

 שפר אלי

 משאבי קיבוץ הנגב רמת הפועל 4222
 שדה

. א.מ הראל דרור
. נ.ד  הנגב רמת

 8551900 חלוצה

086564192 
086558737 

0525450555 

 הראל דרור

 צבי' רח ירוחם מכבי 4995
 207 בורנשטיין

 ירוחם

. ד.ת בורשטיין צבי
 8055001 ירוחם  73

086580151 
086580324 

0502533352 

 וסקר אלירן

' רח גאון אולם דימונה מכבי 5281
 דימונה 1 הגפן

 אמסלם יאב
 37 אקליפטוס

 8608728 דימונה

086572358 
086572358 

0526484055 

 אמסלם אבי

 אילת בגין אולם אילת הפועל 5284
' רח, 

 1 הספורטאים

 אילת  110.ד.ת
8810002 

086367136 
086367166 

0509731134 

 מלול יוסי

 הפיס מרכז דביר חברון הר אליצור 6161
 הר נ ד סוסיא
 חברון

 הר. נ.ד יתיר בית
 חברון הר  חברון

9040100 

029960254 
029960254 

0528990206 

 שפר אלי

 קהילתי ישוב שמעון בני הפועל 6221
 בר גבעות

 נ.ד שמעון בני א.מ
 שמעון בני  הנגב

8532400 

08.9911705 
08.9915837 
0505679384 

 אפרים מור
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 651 צפון-'ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון מכתביםל מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 קיבוץ אולם הגלבוע הרי.מ.ג הפועל 4513

 גלבוע מעלה
 בית וינקור לירן

  145 ד.ת, השיטה
 השיטה בית קיבוץ

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 מושב דדו אולם דדו  גלבוע הפועל 5027
 ברק

 בית וינקור לירן
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית בוץקי
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 בית קבוץ אולם השיטה גלבוע הפועל 5029
 אלפא

 בית וינקור לירן
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 יתב וינקור לירן נר גן אולם נר גן  גלבוע הפועל 5031
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 בית וינקור לירן חרוד עין אולם חרוד גלבוע הפועל 5846
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 145 השיטה בית דתמול מושב מולדת גלבוע הפועל * 6536
   השיטה בית קיבוץ
10801 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

מגרש פתוח *  

 

 

  



236 

 

 652 עמקים- ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ס"ביה אולם טבעון קרית הפועל 3529

' רח אורט תיכון
 קרית כצנלסון

 טבעון

 כצנלסון אבני עמית
  טבעון קרית 37

360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית

 עפולה  90000. ד.ת שמשית שמשית יזרעאל הפועל 3864
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 ספורט אולם ישי רמת טבעון הפועל 4948
 רמת הארז רחוב

 ישי

 כצנלסון אבני עמית
  טבעון קרית 37

360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית

 עין" תיכון מגידו. א.מ הפועל 5524
 "השופט

. א.מ איזורית מועצה
  90006. ד.ת, מגידו
 1812000 עפולה

049598507 
049598400 

0524703990 

 קלס יאיר

' רח אולם יקנעם הפועל 5758
 33 אלונים
 עילית יקנעם

  648. ד.ת ,33 אלונים
 2069200 יקנעם

049597061 
046888233 

0528321535 

 רחמן יובל

 גורן אולם גורן יזרעאל הפועל 5990
 קיבוץ יזרעאל

 מזרע

 עפולה  90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 ס"ביה אולם טבעון מרנין הפועל 6347
' רח אורט תיכון

 קרית כצנלסון
 טבעון

 כצנלסון אבני עמית
  טבעון קרית 37

360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית

 עפולה  90000. ד.ת הושעיה הושעיה יזרעאל  הפועל 6551
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 קיבוץ אולם יפעת יזרעאל הפועל 6553
 יפעת

 עפולה  90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 עפולה  90000. ד.ת שמשית אולם צעירים שמשית הפועל 6771
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד
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 653 מפרץ-ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 18 פינסקר' רח שלום אתא קרית אליצור 2642

 אתא קרית
 אתא קרית  217. ד.ת

2810101 
046895048 
046894157 

0524444164 

 נפתלי
 בנטוב

' רח אבישי אולם מוצקין קרית מכבי 4209
 אלון יגאל

 .מוצקין קרית4

 גושן הספורט היכל
 קרית 4 דקר רחוב

 2624234 מוצקין

048763090 
048756111 

0507783298 

 הבר אלי

 הספורט מרכז איגלס חיים קרית ימכב 4744
 חיים קרית אילן

 1 צייטלין

 חיים קרית  17. ד.ת
2610301 

0777080182 
0777080182 
0542124669 

 איציק
 אוחנה

 18 פינסקר' רח אתא קרית אליצור 4880
 אתא קרית

 אתא קרית  217. ד.ת
2810101 

046895048 
046894157 

0523301367 

 נפתלי
 בנטוב

 הספורט מרכז חיים תקרי מכבי 5262
 חיים קרית אילן

 1 צייטלין

 חיים קרית  17. ד.ת
2610301 

0777080182 
0777080182 
0542124669 

 איציק
 אוחנה

 יסודי ס"ביה ורדים כפר עצמה 5665
' רח" קשת"

 כפר אשכר
 ורדים

 כפר  3112. ד.ת
 2514700 ורדים

049575393 
049570651 
050821377 

 מינסטר שי

 49 טוב שם הבעל נופית אולם נופית בולוןז הפועל 6680
 28000   אתא קרית

048478161 
048478127 

0526595877 

 אלימלך דני

 בן' רח פיס אולם מרנין טבעון הפועל 6875
 טבעון קרית צבי

 קרית 37 כצנלסון
 36000   טבעון

049833335 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית
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 654 חיפה-ב סל-קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה םש

 הקבוצה
 קהילתי מרכז הכרמל חוף הפועל 2574

 חוף ב"מיר
 הכרמל

. נ.ד ספורט מחלקת
 עין  הכרמל חוף

 3086000 כרמל

049549234 
049840833 

0522244198 

 שרית
 אריאל

 נשר פיס אולם נשר הפועל 2588
 15 השיטה' רח

 נשר

 נשר  286. ד.ת
3660201 

048210537 
048212889 

0543004110 

 לו'מרצ
 אלנבוגן

' רח דינור ס"ביה פריוסנטר  אחוזה ביתר 4056
 נווה 20 קליבנוב

 חיפה שאנן

 כרמליה 21 רחל
 חיפה 21 חיפה

3440206 

048102232 
15348102232 

0528901910 

 הרפז אילן

' רח דינור ס"בי מאייר  אחוזה ר"בית 4122
 20 קליבנוב

 חיפה

 חיפה 21 רחל
3440206 

048102232 
15348102232 

0528901910 

 הרפז אילן

' רח דינור ס"בי אחוזה יפה  ביתר 4835
 20 קליבנוב

 חיפה

 חיפה 21 רחל
3440206 

048102232 
15348102232 

0528901910 

 הרפז אילן

 גנים נווה אולם מוצקין עירוני מכבי 5905
 20 בגין' רח

 מוצקין קרית

 כלהי משה גרוסמן
 רחוב גושן הספורט

 מוצקין קרית 4 דקר
2624234 

048763090 
048756111 

0507783298 

 הבר אלי

 פייס אולם יוזמות  אחוזה ר"בית 5939
' רח דינור ס"ביה

 20 קליבנוב
 שאנן נווה שכונת
 חיפה

 21 21 רחל רחוב
 3440206 חיפה

048102232 
15348102232 

0528901910 

 הרפז אילן

 נשר פיס אולם נשר תגבע  הפועל 6403
 15 השיטה' רח

 נשר

 048212889 נשר  286. ד.ת
048212889 

0543004110 

 מרצלו
 אלנבוגן

 קהילתי מרכז מירב כרמל.ח הפועל 6645
 חוף ב"מיר

 הכרמל

 חוף. נ.ד, כרמל עין
 עין קיבוץ  הכרמל

 3086000 כרמל

049549234 
049840833 
052224419 

 שרית
 אריאל

 ס"בי בק חיפה הפועל 6693
 טשרניחובסקי

 חיפה

 אצל - 30 הים דרך
 חיפה 30 ריבק דני

0523996988 
0732928339 
0526065469 

 ניניו אבי
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 655 א שומרון -'ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 פיס מרכז חנה פרדס מכבי 70

 רח  אלישבע
 חנה רעותפרדס

 כנה מרכז יאשכול רן
/ חנה פרדס  מאיר

 3711101 כרכור

046378551 
046377368 

0508195395 

 שוסטר דוד

 ס"ביה אולם יעקב זכרון מכבי 588
 נילי דרך נילי

 יעקב זכרון

  50. ד.ת ויינריב ברק
   השיטה בית קיבוץ
10801 

0526611771 
046388074 

0526611771 

 וינריב ברק

 העצמאות םאול עדה.ג/בינימינה הפועל 938
 בנימינה 32

 בינימינה  229 ד.ת
3055102 

0773002868 
0773012868 
0542203639 

 צדקה עופר

 ס"בי אולם מנשה הפועל 2031
 גוונים

 מנשה.א.מ

  מנשה אזורי מרכז
 איזורית מועצה
 3780900 מנשה

046177689 
046177689 

0526908309 

 בלוך אוהד

 ס"ביה אולם אהוד יעקב זכרון מכבי 4905
 נילי דרך נילי

 יעקב זכרון

  50. ד.ת ויינריב ברק
   השיטה בית קיבוץ
10801 

0526611771 
046388074 

0526611771 

 וינריב ברק

  דמוקרטי ס"בי כרכור חנה פרדס מכבי 4910
 פרדס 37 החורש

 חנה

 כנה מרכז אשכולי רן
/ חנה פרדס  מאיר

 3711101 כרכור

046378551 
046377368 

0508195395 

 וסטרש דוד

 פייס אולם קיסריה מכבי 5667
 צמוד)קיסריה

 (ס"לביה

 קיסריה  8. ד.ת
3088901 

0522520602 
046361178 

0522520602 

 רוזנברג
 צביקה

 ספורט אולם השלום ת'ג הפועל 6130
 אלבירוני ב"חט

 ת'ג

 ת'ג כפר  928 ד.ת
 3009100 המשולש

046373138 
046373138 

0504739990 

 בילאל גרה

 גבע ס"ביה בנימינה עדה.ג להפוע 6913
 היסמין סימטת

 עדה גבעת

 0773002868 בנימינה  229 ד.ת
0773012868 
0542203639 

 צדקה עופר

 מעגן קיבוץ זכרון  מעגן הפועל 6916
 מיכאל

 מעגן  מנשה נ.ד
 37805   מיכאל

0549419841 
046243489 

0549419841 

 שירלי
 שבתאי
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 656 חדרה -'ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
, פולג נחל אולם יונה כפר ביתר 66

 שלום איש ב"חט
 .יונה כפר

 יונה כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל ויזל

' רח קפלן אולם מזרח חדרה מכבי 2432
 בית העצמאות

 חדרה אליעזר

 נימצן  טל
 לידי) האפרסמון

' ג 26( גולן גליה
 3824129 חדרה

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני

 בית אולם מערב  חדרה מכבי 4347
' שכו- שמואל

 חיים נווה

 נימצן  טל
 לידי) האפרסמון

' ג 26( גולן גליה
 3824129 חדרה

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני

 ספורט םאול ת'ג הפועל 5728
 אלבירוני ב"חט

 ת'ג

 ת'ג כפר  928 ד.ת
 3009100 המשולש

046373138 
046373138 

0504739990 

 בילאל גרה

 קיבוץ אולם חיים גבעת ח"ע הפועל 5782
 חיים גבעת

 איחוד

 חדרה 22 ישוב שאר
3826124 

0462510150 
046251005 

0523438999 

 ויינברג דן

' רח מכבי אולם מרכז  חדרה מכבי 5893
 הימים ששת

 אחד פינת חדרה
 העם

 נימצן  טל
 לידי)  האפרסמון

 חדרה' ג 26 גולן גליה
3824129 

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני

 ביניים חטיבת ערערה מכבי 6090
 בכניסה)ערערה

 (לכפר

 19 הדרים יצחק
   כרכור/ חנה פרדס

30026 

046708791 
046708791 

0542383580 

 גלנץ יצחק

 עמק רופין אולם בורגתא  חפר הפועל 6561
 חפר

 חדרה 22 ישוב שאר
3826124 

046251015 
046251005 

0508513606 

 ויינברג דן

 פיס אולם בקה מכבי 6765
 אבו' רח קהילתי

 אל בקה נאר
 גרביה

 אל בקה  164. ד.ת
 301000  גרביה

0508554055 
046210906 

0508554055 

 יחיא
 כתאנה

 פיס אולם יריאד בקה מכבי 6766
 אבו' רח קהילתי

 אל בקה נאר
 גרביה

 אל בקה  164. ד.ת
 30100   גרביה

0508554055 
046210906 

0508554055 

 יחיא
 כתאנה
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 657' ב שומרון-'ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 הדר ס"ביה השרון לב הפועל 2095

 מושב השרון
 חרות

 מושב  374. ד.ת
 4069100 חרות

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן גבי

 ס"ביה אולם יצחק בית/ח"ע  הפועל 2419
 יצחק בית

 בית מושב רון אילן
   יצחק בית  יצחק

42920 

098323347 
0773248694 
0522744353 

 פרי טל

 משעול אולם ויתקין חפר עמק הפועל 2562
 כפר הגנים

 ויתקין

 קפלינסקי אורלי
 כפר  373. ד.ת

 4020000 ויתקין

098664306 
098665597 

0543234339 

 קפלינסקי
 ליאור

 מרכז אולם חפר בת/ח"ע הפועל 2667
 חפר בת קהילתי

  חצב צימרמן יובל
 בת  1350. ד.ת 88

 42842   חפר

0522648908 
098780988 

0522648908 

 יובל
 צימרמן

, רמון ילןא ביס צפון נתניה.ע אליצור 3799
 חטיבת' רח

 8 אלכסנדרוני
 נתניה

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ברזילי
 תומר

 ס"ביה אולם מזרח נתניה.ע אליצור 3801
 תשרי' רח- תשרי

 נתניה 10

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ליברזי
 תומר

 פולג נחל אולם ס"מתנ יונה כפר ר"בית 5684
 איש ב"חט ליד

 יונה כפר שלום

 יונה כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל ויזל

 ס"ביה אולם תפוז יהודה אבן. ס.מ 5913
 יהודה אבן בכר

 יהודה אבן 1 שבזי
4050461 

098910070 
098912032 

0508213784 

 בן תםרו
 דרור

 פיס אולם אלווחדה בקה מכבי 6788
 אבו' רח קהילתי

 אל בקה נאר
 גרביה

 אל בקה  164. ד.ת
 30100   גרביה

0508554055 
046210906 

0508554055 

 יחיא
 כתאנה

 משעול' רח אולם אריות/ חפר עמק הפועל 6792
 כפר הגנים

 ויתקין

 373 ד.ת  המחלבה
 ויתקין כפר 110

4020000 

0543234339 
098665597 

0543234339 

 ליאור
 קפלינסקי
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 658 שרון-'ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ס"מתנ אולם יאיר כוכב אליצור 150

 יאיר כוכב
 רחוב הוכמן מוטי
. ד.ת 110 אל בית
 יאיר כוכב  630

4486400 

0504428442 
036442519 

0504428442 

 הוכמן מוטי

 אלפי 3 כרכום מנשה אלפי מכבי 577
 מנשה

 כרכום קהילתי מרכז
 מנשה אלפי  3

4485100 

097925511 
097925713 

0547402673 

 שרון גיא

 ס"ביה אולם יהודה אבן. ס.מ 2356
 יהודה אבן בכר

 יהודה אבן 1 שבזי
4050461 

098910070 
098912032 

0508213784 

 בן רותם
 דרור

, גוונים ב"חט קדימה/צורן ימכב 2377
 הדקל רחוב

 קדימה

 צורן 15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

 חיים
 קאופמן

 אופירה אולם רותם סבא כפר הפועל 2381
 עובדיה' רח נבון

 ס"כ 2

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

' רח אולם פרדסיה הפועל 2387
 בית מול ם"רמב
" תפוז" ספר

 פרדסיה

 פרדסיה  11 הדקל
4281500 

098945023 
098988856 

0523364393 

 גילה מגיד

 היכל אולם מונד מונד תל מכבי 3824
' רח ספורט
 מונד תל השקד

 צורן 15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

 חיים
 קאופמן

 הדר ס"ביה משה.צ השרון.ל הפועל 4584
 מושב השרון
 חרות

 מושב  374. ד.ת
 4069100 חרות

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן גבי

 6 ספיר 80 אולם ברקן סבא כפר הפועל 5499
 סבא כפר

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 אלי רמז אולם אפרסק סבא כפר הפועל 6895
 רכפ  24 הורוביץ

 סבא

  סבא כפר 1075 ד.ת
 סבא כפר

0547863911 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן
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 659' א רעננה-'ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 הפארק לב אולם צפון רעננה מכבי 1501

 3 שטרן יאיר' רח
 רעננה

. ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה  24

097744791 
097741106 

0524415893 

 ביאר אלה

' רח דקל ס"ביה דקל רעננה מכבי 1795
 רעננה 24 שברץ

. ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה  24

097744791 
097741106 

0524415893 

 ביאר אלה

 אריאל ס"ביה רעננה אליצור 1984
 הימים ששת' רח
 רעננה 25

 העם אחד בנימין נתן
 4321001 רעננה 1

097452235 
097422726 

0544806471 

 בנימין נתן

 עלומים ס"ביה תות השרון רמת. ס.א 2344
 שבטי' רח

 רמת ישראל
 פינת השרון

 המעלה

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

 אופירה אולם שקד סבא כפר הפועל 2380
 עובדיה' רח נבון

 ס"כ 2

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

-נבון אופירה חרוב סבא כפר הפועל 2622
 עובדיה רחוב

 2 הנביא

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 רחוב רבין אולם תמר השרון הוד מכבי 5277
 הוד 15 פשוש

 השרון

 הוד 51 ישראל נצח
 4528651 שרוןה

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 אריאל ס"ביה יבנה רעננה  אליצור 5678
 הימים ששת' רח
 רעננה 25

 העם אחד בנימין נתן
 4321001 רעננה 1

097452235 
097422726 

0544806471 

 בנימין נתן

' רח דקל ס"ביה אחוזה רעננה  מכבי 6057
 רעננה 24 שברץ

 נהרענ  24. ד.ת
4310001 

097744791 
097741106 

0524415893 

 ביאר אלה

 ס"ביה אולם צורן קדימה מכבי 6742
 בכניסה יובלים
 לצורן

   צורן 15 חרצית
42823 

098947888 
098947888 

0523581858 

 חיים
 קאופמן
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 660' ב רעננה-' ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 יסודי ס"ביה מתן מכבי 531

 הדר' רח מתן
 מתן 78 השרון נוף

4585800 
0508883840 

039389954 
0524460860 

 דיין עמית

' רח דקל ס"ביה עירוני רעננה מכבי 1794
 רעננה 24 שברץ

. ד.ת הספורט רשות
 4310001 רעננה  24

097744791 
097741106 

0524415893 

 ביאר אלה

 ,אלון אולם תמר השרון רמת. ס.א 2343
, 12 השפלה רחוב
 השרון רמת

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

 בני מושב אולם השרון חוף הפועל 2389
 ציון

 קיבוץ שורר יניב
 שפיים קיבוץ  שפיים

6099000 

0529544791 
098919130 

0529544791 

 רייכרט ארז

, עלומים אולם כוכבים ש"רמה.ס.א 3581
 שבטי' רח

 ישראל
 השרון רמת 

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
035402503 

0508555862 

 שפר אלון

 רחוב רבין אולם רימון השרון הוד מכבי 3688
 הוד 15 פשוש

 השרון

 נצח עוואד עמי
 הוד 51 ישראל
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 אדעוו עמי

 רחוב רבין אולם תאנה השרון הוד מכבי 5276
 הוד 15 פשוש

 השרון

 הוד 51 ישראל נצח
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 אריאל ס"ביה אריאל רעננה אליצור 5354
 הימים ששת' רח
 רעננה 25

 רעננה 1 העם אחד
4321001 

097452235 
097422726 

0544806471 

 ימיןבנ נתן
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 661' א תקוה פתח-'ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 מרכז אולם תקוה פתח  מכבי 724

' רח עולמות
 ת"פ 10 שולזינגר

 פתח  8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפא

 קאנטרי אולם אורנית מכבי 1224
 אורנית

   אורנית 17 הפרג
44813 

039360559 
15339080253 

0528918100 

 קמר מיכאל

' רח ילין שוקי ת"פ עמישב ג"הד ס.מ 2737
 5 שיקגו קהילת

 תקוה פתח

 העין ראש  309 ד.ת
4810301 

0544336086 
0723377197 
0544336086 

 טובל אלעד

 סטלמך אולם אהוד ת"פ אליצור 3950
 4 ציפורי' רח

 תקוה פתח

 העין ראש  309. ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0544336086 

 שוקי
 גולובינסקי

 שערי אולם תקוה.ש אורנית מכבי 5320
 בכניסה) תקוה

 (ליישוב

 אורנית 17 הפרג
4481300 

039360559 
039080253 

0528918100 

 קמר מיכאל

 מרכז אולם אמיר תקוה פתח מכבי 5377
' רח עולמות

 ת"פ 10 נגרשולזי

 פתח  8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפא

 קיבוץ אולם מודיעין חבל הפועל 5419
 יצחק בארות

 בליסטרא רבקה
 שוהם 10 מודיעים
6083210 

039722808 
039722871 

0522316363 

 רבקה
 בליסטרא

 בגין,רבין אולם שי עין ראש עירוני 5809
 העין ראש 67

   העין ראש  21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544940306 

 אריה שריה

 עוזי ס"בי אולם תקוה פתח  הפועל 6378
 גיסין' רח חיטמן

 ת"פ

 ברסקי לייב יהודה
   תקווה פתח 769080

69080 

0505428839 
0737154977 
0505428839 

 וכניש אבי

 מילקין אולם אריאל הפועל 6747
 אריאל

 7 הדקל לוי מוטי
 4074307 אריאל

039368778 
039368778 

0505327530 

 לוי מוטי
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 662' ב ת"פ' ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ס"בי אולם חן שהם מכבי 211

 רחוב יהלום
 שוהם24 הקשת

 שוהם  958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור עופר

' רח רביבים תקוה גני מכבי * 226
 גני, 10 התבור
 תקוה

 מרכז -33 הגליל
 תקוה גני  לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0525556193 

 רבי אלי

' רח ברנר תיכון תקוה פתח עצמאות מכבי 1584
 ת"פ 2 ישעיהו

 פתח  8126. ד.ת
 4918101 תקווה

039302422 
039341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפא

 מורשת ס"ביה חביב שמואל.ג אליצור 3772
' רח,נריה

 גבעת 80 הזיתים
 שמואל

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

, רימונים ס"ב עתיד אונו.ק עירוני 4204
 5 יהודה בר' רח

 אונו קרית

 ל"צה העתיד דור
 אונו קרית 104

5545173 

0528289398 
035274433 

0528289398 

 חדאד רמי

 ס"ביה אולם חצב יהודה אור עלה 5432
 9 הגולן' רח גאון
 יהודה אור

 יהודה אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 

0522760588 

 בן מוטי
 בסט

 דרך גוונים אולם דן העין ראש עירוני 5804
 67 בגין מנחם

 העין אש

   העין ראש  21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544638434 

 שריה אריה

 דרך גוונים אולם צחי העין ראש עירוני 5806
 67 בגין מנחם

 העין אש

   העין ראש  21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544940306 

 אריה שריה

 מרכז אולם קפלן ת"פ מכבי 6311
' רח עולמות

 ת"פ 10 שולזינגר

 פתח  ת"פ 8126 ד.ת
 תקווה

039302422 
09341416 

0546273288 

 אבשלום
 כליפה

 נווה 1 שוהם' רח מונסון נוה.ס.א 6687
 מונוסון

 מונסון נוה 60 ברקת
6019000 

0504344222 
035336551 

0504344222 

 קאשי רוני

מגרש פתוח *  
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 663 דן-'ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 וצההקב
 ספורט אולם ים בת מכבי 756

' רח מילטון
 ים בת 6 הדקל

 ים בת  2341. ד.ת
5912301 

035539866 
035539866 

0543975569 

 מחלוף איתן

 דיין משה אולם יהוד ה.ל.ע 3410
 יהוד 5

 14 הרצל פנדו ליאור
 5600000 יהוד

0527789333 
036497637 

0505628286 

 פנדו ליאור

 מורשת ס"ביה אילן שמואל.ג אליצור 5113
' רח,נריה

 גבעת 80 הזיתים
 שמואל

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

 גן אולם סביון. ס.א 5547
 2 השיקמים

 סביון

 מקומית מועצה
 סביון 8 השיקמה
5651304 

0528710912 
035355798 

0528710912 

 אוהד
 הרשברג

' רח נווה מרום גן רמת בני עירוני 5601
 90 איש חזון
 גן רמת

 גן רמת 43 אליעזר בן
 גן רמת 43 אצל)

5229051 

036771741 
036771741 

0526633222 

 ארליך עופר

' רח יוסף הדר הדס אביב תל מכבי 5796
 א"ת 6 שיטרית

-תל 293 הירקון
 6350429 יפו-אביב

036059333 
036059992 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

' רח יוסף הדר מורן אביב תל כבימ 5797
 א"ת 6 שיטרית

-תל 293 הירקון
 6350429 יפו-אביב

036059333 
036059992 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

' רח יוסף הדר דפנה אביב תל מכבי 5799
 א"ת 6 שיטרית

-תל 293 הירקון
 6350429 יפו-אביב

036059333 
036059992 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

' רח רביבים גנים תקווה יגנ מכבי * 6112
 גני, 10 התבור
 תקוה

 מרכז -33 הגליל
 תקוה גני  לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0525556193 

 רבי אלי

 2 האורנים' שד אפעל רמת ס.מ 6827
 אפעל רמת

 2 האורנים שדרות
 רמת 2 אפעל רמת

 אפעל

036358496 
035352742 

0505665388 

 איתמר
 שורק

מגרש פתוח *  
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 664 א''ת-'ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 38 במאי אחד ורד חולון הפועל * 491

 חולון
 חולון  5054. ד.ת

5815001 
035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 דורסמן

 ס"ביה אולם יסמין צ"ראשל מכבי 709
' רח אלון יגאל
 אלון יגאל

 צ"אשלר

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7502501 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 ס"ביה אולם יהודה אור.ה.ל.ע 1215
 9 הגולן' רח גאון
 יהודה אור

 יהודה אור 87 ההגנה
6024056 

037353565 
035339761 

0522760588 

 בן מוטי
 בסט

, רימונים ס"ב אונו קרית עירוני 1412
 5 יהודה בר' חר

 אונו קרית

 ל"צה העתיד דור
 אונו קרית 104

5545173 

0528289398 
035274433 

0528289398 

 חדאד רמי

 נס 33 הזמיר שדות  ציונה.נ הפועל 2070
 ציונה

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

' רח יוסף הדר אביב תל מכבי 2557
 א"ת 6 שיטרית

 הירקון שלום עודד
 יפו-אביב-תל 293

6350429 

036474721 
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

 1 אבנר' רח צהלה אביב תל מכבי * 3082
 ספורט מועדון
 א"ת צהלה

 הירקון שלום עודד
 יפו-אביב-תל 293

6350429 

036474721 
036446438 

0523675988 

 שמעון
 מזרחי

 38 במאי אחד רימון חולון הפועל * 3306
 חולון

 חולון  5054. ד.ת
5815001 

035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 דורסמן

, המשתלה אולם צהלה  א"ת הפועל 3420
 ארגוב סשה' רח
 א"ת 43

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960440 
036960450 

0505357978 

 כהן רמי

 טכניקום אורט גבעתיים ג"ר הפועל 4517
 בוקר שדה רחוב

 גבעתיים

 23 המעורר דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן שרה

מגרש פתוח *  
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 665 מרכז-'ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
" כרמים" אולם רימון צ'ראשל מכבי 220

 4 שומרה רחוב
 לציון ראשון

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7502501 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 טכניקום אורט ג"ר גבעתיים הפועל 318
 בוקר שדה רחוב

 גבעתיים

 23 המעורר דגן שרה
 5323402 גבעתיים

0547533382 
037323365 

0547533382 

 דגן שרה

' רח נווה מרום נווה/ג"ר עירוני 992
 90 איש חזון
 גן רמת

 גן רמת 43 אליעזר בן
 גן רמת 43 אצל)

5229051 

036771741 
036771741 

0526633222 

 ארליך עופר

 21 בגין מנחם דגן בית מכבי 2150
 דגן בית

 דגן בית 1 שבזי
5020000 

0503333991 
039601472 

0503333991 

 יורם
 אביסרור

' רח אביב אולם אביב  א"ת הפועל 2901
, 3 פרידמן שרגא
 אביב רמת

-אביב-תל 5 יקנעם
 6744305 יפו

036960440 
036960450 

0505357978 

 כהן רמי

 38 במאי אחד שרת קרית חולון הפועל * 4814
 חולון

 חולון  5054. ד.ת
5815001 

035014266 
035059226 

0542153036 

 מיקי
 דורסמן

 האולפנה אולם לציון ראשון אליצור 6436
 4 נחום שדה' רח

 צ"ראשל

 18 ולגביר אבן
 לציון ראשון

7548114 

039514583 
036489393 

0503435666 

 מנחם
 ויידהורן

 רימונים אולם דור אונו.ק עירוני 6921
 5 יהודה בר' רח

 אונו קרית

 ל"צה העתיד דור
 אונו קרית 104

5545173 

0528289398 
035274433 

0528289398 

 חדאד רמי

' רח נווה מרום גן רמת עירוני 6989
 90 איש חזון
 גן רמת

 גן רמת 43 אליעזר בן
 גן רמת 43 אצל)

5229051 

036771741 
036771741 

0526633222 

 ארליך עופר

מגרש פתוח *  
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 666 שפלה-'ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 בינארי' רח רחובות מכבי 1519

 שזר ס"ביה
 רחובות

 10/3 בוטינסקי'ז
 7648805 רחובות

0546098080 
086339034 

0509409778 

 רון
 וורוטיצקי

 ס"בי אולם שהם מכבי 1735
 רחוב יהלום
 שוהם24 הקשת

 שוהם  958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור עופר

 לב אולם מושבה ציונה נס הפועל 2535
 דוד המושבה

 נס 26 אלעזר
 ציונה

 הציונ נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

" כרמים" אולם צ"ראשל סחלב מכבי 4170
 4 שומרה רחוב

 לציון ראשון

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7502501 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 שיין מקס דנן מיקו רחובות 20 מלצר רחובות אליצור 4335
 7666605 בותרחו 5/5

089213058 
089213058 

0542323275 

 דנן מיקו

' רח אולם קריה  ציונה נס הפועל 5338
 אוסקר
 נס1שינדלר

 ציונה

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

' רח אולם ארגמן ציונה נס הפועל 5343
 אוסקר
 נס1שינדלר

 ציונה

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

 קיבוץ   פפקין מליק סירני נצר קיבוץ סירני נצר הפועל 5379
 7039500 סירני נצר

089278110 
089278155 

0547617177 

 מיליק
 פפקין

 1 המייסדים עקרון קריית הפועל 6451
 קרית ס"מתנ

 עקרון

 0776500086 רחובות 3/13 קסלמן
15389450140 

0528661440 

 כהן ערן

' רח ר"שז אולם רחובות עירוני מכבי 6856
 רחובות בינארי

 10/3 בוטינסקי'ז
 7648805 רחובות

0546098080 
086339034 

0509409778 

 רון
 וורוטיצקי
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 667 שורק  ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
" כרמים" אולם רותם צ'ראשל מכבי 216

 4 שומרה רחוב
 לציון ראשון

 גולדה מכבי בית
 ראשון 21 מאיר
 7502501 לציון

039526432 
039526434 

0508558891 

 פרי יצחק

 ס"ביה אולם צעירים ברנר הפועל 3769
 ברנר גבעת תיכון

 מושב 33 דרי אבי
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי אבי

' רח ר"שז אולם עירוני רחובות מכבי 4254
 רחובות בינארי

 10/3 בוטינסקי'ז
 7648805 רחובות

0546098080 
086339034 

0509409778 

 רון
 וורוטיצקי

 מושב 43 43 הגפן נען קיבוץ אולם נען/גזר הפועל 4631
 76834   סתריה

0542456123 
089410605 

0542456123 

 אורן נועם

 ס"ביה אולם וןצפ ברנר הפועל 4960
 קדרון אור בית

 33 דרי אבי דרי אבי
 קדרון מושב

7079500 

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי אבי

 ספר בית חדש ברנר הפועל 5516
 מושב בראשית

 אלעזרי בית

 מושב 33 דרי אבי
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי אבי

 מרכז ולםא יבנה יצחק אליצור 5725
' רח הספורט

 יבנה 27 האלון

 יבנה  232. ד.ת
8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד שאול

 כצנלסון אולם גדרה מכבי 5776
 גדרה 21

  60. ד.ת גדרה ס"מתנ
 7075001 גדרה

0537356945 
088597688 

0524784322 

 רווח סהר

 יד ספורט אולם שורק נחל אליצור 6059
 בנימין

 שורק נחל ס"מתנ
 יד 11 הראל' רח

 7681200 בינימין

086709999 
088693143 

0545877109 

 ביטון ספי

  רחובות 5 שיין מקס רחובות 20 מלצר יהד רחובות   אליצור 6697
766665 

0542323275 
542323275 

0542323275 

 דנן מיקו
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 668 מודיעין -'ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון ביםלמכת מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' ב עירוני תיכון כרמים  מודיעין עצמה 274

 יזרעאל עמק' רח
 מודיעין

 רחל רודריגז שמעון
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

 3 רזיאל דוד' רח רמלה דוד נוה אליצור 1555
 רמלה

' רח רמלה עיריית
 רמלה  1 ויצמן

7241506 

089771730 
089771415 

0528510739 

 רון ניסים

,  6 יזרעאל עמק פרחים  מודיעין עוצמה 3573
 מודיעין

 רחל רודריגז שמעון
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

' ב עירוני תיכון שבטים  מודיעין עצמה 5260
 יזרעאל עמק' רח

 ודיעיןמ

 רחל רודריגז שמעון
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

, רעות, 3 הדרים אורן מכבים/ א"ת מכבי 5479
 מור תיכון

 נטופה הר כהן נמרוד
 7179902 מכבים 645

089264147 
089264147 

0524332374 

 כהן נמרוד

 באר 1 התאנה יעקב באר עצמה 5612
 יעקב

 2 1471 ד.ת הגפן
 70300   יעקב באר

0502030216 
089208387 

0502030216 

 אביב ירון

 מפעל אולם רעות מכבים א"ת מכבי 5899
 רעות הפיס
 מור תיכון

 645 נטופה הר
 71908   מכבים

089264147 
089264147 

0524332374 

 כהן נימרוד

 ביאליק ס"בי לוד אליצור 5917
 לוד 4 קפלן' רח

 גולדברג יאב
 לוד 5 הפרחים

0505212621 
035740293 

0508780677 

 פרידמן רז

 089768208 אורנים כפר 5 היער אורנים כפר אורנים כפר.כ 6291
089768207 

0547659376 

 רמו'גיז
 שוכמן

 089752210 מודיעין  51. ד.ת מודיעין 6 ראובן מודיעין אליצור * 6460
08978019 

0544495025 

 שרוני רועי

מגרש פתוח *  
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 669 ירושלים-'ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ס"מתנ אולם עציון גוש אליצור 3441

 הגבעה עציון גוש
 הצהובה

 צפון. נ.ד ברק אלדד
 כפר קיבוץ  יהודה
 9091200 עציון

029937999 
029932618 

0524485685 

 ברק אלדד

 ס"מתנ אולם אפרת עציון.ג אליצור 4463
 אפרת אפרת

 צפון. נ.ד ברק אלדד
 כפר קיבוץ  יהודה
 9091200 עציון

029932932 
029933549 

0524485685 

 ברק אלדד

 סיירת' רח ירושלים זאב.פ הפועל 4702
 זאב פ דוכיפת

 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 חימזר שי

, אפרתה ס"בי בקעה ירושלים הפועל 5088
, יהודה' רח

 ם-י בקעה

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 אורט ס"ביה מרכז  ירושלים הפועל 5089
 רם גבעת מכללה

 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 תורה אולם ירושלים אליצור 5606
 וגן בית 6 ועבודה

 ם"י

 אנילביץ קרביץ ניצן
  היובל קרית 12

 96624   ירושלים

025639243 
025639246 

0585022200 

 קרביץ ניצן

, אפרתה ס"בי תלפיות ירושלים הפועל 5953
, יהודה' רח

 ם-י בקעה

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 ס"מתנ אולם ירושלים רמות הפועל 6514
' רח, רמות

 ם-י ציון אסירי

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי
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 670 יהודה מטה -'ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 קהילתי מרכז רושליםי זיו אסא 2321

 ומרקס זיו ש"ע
 137 הרצל' שד

 הכרם בית ס"מתנ
 ד.ת הרצל שדרות

 ירושלים 137 3149
9622818 

025020733 
026427612 

0523825800 

 מצגר רפי

 הראל תיכון ציון.מ/ירושלים הפועל 2423
 6 החוצבים רחוב

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 ס"מתנ אולם גנים ירושלים הפועל 4358
 דהומיי' רח גנים

 מנחם ק
 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 33 השלום דרך ירושלים הרי ה.ל.ע 4830
 גוש אבו

 מבשרת 48 הדרור
 9076934 ציון

025700079 
025328121 

0505204554 

 קידר גדי

  39066. ד.ת הדסה צור הדסה.צ ירושלים הפועל * 5090
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 מטה. א.מ קאחו עוזי הרים נס יהודה הרים עין הפועל * 5771
 שמשון. נ.ד  יהודה

9970000 

0527250829 
029958630 

0507977088 

 קאחו עוזי

 אדר רה אדר הר ירושלים הפועל 6518
 ירושלים

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0544511537 

 מזרחי שי

 ספורט אולם יהודה מטה הפועל 6850
 מטה נוחם

 יהודה

 1 יהודה מטה. א.מ
 9970000 שמשון. נ.ד

0507977088 
029958630 

0507977088 

 קאחו עוזי

מגרש פתוח *  
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 671 דרום-'ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 7 שבזי רחוב יבנה שאול אליצור 625

 יבנה
 יבנה  232. ד.ת

8110102 
089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד שאול

 נעמי ס"בי אולם יבנה גן הפועל 1175
 שמר

 גרינברג.צ.א

   יבנה גן  34. ד.ת
70800 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר ארז

' ד מקיף תיכון אשדוד הפועל 1341
 18 ביאליק' רח

 אשדוד

 הגדוד מאור רוני
  28 ד.ת 10 העברי
 77100   אשדוד

088668829 
088668829 
052661034 

 אלהרר ארז

 האורן רחוב גדרות הפועל 1669
 עשרת מושב

. נ.ד גדרות ס"מתנ
 עשרת  שורק עמק

7685800 

088591145 
088593214 

0503399852 

 מארק
 ליבשין

 מרכז אולם יבנה יהושע אליצור 2036
' רח הספורט

 יבנה 27 האלון

 יבנה  232. ד.ת
8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד שאול

 אריאל ס"בי אשדוד ר"בית 2848
 אשדוד

 9 הנביא הושע
 7715102 אשדוד

086344355 
086344355 

0506403355 

 ממן אייל

 ס"ביה אולם אשדוד בימכ 3746
 רחוב' ח מקיף
 אבינועם בן ברק

 אשדוד 10

. ד.ת 10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  28

088668829 
088668829 
052661034 

 זוהר יאיר

 תיכון אולם יבנה גן מכבי 4352
' רח רבין אורט

 יבנה גן חלמיש

 רחוב עמית יואל
  1715. ד.ת 7 השיטה

 7080000 יבנה גן

088674007 
088674007 

0526261007 

 אמית יואל

 2 אליהו' שד בתיה מזכרת הפועל 4425
 בתיה מזכרת

 קסלמן נחום כהן ערן
 רחובות 3/13

7657303 

0776500086 
15389450140 

0528761440 

 סגל תומר

 רתמים ס"ביה רתמים אשדוד מכבי 4566
 22 חזקיה המלך

 אשדוד

. ד.ת 10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  28

088668829 
088668829 
052661034 

 זוהר יאיר
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 672 אשקלון-ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' ה מקיף אולם אשקלון.  ס.א 2853

 18 הציונות
 אשקלון

 רחמים דני ספורט
 נאות מסחרי מרכז

 7810000 אשקלון 14

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים דני

 אלון אולם גת קרית מכבי 4052
 שדרות

 1 העצמאות
 גת קרית

 קרית  32 מצדה הר
 8222616 גת

086884066 
086811764 

0537447121 

 שלמה
 אלמקייס

 ביס אולם כוכב אשקלון. ס.א 4972
' רח, כרמים
 מעלה

 אשקלון,הגת

 רחמים דני ספורט
 נאות מסחרי מרכז

 אשקלון 14 אשקלון
7810000 

086752717 
086752717 

0508577339 

 רחמים דני

 רתמים ס"ביה שקמים  אשדוד מכבי 5654
 22 חזקיה המלך

 אשדוד

. ד.ת 10 העברי הגדוד
 77100   אשדוד  28

088668829 
088668829 
052661034 

 זוהר יאיר

 ס"בי ס"מתנ שפיר  אליצור 5816
 - שפיר יסודי
 שפירא מרכז

 מתנס שפיר ס"מתנ
 שפירא מרכז שפיר
 שפירא מרכז  7941

7941100 

088612777 
088612788 

0508756511 

 לוי מירב

 קהילתי יישוב מרחבים/מבועים הפועל 6225
 מבועים

 אזורית מועצה
 1 מרחבים

   מרחבים הספורט.מ
84288 

089929446 
086635451 

0508645798 

 כליף אבי

 מושב  לכיש. א.מ נהורה מושב לכיש הפועל 6370
 נהורה

0522769356 
086849041 

0522767739 

 אזולאי דודי

 מושב לכיש.א.מ נטע מגרש מזרח לכיש הפועל * 6655
 נהורה מושב  נהורה

086849041 
086849041 

0522769356 

 אזולאי דודי

' ב מקיף אשקלון איתו אשקלון אליצור 6971
 צבי  בן שדרות

 213 ד.ת 8 צהל
   אשקלון 8 אשקלון

78770 

0522717445 
089302681 

0522717445 

 אבישר
 מרסיאנו

 קיבוץ אולם אשקלון חוף הפועל 6992
 ניצנים

 חוף אזורית מועצה
 בת 6992 ב-אשקלון

 הדר

050344480 
086775561 
050344480 

 אסרף ברק

מגרש פתוח *  
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 673 נגב ב סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 מבצע' ג מקיף ש"ב/שבע באר פועלה 3848

 שבע באר 4 יואב
 גדי עין ברמי אבי

 שבע באר 15/17
8481021 

0777645123 
0773182004 
0508255245 

 ארזי כפיר

 משאבי קיבוץ נגב רמת הפועל 3925
 שדה

. א.מ הראל דרור
. נ.ד  הנגב רמת

 8551900 חלוצה

086564192 
086558737 

0525450555 

 הראל דרור

 הפיס מרכז חברון הר יצוראל 4527
 הר נ ד סוסיא
 חברון

 הר. נ.ד יתיר בית
 חברון הר  חברון

9040100 

029960254 
029960254 

0528990206 

 שפר אלי

 צבי' רח ירוחם מכבי 4529
 207 בורנשטיין

 ירוחם

. ד.ת בורשטיין צבי
 8055001 ירוחם  73

086580151 
086580324 

0502533352 

 וסקר אלירן

 פיס מרכז עומר להפוע 5160
 הדר' רח קהילתי

 עומר 1

 עומר  1413. ד.ת
8496500 

086291177 
0773294325 
0536484177 

 זפרני עמי

 מרדכי' ד מקיף שבע באר הפועל 5595
 באר 10 מקלף

 שבע

 גדי עין ברמי אבי
 שבע באר 15/17

8481021 

0777645123 
0773182004 
0508255245 

 ארזי כפיר

' רח גאון לםאו דימונה מכבי 5742
 דימונה 1 הגפן

 37 אקליפטוס
 8608728 דימונה

086572358 
086572358 

0526484055 

 אבי אמסלם

 המייסדים' שד מיתר הפועל 6796
 מיתר

   מיתר  1. ד.ת
85025 

0524206147 
086512105 

0524206147 

 רוני
 יריחימוביץ

 פיס מרכז עומרים עומר הפועל 6870
 הדר' רח קהילתי

 עומר 1

 086291177 עומר  1413. ד.ת
0773294325 

053648417 

 זפרני עמי
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 751 צפון -ילדות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 הורוביץ היכל כרמיאל מכבי 3651

 5 הגיא מורד
 כרמיאל

 כרמיאל  461. ד.ת
2161401 

049905968 
049889315 

0507446085 

 פאלר יוסף
 אסדו

 פיס אולם כרמיאל הישגי 3675
' רח אירוסים

 65 חוחית
 כרמיאל

 125/8 עציוני חטיבת
 2192653 כרמיאל

049983829 
049983829 

0524301900 

 גיא כהן

 פייס אולם כרום דל'מג הפועל 4027
 מפעל קהילתי

 הפייס

 אל דל'מג  44 ד.ת
 2019000 כרום

0732041369 
0733728730 
0542270136 

 בדראן חיר

 וגיא הר ס"ביה צפת עליון גליל הפועל 4561
 דפנה קבוץ

 נ.ד איזורית מועצה
 גליל  עליון גליל

 120000  עליון

046816663 
046816661 

0502222007 

 איתי
 ירושלמי

 ליד ספורט אולם נחף הפועל 5514
 הכדורגל מגרש

 נחף

 נחף  3166. ד.ת
2013700 

049080347 
15349080347 

0504060783 

 קיס חמדמו

 חנא דיר  20003. ד.ת חנא דיר אולם חנא דיר הפועל 5551
2497300 

0546942945 
046780933 

0546942945 

 חטיב סאמי

' רח פייס מרכז סחנין הפועל 5945
 סחנין ראשי

. ד.ת גנטוס ווליאם
 סחנין  5228

3081000 

0549008952 
046748332 

0549008952 

 ווילאם
 גנטוס

 רמת יהודה בני גולן  גליל  הפועל 6244
 הגולן

 גולן ס"מתנ בניין
   קצרין  188 ד.ת

12900 

046969766 
046963366 

0506720652 

 נירון יאיר

  926. ד.ת עדווי שאדי טורעאן טורעאן מכבי 6421
 16950   טורעאן

046518545 
046518534 

0545291177 

 געפר
 סאבאח

 ספורט אולם בנות נחף הפועל 6425
 מגרש ליד נחף

 דורגלכ

   נחף  3166. ד.ת
20137 

0504060783 
15349080347 

0504060783 

 קיס מוחמד

 פיס אולם ידת'נוג בועינה הפועל 6580
 קהילתי.מ

 דאת'נוג בועינה

 00 ידאת'נוג בועינה
   דאת'נוג בועינה
16924 

046705001 
046705001 

0544905116 

 משהור
 ידאת'נוג

 ס"בי אולם גפן ירדן הפועל 6891
 ירח בית מקיף
 כנרת קיבוץ

  הירדן עמק נ.ד
' ב דגניה קיבוץ

1513000 

046755875 
046755613 

0542109400 

 רם ראובן
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 752 מפרץ ילדות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ספורט  אולם כאוכב הפועל 3260

 ס"ביה ליד
 כאוכב

 כאוכב  198. ד.ת
2018500 

049105116 
049998406 

0528511353 

 עלי חליל

 ס"ביה ליד אולם תרשיחא הפועל 3786
 תרשיחא אורט

 ד.ת די'וג שאהין
 מעלות  5299

 2156092 תרשיחא

049979161 
049979161 

0526533035 

 שאהין די'וג

 ר"ד ש"ע תיכון תמרה הפועל 3980
 אבו השאם

 .רומי

 תמרה  4005. ד.ת
3081100 

048270980 
049943529 

0525693366 

 מוחמד
 כנעאן

  ספורט אולם עראבה הפועל 4005
  מקיף ס"בי ליד

 אלבוכארי

. ד.ת מוחמד נסאר
 30812   עראבה  106

046744802 
15346744802 

0526500231 

 נסאר
 מוחמד

 1 לבון פנחס נהריה הפועל 4701
 ס"ביה נהריה

 דרומי אולם עמל

 43 הגעתון שדרות
 2242022 נהריה

049513065 
049513066 

0528288563 

 ישראל
 בליט

 ספורט  אולם אתנה כאוכב הפועל 4715
 ס"ביה ליד

 כאוכב

 כאוכב  198. ד.ת
2018500 

049105116 
049998406 

0528511353 

 עלי חליל

 ר"ד ש"ע תיכון אלזהור תמרה הפועל 5633
 רומי אבו השאם
 תמרה

 תמרה  4005. ד.ת
3081100 

048270980 
049943529 

0525693366 

 מוחמד
 כנעאן

 כאוכב  198. ד.ת מנדא כפר אולם מנדא/כאוכב הפועל 5941
2018500 

049105116 
049998406 

0528511353 

 חליל עלי

 גשר קיבוץ אולם אשר מטה הפועל 6418
 רחוב הזיו

 הראשונים

 אשר מטה ס"מתנ
 קיבוץ  מ גליל. נ.ד

 25206   עברון

049109004 
049828483 

0506952126 

 נצורמ גל

 אבו כפר 624 ד.ת סנאן אבו סנאן אבו הפועל 6487
 24905   סנאן

049968104 
049968106 

0522850751 

 מיכאל גליל

 ספורט אולם מעיליא הפועל 6544
 מעיליא

 כפר  50 ד.ת מעיליא
 25140   מעיליא

0526155590 
049571308 

0526155590 

 חדיד סאמר

 יסודי ס"ביה ורדים כפר עצמה 6699
' רח" קשת"

 כפר אשכר
 ורדים

 כפר  3112.ד.ת
 25147   ורדים

049575393 
049570651 
050821377 

 מינסטר שי
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 753 עמקים ילדות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 אולם אורטודוקס נצרת הפועל 3561

 אורטודוכסי
 המעיין שכונת

 6057' רח

 ככר ליביס אליאס
  38. ד.ת המעיין

 1610001 נצרת

046576439 
046559520 

0545740771 

 אליאס
 ליביס

 מושב דדו אולם מעיינות/גלבוע הפועל 3658
 ברק

 בית וינקור לירן
  145 ד.ת, השיטה

 השיטה בית קיבוץ
1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 שנלר אולם נצרת מכבי 3671
 נצרת

 נצרת 134 134. ד.ת
1610002 

046575444 
046554356 

0544566105 

 לחאם
 באסל

, תיכון ס"בי אוסאמה יפיע הפועל 3794
 אלחקידה שכונת

 יפיע

 יפיע  887. ד.ת
1695500 

046557549 
046559384 

0543054214 

 וסים שאער

 ליד אכסאל כפר אכסאל הפועל 5500
 תיכון ס"ביה

 כפר שדאפנה מחמוד
  879 ד.ת אכסאל
 1692000 אכסאל

046563891 
046550906 

0505909234 

 מחמוד
 שדאפנה

 בית קבוץ אולם מזרח מעיינות.ג הפועל 5849
 אלפא

 ד.ת, השיטה בית
 בית קיבוץ  145

 1080100 השיטה

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 ספורט אולם יפיע הפועל 5902
 תיכון ס"ביה
 יפיע

 יפיע  887. ד.ת
1695500 

046557549 
046559384 

0543054214 

 ואסים
 שאער

 ספורט אולם דבוריה הפועל 5936
 דבוריה

  1178 ד.ת דבוריה
 1691000 דבוריה

0506958503 
046701775 

0502114807 

 ארשיד זכי

   כמא כפר  572.ד.ת קמא כפר כמא כפר הפועל 6140
15235 

046765865 
046769627 

0507233383 

 לבאי מוניר

 בית  וינקור לירן גבע קיבוץ מוקייבלה. ע.ג הפועל 6351
 השיטה

0504077972 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 עפולה  90000. ד.ת הושעיה הושעיה יזרעאל הפועל 6467
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 מושב דדו אולם צעירות   גלבוע הפועל 6934
 ברק

 בית 145 השיטה בית
 10801   השיטה

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן
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 754 חיפה -ילדות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 עוסמן אולם שפרעם הפועל 3342

 מזרחית שכונה
 שפרעם

 שפרעם  331 ד.ת
2020005 

0545676375 
153549008666 

0545676375 

 איימן
 אשקר

 עפולה  90000. ד.ת יפעת קבוץ אולם יזרעאל עמק הפועל 3353
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 ספורט אולם אעבלין עירוני הפועל 3479
 ב"חט פיס

 אעבלין

 אעבלין  2246. ד.ת
3001200 

049869149 
049869149 

0522418667 

 'חאג חביב

 ספורט אולם ליןאעב מכבי 3706
 ב"חט פיס

 אעבלין

. ד.ת מורשד סלים
 אעבלין  2318

3001200 

049500264 
15349500264 

0529500604 

 סלים
 מורשד

' רח ס"ביה אולם חיפה מכבי 3717
 חיפה19 ביכורים

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 ס"ביה עוספיה עוספיה הכרמל הפועל 4042
 'ב יסודי

 עוספיה  1376. ד.ת
3009000 

048392170 
048391547 

0546616370 

 כיוף סמיח

 בן' רח פיס אולם טבעון קרית הפועל 4469
 טבעון קרית צבי

 כצנלסון אבני עמית
  טבעון קרית 37

360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני עמית

 כרמל אל דליית דליה הכרמל הפועל 4885
 'א יסודי ס"ביה

 אל דלית  1376. ד.ת
 3009000 כרמל

048289494 
048289494 

0503999990 

 חלבי אשרף

 ליאובק ספר בית בק חיפה הפועל 5760
 90 צרפת דרך

 חיפה

 חיפה 30 הים דרך
3474129 

0526996988 
0732928339 
0526065469 

 ניניו אבי

 סביונים אולם מתנס ים קרית מכבי 6190
 האילנות רח

 ים קרית

 קרית 18 שרת משה
 ים

048750678 
048743945 

0535222372 

 טל שלומי

 ספורט אולם אעבלין עירוני 6287
 ב"חט פיס

 אעבלין

   אעבלין  2135. ד.ת
30012 

049866594 
049869192 

0526368079 

 עאוני
 אדריס

' רח ס"ביה אולם צעירות  חיפה מכבי 6738
 חיפה19 ביכורים

 1 ביכורים 6287. ד.ת
 יפהח 19

0543003425 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 שכונה אולם שפרעם מכבי 6826
 עוסמאן מזרחית

 823 ד.ת שפרעם
 20200   שפרעם 1314

049866732 
0777041322 
0546204027 

 מאהר
 בשותי
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 755 שומרון ילדות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 מעגן קיבוץ מעגן זכרון הפועל 3059

 מיכאל
 14 אלונים 2071. ד.ת

 3090849 יעקב זכרון
046293879 
046293879 

0507683360 

 צבי
 גלידואני

 ס"ביה אולם פחם אל אום מכבי 3633
 אום מקיף תיכון

 פחם אל

. ד.ת מחמוד גבארין
 פחם אל אום  352

3001005 

046312318 
046312318 

0504312318 

 בארין'ג
 מחמוד

 ספורט אולם פרדיס מכבי 4468
 פרדיס גבעת פיס

 פרדיס

 פרדיס  466. ד.ת
3089800 

0542339067 
046396086 

0556617273 

 אלמרענה
 מנאסק

 ביניים חטיבת ערערה מכבי 6006
 בכניסה)ערערה

 (לכפר

 19 הדרים יצחק גלנץ
   כרכור/ חנה פרדס

30026 

046351644 
046352595 

0542383580 

 ץגלנ יצחק

 ביניים חטיבת צפון ערערה מכבי 6088
 בכניסה)ערערה

 (לכפר

 19 הדרים גלנץ יצחק
   כרכור/ חנה פרדס

30026 

046351644 
046352595 
054283580 

 גלנץ יצחק

 קיבוץ אולם חפר עמק הפועל 6115
 חיים גבעת

 איחוד

 רחוב צימרמן יובל
 כפר 110 המחלבה

 4020000 ויתקין

0523438999 
098665597 

0523438999 

 ליאור
 קפלינסקי

 החינוך קרית קרע כפר מכבי 6176
 קרע כפר

  867 ד.ת קרע כפר
 30075   קרע כפר

0542869061 
046356730 

0542869061 

 מוחמד
 אבוערישה

  מנשה אזורי מרכז שמואל גן קבוץ מנשה הפועל 6434
 איזורית מועצה
 3780900 מנשה

046177689 
046177392 

0526908309 

 וךבל אוהד

 פיס מרכז חנה פרדס מכבי 6754
 רח  אלישבע

 חנה רעותפרדס

  מאיר כנה מרכז
 כרכור/ חנה פרדס

3711101 

046378551 
046377368 

0508195395 

 שוסטר דוד

' רח גוטמן אורט דרום נתניה. ע אליצור 6831
 2 וייסלברגר

 נתניה

 נתניה  2136 ד.ת
4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 שעיבי ימוט
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 756 א שרון  ילדות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 אולם נתניה עירוני אליצור 3208

 טשרניחובסקי
 4 א"הגר' רח

 נתניה

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ברזילי
 תומר

 אילן בר ס"ביה נתניה אליצור 3276
 יוספטל' רח

 נתניה

. ד.ת צור לב שמחה
 הדר גינות  15045

4293000 

098877452 
098877452 

0523649618 

-לב שמחה
 צור

 היכל אולם צורן מונד תל  מכבי 4582
' רח ספורט
 מונד תל השקד

 צורן 15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

 חיים
 קאופמן

 ס"ביה אולם אלתחדי טייבה הפועל 5319
 עתיד תיכון

 טייבה

 טייבה 592.ד.ת
 טייבה  המשולש
4040000 

097738467 
097738467 

0522437714 

 מוראד
 עאזם

 רמת קיבוץ טירה הפועל 5403
 הכובש

 טירה  2612. ד.ת
4491500 

097930884 
097471499 

0506704839 

 עדנאן
 עראקי

 ס"ביה אולם טייבה הפועל 5839
 תידע תיכון

 טייבה

 טייבה 592.ד.ת
 טייבה  המשולש
4040000 

097738467 
097738467 

0522437714 

 מוראד
 עאזם

 אולם עירוני נתניה אליצור 6109
 טשרניחובסקי

 4 א"הגר' רח
 נתניה

. ד.ת ברזילי תומר
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 תומר
 ברזילי

 קליין רלף אולם יהודה אבן. ס.מ 6175
 אבן השרון' רח

 יהודה

   יהודה אבן 1 שבזי
40500 

098910070 
098912032 

0508213784 

 בן רותם
 לי דרור

 שלום איש אולם יונה כפר ר"בית 6294
 פולג נחל' רח

 יונה כפר

 יונה כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל ויזל

 פייס זמרכ שומרון קרני ס.מ 6780
 קרני קהילתי
 שומרון

 קרני 9 הערבה
 44855   שומרון

0549000382 
0537975451 
0549000382 

 יהודה
 קוזניץ

 בית מושב אולם השרון  חוף הפועל 6994
 יהושע

 קיבוץ  שפיים קיבוץ
 699000  שפיים

098919130 
098919130 

0529544791 

 רייכרט ארז
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 757' ב שרון ילדות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת וצהקב שם

 הקבוצה
 רעננה הס' רח רעננה מכבי 2931

 השרון חטיבת
 רעננה 111/2 אחוזה

4337302 
097427201 
097424467 

0506663450 

 פאר אשר

' רח אלון אולם הרצליה בני 3118
 ברש אשר

 הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז

 אלי רמז אולם סבא כפר הפועל 3218
 כפר  24 הורוביץ

 סבא

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 ,אלון אולם השרון רמת. ס.א 3220
, 12 השפלה רחוב
 השרון רמת

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
153508555866 

0508555866 

 מוסאי גלית

 רעננה הס' רח הדס רעננה מכבי 4371
 השרון חטיבת

 רעננה 111/2 אחוזה
4337302 

097424467 
097424467 

0506663450 

 פאר אשר

' רח אלון יגאל אירוס השרון הוד מכבי 5647
 הוד 46 משאבים

 השרון

 הוד 51 ישראל נצח
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 רחוב רבין אולם חצב השרון הוד מכבי 6070
 הוד 15 פשוש

 השרון

 הוד 51 ישראל נצח
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 חדש תיכון אולם רוני הרצליה בני 6682
 שבעת' שד

 הכוכבים
 הרצליה

 24 5553. ד.ת  רשי
 הרצליה

097791055 
099548247 

0505686381 

 העמיר עוז

 רעננה הס' רח צעירות רעננה מכבי 6857
 השרון חטיבת

 רעננה 111 אחוזה
4337302 

097424467 
097424467 

0506663450 

 פאר אשר

 ס"בי קאסם כפר קאסם כפר הפועל 6884
 ליד חדש מקיף
 בילאל מסגד

   קאסם כפר  768ד.ת
48801 

0506988261 
035017285 

0506988261 

 עאמר נמר
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 758 דן -ילדות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 33 הגליל אולם תקוה גני מכבי 3042

 ספורט מרכז
 תקוה גני לידר

 מרכז -33 הגליל
 תקוה גני  לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0525556193 

 רבי אלי

 חיטמן עוזי ס"בי תקוה פתח הפועל 3180
 שמיר משה' רח

 ת"פ 4

 דנקנר מאיר סלע בני
 תקווה פתח 1/17

039227265 
035325214 

0507238663 

 סלע בני

 מורשת ס"ביה שמואל גבעת אליצור 4606
' רח,נריה

 גבעת 80 הזיתים
 שמואל

 גוריון בן סבר בנצי
 שמואל גבעת 15/26

 
0774701681 
0545631477 

 צבי
 הירשוביץ

 ,אלון אולם עתיד השרון רמת. ס.א 4973
, 12 השפלה חובר

 השרון רמת

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
153508555866 

0508555866 

 מוסאי גלית

 אלי רמז אולם כלנית  סבא כפר הפועל 5497
 כפר  24 הורוביץ

 סבא

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 ס"בי אולם תקוה פתח אליצור 6216
' רח עמיטל
 משורר ישעיהו

 ת"פ

 העין ראש  309. ד.ת
4810301 

036097168 
036097168 

0544336086 

 שוקי
 גולובינסקי

 גן אולם סביון ס.א 6343
 2 השיקמים

 סביון

 0528710912 סביון 8 השיקמה
035355798 

0528710912 

 אוהד
 הרשברג

' רח - שבזי אולם העין ראש עירוני 6364
 ראש, 91 שבזי
 .העין

   העין ראש  21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544940306 

 שריה אריה

' רח בליך ס"בי חן רמת מכבי 6488
 ואחד המאה

 גן רמת

   גן רמת  816. ד.ת
52108 

036715927 
036785522 

0528329292 

 גלזר אורה

 חיטמן עוזי ס"בי נוגה תקוה פתח הפועל 6731
 שמיר משה' רח

 ת"פ 4

 דנקנר מאיר סלע בני
 תקווה פתח 1/17

039227265 
035325214 

0507238663 

 סלע בני

 ס"בי קאסם כפר קאסם כפר בני הפועל 6935
 ליד חדש מקיף
 בילאל מסגד

   קאסם כפר  768ד.ת
48801 

0506988261 
035017285 

0506988261 

 עאמר נמר
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 759 אביב תל  ילדות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' רח בליך ס"בי דני חן רמת מכבי 2942

 ואחד המאה
 גן רמת

 גן רמת  816. ד.ת
5210801 

036715927 
036785522 

0528329292 

 גלזר אורה

 רח שמיר  אולם חולון אליצור 3213
 3 דרורי אמיר
 חולון

 חולון  2254. ד.ת
5812201 

0526059535 
039791417 

0526059535 

 נחםמ
 וידהורן

 ס"ביה אולם לציון ראשון הפועל 3311
' רח דורות
 37 דרובין
 צ"ראשל

 דור עין סבג רועי
 לציון ראשון  9/10

0528781661 
039648282 

0528781661 

 רועי סבג

 ס"ביה אולם עירוני צ"ראשל הפועל 3396
' רח דורות
 37 דרובין
 צ"ראשל

 דור עין סבג רועי
 לציון ראשון  9/10

0528781661 
039648282 

0528781661 

 רועי סבג

 ברית בני ס"מתנ יפו ב"ב/  א"ת אליצור * 3454
 חריף אייזיק, יפו
 יפו 23

 ברית בני ס"מתנ
 יפו 23 חריף אייזיק

 6804916' ג

0544943900 
039791417 

0544943900 

 מנחם
 וידהורן

' רח מרחבים כלנית צ"ראשל הפועל 4496
 9 ישראל גדולי

 צ"ראשל

 דור עין גסב רועי
 לציון ראשון  9/10

0528781661 
039648282 

0528781661 

 רועי סבג

 רח שמיר  אולם שמיר/חולון אליצור 5064
 3 דרורי אמיר
 חולון

 חולון  2254. ד.ת
5812201 

0526059535 
039791417 

0526059535 

 מנחם
 ויידהורן

  40 באדר א"י ממן שי 37 שזר רחוב עתיד כביר תל מכבי 5163
 5831125 וןחול

0502266489 
15335034403 

0502266489 

 ממן שי

  40 באדר א"י ממן שי 37 שזר רחוב סיוון כביר תל מכבי 5169
 5831125 חולון

0502266489 
15335034403 

0502266489 

 ממן שי

 כביר סמטת' רח אביב תל יהודה בני * 5459
 שכונת(מגרש)4

 תל,התקווה
 .אביב

-אביב-תל  9123.ד.ת
 6109101 יפו

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי אהוד

' רח שמיר אולם בגין חולון אליצור 5735
 3 דרורי אמיר
 חולון

 חולון  2254. ד.ת
5812201 

0526059535 
039791417 

0526059535 

 מנחם
 ויידהורן

 נס 33 הזמיר טל ציונה נס הפועל 6667
 ציונה

 כפר ג6 יפתח חטיבת
 סבא

089402844 
089401997 
054334447 

 מזרחי יניב

מגרש פתוח *  
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 760 מרכז ילדות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 דוד' רח אולם רמלה דוד נווה אליצור 3078

 רמלה 3 רזיאל
 ויצמן רמלה עיריית

 7241506 רמלה 1
089771730 
089771415 

0528510739 

 רון ניסים

 כצנלסון אולם גדרה מכבי 3498
 גדרה 21

  60. ד.ת גדרה ס"מתנ
 7075001 גדרה

088597688 
088597688 

0508913395 

 יתום אוהד

 אוסי" אולם רחובות מכבי 3884
 51 סירני" וזוהר

 רחובות

 10/3 בוטינסקי'ז
 7648805 רחובות

0546098080 
086339034 

0507569154 

 זלוף רותי

 קוסל זמרכ ירושלים א"אס 4722
  האוניברסיטה

 רם.ג העברית
 ירושלים

 האוניברסיטה
 ירושלים  העיברית
9190400 

026585651 
026586818 

0548820065 

 יצחק
 באבאי

 רחל רודריגז שמעון מודיעין 2 צאלון מודיעין עצמה 4848
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

 דנמרק ס"בי ירושלים להפוע 5538
 יהודה' רח,

 ירושלים הנשיא

  39066. ד.ת
 9139001 ירושלים

026242694 
026242694 

0523808499 

 מזרחי שי

 אורט תיכון אדומים מעלה מכבי 5607
 דרך וחלל תעופה

 40 קדם

 מעלה 1/4 הגיתית
 98321   אדומים

0253578484 
025357608 

0547450344 

 אלעד
 אדרעי

 ניצנים אולם הםש מכבי 5670
 שוהם 6 צורן

 שוהם  958. ד.ת
6085001 

039795199 
039795199 

0526608199 

 מור עופר

 מפעל אולם רעות מכבים א"ת מכבי 6438
 רעות הפיס
 מור תיכון

 645 נטופה הר
 71908   מכבים

089264147 
089264147 

0524332374 

 כהן נמרוד

 רחל רודריגז שמעון מודיעין 2 צאלון פרחים מודיעין עוצמה 6839
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

 סיירת' רח זאב. פ ירושלים א"אס 6968
 זאב פ דוכיפת

 ירושלים

  18/10 ניב דוד
 97814   ירושלים

0523808499 
026586818 

0523808499 

 בני
 קובלסקי

 ימקא אולם ירושלים ש.ה.ל.מ 7001
-י 26 דוד המלך

 ם

 035102358 6813006 יפו 29 יפת
035530902 

0526327106 

 דוביליי קרן
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 761 דרום  ילדות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' שד היובל אולם אשדוד מכבי 3167

 איזור 5 ירושלים
 אשדוד הסיטי

 גן  34 ד.ת מאור רוני
 7080000 יבנה

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר ארז

 7 שבזי רחוב יבנה אליצור 3323
 יבנה

 יבנה  232. ד.ת
8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד שאול

 אגמים אולם בנות אשקלון אליצור 4049
 14 עופר' שד

 אשקלון

 השקמה אמסלם ניר
 7835823 אשקלון 36

0779500673 
0779500673 
0542473732 

 אמסלם ניר

 אריאל ס"בי אשדוד ביתר 5005
 אשדוד

 9 הנביא הושע
 7715102 אשדוד

0506403355 
086344355 

0506403355 

 ממן אייל

 ס"ביה אולם גדרות הפועל 6470
' רח גדרות
 עשרת האורן

 088591145 עשרת  גדרות ס"מתנ
088593214 

0503399852 

 מארק
 ליבשין

 פרס בית ברנר הפועל 6606
 מושב בראשית

 אלעזרי בית

 מושב 33 האפרסק
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי אבי

 2 בגין מנחם בתיה מזכרת הפועל 6724
 בתיה מזכרת

 3 קסלמן נחום
 רחובות

0776500086 
15389450140 

0538263080 

 כהן ערן

 ספורט אולם כנות טוביה באר הפועל 6786
 באר תיכון

 יהטוב

  טוביה באר א.מ
 85325   טוביה באר

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני אורי

 ספורט אולם טוביה באר הפועל 6787
 באר תיכון

 טוביה

  טוביה באר א.מ
 85325   טוביה באר

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני אורי

' שד היובל אולם בנות אשדוד מכבי 6845
 איזור 5 ירושלים

 אשדוד הסיטי

 יבנה גן  34 ד.ת
7080000 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר ארז
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 762 נגב  ילדות
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 11 גוריון בן' שד אסא שבע באר הפועל 4523

 שבע באר
 653. ד.ת נתיב רועי

 באר  ספורט מרכז
 8410501 שבע

086461688 
086472867 

0526839374 

 נתיב רועי

 צבי' רח ירוחם מכבי 5322
 207 בורנשטיין

 ירוחם

. ד.ת בורשטיין צבי
 8055001 ירוחם  73

086580151 
086580324 

0502533352 

 וסקר אלירן

 ביס אולם מאיה אשקלון  אליצור 6028
' רח, כרמים
 מעלה

 אשקלון,הגת

 אשקלון 36 השקמה
7835823 

0779500673 
0779500673 
0542473732 

 אמסלם ניר

 קהילתי יישוב מרחבים/ מבועים הפועל 6227
 מבועים

 אזורית מועצה
 1 מרחבים

   מרחבים הספורט.מ
84288 

089929446 
086635451 

0508645798 

 כליף אבי

' שד אלון אולם אילת הפועל 6344
 אילת התמרים

 0509731134 אילת  110. ד.ת
086367166 

0509731134 

 מלול יוסי

. נ.ד נגב שדות. א.מ סעד קיבוץ נגב שדות מכבי 6442
 נגב שדות  נגב

089938939 
088661452 

0507649240 

 אזרד אריה

 נ ד ספיר אולם ערבה הפועל 6708
 ערבה

 ערבה ס"מתנ רונאל
 מרכז  ערבה נ.ד

 8682500 ספיר

086592260 
086592259 

0522392727 

 לין יוסי

 ביס אולם עומר אשקלון וראליצ 6749
' רח, כרמים
 מעלה

 אשקלון,הגת

 אשקלון 36 השקמה
7875323 

0542473732 
0779500673 
0542473732 

 אמסלם ניר

 גיטיס אולם שדרות מכבי 6800
  22 בגין מנחם

 שדרות

  שדרות 476 ד.ת
 8701401 שדרות

086610568 
086610568 

0509980307 

 אמיר
 אוחנה

 מרדכי' ד מקיף ש"ב/שבע באר הפועל 6920
 10 מקלף

 באר 15/17 גדי עין
 8481021 שבע

077645123 
0773182004 
0508255245 

 ארזי כפיר
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 801 צפון   בנות סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ש"ע תיכון אולם תמרה הפועל 4557

 אבו השאם ר"ד
 תמרה רומי

 תמרה  4005 .ד.ת
3081100 

048270980 
049943529 

0525693366 

 מוחמד
 כנעאן

 אולם אורטודוקס נצרת הפועל 5927
 אורטודוכסי

 המעיין שכונת
 6057' רח

 ככר ליביס אליאס
  38. ד.ת המעיין

 1610001 נצרת

046576439 
046559520 

0545740771 

 אליאס
 ליביס

   קמא רכפ  572. ד.ת קמא כפר קמא כפר הפועל 6026
15235 

046765865 
046769627 

0507233383 

 לבאי מוניר

 ליד ספורט אולם נחף הפועל 6428
 הכדורגל מגרש

 נחף

   נחף  3166. ד.ת
20137 

0504060783 
15349080347 

0504060783 

 קיס מוחמד

 עפולה  90000. ד.ת הושעיה הושעיה יזרעאל  הפועל 6466
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 קיבוץ אולם יזרעאל עמק הפועל 6468
 יפעת

 עפולה  90000. ד.ת
1812003 

046520057 
046520101 

0528345819 

 יחיאלי עודד

 אלביאן אולם אלזהור תמרה הפועל 6952
 צפונית שכונה
 תמרה

  30811.ד.ת תמרה
 30811   תמרה

048270980 
049943529 

0525693366 

 מוחמד
 כנעאן

 ספורט אולם אעבלין עירוני הפועל 7006
 ב"חט פיס

 אעבלין

 אעבלין  2246. ד.ת
3001200 

049869149 
049869149 

0522418667 

 'חאג חביב
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 802 גלבוע  בנות סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 מושב דדו אולם מעיינות/ גלבוע הפועל 5619

 ברק
 בית וינקור לירן

  145 ד.ת, השיטה
 השיטה בית קיבוץ

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 145 וינקור לירן חרוד עין קבוץ חרוד  גלבוע הפועל 6352
   השיטה בית קיבוץ
10801 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 מושב דדו אולם מוקייבלה. מ.ג הפועל 6355
 ברק

 בית 145 וינקור לירן
 10801   השיטה

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 קיבוץ אולם שקד גלבוע הפועל 6358
 מסילות

 בית  וינקור לירן
 השיטה

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

 בית קבוץ אולם השיטה בית מ.ג הפועל 6549
 אלפא

 קיבוץ  השיטה בית
 10801   השיטה תבי

0504077972 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן

- אלישבע בית ירדן תבור גליל הפועל 6578
 'ב דגניה

  הירדן עמק נ.ד
' ב דגניה קיבוץ

1513000 

046755875 
046755613 

0542109400 

 רם ראובן

 מושב דדו אולם דדו. מ.ג הפועל 6612
 ברק

  השיטה בית 145 ד.ת
 יטההש בית קיבוץ

1080100 

046209707 
046209466 

0504077972 

 וינקור לירן
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 803 חיפה -בנות סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ספורט  אולם כאוכב הפועל 3958

 ס"ביה ליד
 כאוכב

 כאוכב  198. ד.ת
2018500 

049105116 
049998406 

0528511353 

 עלי חליל

' רח ס"ביה אולם חיפה מכבי 4186
 חיפה19 ביכורים

 חיפה  6287. ד.ת
3106201 

048100943 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 ס"ביה אולם טבעון קרית הפועל 4950
' רח אורט תיכון

 קרית כצנלסון
 טבעון

 כצנלסון אבני עמית
  טבעון קרית 37

360000 

0528980022 
049833335 

0528980022 

 אבני תעמי

 ס"בי בק חיפה הפועל 5457
 טשרניחובסקי

 חיפה

 הים דרך ריבקין דני
 3474129 חיפה 30

0523996988 
0732928339 
0526065469 

 ניניו אבי

 נופר אולם נהריה הפועל 5769
 שרה עין שכונת

 46 הלוטוס
 נהריה

 43 הגעתון שדרות
 2242022 נהריה

049513065 
049513066 

0528288563 

 ישראל
 בליט

 גשר קיבוץ אולם אשר מטה הפועל 5789
 רחוב הזיו

 הראשונים

 אשר מטה ס"מתנ
 קיבוץ  מע גליל נ.ד

 25206   עברון

049109004 
049828483 

0506952126 

 מנצור גל

 קהילתי מרכז הכרמל חוף הפועל 6196
 חוף ב"מיר

 הכרמל

 עין הכרמל חוף. א.מ
 עין קיבוץ  כרמל
 3086000 כרמל

049549234 
049840833 

0522244198 

 שרית
 אריאל

 ספורט אולם אעבלין מכבי 6641
 ב"חט פיס

 אעבלין

   אעבלין  2318 ד.ת
30012 

049500264 
049500264 

0529500604 

 מורשד
 סלים

' רח ס"ביה אולם צעירות  חיפה מכבי 6739
 חיפה19 ביכורים

 1 ביכורים 6287. ד.ת
 חיפה 19

0543003425 
048363206 

0543003425 

 בק אילן

 ספורט אולם אעבלין עירוני 6773
 ב"חט פיס

 אעבלין

 - אדריס עאוני
  3001 אעבלין
 30012   אעבלין

049866594 
049869192 
052636807 

 עאוני
 אדריס
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 804 שומרון-בנות סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 ס"בי אולם מעגן/ זכרון  הפועל 3372

 התאנה החורש
 יעקב זכרון 39

 14 אלונים 2071. ד.ת
 3090849 יעקב זכרון

046293879 
046293879 

0507683360 

 צבי
 גלידואני

 פיס מרכז חנה פרדס מכבי 5376
 רח  אלישבע

 חנה רעותפרדס

 כנה מרכז אשכולי רן
/ חנה פרדס  מאיר

 3711101 כרכור

046378551 
046377368 

0508195395 

 שוסטר דוד

 ביניים חטיבת ערערה מכבי 6008
 בכניסה)ערערה

 (לכפר

 19 הדרים יצחק גלנץ
   כרכור/ חנה פרדס

30026 

046351644 
046352595 

0542383580 

 גלנץ יצחק

 גבעת פייס אולם פרדיס מכבי 6042
 פורדייס פרדיס

 פרדיס  466. ד.ת
3089800 

0542339067 
046396086 

0556617273 

 אלמרענה
 מנאסק

 מעגן קיבוץ זכרון  מעגן הפועל 6149
 מיכאל

   מכאל מעגן קיבוץ 1
37805 

0549419841 
046243489 

0549419841 

 שירלי
 שבתאי

' רח ויתקין ויתקין ח"ע הפועל 6254
 המשעולים

 הגנים משעול

 ויתקין כפר  373 ד.ת
4020000 

0543234339 
098665597 

0543234339 

 ליאור
 קפלינסקי

 צפרירים ס"ביה חדרה מכבי 6302
 פיס מרכז

' רח צפרירים
 חדרה האלון

 נימצן  טל
 לידי) האפרסמון

' ג 26( גולן גליה
 3824129 חדרה

046247323 
046247323 

0523404746 

 קוזניץ בני

  מנשה אזורי מרכז שמואל גן קבוץ מנשה  הפועל 6433
 איזורית מועצה
 3780900 מנשה

046177698 
046177392 

0526908309 

 לוךב אוהד

 העצמאות אולם עדה.ג בנימינה הפועל 6683
 בנימינה 32

 229 בנימינה 229 ד.ת
 בנימינה

0773002868 
0773012868 
0542203639 

 עופר צדקה

 שלום איש אולם מתנס יונה כפר ביתר 6770
 פולג נחל' רח

 יונה כפר

 נחל ישראל ויזל
  יונה כפר 2 מישר

403000 

0505446403 
0772340958 
0505446403 

 ויזל ישראל
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 805 שרון  בנות סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 מרכז אולם חפר בת/חפר עמק הפועל 3705

 חפר בת קהילתי
 88 חצב צימרמן יובל

   חפר בת  1350 ד.ת
42842 

0522648908 
098780988 

0522648908 

 יובל
 צימרמן

, גוונים ב"חט קדימה/צורן ימכב 4342
 הדקל רחוב

 קדימה

 צורן 15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

 חיים
 קאופמן

 ס"ביה אולם נתניה עירוני אליצור 4632
 תשרי' רח- תשרי

 נתניה 10

. ד.ת תומר ברזילי
 נתניה  2136

4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 ברזילי
 תומר

' שד אלדד אולם עירוני נתניה  אליצור 5397
 מאיר גולדה
 נתניה

 נתניה  2136. ד.ת
4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 תומר
 ברזילי

 פולג נחל אולם יונה כפר ר"בית 5683
 איש ב"חט ליד

 יונה כפר שלום

 יונה כפר 2 מישר נחל
4030000 

098941503 
0772340958 
0505446403 

 ישראל ויזל

 היכל אולם צורן/מונד תל מכבי 6278
' רח ספורט
 מונד תל השקד

 צורן 15 חרצית
4282300 

098947888 
098947888 

0523581858 

 חיים
 קאופמן

 הדר ס"ביה השרון לב הפועל 6448
 מושב השרון
 חרות

 חרות מושב  374 ד.ת
4069100 

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן גבי

 מול ם"רמב' רח פרדסיה הפועל 6482
 תפוז ס"בי

 פרדסיה

 פרדסיה 11 11 הדקל
4281500 

098945023 
098988856 

0523364393 

 גילה מגיד

 שמר נעמי אולם מרכז נתניה. ע אליצור 6710
 רייך לאון' רח

 נתניה

 נתניה  2136 ד.ת
4212101 

098609753 
15398821444 

0502980899 

 שעיבי מוטי

 ס"יהב אולם חפר יצחק בית הפועל 6804
 יצחק בית

 יצחק בית פרי טל
   יצחק בית 93 משק

42920 

0773248694 
0773248694 
0522744353 

 פרי טל
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 806 דן   בנות סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 אילנות ס"ביה לביאות הרצליה בני 3551

 הדקל' רח
 הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז

 השרון ס"ביה הדס רעננה מכבי 3807
 9 הס משה'  רח

 רעננה

 רעננה 111/2 אחוזה
4337302 

097727201 
097424467 

0506663450 

 פאר אשר

 ס"ביה אולם טייבה הפועל 4123
 עתיד תיכון

 טייבה

 טייבה 592.ד.ת
 טייבה  המשולש
4040000 

097738467 
097738467 

0522437714 

 מוראד
 עאזם

 היובל אולם כלנית  סבא כפר הפועל 5154
 51 אזר רחוב
 סבא כפר

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 אלי רמז אולם רקפת  סבא כפר הפועל 5155
 כפר  24 הורוביץ

 סבא

 סבא כפר  1075. ד.ת
4411001 

097669834 
0722740439 
0547863911 

 דהן ערן

 השרון ס"ביה רעננה מכבי 6009
 9 הס משה'  רח

 רעננה

 רעננה 111/2 אחוזה
4337302 

097424467 
097727201 

0506663450 

 מזרחי יואב

 אילנות ס"ביה הרצליה בני 6191
 הדקל' רח

 הרצליה

, הרצליה 24 י"רש
 הרצליה  5553

099506673 
099348247 

0505686381 

 עמירה וזע

 גוונים ס"ביה צורן/  קדימה מכבי 6696
 5 הניצן' רח

 צורן קדימה

   צורן 15 15 חרצית
42823 

098947888 
098947888 

0523581858 

 חיים
 קאופמן

 היובל אולם הדס סבא כפר הפועל 6896
 51 אזר רחוב
 סבא כפר

  סבא כפר 1075 ד.ת
 סבא כפר

097669834 
0722740439 
0547863911 

 ןדה ערן

 הדר ס"ביה השרון לב הפועל 6999
 מושב השרון
 חרות

   חרות מושב  374 ד.ת
40691 

097964076 
097967957 

0526618262 

 גולן גבי
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 807' א א"ת בנות סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 רעננה הס' רח אחוזה רעננה מכבי 3465

 רוןהש חטיבת
 רעננה 111/2 אחוזה

4337302 
097424467 
097424467 

0506663450 

 פאר אשר

-ממלכתי רקפת השרון הוד מכבי 3521
 2 סאלד הנריטה

 נצח עוואד עמי
 הוד 51 ישראל
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

' רח אלון אולם השרון רמת עתיד ס.א 3947
 99 אוסישקין

 ש"רמה

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
153508555866 

0508555866 

 מוסאי גלית

' רח אלון אולם גל השרון רמת ס.א 4384
 99 אוסישקין

 ש"רמה

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
153508555866 

0508555866 

 מוסאי גלית

' רח אולם כלנית השרון.ה מכבי 4901
 2 סולד הנרייטה

 רוןהש הוד

 נצח עוואד עמי
 הוד 51 ישראל
 4528651 השרון

097455963 
0508974977 
0523139139 

 עוואד עמי

 יסודי ס"ביה מתן מכבי 5388
 הדר' רח מתן

 מתן 78 השרון נוף
4585800 

0508883840 
039389954 

0508883840 

 דיין עמית

' רח אלון אולם איילות הרצליה בני 5698
 ברש אשר

 הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז

' רח אלון אולם נמרות הרצליה בני 5702
 ברש אשר

 הרצליה

  5553. ד.ת 24 רשי
 הרצליה

099506673 
099548247 

0505686381 

 עמירה עוז

' רח - שבזי אולם קובי העין ראש עירוני 5812
 ראש, 91 שבזי
 .העין

   העין ראש  21 שילה
48036 

039389502 
039008808 

0544940306 

 אריה שריה

 קיבוץ שורר יניב שפיים קיבוץ השרון חוף הפועל 5948
 שפיים קיבוץ  שפיים

6099000 

0529544791 
098919130 

0529544791 

 רייכרט ארז
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 808' ב א"ת בנות סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' רח רביבים תקוה גני מכבי * 3288

 גני, 10 התבור
 תקוה

 מרכז -33 הגליל
 תקוה גני  לידר

5590000 

037363011 
037362893 

0525556193 

 רבי אלי

 חיטמן עוזי ס"בי תקוה פתח הפועל 3459
 שמיר משה' רח

 ת"פ 4

 דנקנר מאיר סלע בני
 תקווה פתח 1/17

039227265 
035325214 

0507238663 

 סלע בני

 אוסישקין אולם השרון רמת ס.א 3578
 67 אוסשקין' רח

 ש"רמה

 רמת 41 ביאליק
 4720635 השרון

035494456 
153508555866 

0508555866 

 מוסאי גלית

 אליעזר בן מקיף חן רמת מכבי 3832
 גן רמת 30

 גן רמת  816. ד.ת
5210801 

036715927 
036785522 

0528329292 

 גלזר אורה

 אולם עמית תקוה פתח להפוע 4370
 הרב' רח,מכבים

 ת"פ פינטו

 דנקנר מאיר סלע בני
 תקווה פתח 1/17

039227265 
035325214 

0507238663 

 סלע בני

 גן אולם סביון. ס.א 5548
 2 השיקמים

 סביון

 מקומית מועצה
 סביון 8 השיקמה
5651304 

0528710912 
035355798 

0528710912 

 אוהד
 הרשברג

 אוסישקין אולם עתיד רוןהש רמת. ס.א 5915
 אוסישקין רחוב

 השרון רמת 67

 ביאליק מוסאי גלית
 השרון רמת 41

4720635 

035494456 
153508555866 

0508555866 

 מוסאי גלית

 ס"בי קאסם כפר קאסם כפר הפועל 6317
 ליד חדש מקיף
 בילאל מסגד

 0506988261 קאסם כפר
035017285 

0506988261 

 עאמר נימר

 חיטמן עוזי ס"בי גילת תקוה פתח הפועל 6732
 שמיר משה' רח

 ת"פ 4

 דנקנר מאיר סלע בני
 תקווה פתח 1/17

039227265 
035325214 

0507238663 

 סלע בני

' רח - שבזי אולם דן העין-ראש עירוני 6866
 ראש, 91 שבזי
 .העין

 039389502 העין ראש 22 שילה
039008808 

0544940306 

 שריה אריה

מגרש פתוח *  
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 809 מרכז בנות סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 סימטת' רח א"ת יהודה בני * 4021

 שכונת 4 כביר
 א"ת התקווה

-אביב-תל  9123.ד.ת
 6109101 יפו

036878277 
036878736 

0505461288 

 סולמי אהוד

' רח עופר פארק רמלה דוד נוה אליצור 5732
 רמלה 9 טוינה

 רמלה  1 ויצמן' רח
7241506 

089771730 
089771415 

0528510739 

 רון ניסים

 רח שמיר  אולם חולון אליצור 5733
 3 דרורי אמיר
 חולון

 חולון  2254. ד.ת
5812201 

0526059535 
039791417 

0526059535 

 מנחם
 ויידהורן

 גן אולם צעירות סביון ס.א 5861
 2 השיקמים

 סביון

 מקומית המועצ
 סביון 8 השיקמה
5651304 

0528710912 
035355798 

0528710912 

 אוהד
 הרשברג

 אליעזר בן מקיף בנות חן רמת מכבי 6490
 גן רמת 30

   גן רמת  816. ד.ת
52108 

036715927 
036785522 

0528329292 

 גלזר אורה

' רח מירון ס"בי אביב תל אליצור 6576
 65 שלומציון

 א"ת

 יפו 23 חריף אייזיק
 6804916' ג

0522447138 
039791417 

0522447138 

 מנחם
 ויידהורן

 רח שמיר  אולם שרת חולון אליצור 6816
 3 דרורי אמיר
 חולון

 חולון  2254 ד.ת
5812201 

0526059535 
039791417 

0526059535 

 מנחם
 וידהורן

 בקר אהרון' רח שמר נעמי יהודה בני 6847
 צפון ברוך תל 10

  יבאב תל 9123 ד.ת
 אביב תל

036878277 
036878736 
050546128 

 סולמי אהוד

 שוהם' רח אולם מונסון  נוה ס א 6885
 מונסון נוה 1

 מונסון נוה 60 ברקת
6019000 

035334302 
035336551 

0504344222 

 רוני קאשי

 אליעזר בן מקיף עתיד חן רמת מכבי 6943
 גן רמת 30

  גן רמת  816 תד
521080 

036715927 
036785522 

0528329292 

 גלזר אורה

מגרש פתוח *  
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 810 דרום בנות סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
 גן הספורט היכל לציון ראשון הפועל 3938

 ראשון נחום
 לציון

 דור עין סבג רועי
 לציון ראשון  9/10

0528781661 
039648282 

0528781661 

 רועי בגס

 ס"ביה אולם ברנר הפועל 4957
 קדרון אור בית

 מושב 33 דרי אבי
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי אבי

 רחל רודריגז שמעון מודיעין 2 צאלון מודיעין עוצמה 5661
 מודיעין 57/8 אימנו

7177108 

0774430969 
0775320460 
0502548029 

 שמעון
 רודריגז

 מרכז אולם יבנה  אליצור 5724
' רח הספורט

 יבנה 27 האלון

 יבנה  232. ד.ת
8110102 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד שאול

 ספר בית צעירות ברנר הפועל 6209
 מושב בראשית

 אלעזרי בית

 מושב 33 דרי אבי
 7079500 קדרון

089399971 
153505326089 

0505326089 

 דרי אבי

 מרכז אולם בנהי לאה אליצור 6281
' רח הספורט

 יבנה 27 האלון

 יבנה 27 האלון
8101307 

089437714 
089432970 

0549458762 

 דוד שאול

 נס 33 הזמיר תות ציונה נס הפועל 6412
 ציונה

 ציונה נס  273. ד.ת
7410102 

088940284 
089100116 

0543344447 

 מזרחי יניב

 2 בגין מנחם בתיה מזכרת הפועל 6445
 יהבת מזכרת

 קסלמן נחום כהן ערן
 רחובות 3/13

7657303 

0776500086 
15389450140 

0528761440 

 סגל תומר

 גן הספורט היכל עירוני ראשלצ הפועל 6694
 ראשון נחום
 לציון

 9/10 דור עין
 ראשון  צ"ראשל
 לציון

0528781661 
039648282 

0528781661 

 סבג רועי

 נס 33 הזמיר עדן ציונה נס הפועל 6757
 נהציו

 089402844 ציונה נס  273 ד.ת
089401997 

0543344447 

 יניב מזרחי
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 811 נגב בנות סל קט
' מס

 קבוצה
 כ"ב נייד/פקס/טלפון למכתבים מען האולם כתובת קבוצה שם

 הקבוצה
' שד היובל אולם אשדוד מכבי 3278

 איזור 5 ירושלים
 אשדוד הסיטי

 יבנה גן  34 ד.ת
7080000 

088671771 
088671771 

0525830164 

 אלהרר ארז

' א מקיף אולם בנות אשקלון אליצור 4808
 צבי בן' רח

 אשקלון

 השקמה אמסלם ניר
 7835823 אשקלון 36

0779500673 
0779500673 
0542473732 

 אמסלם ניר

 ספורט אולם טוביה באר הפועל 5392
 באר תיכון

 טוביה

. מ צבעוני אורי
' מח,איזורית
 טוביה באר  הספורט
8381500 

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני אורי

 אגמים אולם עידו   אשקלון אליצור 5559
 14 עופר' שד

 אשקלון

 אשקלון 36 השקמה
7835823 

0779500673 
0779500673 
0542473732 

 אמסלם ניר

' שד היובל אולם בנות אשדוד  מכבי 5836
 איזור 5 ירושלים

 אשדוד הסיטי

 ןג  34 ד.ת מאור רוני
 7080000 יבנה

088671771 
088671771 

0525830164 

 ארז אלהרר

' רח פיס אולם שדרות מכבי 6275
 שדרות פעמונית

  שדרות 476.ד.ת
 8701401 שדרות

086610568 
086610568 

0509980307 

 אמיר
 אוחנה

 מושב לכיש.א.מ נהורה מושב לכיש הפועל 6652
 נהורה מושב  נהורה

086849041 
086849041 

0522769356 

 אזולאי דודי

 ס"ביה אולם רגבי טוביה באר הפועל 6784
 מושב רגבים

 אמונים

  טוביה באר א.מ
 83815   טוביה באר

088585871 
088587358 

0505773847 

 צבעוני אורי

 משאבי קבוץ נגב רמת הפועל 6791
 שדה

 קיבוץ  חלוצה נ.ד
 שדה משאבי

8551500 

0525450555 
086558737 

0525450555 

 דרור הראל

 צבי' רח ירוחם מכבי 6873
 207 בורנשטיין

 ירוחם

 ד.ת בורנשטיין צבי
   ירוחם  ירוח 73

80500 

086580151 
086580324 

0502533352 

 וסקר אלירן
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 כתובות דוא"ל -קבוצות 
 

מס' 
 קבוצה

 כתובת דוא"ל ליגה שם קבוצה

 shai67@zahav.net.il גברים א ירושלים מרכז הפועל  7

 msbc1996@bezeqint.net ארצית מכבי שהם  8

 roydvora@gmail.com ליגת על גברים  הפועל חולון 10

 Bernhard.brenner3@gmail.com ארצית גברים גן –עירוני רמת  12

 maccabita@maccabi.co.il גת על גבריםלי תל אביב מכבי 17

 artsi.frati@gmail.com ליגת על גברים גליל גלבועהפועל  20

 shirly6sh@gmail.com גברים א' זכרון/מעגןהפועל  23

 aifasi11n@walla.co.il ליגת על גברים הפועל נהריה 26

 Elitzur.masad@gmail.com ב גברים מיחיפ"ת עאליצור  34

 sara.dagan3@gmail.com גברים לאומית גבעתייםר"ג/הפועל  35

 office@hapoel.co.il ליגת על גברים ב. יהב הפועל ירושלים 38

 maccabi.pt@gmail.com ארצית גברים והמכבי פתח תק 42

 mahmoodhasn@hotmail.com ב גברים מכבי אום אל פחם 50

 davidrettman@gmail.com ב גברים הפועל אלונים 57

 mpmp1@012.net.il יםגבר א' מכבי קרית ביאליק 62

 pd1955@walla.com ב גברים מכבי בקעת בית שאן 68

 nurit.mhbc@gmail.com ליגת על גברים מכבי חיפה 69

 netzer.sereni.bc@gmail.com גברים 'א הפועל נצר סירני 72

 bcmc.rehovot@gmail.com גברים לאומית מכבי רחובות 75

 hapoel.naan.bc@gmail.com ארצית נען /הפועל גזר 76

 gilad@maccabirishon.co.il ליגת על גברים ראשון לציוןמכבי  81

 oriosh555@gmail.com גברים א' אשקלוןמכבי ע. אליצור  84

 o.comnitzan200@yaho גברים 'ב אליצור ירושלים 85

 erezle4@gmail.com ארצית גברים לותיהפועל חבל אי 86

 maccabiororanit@gmail.com גברים 'ב מכבי אורנית/ש. תקוה 87

 shimon44@gmail.com גברים ארצית אליצור גבעת שמואל 92

 a.comyosimiz3@wall גברים 'ב אורן הפועל מודיעין 93

 Sara.dagan3@gmail.com גברים 'ב רמת גןהפועל גבעתיים  107

 afulakd@gmail.com לאומית גברים הפועל עפולה 108

 mnaftalybt@gmail.co לאומית גברים ק. אתא עזריאליאליצור  120

 maccabi014@bezeqint.net גבריםרצית א מכבי כרמיאל 123

 admin@haderabc.co.il גברים 'א מכבי חדרה 128
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 efisalman28@gmail.com גברים ארצית עירוני קרית אונו 143

 erant@raanana.muni.il גברים לאומית מכבי רעננה 145

 eyalmamman@gmail.com נשים ארצית בית"ר אשדוד 158

 pini1964@gmail.com גברים א' הפועל לוד 160

 yavne.co.il-zahi@mey גברים לאומית אליצור יבנה 168

 sportnir@gmail.com ב גברים אליצור אשדוד 174

 ck_basket@yahoo.com גברים א הפועל ירושלים פ.זאב 176

 yosi@bns.org.il ב גברים הפועל בני שמעון 179

 sportbenoam@gmail.com נשים על הפועל פ"ת רוני 181

 admin@haderabc.co.il ב גברים חדרה/בית אליעזרכבי מ 183

 basketball.rng@gmail.com ב גברים הפועל רמת נגב 184

 uribensi@iec.co.il ליגת על נשים מכבי אשדוד נשים 194

 t_w7@walla.com נשים לאומית אליצור תל אביב 198

 oraglazer@barak.net.il נשים רציתא חן אור מכבי רמת 202

 simchalevtzur@gmail.com נשים ארצית אליצור נתניה 203

 oraglazer@barak.net.il ליגת על נשים מכבי רמת חן 210

 sportd@savion.huji.ac.il נשים לאומית םאס"א ירושלי 218

 erant@raanana.muni.il א גברים מכבי יאיר רעננה 223

 said.aboud@gmail.com נשים ארצית מכבי נצרת 250

 maccabi.tk@gmail.com נשים ארצית מכבי תל כביר 254

 sportd@savion.huji.ac.il ארצית נשים ורשה אס"א ירושלים 269

 yoelglasner@gmail.com ב גברים הפועל אזור משמר השבעה 286

 avik@merhavim.org.il גברים רציתא הפועל מבועים מרחבים 295

 ehude00@walla.com גברים ב בני יהודה ת"א 297

 mosah.ateomim@gmail.com ארצית נשים הפועל נשר 301

 ehude00@walla.com ארצית נשים עזר בני יהודה ת"א 303

 daliash@nitzanim.org.il ב גברים הפועל ניצנים/שער הנגב 320

 ruti@bezeqint.net נשים ארצית מכבי טופז רחובות 338

 maccabi.tk@gmail.com ב גברים מכבי תל כביר 352

 uri1953@gmail.com לאומית נשים הפועל באר טוביה 355

 hapoelutanoar@gmail.com א גברים הפועל ת"א/עודפים 357

 shimon44@gmail.com ארצית נשים אליצור ג.ש/בר אילן 363

369 
בר אליצור גבעת שמואל 

 אילן
 shimon44@gmail.com א גברים

 nirgolan247@gmail.com גברים 'א הפועל לב השרון 388

 hapoely@walla.com גברים ב הפועל יקנעם 406

 shaer_law@yaffa.org.il ב גברים הפועל יפיע  408
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 dror.kakhavyair@gmail.com םא גברי אליצור כוכב יאיר 409

 odedy@eyz.org.il גברים ב' הפועל עמק יזרעאל 413

 shaer_law@yaffa.org.il נשים ארצית הפועל יפיע אוסמה 417

 hapoel.tivon@gmail.com םגברי א' הפועל קרית טבעון 418

 irisv@netvision.net.il גברים רציתא הפועל מעלות 441

 shlomiglobal@gmail.com ליגת על גברים מכבי אשדוד 510

 roeisabag8@gmail.com ליגת על נשים עירוני הפועל ראשל"צ 520

 sal.bin.ada@walla.com ב גברים ת עדההפועל בינימינה/גבע 523

 shimon44@gmail.com א גברים גן-אליצור רמת 576

 n@gmail.comshefferalo גברים ארצית  א.ס. רמת השרון 585

 moradazem4@gmail.com ב גברים הפועל טייבה 611

 moradazem4@gmail.com ארצית נשים הפועל טייבה 613

 mosah.ateomim@gmail.com גברים 'א הפועל נשר 642

 marco@yahalomit.co.il ב גברים מ.ס. יהלום ר"ג 651

 eran@hbks.co.il גברים א מאמנים הפועל כפר סבא 705

 binyamin789@walla.com ב  גברים אליצור רעננה 708

 a.comrosha@wall ב' גברים אליצור חשמונאים 748

 nisimr@ramla.muni.il ב' גברים אליצור נוה דוד רמלה 766

 peter.salleh@gmail.com א' גברים הפועל אחוה חיפה 787

 tbarzilay@gmail.com גברים ארצית אליצור ע. נתניה צפון 788

 troni.m@013.net.ne ב גברים הפועל אשדוד 793

 amirmacaii@walla.co.il גברים ב מכבי שדרות 795

 eran@hbks.co.il גברים לאומית הפועל כפר סבא 801

 sportnir@gmail.com א' נשים אשדודאליצור  802

 ozohanna@gmail.com נשים לאומית הפועל גליל עליון 813

 william.ghantous@gmail.com גברים ב הפועל סחנין 815

 naasarmohamad@gmail.com גברים ב הפועל עראבה 819

 t_w7@walla.com ב גברים אליצור חולון 833

 galishimshi@gmail.com גברים א גליל חספיןהפועל  852

 sabageran@gmail.com לאומית נשים מכבי חיפה 864

 t_w7@walla.com על נשים אליצור חולון 907

 mail.commaccabig@g נשים ארצית מכבי גדרה 911

 elitzor.eito@gmail.com דרוםרצית א אשקלון איתיאליצור  920

 may680@walla.co.il נשים 'א הפועל מרום הגליל 936

 ugaba44y0@hotmail.co.il א נשים הפועל בני טובא 966

 kless8@gmail.com גברים א הפועל מגידו  970

 yehuda.org.il-uzi@m ב גברים הפועל מטה יהודה 986
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 amiawad10@gmail.com לאומית גברים מכבי הוד השרון 999

 Elitzur.masad@gmail.com גבריםא  אליצור פ"ת גבעתיים 1008

 sportrotem@gmail.com ב גברים ס. אבן יהודהמ. 1014

 4backup.saar@gmail.com ב גברים אליצור כפר סבא 1027

 eshchar@erc.org.il גבריםב  הפועל אשכול 1057

 maccabira@gmail.com נשים על מכבי רעננה 1152

 mbb@012.hat.ilyoru גברים א מכבי בית דגן 1159

 eyalmamman@gmail.com גברים ב ביתר אשדוד 1183

 basketballqg@gmail.com גברים לאומית מכבי קרית גת 1200

 ass_sport_neil@hotmail.com גברים רציתא הפועל נצרת עילית 1209

 ani.netostrow@sh על נשים א.ס. רמת השרון 1219

 beitartelaviv.neve@gmail.com א גברים ביתר ת"א/נווה אליעזר 1221

 app.com-avi@convo גברים א הפועל גוש זבולון 1241

 rg.ilsport@lachish.o דרום ב הפועל לכיש 1242

 co.il-m-agiora@y ארצית נשים הפועל יד מרדכי 1259

 maccabig@gmail.com א גברים מכבי גדרה 1261

 motibceilat@gmail.com גבריםעל  הפועל אילת 1278

 aviohayon68@gmail.com ב גברים הפועל הרי יהודה 1287

 ironinz8@gmail.com גבריםעל  ונההפועל נס צי 1305

 eitanno9@walla.com גברים רציתא מכבי בת ים 1344

 roshpina@matnasim.org.il ב גברים הפועל ראש פינה 1369

 ud@gmail.comsaid.abo א גברים מכבי נצרת 1394

 ironin@bezeqint.net נשים ארצית הפועל נהריה 1404

 nikosnir@gmail.com גברים לאומית עליון הפועל גליל 1405

 marklivshin@gmail.com א גברים הפועל גדרות 1431

 mla.muni.ilnisimr@ra גברים ארצית אליצור נווה דוד רמלה 1437

 muha.kn@hotmail.com ב גברים הפועל תמרה 1457

 muha.kn@hotmail.com ארצית נשים הפועל תמרה 1459

 amiawad10@gmail.com גברים ב מכבי הוד השרון 1474

 soch6@walla.com ב גברים אליצור טירת הכרמל 1479

 uri1953@gmail.com ארצית גברים הפועל באר טוביה 1487

 amiawad10@gmail.com נשים רציתא מכבי הוד השרון 1497

 maccabioranit@gmail.com ב גברים מכבי אורנית 1499

 moshe.grosman@gmail.com גברים לאומית מכבי מוצקין 1504

 ruvik2@degania-b.org.il א גברים דןהפועל עמק היר 1511

 sara@shar.co.il על גברים בני הרצליה 1535

 galel2009@live.com ב גברים הפועל אבו סנאן 1564
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 alimkh68@gmail.com נשים ארצית הפועל כאוכב 1581

 sportnir@gmail.com נשיםרצית א בנות אליצור אשקלון 1588

 sameh015@gmail.com ב גברים הפועל הכרמל 1598

 kadoorsal@misgav.org.il גברים א הפועל משגב 1602

 sportbenoam@gmail.com נשים לאומית הפועל פתח תקוה 1622

 tzachib@yavne.muni.il ב גברים יבנה יוחנןליצור א 1636

 galliduani@bezeqint.net לאומית נשים מעגן זכרון/ל עהפו 1639

 naasarmohamad@gmail.com ארצית נשים הפועל עראבה 1648

 yshorer@gmail.com א גברים הפועל חוף השרון 1654

 t_w7@walla.com ב גברים אליצור שהם 1717

 habeeb.7@hotmail.com נשים ארצית הפועל עירוני אעבלין 1920

 ilanf74@gmail.com גברים רציתא הפועל עכו 1941

 t_w7@walla.com א נשים אליצור ת"א קציר 1975

 ironinz8@gmail.com גברים ב נס ציונה איתיהפועל  2080

 hdg.amishav@gmail.com א גברים מ.ס הד"ג עמישב פ"ת 2126

 mbasat@netvision.net.il ב גברים ע.ל.ה אור יהודה 2132

 lla.comapoel.omer@wa ב' גברים הפועל עומר 2137

 yosimiz3@walla.com גברים ארצית הפועל חבל מודיעין 2187

 t_w7@walla.com ארצית נשים אליצור חולון שרת 2193

 t_w7@walla.com א נשים אליצור ת"א גולדה 2212

 nbh6@walla.com גברים לאומית הפועל מגדל העמק 2267

 t_w7@walla.com ארצית נשים אליצור ת"א/ב.ב. יפו 2338

 Izy@shar.co.il על נשים בני הרצליה 2339

 sport@kfaryon.matnasin.co.il גברים ארצית ביתר כפר יונה 2464

 william.ghamtous@gmail.com נשים ארצית הפועל סחנין 2458

 ironinz8@gmail.com נשים רציתא הפועל נס ציונה 2534

 contact@hapoeluta.com על גברים ל אביבהפועל ת 2556

 morshedsalim@gmail.com א נשים מכבי אעבלין 2620

 sportbenoam@gmail.com נשיםא  הפועל א.ס פתח תקווה 2662

 liorkapel@gmail.com גברים ארצית הפועל עמק חפר 2666

 sport@brener.org.il ב גברים הפועל ברנר 2674

 amirruthere@gmail.com ארצית נשים /כ.באהבהבני יהודה 2675

 l2009@live.comgale א נשים הפועל אבו סנאן 2705

 gilamagid@gmail.com ב גברים הפועל פרדסיה 2719

 galliduani@Bezeqint.net לאומית נשים מעגן/זיכרוןהפועל  2748

 mmacdimona@gmail.co ב גברים דימונה מכבי 2785

 COACH_G_KHOURY@HOTMAIL.COM נשים רציתא מכבי שפרעם 2809
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 tzachib@yavne.muni.il ארצית נשים אליצור יבנה 2889

 liorkapel@gmail.com ארצית נשים הפועל עמק חפר 2913

 tmaccabi014@bezeqint.ne ארצית נשים מכבי כרמיאל 2935

 khairpc@gmail.com ארצית נשים הפועל מג'ד אל כרום 2962

 Liron@maccabirishon.co.il ב גברים רוזן מכבי ראשון לציון 2991

 asabasket2008@gmail.com א גברים א.ס אשקלון 3043

 sabageran@gmail.com גברים ב מכבי חיפה עתודה 3049

 shefferalon@gmail.com גברים א א.ס רמת השרון כוכבים 3065

 hdg.amishav@gmail.com נשים רציתא מ.ס הד"ג עמישב פ"ת 3097

 maccbi.tk@gmail.com ב גברים מכבי תל כביר סיון 3105

 ck_basket@yahoo.com ב גברים הפועל הפסגה ירושלים 3111

 vodka_redbool@hotmail.com ב גברים הפועל יפו הצופים 3171

 ironi2103@gmail.com ב גברים הפועל מיתר 3179

 Elitzur.masad@gmail.com ב גברים רחובות אליצור 3196

 maccabi.tk@gmail.com ב גברים מכבי תל כביר חנן 3240

 yosimalka20@gmail.com גברים א עפולה מוריס הפועל גל. 3244

 alondan1@012.net.il ב גברים סידיםהפועל כפר ח 3319

 avibar102@gmail.com גברים ב /בני שמעוןהפועל באר שבע 3361

 @gmail.comshimon44 ארצית נשים אליצור ר"ג 3390

 maccabi.tk@gmail.com ארצית נשים סיוון מכבי תל כביר 3395

 i_adnan@walla.com גברים ב הפועל טירה 3430

 yosimiz3@wall.com ב גברים הפועל חבל מודיעין אחיסמך 3473

 t@yahoo.comck_baske ארצית נשים /פ.זאברושליםיאס"א  3554

 nadi.alron@gmail.com ב גברים הפועל נצרת אורתודוקסי 3559

 maccabi.ganeytikva@gmail.com ארצית נשים מכבי גני תקוה  3596

 asishimon@gmail.com ב גברים הפועל גזר  3654

 salhagilboa@gmail.com יםלאומית נש הפועל גלבוע / מעיינות 3657

 Elitzur.masad@gmail.com ב גברים פ"ת / סטלמךאליצור  3673

 uri1953@gmail.com ב גברים קורטוש טוביה .הפועל ב 3735

 mma.bbc@gmail.com ארצית גברים מכבי מעלה אדומים 3745

 shaer_law@yaffa.org.il ב גברים הפועל בני יפיע 3796

 bilal.r.gara@gmail.com גברים רציתא הפועל ג'ת 3855

 ahoo.comnitzan200@y ב גברים ירושלים ג. זאבאליצור  3969

 gilse@inter.net.il א נשים הפועל שירי פתח תקוה 3975

 maccabi.tk@gmail.com ב גברים מכבי תל כביר צבי 3997

4022 
אליצור חבל יבנה/ג. 

 וושינגטון
 asist101@gmail.com ב גברים
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 a.sportage@gmail.com נשים 'א ספורטאג הפועל שפרעם 4054

 sefibiton13@walla.com ב גברים אליצור נחל שורק 4081

 Elitzur.masad@gmail.com א נשים פ"ת טלאליצור  4082

 amirmen21@gmail.com גברים ב ליצור מ.א. שומרוןא 4083

 aviww11@walla.com גברים לאומית הפועל חיפה 4153

 mvpmvp01@gmail.com ב גברים עוצמה מודיעין 4388

 yosimiz3@walla.com ב גברים לפיד-הפועל חבל מודיעין 4356

 titoamir@gmail.com ב שרון רעננהמכבי "יובל"  4415

 bsher023@gmail.com ב גברים צפון הפועל פסוטה 4429

 barkan.itay@gmail.com ב גברים הפועל אריאל 4915

 ayahaimk@bezeqint.net ב גברים מכבי קדימה צורן 4939

 r@gmail.comasistz ב גברים מכבי קיסריה 4978

 nim1212@hotmail.com א גברים מכבי מכבים רעות 5072

 toms@tkz.co.il א גברים הפועל נען/גזר 5106

 ohanaitzik@walla.com ב גברים מכבי קרית חיים 5133

 sportd@savion.huji.ac.il א גברים אס"א ירושלים 5153

 netTveria12@bezeqint. ב גברים מ.כ. עירוני טבריה 5309

 elish685@gmail.com ב גברים אליצור הר חברון 5408

 meir9636@walla.co.il ב גברים הפועל אופקים 5426

 avi@cherut.co.il ב גברים אליצור לוד 5467

 nimar.78@hotmail.com א גברים הפועל כפר קאסם 5574

 shmulik@azor.matnasim.co.il ב גברים הפועל אזור 5592

 avivyr@walla.co.il א גברים  ה באר יעקבעצמ 5608

 maccabi014@bezeqint.net ב גברים מכבי נדב כרמיאל 5731

 abu_areshe@yahoo.com ב גברים מכבי כפר קרע 5745

 avichai@rosh.org.il ב גברים עירוני ראש העין 5803

 shai67@zahav.net.il ב גברים הפועל ירושלים מ. ציון 5961

 segalgr@gmail.com א גברים על  פ"ת גבריםהפו 5966

 basketball014@gmail.com ב גברים הפועל קרית עקרון 5980

 barakeldad@gmail.com ב גברים אליצור ג. עציון/אפרת 6005

 aryeazrad@gmail.com ב גברים מכבי שדות נגב 6016

 dvorag999@walla.co.il ב' גברים הפועל באר יעקב 6909

 א' נשים מ.ל.ה.ש ירושלים 6965
 

 ב' גברים הפועל קלנסווה עליה 6986
 

 bergmanltd@gmail.com ב' גברים  אליצור בת ים 6991

 ronbotzer@gmail.com ילדים א' הפועל חצור 6993

 

mailto:a.sportage@gmail.com
mailto:a.sportage@gmail.com
mailto:aviww11@walla.com
mailto:aviww11@walla.com
mailto:bsher023@gmail.com
mailto:bsher023@gmail.com
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 תוכניות משחקים
 על ליגת 1 ליגה

 שעה 07/01/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 08/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 20:00 . 19:30 ירושלים הפועל - נהריה הפועל
 19:30 . 19:30 יונט חולון הפועל - אביב תל  הפועל
 20:00 . 19:30 אביב תל מכבי - אילת הפועל

 19:30 . 19:30 ציונה נס הפועל - הרצליה בני
 19:30 . 19:30 אשדוד מכבי - גלבוע גליל הפועל
 20:00 . 19:30 ןלציו ראשון מכבי - הנטר  חיפה מכבי

 שעה 14/01/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 20:00 . 20:00 לציון ראשון מכבי - ירושלים הפועל
 19:30 . 19:30 הנטר  חיפה מכבי - אשדוד מכבי

 19:30 . 19:30 גלבוע גליל הפועל - ציונה נס הפועל
 19:30 . 20:00 הרצליה בני - אביב תל מכבי

 19:30 . 19:30 אילת הפועל - יונט חולון הפועל
 19:30 . 19:30 אביב תל  הפועל - נהריה הפועל

 שעה 21/01/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 20:00 . 19:30 ירושלים הפועל - אביב תל  הפועל
 19:30 . 19:30 נהריה הפועל - אילת הפועל

 19:30 . 19:30 יונט חולון הפועל - הרצליה בני
 20:00 . 19:30 אביב תל מכבי - גלבוע גליל הפועל
 19:30 . 19:30 ציונה נס הפועל - הנטר  חיפה מכבי
 19:30 . 20:00 אשדוד מכבי - לציון ראשון מכבי

 שעה 28/01/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 4  מחזור

 19:30 . 20:00 אשדוד מכבי - ירושלים ועלהפ
 20:00 . 19:30 לציון ראשון מכבי - ציונה נס הפועל
 19:30 . 20:00 הנטר  חיפה מכבי - אביב תל מכבי

 19:30 . 19:30 גלבוע גליל הפועל - יונט חולון הפועל
 19:30 . 19:30 הרצליה בני - נהריה הפועל
 19:30 . 19:30 אילת הפועל - אביב תל  הפועל

 שעה 04/02/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 20:00 . 19:30 ירושלים הפועל - אילת הפועל
 19:30 . 19:30 אביב תל  הפועל - הרצליה בני

 19:30 . 19:30 נהריה הפועל - גלבוע גליל הפועל
 19:30 . 19:30 יונט חולון הפועל - הנטר  חיפה מכבי
 20:00 . 20:00 אביב תל מכבי - לציון ראשון מכבי
 19:30 . 19:30 ציונה נס הפועל - אשדוד מכבי

 שעה 18/02/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 19:30 . 20:00 ציונה נס הפועל - ירושלים הפועל
 19:30 . 20:00 אשדוד מכבי - אביב תל מכבי
 20:00 . 19:30 לציון ראשון מכבי - יונט חולון עלהפו

 19:30 . 19:30 הנטר  חיפה מכבי - נהריה הפועל
  . 19:30 גלבוע גליל הפועל - אביב תל  הפועל
 19:30 . 19:30 הרצליה בני - אילת הפועל
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 שעה 04/03/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 7  מחזור

 20:00 . 19:30 ירושלים הפועל - ליההרצ בני
 19:30 . 19:30 אילת הפועל - גלבוע גליל הפועל
 19:30 . 19:30 אביב תל  הפועל - הנטר  חיפה מכבי
 19:30 . 20:00 נהריה הפועל - לציון ראשון מכבי
 19:30 . 19:30 יונט חולון הפועל - אשדוד מכבי

 20:00 . 19:30 אביב תל מכבי - ציונה נס הפועל
 שעה 11/03/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 20:00 . 20:00 אביב תל מכבי - ירושלים הפועל
 19:30 . 19:30 ציונה נס הפועל - יונט חולון הפועל
 19:30 . 19:30 אשדוד מכבי - נהריה הפועל
 20:00 . 19:30 לציון ראשון מכבי - אביב תל  הפועל
 19:30 . 19:30 הנטר  חיפה מכבי - אילת הפועל

 19:30 . 19:30 גלבוע גליל הפועל - הרצליה בני
 שעה 18/03/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 20:00 . 19:30 ירושלים הפועל - גלבוע גליל הפועל
 19:30 . 19:30 הרצליה בני - הנטר  חיפה מכבי
 19:30 . 20:00 אילת הפועל - לציון ראשון ימכב
 19:30 . 19:30 אביב תל  הפועל - אשדוד מכבי

 19:30 . 19:30 נהריה הפועל - ציונה נס הפועל
 19:30 . 20:00 יונט חולון הפועל - אביב תל מכבי

 שעה 25/03/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 17/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

 19:30 . 20:00 יונט חולון הפועל - יםירושל הפועל
 20:00 . 19:30 אביב תל מכבי - נהריה הפועל
 19:30 . 19:30 ציונה נס הפועל - אביב תל  הפועל
 19:30 . 19:30 אשדוד מכבי - אילת הפועל

 20:00 . 19:30 לציון ראשון מכבי - הרצליה בני
 19:30 . 19:30 הנטר  חיפה מכבי - גלבוע גליל הפועל

 שעה 02/04/18 שני יום - 22 מחזור שעה 03/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

 20:00 . 19:30 ירושלים הפועל - הנטר  חיפה מכבי
 19:30 . 20:00 גלבוע גליל הפועל - לציון ראשון מכבי
 19:30 . 19:30 הרצליה בני - אשדוד מכבי

 19:30 . 19:30 אילת הפועל - ציונה נס הפועל
 19:30 . 20:00 אביב תל  הפועל - אביב תל מכבי

 19:30 . 19:30 נהריה הפועל - יונט חולון הפועל

 

 

 

 

  



290 

 

 1ליגת על גברים,  2017/18מועדים לעונת 

 הסיבוב השלישיומשחקי אריכי ת

 08/04/18יום ראשון  – 23מחזור 
 7מקום  – 1מקום 
 11מקום  – 2מקום 
 10מקום  – 3מקום 
 9מקום  – 4מקום 

 8מקום  – 5ום מק
 12קום מ - 6מקום 

 12/04/18יום חמישי  – 24מחזור 
 12מקום    – 7מקום 
 6מקום    – 8מקום 
 5מקום    – 9מקום 
 4מקום  – 10מקום 
 3מקום   – 11מקום 
 2מקום    – 1מקום 

 15/04/18יום ראשון  – 25מחזור 
 7מקום    – 2מקום 
 1מקום    – 3מקום 
 11מקום    – 4מקום 

 10מקום    – 5ום מק
 9מקום    – 6מקום 
 8מקום  – 12מקום 

 
 22/04/18יום ראשון  – 26חזור מ

 8מקום    – 7מקום 
 12מקום    – 9מקום 
 6מקום  – 10מקום 
 5מקום  – 11מקום 
 4מקום    – 1מקום 
 3מקום    – 2מקום 

 29/04/18יום ראשון  – 27מחזור 
 7מקום    – 3מקום 
 2מקום    – 4מקום 
 1מקום    – 5מקום 
 11מקום    – 6מקום 
 10מקום  – 12מקום 
 9מקום    – 8מקום 

 
 03/05/18יום חמישי  – 28מחזור 
 9מקום    – 7מקום 
 8מקום  – 10מקום 
 12מקום  – 11מקום 
 6מקום    – 1מקום 
 5מקום    – 2מקום 
 4מקום    – 3מקום 
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  06/05/18יום ראשון  – 29מחזור 
 7קום מ   – 4מקום 
 3מקום    – 5מקום 
 2מקום    – 6מקום 
 1מקום  – 12מקום 
 11מקום    – 8מקום 
 10מקום    – 9מקום 

 10/05/18יום חמישי  -30מחזור 
 10מקום    – 7מקום 
 9מקום  – 11מקום 
 8מקום    – 1מקום 
 12מקום    – 2מקום 
 6מקום    – 3מקום 
 5מקום    – 4מקום 

 
 13/05/18 יום ראשון – 31מחזור 
 7מקום    – 5מקום 
 4מקום    – 6מקום 
 3מקום  – 12מקום 
 2מקום    – 8מקום 
 1מקום    – 9מקום 
 11מקום   -10מקום 

 17/05/18יום חמישי  – 32מחזור 
 11מקום  – 7מקום 
 10מקום  – 1מקום 
 9מקום  – 2מקום 
 8מקום  – 3מקום 
 12מקום  – 4מקום 
 6מקום  – 5מקום 

 20/05/18יום ראשון  – 33מחזור 
 7מקום    – 6מקום 
 5מקום  – 12מקום 
 4מקום    – 8מקום 
 3מקום    – 9מקום 
 2מקום  – 10מקום 
 1מקום  – 11מקום 

 06/06/18, 03/06/18, 31/05/18, 27/05/18, 24/05/18: רבע גמר: גמר סל

 11/06/18יום שני : חצי גמר: גמר סל

 14/06/18יום חמישי : גמר: גמר סל   

 

 
  



292 

 

 לאומית 2 ליגה
 שעה 16/01/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 19:30 . 19:00 ש"ב/שבע באר הפועל - גבעתיים/ג"ר הפועל
 19:00 . 19:00 קופל חיפה הפועל - שלום סבא כפר הפועל
 19:00 . 19:30 יבנה אליצור - צפת עליון גליל הפועל
 19:00 . 19:30 מוצקין קרית מכבי - סנו שרוןה הוד מכבי

 19:30 . 19:30 רחובות מכבי - העמק מגדל הפועל
 19:30 . 19:00 איצקוביץ רעננה מכבי - עזריאלי אתא.ק אליצור
 19:30 . 19:00 גת קרית מכבי - עפולה הפועל

 שעה 23/01/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 19:30 . 19:30 גת קרית מכבי - ש"ב/שבע באר הפועל
 19:00 . 19:30 עפולה הפועל - איצקוביץ רעננה מכבי
 19:00 . 19:30 עזריאלי אתא.ק אליצור - רחובות מכבי
 19:30 . 19:00 העמק מגדל הפועל - מוצקין קרית מכבי

 19:30 . 19:00 סנו השרון הוד מכבי - יבנה אליצור
 19:30 . 19:00 צפת עליון גליל הפועל - קופל חיפה הפועל
 19:00 . 19:00 שלום סבא כפר הפועל - גבעתיים/ג"ר הפועל

 שעה 30/01/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 3  מחזור

 19:30 . 19:00 ש"ב/שבע באר הפועל - שלום סבא כפר הפועל
 19:00 . 19:30 עתייםגב/ג"ר הפועל - צפת עליון גליל הפועל
 19:00 . 19:30 קופל חיפה הפועל - סנו השרון הוד מכבי

 19:00 . 19:30 יבנה אליצור - העמק מגדל הפועל
 19:00 . 19:00 מוצקין קרית מכבי - עזריאלי אתא.ק אליצור
 19:30 . 19:00 רחובות מכבי - עפולה הפועל
 19:30 . 19:30 איצקוביץ רעננה מכבי - גת קרית מכבי

 שעה 06/02/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 19:30 . 19:30 איצקוביץ רעננה מכבי - ש"ב/שבע באר הפועל
 19:30 . 19:30 גת קרית מכבי - רחובות מכבי
 19:00 . 19:00 עפולה הפועל - מוצקין קרית מכבי

 19:00 . 19:00 עזריאלי אתא.ק אליצור - יבנה אליצור
 19:30 . 19:00 העמק מגדל הפועל - קופל חיפה הפועל
 19:30 . 19:00 סנו השרון הוד מכבי - גבעתיים/ג"ר הפועל
 19:30 . 19:00 צפת עליון גליל הפועל - שלום סבא כפר הפועל

 שעה 13/02/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 19:30 . 19:30 ש"ב/שבע באר הפועל - צפת יוןעל גליל הפועל
 19:00 . 19:30 שלום סבא כפר הפועל - סנו השרון הוד מכבי

 19:00 . 19:30 גבעתיים/ג"ר הפועל - העמק מגדל הפועל
 19:00 . 19:00 קופל חיפה הפועל - עזריאלי אתא.ק אליצור
 19:00 . 19:00 יבנה אליצור - עפולה הפועל
 19:00 . 19:30 מוצקין קרית מכבי - גת קרית מכבי
 19:30 . 19:30 רחובות מכבי - איצקוביץ רעננה מכבי
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 שעה 20/02/18 שלישי יום - 19 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 6  מחזור

 19:30 . 19:30 רחובות מכבי - ש"ב/שבע באר הפועל
 19:30 . 19:00 איצקוביץ רעננה מכבי - מוצקין קרית מכבי

 19:30 . 19:00 גת קרית מכבי - יבנה אליצור
 19:00 . 19:00 עפולה הפועל - קופל חיפה הפועל
 19:00 . 19:00 עזריאלי אתא.ק אליצור - גבעתיים/ג"ר הפועל
 19:30 . 19:00 העמק מגדל הפועל - שלום סבא כפר הפועל
 19:30 . 19:30 סנו השרון הוד מכבי - צפת עליון גליל הפועל

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 20 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 7  זורמח

 19:30 . 19:30 ש"ב/שבע באר הפועל - סנו השרון הוד מכבי
 19:30 . 19:30 צפת עליון גליל הפועל - העמק מגדל הפועל
 19:00 . 19:00 שלום סבא כפר הפועל - עזריאלי אתא.ק אליצור
 19:00 . 19:00 גבעתיים/ג"ר הפועל - עפולה הפועל
 19:00 . 19:30 קופל חיפה הפועל - גת קרית מכבי
 19:00 . 19:30 יבנה אליצור - איצקוביץ רעננה מכבי
 19:00 . 19:30 מוצקין קרית מכבי - רחובות מכבי

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 21 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 8  מחזור

 19:00 . 19:30 מוצקין קרית ימכב - ש"ב/שבע באר הפועל
 19:30 . 19:00 רחובות מכבי - יבנה אליצור
 19:30 . 19:00 איצקוביץ רעננה מכבי - קופל חיפה הפועל
 19:30 . 19:00 גת קרית מכבי - גבעתיים/ג"ר הפועל
 19:00 . 19:00 עפולה הפועל - שלום סבא כפר הפועל
 19:00 . 19:30 זריאלע אתא.ק אליצור - צפת עליון גליל הפועל
 19:30 . 19:30 העמק מגדל הפועל - סנו השרון הוד מכבי

 שעה 13/03/18 שלישי יום - 22 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 9  מחזור

 19:30 . 19:30 ש"ב/שבע באר הפועל - העמק מגדל הפועל
 19:30 . 19:00 סנו השרון הוד מכבי - עזריאלי אתא.ק אליצור
 19:30 . 19:00 צפת עליון גליל הפועל - עפולה הפועל
 19:00 . 19:30 שלום סבא כפר הפועל - גת קרית מכבי
 19:00 . 19:30 גבעתיים/ג"ר הפועל - איצקוביץ רעננה מכבי
 19:00 . 19:30 קופל חיפה הפועל - רחובות מכבי
 19:00 . 19:00 יבנה אליצור - מוצקין קרית מכבי

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 23 מחזור שעה 19/12/17 ישישל יום - 10 מחזור

 19:00 . 19:30 יבנה אליצור - ש"ב/שבע באר הפועל
 19:00 . 19:00 מוצקין קרית מכבי - קופל חיפה הפועל
 19:30 . 19:00 רחובות מכבי - גבעתיים/ג"ר הפועל
 19:30 . 19:00 איצקוביץ רעננה מכבי - שלום סבא כפר הפועל
 19:30 . 19:30 גת קרית מכבי - צפת עליון גליל להפוע
 19:00 . 19:30 עפולה הפועל - סנו השרון הוד מכבי

 19:00 . 19:30 עזריאלי אתא.ק אליצור - העמק מגדל הפועל
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 שעה 27/03/18 שלישי יום - 24 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 11 מחזור

 19:30 . 19:00 ש"ב/בעש באר הפועל - עזריאלי אתא.ק אליצור
 19:30 . 19:00 העמק מגדל הפועל - עפולה הפועל
 19:30 . 19:30 סנו השרון הוד מכבי - גת קרית מכבי
 19:30 . 19:30 צפת עליון גליל הפועל - איצקוביץ רעננה מכבי
 19:00 . 19:30 שלום סבא כפר הפועל - רחובות מכבי
 19:00 . 19:00 יםגבעתי/ג"ר הפועל - מוצקין קרית מכבי

 19:00 . 19:00 קופל חיפה הפועל - יבנה אליצור
 שעה 03/04/18 שלישי יום - 25 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 12 מחזור

 19:00 . 19:30 קופל חיפה הפועל - ש"ב/שבע באר הפועל
 19:00 . 19:00 יבנה אליצור - גבעתיים/ג"ר הפועל
 19:00 . 19:00 מוצקין קרית מכבי - שלום סבא כפר הפועל
 19:30 . 19:30 רחובות מכבי - צפת עליון גליל הפועל
 19:30 . 19:30 איצקוביץ רעננה מכבי - סנו השרון הוד מכבי

 19:30 . 19:30 גת קרית מכבי - העמק מגדל הפועל
 19:00 . 19:00 עפולה הפועל - עזריאלי אתא.ק אליצור

 שעה 10/04/18 שלישי יום - 26 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 13 מחזור

 19:30 . 19:00 ש"ב/שבע באר הפועל - עפולה הפועל
 19:00 . 19:30 עזריאלי אתא.ק אליצור - גת קרית מכבי
 19:30 . 19:30 העמק מגדל הפועל - איצקוביץ רעננה מכבי
 19:30 . 19:30 סנו השרון הוד מכבי - רחובות מכבי
 19:30 . 19:00 צפת עליון גליל הפועל - ןמוצקי קרית מכבי

 19:00 . 19:00 שלום סבא כפר הפועל - יבנה אליצור
 19:00 . 19:00 גבעתיים/ג"ר הפועל - קופל חיפה הפועל
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 גמר סל –ליגה לאומית 

 

 24/04/18יום שלישי  20/04/18יום שישי         15/04/18סבוב א': רבע גמר: יום ראשון 

 מקום שמיני –ון מקום ראש .1

 מקום שביעי –מקום שני  .2

 מקום שישי –מקום שלישי  .3

 מקום חמישי –מקום רביעי  .4

 

 04/05/18יום שישי  01/05/18יום שלישי          27/04/18סיבוב ב' חצי גמר: יום שישי 

 11/05/18יום שישי        08/05/18יום שלישי    

 4מנצח משחק  – 1מנצח משחק  .5

 3נצח משחק מ – 2מנצח משחק  .6

 

 22/05/18יום שלישי  18/05/18יום שישי              15/05/18סבוב ג': גמר: יום שלישי 

 29/05/18יום שלישי            25/05/18יום שישי  

 6מנצח משחק  – 5מנצח משחק  .7

 

 

  הקבוצה הבכירה בדירוג הליגה מארחת את המשחק
צה הראשון, השלישי והחמישי )במידת הצורך( והקבו

השנייה מארחת את המשחק השני והרביעי )במידת 
 הצורך(.

הקבוצה שתנצח במספר הרב יותר של משחקים מתוך 
השלשה או החמישה תוכרז כמנצחת בסדרה 

 המשחקים.
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 : בית תחתון2ליגה לאומית 
 

 

 15/04/18: יום ראשון 27מחזור 

 12מקום   – 9מקום  

 13מקום  – 10מקום 

 14מקום  – 11מקום 

 

 20/04/18: יום שישי 28ורמחז

 14מקום  – 12מקום 

 11מקום  – 13מקום 

 10מקום   – 9מקום  

 

 24/04/18: יום שלישי 29מחזור 

 12מקום  – 10מקום 

 9מקום  – 11מקום 

 13מקום  – 14מקום  

 

 27/04/18: יום שישי 30מחזור 

 13מקום   – 12מקום 

 14מקום    – 9מקום  

 11מקום  – 10מקום  

 

 01/05/18: יום שלישי 31 מחזור

 12מקום  – 11מקום 

 10מקום  – 14מקום 

 9מקום   – 13מקום 
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 צפון - ארצית 3 ליגה
 שעה 21/01/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 20:30 . 20:30 מעלות הפועל - אונו קרית עירוני
 19:00 . 20:00 עכו הפועל - יונה כפר ביתר

 19:30 . 20:00 עירוני נתניה אליצור - ת'ג פועלה
 19:30 . 20:30 עילית נצרת הפועל - שמואל גבעת אליצור
 20:00 . 20:00 כרמיאל מכבי - גליל/צפת הפועל
 20:30 . 20:30 השרון רמת. ס.א - חפר עמק הפועל

 שעה 28/01/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 20:30 . 19:00 השרון רמת. ס.א - מעלות הפועל
 20:30 . 20:00 חפר עמק הפועל - כרמיאל מכבי

 20:00 . 19:30 גליל/צפת הפועל - עילית נצרת הפועל
 20:30 . 19:30 שמואל גבעת אליצור - עירוני נתניה אליצור
 20:00 . 19:00 ת'ג הפועל - עכו הפועל
 20:30 . 20:30 יונה כפר ביתר - אונו קרית עירוני

 שעה 04/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 19:00 . 20:00 מעלות הפועל - יונה כפר ביתר
 20:30 . 20:00 אונו קרית עירוני - ת'ג הפועל
 19:00 . 20:30 עכו הפועל - שמואל גבעת אליצור
 19:30 . 20:00 ניעירו נתניה אליצור - גליל/צפת הפועל
 19:30 . 20:30 עילית נצרת הפועל - חפר עמק הפועל

 20:00 . 20:30 כרמיאל מכבי - השרון רמת. ס.א
 שעה 11/02/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 20:00 . 19:00 כרמיאל מכבי - מעלות הפועל
 20:30 . 19:30 השרון רמת. ס.א - עילית נצרת הפועל
 20:30 . 19:30 חפר עמק הפועל - עירוני נתניה אליצור
 20:00 . 19:00 גליל/צפת הפועל - עכו הפועל
 20:30 . 20:30 שמואל גבעת אליצור - אונו קרית עירוני
 20:00 . 20:00 ת'ג הפועל - יונה כפר ביתר

 שעה 25/02/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 19:00 . 20:00 מעלות הפועל - ת'ג הפועל
 20:00 . 20:30 יונה כפר ביתר - שמואל גבעת אליצור
 20:30 . 20:30 אונו קרית עירוני - גליל/צפת הפועל
 19:00 . 20:30 עכו הפועל - חפר עמק הפועל

 19:30 . 20:30 עירוני נתניה אליצור - השרון רמת. ס.א
 19:30 . 20:00 עילית נצרת הפועל - כרמיאל מכבי

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 19:30 . 19:00 עילית נצרת הפועל - מעלות הפועל
 20:00 . 19:30 כרמיאל מכבי - עירוני נתניה אליצור
 20:30 . 19:00 השרון רמת. ס.א - עכו הפועל
 20:30 . 20:30 חפר עמק הפועל - אונו קרית עירוני
 20:00 . 20:00 גליל/צפת הפועל - יונה כפר ביתר

 20:30 . 20:00 שמואל גבעת אליצור - ת'ג הפועל
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 שעה 11/03/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 19:00 . 20:30 מעלות הפועל - שמואל גבעת אליצור
 20:00 . 20:00 ת'ג הפועל - גליל/צפת הפועל
 20:00 . 20:30 יונה כפר ביתר - חפר עמק הפועל

 20:30 . 20:30 אונו קרית עירוני - השרון רמת. ס.א
 19:00 . 20:00 עכו הפועל - כרמיאל מכבי

 19:30 . 19:30 עירוני נתניה אליצור - עילית נצרת הפועל
 שעה 25/03/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 19:30 . 19:00 עירוני נתניה אליצור - מעלות הפועל
 19:30 . 19:00 עילית נצרת הפועל - עכו הפועל
 20:30 . 20:30 כרמיאל מכבי - אונו קרית עירוני
 20:30 . 20:00 השרון רמת. ס.א - יונה כפר ביתר

 20:30 . 20:00 חפר עמק הפועל - ת'ג הפועל
 20:00 . 20:30 גליל/צפת הפועל - שמואל גבעת צוראלי

 שעה 01/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 19:00 . 20:00 מעלות הפועל - גליל/צפת הפועל
 20:30 . 20:30 שמואל גבעת אליצור - חפר עמק הפועל

 20:00 . 20:30 ת'ג הפועל - השרון רמת. ס.א
 20:00 . 20:00 יונה כפר ביתר - כרמיאל מכבי

 20:30 . 20:30 אונו קרית עירוני - עילית נצרת הפועל
 19:00 . 19:30 עכו הפועל - עירוני נתניה אליצור

 שעה 08/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

 19:00 . 19:00 עכו הפועל - מעלות הפועל
 20:30 . 20:30 עירוני נתניה אליצור - אונו קרית עירוני
 19:30 . 20:00 עילית נצרת הפועל - יונה כפר ביתר

 20:00 . 20:00 כרמיאל מכבי - ת'ג הפועל
 20:30 . 20:30 השרון רמת. ס.א - שמואל גבעת אליצור
 20:30 . 20:00 חפר עמק הפועל - גליל/צפת הפועל

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 22 מחזור עהש 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

 19:00 . 20:30 מעלות הפועל - חפר עמק הפועל
 20:00 . 20:30 גליל/צפת הפועל - השרון רמת. ס.א

 20:30 . 20:00 שמואל גבעת אליצור - כרמיאל מכבי
 20:00 . 19:30 ת'ג הפועל - עילית נצרת הפועל
 20:00 . 19:30 יונה כפר ביתר - עירוני נתניה אליצור
 20:30 . 20:30 אונו קרית עירוני - עכו הפועל
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 גמר סל עליון –ליגה ארצית צפון 

 

 29/04/18יום ראשון  25/04/18יום רביעי  22/04/18ראשון יום     חצי גמר: 

 4מקום  – 1. מקום 1

 3מקום  – 2. מקום 2

 

 09/05/18יום רביעי  18/06/05יום ראשון          02/05/18רביעי יום   גמר:

 1 מנצחת – 2 מנצחת .3

 

 

 

  הקבוצה שתתפוס מקום גבוה יותר
בליגה הרגילה תארח את המשחק 

 הראשון והשלישי.
 

  המנצחת בסיכום שני המשחקים היא
הקבוצה אשר ניצחה בשני משחקים 

 מתוך שלושת המשחקים.
 

 
  



300 

 

 דרום-  ארצית 4 ליגה
 שעה 21/01/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 19:00 . 17:30 איילות חבל הפועל - שהם מכבי
 19:30 . 19:00 נען/גזר הפועל - רמלה דוד נוה אליצור

 19:30 . 19:00 לוד הפועל - אדומים מעלה מכבי
 19:30 . 19:00 איתו אשקלון אליצור - תקוה פתח מכבי

 19:30 . 20:00 ים בת מכבי - מרחבים/מבועים הפועל
 19:00 . 19:30 גן רמת עירוני - מודיעין חבל הפועל

 שעה 28/01/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 18:00 (20/10/17) 14:00 גן רמת עירוני - איילות חבל הפועל
 19:30 . 19:30 מודיעין חבל הפועל - ים בת מכבי

 20:00 . 19:30 מרחבים/מבועים הפועל - איתו אשקלון אליצור
 19:00 . 19:30 תקוה פתח מכבי - לוד הפועל
 19:00 . 19:30 אדומים מעלה מכבי - נען/גזר הפועל
 19:00 . 19:30 רמלה דוד נוה אליצור - שהם מכבי

 שעה 04/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 14:00 (02/02/18.                          ) 17:30 איילות חבל הפועל - מלהר דוד נוה אליצור
 19:30 . 19:00 שהם מכבי - אדומים מעלה מכבי
 19:30 . 19:00 נען/גזר הפועל - תקוה פתח מכבי

 19:30 . 20:00 לוד הפועל - מרחבים/מבועים הפועל
 19:30 . 19:30 איתו אשקלון אליצור - מודיעין חבל הפועל
 19:30 . 19:00 ים בת מכבי - גן רמת עירוני

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 17:30 (03/11/17) 14:00 ים בת מכבי - איילות חבל הפועל
 19:00 . 19:30 גן רמת עירוני - איתו אשקלון אליצור
 19:30 . 19:30 מודיעין חבל הפועל - לוד הפועל
 20:00 . 19:30 מרחבים/מבועים הפועל - נען/גזר הפועל
 19:00 . 19:30 תקוה פתח מכבי - שהם מכבי

 19:00 . 19:00 אדומים מעלה מכבי - רמלה דוד נוה אליצור
 שעה 25/02/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 14:00 (23/02/18.                          ) 18:00 ילותאי חבל הפועל - אדומים מעלה מכבי
 19:00 . 19:00 רמלה דוד נוה אליצור - תקוה פתח מכבי

 19:30 . 20:00 שהם מכבי - מרחבים/מבועים הפועל
 19:30 . 19:30 נען/גזר הפועל - מודיעין חבל הפועל
 19:30 . 19:00 לוד הפועל - גן רמת עירוני
 19:30 . 19:30 איתו אשקלון אליצור - ים בת מכבי

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 18:00 . 19:00 איתו אשקלון אליצור - איילות חבל הפועל
 19:30 . 19:30 ים בת מכבי - לוד הפועל
 19:00 . 19:30 גן רמת עירוני - נען/גזר הפועל
 19:30 . 19:30 מודיעין חבל הפועל - שהם מכבי

 20:00 . 19:00 מרחבים/מבועים הפועל - רמלה דוד נוה אליצור
 19:00 . 19:00 תקוה פתח מכבי - אדומים מעלה מכבי
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 שעה 11/03/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 14:00 (09/03/18)               .            17:30 איילות חבל הפועל - תקוה פתח מכבי
 19:00 . 20:00 אדומים מעלה מכבי - מרחבים/מבועים הפועל
 19:00 . 19:30 רמלה דוד נוה אליצור - מודיעין חבל הפועל
 19:30 . 19:00 שהם מכבי - גן רמת עירוני
 19:30 . 19:30 נען/גזר הפועל - ים בת מכבי

 19:30 . 19:30 לוד הפועל - איתו אשקלון אליצור
 שעה 25/03/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 18:00 . 19:00 לוד הפועל - איילות חבל הפועל
 19:30 . 19:30 איתו אשקלון אליצור - נען/גזר הפועל
 19:30 . 19:30 ים בת מכבי - שהם מכבי

 19:00 . 19:00 גן רמת עירוני - רמלה דוד נוה אליצור
 19:30 . 19:00 מודיעין חבל הפועל - אדומים מעלה מכבי
 20:00 . 19:00 מרחבים/מבועים הפועל - תקוה פתח מכבי

 שעה 01/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 19:00 . 18:00 איילות חבל הפועל - מרחבים/מבועים הפועל
 19:00 . 19:30 תקוה פתח כבימ - מודיעין חבל הפועל
 19:00 . 19:00 אדומים מעלה מכבי - גן רמת עירוני
 19:00 . 19:30 רמלה דוד נוה אליצור - ים בת מכבי

 19:30 . 19:30 שהם מכבי - איתו אשקלון אליצור
 19:30 . 19:30 נען/גזר הפועל - לוד הפועל

 שעה 08/04/18 ראשון וםי - 21 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

 17:30 . 19:00 נען/גזר הפועל - איילות חבל הפועל
 19:30 . 19:30 לוד הפועל - שהם מכבי

 19:30 . 19:00 איתו אשקלון אליצור - רמלה דוד נוה אליצור
 19:30 . 19:00 ים בת מכבי - אדומים מעלה מכבי
 19:00 . 19:00 גן רמת עירוני - תקוה פתח מכבי
 19:30 . 20:00 מודיעין חבל הפועל - מרחבים/מבועים עלהפו

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

 19:00 . 18:00 איילות חבל הפועל - מודיעין חבל הפועל
 20:00 . 19:00 מרחבים/מבועים הפועל - גן רמת עירוני
 19:00 . 19:30 תקוה פתח מכבי - ים בת מכבי

 19:00 . 19:30 אדומים מעלה מכבי - איתו אשקלון אליצור
 19:00 . 19:30 רמלה דוד נוה אליצור - לוד הפועל
 19:30 . 19:30 שהם מכבי - נען/גזר הפועל
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 גמר סל עליון –ליגה ארצית דרום 

 

 18/29/04יום ראשון  25/04/18יום רביעי  22/04/18ראשון יום     חצי גמר: 

 4מקום  – 1. מקום 1

 3מקום  – 2. מקום 2

 

 09/05/18יום רביעי  06/05/18יום ראשון           02/05/18רביעייום   גמר:

 1 מנצחת – 2 מנצחת .3

 

 

 

  הקבוצה שתתפוס מקום גבוה יותר בליגה
 הרגילה תארח את המשחק הראשון והשלישי.

 

  המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה
ה בשני משחקים מתוך שלושת אשר ניצח

 המשחקים.
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 ליגה ארצית/א' גברים: גמר סל

 

 בית צפוני

 02/05/18: יום רביעי 4מחזור 22/04/18:   יום ראשון 1מחזור 

 ליגה ארצית צפון 10מקום  –ליגה א' צפון   2מקום 

 

 06/05/18: יום ראשון 5מחזור  25/04/18: יום רביעי 2מחזור 

 א' שרון 2מקום  –ן ארצית צפו 10מקום 

 

 09/05/18יום רביעי  :6מחזור  29/04/18: יום ראשון 3מחזור 

 ליגה א' צפון 2מקום  –א' שרון  2מקום 

 

  הקבוצה הראשונה בבית תשחק בעונת
 בליגה ארצית. 2018/2019המשחקים 

 

 בית דרומי

 02/05/18: יום רביעי 4מחזור  22/04/18: יום ראשון 1מחזור 

 ליגה ארצית דרום 10מקום  –' מרכז ליגה א 2מקום 

 

 06/05/18: יום ראשון 5מחזור  25/05/18: יום רביעי 2מחזור 

 ליגה א' דרום  2מקום  –ליגה ארצית דרום  10מקום 

 

 09/05/18: יום רביעי 6מחזור  29/04/18: יום ראשון 3מחזור 

 ליגה א' מרכז 2מקום  –ליגה א' דרום  2מקום 

  תשחק בעונת הקבוצה הראשונה בבית
 בליגה ארצית. 2018/2019המשחקים 
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 צפון' א 5 ליגה
 שעה 23/01/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 20:30 . 20:00 משגב הפועל - ביאליק קרית מכבי
 20:30 . 20:30 ירדן תבור גליל הפועל - בקה מכבי

 20:30 (15/10/17) 20:30 נצרת מכבי - מוריס עפולה הפועל
 20:30 . 20:00 זבולון גוש הפועל - ירכא מכבי

 20:00 . 20:30 מגידו הפועל - נשר הפועל
 20:30 . 20:30 טבעון קרית הפועל - חיפה אחוה הפועל

 שעה 30/01/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 20:30 . 20:30 טבעון קרית הפועל - משגב הפועל
 20:30 . 20:00 חיפה אחוה הפועל - מגידו הפועל
 20:30 . 20:30 נשר הפועל - זבולון גוש הפועל
 20:00 . 20:30 ירכא מכבי - נצרת מכבי

 20:30 . 20:30 מוריס עפולה הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 20:30 . 20:00 בקה מכבי - ביאליק קרית מכבי

 שעה 06/02/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 3  מחזור

 20:30 . 20:30 משגב הפועל - בקה מכבי
 20:00 . 20:30 ביאליק קרית מכבי - מוריס עפולה הפועל
 20:30 . 20:00 ירדן תבור גליל הפועל - ירכא מכבי

 20:30 . 20:30 נצרת מכבי - נשר הפועל
 20:30 . 20:30 זבולון גוש הפועל - חיפה אחוה הפועל
 20:00 . 20:30 מגידו הפועל - טבעון קרית הפועל

 שעה 13/02/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 20:00 . 20:30 מגידו הפועל - משגב הפועל
 20:30 . 20:30 טבעון קרית הפועל - זבולון גוש הפועל
 20:30 . 20:30 חיפה אחוה הפועל - נצרת מכבי

 20:30 . 20:30 נשר הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 20:00 . 20:00 ירכא מכבי - ביאליק קרית מכבי
 20:30 . 20:30 מוריס עפולה הפועל - בקה מכבי

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 20:30 . 20:30 משגב הפועל - מוריס עפולה הפועל
 20:30 . 20:00 בקה מכבי - ירכא מכבי

 20:00 . 20:30 ביאליק קרית מכבי - נשר הפועל
 20:30 . 20:30 ירדן תבור גליל הפועל - חיפה אחוה הפועל
 20:30 . 20:30 נצרת מכבי - טבעון קרית הפועל
 20:30 . 20:00 זבולון גוש הפועל - מגידו הפועל

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 6  מחזור

 20:30 . 20:30 זבולון גוש הפועל - משגב הפועל
 20:00 . 20:30 מגידו הפועל - נצרת מכבי

 20:30 . 20:30 טבעון קרית הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 20:30 . 20:00 חיפה אחוה הפועל - ביאליק קרית מכבי
 20:30 . 20:30 נשר הפועל - בקה מכבי

 20:00 . 20:30 ירכא מכבי - מוריס עפולה הפועל
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 שעה 13/03/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 20:30 . 20:00 משגב הפועל - ירכא מכבי
 20:30 . 20:30 מוריס עפולה הפועל - נשר הפועל
 20:30 . 20:30 בקה מכבי - חיפה אחוה הפועל
 20:00 . 20:30 ביאליק קרית מכבי - טבעון קרית להפוע

 20:30 . 20:00 ירדן תבור גליל הפועל - מגידו הפועל
 20:30 . 20:30 נצרת מכבי - זבולון גוש הפועל

 שעה 27/03/18 שלישי יום - 19 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 8  מחזור

 20:30 . 20:30 נצרת מכבי - משגב הפועל
 20:30 . 20:30 זבולון גוש הפועל - ירדן תבור ילגל הפועל
 20:00 . 20:00 מגידו הפועל - ביאליק קרית מכבי
 20:30 . 20:30 טבעון קרית הפועל - בקה מכבי

 20:30 . 20:30 חיפה אחוה הפועל - מוריס עפולה הפועל
 20:30 . 20:00 נשר הפועל - ירכא מכבי

 שעה 03/04/18 שלישי יום - 20 מחזור השע 26/12/17 שלישי יום - 9  מחזור

 20:30 . 20:30 משגב הפועל - נשר הפועל
 20:00 . 20:30 ירכא מכבי - חיפה אחוה הפועל
 20:30 . 20:30 מוריס עפולה הפועל - טבעון קרית הפועל
 20:30 . 20:00 בקה מכבי - מגידו הפועל
 20:00 . 20:30 ביאליק קרית מכבי - זבולון גוש הפועל
 20:30 (02/12/17) 20:30 ירדן תבור גליל הפועל - נצרת מכבי

 שעה 10/04/18 שלישי יום - 21 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 10 מחזור

 20:30 . 20:30 ירדן תבור גליל הפועל - משגב הפועל
 20:30 (19/12/17) 20:00 נצרת מכבי - ביאליק קרית מכבי
 20:30 . 20:30 וןזבול גוש הפועל - בקה מכבי

 20:00 . 20:30 מגידו הפועל - מוריס עפולה הפועל
 20:30 . 20:00 טבעון קרית הפועל - ירכא מכבי

 20:30 . 20:30 חיפה אחוה הפועל - נשר הפועל
 שעה 15/04/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 11 מחזור

 20:30 . 20:30 משגב הפועל - חיפה אחוה הפועל
 20:30 . 20:30 נשר הפועל - טבעון קרית הפועל
 20:00 . 20:00 ירכא מכבי - מגידו הפועל
 20:30 . 20:30 מוריס עפולה הפועל - זבולון גוש הפועל
 20:30 . 20:30 בקה מכבי - נצרת מכבי

 20:00 . 20:30 ביאליק קרית מכבי - ירדן תבור גליל הפועל
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 שרון-א 6 ליגה
 שעה 23/01/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  זורמח

 20:30 (15/10/17) 21:00 קאסם כפר הפועל - כוכבים ש"רמה. ס.א
 20:30 . 20:30 טירה הפועל - אריאל הפועל
 20:30 (15/10/17) 20:30 סטלמך/ת"פ  אליצור - יאיר רעננה מכבי

 20:30 . 20:30 השרון דהו בנץ מכבי - יאיר כוכב אליצור
 20:30 . 20:30 מאמנים סבא כפר הפועל - השרון חוף הפועל

 20:00 (15/10/17) 20:00 חדרה מכבי - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 שעה 30/01/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 20:00 . 20:30 חדרה מכבי - קאסם כפר הפועל
 עמישב ג"הד ס.מ - מאמנים סבא כפר הפועל

 ת"פ
20:30 . 20:00 

 20:30 . 20:30 השרון חוף הפועל - השרון הוד בנץ מכבי
 20:30 . 20:30 יאיר כוכב אליצור - סטלמך/ת"פ  אליצור
 20:30 . 20:30 יאיר רעננה מכבי - טירה הפועל

 20:30 . 21:00 אריאל הפועל - כוכבים ש"רמה. ס.א
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 31/10/17 ישישל יום - 3  מחזור

 20:30 . 20:30 קאסם כפר הפועל - אריאל הפועל
 21:00 . 20:30 כוכבים ש"רמה. ס.א - יאיר רעננה מכבי

 20:30 . 20:30 טירה הפועל - יאיר כוכב אליצור
 20:30 . 20:30 סטלמך/ת"פ  אליצור - השרון חוף הפועל

 20:30 . 20:00 השרון הוד בנץ מכבי - ת"פ בעמיש ג"הד ס.מ
 20:30 . 20:00 מאמנים סבא כפר הפועל - חדרה מכבי

 שעה 13/02/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 20:30 . 20:30 מאמנים סבא כפר הפועל - קאסם כפר הפועל
 20:00 . 20:30 חדרה מכבי - השרון הוד בנץ מכבי

 20:00 . 20:30 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - סטלמך/ת"פ  אליצור
 20:30 . 20:30 השרון חוף הפועל - טירה הפועל

 20:30 . 21:00 יאיר כוכב אליצור - כוכבים ש"רמה. ס.א
 20:30 . 20:30 יאיר רעננה מכבי - אריאל הפועל

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 20:30 . 20:30 קאסם כפר הפועל - יאיר רעננה מכבי
 20:30 . 20:30 אריאל הפועל - יאיר כוכב אליצור
 21:00 . 20:30 כוכבים ש"רמה. ס.א - השרון חוף הפועל

 20:30 . 20:00 טירה הפועל - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 20:30 . 20:00 סטלמך/ת"פ  אליצור - חדרה מכבי

 20:30 . 20:30 השרון הוד בנץ מכבי - מאמנים סבא כפר הפועל
 שעה 06/03/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 6  מחזור

 20:30 . 20:30 השרון הוד בנץ מכבי - קאסם כפר הפועל
 20:30 . 20:30 מאמנים סבא כפר הפועל - סטלמך/ת"פ  אליצור
 20:00 . 20:30 חדרה מכבי - טירה הפועל

 20:00 . 21:00 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - כוכבים ש"רמה. ס.א
 20:30 . 20:30 השרון חוף הפועל - אריאל הפועל
 20:30 . 20:30 יאיר כוכב אליצור - יאיר רעננה מכבי
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 שעה 13/03/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 20:30 . 20:30 קאסם כפר הפועל - יאיר כוכב אליצור
 20:30 . 20:30 יאיר רעננה מכבי - השרון חוף הפועל

 20:30 . 20:00 אריאל הפועל - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 21:00 . 20:00 כוכבים ש"רמה. ס.א - חדרה מכבי

 20:30 . 20:30 טירה הפועל - מאמנים סבא כפר הפועל
 20:30 . 20:30 סטלמך/ת"פ  אליצור - השרון הוד בנץ מכבי

 שעה 27/03/18 שלישי יום - 19 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 8  מחזור

 19:00 . 20:30 סטלמך/ת"פ  אליצור - קאסם כפר הפועל
 20:30 . 20:30 השרון הוד בנץ מכבי - טירה הפועל

 20:30 . 21:00 מאמנים סבא כפר הפועל - כוכבים ש"רמה. ס.א
 20:00 . 20:30 חדרה מכבי - אריאל הפועל
 20:30 . 20:30 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - יאיר רעננה מכבי

 20:30 . 20:30 השרון חוף הפועל - יאיר כוכב אליצור
 שעה 03/04/18 שלישי יום - 20 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 9  מחזור

 20:30 . 20:30 קאסם כפר הפועל - השרון חוף הפועל
 20:30 . 20:30 יאיר כוכב ליצורא - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ

 20:30 . 20:00 יאיר רעננה מכבי - חדרה מכבי
 20:30 . 20:30 אריאל הפועל - מאמנים סבא כפר הפועל
 21:00 . 20:30 כוכבים ש"רמה. ס.א - השרון הוד בנץ מכבי

 20:30 . 19:00 טירה הפועל - סטלמך/ת"פ  אליצור
 שעה 10/04/18 שלישי יום - 21 מחזור השע 02/01/18 שלישי יום - 10 מחזור

 20:30 . 20:30 טירה הפועל - קאסם כפר הפועל
 19:00 . 21:00 סטלמך/ת"פ  אליצור - כוכבים ש"רמה. ס.א

 20:30 . 20:30 השרון הוד בנץ מכבי - אריאל הפועל
 20:30 . 20:30 מאמנים סבא כפר הפועל - יאיר רעננה מכבי

 20:00 . 20:30 חדרה בימכ - יאיר כוכב אליצור
 20:30 . 20:30 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - השרון חוף הפועל

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 11 מחזור

 20:30 . 20:30 קאסם כפר הפועל - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 20:30 . 20:00 השרון חוף הפועל - חדרה מכבי

 20:30 . 20:30 יאיר כוכב אליצור - יםמאמנ סבא כפר הפועל
 20:30 . 20:30 יאיר רעננה מכבי - השרון הוד בנץ מכבי

 20:30 . 19:00 אריאל הפועל - סטלמך/ת"פ  אליצור
 21:00 . 20:30 כוכבים ש"רמה. ס.א - טירה הפועל
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 מרכז-א 7 ליגה
 שעה 23/01/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 20:30 . 20:00 גברים ת"פ הפועל - סירני  נצר הפועל
 20:30 . 19:30 גבעתיים/ת"פ אליצור - גזר/נען הפועל
 20:30 (15/10/17) 20:30 דגן בית מכבי - גן רמת אליצור

 20:30 (15/10/17) 20:30 אליעזר נוה/א"ת ביתר - יהוד ה.ל.ע
 20:30 . 20:30 םעודפי/ א"ת הפועל - יעקב באר עצמה
 20:30 (15/10/17) 20:00 משה שמואל.ג אליצור - גברי מכבים/א"ת מכבי

 שעה 30/01/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 20:30 . 20:30 משה שמואל.ג אליצור - גברים ת"פ הפועל
 20:00 . 20:30 גברי מכבים/א"ת מכבי - עודפים/ א"ת הפועל
 20:30 . 20:30 יעקב באר עצמה - אליעזר נוה/א"ת ביתר
 20:30 . 20:30 יהוד ה.ל.ע - דגן בית מכבי

 20:30 . 20:30 גן רמת אליצור - גבעתיים/ת"פ אליצור
 19:30 . 20:00 גזר/נען הפועל - סירני  נצר הפועל

 שעה 06/02/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 3  מחזור

 20:30 . 19:30 גברים ת"פ הפועל - גזר/נען הפועל
 20:00 . 20:30 סירני  נצר הפועל - גן רמת אליצור

 20:30 . 20:30 גבעתיים/ת"פ אליצור - יהוד ה.ל.ע
 20:30 . 20:30 דגן בית מכבי - יעקב באר עצמה
 20:30 . 20:00 אליעזר נוה/א"ת ביתר - גברי מכבים/א"ת מכבי

 20:30 . 20:30 עודפים/ א"ת הפועל - משה שמואל.ג אליצור
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 20:30 . 20:30 עודפים/ א"ת הפועל - גברים ת"פ הפועל
 20:30 . 20:30 משה שמואל.ג אליצור - אליעזר נוה/א"ת ביתר
 20:00 . 20:30 גברי מכבים/א"ת מכבי - דגן בית מכבי

 20:30 . 20:30 יעקב באר עצמה - גבעתיים/ת"פ אליצור
 20:30 . 20:00 יהוד ה.ל.ע - סירני  נצר הפועל
 20:30 . 19:30 גן רמת אליצור - גזר/נען הפועל

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 20:30 . 20:30 גברים ת"פ הפועל - גן רמת אליצור
 19:30 . 20:30 גזר/נען הפועל - יהוד ה.ל.ע

 20:00 . 20:30 סירני  נצר הפועל - יעקב באר עצמה
 20:30 . 20:00 גבעתיים/ת"פ אליצור - גברי מכבים/א"ת מכבי

 20:30 . 20:30 דגן בית מכבי - משה שמואל.ג אליצור
 20:30 . 20:30 אליעזר נוה/א"ת ביתר - עודפים/ א"ת הפועל

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 6  מחזור

 20:30 . 20:30 אליעזר נוה/א"ת ביתר - גברים ת"פ הפועל
 20:30 . 20:30 עודפים/ א"ת הפועל - דגן בית מכבי

 20:30 . 20:30 משה שמואל.ג אליצור - גבעתיים/ת"פ אליצור
 20:00 . 20:00 גברי מכבים/א"ת בימכ - סירני  נצר הפועל
 20:30 . 19:30 יעקב באר עצמה - גזר/נען הפועל
 20:30 . 20:30 יהוד ה.ל.ע - גן רמת אליצור
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 שעה 13/03/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 20:30 . 20:30 גברים ת"פ הפועל - יהוד ה.ל.ע
 20:30 . 20:30 גן רמת צוראלי - יעקב באר עצמה
 19:30 . 20:00 גזר/נען הפועל - גברי מכבים/א"ת מכבי

 20:00 . 20:30 סירני  נצר הפועל - משה שמואל.ג אליצור
 20:30 . 20:30 גבעתיים/ת"פ אליצור - עודפים/ א"ת הפועל
 20:30 . 20:30 דגן בית מכבי - אליעזר נוה/א"ת ביתר

 שעה 27/03/18 שלישי יום - 19 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 8  מחזור

 20:30 . 20:30 דגן בית מכבי - גברים ת"פ הפועל
 20:30 . 20:30 אליעזר נוה/א"ת ביתר - גבעתיים/ת"פ אליצור
 20:30 . 20:00 עודפים/ א"ת הפועל - סירני  נצר הפועל
 20:30 . 19:30 משה שמואל.ג אליצור - גזר/נען הפועל
 20:00 . 20:30 גברי מכבים/א"ת מכבי - גן רמת ראליצו

 20:30 . 20:30 יעקב באר עצמה - יהוד ה.ל.ע
 שעה 03/04/18 שלישי יום - 20 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 9  מחזור

 20:30 . 20:30 גברים ת"פ הפועל - יעקב באר עצמה
 20:30 . 20:00 יהוד ה.ל.ע - גברי מכבים/א"ת מכבי
 20:30 . 20:30 גן רמת אליצור - משה שמואל.ג וראליצ

 19:30 . 20:30 גזר/נען הפועל - עודפים/ א"ת הפועל
 20:00 . 20:30 סירני  נצר הפועל - אליעזר נוה/א"ת ביתר
 20:30 . 20:30 גבעתיים/ת"פ אליצור - דגן בית מכבי

 שעה 10/04/18 שלישי יום - 21 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 10 מחזור

 20:30 . 20:30 גבעתיים/ת"פ אליצור - גברים ת"פ הפועל
 20:30 . 20:00 דגן בית מכבי - סירני  נצר הפועל
 20:30 . 19:30 אליעזר נוה/א"ת ביתר - גזר/נען הפועל
 20:30 . 20:30 עודפים/ א"ת הפועל - גן רמת אליצור

 20:30 . 20:30 משה שמואל.ג אליצור - יהוד ה.ל.ע
 20:00 . 20:30 גברי מכבים/א"ת מכבי - יעקב באר עצמה

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 11 מחזור

 20:30 . 20:00 גברים ת"פ הפועל - גברי מכבים/א"ת מכבי
 20:30 . 20:30 יעקב באר עצמה - משה שמואל.ג אליצור
 20:30 . 20:30 יהוד ה.ל.ע - עודפים/ א"ת הפועל
 20:30 . 20:30 גן רמת אליצור - אליעזר נוה/א"ת ביתר
 19:30 . 20:30 גזר/נען הפועל - דגן בית מכבי

 20:00 . 20:30 סירני  נצר הפועל - גבעתיים/ת"פ אליצור
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 דרום -' א 8 ליגה
 שעה 23/01/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 19:00 . 18:00 זהר  אילת הפועל - ירושלים א"אס
 20:30 . 20:30 שדרות מכבי - דימונה מכבי

 19:30 (15/10/17) 20:30 טוביה באר הפועל - אסא שבע באר הפועל
 20:30 . 19:00 מרכז ירושלים הפועל - זאב.פ ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 אשקלון. ס.א - עציון גוש אליצור
 19:30 . 20:30 אשקלון.ע מכבי אליצור - ןמודיעי עצמה

 שעה 30/01/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 18:00 . 19:00 אשקלון.ע מכבי אליצור - זהר  אילת הפועל
 20:30 . 20:30 מודיעין עצמה - אשקלון. ס.א

 20:30 . 20:30 עציון גוש אליצור - מרכז ירושלים הפועל
 19:00 . 19:30 זאב.פ ירושלים הפועל - טוביה באר הפועל
 20:30 . 20:30 אסא שבע באר הפועל - שדרות מכבי

 20:30 . 20:30 דימונה מכבי - ירושלים א"אס
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 3  מחזור

 14:00 (09/02/18)                   .        18:00 זהר  אילת הפועל - דימונה מכבי
 20:30 . 20:30 ירושלים א"אס - אסא שבע באר הפועל
 20:30 . 19:00 שדרות מכבי - זאב.פ ירושלים הפועל
 19:30 . 20:30 טוביה באר הפועל - עציון גוש אליצור
 20:30 . 20:30 מרכז ירושלים הפועל - מודיעין עצמה

 20:30 . 19:30 אשקלון. ס.א - אשקלון.ע מכבי אליצור
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 18:00 (10/11/17) 14:00 אשקלון. ס.א - זהר  אילת הפועל
 19:30 . 20:30 אשקלון.ע מכבי אליצור - מרכז ירושלים הפועל
 20:30 . 19:30 מודיעין עצמה - טוביה באר הפועל
 20:30 . 20:30 עציון גוש אליצור - שדרות מכבי

 19:00 . 20:30 זאב.פ ירושלים הפועל - ירושלים א"אס
 20:30 . 20:30 אסא שבע באר הפועל - דימונה מכבי

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 19:00 . 18:00 זהר  אילת הפועל - אסא שבע באר הפועל
 20:30 . 19:00 דימונה מכבי - זאב.פ ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 ירושלים א"אס - עציון גוש אליצור
 20:30 . 20:30 שדרות מכבי - מודיעין עצמה

 19:30 . 19:30 טוביה באר הפועל - אשקלון.ע מכבי אליצור
 20:30 . 20:30 מרכז ירושלים הפועל - אשקלון. ס.א

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 6  מחזור

 18:00 . 19:00 מרכז ירושלים הפועל - זהר  אילת הפועל
 20:30 . 19:30 אשקלון. ס.א - טוביה באר הפועל
 19:30 . 20:30 אשקלון.ע מכבי אליצור - שדרות מכבי

 20:30 . 20:30 מודיעין עצמה - ירושלים א"אס
 20:30 . 20:30 עציון גוש אליצור - דימונה מכבי

 19:00 . 20:30 זאב.פ ירושלים הפועל - אסא שבע באר הפועל
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 שעה 13/03/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 19:00 . 18:30 זהר  אילת הפועל - זאב.פ ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 אסא שבע באר הפועל - עציון גוש אליצור
 20:30 . 20:30 דימונה מכבי - מודיעין עצמה

 20:30 . 19:30 ירושלים א"אס - אשקלון.ע מכבי אליצור
 20:30 . 20:30 שדרות מכבי - אשקלון. ס.א

 19:30 . 20:30 טוביה באר הפועל - מרכז ירושלים הפועל
 שעה 27/03/18 שלישי יום - 19 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 8  מחזור

 18:00 (16/12/17) 20:00 טוביה באר הפועל - זהר  אילת הפועל
 20:30 . 20:30 מרכז ירושלים הפועל - שדרות מכבי

 20:30 . 20:30 אשקלון. ס.א - ירושלים א"אס
 19:30 . 20:30 אשקלון.ע מכבי אליצור - דימונה מכבי

 20:30 . 20:30 מודיעין עצמה - אסא שבע באר הפועל
 20:30 . 19:00 עציון גוש אליצור - זאב.פ ירושלים עלהפו

 שעה 03/04/18 שלישי יום - 20 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 9  מחזור

 20:00 . 18:00 זהר  אילת הפועל - עציון גוש אליצור
 19:00 . 20:30 זאב.פ ירושלים הפועל - מודיעין עצמה

 20:30 . 19:30 אסא שבע באר הפועל - אשקלון.ע מכבי אליצור
 20:30 . 20:30 דימונה מכבי - אשקלון. ס.א

 20:30 . 20:30 ירושלים א"אס - מרכז ירושלים הפועל
 20:30 . 19:30 שדרות מכבי - טוביה באר הפועל

 שעה 10/04/18 שלישי יום - 21 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 10 מחזור

 18:00 (30/12/17) 20:00 שדרות מכבי - זהר  אילת הפועל
 19:30 . 20:30 טוביה באר הפועל - ירושלים א"אס

 20:30 . 20:30 מרכז ירושלים הפועל - דימונה מכבי
 20:30 . 20:30 אשקלון. ס.א - אסא שבע באר הפועל
 19:30 . 19:00 אשקלון.ע מכבי אליצור - זאב.פ ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 מודיעין עצמה - עציון גוש אליצור

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 11 מחזור

 19:00 . 18:00 זהר  אילת הפועל - מודיעין עצמה
 20:30 . 19:30 עציון גוש אליצור - אשקלון.ע מכבי אליצור

 19:00 . 20:30 זאב.פ ירושלים הפועל - אשקלון. ס.א
 20:30 . 20:30 אסא שבע באר הפועל - מרכז ירושלים הפועל
 20:30 . 19:30 דימונה מכבי - טוביה באר הפועל
 20:30 . 20:30 ירושלים א"אס - שדרות מכבי
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 צפון -' ב 9 ליגה
 שעה 24/01/18 רביעי יום - 12 מחזור שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

 20:00 . 20:30 כרום דל'מג הפועל - משגב בן הפועל
 20:00 . 20:00 נחף הפועל - כרמיאל נדב מכבי

 20:30 . 20:00 תרשיחא הפועל - פסוטה הפועל
 20:30 . 20:00 גולן גליל הפועל - סחנין הפועל
 20:00 . 20:00 סנאן אבו הפועל - עראבה הפועל
 20:00 . 20:00 תמרה הפועל - פינה ראש הפועל

 שעה 31/01/18 רביעי יום - 13 מחזור שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

 20:00 . 20:00 תמרה הפועל - כרום דל'מג הפועל
 20:00 . 20:00 פינה ראש הפועל - סנאן אבו הפועל
 20:00 . 20:30 עראבה הפועל - גולן גליל הפועל
 20:00 . 20:30 סחנין הפועל - תרשיחא הפועל
 20:00 . 20:00 פסוטה הפועל - נחף הפועל
 20:00 . 20:30 כרמיאל נדב מכבי - במשג בן הפועל

 שעה 07/02/18 רביעי יום - 14 מחזור שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

 20:00 . 20:00 כרום דל'מג הפועל - כרמיאל נדב מכבי
 20:30 . 20:00 משגב בן הפועל - פסוטה הפועל
 20:00 . 20:00 נחף הפועל - סחנין הפועל
 20:30 . 20:00 תרשיחא הפועל - עראבה הפועל
 20:30 . 20:00 גולן גליל הפועל - פינה ראש הפועל
 20:00 . 20:00 סנאן אבו הפועל - תמרה הפועל

 שעה 14/02/18 רביעי יום - 15 מחזור שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

 20:00 . 20:00 סנאן אבו הפועל - כרום דל'מג הפועל
 20:00 . 20:30 מרהת הפועל - גולן גליל הפועל
 20:00 . 20:30 פינה ראש הפועל - תרשיחא הפועל
 20:00 . 20:00 עראבה הפועל - נחף הפועל
 20:00 . 20:30 סחנין הפועל - משגב בן הפועל
 20:00 . 20:00 פסוטה הפועל - כרמיאל נדב מכבי

 עהש 21/02/18 רביעי יום - 16 מחזור שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

 20:00 . 20:00 כרום דל'מג הפועל - פסוטה הפועל
 20:00 . 20:00 כרמיאל נדב מכבי - סחנין הפועל
 20:30 . 20:00 משגב בן הפועל - עראבה הפועל
 20:00 . 20:00 נחף הפועל - פינה ראש הפועל
 20:30 . 20:00 תרשיחא הפועל - תמרה הפועל
 20:30 . 20:00 גולן גליל הפועל - סנאן אבו הפועל

 שעה 07/03/18 רביעי יום - 17 מחזור שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

 20:30 . 20:00 גולן גליל הפועל - כרום דל'מג הפועל
 20:00 . 20:30 סנאן אבו הפועל - תרשיחא הפועל
 20:00 . 20:00 תמרה הפועל - נחף הפועל
 20:00 . 20:30 פינה ראש הפועל - משגב בן הפועל
 20:00 . 20:00 עראבה הפועל - כרמיאל נדב מכבי

 20:00 . 20:00 סחנין הפועל - פסוטה הפועל
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 שעה 14/03/18 רביעי יום - 18 מחזור שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

 20:00 . 20:00 כרום דל'מג הפועל - סחנין הפועל
 20:00 . 20:00 פסוטה הפועל - עראבה הפועל
 20:00 . 20:00 כרמיאל נדב מכבי - פינה ראש הפועל
 20:30 . 20:00 משגב בן הפועל - תמרה הפועל
 20:00 . 20:00 נחף הפועל - סנאן אבו הפועל
 20:30 . 20:30 תרשיחא הפועל - גולן גליל הפועל

 שעה 21/03/18 רביעי יום - 19 מחזור שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

 20:30 . 20:00 תרשיחא הפועל - וםכר דל'מג הפועל
 20:30 . 20:00 גולן גליל הפועל - נחף הפועל
 20:00 . 20:30 סנאן אבו הפועל - משגב בן הפועל
 20:00 . 20:00 תמרה הפועל - כרמיאל נדב מכבי

 20:00 . 20:00 פינה ראש הפועל - פסוטה הפועל
 20:00 . 20:00 עראבה הפועל - סחנין הפועל

 שעה 28/03/18 רביעי יום - 20 מחזור שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

 20:00 . 20:00 כרום דל'מג הפועל - עראבה הפועל
 20:00 . 20:00 סחנין הפועל - פינה ראש הפועל
 20:00 . 20:00 פסוטה הפועל - תמרה הפועל
 20:00 . 20:00 כרמיאל נדב מכבי - סנאן אבו הפועל
 20:30 . 20:30 משגב בן הפועל - ןגול גליל הפועל
 20:00 . 20:30 נחף הפועל - תרשיחא הפועל

 שעה 25/04/18 רביעי יום - 21 מחזור שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

 20:00 . 20:00 נחף הפועל - כרום דל'מג הפועל
 20:30 . 20:30 תרשיחא הפועל - משגב בן הפועל
 20:30 . 20:00 גולן ילגל הפועל - כרמיאל נדב מכבי

 20:00 . 20:00 סנאן אבו הפועל - פסוטה הפועל
 20:00 . 20:00 תמרה הפועל - סחנין הפועל
 20:00 . 20:00 פינה ראש הפועל - עראבה הפועל

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 22 מחזור שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

 20:00 . 20:00 כרום דל'מג הפועל - פינה ראש הפועל
 20:00 . 20:00 עראבה הפועל - תמרה הפועל
 20:00 . 20:00 סחנין הפועל - סנאן אבו הפועל
 20:00 . 20:30 פסוטה הפועל - גולן גליל הפועל
 20:00 . 20:30 כרמיאל נדב מכבי - תרשיחא הפועל
 20:30 . 20:00 משגב בן הפועל - נחף הפועל
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 עמקים -' ב 10 ליגה
 שעה 24/01/18 רביעי יום - 12 מחזור שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  ורמחז

 21:00 . 20:30 אורטודוקס נצרת הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 20:30 . 19:30 ותיקים.מ/גלבוע הפועל - שאן בית בקעת מכבי

 21:00 (16/10/17) 20:00 יפיע הפועל - טבריה עירוני. כ.מ
 20:00 . 21:00 בריהט מכבי - יפיע  בני הפועל
 20:30 . 21:00 טבעון מרנין הפועל - ירדן בקעת. מ.ג הפועל
 21:00 . 20:00 גבת יזרעאל.ע הפועל - תבור גליל הפועל

 שעה 31/01/18 רביעי יום - 13 מחזור שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

 21:00 . 21:00 גבת יזרעאל.ע הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 20:00 . 20:30 תבור גליל הפועל - טבעון מרנין ועלהפ

 21:00 . 20:00 ירדן בקעת. מ.ג הפועל - טבריה מכבי
 21:00 . 21:00 יפיע  בני הפועל - יפיע הפועל
 20:00 . 20:30 טבריה עירוני. כ.מ - ותיקים.מ/גלבוע הפועל
 19:30 . 20:30 שאן בית בקעת מכבי - יזרעאל עמק הפועל

 שעה 07/02/18 רביעי יום - 14 מחזור שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

 21:00 . 19:30 אורטודוקס נצרת הפועל - שאן בית בקעת מכבי
 20:30 . 20:00 יזרעאל עמק הפועל - טבריה עירוני. כ.מ

 20:30 . 21:00 ותיקים.מ/גלבוע הפועל - יפיע  בני הפועל
 21:00 . 21:00 יעיפ הפועל - ירדן בקעת. מ.ג הפועל
 20:00 . 20:00 טבריה מכבי - תבור גליל הפועל
 20:30 . 21:00 טבעון מרנין הפועל - גבת יזרעאל.ע הפועל

 שעה 14/02/18 רביעי יום - 15 מחזור שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

 20:30 . 21:00 טבעון מרנין הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 21:00 . 20:00 גבת יזרעאל.ע ועלהפ - טבריה מכבי

 20:00 . 21:00 תבור גליל הפועל - יפיע הפועל
 21:00 . 20:30 ירד בקעת. מ.ג הפועל - ותיקים.מ/גלבוע הפועל
 21:00 . 20:30 יפיע  בני הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 20:00 . 19:30 טבריה עירוני. כ.מ - שאן בית בקעת מכבי

 שעה 21/02/18 רביעי יום - 16 מחזור שעה 15/11/17 ירביע יום - 5  מחזור

 21:00 . 20:00 אורטודוקס נצרת הפועל - טבריה עירוני. כ.מ
 19:30 . 21:00 שאן בית בקעת מכבי - יפיע  בני הפועל
 20:30 . 21:00 יזרעאל עמק הפועל - ירדן בקעת. מ.ג הפועל
 20:30 . 20:00 ותיקים.מ/גלבוע הפועל - תבור גליל הפועל
 21:00 . 21:00 יפיע הפועל - גבת יזרעאל.ע הפועל
 20:00 . 20:30 טבריה מכבי - טבעון מרנין הפועל

 שעה 07/03/18 רביעי יום - 17 מחזור שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

 20:00 . 21:00 טבריה מכבי - אורטודוקס נצרת הפועל
 20:30 . 21:00 טבעון מרנין הפועל - יפיע הפועל
 21:00 . 20:30 גבת יזרעאל.ע הפועל - ותיקים.מ/גלבוע הפועל
 20:00 . 20:30 תבור גליל הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 21:00 . 19:30 ירדן בקעת. מ.ג הפועל - שאן בית בקעת מכבי

 21:00 . 20:00 יפיע  בני הפועל - טבריה עירוני. כ.מ
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 שעה 14/03/18 רביעי יום - 18 מחזור שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

 21:00 . 21:00 אורטודוקס נצרת הפועל - יפיע  בני הפועל
 20:00 . 21:00 טבריה עירוני. כ.מ - ירדן בקעת. מ.ג הפועל
 19:30 . 20:00 שאן בית בקעת מכבי - תבור גליל הפועל
 20:30 . 21:00 יזרעאל עמק הפועל - גבת יזרעאל.ע הפועל
 20:30 . 20:30 ותיקים.מ/גלבוע הפועל - טבעון מרנין הפועל
 21:00 . 20:00 יפיע הפועל - טבריה מכבי

 שעה 21/03/18 רביעי יום - 19 מחזור שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

 21:00 . 21:00 יפיע הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 20:00 . 20:30 טבריה מכבי - ותיקים.מ/גלבוע הפועל
 20:30 . 20:30 טבעון מרנין הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 21:00 . 19:30 גבת יזרעאל.ע הפועל - שאן בית בקעת מכבי

 20:00 . 20:00 תבור גליל הפועל - טבריה עירוני. כ.מ
 21:00 . 21:00 ירדן בקעת. מ.ג הפועל - יפיע  בני הפועל

 שעה 28/03/18 רביעי יום - 20 מחזור שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

 21:00 (03/12/17) 21:00 אורטודוק נצרת הפועל - ירדן בקעת. מ.ג הפועל
 21:00 . 20:00 יפיע  בני הפועל - תבור גליל הפועל
 20:00 . 21:00 טבריה עירוני. כ.מ - גבת יזרעאל.ע הפועל
 19:30 . 20:30 שאן בית בקעת מכבי - טבעון מרנין הפועל

 20:30 . 20:00 יזרעאל עמק הפועל - טבריה ימכב
 20:30 . 21:00 ותיקים.מ/גלבוע הפועל - יפיע הפועל

 שעה 25/04/18 רביעי יום - 21 מחזור שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

 20:30 (20/12/17) 21:00 ותיקי.מ/גלבוע הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 21:00 . 20:30 יפיע הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 20:00 . 19:30 טבריה מכבי - שאן בית בקעת מכבי

 20:30 . 20:00 טבעון מרנין הפועל - טבריה עירוני. כ.מ
 21:00 . 21:00 גבת יזרעאל.ע הפועל - יפיע  בני הפועל
 20:00 . 21:00 תבור גליל הפועל - ירדן בקעת. מ.ג הפועל

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 22 חזורמ שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

 21:00 . 20:00 אורטודוקס נצרת הפועל - תבור גליל הפועל
 21:00 . 21:00 ירדן בקעת. מ.ג הפועל - גבת יזרעאל.ע הפועל
 21:00 . 20:30 יפיע  בני הפועל - טבעון מרנין הפועל
 20:00 . 20:00 טבריה עירוני. כ.מ - טבריה מכבי

 19:30 . 21:00 שאן בית בקעת כבימ - יפיע הפועל
 20:30 . 20:30 יזרעאל עמק הפועל - ותיקים.מ/גלבוע הפועל
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 זבולון-ב 11 ליגה
 שעה 24/01/18 רביעי יום - 12 מחזור שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

 19:30 . 21:00 שפרעם מכבי - חיים קרית מכבי
 20:30 . 21:00 מגידו א.מ  הפועל - יקנעם הפועל
 20:30 . 20:30 ים קרית הפועל - הכרמל טירת אליצור
 20:30 . 20:30 אורתודו/אעבלין הפועל - שאנן נווה הפועל
 20:30 . 20:30 חסידים כפר הפועל - אלונים הפועל
 21:00 . 20:30 עתודה חיפה מכבי - הכרמל הפועל

 שעה 31/01/18 ביעיר יום - 13 מחזור שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

 21:00 . 19:30 עתודה חיפה מכבי - שפרעם מכבי
 20:30 . 20:30 הכרמל הפועל - חסידים כפר הפועל
 20:30 . 20:30 אלונים הפועל - אורתודו/אעבלין הפועל
 20:30 . 20:30 שאנן נווה הפועל - ים קרית הפועל
 20:30 . 20:30 הכרמל טירת אליצור - מגידו א.מ  הפועל
 21:00 . 21:00 יקנעם הפועל - חיים קרית מכבי

 שעה 07/02/18 רביעי יום - 14 מחזור שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

 19:30 . 21:00 שפרעם מכבי - יקנעם הפועל
 21:00 . 20:30 חיים קרית מכבי - הכרמל טירת אליצור
 20:30 . 20:30 מגידו א.מ  הפועל - שאנן נווה הפועל
 20:30 . 20:30 ים קרית הפועל - אלונים הפועל
 20:30 . 20:30 אורתודו/אעבלין הפועל - הכרמל הפועל
 20:30 . 21:00 חסידים כפר הפועל - עתודה חיפה מכבי

 שעה 14/02/18 רביעי יום - 15 מחזור שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

 20:30 . 19:30 חסידים כפר הפועל - שפרעם מכבי
 21:00 . 20:30 עתודה חיפה מכבי - אורתודו/אעבלין הפועל
 20:30 . 20:30 הכרמל הפועל - ים קרית הפועל
 20:30 . 20:30 אלונים הפועל - מגידו א.מ  הפועל
 20:30 . 21:00 שאנן נווה הפועל - חיים קרית מכבי

 20:30 . 21:00 הכרמל טירת אליצור - יקנעם הפועל
 שעה 21/02/18 רביעי יום - 16 מחזור שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

 19:30 . 20:30 שפרעם מכבי - הכרמל טירת אליצור
 21:00 . 20:30 יקנעם הפועל - שאנן נווה הפועל
 21:00 . 20:30 חיים קרית מכבי - אלונים הפועל
 20:30 . 20:30 מגידו א.מ  הפועל - הכרמל הפועל
 20:30 . 21:00 ים קרית ועלהפ - עתודה חיפה מכבי

 20:30 . 20:30 אורתודו/אעבלין הפועל - חסידים כפר הפועל
 שעה 07/03/18 רביעי יום - 17 מחזור שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

 20:30 . 19:30 אורתודו/אעבלין הפועל - שפרעם מכבי
 20:30 . 20:30 חסידים כפר הפועל - ים קרית הפועל
 21:00 . 20:30 עתודה חיפה מכבי - מגידו א.מ  הפועל
 20:30 . 21:00 הכרמל הפועל - חיים קרית מכבי

 20:30 . 21:00 אלונים הפועל - יקנעם הפועל
 20:30 . 20:30 שאנן נווה הפועל - הכרמל טירת אליצור
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 שעה 14/03/18 רביעי יום - 18 מחזור שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

 19:30 . 20:30 שפרעם מכבי - שאנן נווה להפוע
 20:30 . 20:30 הכרמל טירת אליצור - אלונים הפועל
 21:00 . 20:30 יקנעם הפועל - הכרמל הפועל
 21:00 . 21:00 חיים קרית מכבי - עתודה חיפה מכבי

 20:30 . 20:30 מגידו א.מ  הפועל - חסידים כפר הפועל
 20:30 . 20:30 ים קרית הפועל - אורתודו/אעבלין הפועל

 שעה 21/03/18 רביעי יום - 19 מחזור שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

 20:30 . 19:30 ים קרית הפועל - שפרעם מכבי
 20:30 . 20:30 אורתודו/אעבלין הפועל - מגידו א.מ  הפועל
 20:30 . 21:00 חסידים כפר הפועל - חיים קרית מכבי

 21:00 . 21:00 עתודה חיפה ימכב - יקנעם הפועל
 20:30 . 20:30 הכרמל הפועל - הכרמל טירת אליצור
 20:30 . 20:30 אלונים הפועל - שאנן נווה הפועל

 שעה 28/03/18 רביעי יום - 20 מחזור שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

 19:30 . 20:30 שפרעם מכבי - אלונים הפועל
 20:30 . 20:30 שאנן נווה הפועל - הכרמל הפועל
 20:30 . 21:00 הכרמל טירת אליצור - עתודה חיפה מכבי

 21:00 . 20:30 יקנעם הפועל - חסידים כפר הפועל
 21:00 . 20:30 חיים קרית מכבי - אורתודו/אעבלין הפועל
 20:30 . 20:30 מגידו א.מ  הפועל - ים קרית הפועל

 שעה 25/04/18 רביעי יום - 21 רמחזו שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

 20:30 . 19:30 מגידו א.מ  הפועל - שפרעם מכבי
 20:30 . 21:00 ים קרית הפועל - חיים קרית מכבי

 20:30 . 21:00 אורתודו/אעבלין הפועל - יקנעם הפועל
 20:30 . 20:30 חסידים כפר הפועל - הכרמל טירת אליצור
 21:00 . 20:30 העתוד חיפה מכבי - שאנן נווה הפועל
 20:30 . 20:30 הכרמל הפועל - אלונים הפועל

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 22 מחזור שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

 19:30 . 20:30 שפרעם מכבי - הכרמל הפועל
 20:30 . 21:00 אלונים הפועל - עתודה חיפה מכבי

 20:30 . 20:30 שאנן נווה הפועל - חסידים כפר הפועל
 20:30 . 20:30 הכרמל טירת אליצור - אורתודו/אעבלין הפועל
 21:00 . 20:30 יקנעם הפועל - ים קרית הפועל
 21:00 . 20:30 חיים קרית מכבי - מגידו א.מ  הפועל
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 שומרון-ב 12 ליגה
 שעה 24/01/18 רביעי יום - 12 מחזור שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

 21:00 . 21:00 גרביה אל בקה מכבי - חנה פרדס מכבי
 21:00 . 20:30 יהושע השרוןבית הפועל - קרע כפר מכבי
 21:00 . 20:30 צעירים חנה.פ מכבי - פחם אל אום מכבי

 21:00 . 21:00 קיסריה מכבי - עירוני ת'ג הפועל
 20:30 . 20:30 חיים גבעת עח הפועל - מזרח נתניה.ע אליצור
 21:00 . 21:00 אליעזר.ב/חדרה מכבי - עדה.ג/נהבינימי הפועל

 שעה 31/01/18 רביעי יום - 13 מחזור שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

 21:00 . 21:00 אליעזר.ב/חדרה מכבי - גרביה אל בקה מכבי
 21:00 . 20:30 עדה.ג/בינימינה הפועל - חיים גבעת עח הפועל
 20:30 . 21:00 רחמז נתניה.ע אליצור - קיסריה מכבי
 21:00 . 21:00 עירוני ת'ג הפועל - צעירים חנה.פ מכבי

 20:30 . 21:00 פחם אל אום מכבי - יהושע השרוןבית הפועל
 20:30 . 21:00 קרע כפר מכבי - חנה פרדס מכבי

 שעה 07/02/18 רביעי יום - 14 מחזור שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

 21:00 . 20:30 גרביה אל בקה מכבי - קרע כפר מכבי
 21:00 . 20:30 חנה פרדס מכבי - פחם אל אום מכבי

 21:00 . 21:00 יהושע השרוןבית הפועל - עירוני ת'ג הפועל
 21:00 . 20:30 צעירים חנה.פ מכבי - מזרח נתניה.ע אליצור
 21:00 . 21:00 קיסריה מכבי - עדה.ג/בינימינה הפועל
 20:30 . 21:00 חיים גבעת עח הפועל - אליעזר.ב/חדרה מכבי

 שעה 14/02/18 רביעי יום - 15 מחזור שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

 20:30 . 21:00 חיים גבעת עח הפועל - גרביה אל בקה מכבי
 21:00 . 21:00 אליעזר.ב/חדרה מכבי - קיסריה מכבי
 21:00 . 21:00 עדה.ג/בינימינה הפועל - צעירים חנה.פ מכבי

 20:30 . 21:00 מזרח נתניה.ע אליצור - יהושע השרוןבית הפועל
 21:00 . 21:00 עירוני ת'ג הפועל - חנה פרדס מכבי
 20:30 . 20:30 פחם אל אום מכבי - קרע כפר מכבי

 שעה 21/02/18 רביעי יום - 16 מחזור שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

 21:00 . 20:30 גרביה אל בקה מכבי - פחם אל אום מכבי
 20:30 . 21:00 קרע כפר מכבי - עירוני ת'ג הפועל
 21:00 . 20:30 חנה פרדס מכבי - מזרח נתניה.ע אליצור
 21:00 . 21:00 יהוש השרוןבית הפועל - עדה.ג/בינימינה הפועל
 21:00 . 21:00 צעירים חנה.פ מכבי - אליעזר.ב/חדרה מכבי

 21:00 . 20:30 קיסריה ימכב - חיים גבעת עח הפועל
 שעה 07/03/18 רביעי יום - 17 מחזור שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

 21:00 . 21:00 קיסריה מכבי - גרביה אל בקה מכבי
 20:30 . 21:00 חיים גבעת עח הפועל - צעירים חנה.פ מכבי

 21:00 . 21:00 אליעזר.ב/חדרה מכבי - יהושע השרוןבית הפועל
 21:00 . 21:00 עדה.ג/בינימינה הפועל - חנה פרדס מכבי
 20:30 . 20:30 מזרח נתניה.ע אליצור - קרע כפר מכבי
 21:00 . 20:30 עירוני ת'ג הפועל - פחם אל אום מכבי
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 שעה 14/03/18 רביעי יום - 18 מחזור שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

 21:00 . 21:00 גרביה אל בקה מכבי - עירוני ת'ג הפועל
 20:30 . 20:30 פחם אל אום מכבי - מזרח נתניה.ע אליצור
 20:30 . 21:00 קרע כפר מכבי - עדה.ג/בינימינה הפועל
 21:00 . 21:00 חנה פרדס מכבי - אליעזר.ב/חדרה מכבי

 21:00 . 20:30 יהושע השרוןבית הפועל - חיים גבעת עח הפועל
 21:00 . 21:00 יםצעיר חנה.פ מכבי - קיסריה מכבי

 שעה 21/03/18 רביעי יום - 19 מחזור שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

 21:00 . 21:00 צעירים חנה.פ מכבי - גרביה אל בקה מכבי
 21:00 . 21:00 קיסריה מכבי - יהושע השרוןבית הפועל
 20:30 . 21:00 חיים גבעת עח הפועל - חנה פרדס מכבי
 21:00 . 20:30 אליעזר.ב/חדרה כבימ - קרע כפר מכבי
 21:00 . 20:30 עדה.ג/בינימינה הפועל - פחם אל אום מכבי

 20:30 . 21:00 מזרח נתניה.ע אליצור - עירוני ת'ג הפועל
 שעה 28/03/18 רביעי יום - 20 מחזור שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

 21:00 . 20:30 גרביה אל בקה מכבי - מזרח נתניה.ע אליצור
 21:00 . 21:00 עירוני ת'ג הפועל - עדה.ג/בינימינה הפועל
 20:30 . 21:00 פחם אל אום מכבי - אליעזר.ב/חדרה מכבי

 20:30 . 20:30 קרע כפר מכבי - חיים גבעת עח הפועל
 21:00 . 21:00 חנה פרדס מכבי - קיסריה מכבי
 21:00 . 21:00 יהושע השרוןבית הפועל - צעירים חנה.פ מכבי

 שעה 25/04/18 רביעי יום - 21 מחזור שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

 21:00 . 21:00 יהושע השרוןבית הפועל - גרביה אל בקה מכבי
 21:00 . 21:00 צעירים חנה.פ מכבי - חנה פרדס מכבי
 21:00 . 20:30 קיסריה מכבי - קרע כפר מכבי
 20:30 . 20:30 חיים גבעת עח הפועל - פחם אל אום מכבי

 21:00 . 21:00 אליעזר.ב/חדרה מכבי - עירוני ת'ג הפועל
 21:00 . 20:30 עדה.ג/בינימינה הפועל - מזרח נתניה.ע אליצור

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 22 מחזור שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

 21:00 . 21:00 גרביה אל בקה מכבי - עדה.ג/בינימינה הפועל
 20:30 . 21:00 מזרח נתניה.ע אליצור - אליעזר.ב/חדרה מכבי

 21:00 . 20:30 עירוני ת'ג הפועל - חיים גבעת עח הפועל
 20:30 . 21:00 פחם אל אום מכבי - קיסריה מכבי
 20:30 . 21:00 קרע כפר מכבי - צעירים חנה.פ מכבי

 21:00 . 21:00 חנה פרדס מכבי - יהושע השרוןבית הפועל
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 שרון-ב 13 ליגה
 שעה 24/01/18 רביעי יום - 12 מחזור שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

 20:30 . 20:30 שומרון קרני. ס.מ - שלום יונה כפר ר"בית
 20:00 . 20:30 עלי קלנסווה הפועל - סבא כפר אליצור
 19:30 . 20:30 השרון לב הפועל - רעננה אליצור

 20:30 . 20:30 נתניה צפון יצוראל - יובל רעננה מכבי
 20:30 . 21:00 טייבה הפועל - יהודה אבן. ס.מ

 21:00 . 20:30 צורן קדימה מכבי - פרדסיה הפועל
 שעה 31/01/18 רביעי יום - 13 מחזור שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

 21:00 . 20:30 צורן קדימה מכבי - שומרון קרני. ס.מ
 20:30 . 20:30 פרדסיה ועלהפ - טייבה הפועל
 21:00 . 20:30 יהודה אבן. ס.מ - נתניה צפון אליצור
 20:30 . 19:30 יובל רעננה מכבי - השרון לב הפועל
 20:30 . 20:00 רעננה אליצור - עלי קלנסווה הפועל

 20:30 . 20:30 סבא כפר אליצור - שלום יונה כפר ר"בית
 שעה 07/02/18 רביעי יום - 14 מחזור השע 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

 20:30 . 20:30 שומרון קרני. ס.מ - סבא כפר אליצור
 20:30 . 20:30 שלום יונה כפר ר"בית - רעננה אליצור

 20:00 . 20:30 עלי קלנסווה הפועל - יובל רעננה מכבי
 19:30 . 21:00 השרון לב הפועל - יהודה אבן. ס.מ

 20:30 . 20:30 נתניה צפון אליצור - פרדסיה הפועל
 20:30 . 21:00 טייבה הפועל - צורן קדימה מכבי

 שעה 14/02/18 רביעי יום - 15 מחזור שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

 20:30 . 20:30 טייבה הפועל - שומרון קרני. ס.מ
 21:00 . 20:30 צורן קדימה מכבי - נתניה צפון אליצור
 20:30 . 19:30 פרדסיה ועלהפ - השרון לב הפועל
 21:00 . 20:00 יהודה אבן. ס.מ - עלי קלנסווה הפועל

 20:30 . 20:30 יובל רעננה מכבי - שלום יונה כפר ר"בית
 20:30 . 20:30 רעננה אליצור - סבא כפר אליצור

 שעה 21/02/18 רביעי יום - 16 מחזור שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

 20:30 . 20:30 שומרון קרני. ס.מ - רעננה אליצור
 20:30 . 20:30 סבא כפר אליצור - יובל רעננה מכבי

 20:30 . 21:00 שלום יונה כפר ר"בית - יהודה אבן. ס.מ
 20:00 . 20:30 עלי קלנסווה הפועל - פרדסיה הפועל
 19:30 . 21:00 השרון לב הפועל - צורן קדימה מכבי

 20:30 . 20:30 נתניה צפון אליצור - טייבה הפועל
 שעה 07/03/18 רביעי יום - 17 מחזור שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

 20:30 . 20:30 נתניה צפון אליצור - שומרון קרני. ס.מ
 20:30 . 19:30 טייבה הפועל - השרון לב הפועל
 21:00 . 20:00 צורן קדימה מכבי - עלי קלנסווה הפועל

 20:30 . 20:30 פרדסיה הפועל - שלום יונה כפר ר"בית
 21:00 . 20:30 יהודה אבן. ס.מ - סבא כפר אליצור
 20:30 . 20:30 יובל רעננה מכבי - רעננה אליצור
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 שעה 14/03/18 רביעי יום - 18 מחזור שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

 20:30 . 20:30 שומרון קרני. ס.מ - יובל רעננה מכבי
 20:30 . 21:00 רעננה אליצור - יהודה אבן. ס.מ

 20:30 . 20:30 סבא כפר אליצור - פרדסיה הפועל
 20:30 . 21:00 שלום יונה כפר ר"בית - צורן קדימה מכבי

 20:00 . 20:30 עלי קלנסווה הפועל - טייבה הפועל
 19:30 . 20:30 השרון לב הפועל - נתניה צפון אליצור

 שעה 21/03/18 רביעי יום - 19 מחזור שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

 19:30 . 20:30 השרון לב הפועל - שומרון קרני. ס.מ
 20:30 . 20:00 נתניה צפון אליצור - עלי קלנסווה הפועל

 20:30 . 20:30 טייבה הפועל - שלום יונה כפר ר"בית
 21:00 . 20:30 צורן קדימה מכבי - סבא כפר אליצור
 20:30 . 20:30 פרדסיה הפועל - רעננה אליצור

 21:00 . 20:30 יהודה אבן. ס.מ - יובל רעננה מכבי
 שעה 28/03/18 רביעי יום - 20 מחזור שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

 20:30 . 21:00 שומרון קרני. ס.מ - יהודה אבן. ס.מ
 20:30 . 20:30 יובל רעננה מכבי - פרדסיה הפועל
 20:30 . 21:00 רעננה אליצור - ןצור קדימה מכבי

 20:30 . 20:30 סבא כפר אליצור - טייבה הפועל
 20:30 . 20:30 שלום יונה כפר ר"בית - נתניה צפון אליצור
 20:00 . 19:30 עלי קלנסווה הפועל - השרון לב הפועל

 שעה 25/04/18 רביעי יום - 21 מחזור שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

 20:00 . 20:30 עלי קלנסווה הפועל - שומרון רניק. ס.מ
 19:30 . 20:30 השרון לב הפועל - שלום יונה כפר ר"בית

 20:30 . 20:30 נתניה צפון אליצור - סבא כפר אליצור
 20:30 . 20:30 טייבה הפועל - רעננה אליצור

 21:00 . 20:30 צורן קדימה מכבי - יובל רעננה מכבי
 20:30 . 21:00 פרדסיה הפועל - יהודה אבן. ס.מ

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 22 מחזור שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

 20:30 . 20:30 שומרון קרני. ס.מ - פרדסיה הפועל
 21:00 . 21:00 יהודה אבן. ס.מ - צורן קדימה מכבי

 20:30 . 20:30 יובל רעננה מכבי - טייבה הפועל
 20:30 . 20:30 רעננה אליצור - נתניה צפון אליצור
 20:30 . 19:30 סבא כפר אליצור - השרון לב הפועל
 20:30 . 20:00 שלום יונה כפר ר"בית - עלי קלנסווה הפועל
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 תקוה פתח-ב 14 ליגה
 שעה 24/01/18 רביעי יום - 12 מחזור שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - שפיים השרון הפועל
 20:30 . 21:00 עירוני רעננה מכבי - תקווה גני מכבי

 20:30 (16/10/17) 20:30 אורנית מכבי - עופר/שמואל. ג אליצור
 20:30 . 20:30 העין ראש עירוני - תקוה.ש/אורנית מכבי

 20:30 . 20:30 בארות מודיעין הפועל - תקוה פתח אליצור
 20:30 . 21:00 שומרון א.מ אליצור - ברנר ת"פ מכבי

 שעה 31/01/18 רביעי יום - 13 מחזור שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

  .  שומרון א.מ אליצור - חופשית
 21:00 . 20:30 ברנר ת"פ מכבי - בארות מודיעין הפועל
 20:30 . 20:30 תקוה פתח אליצור - העין ראש עירוני
 20:30 . 20:30 תקוה.ש/אורנית מכבי - אורנית מכבי
 20:30 . 20:30 עופר/שמואל. ג אליצור - עירוני רעננה מכבי

 21:00 . 21:00 תקווה גני מכבי - שפיים השרון הפועל
 שעה 07/02/18 רביעי יום - 14 מחזור שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - תקווה גני מכבי
 21:00 . 20:30 שפיים השרון הפועל - עופר/שמואל. ג אליצור

 20:30 . 20:30 עירוני רעננה מכבי - תקוה.ש/אורנית מכבי
 20:30 . 20:30 אורנית מכבי - תקוה פתח אליצור

 20:30 . 21:00 העין ראש עירוני - ברנר ת"פ מכבי
 20:30 . 20:30 בארות מודיעין הפועל - שומרון א.מ אליצור

 שעה 14/02/18 יעירב יום - 15 מחזור שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

  .  בארות מודיעין הפועל - חופשית
 20:30 . 20:30 שומרון א.מ אליצור - העין ראש עירוני
 21:00 . 20:30 ברנר ת"פ מכבי - אורנית מכבי
 20:30 . 20:30 תקוה פתח אליצור - עירוני רעננה מכבי

 20:30 . 21:00 תקוה.ש/אורנית מכבי - שפיים השרון הפועל
 20:30 . 21:00 עופר/שמואל. ג אליצור - תקווה גני מכבי

 שעה 21/02/18 רביעי יום - 16 מחזור שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - עופר/שמואל. ג אליצור
 21:00 . 20:30 תקווה גני מכבי - תקוה.ש/אורנית מכבי

 21:00 . 20:30 שפיים השרון הפועל - תקוה פתח אליצור
 20:30 . 21:00 עירוני רעננה מכבי - ברנר ת"פ בימכ

 20:30 . 20:30 אורנית מכבי - שומרון א.מ אליצור
 20:30 . 20:30 העין ראש עירוני - בארות מודיעין הפועל

 שעה 07/03/18 רביעי יום - 17 מחזור שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

  .  העין ראש עירוני - חופשית
 20:30 . 20:30 בארות מודיעין הפועל - תאורני מכבי
 20:30 . 20:30 שומרון א.מ אליצור - עירוני רעננה מכבי

 21:00 . 21:00 ברנר ת"פ מכבי - שפיים השרון הפועל
 20:30 . 21:00 תקוה פתח אליצור - תקווה גני מכבי

 20:30 . 20:30 תקוה.ש/אורנית מכבי - עופר/שמואל. ג אליצור
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 שעה 14/03/18 רביעי יום - 18 מחזור שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - תקוה.ש/אורנית מכבי
 20:30 . 20:30 עופר/שמואל. ג אליצור - תקוה פתח אליצור

 21:00 . 21:00 תקווה גני מכבי - ברנר ת"פ מכבי
 21:00 . 20:30 שפיים השרון הפועל - שומרון א.מ אליצור
 20:30 . 20:30 עירוני רעננה מכבי - בארות ודיעיןמ הפועל
 20:30 . 20:30 אורנית מכבי - העין ראש עירוני

 שעה 21/03/18 רביעי יום - 19 מחזור שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

  .  אורנית מכבי - חופשית
 20:30 . 20:30 העין ראש עירוני - עירוני רעננה מכבי

 20:30 . 21:00 בארות מודיעין הפועל - שפיים השרון הפועל
 20:30 . 21:00 שומרון א.מ אליצור - תקווה גני מכבי

 21:00 . 20:30 ברנר ת"פ מכבי - עופר/שמואל. ג אליצור
 20:30 . 20:30 תקוה פתח אליצור - תקוה.ש/אורנית מכבי

 שעה 28/03/18 רביעי יום - 20 מחזור שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - תקוה פתח אליצור
 20:30 . 21:00 תקוה.ש/אורנית מכבי - ברנר ת"פ מכבי

 20:30 . 20:30 עופר/שמואל. ג אליצור - שומרון א.מ אליצור
 21:00 . 20:30 תקווה גני מכבי - בארות מודיעין הפועל
 21:00 . 20:30 שפיים השרון הפועל - העין ראש עירוני
 20:30 . 20:30 עירוני רעננה מכבי - אורנית מכבי

 שעה 25/04/18 רביעי יום - 21 מחזור שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

  .  עירוני רעננה מכבי - חופשית
 20:30 . 21:00 אורנית מכבי - שפיים השרון הפועל
 20:30 . 21:00 העין ראש עירוני - תקווה גני מכבי

 20:30 . 20:30 בארות מודיעין ועלהפ - עופר/שמואל. ג אליצור
 20:30 . 20:30 שומרון א.מ אליצור - תקוה.ש/אורנית מכבי

 21:00 . 20:30 ברנר ת"פ מכבי - תקוה פתח אליצור
 שעה 01/05/18 שלישי יום - 22 מחזור שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - ברנר ת"פ מכבי
 20:30 . 20:30 תקוה פתח ראליצו - שומרון א.מ אליצור
 20:30 . 20:30 תקוה.ש/אורנית מכבי - בארות מודיעין הפועל
 20:30 . 20:30 עופר/שמואל. ג אליצור - העין ראש עירוני
 21:00 . 20:30 תקווה גני מכבי - אורנית מכבי
 21:00 . 20:30 שפיים השרון הפועל - עירוני רעננה מכבי
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 אביב תל-ב 15 ליגה
 שעה 24/01/18 רביעי יום - 12 מחזור שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

 21:00 . 21:00 סביון.ס.א - הצופים יפו הפועל
 19:30 . 20:30 בלאק גן רמת עירוני - גן רמת גבעתיים הפועל

 21:00 . 20:30 צבי כביר-תל מכבי - א"ת יהודה בני
 19:00 . 21:00 חנן כביר תל מכבי - כביר תל מכבי

 21:00 . 21:00 חולון אליצור - ג"ר יהלום. ס.מ
 20:30 . 20:00 אזור הפועל - יהודה אור ה.ל.ע

 שעה 31/01/18 רביעי יום - 13 מחזור שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

 20:30 . 21:00 אזור הפועל - סביון.ס.א
 20:00 . 21:00 יהודה אור ה.ל.ע - חולון אליצור

 21:00 . 19:00 ג"ר יהלום. ס.מ - חנן כביר תל מכבי
 21:00 . 21:00 כביר תל מכבי - צבי כביר-תל מכבי

 20:30 . 19:30 א"ת יהודה בני - בלאק גן רמת עירוני
 20:30 . 21:00 גן רמת גבעתיים הפועל - הצופים יפו הפועל

 שעה 07/02/18 רביעי יום - 14 מחזור שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

 21:00 . 20:30 סביון.ס.א - גן רמת גבעתיים הפועל
 21:00 . 20:30 הצופים יפו הפועל - א"ת יהודה בני

 19:30 . 21:00 בלאק גן רמת עירוני - כביר תל מכבי
 21:00 . 21:00 צבי כביר-תל מכבי - ג"ר יהלום. ס.מ
 19:00 . 20:00 חנן כביר תל מכבי - יהודה אור ה.ל.ע

 21:00 . 20:30 חולון אליצור - אזור עלהפו
 שעה 14/02/18 רביעי יום - 15 מחזור שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

 21:00 . 21:00 חולון אליצור - סביון.ס.א
 20:30 . 19:00 אזור הפועל - חנן כביר תל מכבי
 20:00 . 21:00 יהודה אור ה.ל.ע - צבי כביר-תל מכבי

 21:00 . 19:30 ג"ר יהלום. ס.מ - בלאק גן רמת עירוני
 21:00 . 21:00 כביר תל מכבי - הצופים יפו הפועל
 20:30 . 20:30 א"ת יהודה בני - גן רמת גבעתיים הפועל

 שעה 21/02/18 רביעי יום - 16 מחזור שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

 21:00 . 20:30 סביון.ס.א - א"ת יהודה בני
 20:30 . 21:00 גן רמת גבעתיים הפועל - ירכב תל מכבי

 21:00 . 21:00 הצופים יפו הפועל - ג"ר יהלום. ס.מ
 19:30 . 20:00 בלאק גן רמת עירוני - יהודה אור ה.ל.ע

 21:00 . 20:30 צבי כביר-תל מכבי - אזור הפועל
 19:00 . 21:00 חנן כביר תל מכבי - חולון אליצור

 שעה 07/03/18 רביעי יום - 17 מחזור שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

 19:00 . 21:00 חנן כביר תל מכבי - סביון.ס.א
 21:00 . 21:00 חולון אליצור - צבי כביר-תל מכבי

 20:30 . 19:30 אזור הפועל - בלאק גן רמת עירוני
 20:00 . 21:00 יהודה אור ה.ל.ע - הצופים יפו הפועל
 21:00 . 20:30 ג"ר יהלום. ס.מ - גן רמת גבעתיים הפועל

 21:00 . 20:30 כביר תל מכבי - א"ת יהודה בני

 

 

  



325 

 

 שעה 14/03/18 רביעי יום - 18 מחזור שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

 21:00 . 21:00 סביון.ס.א - כביר תל מכבי
 20:30 . 21:00 א"ת יהודה בני - ג"ר יהלום. ס.מ
 20:30 . 20:00 גן רמת גבעתיים עלהפו - יהודה אור ה.ל.ע

 21:00 . 20:30 הצופים יפו הפועל - אזור הפועל
 19:30 . 21:00 בלאק גן רמת עירוני - חולון אליצור

 21:00 . 19:00 צבי כביר-תל מכבי - חנן כביר תל מכבי
 שעה 21/03/18 רביעי יום - 19 מחזור שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

 21:00 . 21:00 צבי כביר-תל מכבי - סביון.ס.א
 19:00 . 19:30 חנן כביר תל מכבי - בלאק גן רמת עירוני
 21:00 . 21:00 חולון אליצור - הצופים יפו הפועל
 20:30 . 20:30 אזור הפועל - גן רמת גבעתיים הפועל

 20:00 . 20:30 יהודה אור ה.ל.ע - א"ת יהודה בני
 21:00 . 21:00 ג"ר יהלום. ס.מ - כביר תל מכבי

 שעה 28/03/18 רביעי יום - 20 מחזור שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

 21:00 . 21:00 סביון.ס.א - ג"ר יהלום. ס.מ
 21:00 . 20:00 כביר תל מכבי - יהודה אור ה.ל.ע

 20:30 . 20:30 א"ת יהודה בני - אזור הפועל
 20:30 . 21:00 גן רמת גבעתיים הפועל - חולון אליצור

 21:00 . 19:00 הצופים יפו הפועל - חנן כביר תל מכבי
 19:30 . 21:00 בלאק גן רמת עירוני - צבי כביר-תל מכבי

 שעה 25/04/18 רביעי יום - 21 מחזור שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

 19:30 . 21:00 בלאק גן רמת עירוני - סביון.ס.א
 21:00 . 21:00 צבי כביר-תל מכבי - הצופים יפו הפועל
 19:00 . 20:30 חנן כביר תל מכבי - גן רמת גבעתיים הפועל

 21:00 . 20:30 חולון אליצור - א"ת יהודה בני
 20:30 . 21:00 אזור הפועל - כביר תל מכבי

 20:00 . 21:00 יהודה אור ה.ל.ע - ג"ר יהלום. ס.מ
 שעה 01/05/18 שלישי יום - 22 מחזור שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

 21:00 . 20:00 סביון.ס.א - יהודה אור ה.ל.ע
 21:00 . 20:30 ג"ר יהלום. ס.מ - אזור הפועל
 21:00 . 21:00 כביר תל מכבי - חולון אליצור

 20:30 . 19:00 א"ת יהודה בני - חנן כביר תל מכבי
 20:30 . 21:00 גן רמת גבעתיים הפועל - צבי כביר-תל מכבי

 21:00 . 19:30 הצופים יפו הפועל - בלאק גן רמת עירוני
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 דן -' ב 16 ליגה
 שעה 24/01/18 רביעי יום - 12 מחזור שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - רוזן צ"ראשל מכבי
 21:00 . 20:30 השבעה.מ/אזור הפועל - שהם אליצור

 20:30 . 19:00 מערב רמלה אליצור - האקדמית כביר תל מכבי
 21:00 . 21:00 איתי  ציונה נס הפועל - סיוון כביר תל מכבי

 20:30 . 21:00 לציון ראשון אליצור - רפנאל בתיה.מז הפועל
 20:00 . 20:00 יעקב באר הפועל - ים בת אליצור

 שעה 31/01/18 רביעי יום - 13 מחזור שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

  .  יעקב באר הפועל - יתחופש
 20:00 . 20:30 ים בת אליצור - לציון ראשון אליצור
 21:00 . 21:00 רפנאל בתיה.מז הפועל - איתי  ציונה נס הפועל
 21:00 . 20:30 סיוון כביר תל מכבי - מערב רמלה אליצור
 כביר תל מכבי - השבעה.מ/אזור הפועל

 האקדמית
21:00 . 19:00 

 20:30 . 20:30 שהם אליצור - זןרו צ"ראשל מכבי
 שעה 07/02/18 רביעי יום - 14 מחזור שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - שהם אליצור
 20:30 . 19:00 רוזן צ"ראשל מכבי - האקדמית כביר תל מכבי
 21:00 . 21:00 השבעה.מ/אזור הפועל - סיוון כביר תל מכבי

 20:30 . 21:00 מערב רמלה אליצור - רפנאל בתיה.מז הפועל
 21:00 . 20:00 איתי  ציונה נס הפועל - ים בת אליצור
 20:30 . 20:00 לציון ראשון אליצור - יעקב באר הפועל

 שעה 14/02/18 רביעי יום - 15 מחזור שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

  .  לציון ראשון אליצור - חופשית
 20:00 . 21:00 יעקב באר הפועל - יאית  ציונה נס הפועל
 20:00 . 20:30 ים בת אליצור - מערב רמלה אליצור
 21:00 . 21:00 רפנאל בתיה.מז הפועל - השבעה.מ/אזור הפועל
 21:00 . 20:30 סיוון כביר תל מכבי - רוזן צ"ראשל מכבי

 19:00 . 20:30 האקדמית כביר תל מכבי - שהם אליצור
 שעה 21/02/18 רביעי יום - 16 מחזור שעה 15/11/17 יעירב יום - 5  מחזור

  .  חופשית - האקדמית כביר תל מכבי
 20:30 . 21:00 שהם אליצור - סיוון כביר תל מכבי

 20:30 . 21:00 רוזן צ"ראשל מכבי - רפנאל בתיה.מז הפועל
 21:00 . 20:00 השבעה.מ/אזור הפועל - ים בת אליצור
 20:30 . 20:00 מערב רמלה יצוראל - יעקב באר הפועל
 21:00 . 20:30 איתי  ציונה נס הפועל - לציון ראשון אליצור

 שעה 07/03/18 רביעי יום - 17 מחזור שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

  .  איתי  ציונה נס הפועל - חופשית
 20:30 . 20:30 לציון ראשון אליצור - מערב רמלה אליצור
 20:00 . 21:00 יעקב באר הפועל - השבעה.מ/אזור הפועל
 20:00 . 20:30 ים בת אליצור - רוזן צ"ראשל מכבי

 21:00 . 20:30 רפנאל בתיה.מז הפועל - שהם אליצור
 21:00 . 19:00 סיוון כביר תל מכבי - האקדמית כביר תל מכבי
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 שעה 14/03/18 רביעי יום - 18 מחזור שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - סיוון כביר תל מכבי
 כביר תל מכבי - רפנאל בתיה.מז הפועל

 האקדמית
21:00 . 19:00 

 20:30 . 20:00 שהם אליצור - ים בת אליצור
 20:30 . 20:00 רוזן צ"ראשל מכבי - יעקב באר הפועל
 21:00 . 20:30 השבעה.מ/אזור הפועל - לציון ראשון אליצור
 20:30 . 21:00 מערב רמלה אליצור - איתי  נהציו נס הפועל

 שעה 21/03/18 רביעי יום - 19 מחזור שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

  .  מערב רמלה אליצור - חופשית
 21:00 . 21:00 איתי  ציונה נס הפועל - השבעה.מ/אזור הפועל
 20:30 . 20:30 לציון ראשון אליצור - רוזן צ"ראשל מכבי

 20:00 . 20:30 יעקב באר הפועל - שהם צוראלי
 20:00 . 19:00 ים בת אליצור - האקדמית כביר תל מכבי
 21:00 . 21:00 רפנאל בתיה.מז הפועל - סיוון כביר תל מכבי

 שעה 28/03/18 רביעי יום - 20 מחזור שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - רפנאל בתיה.מז הפועל
 21:00 . 20:00 סיוון כביר תל מכבי - ים בת אליצור
 19:00 . 20:00 האקדמית כביר תל מכבי - יעקב באר הפועל
 20:30 . 20:30 שהם אליצור - לציון ראשון אליצור
 20:30 . 21:00 רוזן צ"ראשל מכבי - איתי  ציונה נס הפועל
 21:00 . 20:30 השבעה.מ/אזור הפועל - מערב רמלה אליצור

 שעה 25/04/18 רביעי יום - 21 מחזור שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

  .  השבעה.מ/אזור הפועל - חופשית
 20:30 . 20:30 מערב רמלה אליצור - רוזן צ"ראשל מכבי

 21:00 . 20:30 איתי  ציונה נס הפועל - שהם אליצור
 20:30 . 19:00 לציון ראשון אליצור - האקדמית כביר תל מכבי

 20:00 . 21:00 יעקב באר הפועל - סיוון כביר תל בימכ
 20:00 . 21:00 ים בת אליצור - רפנאל בתיה.מז הפועל

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 22 מחזור שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - ים בת אליצור
 21:00 . 20:00 רפנאל בתיה.מז הפועל - יעקב באר הפועל
 21:00 . 20:30 סיוון כביר תל מכבי - לציון שוןרא אליצור
 19:00 . 21:00 האקדמי כביר תל מכבי - איתי  ציונה נס הפועל
 20:30 . 20:30 שהם אליצור - מערב רמלה אליצור
 20:30 . 21:00 רוזן צ"ראשל מכבי - השבעה.מ/אזור הפועל
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 מרכז -' ב 17 ליגה
 שעה 24/01/18 רביעי יום - 12 מחזור עהש 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

 21:00 (16/10/17) 20:30 ברנר הפועל - גזר הפועל
 21:00 . 21:00 נחום גדרה מכבי - יבנה יוחנן אליצור
 20:30 . 21:00 אחיסמ/מודיעין הפועל - ליונס ציונה נס הפועל
 21:00 . 20:30 רחובות אליצור - לפיד מודיעין.ח הפועל
 20:30 . 20:30 לוד אליצור - אורן יןמודיע הפועל
 21:00 . 21:00 עקרון קרית הפועל - חשמונאים אליצור

 שעה 31/01/18 רביעי יום - 13 מחזור שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

 21:00 . 21:00 עקרון קרית הפועל - ברנר הפועל
 21:00 . 20:30 חשמונאים אליצור - לוד אליצור
 20:30 . 21:00 אורן מודיעין הפועל - תרחובו אליצור
 20:30 . 20:30 לפי מודיעין.ח הפועל - אחיסמך/מודיעין הפועל
 21:00 . 21:00 ליונס ציונה נס הפועל - נחום גדרה מכבי

 21:00 . 20:30 יבנה יוחנן אליצור - גזר הפועל
 שעה 07/02/18 רביעי יום - 14 מחזור שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

 21:00 . 21:00 ברנר הפועל - יבנה יוחנן אליצור
 20:30 . 21:00 גזר הפועל - ליונס ציונה נס הפועל
 21:00 . 20:30 נחום גדרה מכבי - לפיד מודיעין.ח הפועל
 20:30 . 20:30 אחיסמך/מודיעין הפועל - אורן מודיעין הפועל
 21:00 . 21:00 רחובות אליצור - חשמונאים אליצור
 20:30 . 21:00 לוד אליצור - עקרון קרית הפועל

 שעה 14/02/18 רביעי יום - 15 מחזור שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

 20:30 . 21:00 לוד אליצור - ברנר הפועל
 21:00 . 21:00 עקרון קרית הפועל - רחובות אליצור
 21:00 . 20:30 חשמונאים אליצור - אחיסמך/מודיעין הפועל
 20:30 . 21:00 אורן מודיעין הפועל - נחום גדרה מכבי

 20:30 . 20:30 לפיד מודיעין.ח הפועל - גזר הפועל
 21:00 . 21:00 ליונס ציונה נס הפועל - יבנה יוחנן אליצור

 שעה 21/02/18 רביעי יום - 16 מחזור שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

 21:00 . 21:00 נרבר הפועל - ליונס ציונה נס הפועל
 21:00 . 20:30 יבנה יוחנן אליצור - לפיד מודיעין.ח הפועל
 20:30 . 20:30 גזר הפועל - אורן מודיעין הפועל
 21:00 . 21:00 נחום גדרה מכבי - חשמונאים אליצור
 20:30 . 21:00 אחיסמך/מודיעין הפועל - עקרון קרית הפועל
 21:00 . 20:30 רחובות אליצור - לוד אליצור

 שעה 07/03/18 רביעי יום - 17 מחזור שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

 21:00 . 21:00 רחובות אליצור - ברנר הפועל
 20:30 . 20:30 לוד אליצור - אחיסמך/מודיעין הפועל
 21:00 . 21:00 עקרון קרית הפועל - נחום גדרה מכבי

 21:00 . 20:30 חשמונאים אליצור - גזר הפועל
 20:30 . 21:00 אורן מודיעין הפועל - יבנה יוחנן אליצור
 20:30 . 21:00 לפי מודיעין.ח הפועל - ליונס ציונה נס הפועל
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 שעה 14/03/18 רביעי יום - 18 מחזור שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

 21:00 . 20:30 ברנר הפועל - לפיד מודיעין.ח הפועל
 21:00 . 20:30 ליונס ציונה נס הפועל - ןאור מודיעין הפועל
 21:00 . 21:00 יבנה יוחנן אליצור - חשמונאים אליצור
 20:30 . 21:00 גזר הפועל - עקרון קרית הפועל
 21:00 . 20:30 נחום גדרה מכבי - לוד אליצור
 20:30 . 21:00 אחיסמך/מודיעין הפועל - רחובות אליצור

 שעה 21/03/18 רביעי יום - 19 מחזור שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

 20:30 . 21:00 אחיסמך/מודיעין הפועל - ברנר הפועל
 21:00 . 21:00 רחובות אליצור - נחום גדרה מכבי

 20:30 . 20:30 לוד אליצור - גזר הפועל
 21:00 . 21:00 עקרון קרית הפועל - יבנה יוחנן אליצור
 21:00 . 21:00 חשמונאים ראליצו - ליונס ציונה נס הפועל
 20:30 . 20:30 אורן מודיעין הפועל - לפיד מודיעין.ח הפועל

 שעה 28/03/18 רביעי יום - 20 מחזור שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

 21:00 . 20:30 ברנר הפועל - אורן מודיעין הפועל
 20:30 . 21:00 לפיד מודיעין.ח הפועל - חשמונאים אליצור

 21:00 . 21:00 ליונס ציונה נס הפועל - עקרון קרית עלהפו
 21:00 . 20:30 יבנה יוחנן אליצור - לוד אליצור
 20:30 . 21:00 גזר הפועל - רחובות אליצור
 21:00 . 20:30 נחום גדרה מכבי - אחיסמך/מודיעין הפועל

 שעה 25/04/18 רביעי יום - 21 מחזור שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

 21:00 . 21:00 נחום גדרה מכבי - ברנר הפועל
 20:30 . 20:30 אחיסמך/מודיעין הפועל - גזר הפועל
 21:00 . 21:00 רחובות אליצור - יבנה יוחנן אליצור
 20:30 . 21:00 לוד אליצור - ליונס ציונה נס הפועל
 21:00 . 20:30 עקרון קרית הפועל - לפיד מודיעין.ח הפועל
 21:00 . 20:30 חשמונאים אליצור - אורן ודיעיןמ הפועל

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 22 מחזור שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

 21:00 . 21:00 ברנר הפועל - חשמונאים אליצור
 20:30 . 21:00 אורן מודיעין הפועל - עקרון קרית הפועל
 20:30 . 20:30 לפיד מודיעין.ח הפועל - לוד אליצור
 21:00 . 21:00 ליונס ציונה נס הפועל - רחובות אליצור
 21:00 . 20:30 יבנה יוחנן אליצור - אחיסמך/מודיעין הפועל
 20:30 . 21:00 גזר הפועל - נחום גדרה מכבי
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 ירושלים -' ב 18 ליגה
 שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

 20:30 . 20:30 ציון.מ ירושלים הפועל - אפרת/עציון.ג אליצור
 20:30 . 21:00 יהודה הרי הפועל - ירושלים הפיסגה הפועל
 20:30 . 20:30 ירושלים ר"בית - ירושלים אליצור
 21:00 . 20:30 זאב.ג ירושלים אליצור - יהודה מטה הפועל

 שעה 27/12/17 יעירב יום - 9  מחזור שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

 20:30 . 21:00 ירושלים ר"בית - זאב.ג ירושלים אליצור
 20:30 . 20:30 ירושלים אליצור - יהודה הרי הפועל
 21:00 . 20:30 ירושלי הפיסגה הפועל - ציון.מ ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 אפרת/עציון.ג אליצור - יהודה מטה הפועל

 שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

 21:00 . 20:30 זאב.ג ירושלים אליצור - אפרת/עציון.ג אליצור
 20:30 . 21:00 יהודה מטה הפועל - ירושלים הפיסגה הפועל
 20:30 . 20:30 ציון.מ ירושלים הפועל - ירושלים אליצור

 20:30 . 20:30 יהודה הרי הפועל - ירושלים ר"בית
 שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  זורמח

 20:30 . 21:00 יהודה הרי הפועל - זאב.ג ירושלים אליצור
 20:30 . 20:30 ירושלים ר"בית - ציון.מ ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 ירושלים אליצור - יהודה מטה הפועל
 21:00 . 20:30 ירושלים הפיסגה הפועל - אפרת/עציון.ג אליצור

 שעה 17/01/18 רביעי יום - 12 מחזור שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

 21:00 . 21:00 זא.ג ירושלים אליצור - ירושלים הפיסגה הפועל
 20:30 . 20:30 אפרת/עציון.ג אליצור - ירושלים אליצור

 20:30 . 20:30 יהודה מטה הפועל - ירושלים ר"בית
 20:30 . 20:30 ציון.מ ירושלים הפועל - יהודה ריה הפועל

 שעה 24/01/18 רביעי יום - 13 מחזור שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

 20:30 . 21:00 ציו.מ ירושלים הפועל - זאב.ג ירושלים אליצור
 20:30 . 20:30 יהודה הרי הפועל - יהודה מטה הפועל
 20:30 . 20:30 יםירושל ר"בית - אפרת/עציון.ג אליצור
 20:30 . 21:00 ירושלים אליצור - ירושלים הפיסגה הפועל

 שעה 31/01/18 רביעי יום - 14 מחזור שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

 21:00 . 20:30 זאב.ג ירושלים אליצור - ירושלים אליצור
 21:00 . 20:30 ירושלים הפיסגה הפועל - ירושלים ר"בית

 20:30 . 20:30 אפרת/עציון.ג אליצור - הודהי הרי הפועל
 20:30 . 20:30 יהודה מטה הפועל - ציון.מ ירושלים הפועל

 

 

 

 

  



331 

 

 18סבוב שלישי: ליגה ב' ירושלים, 
 

 28/02/18: יום רביעי 15מחזור 
 7מקום  – 2מקום 
 6מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 
 8מקום  – 1מקום 

 
 807/03/1: יום רביעי 16מחזור 

 5מקום  –  8מקום 
 3מקום  – 7מקום 
 2מקום  – 1מקום 
 4מקום  – 6מקום 

 
 14/03/18: יום רביעי 17מחזור 

 8מקום  – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 7מקום  – 4מקום 
 6מקום  – 5מקום 

 
 21/03/18: יום רביעי 18מחזור 

 6מקום  –  8מקום 
 5מקום  – 7מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 28/03/18: יום רביעי 19מחזור 

 8מקום  – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 
 7מקום  – 6מקום 

 
 25/04/18: יום רביעי 20מקום 

 7מקום  – 8מקום 
 6מקום  – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 01/05/18: יום רביעי 21מחזור 

 8מקום   – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 6מקום 
 1מקום  – 7מקום 
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 דרום -' ב 19 ליגה
 שעה 24/01/18 רביעי יום - 12 מחזור שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

 20:30 . 20:30 גיטיס שדרות מכבי - מלאכי קרית הפועל
 20:30 . 20:00 לכיש הפועל - הנגב.ש/ניצנים הפועל
 20:30 . 20:00 אשדוד אליצור - גדרות הפועל
 20:30 (16/10/17) 20:30 שורק נחל אליצור - חדשים אשדוד אליצור

 20:30 . 20:30 יבנה חבל אליצור - אשדוד ביתר
 20:30 . 20:00 קורטוש טוביה.ב הפועל - אשדוד הפועל

 שעה 31/01/18 רביעי יום - 13 מחזור שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

 20:30 . 20:30 קורטוש יהטוב.ב הפועל - גיטיס שדרות מכבי
 20:00 . 20:30 אשדוד הפועל - יבנה חבל אליצור
 20:30 . 20:30 אשדוד ביתר - שורק נחל אליצור
 20:30 . 20:30 חדשים אשדוד אליצור - אשדוד אליצור
 20:00 . 20:30 גדרות הפועל - לכיש הפועל
 20:00 . 20:30 הנגב.ש/ניצנים הפועל - מלאכי קרית הפועל

 שעה 07/02/18 רביעי יום - 14 מחזור שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

 20:30 . 20:00 גיטיס שדרות מכבי - הנגב.ש/ניצנים הפועל
 20:30 . 20:00 מלאכי קרית הפועל - גדרות הפועל
 20:30 . 20:30 לכיש הפועל - חדשים אשדוד אליצור

 20:30 . 20:30 אשדוד אליצור - אשדוד ביתר
 20:30 . 20:00 שורק נחל אליצור - אשדוד הפועל
 20:30 . 20:30 יבנה חבל אליצור - קורטוש טוביה.ב הפועל

 שעה 14/02/18 רביעי יום - 15 מחזור שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

 20:30 . 20:30 יבנה חבל אליצור - גיטיס שדרות מכבי
 20:30 . 20:30 ושקורט טוביה.ב הפועל - שורק נחל אליצור
 20:00 . 20:30 אשדוד הפועל - אשדוד אליצור
 20:30 . 20:30 אשדוד ביתר - לכיש הפועל
 20:30 . 20:30 חדשים אשדוד אליצור - מלאכי קרית הפועל
 20:00 . 20:00 גדרות הפועל - הנגב.ש/ניצנים הפועל

 שעה 21/02/18 רביעי יום - 16 מחזור שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

 20:30 . 20:00 גיטיס שדרות מכבי - גדרות הפועל
 20:00 . 20:30 הנגב.ש/ניצנים הפועל - חדשים אשדוד אליצור

 20:30 . 20:30 מלאכי קרית הפועל - אשדוד ביתר
 20:30 . 20:00 לכיש הפועל - אשדוד הפועל
 20:30 . 20:30 אשדוד אליצור - קורטוש טוביה.ב הפועל

 20:30 . 20:30 שורק נחל אליצור - יבנה חבל וראליצ
 שעה 07/03/18 רביעי יום - 17 מחזור שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

 20:30 . 20:30 שורק נחל אליצור - גיטיס שדרות מכבי
 20:30 . 20:30 יבנה חבל אליצור - אשדוד אליצור
 20:30 . 20:30 קורטוש טוביה.ב הפועל - לכיש הפועל
 20:00 . 20:30 אשדוד הפועל - מלאכי קרית הפועל
 20:30 . 20:00 אשדוד ביתר - הנגב.ש/ניצנים הפועל
 20:30 . 20:00 חדשים אשדוד אליצור - גדרות הפועל
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 שעה 14/03/18 רביעי יום - 18 מחזור שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

 20:30 . 20:30 גיטיס שדרות מכבי - חדשים אשדוד אליצור
 20:00 . 20:30 גדרות הפועל - אשדוד ביתר

 20:00 . 20:00 הנגב.ש/ניצנים הפועל - אשדוד הפועל
 20:30 . 20:30 מלאכי קרית הפועל - קורטוש טוביה.ב הפועל
 20:30 . 20:30 לכיש הפועל - יבנה חבל אליצור
 20:30 . 20:30 אשדוד אליצור - שורק נחל אליצור

 שעה 21/03/18 רביעי יום - 19 מחזור שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

 20:30 . 20:30 אשדוד אליצור - גיטיס שדרות מכבי
 20:30 . 20:30 שורק נחל אליצור - לכיש הפועל
 20:30 . 20:30 יבנה חבל אליצור - מלאכי קרית הפועל
 20:30 . 20:00 קורטוש טוביה.ב הפועל - הנגב.ש/ניצנים הפועל
 20:00 . 20:00 אשדוד הפועל - גדרות הפועל
 20:30 . 20:30 אשדוד ביתר - חדשים אשדוד אליצור

 שעה 28/03/18 רביעי יום - 20 מחזור שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

 20:30 . 20:30 גיטיס שדרות מכבי - אשדוד ביתר
 20:30 . 20:00 חדשים אשדוד אליצור - אשדוד הפועל

 20:00 . 20:30 גדרות הפועל - קורטוש טוביה.ב פועלה
 20:00 . 20:30 הנגב.ש/ניצנים הפועל - יבנה חבל אליצור
 20:30 . 20:30 מלאכי קרית הפועל - שורק נחל אליצור
 20:30 . 20:30 לכיש הפועל - אשדוד אליצור

 שעה 25/04/18 רביעי יום - 21 מחזור שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

 20:30 . 20:30 לכיש הפועל - גיטיס שדרות מכבי
 20:30 . 20:30 אשדוד אליצור - מלאכי קרית הפועל
 20:30 . 20:00 שורק נחל אליצור - הנגב.ש/ניצנים הפועל
 20:30 . 20:00 יבנה חבל אליצור - גדרות הפועל
 20:30 . 20:30 קורטוש טוביה.ב הפועל - חדשים אשדוד אליצור

 20:00 . 20:30 אשדוד הפועל - אשדוד רבית
 שעה 01/05/18 שלישי יום - 22 מחזור שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

 20:30 . 20:00 גיטיס שדרות מכבי - אשדוד הפועל
 20:30 . 20:30 אשדוד ביתר - קורטוש טוביה.ב הפועל
 20:30 . 20:30 חדשים אשדוד אליצור - יבנה חבל אליצור

 20:00 . 20:30 גדרות הפועל - שורק נחל צוראלי
 20:00 . 20:30 הנגב.ש/ניצנים הפועל - אשדוד אליצור
 20:30 . 20:30 מלאכי קרית הפועל - לכיש הפועל
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 נגב -' ב 20 ליגה
 שעה 24/01/18 רביעי יום - 12 מחזור שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

 19:00 . 20:30 נהדימו הפועל - חברון הר אליצור
 20:30 . 20:30 אופקים הפועל - עומר הפועל
 20:30 . 20:30 ירוחם מכבי - אשכול הפועל
 20:30 . 20:30 נגב שדות מכבי - שמעון בני הפועל
 20:30 . 20:30 הנגב שער הפועל - הנגב רמת הפועל
 20:00 . 20:30 נתיבות הפועל - מיתר הפועל

 שעה 31/01/18 רביעי יום - 13 מחזור שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

 20:00 . 20:30 נתיבות הפועל - אופקים הפועל
 20:30 . 20:30 מיתר הפועל - הנגב שער הפועל
 20:30 . 20:30 הנגב רמת הפועל - נגב שדות מכבי
 20:30 . 20:30 שמעון בני הפועל - ירוחם מכבי

 20:30 . 20:30 אשכול הפועל - חברון הר אליצור
 19:00 . 20:30 דימונה הפועל - עומר הפועל

 שעה 07/02/18 רביעי יום - 14 מחזור שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

 20:30 . 19:00 אופקים הפועל - דימונה הפועל
 20:30 . 20:30 עומר הפועל - אשכול הפועל
 20:30 . 20:30 חברון הר אליצור - שמעון בני הפועל

 20:30 . 20:30 ירוחם מכבי - הנגב רמת ועלהפ
 20:30 . 20:30 נגב שדות מכבי - מיתר הפועל
 20:30 . 20:00 הנגב שער הפועל - נתיבות הפועל

 שעה 14/02/18 רביעי יום - 15 מחזור שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

 20:30 . 20:30 הנגב שער הפועל - אופקים הפועל
 20:00 . 20:30 נתיבות הפועל - נגב שדות מכבי
 20:30 . 20:30 מיתר הפועל - ירוחם מכבי

 20:30 . 20:30 הנגב רמת הפועל - חברון הר אליצור
 20:30 . 20:30 שמעון בני הפועל - עומר הפועל
 20:30 . 19:00 אשכול הפועל - דימונה הפועל

 שעה 21/02/18 ירביע יום - 16 מחזור שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

 20:30 . 20:30 אופקים הפועל - אשכול הפועל
 19:00 . 20:30 דימונה הפועל - שמעון בני הפועל
 20:30 . 20:30 עומר הפועל - הנגב רמת הפועל
 20:30 . 20:30 חברון הר אליצור - מיתר הפועל
 20:30 . 20:00 ירוחם מכבי - נתיבות הפועל
 20:30 . 20:30 נגב ותשד מכבי - הנגב שער הפועל

 שעה 07/03/18 רביעי יום - 17 מחזור שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

 20:30 . 20:30 נגב שדות מכבי - אופקים הפועל
 20:30 . 20:30 הנגב שער הפועל - ירוחם מכבי

 20:00 . 20:30 נתיבות הפועל - חברון הר אליצור
 20:30 . 20:30 מיתר הפועל - עומר הפועל
 20:30 . 19:00 הנגב רמת הפועל - דימונה הפועל
 20:30 . 20:30 שמעון בני הפועל - אשכול הפועל
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 שעה 14/03/18 רביעי יום - 18 מחזור שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

 20:30 . 20:30 אופקים הפועל - שמעון בני הפועל
 20:30 . 20:30 אשכול הפועל - הנגב רמת הפועל
 19:00 . 20:30 דימונה הפועל - מיתר הפועל
 20:30 . 20:00 עומר הפועל - נתיבות הפועל
 20:30 . 20:30 חברון הר אליצור - הנגב שער הפועל
 20:30 . 20:30 ירוחם מכבי - נגב שדות מכבי

 שעה 21/03/18 רביעי יום - 19 מחזור שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

 20:30 . 20:30 ירוחם מכבי - םאופקי הפועל
 20:30 . 20:30 נגב שדות מכבי - חברון הר אליצור
 20:30 . 20:30 הנגב שער הפועל - עומר הפועל
 20:00 . 19:00 נתיבות הפועל - דימונה הפועל
 20:30 . 20:30 מיתר הפועל - אשכול הפועל
 20:30 . 20:30 הנגב רמת הפועל - שמעון בני הפועל

 שעה 28/03/18 רביעי יום - 20 מחזור שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

 20:30 . 20:30 אופקים הפועל - הנגב רמת הפועל
 20:30 . 20:30 שמעון בני הפועל - מיתר הפועל
 20:30 . 20:00 אשכול הפועל - נתיבות הפועל
 19:00 . 20:30 דימונה הפועל - הנגב שער הפועל
 20:30 . 20:30 עומר הפועל - נגב שדות מכבי
 20:30 . 20:30 חברון הר אליצור - ירוחם מכבי

 שעה 25/04/18 רביעי יום - 21 מחזור שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

 20:30 . 20:30 חברון הר אליצור - אופקים הפועל
 20:30 . 20:30 ירוחם מכבי - עומר הפועל
 20:30 . 19:00 נגב שדות מכבי - דימונה הפועל
 20:30 . 20:30 הנגב שער הפועל - אשכול הפועל
 20:00 . 20:30 נתיבות הפועל - שמעון בני הפועל
 20:30 . 20:30 מיתר הפועל - הנגב רמת הפועל

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 22 מחזור שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

 20:30 . 20:30 אופקים הפועל - מיתר הפועל
 20:30 . 20:00 הנגב רמת הפועל - נתיבות פועלה

 20:30 . 20:30 שמעון בני הפועל - הנגב שער הפועל
 20:30 . 20:30 אשכול הפועל - נגב שדות מכבי
 19:00 . 20:30 דימונה הפועל - ירוחם מכבי

 20:30 . 20:30 עומר הפועל - חברון הר אליצור
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 נשים על ליגת 52 ליגה
 שעה 11/12/17 שני יום - 10 מחזור שעה 16/10/17 שני יום - 1  מחזור

 19:00 . 19:00 נשים אשדוד מכבי - הרצליה בני
 19:00 . 19:00 עירוני ראשלצ הפועל - רוני ת"פ הפועל
 19:00 . 19:00 רמלה דוד נוה אליצור - רעננה מכבי
 19:00 . 19:00 חולון אליצור - חן רמת מכבי

 19:00 . 19:00 השרון רמת. ס.א - וניקציונטר יהודה בני
 שעה 18/12/17 שני יום - 11 מחזור שעה 23/10/17 שני יום - 2  מחזור

 19:00 . 19:00 השרון רמת. ס.א - נשים אשדוד מכבי
 19:00 . 19:00 ציונטרוניק יהודה בני - חולון אליצור
 19:00 . 19:00 חן רמת מכבי - רמלה דוד נוה אליצור
 19:00 . 19:00 רעננה מכבי - עירוני ראשלצ הפועל

 19:00 . 19:00 רוני ת"פ הפועל - הרצליה בני
 שעה 21/12/17 חמישי יום - 12 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 3  מחזור

 19:00 . 19:00 נשים אשדוד מכבי - רוני ת"פ הפועל
 19:00 . 19:00 הרצליה בני - רעננה מכבי
 19:00 . 19:00 עירוני ראשלצ ועלהפ - חן רמת מכבי

 19:00 . 19:00 רמלה דוד נוה אליצור - ציונטרוניק יהודה בני
 19:00 . 19:00 חולון אליצור - השרון רמת. ס.א

 שעה 25/12/17 שני יום - 13 מחזור שעה 30/10/17 שני יום - 4  מחזור

 19:00 . 19:00 חולון אליצור - נשים אשדוד מכבי
 19:00 . 19:00 השרון רמת. ס.א - רמלה דוד נוה אליצור
 19:00 . 19:00 ציונטרוניק יהודה בני - עירוני ראשלצ הפועל

 19:00 . 19:00 חן רמת מכבי - הרצליה בני
 19:00 . 19:00 רעננה מכבי - רוני ת"פ הפועל

 שעה 01/01/18 שני יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 19:00 . 19:00 נשים אשדוד מכבי - ננהרע מכבי
 19:00 . 19:00 רוני ת"פ הפועל - חן רמת מכבי

 19:00 . 19:00 הרצליה בני - ציונטרוניק יהודה בני
 19:00 . 19:00 עירוני ראשלצ הפועל - השרון רמת. ס.א

 19:00 . 19:00 רמלה דוד נוה אליצור - חולון אליצור
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 שעה 04/01/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 20/11/17 שני יום - 6  מחזור

 19:00 . 19:00 רמלה דוד נוה אליצור - נשים אשדוד מכבי
 19:00 . 19:00 חולון אליצור - עירוני ראשלצ הפועל

 19:00 . 19:00 השרון רמת. ס.א - הרצליה בני
 19:00 . 19:00 ציונטרוניק יהודה בני - רוני ת"פ הפועל
 19:00 . 19:00 חן רמת מכבי - רעננה מכבי

 שעה 08/01/18 שני יום - 16 מחזור שעה 27/11/17 שני יום - 7  מחזור

 19:00 . 19:00 נשים אשדוד מכבי - חן רמת מכבי
 19:00 . 19:00 רעננה מכבי - ציונטרוניק יהודה בני

 19:00 . 19:00 רוני ת"פ הפועל - השרון רמת. ס.א
 19:00 . 19:00 ליההרצ בני - חולון אליצור
 19:00 . 19:00 עירוני ראשלצ הפועל - רמלה דוד נוה אליצור

 שעה 15/01/18 שני יום - 17 מחזור שעה 04/12/17 שני יום - 8  מחזור

 19:00 . 19:00 עירוני ראשלצ הפועל - נשים אשדוד מכבי
 19:00 . 19:00 רמלה דוד נוה אליצור - הרצליה בני

 19:00 . 19:00 חולון אליצור - רוני ת"פ הפועל
 19:00 . 19:00 השרון רמת. ס.א - רעננה מכבי
 19:00 . 19:00 ציונטרוניק יהודה בני - חן רמת מכבי

 שעה 22/01/18 שני יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 19:00 . 19:00 נשים אשדוד מכבי - ציונטרוניק יהודה בני
 19:00 . 19:00 חן רמת מכבי - ןהשרו רמת. ס.א

 19:00 . 19:00 רעננה מכבי - חולון אליצור
 19:00 . 19:00 רוני ת"פ הפועל - רמלה דוד נוה אליצור
 19:00 . 19:00 הרצליה בני - עירוני ראשלצ הפועל
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 בית עליון –ליגת על נשים 
 29/01/18: יום שני 19 מחזור

 6מקום   – 1מקום  

 5קום מ – 2מקום  

 4מקום  – 3מקום  

 

 19/02/18: יום שני 20מחזור 

 4מקום     – 6מקום 

 3מקום   – 5מקום 

 2מקום   – 1מקום 

 

 26/02/18: יום שני 21מחזור 

 6מקום  – 2מקום 

 1מקום  – 3מקום 

 5מקום  – 4מקום 

 

 12/03/18: יום שני 22מחזור 

 5מקום  – 6מקום 

 4מקום  – 1מקום 

 3מקום  – 2מקום 

 

 15/03/18: יום חמישי 23מחזור 

 6מקום  – 3מקום 

 2מקום  – 4מקום 

 1מקום  – 5מקום 

 

 .הקבוצות גוררות עימן את כל הנקודות והתוצאות מהליגה הרגילה 
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 בית תחתון –ליגה על נשים 
 

 29/01/18: יום שני 19 מחזור

 9מקום  – 7מקום 

 10מקום  – 8מקום 

 

 19/02/18: יום שני 20מחזור 

 10מקום  – 9ם מקו

 8מקום  – 7מקום 

 

 26/02/18: יום שני 21מחזור 

 9מקום    – 8מקום 

 7מקום  – 10מקום 

 

 

 

 .הקבוצות גוררות עימן את כל הנקודות והתוצאות מהליגה הרגילה 
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 גמר סל –ליגת על נשים 

 

 26/03/18י יום שנ 22/03/18יום חמישי            19/03/18סבוב א': חצי גמר: יום שני 

 01/04/18יום ראשון              29/03/18יום חמישי 

    

 4מקום -1ום מק.1

 3מקום -2מקום .2

 

 12/04/18יום חמישי  09/04/18יום שני            04/04/18יום רביעי      סבוב ב':  גמר: 

 23/04/18יום שני                    16/04/18יום שני 

  2מנצח משחק    -   1חק .   מנצח מש3    

 

 

  הקבוצה הבכירה בדירוג הליגה תארח את המשחק הראשון, השלישי והחמישי
)במידת הצורך( והקבוצה השניה תארח את המשחק השני והרביעי )במידת 

הקבוצה שתנצח במספר הרב יותר של משחקים, מתוך חמישה, תוכרז  הצורך(.
כו ברציפות, במידה ומשחקי כמנצחת בסדרת המשחקים.משחקי הגמר סל ייער

חצי הגמר יסתיימו בהכרעה מוקדמת יוקדמו, באופן אוטומטי, מועדי המשחקים 
 בהמשך משחקי הגמר סל.

 

 

 

 

 

 



341 

 

 נשים לאומית 53 ליגה
 שעה 23/01/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 19:30 . 18:30 כביר תל מכבי - צפת עליון גליל הפועל
 20:30 . 20:30 חיפה מכבי - סבא כפר הפועל
 19:00 . 20:00 וינגייט אקדמיית - כאוכב הפועל
 20:30 . 20:00 לציון ראשון הפועל - טוביה באר הפועל
 20:00 . 20:30 תקוה פתח הפועל - קרן גלבוע הפועל
 19:00 . 20:00 מעגן/זכרון הפועל - אביב תל אליצור

 21:00 . 19:30 גל השרון רמת. ס.א - ירושלים א"אס
 שעה 30/01/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 21:00 . 19:30 גל השרון רמת. ס.א - כביר תל מכבי
 19:30 . 19:00 ירושלים א"אס - מעגן/זכרון הפועל
 20:00 . 20:00 אביב תל אליצור - תקוה פתח הפועל
 20:30 . 20:30 קרן גלבוע הפועל - וןלצי ראשון הפועל

 20:00 . 19:00 טוביה באר הפועל - וינגייט אקדמיית
 20:00 . 20:30 כאוכב הפועל - חיפה מכבי

 20:30 . 19:30 סבא כפר הפועל - צפת עליון גליל הפועל
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 3  מחזור

 19:30 . 20:30 כביר תל מכבי - באס כפר הפועל
 18:30 . 20:00 צפת עליון גליל הפועל - כאוכב הפועל
 20:30 . 20:00 חיפה מכבי - טוביה באר הפועל
 19:00 . 20:30 וינגייט אקדמיית - קרן גלבוע הפועל
 20:30 . 20:00 לציון ראשון הפועל - אביב תל אליצור

 20:00 . 19:30 תקוה פתח הפועל - ירושלים א"אס
 19:00 . 21:00 מעגן/זכרון הפועל - גל השרון רמת. ס.א

 שעה 13/02/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 19:00 . 19:30 מעגן/זכרון הפועל - כביר תל מכבי
 21:00 . 20:00 גל השרון רמת. ס.א - תקוה פתח הפועל
 19:30 . 20:30 ירושלים א"אס - לציון ראשון הפועל

 20:00 . 19:00 אביב תל אליצור - וינגייט אקדמיית
 20:30 . 20:30 קרן גלבוע הפועל - חיפה מכבי

 20:00 . 18:30 טוביה באר הפועל - צפת עליון גליל הפועל
 20:00 . 20:30 כאוכב הפועל - סבא כפר הפועל

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 19:30 . 20:00 כביר תל מכבי - כאוכב הפועל
 20:30 . 20:00 סבא כפר הפועל - טוביה באר הפועל
 18:30 . 20:30 צפת עליון גליל הפועל - קרן גלבוע הפועל
 20:30 . 20:00 חיפה מכבי - אביב תל אליצור

 19:00 . 19:30 וינגייט אקדמיית - ירושלים א"אס
 20:30 . 21:00 לציון ראשון הפועל - גל השרון רמת. ס.א

 20:00 . 19:00 תקוה פתח הפועל - מעגן/זכרון הפועל
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 שעה 06/03/18 שלישי יום - 19 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 6  מחזור

 20:00 . 19:30 תקוה פתח הפועל - כביר תל מכבי
 19:00 . 20:30 מעגן/זכרון הפועל - לציון ראשון הפועל

 21:00 . 19:00 גל השרון רמת. ס.א - וינגייט אקדמיית
 19:30 . 20:30 ירושלים א"אס - חיפה מכבי

 20:00 . 19:30 אביב תל אליצור - צפת עליון גליל הפועל
 20:30 . 20:30 קרן גלבוע הפועל - סבא כפר הפועל
 20:00 . 20:00 טוביה באר הפועל - כאוכב הפועל

 שעה 13/03/18 שלישי יום - 20 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 7  רמחזו

 19:30 . 20:00 כביר תל מכבי - טוביה באר הפועל
 20:00 . 20:30 כאוכב הפועל - קרן גלבוע הפועל
 20:30 . 20:00 סבא כפר הפועל - אביב תל אליצור

 18:30 . 19:30 צפת עליון גליל הפועל - ירושלים א"אס
 20:30 . 19:00 חיפה מכבי - גל השרון רמת. ס.א

 19:00 . 19:00 וינגייט אקדמיית - מעגן/זכרון הפועל
 20:30 . 20:00 לציון ראשון הפועל - תקוה פתח הפועל

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 21 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 8  מחזור

 20:30 . 19:30 לציון ראשון הפועל - כביר תל מכבי
 20:00 . 19:00 תקוה פתח הפועל - וינגייט אקדמיית

 19:00 . 20:30 מעגן/זכרון הפועל - חיפה מכבי
 21:00 . 19:30 גל השרון רמת. ס.א - צפת עליון גליל הפועל
 19:30 . 20:30 ירושלים א"אס - סבא כפר הפועל
 20:00 . 20:00 אביב תל אליצור - כאוכב הפועל
 20:30 . 20:00 קרן גלבוע הפועל - טוביה באר הפועל

 שעה 27/03/18 שלישי יום - 22 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 9  מחזור

 21:00 . 20:30 גל השרון רמת. ס.א - סבא כפר הפועל
 19:30 . 20:30 כביר תל מכבי - קרן גלבוע הפועל
 20:00 . 20:00 טוביה באר הפועל - אביב תל אליצור

 20:00 . 19:30 כאוכב הפועל - ירושלים א"אס
 18:30 . 19:00 צפת עליון גליל הפועל - מעגן/זכרון הפועל
 20:30 . 20:00 חיפה מכבי - תקוה פתח הפועל
 19:00 . 20:30 וינגייט אקדמיית - לציון ראשון הפועל

 שעה 03/04/18 שלישי יום - 23 מחזור שעה 19/12/17 שלישי יום - 10 מחזור

 19:00 . 19:30 וינגייט אקדמיית - בירכ תל מכבי
 20:30 . 20:30 לציון ראשון הפועל - חיפה מכבי

 20:00 . 18:30 תקוה פתח הפועל - צפת עליון גליל הפועל
 19:00 . 20:30 מעגן/זכרון הפועל - סבא כפר הפועל
 19:00 . 20:00 גל השרון רמת. ס.א - כאוכב הפועל
 19:30 . 20:00 שליםירו א"אס - טוביה באר הפועל
 20:00 . 20:30 אביב תל אליצור - קרן גלבוע הפועל
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 שעה 10/04/18 שלישי יום - 24 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 11 מחזור

 19:30 . 20:00 כביר תל מכבי - אביב תל אליצור
 20:30 . 19:30 קרן גלבוע הפועל - ירושלים א"אס

 20:00 . 21:00 טוביה באר להפוע - גל השרון רמת. ס.א
 20:00 . 19:00 כאוכב הפועל - מעגן/זכרון הפועל
 20:30 . 20:00 סבא כפר הפועל - תקוה פתח הפועל
 18:30 . 20:30 צפת עליון גליל הפועל - לציון ראשון הפועל

 20:30 . 19:00 חיפה מכבי - וינגייט אקדמיית
 שעה 15/04/18 ראשון יום - 25 רמחזו שעה 02/01/18 שלישי יום - 12 מחזור

 20:30 . 19:30 חיפה מכבי - כביר תל מכבי
 19:00 . 18:30 וינגייט אקדמיית - צפת עליון גליל הפועל
 20:30 . 20:30 לציון ראשון הפועל - סבא כפר הפועל
 20:00 . 20:00 תקוה פתח הפועל - כאוכב הפועל
 19:00 . 20:00 מעגן/זכרון הפועל - טוביה באר הפועל
 19:00 . 20:30 גל השרון רמת. ס.א - קרן גלבוע הפועל
 19:30 . 20:00 ירושלים א"אס - אביב תל אליצור

 שעה 24/04/18 שלישי יום - 26 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 13 מחזור

 19:30 . 19:30 כביר תל מכבי - ירושלים א"אס
 20:00 . 21:00 אביב תל אליצור - גל השרון רמת. ס.א

 20:30 . 19:00 קרן גלבוע הפועל - מעגן/זכרון הפועל
 20:00 . 20:00 טוביה באר הפועל - תקוה פתח הפועל
 20:00 . 20:30 כאוכב הפועל - לציון ראשון הפועל

 20:30 . 19:00 סבא כפר הפועל - וינגייט אקדמיית
 18:30 . 20:30 צפת עליון גליל הפועל - חיפה מכבי
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 ליגה לאומית נשים –גמר סל 

 

 10/05/18יום חמישי  07/05/18יום שני              03/05/18יום חמישי חצי גמר:

  4מקום -1מקום .1

  3מקום -2מקום .2

 

 22/05/18יום שלישי                17/05/18יום חמישי  14/05/18יום שני            גמר:

  2משחק  מנצח-מנצח משחק    .3

 

 

  הקבוצה שתתפוס מקום גבוה יותר בליגה תארח בכל הסיבובים את המשחק
 הראשון והשלישי. 

 

 

  המנצחת בסדרה היא הקבוצה שניצחה במספר משחקים הגדול ביותר מתוך
 שלשה משחקים.
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 צפון נשים ארצית 54 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - כרמיאל הישגי
 18:30 . 20:30 נצרת מכבי - עראבה הפועל
 19:30 . 21:00 תמרה הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 20:30 . 20:30 אוסאמה יפיע הפועל - יפיע הפועל
 19:30 . 19:00 שפרעם מכבי - נחף הפועל
 19:00 . 20:00 כרום דל'מג הפועל - כרמיאל מכבי

 20:00 . 19:00 נהריה הפועל - סחנין הפועל
 שעה 08/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

  .  נהריה הפועל - חופשית
 19:00 . 19:00 סחנין הפועל - כרום דל'מג הפועל
 20:00 . 19:30 כרמיאל מכבי - שפרעם מכבי

 19:00 . 20:30 נחף הפועל - אוסאמה יפיע הפועל
 20:30 . 19:30 יפיע הפועל - תמרה הפועל
 21:00 . 18:30 אורטודוקס נצרת הפועל - נצרת מכבי

 20:30 . 20:30 עראבה הפועל - כרמיאל הישגי
 שעה 15/02/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - עראבה הפועל
 20:30 . 21:00 כרמיאל הישגי - אורטודוקס נצרת הפועל
 18:30 . 20:30 נצרת מכבי - יפיע הפועל
 19:30 . 19:00 תמרה הפועל - נחף הפועל
 20:30 . 20:00 אוסאמה יפיע הפועל - כרמיאל מכבי

 19:30 . 19:00 שפרעם מכבי - סחנין הפועל
 19:00 . 20:00 כרום דל'מג הפועל - נהריה הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 09/11/17 ישיחמ יום - 4  מחזור

  .  כרום דל'מג הפועל - חופשית
 20:00 . 19:30 נהריה הפועל - שפרעם מכבי

 19:00 . 20:30 סחנין הפועל - אוסאמה יפיע הפועל
 20:00 . 19:30 כרמיאל מכבי - תמרה הפועל
 19:00 . 18:30 נחף הפועל - נצרת מכבי

 20:30 . 20:30 יפיע הפועל - יאלכרמ הישגי
 21:00 . 20:30 אורטודוקס נצרת הפועל - עראבה הפועל

 שעה 01/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - אורטודוקס נצרת הפועל
 20:30 . 20:30 עראבה הפועל - יפיע הפועל
 20:30 . 19:00 כרמיאל הישגי - נחף הפועל
 18:30 . 20:00 נצרת מכבי - כרמיאל מכבי

 19:30 . 19:00 תמרה הפועל - סחנין הפועל
 20:30 . 20:00 אוסאמה יפיע הפועל - נהריה הפועל
 19:30 . 19:00 שפרעם מכבי - כרום דל'מג הפועל
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 שעה 08/03/18 חמישי יום - 19 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  שפרעם מכבי - פשיתחו
 19:00 . 20:30 כרום דל'מג הפועל - אוסאמה יפיע הפועל
 20:00 . 19:30 נהריה הפועל - תמרה הפועל
 19:00 . 18:30 סחנין הפועל - נצרת מכבי

 20:00 . 20:30 כרמיאל מכבי - כרמיאל הישגי
 19:00 . 20:30 נחף הפועל - עראבה הפועל
 20:30 . 21:00 יפיע הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - יפיע הפועל
 21:00 . 19:00 אורטודוקס נצרת הפועל - נחף הפועל
 20:30 . 20:00 עראבה הפועל - כרמיאל מכבי

 20:30 . 19:00 כרמיאל הישגי - סחנין הפועל
 18:30 . 20:00 נצרת מכבי - נהריה עלהפו

 19:30 . 19:00 תמרה הפועל - כרום דל'מג הפועל
 20:30 . 19:30 אוסאמה יפיע הפועל - שפרעם מכבי

 שעה 22/03/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

  .  אוסאמה יפיע הפועל - חופשית
 19:30 . 19:30 שפרעם מכבי - תמרה הפועל
 19:00 . 18:30 כרום דל'מג הפועל - נצרת מכבי

 20:00 . 20:30 נהריה הפועל - כרמיאל הישגי
 19:00 . 20:30 סחנין הפועל - עראבה הפועל
 20:00 . 21:00 כרמיאל מכבי - אורטודוקס נצרת הפועל
 19:00 . 20:30 נחף הפועל - יפיע הפועל

 שעה 29/03/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - נחף הפועל
 20:30 . 20:00 יפיע הפועל - כרמיאל מכבי

 21:00 (14/12/17) 19:00 אורטודוקס נצרת הפועל - סחנין הפועל
 20:30 . 20:00 עראבה הפועל - נהריה הפועל
 20:30 . 19:00 כרמיאל הישגי - כרום דל'מג הפועל
 18:30 (14/12/17) 19:30 נצרת מכבי - פרעםש מכבי

 19:30 . 20:30 תמרה הפועל - אוסאמה יפיע הפועל
 שעה 03/04/18 שלישי יום - 23 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

  .  תמרה הפועל - חופשית
 20:30 (15/01/18) 18:30 אוסאמה יפיע הפועל - נצרת מכבי

 19:30 . 20:30 פרעםש מכבי - כרמיאל הישגי
 19:00 . 20:30 כרום דל'מג הפועל - עראבה הפועל
 20:00 (26/03/18(                )15/01/18) 21:00 נהריה הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 19:00 . 20:30 סחנין הפועל - יפיע הפועל
 20:00 . 19:00 כרמיאל מכבי - נחף הפועל
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 שעה 12/04/18 חמישי יום - 24 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - כרמיאל מכבי
 20:30 . 19:00 נחף הפועל - סחנין הפועל
 20:30 . 20:00 יפיע הפועל - נהריה הפועל
 21:00 . 19:00 אורטודוקס נצרת הפועל - כרום דל'מג הפועל
 20:30 . 19:30 עראבה הפועל - שפרעם מכבי

 20:30 . 20:30 כרמיאל הישגי - אוסאמה עיפי הפועל
 20:00 . 19:30 נצרת מכבי - תמרה הפועל

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 25 מחזור שעה 18/01/18 חמישי יום - 12 מחזור

  .  נצרת מכבי - חופשית
 19:30 . 20:30 תמרה הפועל - כרמיאל הישגי
 20:30 . 20:30 אוסאמה יפיע הפועל - עראבה הפועל
 19:30 . 21:00 שפרעם מכבי - אורטודוקס נצרת הפועל
 19:00 . 20:30 כרום דל'מג הפועל - יפיע הפועל
 20:00 . 19:00 נהריה הפועל - נחף הפועל
 19:00 . 20:00 סחנין הפועל - כרמיאל מכבי

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 26 מחזור שעה 25/01/18 חמישי יום - 13 מחזור

  .  חופשית - סחנין הפועל
 20:00 . 20:00 כרמיאל מכבי - נהריה הפועל
 19:00 . 19:00 נחף הפועל - כרום דל'מג הפועל
 20:30 . 19:30 יפיע הפועל - שפרעם מכבי

 21:00 . 20:30 אורטודוקס נצרת הפועל - אוסאמה יפיע הפועל
 20:30 . 19:30 עראבה הפועל - תמרה הפועל
 20:30 . 18:30 יאלכרמ הישגי - נצרת מכבי
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 חיפה נשים ארצית 55 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 20:00 . 20:30 חיפה הפועל - יהודה אבן. ס.מ
 19:00 . 20:30 עוספיא הכרמל  הפועל - טייבה הפועל
 20:00 . 20:30 עירוני נתניה אליצור - נשר הפועל
 20:30 . 20:30 חפר עמק הפועל - נתניה אליצור

 20:30 (23/10/17) 20:30 זכרון/מעגן הפועל - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 20:00 . 20:30 אעבלין עירוני הפועל - השרון הוד מכבי

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 20:00 . 20:00 ליןאעב עירוני הפועל - חיפה הפועל
 20:30 . 20:30 השרון הוד מכבי - זכרון/מעגן הפועל
 20:30 . 20:30 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - חפר עמק הפועל
 20:30 . 20:00 נתניה אליצור - עירוני נתניה אליצור
 20:30 . 19:00 נשר הפועל - עוספיא הכרמל  הפועל

 20:30 . 20:30 טייבה הפועל - יהודה אבן. ס.מ
 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 20:00 . 20:30 חיפה הפועל - טייבה הפועל
 20:30 . 20:30 יהודה אבן. ס.מ - נשר הפועל
 19:00 . 20:30 עוספיא הכרמל  הפועל - נתניה אליצור

 20:00 . 20:30 עירוני נתניה אליצור - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 20:30 . 20:30 חפר עמק הפועל - השרון הוד מכבי

 20:30 . 20:00 זכרון/מעגן הפועל - אעבלין עירוני הפועל
 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 20:30 . 20:00 זכרון/מעגן הפועל - חיפה הפועל
 20:00 . 20:30 אעבלין עירוני הפועל - חפר עמק הפועל
 20:30 . 20:00 השרון הוד מכבי - עירוני נתניה אליצור
 20:30 . 19:00 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - עוספיא הכרמל  הפועל

 20:30 . 20:30 נתניה אליצור - יהודה אבן. ס.מ
 20:30 . 20:30 נשר הפועל - טייבה הפועל

 שעה 08/03/18 ישיחמ יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 20:00 . 20:30 חיפה הפועל - נשר הפועל
 20:30 . 20:30 טייבה הפועל - נתניה אליצור

 20:30 . 20:30 יהודה אבן. ס.מ - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 19:00 . 20:30 עוספיא הכרמל  הפועל - השרון הוד מכבי

 20:00 . 20:00 עירוני נתניה אליצור - אעבלין עירוני הפועל
 20:30 . 20:30 חפר עמק הפועל - זכרון/מעגן הפועל

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 20:30 . 20:00 חפר עמק הפועל - חיפה הפועל
 20:30 . 20:00 זכרון/מעגן הפועל - עירוני נתניה אליצור
 20:00 . 19:00 אעבלין עירוני הפועל - עוספיא הכרמל  הפועל

 20:30 . 20:30 השרון הוד מכבי - יהודה אבן. ס.מ
 20:30 . 20:30 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - טייבה הפועל
 20:30 . 20:30 נתניה אליצור - נשר הפועל
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 20:00 . 20:30 חיפה הפועל - נתניה אליצור
 20:30 . 20:30 נשר הפועל - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ

 20:30 . 20:30 טייבה הפועל - השרון הוד מכבי
 20:30 . 20:00 יהודה אבן. ס.מ - אעבלין עירוני הפועל
 19:00 . 20:30 עוספיא הכרמל  הפועל - זכרון/מעגן הפועל
 20:00 . 20:30 עירוני נתניה אליצור - חפר עמק הפועל

 שעה 29/03/18 חמישי יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 20:00 . 20:00 עירוני נתניה אליצור - חיפה הפועל
 20:30 . 19:00 חפר עמק הפועל - עוספיא הכרמל  הפועל

 20:30 . 20:30 זכרון/מעגן הפועל - יהודה אבן. ס.מ
 20:00 . 20:30 אעבלין עירוני הפועל - טייבה הפועל
 20:30 . 20:30 השרון הוד מכבי - נשר הפועל
 20:30 . 20:30 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - נתניה אליצור

 שעה 12/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 20:00 (14/12/17) 20:30 חיפה הפועל - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 20:30 . 20:30 נתניה אליצור - השרון הוד מכבי

 20:30 . 20:00 נשר הפועל - אעבלין עירוני הפועל
 20:30 . 20:30 טייבה הפועל - זכרון/מעגן הפועל
 20:30 . 20:30 יהודה אבן. ס.מ - חפר עמק הפועל
 20:00 . 20:00 עוספיא הכרמל  הפועל - עירוני נתניה אליצור

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

 19:00 . 20:00 עוספיא הכרמל  הפועל - חיפה הפועל
 20:00 . 20:30 עירוני נתניה אליצור - יהודה אבן. ס.מ

 20:30 . 20:30 חפר עמק הפועל - טייבה הפועל
 20:30 . 20:30 זכרון/מעגן הפועל - נשר הפועל
 20:00 . 20:30 אעבלין עירוני הפועל - נתניה אליצור

 20:30 . 20:30 השרון הוד מכבי - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 שעה 03/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

 20:00 . 20:30 חיפה הפועל - השרון הוד מכבי
 20:30 . 20:00 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - אעבלין עירוני הפועל
 20:30 . 20:30 נתניה אליצור - זכרון/מעגן הפועל
 20:30 . 20:30 נשר הפועל - חפר עמק הפועל
 20:30 . 20:00 טייבה הפועל - עירוני נתניה אליצור
 20:30 . 19:00 יהודה אבן. ס.מ - עוספיא הכרמל  הפועל
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 מרכז נשים- ארצית 56 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - לציון ראשון אליצור
 21:00 . 20:30 אור חן רמת מכבי - גן רמת אליצור

 21:00 . 20:30 סיוון כביר תל מכבי - תקוה גני מכבי
 20:30 . 20:30 עזר א"ת יהודה בני - דני בית/תא יהודה בני

 21:00 . 20:30 ציונה נס הפועל - עתיד צ"ראשל הפועל
 19:30 . 20:30 באהבה.כ/יהודה בני - שרת/ חולון אליצור
 20:30 . 21:00 יעקב באר עצמה - יפו ב.ב/א"ת אליצור

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

  .  יעקב באר עצמה - חופשית
 21:00 . 19:30 יפו ב.ב/א"ת אליצור - באהבה.כ/יהודה בני

 20:30 . 21:00 שרת/ חולון ראליצו - ציונה נס הפועל
 20:30 . 20:30 עתיד צ"ראשל הפועל - עזר א"ת יהודה בני

 20:30 . 21:00 דני בית/תא יהודה בני - סיוון כביר תל מכבי
 20:30 . 21:00 תקוה גני מכבי - אור חן רמת מכבי

 20:30 . 20:30 גן רמת אליצור - לציון ראשון אליצור
 שעה 15/02/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - גן רמת אליצור
 20:30 . 20:30 לציון ראשון אליצור - תקוה גני מכבי

 21:00 . 20:30 אור חן רמת מכבי - דני בית/תא יהודה בני
 21:00 . 20:30 סיוון כביר תל מכבי - עתיד צ"ראשל הפועל
 20:30 . 20:30 עזר א"ת יהודה יבנ - שרת/ חולון אליצור
 21:00 . 21:00 ציונה נס הפועל - יפו ב.ב/א"ת אליצור
 19:30 . 20:30 באהבה.כ/יהודה בני - יעקב באר עצמה

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

  .  באהבה.כ/יהודה בני - חופשית
 20:30 . 21:00 יעקב רבא עצמה - ציונה נס הפועל

 21:00 . 20:30 יפו ב.ב/א"ת אליצור - עזר א"ת יהודה בני
 20:30 . 21:00 שרת/ חולון אליצור - סיוון כביר תל מכבי
 20:30 . 21:00 עתיד צ"ראשל הפועל - אור חן רמת מכבי

 20:30 . 20:30 דני בית/תא יהודה בני - לציון ראשון אליצור
 20:30 . 20:30 תקוה גני בימכ - גן רמת אליצור

 שעה 01/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - תקוה גני מכבי
 20:30 . 20:30 גן רמת אליצור - דני בית/תא יהודה בני

 20:30 . 20:30 לציון ראשון אליצור - עתיד צ"ראשל הפועל
 21:00 . 20:30 אור חן מתר מכבי - שרת/ חולון אליצור
 21:00 . 21:00 סיוון כביר תל מכבי - יפו ב.ב/א"ת אליצור
 20:30 . 20:30 עזר א"ת יהודה בני - יעקב באר עצמה

 21:00 . 19:30 ציונה נס הפועל - באהבה.כ/יהודה בני
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 שעה 08/03/18 חמישי יום - 19 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  ציונה נס הפועל - יתחופש
 19:30 . 20:30 באהבה.כ/יהודה בני - עזר א"ת יהודה בני

 20:30 . 21:00 יעקב באר עצמה - סיוון כביר תל מכבי
 21:00 . 21:00 יפו ב.ב/א"ת אליצור - אור חן רמת מכבי

 20:30 . 20:30 שרת/ חולון אליצור - לציון ראשון אליצור
 20:30 . 20:30 עתיד צ"ראשל הפועל - גן רמת אליצור

 20:30 . 20:30 דני בית/תא יהודה בני - תקוה גני מכבי
 שעה 15/03/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - דני בית/תא יהודה בני
 20:30 . 20:30 תקוה גני מכבי - עתיד צ"ראשל הפועל
 20:30 . 20:30 גן רמת וראליצ - שרת/ חולון אליצור
 20:30 . 21:00 לציון ראשון אליצור - יפו ב.ב/א"ת אליצור
 21:00 . 20:30 אור חן רמת מכבי - יעקב באר עצמה

 21:00 . 19:30 סיוון כביר תל מכבי - באהבה.כ/יהודה בני
 20:30 . 21:00 עזר א"ת יהודה בני - ציונה נס הפועל

 שעה 22/03/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

  .  עזר א"ת יהודה בני - חופשית
 21:00 . 21:00 ציונה נס הפועל - סיוון כביר תל מכבי
 19:30 . 21:00 באהבה.כ/יהודה בני - אור חן רמת מכבי

 20:30 . 20:30 יעקב באר עצמה - לציון ראשון אליצור
 21:00 . 20:30 יפו ב.ב/א"ת אליצור - גן רמת אליצור

 20:30 . 20:30 שרת/ חולון אליצור - תקוה גני מכבי
 20:30 . 20:30 עתיד צ"ראשל הפועל - דני בית/תא יהודה בני

 שעה 29/03/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - עתיד צ"ראשל הפועל
 20:30 . 20:30 דני בית/תא היהוד בני - שרת/ חולון אליצור
 20:30 . 21:00 תקוה גני מכבי - יפו ב.ב/א"ת אליצור
 20:30 . 20:30 גן רמת אליצור - יעקב באר עצמה

 20:30 . 19:30 לציון ראשון אליצור - באהבה.כ/יהודה בני
 21:00 . 21:00 אור חן רמת מכבי - ציונה נס הפועל

 21:00 . 20:30 סיוון רכבי תל מכבי - עזר א"ת יהודה בני
 שעה 03/04/18 שלישי יום - 23 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

  .  סיוון כביר תל מכבי - חופשית
 20:30 . 21:00 עזר א"ת יהודה בני - אור חן רמת מכבי

 21:00 . 20:30 ציונה נס הפועל - לציון ראשון אליצור
 19:30 . 20:30 אהבהב.כ/יהודה בני - גן רמת אליצור

 20:30 . 20:30 יעקב באר עצמה - תקוה גני מכבי
 21:00 . 20:30 יפו ב.ב/א"ת אליצור - דני בית/תא יהודה בני

 20:30 . 20:30 שרת/ חולון אליצור - עתיד צ"ראשל הפועל
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 שעה 12/04/18 חמישי יום - 24 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - שרת/ ולוןח אליצור
 20:30 . 21:00 עתיד צ"ראשל הפועל - יפו ב.ב/א"ת אליצור
 20:30 . 20:30 דני בית/תא יהודה בני - יעקב באר עצמה

 20:30 . 19:30 תקוה גני מכבי - באהבה.כ/יהודה בני
 20:30 . 21:00 גן רמת אליצור - ציונה נס הפועל

 20:30 . 20:30 לציון ןראשו אליצור - עזר א"ת יהודה בני
 21:00 . 21:00 אור חן רמת מכבי - סיוון כביר תל מכבי

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 25 מחזור שעה 18/01/18 חמישי יום - 12 מחזור

  .  אור חן רמת מכבי - חופשית
 21:00 . 20:30 סיוון כביר תל מכבי - לציון ראשון אליצור
 20:30 . 20:30 עזר א"ת יהודה בני - גן רמת אליצור

 21:00 . 20:30 ציונה נס הפועל - תקוה גני מכבי
 19:30 . 20:30 באהבה.כ/יהודה בני - דני בית/תא יהודה בני

 20:30 . 20:30 יעקב באר עצמה - עתיד צ"ראשל הפועל
 21:00 . 20:30 יפו ב.ב/א"ת אליצור - שרת/ חולון אליצור

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 26 מחזור שעה 25/01/18 חמישי יום - 13 מחזור

  .  חופשית - יפו ב.ב/א"ת אליצור
 20:30 . 20:30 שרת/ חולון אליצור - יעקב באר עצמה

 20:30 . 19:30 עתיד צ"ראשל הפועל - באהבה.כ/יהודה בני
 20:30 . 21:00 דני בית/תא יהודה בני - ציונה נס הפועל

 20:30 . 20:30 תקוה גני מכבי - עזר א"ת יהודה בני
 20:30 . 21:00 גן רמת אליצור - סיוון כביר תל מכבי
 20:30 . 21:00 לציון ראשון אליצור - אור חן רמת מכבי
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 דרום נשים ארצית 57 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 20:30 . 20:30 אשדוד אליצור - מודיעין עצמה
 20:30 . 20:30 אשדוד ביתר - ורשה ירושלים א"אס

 20:30 . 19:00 גדרה מכבי - זאב.פ/ירושלים אסא
 20:30 . 20:30 אסא שבע באר הפועל - ירושלים אליצור

 20:30 . 20:30 בנות אשקלון אליצור - רחובות מכבי
 20:30 . 20:30 סירני נצר הפועל - יבנה אליצור

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 20:30 . 20:30 סירני נצר הפועל - אשדוד אליצור
 20:30 . 20:30 יבנה אליצור - בנות אשקלון אליצור
 20:30 . 20:30 רחובות מכבי - אסא שבע באר הפועל
 20:30 . 20:30 ירושלים אליצור - גדרה מכבי
 19:00 . 20:30 זאב.פ/רושליםי אסא - אשדוד ביתר
 20:30 . 20:30 ורשה ירושלים א"אס - מודיעין עצמה

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 20:30 . 20:30 אשדוד אליצור - ורשה ירושלים א"אס
 20:30 . 19:00 מודיעין עצמה - זאב.פ/ירושלים אסא

 20:30 . 20:30 אשדוד ביתר - ירושלים אליצור
 20:30 . 20:30 גדרה מכבי - רחובות מכבי

 20:30 . 20:30 אסא שבע באר הפועל - יבנה אליצור
 20:30 . 20:30 בנות אשקלון אליצור - סירני נצר הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 20:30 . 20:30 בנות אשקלון אליצור - אשדוד אליצור
 20:30 . 20:30 סירני נצר הפועל - אסא שבע באר הפועל
 20:30 . 20:30 יבנה אליצור - גדרה מכבי
 20:30 . 20:30 רחובות מכבי - אשדוד ביתר
 20:30 . 20:30 ירושלים אליצור - מודיעין עצמה

 19:00 . 20:30 זאב.פ/ירושלים אסא - ורשה ירושלים א"אס
 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 20:30 . 19:00 אשדוד אליצור - זאב.פ/ירושלים אסא
 20:30 . 20:30 ורשה ירושלים א"אס - ירושלים אליצור

 20:30 . 20:30 מודיעין עצמה - רחובות מכבי
 20:30 . 20:30 אשדוד ביתר - יבנה אליצור
 20:30 . 20:30 גדרה מכבי - סירני צרנ הפועל
 20:30 . 20:30 אסא שבע באר הפועל - בנות אשקלון אליצור

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 20:30 . 20:30 אסא שבע באר הפועל - אשדוד אליצור
 20:30 . 20:30 בנות אשקלון אליצור - גדרה מכבי
 20:30 . 20:30 סירני נצר הפועל - אשדוד רבית

 20:30 . 20:30 יבנה אליצור - מודיעין עצמה
 20:30 . 20:30 רחובות מכבי - ורשה ירושלים א"אס

 20:30 . 19:00 ירושלים אליצור - זאב.פ/ירושלים אסא
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 20:30 . 20:30 אשדוד אליצור - ירושלים צוראלי
 19:00 . 20:30 זאב.פ/ירושלים אסא - רחובות מכבי

 20:30 . 20:30 ורשה ירושלים א"אס - יבנה אליצור
 20:30 . 20:30 מודיעין עצמה - סירני נצר הפועל
 20:30 . 20:30 אשדוד ביתר - בנות אשקלון אליצור
 20:30 . 20:30 רהגד מכבי - אסא שבע באר הפועל

 שעה 29/03/18 חמישי יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 20:30 . 20:30 גדרה מכבי - אשדוד אליצור
 20:30 . 20:30 אסא שבע באר הפועל - אשדוד ביתר
 20:30 . 20:30 בנות אשקלון אליצור - מודיעין עצמה

 20:30 . 20:30 יסירנ נצר הפועל - ורשה ירושלים א"אס
 20:30 . 19:00 יבנה אליצור - זאב.פ/ירושלים אסא

 20:30 . 20:30 רחובות מכבי - ירושלים אליצור
 שעה 12/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 20:30 . 20:30 אשדוד אליצור - רחובות מכבי
 20:30 . 20:30 ירושלים אליצור - יבנה אליצור
 20:00 . 20:30 זאב.פ/ירושלים אסא - סירני נצר הפועל
 20:30 . 20:30 ורשה ירושלים א"אס - בנות אשקלון אליצור
 20:30 . 20:30 מודיעין עצמה - אסא שבע באר הפועל
 20:30 . 20:30 אשדוד ביתר - גדרה מכבי

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

 20:30 . 20:30 אשדוד ביתר - אשדוד אליצור
 20:30 . 20:30 גדרה מכבי - מודיעין עצמה

 20:30 . 20:30 אסא שבע באר הפועל - ורשה ירושלים א"אס
 20:30 . 19:00 בנות אשקלון אליצור - זאב.פ/ירושלים אסא

 20:30 . 20:30 סירני נצר הפועל - ירושלים אליצור
 20:30 . 20:30 יבנה אליצור - ותרחוב מכבי

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

 20:30 . 20:30 אשדוד אליצור - יבנה אליצור
 20:30 . 20:30 רחובות מכבי - סירני נצר הפועל
 20:30 . 20:30 ירושלים אליצור - בנות אשקלון אליצור
 19:00 . 20:30 זאב.פ/ירושלים אסא - אסא שבע באר הפועל
 20:30 . 20:30 ורשה ירושלים א"אס - גדרה מכבי
 20:30 . 20:30 מודיעין עצמה - אשדוד ביתר
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 ליגה ארצית נשים -גמר סל 
 

 

 24/05/18יום חמישי                   17/05/18יום חמישי                          10/05/18חמישי יום 

 צפוןאלוף ארצית  – חיפהארצית  אלוף .1

 מרכז              אלוף ארצית  – דרוםאלוף ארצית  .2

 

 .שתי מנצחות הסדרות יעפילו לליגה לאומית נשים 

 

  המנצחת בסיכום שלושת המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בשני משחקים, מתוך שלושת

 אלי.ייערך באולם ניטר אוהמשחקים, במידה ויהיה צורך במשחק שלישי, ה
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 צפון נשים' א 58 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - אעבלין מכבי
 19:00 . 20:00 מאהל עין מכבי - חנא דיר הפועל
 20:00 . 19:00 פסוטה הפועל - דבוריה הפועל
 19:00 . 19:00 סנאן אבו הפועל - הגליל מרום הפועל
 19:00 . 19:30 ידת'נוג בועינה הפועל - שפרעם הפועל
 19:00 . 20:30 טובא הפועל - דליה  כרמל הפועל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

  .  טובא הפועל - חופשית
 20:30 . 19:00 דליה  כרמל הפועל - ידת'נוג בועינה הפועל
 19:30 . 19:00 שפרעם הפועל - סנאן בוא הפועל
 19:00 . 20:00 הגליל מרום הפועל - פסוטה הפועל
 19:00 . 19:00 דבוריה הפועל - מאהל עין מכבי
 20:00 . 20:00 חנא דיר הפועל - אעבלין מכבי

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  ופשיתח - חנא דיר הפועל
 20:00 . 19:00 אעבלין מכבי - דבוריה הפועל
 19:00 . 19:00 מאהל עין מכבי - הגליל מרום הפועל
 20:00 . 19:30 פסוטה הפועל - שפרעם הפועל
 19:00 . 20:30 סנאן אבו הפועל - דליה  כרמל הפועל
 19:00 . 19:00 ידת'נוג בועינה הפועל - טובא הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 מישיח יום - 4  מחזור

  .  ידת'נוג בועינה הפועל - חופשית
 19:00 . 19:00 טובא הפועל - סנאן אבו הפועל
 20:30 . 20:00 דליה  כרמל הפועל - פסוטה הפועל
 19:30 . 19:00 שפרעם הפועל - מאהל עין מכבי
 19:00 . 20:00 הגליל מרום הפועל - אעבלין מכבי

 19:00 . 20:00 דבוריה הפועל - חנא דיר הפועל
 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - דבוריה הפועל
 20:00 . 19:00 חנא דיר הפועל - הגליל מרום הפועל
 20:00 . 19:30 אעבלין מכבי - שפרעם הפועל
 19:00 . 20:30 מאהל עין מכבי - דליה  כרמל הפועל
 20:00 . 19:00 פסוטה הפועל - טובא הפועל
 19:00 . 19:00 סנאן אבו הפועל - ידת'נוג בועינה הפועל

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  סנאן אבו הפועל - חופשית
 19:00 . 20:00 ידת'נוג בועינה הפועל - פסוטה הפועל
 19:00 . 19:00 טובא הפועל - מאהל עין מכבי
 20:30 . 20:00 דליה  כרמל הפועל - אעבלין מכבי

 19:30 . 20:00 שפרעם הפועל - חנא דיר הפועל
 19:00 . 19:00 הגליל מרום הפועל - דבוריה הפועל
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - הגליל מרום הפועל
 19:00 . 19:30 דבוריה הפועל - שפרעם הפועל
 20:00 . 20:30 חנא דיר הפועל - דליה  כרמל הפועל
 20:00 . 19:00 אעבלין מכבי - טובא הפועל
 19:00 . 19:00 מאהל עין מכבי - ידת'נוג בועינה הפועל
 20:00 . 19:00 פסוטה הפועל - סנאן אבו הפועל

 שעה 29/03/18 חמישי יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

  .  פסוטה הפועל - חופשית
 19:00 . 19:00 סנאן אבו הפועל - מאהל עין מכבי
 19:00 . 20:00 ידת'נוג בועינה הפועל - אעבלין מכבי

 19:00 . 20:00 טובא הפועל - חנא דיר הפועל
 20:30 . 19:00 דליה  כרמל הפועל - הדבורי הפועל
 19:30 . 19:00 שפרעם הפועל - הגליל מרום הפועל

 שעה 12/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - שפרעם הפועל
 20:00 . 20:30 הגליל מרום הפועל - דליה  כרמל הפועל
 20:00 . 19:00 דבוריה הפועל - טובא הפועל
 20:00 . 19:00 חנא דיר הפועל - ידת'נוג בועינה הפועל
 20:00 . 19:00 אעבלין מכבי - סנאן אבו הפועל
 20:00 . 20:00 מאהל עין מכבי - פסוטה הפועל

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

  .  מאהל עין מכבי - חופשית
 20:00 . 20:00 פסוטה הפועל - בליןאע מכבי

 19:00 . 20:00 סנאן אבו הפועל - חנא דיר הפועל
 19:00 . 19:00 ידת'נוג בועינה הפועל - דבוריה הפועל
 19:00 . 19:00 טובא הפועל - הגליל מרום הפועל
 20:30 . 19:30 דליה  כרמל הפועל - שפרעם הפועל

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - דליה  כרמל הפועל
 19:30 . 19:00 שפרעם הפועל - טובא הפועל
 19:00 . 19:00 הגליל מרום הפועל - ידת'נוג בועינה הפועל
 19:00 . 19:00 דבוריה הפועל - סנאן אבו הפועל
 20:00 . 20:00 חנא דיר הפועל - פסוטה הפועל
 20:00 . 19:00 אעבלין מכבי - מאהל ןעי מכבי
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 שרון נשים' א 59 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - הכובש רמת הפועל
 20:00 . 20:30 פרדיס מכבי - אלקנה אליצור
 20:30 (23/10/17) 20:30 ת"פ ג.ל.א אליצור - שומרון. א.מ אליצור
 תקוה פתח הפועל - תקוה פתח. ס.א הפועל

 שירי
20:30 . 20:30 

 20:30 . 20:30 פרדסיה הפועל - טל  ת"פ אליצור
 20:30 . 20:30 הס  רעננה מכבי - אלתחדי טייבה הפועל
 20:30 . 20:00 העין ראש עירוני - מנשה הפועל

 שעה 08/02/18 ישיחמ יום - 15 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

  .  העין ראש עירוני - חופשית
 20:00 . 20:30 מנשה הפועל - הס  רעננה מכבי

 20:30 . 20:30 אלתחדי טייבה הפועל - פרדסיה הפועל
 20:30 . 20:30 טל  ת"פ אליצור - שירי תקוה פתח הפועל
 20:30 . 20:30 תקוה פתח. ס.א הפועל - ת"פ ג.ל.א אליצור

 20:30 . 20:00 שומרון. א.מ אליצור - פרדיס מכבי
 20:30 . 19:30 אלקנה אליצור - הכובש רמת הפועל

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - אלקנה אליצור
 19:30 . 20:30 הכובש רמת הפועל - שומרון. א.מ אליצור
 20:00 . 20:30 פרדיס ימכב - תקוה פתח. ס.א הפועל
 20:30 . 20:30 ת"פ ג.ל.א אליצור - טל  ת"פ אליצור
 20:30 . 20:30 שירי תקוה פתח הפועל - אלתחדי טייבה הפועל
 20:30 . 20:00 פרדסיה הפועל - מנשה הפועל
 20:30 . 20:30 הס  רעננה מכבי - העין ראש עירוני

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

  .  הס  רעננה מכבי - חופשית
 20:30 . 20:30 העין ראש עירוני - פרדסיה הפועל
 20:00 . 20:30 מנשה הפועל - שירי תקוה פתח הפועל
 20:30 . 20:30 אלתחדי טייבה הפועל - ת"פ ג.ל.א אליצור

 20:30 . 20:00 טל  ת"פ אליצור - פרדיס מכבי
 20:30 . 19:30 תקוה פתח. ס.א הפועל - הכובש מתר הפועל
 20:30 . 20:30 שומרון. א.מ אליצור - אלקנה אליצור

 שעה 01/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - שומרון. א.מ אליצור
 20:30 . 20:30 אלקנה אליצור - תקוה פתח. ס.א הפועל
 19:30 . 20:30 הכובש רמת הפועל - טל  ת"פ אליצור
 20:00 . 20:30 פרדיס מכבי - אלתחדי טייבה הפועל
 20:30 . 20:00 ת"פ ג.ל.א אליצור - מנשה הפועל
 20:30 . 20:30 שירי תקוה פתח הפועל - העין ראש עירוני
 20:30 . 20:30 פרדסיה הפועל - הס  רעננה מכבי
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 שעה 08/03/18 חמישי יום - 19 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  פרדסיה הפועל - חופשית
 20:30 . 20:30 הס  רעננה מכבי - שירי תקוה פתח הפועל
 20:30 . 20:30 העין ראש עירוני - ת"פ ג.ל.א אליצור

 20:00 . 20:00 מנשה הפועל - פרדיס מכבי
 20:30 . 19:30 אלתחדי טייבה הפועל - הכובש רמת הפועל
 20:30 . 20:30 טל  ת"פ אליצור - אלקנה אליצור
 20:30 . 20:30 תקוה פתח. ס.א הפועל - שומרון. א.מ אליצור

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - תקוה פתח. ס.א הפועל
 20:30 . 20:30 שומרון. א.מ אליצור - טל  ת"פ אליצור
 20:30 . 20:30 אלקנה אליצור - אלתחדי טייבה הפועל
 19:30 . 20:00 הכובש רמת הפועל - מנשה הפועל
 20:00 . 20:30 פרדיס מכבי - העין ראש עירוני
 20:30 . 20:30 ת"פ ג.ל.א אליצור - הס  רעננה מכבי

 20:30 . 20:30 שירי תקוה פתח הפועל - פרדסיה הפועל
 שעה 22/03/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

  .  שירי תקוה פתח הפועל - חופשית
 20:30 . 20:30 פרדסיה הפועל - ת"פ ג.ל.א אליצור

 20:30 . 20:00 הס  רעננה מכבי - פרדיס מכבי
 20:30 . 19:30 העין ראש עירוני - הכובש רמת הפועל
 20:00 . 20:30 מנשה הפועל - אלקנה אליצור
 20:30 . 20:30 אלתחדי טייבה הפועל - שומרון. א.מ אליצור
 20:30 . 20:30 טל  ת"פ אליצור - תקוה פתח. ס.א הפועל

 שעה 29/03/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - טל  ת"פ אליצור
 20:30 . 20:30 תקוה פתח. ס.א הפועל - אלתחדי טייבה הפועל
 20:30 . 20:00 שומרון. א.מ אליצור - מנשה הפועל
 20:30 . 20:30 אלקנה אליצור - העין ראש עירוני
 19:30 . 20:30 הכובש רמת הפועל - הס  רעננה מכבי

 20:00 . 20:30 פרדיס מכבי - פרדסיה הפועל
 20:30 (14/12/17) 20:30 ת"פ ג.ל.א אליצור - שירי תקוה פתח הפועל

 שעה 03/04/18 שלישי יום - 23 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

  .  ת"פ ג.ל.א אליצור - חופשית
 20:30 . 20:00 שירי תקוה פתח הפועל - פרדיס מכבי

 20:30 . 19:30 פרדסיה הפועל - הכובש רמת הפועל
 20:30 . 20:30 הס  רעננה מכבי - אלקנה אליצור
 20:30 . 20:30 העין ראש עירוני - שומרון. א.מ אליצור
 20:00 . 20:30 מנשה הפועל - תקוה פתח. ס.א הפועל
 20:30 . 20:30 אלתחדי טייבה הפועל - טל  ת"פ אליצור
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 שעה 12/04/18 חמישי יום - 24 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - אלתחדי טייבה הפועל
 20:30 . 20:00 טל  ת"פ אליצור - מנשה הפועל
 20:30 . 20:30 תקוה פתח. ס.א הפועל - העין ראש עירוני
 20:30 . 20:30 שומרון. א.מ אליצור - הס  רעננה מכבי

 20:30 . 20:30 אלקנה אליצור - פרדסיה הפועל
 20:00 . 20:30 הכובש רמת הפועל - שירי תקוה פתח הפועל
 20:00 . 20:30 פרדיס מכבי - ת"פ ג.ל.א אליצור

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 25 מחזור שעה 18/01/18 חמישי יום - 12 מחזור

  .  פרדיס מכבי - חופשית
 20:30 . 19:30 ת"פ ג.ל.א אליצור - הכובש רמת הפועל
 20:30 . 20:30 שירי תקוה פתח הפועל - אלקנה אליצור
 20:30 . 20:30 פרדסיה הפועל - שומרון. א.מ אליצור
 20:30 . 20:30 הס  רעננה מכבי - תקוה פתח. ס.א הפועל
 20:30 . 20:30 העין ראש עירוני - טל  ת"פ אליצור
 20:00 . 20:30 מנשה הפועל - אלתחדי טייבה הפועל

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 26 מחזור שעה 25/01/18 חמישי יום - 13 מחזור

  .  חופשית - מנשה הפועל
 20:30 . 20:30 אלתחדי טייבה הפועל - העין ראש רוניעי

 20:30 . 20:30 טל  ת"פ אליצור - הס  רעננה מכבי
 20:30 . 20:30 תקוה פתח. ס.א הפועל - פרדסיה הפועל
 20:30 . 20:30 שומרון. א.מ אליצור - שירי תקוה פתח הפועל
 20:30 . 20:30 אלקנה אליצור - ת"פ ג.ל.א אליצור

 19:30 . 20:00 הכובש רמת הפועל - רדיספ מכבי
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 מרכז נשים'  א 60 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 21:00 . 20:30 קציר/א"ת אליצור - נרקיס/ צ"ראשל הפועל
 20:30 . 19:30 רקפת צ"ראשל הפועל - באהבה יהודה בני

 19:00 . 20:30 מייק כביר תל מכבי - אילן בר/ש.ג אליצור
 19:00 . 19:00 גולדה/א"ת אליצור - ח"אס כביר תל מכבי

 20:30 . 20:00 לוד הפועל - אביב תל יהודה בני
 20:30 . 21:00 חבצלת ראשלצ הפועל - אלון כביר תל מכבי

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 20:30 . 21:00 חבצלת ראשלצ הפועל - קציר/א"ת ליצורא
 21:00 . 20:30 אלון כביר תל מכבי - לוד הפועל
 20:00 . 19:00 אביב תל יהודה בני - גולדה/א"ת אליצור

 19:00 . 19:00 ח"אס כביר תל מכבי - מייק כביר תל מכבי
 20:30 . 20:30 אילן בר/ש.ג אליצור - רקפת צ"ראשל הפועל

 19:30 . 20:30 באהבה יהודה בני - נרקיס/ צ"ראשל ועלהפ
 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 21:00 . 19:30 קציר/א"ת אליצור - באהבה יהודה בני
 20:30 . 20:30 נרקיס/ צ"ראשל הפועל - אילן בר/ש.ג אליצור

 20:30 . 19:00 רקפת צ"ראשל הפועל - ח"אס כביר תל מכבי
 19:00 . 20:00 מייק כביר תל מכבי - אביב תל יהודה בני

 19:00 . 21:00 גולדה/א"ת אליצור - אלון כביר תל מכבי
 20:30 . 20:30 לוד הפועל - חבצלת ראשלצ הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 20:30 . 21:00 לוד הפועל - קציר/א"ת אליצור
 20:30 . 19:00 חבצלת ראשלצ הפועל - גולדה/א"ת אליצור

 21:00 . 19:00 אלון כביר תל מכבי - מייק כביר תל מכבי
 20:00 . 20:30 אביב תל יהודה בני - רקפת צ"ראשל הפועל
 19:00 . 20:30 ח"אס כביר תל מכבי - נרקיס/ צ"ראשל הפועל

 20:30 . 19:30 אילן בר/ש.ג אליצור - באהבה יהודה בני
 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 21:00 . 20:30 קציר/א"ת אליצור - אילן בר/ש.ג אליצור
 19:30 . 19:00 באהבה יהודה בני - ח"אס כביר תל מכבי

 20:30 . 20:00 נרקיס/ צ"ראשל הפועל - אביב תל יהודה בני
 20:30 . 21:00 רקפת צ"ראשל הפועל - אלון כביר תל מכבי

 19:00 . 20:30 מייק כביר תל מכבי - חבצלת ראשלצ הפועל
 19:00 . 20:30 גולדה/א"ת אליצור - לוד הפועל

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 19:00 . 21:00 גולדה/א"ת אליצור - קציר/א"ת אליצור
 20:30 . 19:00 לוד הפועל - מייק כביר תל מכבי

 20:30 . 20:30 חבצלת ראשלצ הפועל - רקפת צ"ראשל הפועל
 21:00 . 20:30 אלון כביר תל מכבי - נרקיס/ צ"ראשל הפועל

 20:00 . 19:30 אביב תל יהודה בני - באהבה יהודה בני
 19:00 . 20:30 ח"אס ירכב תל מכבי - אילן בר/ש.ג אליצור
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 21:00 . 19:00 קציר/א"ת אליצור - ח"אס כביר תל מכבי
 20:30 . 20:00 אילן בר/ש.ג אליצור - אביב תל יהודה בני

 19:30 . 21:00 באהבה יהודה בני - אלון כביר תל מכבי
 20:30 . 20:30 נרקיס/ צ"ראשל הפועל - חבצלת ראשלצ להפוע

 20:30 . 20:30 רקפת צ"ראשל הפועל - לוד הפועל
 19:00 . 19:00 מייק כביר תל מכבי - גולדה/א"ת אליצור

 שעה 29/03/18 חמישי יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 19:00 . 21:00 מייק כביר תל מכבי - קציר/א"ת אליצור
 19:00 . 20:30 גולדה/א"ת אליצור - רקפת צ"ראשל הפועל
 20:30 . 20:30 לוד הפועל - נרקיס/ צ"ראשל הפועל

 20:30 . 19:30 חבצלת ראשלצ הפועל - באהבה יהודה בני
 21:00 . 20:30 אלון כביר תל מכבי - אילן בר/ש.ג אליצור

 20:00 . 19:00 אביב תל יהודה בני - ח"אס כביר תל מכבי
 שעה 12/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 21:00 . 20:00 קציר/א"ת אליצור - אביב תל יהודה בני
 20:00 . 21:00 ח"אס כביר תל מכבי - אלון כביר תל מכבי

 20:30 . 20:30 אילן בר/ש.ג אליצור - חבצלת ראשלצ הפועל
 20:00 . 20:30 באהבה יהודה בני - לוד הפועל
 20:30 . 19:00 נרקיס/ צ"ראשל הפועל - גולדה/א"ת אליצור

 20:30 . 19:00 רקפת צ"ראשל הפועל - מייק כביר תל מכבי
 שעה 26/04/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

 20:30 . 21:00 רקפת צ"ראשל הפועל - קציר/א"ת אליצור
 19:00 . 20:30 מייק כביר תל מכבי - נרקיס/ צ"ראשל ועלהפ
 19:00 . 19:30 גולדה/א"ת אליצור - באהבה יהודה בני

 20:30 . 20:30 לוד הפועל - אילן בר/ש.ג אליצור
 20:30 . 19:00 חבצלת ראשלצ הפועל - ח"אס כביר תל מכבי

 21:00 . 20:00 אלון כביר תל מכבי - אביב תל יהודה בני
 שעה 03/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 חזורמ

 21:00 . 21:00 קציר/א"ת אליצור - אלון כביר תל מכבי
 20:00 . 20:30 אביב תל יהודה בני - חבצלת ראשלצ הפועל
 19:00 . 20:30 ח"אס כביר תל מכבי - לוד הפועל
 20:30 . 19:00 אילן בר/ש.ג אליצור - גולדה/א"ת אליצור

 19:30 . 19:00 באהבה יהודה בני - מייק כביר תל מכבי
 20:30 . 20:30 נרקיס/ צ"ראשל הפועל - רקפת צ"ראשל הפועל
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 דרום נשים' א 61 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - אשקלון חוף הפועל
 20:30 . 20:30 אדומים מעלה מכבי - שדרות מכבי

 20:00 . 20:30 ירושלים ש.ה.ל.מ - אשקלון בנות אליצור
 21:00 . 21:00 ברנר הפועל - הבילויים  גדרה מכבי
 20:30 . 20:30 ירושלים הפסגה א"אס - ירוחם מכבי

 20:30 . 20:30 גזר הפועל - פרחים מודיעין עוצמה
 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

  .  גזר הפועל - חופשית
 20:30 . 20:30 פרחים מודיעין עוצמה - ירושלים הפסגה א"אס

 20:30 . 21:00 ירוחם מכבי - ברנר הפועל
 21:00 . 20:00 הבילויים  גדרה מכבי - ירושלים ש.ה.ל.מ

 20:30 . 20:30 אשקלון בנות אליצור - אדומים מעלה מכבי
 20:30 . 20:30 שדרות מכבי - אשקלון חוף הפועל

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - שדרות מכבי
 20:30 . 20:30 אשקלון חוף הפועל - אשקלון בנות אליצור

 20:30 . 21:00 אדומים מעלה מכבי - הבילויים  גדרה מכבי
 20:00 . 20:30 ירושלים ש.ה.ל.מ - ירוחם מכבי

 21:00 . 20:30 ברנר הפועל - פרחים מודיעין עוצמה
 20:30 . 20:30 ירושלים הפסגה א"אס - גזר הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

  .  ירושלים הפסגה א"אס - חופשית
 20:30 . 21:00 גזר ועלהפ - ברנר הפועל

 20:30 . 20:00 פרחים מודיעין עוצמה - ירושלים ש.ה.ל.מ
 20:30 . 20:30 ירוחם מכבי - אדומים מעלה מכבי

 21:00 . 20:30 הבילויים  גדרה מכבי - אשקלון חוף הפועל
 20:30 . 20:30 אשקלון בנות אליצור - שדרות מכבי

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - אשקלון בנות אליצור
 20:30 . 21:00 שדרות מכבי - הבילויים  גדרה מכבי
 20:30 . 20:30 אשקלון חוף הפועל - ירוחם מכבי

 20:30 . 20:30 אדומים מעלה מכבי - פרחים מודיעין עוצמה
 20:00 . 20:30 ירושלים ש.ה.ל.מ - גזר הפועל

 21:00 . 20:30 ברנר הפועל - ירושלים הפסגה א"אס
 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  ברנר הפועל - חופשית
 20:30 . 20:00 ירושלים הפסגה א"אס - ירושלים ש.ה.ל.מ

 20:30 . 20:30 גזר הפועל - אדומים מעלה מכבי
 20:30 . 20:30 פרחים מודיעין עוצמה - אשקלון חוף הפועל
 20:30 . 20:30 ירוחם מכבי - שדרות מכבי

 21:00 . 20:30 הבילויים  גדרה מכבי - אשקלון בנות אליצור
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - הבילויים  גדרה מכבי
 20:30 . 20:30 אשקלון בנות וראליצ - ירוחם מכבי

 20:30 . 20:30 שדרות מכבי - פרחים מודיעין עוצמה
 20:30 . 20:30 אשקלון חוף הפועל - גזר הפועל

 20:30 . 20:30 אדומים מעלה מכבי - ירושלים הפסגה א"אס
 20:00 . 21:00 ירושלים ש.ה.ל.מ - ברנר הפועל

 שעה 29/03/18 חמישי יום - 19 ורמחז שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

  .  ירושלים ש.ה.ל.מ - חופשית
 21:00 . 20:30 ברנר הפועל - אדומים מעלה מכבי

 20:30 . 20:30 ירושלים הפסגה א"אס - אשקלון חוף הפועל
 20:30 . 20:30 גזר הפועל - שדרות מכבי

 20:30 . 20:30 פרחים מודיעין עוצמה - אשקלון בנות אליצור
 20:30 . 21:00 ירוחם מכבי - הבילויים  גדרה בימכ

 שעה 12/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - ירוחם מכבי
 21:00 . 20:30 הבילויים  גדרה מכבי - פרחים מודיעין עוצמה
 20:30 . 20:30 אשקלון בנות אליצור - גזר הפועל

 20:30 . 20:30 שדרות מכבי - ושליםיר הפסגה א"אס
 20:30 . 21:00 אשקלון חוף הפועל - ברנר הפועל

 20:30 . 20:00 אדומים מעלה מכבי - ירושלים ש.ה.ל.מ
 שעה 26/04/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

  .  אדומים מעלה מכבי - חופשית
 20:00 . 20:30 ירושלים ש.ה.ל.מ - אשקלון חוף הפועל
 21:00 . 20:30 ברנר הפועל - שדרות מכבי

 20:30 . 20:30 ירושלים הפסגה א"אס - אשקלון בנות אליצור
 20:30 . 21:00 גזר הפועל - הבילויים  גדרה מכבי
 20:30 . 20:30 פרחים מודיעין עוצמה - ירוחם מכבי

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - פרחים מודיעין עוצמה
 20:30 . 20:30 ירוחם מכבי - גזר הפועל

 21:00 . 20:30 הבילויים  גדרה מכבי - ירושלים הפסגה א"אס
 20:30 . 21:00 אשקלון בנות אליצור - ברנר הפועל

 20:30 . 20:00 שדרות מכבי - ירושלים ש.ה.ל.מ
 20:30 . 20:30 אשקלון חוף הפועל - ומיםאד מעלה מכבי
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 צפון  על  נוער 101 ליגה
 שעה 22/01/18 שני יום - 12 מחזור שעה 16/10/17 שני יום - 1  מחזור

 19:30 . 20:30 נתניה עירוני אליצור - חפר עמק הפועל
 19:00 . 20:00 אביב סבא כפר הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 20:30 . 18:30 אסי חיפה מכבי - עירוני רעננה מכבי
 20:30 . 20:30 צפת עליון גליל הפועל - צעירים חיפה מכבי

 19:30 . 20:30 השרון הוד מכבי - מעיינות גלבוע הפועל
 18:00 . 19:00 הרצליה בני - משגב הפועל

 שעה 29/01/18 שני יום - 13 מחזור שעה 23/10/17 שני יום - 2  מחזור

 18:00 . 19:30 הרצליה בני - תניהנ עירוני אליצור
 19:00 . 19:30 משגב הפועל - השרון הוד מכבי

 20:30 . 20:30 מעיינות גלבוע הפועל - צפת עליון גליל הפועל
 20:30 . 20:30 צעירים חיפה מכבי - אסי חיפה מכבי

 18:30 . 19:00 עירוני רעננה מכבי - אביב סבא כפר הפועל
 20:00 . 20:30 יזרעאל עמק להפוע - חפר עמק הפועל

 שעה 05/02/18 שני יום - 14 מחזור שעה 30/10/17 שני יום - 3  מחזור

 19:30 . 20:00 נתניה עירוני אליצור - יזרעאל עמק הפועל
 20:30 . 18:30 חפר עמק הפועל - עירוני רעננה מכבי
 19:00 . 20:30 אביב סבא כפר הפועל - צעירים חיפה מכבי

 20:30 . 20:30 אסי חיפה מכבי - מעיינות לבועג הפועל
 20:30 . 19:00 צפת עליון גליל הפועל - משגב הפועל

 18:30 . 18:00 השרון הוד מכבי - הרצליה בני
 שעה 12/02/18 שני יום - 15 מחזור שעה 06/11/17 שני יום - 4  מחזור

 19:30 . 19:30 השרון הוד מכבי - נתניה עירוני אליצור
 18:00 . 20:30 הרצליה בני - צפת עליון גליל עלהפו

 19:00 . 20:30 משגב הפועל - אסי חיפה מכבי
 20:30 . 19:00 מעיינות גלבוע הפועל - אביב סבא כפר הפועל
 20:30 . 20:30 צעירים חיפה מכבי - חפר עמק הפועל
 18:30 . 20:00 עירוני רעננה מכבי - יזרעאל עמק הפועל

 שעה 19/02/18 שני יום - 16 מחזור שעה 20/11/17 שני וםי - 5  מחזור

 19:30 . 18:30 נתניה עירוני אליצור - עירוני רעננה מכבי
 20:00 . 20:30 יזרעאל עמק הפועל - צעירים חיפה מכבי

 20:30 . 20:30 חפר עמק הפועל - מעיינות גלבוע הפועל
 19:00 . 19:00 אביב סבא כפר הפועל - משגב הפועל

 20:30 . 18:00 אסי חיפה מכבי - הרצליה בני
 20:30 . 19:30 צפת עליון גליל הפועל - השרון הוד מכבי

 שעה 26/02/18 שני יום - 17 מחזור שעה 04/12/17 שני יום - 6  מחזור

 20:30 . 19:30 צפת עליון גליל הפועל - נתניה עירוני אליצור
 19:30 . 20:30 השרון הוד מכבי - אסי חיפה מכבי

 18:00 . 19:00 הרצליה בני - אביב סבא כפר הפועל
 19:00 . 20:30 משגב הפועל - חפר עמק הפועל
 20:30 . 20:00 מעיינות גלבוע הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 20:30 . 18:30 צעירים חיפה מכבי - עירוני רעננה מכבי
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 שעה 05/03/18 ניש יום - 18 מחזור שעה 11/12/17 שני יום - 7  מחזור

 19:30 . 20:30 נתניה עירוני אליצור - צעירים חיפה מכבי
 18:30 . 20:30 עירוני רעננה מכבי - מעיינות גלבוע הפועל
 20:00 . 19:00 יזרעאל עמק הפועל - משגב הפועל

 20:30 . 18:00 חפר עמק הפועל - הרצליה בני
 19:00 . 19:30 אביב סבא כפר הפועל - השרון הוד מכבי

 20:30 . 20:30 אסי חיפה מכבי - צפת עליון גליל הפועל
 שעה 12/03/18 שני יום - 19 מחזור שעה 18/12/17 שני יום - 8  מחזור

 20:30 . 19:30 אסי חיפה מכבי - נתניה עירוני אליצור
 20:30 . 19:00 צפת עליון גליל הפועל - אביב סבא כפר הפועל
 19:30 . 20:30 השרון דהו מכבי - חפר עמק הפועל
 18:00 . 20:00 הרצליה בני - יזרעאל עמק הפועל
 19:00 . 18:30 משגב הפועל - עירוני רעננה מכבי
 20:30 . 20:30 מעיינות גלבוע הפועל - צעירים חיפה מכבי

 שעה 19/03/18 שני יום - 20 מחזור שעה 25/12/17 שני יום - 9  מחזור

 19:30 . 20:30 נתניה עירוני ליצורא - מעיינות גלבוע הפועל
 20:30 . 19:00 צעירים חיפה מכבי - משגב הפועל

 18:30 . 18:00 עירוני רעננה מכבי - הרצליה בני
 20:00 . 19:30 יזרעאל עמק הפועל - השרון הוד מכבי

 20:30 . 20:30 חפר עמק הפועל - צפת עליון גליל הפועל
 19:00 . 20:30 אביב סבא כפר הפועל - אסי חיפה מכבי

 שעה 26/03/18 שני יום - 21 מחזור שעה 01/01/18 שני יום - 10 מחזור

 19:00 . 19:30 אביב סבא כפר הפועל - נתניה עירוני אליצור
 20:30 . 20:30 אסי חיפה מכבי - חפר עמק הפועל
 20:30 . 20:00 צפת עליון גליל הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 19:30 . 18:30 השרון הוד מכבי - ניעירו רעננה מכבי
 18:00 . 20:30 הרצליה בני - צעירים חיפה מכבי

 19:00 . 20:30 משגב הפועל - מעיינות גלבוע הפועל
 שעה 09/04/18 שני יום - 22 מחזור שעה 08/01/18 שני יום - 11 מחזור

 19:30 . 19:00 נתניה עירוני אליצור - משגב הפועל
 20:30 . 18:00 מעיינות גלבוע ועלהפ - הרצליה בני

 20:30 . 19:30 צעירים חיפה מכבי - השרון הוד מכבי
 18:30 . 20:30 עירוני רעננה מכבי - צפת עליון גליל הפועל
 20:00 . 20:30 יזרעאל עמק הפועל - אסי חיפה מכבי

 20:30 . 19:00 חפר עמק הפועל - אביב סבא כפר הפועל

 

 

 
  



367 

 

 דרום על  נוער 102 ליגה
 שעה 22/01/18 שני יום - 12 מחזור שעה 16/10/17 שני יום - 1  מחזור

 20:00 . 20:30 טדי אביב תל מכבי - אביב תל הפועל
 18:30 . 19:30 צ"ראשל עופר מכבי - אשקלון.  ס.א

 20:30 . 19:00 יובל ירושלים הפועל - חולון יורם הפועל
 18:00 . 20:30 איתי ציונה נס הפועל - יהב  ירושלים הפועל
 20:30 . 18:30 ג"ר אהרן עירוני - איציק ראשלצ מכבי

 19:30 . 19:30 יבנה גן הפועל - יבנה אליצור
 שעה 29/01/18 שני יום - 13 מחזור שעה 23/10/17 שני יום - 2  מחזור

 19:30 . 20:00 יבנה גן הפועל - טדי אביב תל מכבי
 19:30 . 20:30 יבנה אליצור - ג"ר אהרן עירוני
 18:30 . 18:00 איציק ראשלצ מכבי - איתי ציונה נס הפועל
 20:30 . 20:30 יהב  ירושלים הפועל - יובל ירושלים הפועל
 19:00 . 18:30 חולון יורם הפועל - צ"ראשל עופר מכבי

 19:30 . 20:30 אשקלון.  ס.א - אביב תל הפועל
 שעה 05/02/18 שני יום - 14 רמחזו שעה 30/10/17 שני יום - 3  מחזור

 20:00 . 19:30 טדי אביב תל מכבי - אשקלון.  ס.א
 20:30 . 19:00 אביב תל הפועל - חולון יורם הפועל
 18:30 . 20:30 צ"ראשל עופר מכבי - יהב  ירושלים הפועל
 20:30 . 18:30 יובל ירושלים הפועל - איציק ראשלצ מכבי

 18:00 . 19:30 איתי נהציו נס הפועל - יבנה אליצור
 20:30 . 19:30 ג"ר אהרן עירוני - יבנה גן הפועל

 שעה 12/02/18 שני יום - 15 מחזור שעה 06/11/17 שני יום - 4  מחזור

 20:30 . 20:00 ג"ר אהרן עירוני - טדי אביב תל מכבי
 19:30 . 18:00 יבנה גן הפועל - איתי ציונה נס הפועל
 19:30 . 20:30 יבנה אליצור - יובל ירושלים הפועל
 18:30 . 18:30 איציק ראשלצ מכבי - צ"ראשל עופר מכבי

 20:30 . 20:30 יהב  ירושלים הפועל - אביב תל הפועל
 19:00 . 19:30 חולון יורם הפועל - אשקלון.  ס.א

 שעה 19/02/18 שני יום - 16 מחזור שעה 20/11/17 שני יום - 5  מחזור

 20:00 . 19:00 טדי אביב תל מכבי - ןחולו יורם הפועל
 19:30 . 20:30 אשקלון.  ס.א - יהב  ירושלים הפועל
 20:30 . 18:30 אביב תל הפועל - איציק ראשלצ מכבי

 18:30 . 19:30 צ"ראשל עופר מכבי - יבנה אליצור
 20:30 . 19:30 יובל ירושלים הפועל - יבנה גן הפועל
 18:00 . 20:30 איתי ציונה נס הפועל - ג"ר אהרן עירוני

 שעה 26/02/18 שני יום - 17 מחזור שעה 04/12/17 שני יום - 6  מחזור

 18:00 . 20:00 איתי ציונה נס הפועל - טדי אביב תל מכבי
 20:30 . 20:30 ג"ר אהרן עירוני - יובל ירושלים הפועל
 19:30 . 18:30 יבנה גן הפועל - צ"ראשל עופר מכבי

 19:30 . 20:30 יבנה אליצור - יבאב תל הפועל
 18:30 . 19:30 איציק ראשלצ מכבי - אשקלון.  ס.א

 20:30 . 19:00 יהב  ירושלים הפועל - חולון יורם הפועל
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 שעה 05/03/18 שני יום - 18 מחזור שעה 11/12/17 שני יום - 7  מחזור

 20:00 . 20:30 טדי אביב תל מכבי - יהב  ירושלים הפועל
 19:00 . 18:30 חולון יורם הפועל - איציק ראשלצ בימכ

 19:30 . 19:30 אשקלון.  ס.א - יבנה אליצור
 20:30 . 19:30 אביב תל הפועל - יבנה גן הפועל
 18:30 . 20:30 צ"ראשל עופר מכבי - ג"ר אהרן עירוני
 20:30 . 18:00 יובל ירושלים הפועל - איתי ציונה נס הפועל

 שעה 12/03/18 שני יום - 19 מחזור שעה 18/12/17 שני יום - 8  מחזור

 20:30 . 20:00 יובל ירושלים הפועל - טדי אביב תל מכבי
 18:00 . 18:30 איתי ציונה נס הפועל - צ"ראשל עופר מכבי

 20:30 . 20:30 ג"ר אהרן עירוני - אביב תל הפועל
 19:30 . 19:30 יבנה גן הפועל - אשקלון.  ס.א

 19:30 . 19:00 יבנה אליצור - חולון ורםי הפועל
 18:30 . 20:30 איציק ראשלצ מכבי - יהב  ירושלים הפועל

 שעה 19/03/18 שני יום - 20 מחזור שעה 25/12/17 שני יום - 9  מחזור

 20:00 . 18:30 טדי אביב תל מכבי - איציק ראשלצ מכבי
 20:30 . 19:30 יהב  ירושלים הפועל - יבנה אליצור
 19:00 . 19:30 חולון יורם הפועל - יבנה גן הפועל
 19:30 . 20:30 אשקלון.  ס.א - ג"ר אהרן עירוני
 20:30 . 18:00 אביב תל הפועל - איתי ציונה נס הפועל
 18:30 . 20:30 צ"ראשל עופר מכבי - יובל ירושלים הפועל

 שעה 26/03/18 שני יום - 21 מחזור שעה 01/01/18 שני יום - 10 מחזור

 18:30 . 20:00 צ"ראשל עופר מכבי - טדי אביב תל מכבי
 20:30 . 20:30 יובל ירושלים הפועל - אביב תל הפועל

 18:00 . 19:30 איתי ציונה נס הפועל - אשקלון.  ס.א
 20:30 . 19:00 ג"ר אהרן עירוני - חולון יורם הפועל
 19:30 . 20:30 יבנה גן הפועל - יהב  ירושלים הפועל
 19:30 . 18:30 יבנה אליצור - איציק ראשלצ מכבי

 שעה 09/04/18 שני יום - 22 מחזור שעה 08/01/18 שני יום - 11 מחזור

 20:00 . 19:30 טדי אביב תל מכבי - יבנה אליצור
 18:30 . 19:30 איציק ראשלצ מכבי - יבנה גן הפועל
 20:30 . 20:30 יהב  ירושלים הפועל - ג"ר אהרן עירוני
 19:00 . 18:00 חולון יורם הפועל - איתי ציונה נס הפועל
 19:30 . 20:30 אשקלון.  ס.א - יובל ירושלים הפועל
 20:30 . 18:30 אביב תל הפועל - צ"ראשל עופר מכבי
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 אליפות המדינה -ליגת על לנוער 

 

 26/04/18ישי יום חמ 23/04/18יום שני                   16/04/18יום שנירבע גמר:

 דרום 4מקום  –צפון  1מקום  .1

  דרום 3מקום  –צפון  2מקום  .2

 דרום 2מקום  –צפון  3מקום  .3

  דרום 1מקום  –צפון  4מקום  .4

 06/05/18יום שני  03/05/18יום חמישי                    30/04/18יום שני צי גמר:ח

  30/05/18יעי יום רב                               09/05/18יום רביעי 

 3מנצח משחק - 1מנצח משחק .5

 4מנצח משחק   -2.  מנצח משחק 6

 

 24/05/18יום חמישי                 21/05/18יום שני           16/05/18יום רביעי גמר:

 30/05/18יום רביע           27/05/18יום ראשון 

 6מנצח משחק  -5.מנצח משחק 7
 

 כו בשיטת המפסיד יוצא.המשחקים, בשלב הגמר סל, ייער
 משחקים כשהקבוצה הבכירה בדירוג בליגה תארח את המשחק  3-ברבע גמר ייערכו המשחקים בשיטת הטוב מ

 הראשון והשלישי. 
משחקים כשהקבוצה הבכירה בדירוג בליגה תארח את  5-בחצי גמר ובגמר המשחקים ייערכו בשיטת הטוב מ

 המשחק הראשון, השלישי והחמישי.
תי קבוצות תתפוסנה את אותו מקום, תארח הקבוצה, מצד ימין, את המשחק הראשון והשלישי במידה וש

 ובמידה ויהיה משחק חמישי, הוא ייערך באולם נייטראלי.

 

 גמר סל תחתון  –ליגת על נוער 

 

 30/04/18יום שני  23/04/18יום שני  16/04/18יום שני 

 מקום לפני אחרון דרום –מקום לפני אחרון צפון 

 הקבוצה מצד ימין תארח את המשחק הראשון ותתארח במשחק הגומלין.

 במידה וכל קבוצה תנצח במשחק אחד ייערך משחק שלישי באולם נייטראלי.

              



370 

 

 צפון  לאומית נוער 103 ליגה
 שעה 05/02/18 שני יום - 12 מחזור שעה 16/10/17 שני יום - 1  מחזור

 20:30 . 19:00 צעירי  גלבוע  עלהפו - עלומים השרון רמת.ס.א
 19:30 . 19:00 חן עפולה הפועל - יונה כפר ביתר
 20:30 . 19:30 אתא קרית אליצור - יותם תקוה פתח מכבי

 20:30 . 20:30 טבעון קרית הפועל - מקי השרון לב הפועל
 18:00 . 20:00 נהריה ניר הפועל - חדרה עמיחי מכבי

 20:30 . 20:00 צעירים יזרעאל הפועל - מרדכי הרצליה בני
 שעה 12/02/18 שני יום - 13 מחזור שעה 23/10/17 שני יום - 2  מחזור

 20:30 . 20:30 צעירים יזרעאל הפועל - צעירים  גלבוע  הפועל
 20:00 . 18:00 מרדכי הרצליה בני - נהריה ניר הפועל
 20:00 . 20:30 חדרה עמיחי מכבי - טבעון קרית הפועל

 20:30 . 20:30 מקי השרון לב הפועל - אתא קרית צוראלי
 19:30 . 19:30 יותם תקוה פתח מכבי - חן עפולה הפועל

 19:00 . 19:00 יונה כפר ביתר - עלומים השרון רמת.ס.א
 שעה 19/02/18 שני יום - 14 מחזור שעה 30/10/17 שני יום - 3  מחזור

 20:30 . 19:00 צעירים  גלבוע  הפועל - יונה כפר ביתר
 19:00 . 19:30 עלומים השרון רמת.ס.א - יותם תקוה פתח מכבי

 19:30 . 20:30 חן עפולה הפועל - מקי השרון לב הפועל
 20:30 . 20:00 אתא קרית אליצור - חדרה עמיחי מכבי

 20:30 . 20:00 טבעון קרית הפועל - מרדכי הרצליה בני
 18:00 . 20:30 יהנהר ניר הפועל - צעירים יזרעאל הפועל

 שעה 26/02/18 שני יום - 15 מחזור שעה 06/11/17 שני יום - 4  מחזור

 18:00 . 20:30 נהריה ניר הפועל - צעירים  גלבוע  הפועל
 20:30 . 20:30 צעירים יזרעאל הפועל - טבעון קרית הפועל
 20:00 . 20:30 מרדכי הרצליה בני - אתא קרית אליצור
 20:00 . 19:30 חדרה עמיחי מכבי - חן עפולה הפועל

 20:30 . 19:00 מקי השרון לב הפועל - עלומים השרון רמת.ס.א
 19:30 . 19:00 יותם תקוה פתח מכבי - יונה כפר ביתר

 שעה 05/03/18 שני יום - 16 מחזור שעה 20/11/17 שני יום - 5  מחזור

 20:30 . 19:30 צעירים  גלבוע  הפועל - יותם תקוה פתח מכבי
 19:00 . 20:30 יונה כפר ביתר - מקי השרון לב הפועל
 19:00 . 20:00 עלומים השרון רמת.ס.א - חדרה עמיחי מכבי

 19:30 . 20:00 חן עפולה הפועל - מרדכי הרצליה בני
 20:30 . 20:30 אתא קרית אליצור - צעירים יזרעאל הפועל
 20:30 . 18:00 טבעון קרית הפועל - נהריה ניר הפועל

 שעה 12/03/18 שני יום - 17 מחזור שעה 27/11/17 שני יום - 6  מחזור

 20:30 . 20:30 טבעון קרית הפועל - צעירים  גלבוע  הפועל
 18:00 . 20:30 נהריה ניר הפועל - אתא קרית אליצור
 20:30 . 19:30 צעירים יזרעאל הפועל - חן עפולה הפועל

 20:00 . 19:00 מרדכי צליההר בני - עלומים השרון רמת.ס.א
 20:00 . 19:00 חדרה עמיחי מכבי - יונה כפר ביתר
 20:30 . 19:30 מקי השרון לב הפועל - יותם תקוה פתח מכבי
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 שעה 19/03/18 שני יום - 18 מחזור שעה 04/12/17 שני יום - 7  מחזור

 20:30 . 20:30 צעירים  גלבוע  הפועל - מקי השרון לב הפועל
 19:30 . 20:00 יותם תקוה פתח מכבי - חדרה עמיחי בימכ
 19:00 . 20:00 יונה כפר ביתר - מרדכי הרצליה בני

 19:00 . 20:30 עלומים השרון רמת.ס.א - צעירים יזרעאל הפועל
 19:30 . 18:00 חן עפולה הפועל - נהריה ניר הפועל
 20:30 . 20:30 אתא קרית אליצור - טבעון קרית הפועל

 שעה 09/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 11/12/17 שני יום - 8  זורמח

 20:30 . 18:30 אתא קרית אליצור - צעירים  גלבוע  הפועל
 20:30 . 19:30 טבעון קרית הפועל - חן עפולה הפועל

 18:00 . 19:00 נהריה ניר הפועל - עלומים השרון רמת.ס.א
 20:30 . 19:00 צעירים יזרעאל הפועל - יונה כפר ביתר
 20:00 . 19:30 מרדכי הרצליה בני - יותם תקוה פתח מכבי

 20:00 . 20:30 חדרה עמיחי מכבי - מקי השרון לב הפועל
 שעה 23/04/18 שני יום - 20 מחזור שעה 25/12/17 שני יום - 9  מחזור

 20:30 . 20:00 צעירים  גלבוע  הפועל - חדרה עמיחי מכבי
 20:30 . 20:00 מקי השרון לב הפועל - מרדכי הרצליה בני

 19:30 . 20:30 יותם תקוה פתח מכבי - צעירים יזרעאל הפועל
 19:00 . 18:00 יונה כפר ביתר - נהריה ניר הפועל
 19:00 . 20:30 עלומים השרון רמת.ס.א - טבעון קרית הפועל
 19:30 . 20:30 חן עפולה הפועל - אתא קרית אליצור

 שעה 07/05/18 שני יום - 21 מחזור שעה 01/01/18 שני יום - 10 מחזור

 19:30 . 18:30 חן עפולה הפועל - צעירים  גלבוע  הפועל
 20:30 . 19:00 אתא קרית אליצור - עלומים השרון רמת.ס.א

 20:30 . 19:00 טבעון קרית הפועל - יונה כפר ביתר
 18:00 . 19:30 נהריה ניר הפועל - יותם תקוה פתח מכבי

 20:30 . 20:30 צעירים יזרעאל הפועל - מקי השרון לב הפועל
 20:00 . 20:00 מרדכי הרצליה בני - חדרה עמיחי מכבי

 שעה 14/05/18 שני יום - 22 מחזור שעה 08/01/18 שני יום - 11 מחזור

 20:30 . 20:00 צעירים  גלבוע  הפועל - מרדכי הרצליה בני
 20:00 . 20:30 חדרה מיחיע מכבי - צעירים יזרעאל הפועל
 20:30 . 18:00 מקי השרון לב הפועל - נהריה ניר הפועל
 19:30 . 20:30 יותם תקוה פתח מכבי - טבעון קרית הפועל
 19:00 . 20:30 יונה כפר ביתר - אתא קרית אליצור
 19:00 . 19:30 עלומים השרון רמת.ס.א - חן עפולה הפועל
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 דרום לאומית  נוער 104 ליגה
 שעה 05/02/18 שני יום - 12 מחזור שעה 16/10/17 שני יום - 1  מחזור

 20:30 . 20:30 סמואל ירושלים הפועל - מודיעין עצמה
 20:30 . 20:30 יורם אונו. ק עירוני - אשדוד מכבי

 20:30 . 18:00 ברנר הפועל - טוביה באר הפועל
 17:00 . 18:00 עומר רחובות מכבי - טום אילת הפועל
 20:30 . 20:30 יהוד ה.ל.ע - אביב תל מכבי

 20:30 . 20:30 ש"ב/שבע באר הפועל - גבעתיים ג"ר הפועל
 שעה 12/02/18 שני יום - 13 מחזור שעה 23/10/17 שני יום - 2  מחזור

 20:30 . 20:30 ש"ב/שבע באר הפועל - סמואל ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 גבעתיים ג"ר הפועל - יהוד ה.ל.ע

 20:30 . 20:30 אביב תל מכבי - עומר רחובות מכבי
 18:00 . 17:00 טום אילת הפועל - ברנר הפועל
 18:00 . 20:30 טוביה באר הפועל - יורם אונו. ק עירוני
 20:30 . 20:30 אשדוד מכבי - מודיעין עצמה

 השע 19/02/18 שני יום - 14 מחזור שעה 30/10/17 שני יום - 3  מחזור

 20:30 . 20:30 סמואל ירושלים הפועל - אשדוד מכבי
 20:30 . 18:00 מודיעין עצמה - טוביה באר הפועל
 17:00 . 18:00 יורם אונו. ק עירוני - טום אילת הפועל
 20:30 . 20:30 ברנר הפועל - אביב תל מכבי

 20:30 . 20:30 עומר רחובות מכבי - גבעתיים ג"ר הפועל
 20:30 . 20:30 יהוד ה.ל.ע - ש"ב/שבע באר הפועל

 שעה 26/02/18 שני יום - 15 מחזור שעה 06/11/17 שני יום - 4  מחזור

 20:30 . 20:30 יהוד ה.ל.ע - סמואל ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 ש"ב/שבע באר הפועל - עומר רחובות מכבי

 20:30 . 20:30 גבעתיים ג"ר הפועל - ברנר הפועל
 20:30 . 20:30 אביב תל מכבי - יורם ואונ. ק עירוני
 18:00 . 17:00 טום אילת הפועל - מודיעין עצמה
 18:00 . 20:30 טוביה באר הפועל - אשדוד מכבי

 שעה 05/03/18 שני יום - 16 מחזור שעה 20/11/17 שני יום - 5  מחזור

 20:30 . 18:00 סמואל ירושלים הפועל - טוביה באר הפועל
 18:30 . 18:00 אשדוד מכבי - וםט אילת הפועל
 20:30 . 20:30 מודיעין עצמה - אביב תל מכבי

 20:30 . 20:30 יורם אונו. ק עירוני - גבעתיים ג"ר הפועל
 20:30 . 20:30 ברנר הפועל - ש"ב/שבע באר הפועל

 20:30 . 20:30 עומר רחובות מכבי - יהוד ה.ל.ע
 שעה 12/03/18 שני יום - 17 רמחזו שעה 27/11/17 שני יום - 6  מחזור

 20:30 . 20:30 עומר רחובות מכבי - סמואל ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 יהוד ה.ל.ע - ברנר הפועל
 20:30 . 20:30 ש"ב/שבע באר הפועל - יורם אונו. ק עירוני
 20:30 . 20:30 גבעתיים ג"ר הפועל - מודיעין עצמה
 20:30 . 20:30 אביב תל מכבי - אשדוד מכבי

 19:00 . 18:30 טום אילת הפועל - טוביה באר הפועל
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 שעה 19/03/18 שני יום - 18 מחזור שעה 04/12/17 שני יום - 7  מחזור

 17:00 . 18:00 סמואל ירושלים הפועל - טום אילת הפועל
 18:00 . 20:30 טוביה באר הפועל - אביב תל מכבי

 20:30 . 20:30 אשדוד מכבי - גבעתיים ג"ר הפועל
 20:30 . 20:30 מודיעין עצמה - ש"ב/שבע באר הפועל

 20:30 . 20:30 יורם אונו. ק עירוני - יהוד ה.ל.ע
 20:30 . 20:30 ברנר הפועל - עומר רחובות מכבי

 שעה 09/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 11/12/17 שני יום - 8  מחזור

 20:30 . 20:30 ברנר הפועל - סמואל ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 עומר רחובות מכבי - יורם אונו. ק עירוני
 20:30 . 20:30 יהוד ה.ל.ע - מודיעין עצמה
 20:30 . 20:30 ש"ב/שבע באר הפועל - אשדוד מכבי

 20:30 . 18:00 גבעתיים ג"ר הפועל - טוביה באר הפועל
 17:00 . 18:00 אביב תל מכבי - טום אילת הפועל

 שעה 23/04/18 שני יום - 20 מחזור שעה 25/12/17 שני יום - 9  מחזור

 20:30 . 20:30 סמואל ירושלים הפועל - אביב תל מכבי
 18:00 . 17:00 טום אילת הפועל - גבעתיים ג"ר הפועל
 18:00 . 20:30 טוביה באר הפועל - ש"ב/שבע באר הפועל

 20:30 . 20:30 אשדוד מכבי - יהוד ה.ל.ע
 20:30 . 20:30 מודיעין עצמה - עומר ובותרח מכבי

 20:30 . 20:30 יורם אונו. ק עירוני - ברנר הפועל
 שעה 07/05/18 שני יום - 21 מחזור שעה 01/01/18 שני יום - 10 מחזור

 20:30 . 20:30 יורם אונו. ק עירוני - סמואל ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 ברנר הפועל - מודיעין עצמה
 20:30 . 20:30 עומר רחובות מכבי - אשדוד מכבי

 20:30 . 18:00 יהוד ה.ל.ע - טוביה באר הפועל
 18:30 . 18:00 ש"ב/שבע באר הפועל - טום אילת הפועל
 20:30 . 20:30 גבעתיים ג"ר הפועל - אביב תל מכבי

 שעה 14/05/18 שני יום - 22 מחזור שעה 08/01/18 שני יום - 11 מחזור

 20:30 . 20:30 סמואל ירושלים הפועל - גבעתיים ג"ר הפועל
 20:30 . 20:30 אביב תל מכבי - ש"ב/שבע באר הפועל

 18:00 . 17:00 טום אילת הפועל - יהוד ה.ל.ע
 18:00 . 20:30 טוביה באר הפועל - עומר רחובות מכבי

 20:30 . 20:30 אשדוד מכבי - ברנר הפועל
 20:30 . 20:30 יעיןמוד עצמה - יורם אונו. ק עירוני
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 צפון  ארצית נוער 105 ליגה
 שעה 05/02/18 שני יום - 12 מחזור שעה 16/10/17 שני יום - 1  מחזור

 19:30 . 19:00 מולדת. מ.ג הפועל - גליל צפת הפועל
 20:00 . 20:30 אשר מטה הפועל - קריה גליל.א.מ הפועל
 19:30 . 20:30 מזרח  גלבוע הפועל - טבעון מרנין הפועל
 20:30 . 19:00 תרשיחא הפועל - דדו  גלבוע הפועל
 18:00 . 19:00 ירדן תבור גליל הפועל - נשר הפועל
 19:00 . 19:00 ורדים כפר עצמה - מוצקין קרית מכבי

 שעה 12/02/18 שני יום - 13 מחזור שעה 23/10/17 שני יום - 2  מחזור

 19:00 . 19:30 ורדים כפר עצמה - מולדת. מ.ג הפועל
 19:00 . 18:00 מוצקין קרית מכבי - ירדן תבור גליל הפועל
 19:00 . 20:30 נשר הפועל - תרשיחא הפועל
 19:00 . 19:30 דדו  גלבוע הפועל - מזרח  גלבוע הפועל
 20:30 . 20:00 טבעון מרנין הפועל - אשר מטה הפועל
 20:30 . 19:00 קריה גליל.א.מ הפועל - גליל צפת הפועל

 שעה 19/02/18 שני יום - 14 מחזור שעה 30/10/17 שני יום - 3  מחזור

 19:30 . 20:30 מולדת. מ.ג הפועל - קריה גליל.א.מ הפועל
 19:00 . 20:30 גליל צפת הפועל - טבעון מרנין הפועל
 20:00 . 19:00 אשר מטה הפועל - דדו  גלבוע הפועל
 19:30 . 19:00 מזרח  גלבוע הפועל - נשר הפועל
 20:30 . 19:00 תרשיחא הפועל - מוצקין קרית מכבי

 18:00 . 19:00 ירדן תבור גליל הפועל - ורדים כפר עצמה
 שעה 26/02/18 שני יום - 15 מחזור שעה 06/11/17 שני יום - 4  מחזור

 18:00 . 19:30 ירדן תבור גליל הפועל - מולדת. מ.ג הפועל
 19:00 . 20:30 ורדים כפר עצמה - תרשיחא הפועל
 19:00 . 19:30 מוצקין קרית מכבי - מזרח  גלבוע הפועל
 19:00 . 20:00 נשר הפועל - אשר מטה הפועל
 19:00 . 19:00 דדו  גלבוע הפועל - גליל צפת הפועל
 20:30 . 18:30 טבעון מרנין הפועל - קריה גליל.א.מ הפועל

 שעה 05/03/18 שני יום - 16 מחזור שעה 20/11/17 שני יום - 5  מחזור

 19:30 . 20:30 מולדת. מ.ג הפועל - טבעון מרנין הפועל
 20:30 . 19:00 קריה גליל.א.מ הפועל - דדו  גלבוע הפועל
 19:00 . 19:00 גליל צפת הפועל - נשר הפועל
 20:00 . 19:00 אשר מטה הפועל - מוצקין קרית מכבי

 19:30 . 19:00 רחמז  גלבוע הפועל - ורדים כפר עצמה
 20:30 . 18:00 תרשיחא הפועל - ירדן תבור גליל הפועל

 שעה 12/03/18 שני יום - 17 מחזור שעה 27/11/17 שני יום - 6  מחזור

 20:30 . 19:30 תרשיחא הפועל - מולדת. מ.ג הפועל
 18:00 . 19:30 ירדן תבור גליל הפועל - מזרח  גלבוע הפועל
 19:00 . 20:00 ורדים כפר העצמ - אשר מטה הפועל
 19:00 . 19:00 מוצקין קרית מכבי - גליל צפת הפועל
 19:00 . 20:30 נשר הפועל - קריה גליל.א.מ הפועל
 19:00 . 20:30 דדו  גלבוע הפועל - טבעון מרנין הפועל
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 שעה 19/03/18 שני יום - 18 מחזור שעה 04/12/17 שני יום - 7  מחזור

 19:30 . 19:00 מולדת. מ.ג הפועל - דדו  גלבוע הפועל
 20:30 . 19:00 טבעון מרנין הפועל - נשר הפועל
 20:30 . 19:00 קריה גליל.א.מ הפועל - מוצקין קרית מכבי

 19:00 . 19:00 גליל צפת הפועל - ורדים כפר עצמה
 20:00 . 18:00 אשר מטה הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 19:30 . 20:30 מזרח  גלבוע להפוע - תרשיחא הפועל

 שעה 09/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 11/12/17 שני יום - 8  מחזור

 19:30 . 19:30 מזרח  גלבוע הפועל - מולדת. מ.ג הפועל
 20:30 . 20:00 תרשיחא הפועל - אשר מטה הפועל
 18:00 . 19:00 ירדן תבור גליל הפועל - גליל צפת הפועל
 19:00 . 18:30 ורדים כפר עצמה - קריה לגלי.א.מ הפועל
 19:00 . 20:30 מוצקין קרית מכבי - טבעון מרנין הפועל
 19:00 . 19:00 נשר הפועל - דדו  גלבוע הפועל

 שעה 23/04/18 שני יום - 20 מחזור שעה 25/12/17 שני יום - 9  מחזור

 19:30 . 19:00 מולדת. מ.ג הפועל - נשר הפועל
 19:00 . 19:00 דדו  גלבוע הפועל - צקיןמו קרית מכבי

 20:30 . 19:00 טבעון מרנין הפועל - ורדים כפר עצמה
 20:30 . 18:00 קריה גליל.א.מ הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 19:00 (18/12/17) 20:30 גליל צפת הפועל - תרשיחא הפועל
 20:00 . 19:30 אשר מטה הפועל - מזרח  גלבוע הפועל

 שעה 07/05/18 שני יום - 21 מחזור שעה 01/01/18 שני יום - 10 מחזור

 20:00 . 19:30 אשר מטה הפועל - מולדת. מ.ג הפועל
 19:30 . 19:00 מזרח  גלבוע הפועל - גליל צפת הפועל
 20:30 (04/01/18) 20:30 תרשיחא הפועל - קריה גליל.א.מ הפועל
 18:00 . 20:30 ירדן תבור גליל הפועל - טבעון מרנין הפועל
 19:00 . 19:00 ורדים כפר עצמה - דדו  גלבוע הפועל
 19:00 . 19:00 מוצקין קרית מכבי - נשר הפועל

 שעה 14/05/18 שני יום - 22 מחזור שעה 08/01/18 שני יום - 11 מחזור

 19:30 . 19:00 מולדת. מ.ג הפועל - מוצקין קרית מכבי
 19:00 . 19:00 נשר הפועל - ורדים כפר עצמה
 19:00 . 18:00 דדו  גלבוע הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 20:30 . 20:30 טבעון מרנין הפועל - תרשיחא הפועל
 20:30 . 19:30 קריה גליל.א.מ הפועל - מזרח  גלבוע הפועל
 19:00 . 20:00 גליל צפת הפועל - אשר מטה הפועל

 

 

 
  



376 

 

 שרון   ארצית נוער 106 ליגה
 שעה 05/02/18 שני יום - 14 מחזור שעה 16/10/17 שני יום - 1  מחזור

  .  חופשית - משה חיפה מכבי
 20:30 . 20:00 מתן מכבי - צביקה חיפה הפועל
 19:30 . 19:30 יעקב זכרון מכבי - עירוני נתניה אליצור
 20:30 . 19:00 אורן סבא- כפר הפועל - גפן סבא כפר הפועל
 19:30 . 20:30 יהודה ןאב. ס.מ - קיסריה מכבי
 19:00 . 18:30 ת'ג הפועל - רעננה יורם מכבי
 19:00 . 20:30 שחר השרון רמת. ס.א - חנה פרדס מכבי

 שעה 12/02/18 שני יום - 15 מחזור שעה 23/10/17 שני יום - 2  מחזור

  .  שחר השרון רמת. ס.א - חופשית
 20:30 . 19:00 חנה פרדס מכבי - ת'ג הפועל

 18:30 . 19:30 רעננה יורם מכבי - יהודה אבן. ס.מ
 20:30 . 20:30 קיסריה מכבי - אורן סבא- כפר הפועל
 19:00 . 19:30 גפן סבא כפר הפועל - יעקב זכרון מכבי
 19:30 . 20:30 עירוני נתניה אליצור - מתן מכבי
 20:00 . 20:30 צביקה חיפה הפועל - משה חיפה מכבי

 שעה 19/02/18 שני יום - 16 מחזור שעה 30/10/17 שני יום - 3  מחזור

  .  חופשית - צביקה חיפה הפועל
 20:30 . 19:30 משה חיפה מכבי - עירוני נתניה אליצור
 20:30 . 19:00 מתן מכבי - גפן סבא כפר הפועל
 19:30 . 20:30 יעקב זכרון מכבי - קיסריה מכבי
 20:30 . 18:30 רןאו סבא- כפר הפועל - רעננה יורם מכבי
 19:30 . 20:30 יהודה אבן. ס.מ - חנה פרדס מכבי

 19:00 . 19:00 ת'ג הפועל - שחר השרון רמת. ס.א
 שעה 26/02/18 שני יום - 17 מחזור שעה 06/11/17 שני יום - 4  מחזור

  .  ת'ג הפועל - חופשית
 19:00 . 19:30 שחר השרון רמת. ס.א - יהודה אבן. ס.מ

 20:30 . 20:30 חנה פרדס מכבי - אורן סבא- כפר הפועל
 18:30 . 19:30 רעננה יורם מכבי - יעקב זכרון מכבי
 20:30 . 20:30 קיסריה מכבי - מתן מכבי
 19:00 . 20:30 גפן סבא כפר הפועל - משה חיפה מכבי

 19:30 . 20:00 עירוני נתניה אליצור - צביקה חיפה הפועל
 שעה 05/03/18 שני יום - 18 מחזור שעה 20/11/17 שני יום - 5  מחזור

  .  חופשית - עירוני נתניה אליצור
 20:00 . 19:00 צביקה חיפה הפועל - גפן סבא כפר הפועל
 20:30 . 20:30 משה חיפה מכבי - קיסריה מכבי
 20:30 . 18:30 מתן מכבי - רעננה יורם מכבי
 19:30 . 20:30 יעקב זכרון מכבי - חנה פרדס מכבי

 20:30 . 19:00 אורן סבא- כפר הפועל - שחר השרון רמת. ס.א
 19:30 . 19:00 יהודה אבן. ס.מ - ת'ג הפועל
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 שעה 12/03/18 שני יום - 19 מחזור שעה 27/11/17 שני יום - 6  מחזור

  .  יהודה אבן. ס.מ - חופשית
 19:00 . 20:30 ת'ג הפועל - אורן סבא- כפר הפועל
 19:00 . 19:30 שחר השרון רמת. ס.א - יעקב רוןזכ מכבי
 20:30 . 20:30 חנה פרדס מכבי - מתן מכבי
 18:30 . 20:30 רעננה יורם מכבי - משה חיפה מכבי

 20:30 . 20:00 קיסריה מכבי - צביקה חיפה הפועל
 19:00 . 19:30 גפן סבא כפר הפועל - עירוני נתניה אליצור

 שעה 19/03/18 שני יום - 20 מחזור שעה 04/12/17 שני יום - 7  מחזור

  .  חופשית - גפן סבא כפר הפועל
 18:00 . 20:30 עירוני נתניה אליצור - קיסריה מכבי
 20:00 . 18:30 צביקה חיפה הפועל - רעננה יורם מכבי
 20:30 . 20:30 משה חיפה מכבי - חנה פרדס מכבי

 20:30 . 19:00 מתן מכבי - שחר השרון רמת. ס.א
 19:30 . 19:00 יעקב זכרון מכבי - ת'ג הפועל

 20:30 . 19:30 אורן סבא- כפר הפועל - יהודה אבן. ס.מ
 שעה 09/04/18 שני יום - 21 מחזור שעה 11/12/17 שני יום - 8  מחזור

  .  אורן סבא- כפר הפועל - חופשית
 19:30 . 19:30 יהודה אבן. ס.מ - יעקב זכרון מכבי
 19:00 . 20:30 ת'ג הפועל - ןמת מכבי
 19:00 . 20:30 שחר השרון רמת. ס.א - משה חיפה מכבי

 20:30 . 20:00 חנה פרדס מכבי - צביקה חיפה הפועל
 18:30 . 19:30 רעננה יורם מכבי - עירוני נתניה אליצור
 20:30 . 19:00 קיסריה מכבי - גפן סבא כפר הפועל

 שעה 16/04/18 שני יום - 22 מחזור עהש 25/12/17 שני יום - 9  מחזור

  .  חופשית - קיסריה מכבי
 19:00 . 18:30 גפן סבא כפר הפועל - רעננה יורם מכבי
 19:30 . 20:30 עירוני נתניה אליצור - חנה פרדס מכבי

 20:00 . 19:00 צביקה חיפה הפועל - שחר השרון רמת. ס.א
 20:30 . 19:00 משה חיפה מכבי - ת'ג הפועל

 20:30 . 19:30 מתן מכבי - יהודה אבן. ס.מ
 19:30 . 20:30 יעקב זכרון מכבי - אורן סבא- כפר הפועל

 שעה 23/04/18 שני יום - 23 מחזור שעה 01/01/18 שני יום - 10 מחזור

  .  יעקב זכרון מכבי - חופשית
 20:30 . 20:30 אורן סבא- כפר הפועל - מתן מכבי
 19:30 . 20:30 יהודה אבן. ס.מ - משה חיפה מכבי

 19:00 . 20:00 ת'ג הפועל - צביקה חיפה הפועל
 19:00 . 18:00 שחר השרון רמת. ס.א - עירוני נתניה אליצור
 20:30 . 19:00 חנה פרדס מכבי - גפן סבא כפר הפועל
 18:30 . 20:30 רעננה יורם מכבי - קיסריה מכבי
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 שעה 30/04/18 שני יום - 24 מחזור שעה 08/01/18 שני יום - 11 מחזור

  .  חופשית - רעננה יורם מכבי
 20:30 . 20:30 קיסריה מכבי - חנה פרדס מכבי

 19:00 . 19:00 גפן סבא כפר הפועל - שחר השרון רמת. ס.א
 19:30 . 19:00 עירוני נתניה אליצור - ת'ג הפועל

 20:00 . 19:30 צביקה חיפה הפועל - יהודה אבן. ס.מ
 20:30 . 20:30 משה חיפה מכבי - אורן סבא- כפר הפועל
 20:30 . 19:30 מתן מכבי - יעקב זכרון מכבי

 שעה 07/05/18 שני יום - 25 מחזור שעה 15/01/18 שני יום - 12 מחזור

  .  מתן מכבי - חופשית
 19:30 . 20:30 יעקב זכרון מכבי - משה חיפה מכבי

 20:30 . 20:00 אורן סבא- רכפ הפועל - צביקה חיפה הפועל
 19:30 . 19:30 יהודה אבן. ס.מ - עירוני נתניה אליצור
 19:00 . 19:00 ת'ג הפועל - גפן סבא כפר הפועל
 19:00 . 20:30 שחר השרון רמת. ס.א - קיסריה מכבי
 20:30 . 18:30 חנה פרדס מכבי - רעננה יורם מכבי

 שעה 14/05/18 שני יום - 26 מחזור שעה 22/01/18 שני יום - 13 מחזור

  .  חופשית - חנה פרדס מכבי
 18:30 . 19:00 רעננה יורם מכבי - שחר השרון רמת. ס.א

 20:30 . 19:00 קיסריה מכבי - ת'ג הפועל
 19:00 . 19:30 גפן סבא כפר הפועל - יהודה אבן. ס.מ

 19:30 . 20:30 עירוני נתניה אליצור - אורן סבא- כפר הפועל
 20:00 . 19:30 צביקה חיפה הפועל - יעקב זכרון בימכ

 20:30 . 20:30 משה חיפה מכבי - מתן מכבי
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 מרכז ארצית נוער 107 ליגה
 שעה 05/02/18 שני יום - 14 מחזור שעה 16/10/17 שני יום - 1  מחזור

 19:00 . 18:00 אוסישקין א"ת הפועל - אשל ציונה נס הפועל
  .  חופשית - שהם מכבי

 20:00 . 20:30 שמואל ת"פ אליצור - גן רמת אליצור
 20:30 . 19:00 רמלה דוד נוה אליצור - ים בת מכבי
 19:30 . 20:30 ארקדי  ת"פ מכבי - חרוב צ"ראשל מכבי

 18:30 . 20:00 קליגר ג"ר עירוני - יהודה אור ה.ל.ע
 19:00 . 20:30 יעקב באר עוצמה - דגן בית מכבי

 שעה 12/02/18 שני יום - 15 מחזור שעה 23/10/17 שני יום - 2  מחזור

 18:00 . 18:00 אשל ציונה נס הפועל - ים בת מכבי
  .  יעקב באר עוצמה - חופשית

 20:30 . 18:30 דגן בית מכבי - קליגר ג"ר עירוני
 20:00 . 19:30 יהודה אור ה.ל.ע - ארקדי  ת"פ מכבי

 20:30 . 20:30 חרוב צ"שלרא מכבי - רמלה דוד נוה אליצור
 20:30 . 20:00 אוסישקין א"ת הפועל - שמואל ת"פ אליצור

 20:30 . 19:00 גן רמת אליצור - שהם מכבי
 שעה 19/02/18 שני יום - 16 מחזור שעה 30/10/17 שני יום - 3  מחזור

  .  חופשית - גן רמת אליצור
 19:00 . 19:00 שהם מכבי - אוסישקין א"ת הפועל
 20:00 . 20:30 שמואל ת"פ אליצור - ים בת מכבי
 20:00 . 20:30 אשל ציונה נס הפועל - חרוב צ"ראשל מכבי

 20:30 . 20:00 רמלה דוד נוה אליצור - יהודה אור ה.ל.ע
 19:30 . 20:30 ארקדי  ת"פ מכבי - דגן בית מכבי

 18:30 . 19:00 קליגר ג"ר עירוני - יעקב באר עוצמה
 שעה 26/02/18 שני יום - 17 מחזור שעה 06/11/17 שני יום - 4  מחזור

  .  קליגר ג"ר עירוני - חופשית
 19:00 . 19:30 יעקב באר עוצמה - ארקדי  ת"פ מכבי

 20:30 . 20:30 דגן בית מכבי - רמלה דוד נוה אליצור
 20:00 . 20:00 יהודה אור ה.ל.ע - אשל ציונה נס הפועל
 20:30 . 20:00 חרוב צ"ראשל כבימ - שמואל ת"פ אליצור

 19:00 . 19:00 ים בת מכבי - שהם מכבי
 20:00 . 20:30 אוסישקין א"ת הפועל - גן רמת אליצור

 שעה 05/03/18 שני יום - 18 מחזור שעה 20/11/17 שני יום - 5  מחזור

  .  חופשית - אוסישקין א"ת הפועל
 20:30 . 20:00 גן רמת אליצור - ים בת מכבי
 19:00 . 20:30 שהם מכבי - חרוב צ"ראשל מכבי

 20:00 . 20:30 שמואל ת"פ אליצור - יהודה אור ה.ל.ע
 18:00 . 20:30 אשל ציונה נס הפועל - דגן בית מכבי

 20:30 . 19:00 רמלה דוד נוה אליצור - יעקב באר עוצמה
 19:30 . 18:30 ארקדי  ת"פ מכבי - קליגר ג"ר עירוני
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 שעה 12/03/18 שני יום - 19 מחזור שעה 27/11/17 שני יום - 6  מחזור

  .  ארקדי  ת"פ מכבי - חופשית
 18:30 . 20:30 קליגר ג"ר עירוני - רמלה דוד נוה אליצור
 19:00 . 18:00 יעקב באר עוצמה - אשל ציונה נס הפועל
 20:30 . 20:00 דגן בית מכבי - שמואל ת"פ אליצור

 20:00 . 19:00 יהודה אור ה.ל.ע - שהם מכבי
 20:30 . 20:30 חרוב צ"ראשל מכבי - גן רמת אליצור
 19:00 . 19:00 ים בת מכבי - אוסישקין א"ת הפועל

 שעה 19/03/18 שני יום - 20 מחזור שעה 04/12/17 שני יום - 7  מחזור

  .  חופשית - ים בת מכבי
 19:00 . 20:30 אוסישקין א"ת הפועל - חרוב צ"ראשל מכבי

 20:30 . 20:00 גן רמת אליצור - יהודה אור ה.ל.ע
 19:00 . 20:30 שהם מכבי - דגן בית מכבי

 20:00 . 20:30 שמואל ת"פ אליצור - יעקב באר עוצמה
 18:00 . 18:30 אשל ציונה נס הפועל - קליגר ג"ר עירוני
 20:30 . 19:30 רמלה דוד נוה אליצור - ארקדי  ת"פ מכבי

 שעה 09/04/18 שני יום - 21 מחזור שעה 11/12/17 שני יום - 8  מחזור

  .  רמלה דוד נוה אליצור - חופשית
 19:30 . 20:00 ארקדי  ת"פ מכבי - אשל ציונה נס הפועל
 20:30 . 20:00 קליגר ג"ר עירוני - שמואל ת"פ אליצור

 19:00 . 19:00 יעקב באר עוצמה - שהם מכבי
 20:30 . 20:30 דגן בית ימכב - גן רמת אליצור
 20:00 . 19:00 יהודה אור ה.ל.ע - אוסישקין א"ת הפועל
 20:30 . 19:00 חרוב צ"ראשל מכבי - ים בת מכבי

 שעה 16/04/18 שני יום - 22 מחזור שעה 25/12/17 שני יום - 9  מחזור

  .  חופשית - חרוב צ"ראשל מכבי
 20:30 . 20:00 ים בת מכבי - יהודה אור ה.ל.ע

 19:00 . 20:30 אוסישקין א"ת הפועל - דגן בית מכבי
 20:30 . 20:00 גן רמת אליצור - יעקב באר עוצמה
 19:00 . 18:30 שהם מכבי - קליגר ג"ר עירוני
 20:00 . 20:30 שמואל ת"פ אליצור - ארקדי  ת"פ מכבי

 18:00 . 20:30 אשל ציונה נס הפועל - רמלה דוד נוה אליצור
 שעה 23/04/18 שני יום - 23 מחזור שעה 01/01/18 שני יום - 10 מחזור

  .  אשל ציונה נס הפועל - חופשית
 20:30 . 20:00 רמלה דוד נוה אליצור - שמואל ת"פ אליצור

 19:30 . 19:00 ארקדי  ת"פ מכבי - שהם מכבי
 20:00 . 20:30 קליגר ג"ר עירוני - גן רמת אליצור
 19:00 . 19:00 יעקב באר עוצמה - אוסישקין א"ת הפועל
 20:30 . 19:00 דגן בית מכבי - ים בת מכבי
 20:00 . 20:30 יהודה אור ה.ל.ע - חרוב צ"ראשל מכבי
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 שעה 30/04/18 שני יום - 24 מחזור שעה 08/01/18 שני יום - 11 מחזור

  .  חופשית - יהודה אור ה.ל.ע
 20:30 . 20:30 חרוב צ"ראשל מכבי - דגן בית מכבי

 19:00 . 19:00 ים בת מכבי - יעקב באר עוצמה
 19:00 . 18:30 אוסישקין א"ת הפועל - קליגר ג"ר עירוני
 20:30 . 20:00 גן רמת אליצור - ארקדי  ת"פ מכבי

 19:00 . 20:30 שהם מכבי - רמלה דוד נוה אליצור
 20:00 . 20:30 שמואל ת"פ אליצור - אשל ציונה נס הפועל

 שעה 07/05/18 שני יום - 25 מחזור שעה 15/01/18 שני יום - 12 זורמח

  .  שמואל ת"פ אליצור - חופשית
 18:00 . 19:00 אשל ציונה נס הפועל - שהם מכבי

 20:30 . 20:30 רמלה דוד נוה אליצור - גן רמת אליצור
 19:30 . 19:00 ארקדי  ת"פ מכבי - אוסישקין א"ת הפועל
 18:30 . 19:00 קליגר ג"ר ירוניע - ים בת מכבי
 19:00 . 20:30 יעקב באר עוצמה - חרוב צ"ראשל מכבי

 20:30 . 20:00 דגן בית מכבי - יהודה אור ה.ל.ע
 שעה 14/05/18 שני יום - 26 מחזור שעה 22/01/18 שני יום - 13 מחזור

  .  חופשית - דגן בית מכבי
 20:00 . 19:00 יהודה אור ה.ל.ע - יעקב באר עוצמה
 20:30 . 18:30 חרוב צ"ראשל מכבי - קליגר ג"ר עירוני
 19:00 . 19:30 ים בת מכבי - ארקדי  ת"פ מכבי

 19:00 . 20:30 אוסישקין א"ת הפועל - רמלה דוד נוה אליצור
 20:30 . 20:00 גן רמת אליצור - אשל ציונה נס הפועל
 20:30 . 20:00 שהם מכבי - שמואל ת"פ אליצור

 

 

 
  



382 

 

 דרום ארצית נוער 108 ליגה
 שעה 05/02/18 שני יום - 14 מחזור שעה 16/10/17 שני יום - 1  מחזור

  .  חופשית - ש"ב/שמעון בני הפועל
 20:30 . 19:30 דימונה מכבי - ירושלים זאב. פ הפועל
 20:30 . 19:30 הרצל אשקלון. ס.א - דרום ברנר הפועל

 20:00 . 20:30 שמש בית אליצור - ירושלים זיו א"אס
 20:30 . 20:30 משה אשדוד ביתר - אדומים מעלה מכבי
 19:30 . 20:30 יבנה משה אליצור - מכבים/א"ת מכבי

 20:30 . 20:30 חברון הר אליצור - ירושלים הרי ה.ל.ע
 שעה 12/02/18 שני יום - 15 מחזור שעה 23/10/17 שני יום - 2  מחזור

  .  ןחברו הר אליצור - חופשית
 20:30 . 19:30 ירושלים הרי ה.ל.ע - יבנה משה אליצור

 20:30 . 20:30 מכבים/א"ת מכבי - משה אשדוד ביתר
 20:30 . 20:00 אדומים מעלה מכבי - שמש בית אליצור

 18:30 . 20:30 ירושלים זיו א"אס - הרצל אשקלון. ס.א
 19:30 . 20:30 דרום ברנר הפועל - דימונה מכבי

 19:30 . 20:30 ירושלים זאב. פ הפועל - ש"ב/שמעון בני הפועל
 שעה 19/02/18 שני יום - 16 מחזור שעה 30/10/17 שני יום - 3  מחזור

  .  חופשית - ירושלים זאב. פ הפועל
 20:30 . 19:30 ש"ב/שמעון בני הפועל - דרום ברנר הפועל

 20:30 . 18:30 דימונה מכבי - ירושלים זיו א"אס
 20:30 . 20:30 הרצל אשקלון. ס.א - אדומים מעלה מכבי
 20:00 . 20:30 שמש בית אליצור - מכבים/א"ת מכבי

 20:30 . 20:30 משה אשדוד ביתר - ירושלים הרי ה.ל.ע
 19:30 . 20:30 יבנה משה אליצור - חברון הר אליצור

 שעה 26/02/18 שני יום - 17 מחזור שעה 06/11/17 שני יום - 4  מחזור

  .  יבנה משה אליצור - חופשית
 20:30 . 20:30 חברון הר אליצור - משה אשדוד ביתר

 20:30 . 20:00 ירושלים הרי ה.ל.ע - שמש בית אליצור
 20:30 . 20:30 מכבים/א"ת מכבי - הרצל אשקלון. ס.א

 20:30 . 20:30 אדומים מעלה מכבי - דימונה מכבי
 18:30 . 20:30 רושליםי זיו א"אס - ש"ב/שמעון בני הפועל
 19:30 . 19:30 דרום ברנר הפועל - ירושלים זאב. פ הפועל

 שעה 05/03/18 שני יום - 18 מחזור שעה 20/11/17 שני יום - 5  מחזור

  .  חופשית - דרום ברנר הפועל
 19:30 . 18:30 ירושלים זאב. פ הפועל - ירושלים זיו א"אס

 20:30 . 20:30 ש"ב/מעוןש בני הפועל - אדומים מעלה מכבי
 20:30 . 20:30 דימונה מכבי - מכבים/א"ת מכבי

 20:30 . 20:30 הרצל אשקלון. ס.א - ירושלים הרי ה.ל.ע
 20:00 . 20:30 שמש בית אליצור - חברון הר אליצור
 20:30 . 18:00 משה אשדוד ביתר - יבנה משה אליצור
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 שעה 12/03/18 שני יום - 19 רמחזו שעה 27/11/17 שני יום - 6  מחזור

 20:00 . 20:30 שמש בית אליצור - יבנה משה אליצור
  .  משה אשדוד ביתר - חופשית

 20:30 . 20:30 חברון הר אליצור - הרצל אשקלון. ס.א
 20:30 . 20:30 ירושלים הרי ה.ל.ע - דימונה מכבי

 20:30 . 20:30 מכבים/א"ת מכבי - ש"ב/שמעון בני הפועל
 20:30 . 19:30 אדומים מעלה מכבי - ירושלים זאב. פ פועלה

 18:30 . 19:30 ירושלים זיו א"אס - דרום ברנר הפועל
 שעה 19/03/18 שני יום - 20 מחזור שעה 04/12/17 שני יום - 7  מחזור

  .  חופשית - ירושלים זיו א"אס
 19:30 . 20:30 דרום ברנר הפועל - אדומים מעלה מכבי
 19:30 . 20:30 ירושלים זאב. פ הפועל - מכבים/א"ת מכבי

 20:30 . 20:30 ש"ב/שמעון בני הפועל - ירושלים הרי ה.ל.ע
 20:30 . 20:30 דימונה מכבי - חברון הר אליצור
 20:30 . 19:30 הרצל אשקלון. ס.א - יבנה משה אליצור

 20:00 . 20:30 שמש בית אליצור - משה אשדוד ביתר
 שעה 09/04/18 שני יום - 21 מחזור שעה 11/12/17 שני וםי - 8  מחזור

  .  שמש בית אליצור - חופשית
 20:30 . 20:30 משה אשדוד ביתר - הרצל אשקלון. ס.א

 19:30 . 20:30 יבנה משה אליצור - דימונה מכבי
 20:30 . 20:30 חברון הר אליצור - ש"ב/שמעון בני הפועל
 20:30 . 19:30 ירושלים הרי ה.ל.ע - ירושלים זאב. פ הפועל
 20:30 . 19:30 מכבים/א"ת מכבי - דרום ברנר הפועל

 20:30 . 18:30 אדומים מעלה מכבי - ירושלים זיו א"אס
 שעה 16/04/18 שני יום - 22 מחזור שעה 25/12/17 שני יום - 9  מחזור

  .  חופשית - אדומים מעלה מכבי
 18:30 . 20:30 םירושלי זיו א"אס - מכבים/א"ת מכבי

 19:30 . 20:30 דרום ברנר הפועל - ירושלים הרי ה.ל.ע
 19:30 . 20:30 ירושלים זאב. פ הפועל - חברון הר אליצור
 20:30 . 18:00 ש"ב/שמעון בני הפועל - יבנה משה אליצור

 20:30 . 20:30 דימונה מכבי - משה אשדוד ביתר
 20:30 . 20:00 הרצל אשקלון. ס.א - שמש בית אליצור

 שעה 23/04/18 שני יום - 23 מחזור שעה 01/01/18 שני יום - 10 מחזור

  .  הרצל אשקלון. ס.א - חופשית
 20:00 . 20:30 שמש בית אליצור - דימונה מכבי

 20:30 . 20:30 משה אשדוד ביתר - ש"ב/שמעון בני הפועל
 19:30 . 19:30 יבנה משה אליצור - ירושלים זאב. פ הפועל
 20:30 . 19:30 חברון הר אליצור - דרום ברנר הפועל

 20:30 . 18:30 ירושלים הרי ה.ל.ע - ירושלים זיו א"אס
 20:30 . 20:30 מכבים/א"ת מכבי - אדומים מעלה מכבי
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 שעה 30/04/18 שני יום - 24 מחזור שעה 08/01/18 שני יום - 11 מחזור

  .  חופשית - מכבים/א"ת מכבי
 20:30 . 20:30 אדומים מעלה מכבי - ירושלים הרי ה.ל.ע

 18:30 . 20:30 ירושלים זיו א"אס - חברון הר אליצור
 19:30 . 18:00 דרום ברנר הפועל - יבנה משה אליצור

 19:30 . 20:30 ירושלים זאב. פ הפועל - משה אשדוד ביתר
 20:30 . 20:00 ש"ב/שמעון בני הפועל - שמש בית אליצור

 20:30 . 20:30 דימונה מכבי - הרצל שקלוןא. ס.א
 שעה 07/05/18 שני יום - 25 מחזור שעה 15/01/18 שני יום - 12 מחזור

  .  דימונה מכבי - חופשית
 20:30 . 20:30 הרצל אשקלון. ס.א - ש"ב/שמעון בני הפועל
 20:00 . 20:30 שמש בית אליצור - ירושלים זאב. פ הפועל
 20:30 . 19:30 משה אשדוד ביתר - דרום ברנר הפועל

 19:30 . 18:30 יבנה משה אליצור - ירושלים זיו א"אס
 20:30 . 20:30 חברון הר אליצור - אדומים מעלה מכבי
 20:30 . 20:30 ירושלים הרי ה.ל.ע - מכבים/א"ת מכבי

 שעה 14/05/18 שני יום - 26 מחזור שעה 22/01/18 שני יום - 13 מחזור

  .  חופשית - רושליםי הרי ה.ל.ע
 20:30 . 20:30 מכבים/א"ת מכבי - חברון הר אליצור
 20:30 . 19:30 אדומים מעלה מכבי - יבנה משה אליצור

 18:30 . 20:30 ירושלים זיו א"אס - משה אשדוד ביתר
 20:30 . 20:00 דרום ברנר הפועל - שמש בית אליצור

 19:30 . 20:30 ירושלים זאב. פ הפועל - הרצל אשקלון. ס.א
 20:30 . 20:30 ש"ב/שמעון בני הפועל - דימונה מכבי

 

 

 
  



385 

 

 צפון מחוזית נוער 109 ליגה
 שעה 05/02/18 שני יום - 12 מחזור שעה 16/10/17 שני יום - 1  מחזור

  .  חופשית - כרמיאל מכבי
 19:30 . 18:00 עראבה הפועל - פינה ראש הפועל
 20:00 . 19:00 מעלות הפועל - כרמיאל הישגי
 19:00 . 19:00 שמונה.ק  גליל הפועל - כרום דל'מג  הפועל
 19:00 . 18:00 צפון כרמיאל הישגי - סחנין הפועל
 18:30 . 20:30 ברעם גליל הפועל - גליל  משגב הפועל

 שעה 12/02/18 שני יום - 13 מחזור שעה 23/10/17 שני יום - 2  מחזור

  .  םברע גליל הפועל - חופשית
 20:30 . 19:00 גליל  משגב הפועל - צפון כרמיאל הישגי
 18:00 . 19:00 סחנין הפועל - שמונה.ק  גליל הפועל
 19:00 . 20:00 כרום דל'מג  הפועל - מעלות הפועל
 19:00 . 19:30 כרמיאל הישגי - עראבה הפועל
 18:00 . 19:00 פינה ראש הפועל - כרמיאל מכבי

 שעה 19/02/18 שני יום - 14 מחזור שעה 30/10/17 שני יום - 3  מחזור

  .  חופשית - פינה ראש הפועל
 19:00 . 19:00 כרמיאל מכבי - כרמיאל הישגי
 19:30 . 19:00 עראבה הפועל - כרום דל'מג  הפועל
 20:00 . 18:00 מעלות הפועל - סחנין הפועל
 19:00 . 20:30 שמונה.ק  גליל הפועל - גליל  משגב הפועל
 19:00 . 18:30 צפון כרמיאל הישגי - ברעם גליל הפועל

 שעה 26/02/18 שני יום - 15 מחזור שעה 06/11/17 שני יום - 4  מחזור

  .  צפון כרמיאל הישגי - חופשית
 18:30 . 19:00 ברעם גליל הפועל - שמונה.ק  גליל הפועל
 20:30 . 20:00 גליל  משגב הפועל - מעלות הפועל

 18:00 . 19:30 סחנין הפועל - עראבה ועלהפ
 19:00 . 19:00 כרום דל'מג  הפועל - כרמיאל מכבי

 19:00 . 18:00 כרמיאל הישגי - פינה ראש הפועל
 שעה 05/03/18 שני יום - 16 מחזור שעה 20/11/17 שני יום - 5  מחזור

  .  חופשית - כרמיאל הישגי
 18:00 . 19:00 הפינ ראש הפועל - כרום דל'מג  הפועל
 19:00 . 18:00 כרמיאל מכבי - סחנין הפועל
 19:30 . 20:30 עראבה הפועל - גליל  משגב הפועל
 20:00 . 18:30 מעלות הפועל - ברעם גליל הפועל
 19:00 . 19:00 שמונה.ק  גליל הפועל - צפון כרמיאל הישגי

 שעה 12/03/18 שני יום - 17 מחזור שעה 27/11/17 שני יום - 6  מחזור

  .  שמונה.ק  גליל הפועל - חופשית
 19:00 . 20:00 צפון כרמיאל הישגי - מעלות הפועל
 18:30 . 19:30 ברעם גליל הפועל - עראבה הפועל
 20:30 . 19:00 גליל  משגב הפועל - כרמיאל מכבי

 18:00 . 18:00 סחנין הפועל - פינה ראש הפועל
 19:00 . 19:00 כרום דל'מג  הפועל - כרמיאל הישגי
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 שעה 19/03/18 שני יום - 18 מחזור שעה 04/12/17 שני יום - 7  מחזור

  .  חופשית - כרום דל'מג  הפועל
 19:00 . 18:00 כרמיאל הישגי - סחנין הפועל
 18:00 . 20:30 פינה ראש הפועל - גליל  משגב הפועל
 19:00 . 18:30 כרמיאל מכבי - ברעם גליל הפועל
 19:30 . 19:00 עראבה הפועל - צפון כרמיאל הישגי
 20:00 . 19:00 מעלות הפועל - שמונה.ק  גליל הפועל

 שעה 09/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 11/12/17 שני יום - 8  מחזור

  .  מעלות הפועל - חופשית
 19:00 . 19:30 שמונה.ק  גליל הפועל - עראבה הפועל
 19:00 . 19:00 צפון כרמיאל יהישג - כרמיאל מכבי

 18:30 . 18:00 ברעם גליל הפועל - פינה ראש הפועל
 20:30 . 19:00 גליל  משגב הפועל - כרמיאל הישגי
 18:00 . 19:00 סחנין הפועל - כרום דל'מג  הפועל

 שעה 23/04/18 שני יום - 20 מחזור שעה 25/12/17 שני יום - 9  מחזור

  .  חופשית - סחנין הפועל
 19:00 . 20:30 כרום דל'מג  הפועל - גליל  משגב הפועל
 19:00 . 18:30 כרמיאל הישגי - ברעם גליל הפועל
 18:00 . 19:00 פינה ראש הפועל - צפון כרמיאל הישגי
 19:00 . 19:00 כרמיאל מכבי - שמונה.ק  גליל הפועל
 19:30 . 20:00 עראבה הפועל - מעלות הפועל

 שעה 07/05/18 שני יום - 21 מחזור שעה 01/01/18 שני וםי - 10 מחזור

  .  עראבה הפועל - חופשית
 20:00 . 19:00 מעלות הפועל - כרמיאל מכבי

 19:00 . 18:00 שמונה.ק  גליל הפועל - פינה ראש הפועל
 19:00 . 19:00 צפון כרמיאל הישגי - כרמיאל הישגי
 18:30 . 19:00 ברעם גליל הפועל - כרום דל'מג  הפועל
 20:30 . 18:00 גליל  משגב הפועל - סחנין הפועל

 שעה 14/05/18 שני יום - 22 מחזור שעה 08/01/18 שני יום - 11 מחזור

  .  חופשית - גליל  משגב הפועל
 18:00 . 18:30 סחנין הפועל - ברעם גליל הפועל
 19:00 . 19:00 כרום דל'מג  הפועל - צפון כרמיאל הישגי

 19:00 . 19:00 כרמיאל הישגי - שמונה.ק  גליל פועלה
 18:00 . 20:00 פינה ראש הפועל - מעלות הפועל
 19:00 . 19:30 כרמיאל מכבי - עראבה הפועל
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 עמקים מחוזית נוער 110 ליגה
 שעה 05/02/18 שני יום - 12 מחזור שעה 16/10/17 שני יום - 1  מחזור

 19:30 . 20:30 נופית זבולון להפוע - גבת יזרעאל.ע הפועל
 20:00 . 18:30 לביא ירדן  הפועל - נצרת מכבי

 20:00 . 19:30 שמשית יזרעאל הפועל - יפיע הפועל
 18:00 . 19:30 טבריה עירוני. כ.מ - העמק מגדל הפועל
 19:00 . 18:30 מגידו הפועל - עילית נצרת הפועל
 20:30 . 19:00 אורטודוקס נצרת הפועל - עפולה הפועל

 שעה 12/02/18 שני יום - 13 מחזור שעה 23/10/17 שני יום - 2  מחזור

 20:30 . 19:30 אורטודוקס נצרת הפועל - נופית זבולון הפועל
 19:00 . 19:00 עפולה הפועל - מגידו הפועל

 18:30 . 18:00 עילית נצרת הפועל - טבריה עירוני. כ.מ
 19:30 . 20:00 העמק דלמג הפועל - שמשית יזרעאל הפועל
 19:30 . 20:00 יפיע הפועל - לביא ירדן  הפועל
 18:30 . 20:30 נצרת מכבי - גבת יזרעאל.ע הפועל

 שעה 19/02/18 שני יום - 14 מחזור שעה 30/10/17 שני יום - 3  מחזור

 19:30 . 18:30 נופית זבולון הפועל - נצרת מכבי
 20:30 . 19:30 גבת יזרעאל.ע הפועל - יפיע הפועל
 20:00 . 19:30 לביא ירדן  הפועל - העמק מגדל הפועל
 20:00 . 18:30 שמשית יזרעאל הפועל - עילית נצרת הפועל
 18:00 . 19:00 טבריה עירוני. כ.מ - עפולה הפועל
 19:00 . 20:30 מגידו הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל

 שעה 26/02/18 שני יום - 15 מחזור שעה 06/11/17 שני יום - 4  מחזור

 19:00 . 19:30 מגידו הפועל - נופית זבולון הפועל
 20:30 . 18:00 אורטודוקס נצרת הפועל - טבריה עירוני. כ.מ

 19:00 . 20:00 עפולה הפועל - שמשית יזרעאל הפועל
 18:30 . 20:00 עילית נצרת הפועל - לביא ירדן  הפועל
 19:30 . 20:30 העמק גדלמ הפועל - גבת יזרעאל.ע הפועל
 19:30 . 18:30 יפיע הפועל - נצרת מכבי

 שעה 05/03/18 שני יום - 16 מחזור שעה 20/11/17 שני יום - 5  מחזור

 19:30 . 19:30 נופית זבולון הפועל - יפיע הפועל
 18:30 . 19:30 נצרת מכבי - העמק מגדל הפועל
 20:30 . 18:30 גבת יזרעאל.ע הפועל - עילית נצרת הפועל
 20:00 . 19:00 לביא ירדן  הפועל - עפולה הפועל
 יזרעאל הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל

 שמשית
20:30 . 20:00 

 18:00 . 19:00 טבריה עירוני. כ.מ - מגידו הפועל
 שעה 12/03/18 שני יום - 17 מחזור שעה 27/11/17 שני יום - 6  מחזור

 18:00 . 19:30 טבריה ירוניע. כ.מ - נופית זבולון הפועל
 19:00 . 20:00 מגידו הפועל - שמשית יזרעאל הפועל
 20:30 . 20:00 אורטודוקס נצרת הפועל - לביא ירדן  הפועל
 19:00 . 20:30 עפולה הפועל - גבת יזרעאל.ע הפועל
 18:30 . 18:30 עילית נצרת הפועל - נצרת מכבי

 19:30 . 19:30 העמק מגדל הפועל - יפיע הפועל
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 שעה 19/03/18 שני יום - 18 מחזור שעה 04/12/17 שני יום - 7  מחזור

 19:30 . 19:30 נופית זבולון הפועל - העמק מגדל הפועל
 19:30 . 18:30 יפיע הפועל - עילית נצרת הפועל
 18:30 . 19:00 נצרת מכבי - עפולה הפועל
 20:30 . 20:30 גבת יזרעאל.ע הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 20:00 . 19:00 לביא ירדן  הפועל - מגידו הפועל

 20:00 . 18:00 שמשית יזרעאל הפועל - טבריה עירוני. כ.מ
 שעה 09/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 11/12/17 שני יום - 8  מחזור

 20:00 . 19:30 שמשית יזרעאל הפועל - נופית זבולון הפועל
 18:00 . 20:00 טבריה עירוני. כ.מ - לביא ירדן  הפועל
 19:00 . 20:30 מגידו הפועל - גבת יזרעאל.ע הפועל
 20:30 (16/04/18.                          ) 18:30 אורטודוקס נצרת הפועל - נצרת מכבי

 19:00 . 19:30 עפולה הפועל - יפיע הפועל
 18:30 . 19:30 עילית נצרת הפועל - העמק מגדל הפועל

 שעה 23/04/18 שני יום - 20 מחזור שעה 25/12/17 שני יום - 9  זורמח

 19:30 . 18:30 נופית זבולון הפועל - עילית נצרת הפועל
 19:30 . 19:00 העמק מגדל הפועל - עפולה הפועל
 19:30 (18/12/17) 20:30 יפיע הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 18:30 (18/12/17) 19:00 נצרת מכבי - מגידו הפועל

 20:30 . 18:00 גבת יזרעאל.ע הפועל - טבריה עירוני. כ.מ
 20:00 . 20:00 לביא ירדן  הפועל - שמשית יזרעאל הפועל

 שעה 07/05/18 שני יום - 21 מחזור שעה 01/01/18 שני יום - 10 מחזור

 20:00 . 19:30 לביא ירדן  הפועל - נופית זבולון הפועל
 20:00 . 20:30 שמשית יזרעאל הפועל - גבת יזרעאל.ע הפועל
 18:00 (07/12/17) 18:30 טבריה עירוני. כ.מ - נצרת מכבי

 19:00 (07/12/17) 19:30 מגידו הפועל - יפיע הפועל
 20:30 . 19:30 אורטודוקס נצרת הפועל - העמק מגדל הפועל
 19:00 . 18:30 עפולה הפועל - עילית נצרת הפועל

 שעה 14/05/18 שני יום - 22 מחזור שעה 08/01/18 שני יום - 11 מחזור

 19:30 . 19:00 נופית זבולון הפועל - עפולה הפועל
 18:30 (23/12/17) 20:30 עילית נצרת הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 19:30 . 19:00 העמק מגדל הפועל - מגידו הפועל

 19:30 (11/01/18) 18:00 יפיע הפועל - טבריה עירוני. כ.מ
 18:30 . 20:00 נצרת מכבי - שמשית יזרעאל הפועל
 20:30 . 20:00 גבת יזרעאל.ע הפועל - לביא ירדן  הפועל
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 חיפה מחוזית נוער 111 ליגה
 שעה 05/02/18 שני יום - 14 מחזור שעה 16/10/17 שני יום - 1  מחזור

 19:00 . 19:30 עתודה מוצקין. ק מכבי - ביאליק קרית מכבי
 19:00 . 20:00 נהריה הפועל - אורטודו/אעבלין עלהפו

 20:00 . 19:30 עכו הפועל - תמרה הפועל
 19:00 . 19:30 חיים קרית מכבי - אשר מטה/המפרץ הפועל
 18:00 . 19:00 מתנס ים קרית מכבי - שלום אתא קרית אליצור
 19:30 . 20:00 בק חיפה  הפועל - זיו אשר מטה הפועל
 20:30 . 19:00 ביכורים חיפה מכבי - ןסנא אבו הפועל

 שעה 12/02/18 שני יום - 15 מחזור שעה 23/10/17 שני יום - 2  מחזור

 20:30 . 19:00 ביכורים חיפה מכבי - עתודה מוצקין. ק מכבי
 19:00 . 19:30 סנאן אבו הפועל - בק חיפה  הפועל
 20:00 . 18:00 זיו אשר מטה הפועל - מתנס ים קרית מכבי
 19:00 . 19:00 שלום אתא קרית אליצור - חיים קרית מכבי

 19:30 . 20:00 אשר מטה/המפרץ הפועל - עכו הפועל
 19:30 . 19:00 תמרה הפועל - נהריה הפועל
 20:00 . 19:30 אורטודו/אעבלין הפועל - ביאליק קרית מכבי

 שעה 19/02/18 שני יום - 16 מחזור שעה 30/10/17 שני יום - 3  מחזור

 19:00 . 20:00 עתוד מוצקין. ק מכבי - אורטודו/אעבלין הפועל
 19:30 . 19:30 ביאליק קרית מכבי - תמרה הפועל
 19:00 . 19:30 נהריה הפועל - אשר מטה/המפרץ הפועל
 20:00 . 19:00 עכו הפועל - שלום אתא קרית אליצור
 19:00 . 20:00 חיים קרית מכבי - זיו אשר מטה הפועל
 18:00 . 19:00 מתנס ים קרית מכבי - סנאן אבו הפועל
 19:30 . 20:30 בק חיפה  הפועל - ביכורים חיפה מכבי

 שעה 26/02/18 שני יום - 17 מחזור שעה 06/11/17 שני יום - 4  מחזור

 19:30 . 19:00 בק חיפה  הפועל - עתודה מוצקין. ק מכבי
 20:30 . 18:00 ביכורים חיפה מכבי - מתנס ים קרית מכבי
 19:00 . 19:00 סנאן אבו הפועל - חיים קרית מכבי

 20:00 . 20:00 זיו אשר מטה הפועל - עכו הפועל
 19:00 . 19:00 שלום אתא קרית אליצור - נהריה הפועל
 19:30 . 19:30 אשר מטה/המפרץ הפועל - ביאליק קרית מכבי

 19:30 . 20:00 תמרה הפועל - אורטודו/אעבלין הפועל
 שעה 05/03/18 שני יום - 18 מחזור שעה 20/11/17 שני יום - 5  מחזור

 19:00 . 19:30 עתודה מוצקין. ק מכבי - תמרה הפועל
 הפועל - אשר מטה/המפרץ הפועל
 אורטודו/אעבלין

19:30 . 20:00 

 19:30 . 19:00 ביאליק קרית מכבי - שלום אתא קרית אליצור
 19:00 . 20:00 נהריה הפועל - זיו אשר מטה הפועל
 20:00 . 19:00 עכו הפועל - סנאן אבו הפועל
 19:00 . 20:30 חיים קרית מכבי - ביכורים חיפה מכבי

 18:00 . 19:30 מתנס ים קרית מכבי - בק חיפה  הפועל

 

 

  



390 

 

 שעה 12/03/18 שני יום - 19 מחזור שעה 27/11/17 שני יום - 6  מחזור

 18:00 . 19:00 מתנס ים קרית מכבי - עתודה מוצקין. ק מכבי
 19:30 . 19:00 בק חיפה  הפועל - חיים קרית מכבי

 20:30 . 20:00 ביכורים חיפה מכבי - עכו הפועל
 19:00 . 19:00 סנאן אבו הפועל - נהריה הפועל
 20:00 . 19:30 זיו אשר מטה הפועל - ביאליק קרית מכבי

 19:00 . 20:00 שלו אתא קרית אליצור - אורטודו/אעבלין הפועל
 19:30 . 19:30 אשר מטה/המפרץ הפועל - תמרה הפועל

 שעה 19/03/18 שני יום - 20 מחזור שעה 04/12/17 שני יום - 7  מחזור

 מוצקין. ק מכבי - אשר מטה/המפרץ הפועל
 עתודה

19:30 . 19:00 

 19:30 . 19:00 תמרה הפועל - שלום אתא קרית אליצור
 20:00 . 20:00 אורטודו/אעבלין הפועל - זיו אשר מטה הפועל
 19:30 . 19:00 ביאליק קרית מכבי - סנאן אבו הפועל
 19:00 . 20:30 נהריה הפועל - ביכורים חיפה מכבי

 20:00 . 19:30 עכו הפועל - בק חיפה  הפועל
 19:00 . 18:00 חיים קרית מכבי - מתנס ים קרית מכבי

 שעה 09/04/18 שני יום - 21 מחזור שעה 11/12/17 שני יום - 8  מחזור

 19:00 . 19:00 חיים קרית מכבי - עתודה מוצקין. ק מכבי
 18:00 . 20:00 מתנס ים קרית מכבי - עכו הפועל
 19:30 . 19:00 בק חיפה  הפועל - נהריה הפועל
 20:30 . 19:30 ביכורים חיפה מכבי - ביאליק קרית מכבי

 19:00 . 20:00 סנאן אבו הפועל - אורטודו/אעבלין הפועל
 20:00 . 19:30 זיו אשר מטה הפועל - תמרה הפועל
 אתא קרית אליצור - אשר מטה/המפרץ הפועל
 שלום

19:30 . 19:00 

 שעה 16/04/18 שני יום - 22 מחזור שעה 25/12/17 שני יום - 9  מחזור

 19:00 . 19:00 עתוד מוצקין. ק מכבי - שלום אתא קרית אליצור
 19:30 . 20:00 אשר מטה/המפרץ הפועל - זיו אשר מטה הפועל
 19:30 . 19:00 תמרה הפועל - סנאן אבו הפועל
 20:00 . 20:30 אורטודו/אעבלין הפועל - ביכורים חיפה מכבי

 19:30 . 19:30 ביאליק קרית מכבי - בק חיפה  הפועל
 19:00 . 18:00 נהריה הפועל - מתנס ים קרית מכבי
 20:00 . 19:00 עכו הפועל - חיים קרית מכבי

 שעה 23/04/18 שני יום - 23 מחזור שעה 01/01/18 שני יום - 10 מחזור

 20:00 . 19:00 עכו הפועל - עתודה מוצקין. ק מכבי
 19:00 . 19:00 חיים קרית מכבי - נהריה הפועל
 18:00 . 19:30 מתנס ים קרית מכבי - ביאליק קרית מכבי

 19:30 . 20:00 בק חיפה  הפועל - אורטודו/ליןאעב הפועל
 20:30 . 19:30 ביכורים חיפה מכבי - תמרה הפועל
 19:00 . 19:30 סנאן אבו הפועל - אשר מטה/המפרץ הפועל
 20:00 . 19:00 זיו אשר מטה הפועל - שלום אתא קרית אליצור
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 שעה 30/04/18 שני יום - 24 מחזור שעה 08/01/18 שני יום - 11 מחזור

 19:00 . 20:00 עתודה מוצקין. ק מכבי - זיו אשר מטה הפועל
 19:00 . 19:00 שלום אתא קרית אליצור - סנאן אבו הפועל
 19:30 . 20:30 אשר מטה/המפרץ הפועל - ביכורים חיפה מכבי

 19:30 . 19:30 תמרה הפועל - בק חיפה  הפועל
 20:00 . 18:00 דואורטו/אעבלין הפועל - מתנס ים קרית מכבי
 19:30 . 19:00 ביאליק קרית מכבי - חיים קרית מכבי

 19:00 . 20:00 נהריה הפועל - עכו הפועל
 שעה 07/05/18 שני יום - 25 מחזור שעה 15/01/18 שני יום - 12 מחזור

 19:00 . 19:00 נהריה הפועל - עתודה מוצקין. ק מכבי
 20:00 . 19:30 עכו הפועל - ביאליק קרית מכבי

 19:00 . 20:00 חיים קרית מכבי - אורטודו/אעבלין הפועל
 18:00 . 19:30 מתנס ים קרית מכבי - תמרה הפועל
 19:30 . 19:30 בק חיפה  הפועל - אשר מטה/המפרץ הפועל
 20:30 . 19:00 ביכורים חיפה מכבי - שלום אתא קרית אליצור
 19:00 . 20:00 סנאן אבו הפועל - זיו אשר מטה הפועל

 שעה 14/05/18 שני יום - 26 מחזור שעה 22/01/18 שני יום - 13 מחזור

 19:00 . 19:00 עתודה מוצקין. ק מכבי - סנאן אבו הפועל
 20:00 . 20:30 זיו אשר מטה הפועל - ביכורים חיפה מכבי

 19:00 . 19:30 שלום אתא קרית אליצור - בק חיפה  הפועל
 19:30 . 18:00 אשר מטה/המפרץ ועלהפ - מתנס ים קרית מכבי
 19:30 . 19:00 תמרה הפועל - חיים קרית מכבי

 20:00 . 20:00 אורטודו/אעבלין הפועל - עכו הפועל
 19:30 . 19:00 ביאליק קרית מכבי - נהריה הפועל
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 שומרון  מחוזית נוער 112 ליגה
 שעה 05/02/18 שני יום - 12 מחזור שעה 16/10/17 שני יום - 1  מחזור

  .  חופשית - תפוז פרדסיה הפועל
 20:00 . 19:30 חדרה מכבי - ברק נתניה. ע אליצור
 20:30 . 20:00 השרון לב הפועל - מנשה הפועל

 20:00 . 18:30 צורן קדימה מכבי - תפוז יהודה אבן ס.מ
 19:00 . 20:00 ס"מתנ יונה כפר ר"בית - בקה מכבי

 20:30 . 20:30 הכרמל חוף הפועל - חפר בת חפר עמק הפועל
 שעה 12/02/18 שני יום - 13 מחזור שעה 23/10/17 שני יום - 2  מחזור

  .  הכרמל חוף הפועל - חופשית
 בת חפר עמק הפועל - ס"מתנ יונה כפר ר"בית
 חפ

19:00 . 20:30 

 20:00 . 20:00 בקה מכבי - צורן קדימה מכבי
 18:30 . 20:30 תפוז היהוד אבן ס.מ - השרון לב הפועל
 20:00 . 20:00 מנשה הפועל - חדרה מכבי

 19:30 . 19:00 ברק נתניה. ע אליצור - תפוז פרדסיה הפועל
 שעה 19/02/18 שני יום - 14 מחזור שעה 30/10/17 שני יום - 3  מחזור

  .  חופשית - ברק נתניה. ע אליצור
 19:00 . 20:00 תפוז פרדסיה הפועל - מנשה הפועל

 20:00 . 18:30 חדרה מכבי - תפוז יהודה אבן ס.מ
 20:30 . 20:00 השרון לב הפועל - בקה מכבי

 20:00 . 20:30 צורן קדימה מכבי - חפר בת חפר עמק הפועל
 19:00 . 20:30 ס"מתנ יונה כפר ר"בית - הכרמל חוף הפועל

 שעה 26/02/18 שני יום - 15 מחזור שעה 06/11/17 שני יום - 4  מחזור

  .  ס"מתנ יונה כפר ר"בית - חופשית
 20:30 . 20:00 הכרמל חוף הפועל - צורן קדימה מכבי

 20:30 . 20:30 חפר בת חפר עמק הפועל - השרון לב הפועל
 20:00 . 20:00 בקה מכבי - חדרה מכבי

 18:30 . 19:00 תפוז יהודה אבן ס.מ - תפוז פרדסיה הפועל
 20:00 . 19:30 מנשה הפועל - ברק נתניה. ע אליצור

 שעה 05/03/18 שני יום - 16 מחזור שעה 20/11/17 שני יום - 5  מחזור

  .  חופשית - מנשה הפועל
 19:30 . 18:30 ברק נתניה. ע אליצור - תפוז יהודה אבן ס.מ

 19:00 . 20:00 תפוז פרדסיה הפועל - בקה מכבי
 20:00 . 20:30 חדרה מכבי - חפר בת חפר עמק הפועל
 20:30 . 20:30 השרון לב הפועל - הכרמל חוף הפועל

 20:00 . 19:00 צורן קדימה מכבי - ס"מתנ יונה כפר ר"בית
 שעה 12/03/18 שני יום - 17 מחזור שעה 27/11/17 שני יום - 6  מחזור

  .  צורן קדימה מכבי - חופשית
 19:00 . 20:30 ס"מתנ יונה כפר ר"בית - השרון לב הפועל
 20:30 . 20:00 הכרמל חוף הפועל - חדרה מכבי

 20:30 . 19:00 חפר בת חפר עמק הפועל - תפוז פרדסיה הפועל
 20:00 . 19:30 בקה מכבי - ברק נתניה. ע אליצור
 18:30 . 20:00 תפוז יהודה אבן ס.מ - מנשה הפועל
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 שעה 19/03/18 שני יום - 18 מחזור שעה 04/12/17 שני יום - 7  מחזור

  .  חופשית - תפוז יהודה אבן ס.מ
 20:00 . 20:00 מנשה הפועל - בקה מכבי

 נתניה. ע אליצור - חפר בת חפר עמק הפועל
 ברק

20:30 . 19:30 

 19:00 . 20:30 תפוז פרדסיה הפועל - הכרמל חוף הפועל
 20:00 . 19:00 חדרה מכבי - ס"מתנ יונה כפר ר"בית

 20:30 . 20:00 השרון לב עלהפו - צורן קדימה מכבי
 שעה 09/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 11/12/17 שני יום - 8  מחזור

  .  השרון לב הפועל - חופשית
 20:00 . 20:00 צורן קדימה מכבי - חדרה מכבי

 19:00 . 19:00 ס"מתנ יונה כפר ר"בית - תפוז פרדסיה הפועל
 20:30 . 19:30 להכרמ חוף הפועל - ברק נתניה. ע אליצור
 20:30 . 20:00 חפר בת חפר עמק הפועל - מנשה הפועל

 20:00 . 18:30 בקה מכבי - תפוז יהודה אבן ס.מ
 שעה 23/04/18 שני יום - 20 מחזור שעה 25/12/17 שני יום - 9  מחזור

  .  חופשית - בקה מכבי
 18:30 . 20:30 תפוז יהודה אבן ס.מ - חפר בת חפר עמק הפועל
 20:00 . 20:30 מנשה הפועל - הכרמל חוף הפועל

 19:30 . 19:00 ברק נתניה. ע אליצור - ס"מתנ יונה כפר ר"בית
 19:00 . 20:00 תפוז פרדסיה הפועל - צורן קדימה מכבי

 20:00 . 20:30 חדרה מכבי - השרון לב הפועל
 עהש 07/05/18 שני יום - 21 מחזור שעה 01/01/18 שני יום - 10 מחזור

  .  חדרה מכבי - חופשית
 20:30 . 19:00 השרון לב הפועל - תפוז פרדסיה הפועל
 20:00 . 19:30 צורן קדימה מכבי - ברק נתניה. ע אליצור
 19:00 . 20:00 ס"מתנ יונה כפר ר"בית - מנשה הפועל

 20:30 . 18:30 הכרמל חוף הפועל - תפוז יהודה אבן ס.מ
 20:30 . 20:00 חפר בת חפר עמק הפועל - בקה מכבי

 שעה 14/05/18 שני יום - 22 מחזור שעה 08/01/18 שני יום - 11 מחזור

  .  חופשית - חפר בת חפר עמק הפועל
 20:00 . 20:30 בקה מכבי - הכרמל חוף הפועל

 18:30 . 19:00 תפוז יהודה אבן ס.מ - ס"מתנ יונה כפר ר"בית
 20:00 . 20:00 מנשה הפועל - צורן קדימה מכבי

 19:30 . 20:30 ברק נתניה. ע אליצור - השרון לב הפועל
 19:00 . 20:00 תפוז פרדסיה הפועל - חדרה מכבי
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 שרון מחוזית נוער 113 ליגה
 שעה 05/02/18 שני יום - 14 מחזור שעה 16/10/17 שני יום - 1  מחזור

 19:00 . 20:30 מנשה אלפי מכבי - רעננה אליצור
 20:30 . 19:30 שומרון קרני. ס.מ - מנגו שרוןה.ה מכבי

 18:30 . 20:30 אחוזה רעננה מכבי - דקל סבא כפר הפועל
 19:30 . 20:00 אננס  השרון.ה מכבי - השרון חוף הפועל
 20:30 . 20:30 יאיר כוכב אליצור - קאסם כפר הפועל
 18:30 . 20:30 טירה הפועל - העין ראש עירוני

 19:00 . 20:30 פרדסיה הפועל - דנה השרון רמת. ס.א
 שעה 12/02/18 שני יום - 15 מחזור שעה 23/10/17 שני יום - 2  מחזור

 19:00 . 18:30 פרדסיה הפועל - מנשה אלפי מכבי
 20:30 . 18:30 דנה השרון רמת. ס.א - טירה הפועל
 20:30 . 20:30 העין ראש עירוני - יאיר כוכב אליצור

 20:30 . 19:30 קאסם כפר הפועל - ננסא  השרון.ה מכבי
 20:00 . 18:30 השרון חוף הפועל - אחוזה רעננה מכבי

 20:30 . 20:30 דקל סבא כפר הפועל - שומרון קרני. ס.מ
 20:30 . 20:30 מנגו השרון.ה מכבי - רעננה אליצור

 שעה 19/02/18 שני יום - 16 מחזור שעה 30/10/17 שני יום - 3  מחזור

 18:30 . 19:30 מנשה אלפי מכבי - מנגו השרון.ה מכבי
 20:30 . 20:30 רעננה אליצור - דקל סבא כפר הפועל
 20:30 . 20:00 שומרון קרני. ס.מ - השרון חוף הפועל
 18:30 . 20:30 אחוזה רעננה מכבי - קאסם כפר הפועל
 19:30 . 20:30 אננס  השרון.ה מכבי - העין ראש עירוני

 20:30 . 20:30 יאיר כוכב אליצור - דנה וןהשר רמת. ס.א
 18:30 . 19:00 טירה הפועל - פרדסיה הפועל

 שעה 26/02/18 שני יום - 17 מחזור שעה 06/11/17 שני יום - 4  מחזור

 18:30 . 18:30 טירה הפועל - מנשה אלפי מכבי
 19:00 . 20:30 פרדסיה הפועל - יאיר כוכב אליצור

 20:30 . 19:30 דנה השרון רמת. ס.א - אננס  השרון.ה מכבי
 20:30 . 18:30 העין ראש עירוני - אחוזה רעננה מכבי

 20:30 . 20:30 קאסם כפר הפועל - שומרון קרני. ס.מ
 20:00 . 20:30 השרון חוף הפועל - רעננה אליצור

 20:30 . 19:30 דקל סבא כפר הפועל - מנגו השרון.ה מכבי
 שעה 05/03/18 שני יום - 18 מחזור שעה 20/11/17 שני יום - 5  מחזור

 18:30 . 20:30 מנשה אלפי מכבי - דקל סבא כפר הפועל
 19:30 . 20:00 מנגו השרון.ה מכבי - השרון חוף הפועל
 20:30 . 20:30 רעננה אליצור - קאסם כפר הפועל
 20:30 . 20:30 שומרון קרני. ס.מ - העין ראש עירוני

 18:30 . 20:30 אחוזה רעננה מכבי - הדנ השרון רמת. ס.א
 19:30 . 19:00 אננס  השרון.ה מכבי - פרדסיה הפועל
 20:30 . 18:30 יאיר כוכב אליצור - טירה הפועל
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 שעה 12/03/18 שני יום - 19 מחזור שעה 27/11/17 שני יום - 6  מחזור

 20:30 . 18:30 יאיר כוכב אליצור - מנשה אלפי מכבי
 18:30 . 19:30 טירה הפועל - אננס  שרוןה.ה מכבי
 19:00 . 18:30 פרדסיה הפועל - אחוזה רעננה מכבי

 20:30 . 20:30 דנה השרון רמת. ס.א - שומרון קרני. ס.מ
 20:30 . 20:30 העין ראש עירוני - רעננה אליצור

 20:30 . 19:30 קאסם כפר הפועל - מנגו השרון.ה מכבי
 20:00 . 20:30 השרון חוף פועלה - דקל סבא כפר הפועל

 שעה 19/03/18 שני יום - 20 מחזור שעה 04/12/17 שני יום - 7  מחזור

 18:30 . 20:00 מנשה אלפי מכבי - השרון חוף הפועל
 20:30 . 20:30 דקל סבא כפר הפועל - קאסם כפר הפועל
 19:30 . 20:30 מנגו השרון.ה מכבי - העין ראש עירוני

 20:30 . 20:30 רעננה אליצור - דנה וןהשר רמת. ס.א
 20:30 . 19:00 שומרון קרני. ס.מ - פרדסיה הפועל
 18:30 . 18:30 אחוזה רעננה מכבי - טירה הפועל
 19:30 . 20:30 אננס  השרון.ה מכבי - יאיר כוכב אליצור

 שעה 09/04/18 שני יום - 21 מחזור שעה 11/12/17 שני יום - 8  מחזור

 19:30 . 18:30 אננס  השרון.ה מכבי - מנשה אלפי מכבי
 20:30 . 18:30 יאיר כוכב אליצור - אחוזה רעננה מכבי

 18:30 . 20:30 טירה הפועל - שומרון קרני. ס.מ
 19:00 . 20:30 פרדסיה הפועל - רעננה אליצור

 20:30 . 18:00 דנה השרון רמת. ס.א - מנגו השרון.ה מכבי
 20:30 . 20:30 העין ראש ירוניע - דקל סבא כפר הפועל
 20:30 . 20:00 קאסם כפר הפועל - השרון חוף הפועל

 שעה 16/04/18 שני יום - 22 מחזור שעה 25/12/17 שני יום - 9  מחזור

 18:30 . 20:30 מנשה אלפי מכבי - קאסם כפר הפועל
 20:00 . 20:30 השרון חוף הפועל - העין ראש עירוני

 20:30 . 20:30 דקל סבא כפר הפועל - הדנ השרון רמת. ס.א
 19:30 . 19:00 מנגו השרון.ה מכבי - פרדסיה הפועל
 20:30 . 19:00 רעננה אליצור - טירה הפועל
 20:30 . 20:30 שומרון קרני. ס.מ - יאיר כוכב אליצור

 18:30 . 19:30 אחוזה רעננה מכבי - אננס  השרון.ה מכבי
 שעה 23/04/18 שני יום - 23 מחזור שעה 01/01/18 שני יום - 10 מחזור

 18:30 . 18:30 אחוזה רעננה מכבי - מנשה אלפי מכבי
 19:30 . 20:30 אננס  השרון.ה מכבי - שומרון קרני. ס.מ

 20:30 . 20:30 יאיר כוכב אליצור - רעננה אליצור
 18:30 . 19:30 טירה הפועל - מנגו השרון.ה מכבי

 19:00 . 20:30 פרדסיה ועלהפ - דקל סבא כפר הפועל
 20:30 . 20:00 דנה השרון רמת. ס.א - השרון חוף הפועל
 20:30 . 20:30 העין ראש עירוני - קאסם כפר הפועל
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 שעה 30/04/18 שני יום - 24 מחזור שעה 08/01/18 שני יום - 11 מחזור

 18:30 . 20:30 מנשה אלפי מכבי - העין ראש עירוני
 20:30 . 20:30 קאסם כפר הפועל - דנה ןהשרו רמת. ס.א

 20:00 . 19:00 השרון חוף הפועל - פרדסיה הפועל
 20:30 . 18:30 דקל סבא כפר הפועל - טירה הפועל
 19:30 . 20:30 מנגו השרון.ה מכבי - יאיר כוכב אליצור

 20:30 . 19:00 רעננה אליצור - אננס  השרון.ה מכבי
 20:30 . 18:30 שומרון רניק. ס.מ - אחוזה רעננה מכבי

 שעה 07/05/18 שני יום - 25 מחזור שעה 15/01/18 שני יום - 12 מחזור

 20:30 . 18:30 שומרון קרני. ס.מ - מנשה אלפי מכבי
 19:00 . 20:30 אחוזה רעננה מכבי - רעננה אליצור

 19:30 . 19:30 אננס  השרון.ה מכבי - מנגו השרון.ה מכבי
 20:30 . 20:30 יאיר כוכב אליצור - קלד סבא כפר הפועל
 18:30 . 20:00 טירה הפועל - השרון חוף הפועל
 19:00 . 20:30 פרדסיה הפועל - קאסם כפר הפועל
 20:30 . 20:30 דנה השרון רמת. ס.א - העין ראש עירוני

 שעה 14/05/18 שני יום - 26 מחזור שעה 22/01/18 שני יום - 13 מחזור

 18:30 . 20:30 מנשה אלפי מכבי - דנה ןהשרו רמת. ס.א
 20:30 . 19:00 העין ראש עירוני - פרדסיה הפועל
 20:30 . 18:30 קאסם כפר הפועל - טירה הפועל
 20:00 . 20:30 השרון חוף הפועל - יאיר כוכב אליצור

 20:30 . 19:30 דקל סבא כפר הפועל - אננס  השרון.ה מכבי
 19:30 . 18:30 מנגו השרון.ה מכבי - אחוזה רעננה מכבי

 20:30 . 20:30 רעננה אליצור - שומרון קרני. ס.מ
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 אביב תל-מחוזית נוער 114 ליגה
 שעה 05/02/18 שני יום - 12 מחזור שעה 16/10/17 שני יום - 1  מחזור

  .  צפון א"ת מכבי - חופשית
 20:30 . 20:30 עורב גבעתיים הפועל - תקוה גני מכבי
 19:30 . 20:30 אודי הרצליה בני - עופר גן רמת ראליצו
 19:00 . 18:30 צפו אוסיש א"ת הפועל - דור אונו קרית עירוני

 20:30 . 20:00 שמואל גבעת אליצור - אביב תל יהודה בני
 20:30 . 20:00 אסף השרון רמת ס א - ינאי ת"פ אליצור

 שעה 12/02/18 שני יום - 13 מחזור שעה 23/10/17 שני יום - 2  מחזור

  .  חופשית - תקוה גני מכבי
 20:30 . 20:30 אסף השרון רמת ס א - עורב גבעתיים הפועל
 20:00 . 20:30 ינאי ת"פ אליצור - שמואל גבעת אליצור
 19:00 . 19:00 אביב תל יהודה בני - צפון אוסיש א"ת הפועל

 18:30 . 18:30 דור אונו קרית עירוני - אודי הרצליה בני
 20:30 . 20:30 עופר גן רמת אליצור - צפון א"ת מכבי

 שעה 19/02/18 שני יום - 14 מחזור שעה 30/10/17 שני יום - 3  מחזור

  .  עורב גבעתיים הפועל - חופשית
 20:30 . 20:30 תקוה גני מכבי - עופר גן רמת אליצור
 20:30 . 18:30 צפון א"ת מכבי - דור אונו קרית עירוני

 18:30 . 19:00 אודי הרצליה בני - אביב תל יהודה ניב
 20:30 . 20:00 צפון אוסיש א"ת הפועל - ינאי ת"פ אליצור

 20:30 . 20:30 שמואל גבעת אליצור - אסף השרון רמת ס א
 שעה 26/02/18 שני יום - 15 מחזור שעה 06/11/17 שני יום - 4  מחזור

  .  עופר גן רמת אליצור - חופשית
 20:30 . 20:30 שמואל גבעת אליצור - עורב גבעתיים פועלה

 20:30 . 19:00 אסף השרון רמת ס א - צפון אוסיש א"ת הפועל
 20:00 . 20:30 ינאי ת"פ אליצור - אודי הרצליה בני

 19:00 . 20:30 אביב תל יהודה בני - צפון א"ת מכבי
 18:30 . 20:30 דור אונו קרית עירוני - תקוה גני מכבי

 שעה 05/03/18 שני יום - 16 מחזור שעה 20/11/17 שני יום - 5  מחזור

  .  חופשית - דור אונו קרית עירוני
 20:30 . 20:30 עורב גבעתיים הפועל - עופר גן רמת אליצור

 20:30 . 19:00 תקוה גני מכבי - אביב תל יהודה בני
 20:30 . 20:00 צפון א"ת מכבי - ינאי ת"פ אליצור

 18:30 . 20:30 אודי הרצליה בני - אסף השרון רמת ס א
 20:00 . 20:30 צפון אוסיש א"ת הפועל - שמואל גבעת אליצור

 שעה 12/03/18 שני יום - 17 מחזור שעה 27/11/17 שני יום - 6  מחזור

  .  אביב תל יהודה בני - חופשית
 19:00 . 20:30 צפון אוסיש א"ת הפועל - עורב גבעתיים הפועל

 20:30 . 20:00 שמואל גבעת אליצור - אודי הרצליה בני
 20:30 . 20:30 אסף השרון רמת ס א - צפון א"ת מכבי
 20:00 . 20:30 ינאי ת"פ אליצור - תקוה גני מכבי

 19:30 . 20:30 דור אונו קרית עירוני - עופר גן רמת אליצור
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 שעה 19/03/18 שני םיו - 18 מחזור שעה 04/12/17 שני יום - 7  מחזור

  .  חופשית - ינאי ת"פ אליצור
 20:30 . 18:30 עורב גבעתיים הפועל - דור אונו קרית עירוני

 20:30 . 19:30 עופר גן רמת אליצור - אביב תל יהודה בני
 20:30 . 20:30 תקוה גני מכבי - אסף השרון רמת ס א

 20:30 . 20:30 צפון א"ת מכבי - שמואל גבעת אליצור
 18:30 . 19:00 אודי הרצליה בני - צפון אוסיש א"ת הפועל

 שעה 09/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 11/12/17 שני יום - 8  מחזור

  .  אסף השרון רמת ס א - חופשית
 18:30 . 20:30 אודי הרצליה בני - עורב גבעתיים הפועל
 19:00 . 20:30 צפון אוסיש א"ת הפועל - צפון א"ת מכבי
 20:30 . 20:30 שמואל גבעת אליצור - תקוה גני מכבי

 20:00 . 20:30 ינאי ת"פ אליצור - עופר גן רמת אליצור
 19:00 . 18:30 אביב תל יהודה בני - דור אונו קרית עירוני

 שעה 23/04/18 שני יום - 20 מחזור שעה 25/12/17 שני יום - 9  מחזור

  .  חופשית - שמואל גבעת אליצור
 20:30 . 19:00 עורב גבעתיים הפועל - אביב תל יהודה בני

 20:30 . 20:00 דור אונו קרית עירוני - ינאי ת"פ אליצור
 20:30 . 20:30 עופר גן רמת אליצור - אסף השרון רמת ס א

 20:30 . 19:00 תקוה גני מכבי - צפון אוסיש א"ת הפועל
 20:30 . 18:30 צפון א"ת מכבי - אודי הרצליה בני

 שעה 07/05/18 שני יום - 21 מחזור שעה 01/01/18 שני יום - 10 מחזור

  .  צפון אוסיש א"ת הפועל - חופשית
 20:30 . 20:30 צפון א"ת מכבי - עורב גבעתיים הפועל
 18:30 . 20:30 אודי הרצליה בני - תקוה גני מכבי

 20:30 . 20:30 שמואל גבעת אליצור - עופר גן רמת אליצור
 20:30 . 18:30 אסף השרון רמת ס א - דור אונו קרית עירוני

 20:00 . 20:30 ינאי ת"פ אליצור - אביב תל יהודה בני
 שעה 14/05/18 שני יום - 22 מחזור שעה 08/01/18 שני יום - 11 מחזור

  .  חופשית - אודי הרצליה בני
 20:30 . 20:00 עורב גבעתיים הפועל - ינאי ת"פ אליצור

 19:00 . 20:30 אביב תל יהודה בני - אסף השרון רמת ס א
 20:00 . 20:30 דור אונו קרית עירוני - שמואל גבעת אליצור
 20:30 . 19:30 עופר גן רמת אליצור - צפון אוסיש א"ת הפועל
 20:30 . 20:30 תקוה גני מכבי - צפון א"ת מכבי
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 מרכז-מחוזית נוער 115 ליגה
 שעה 05/02/18 שני יום - 12 מחזור שעה 16/10/17 ניש יום - 1  מחזור

 19:30 . 19:00 מודיעין  חבל  הפועל - אזור הפועל
 19:30 . 20:30 אפעל רמת ס.מ - סביונים יהוד ה.ל.ע

 20:30 . 19:30 צ"ראשל רקפת מכבי - אליעזר נוה א"ת ר"בית
 18:30 . 18:00 עתיד אונו.ק עירוני - צבי כביר תל מכבי

 19:00 . 19:30 חולון גל  הפועל - לוד ועלהפ
 20:30 . 20:30 אשכול ציונה נס הפועל - חן שוהם מכבי

 שעה 12/02/18 שני יום - 13 מחזור שעה 23/10/17 שני יום - 2  מחזור

 20:30 . 19:30 אשכול ציונה נס הפועל - מודיעין  חבל  הפועל
 20:30 . 19:00 חן שוהם מכבי - חולון גל  הפועל
 19:30 . 18:30 לוד הפועל - עתיד אונו.ק עירוני
 18:00 . 20:30 צבי כביר תל מכבי - צ"ראשל רקפת מכבי

 19:30 . 19:30 אליעזר נוה א"ת ר"בית - אפעל רמת ס.מ
 20:30 . 19:00 סביונים יהוד ה.ל.ע - אזור הפועל

 שעה 19/02/18 שני יום - 14 מחזור שעה 30/10/17 שני יום - 3  מחזור

 19:30 . 20:30 מודיעין  חבל  הפועל - סביונים יהוד ה.ל.ע
 19:00 . 19:30 אזור הפועל - אליעזר נוה א"ת ר"בית

 19:30 . 18:00 אפעל רמת ס.מ - צבי כביר תל מכבי
 20:30 . 19:30 צ"ראשל רקפת מכבי - לוד הפועל
 18:30 . 20:30 עתיד אונו.ק עירוני - חן שוהם מכבי

 19:00 . 20:30 חולון גל  הפועל - אשכול ציונה נס ועלהפ
 שעה 26/02/18 שני יום - 15 מחזור שעה 06/11/17 שני יום - 4  מחזור

 19:00 . 19:30 חולון גל  הפועל - מודיעין  חבל  הפועל
 20:30 . 18:30 אשכול ציונה נס הפועל - עתיד אונו.ק עירוני
 20:30 . 20:30 חן שוהם מכבי - צ"ראשל רקפת מכבי

 19:30 . 19:30 לוד הפועל - אפעל רמת ס.מ
 18:00 . 19:00 צבי כביר תל מכבי - אזור הפועל

 19:30 . 20:30 אליעזר נוה א"ת ר"בית - סביונים יהוד ה.ל.ע
 שעה 05/03/18 שני יום - 16 מחזור שעה 20/11/17 שני יום - 5  מחזור

 19:30 . 19:30 מודיעין  בלח  הפועל - אליעזר נוה א"ת ר"בית
 20:30 . 18:00 סביונים יהוד ה.ל.ע - צבי כביר תל מכבי

 19:00 . 19:30 אזור הפועל - לוד הפועל
 19:30 . 20:30 אפעל רמת ס.מ - חן שוהם מכבי

 20:30 . 20:30 צ"ראשל רקפת מכבי - אשכול ציונה נס הפועל
 18:30 . 20:30 עתיד אונו.ק עירוני - חולון גל  הפועל

 שעה 12/03/18 שני יום - 17 מחזור שעה 27/11/17 שני יום - 6  מחזור

 18:30 . 19:30 עתיד אונו.ק עירוני - מודיעין  חבל  הפועל
 19:00 . 20:30 חולון גל  הפועל - צ"ראשל רקפת מכבי

 20:30 . 19:30 אשכול ציונה נס הפועל - אפעל רמת ס.מ
 20:30 . 19:00 חן שוהם מכבי - אזור הפועל

 19:30 . 20:30 לוד הפועל - סביונים יהוד ה.ל.ע
 18:00 . 19:30 צבי כביר תל מכבי - אליעזר נוה א"ת ר"בית
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 שעה 19/03/18 שני יום - 18 מחזור שעה 04/12/17 שני יום - 7  מחזור

 19:30 . 18:00 מודיעין  חבל  הפועל - צבי כביר תל מכבי
 19:30 . 19:30 אליעזר נוה א"ת ר"יתב - לוד הפועל
 20:30 . 20:30 סביונים יהוד ה.ל.ע - חן שוהם מכבי

 19:00 . 20:30 אזור הפועל - אשכול ציונה נס הפועל
 19:30 . 20:30 אפעל רמת ס.מ - חולון גל  הפועל
 20:30 . 20:30 צ"ראשל רקפת מכבי - עתיד אונו.ק עירוני

 שעה 09/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 11/12/17 שני יום - 8  מחזור

 20:30 . 19:30 צ"ראשל רקפת מכבי - מודיעין  חבל  הפועל
 18:30 . 19:30 עתיד אונו.ק עירוני - אפעל רמת ס.מ

 20:30 . 19:00 חולון גל  הפועל - אזור הפועל
 20:30 . 20:30 אשכול ציונה נס הפועל - סביונים יהוד ה.ל.ע

 20:30 . 19:30 חן שוהם מכבי - אליעזר והנ א"ת ר"בית
 19:30 . 18:00 לוד הפועל - צבי כביר תל מכבי

 שעה 23/04/18 שני יום - 20 מחזור שעה 25/12/17 שני יום - 9  מחזור

 19:30 . 19:30 מודיעין  חבל  הפועל - לוד הפועל
 18:00 . 20:30 צבי כביר תל מכבי - חן שוהם מכבי

 19:30 . 20:30 אליעז נוה א"ת ר"בית - אשכול הציונ נס הפועל
 20:30 . 19:00 סביונים יהוד ה.ל.ע - חולון גל  הפועל
 19:00 . 18:30 אזור הפועל - עתיד אונו.ק עירוני
 19:30 . 20:30 אפעל רמת ס.מ - צ"ראשל רקפת מכבי

 שעה 07/05/18 שני יום - 21 מחזור שעה 01/01/18 שני יום - 10 מחזור

 19:30 . 19:30 אפעל רמת ס.מ - מודיעין  חבל  הפועל
 20:30 . 19:00 צ"ראשל רקפת מכבי - אזור הפועל

 18:30 . 20:30 עתיד אונו.ק עירוני - סביונים יהוד ה.ל.ע
 19:00 . 19:30 חולון גל  הפועל - אליעזר נוה א"ת ר"בית

 20:30 . 18:00 אשכול ציונה נס הפועל - צבי כביר תל מכבי
 20:30 . 19:30 חן שוהם מכבי - לוד הפועל

 שעה 14/05/18 שני יום - 22 מחזור שעה 08/01/18 שני יום - 11 מחזור

 19:30 . 20:30 מודיעין  חבל  הפועל - חן שוהם מכבי
 19:30 . 20:30 לוד הפועל - אשכול ציונה נס הפועל
 18:00 . 19:00 צבי כביר תל מכבי - חולון גל  הפועל
 19:30 . 18:30 אליעזר נוה א"ת ר"בית - עתיד אונו.ק עירוני
 20:30 . 20:30 סביונים יהוד ה.ל.ע - צ"ראשל רקפת מכבי

 19:00 . 19:30 אזור הפועל - אפעל רמת ס.מ
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 ירושלים-מחוזית נוער 116 ליגה
 שעה 05/02/18 שני יום - 12 מחזור שעה 16/10/17 שני יום - 1  מחזור

  .  חופשית - חשמונאים אליצור
 20:30 . 19:00 אריה אדומים.מ מכבי - מרכז ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 ירושלים אליצור - אפרת/עציון.ג אליצור

 20:30 . 20:30 שעלבים/גזר הפועל - ירושלים ר"בית
 20:30 . 19:30 הפסגה  ירושלים הפועל - מודיעין אליצור
 20:30 . 19:00 פרחים ודיעיןמ עצמה - יהודה מטה הפועל

 שעה 12/02/18 שני יום - 13 מחזור שעה 23/10/17 שני יום - 2  מחזור

  .  פרחים מודיעין עצמה - חופשית
 19:00 . 19:30 יהודה מטה הפועל - הפסגה  ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 מודיעין אליצור - שעלבים/גזר הפועל
 19:30 . 20:30 ליםירוש ר"בית - ירושלים אליצור

 20:30 . 20:30 אפרת/עציון.ג אליצור - אריה אדומים.מ מכבי
 19:00 . 19:30 מרכז ירושלים הפועל - חשמונאים אליצור

 שעה 19/02/18 שני יום - 14 מחזור שעה 30/10/17 שני יום - 3  מחזור

  .  חופשית - מרכז ירושלים הפועל
 19:30 . 20:30 מונאיםחש אליצור - אפרת/עציון.ג אליצור

 20:30 . 19:30 אריה אדומים.מ מכבי - ירושלים ר"בית
 20:30 . 19:30 ירושלים אליצור - מודיעין אליצור
 20:30 . 20:30 שעלבים/גזר הפועל - יהודה מטה הפועל
 19:30 . 20:30 הפסגה  ירושלים הפועל - פרחים מודיעין עצמה

 שעה 26/02/18 שני יום - 15 מחזור השע 06/11/17 שני יום - 4  מחזור

  .  הפסגה  ירושלים הפועל - חופשית
 20:30 . 20:30 פרחים מודיעין עצמה - שעלבים/גזר הפועל
 19:00 . 20:30 יהודה מטה הפועל - ירושלים אליצור

 19:30 . 20:30 מודיעין אליצור - אריה אדומים.מ מכבי
 19:30 . 19:30 ירושלים ר"בית - חשמונאים אליצור
 20:30 . 19:00 אפרת/עציון.ג אליצור - מרכז ירושלים הפועל

 שעה 05/03/18 שני יום - 16 מחזור שעה 20/11/17 שני יום - 5  מחזור

  .  חופשית - אפרת/עציון.ג אליצור
 19:00 . 19:30 מרכז ירושלים הפועל - ירושלים ר"בית

 19:30 . 19:30 חשמונאים אליצור - מודיעין אליצור
 20:30 . 19:00 אריה אדומים.מ מכבי - יהודה מטה הפועל
 20:30 . 20:30 ירושלים אליצור - פרחים מודיעין עצמה
 20:30 . 20:30 שעלבים/גזר הפועל - הפסגה  ירושלים הפועל

 שעה 12/03/18 שני יום - 17 מחזור שעה 27/11/17 שני יום - 6  מחזור

  .  יםשעלב/גזר הפועל - חופשית
 19:30 . 20:30 הפסגה  ירושלים הפועל - ירושלים אליצור

 20:30 . 20:30 פרחים מודיעין עצמה - אריה אדומים.מ מכבי
 19:00 . 19:30 יהודה מטה הפועל - חשמונאים אליצור
 19:30 . 20:30 מודיעין אליצור - מרכז ירושלים הפועל
 19:30 . 20:30 ירושלים ר"בית - אפרת/עציון.ג אליצור
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 שעה 19/03/18 שני יום - 18 מחזור שעה 04/12/17 שני יום - 7  מחזור

  .  חופשית - ירושלים ר"בית
 20:30 . 19:30 אפרת/עציון.ג אליצור - מודיעין אליצור
 19:00 . 19:00 מרכז ירושלים הפועל - יהודה מטה הפועל
 19:30 . 20:30 חשמונאים אליצור - פרחים מודיעין עצמה
 20:30 . 19:30 אריה אדומים.מ מכבי - הפסגה  ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 ירושלים אליצור - שעלבים/גזר הפועל

 שעה 09/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 11/12/17 שני יום - 8  מחזור

  .  ירושלים אליצור - חופשית
 20:30 . 20:30 שעלבים/גזר הפועל - אריה אדומים.מ מכבי

 19:30 . 19:30 הפסגה  ירושלים הפועל - חשמונאים אליצור
 20:30 . 19:00 פרחים מודיעין עצמה - מרכז ירושלים הפועל
 19:00 . 20:30 יהודה מטה הפועל - אפרת/עציון.ג אליצור

 19:30 . 20:30 מודיעין אליצור - ירושלים ר"בית
 שעה 23/04/18 שני יום - 20 מחזור שעה 25/12/17 שני יום - 9  מחזור

  .  חופשית - מודיעין אליצור
 19:30 . 19:00 ירושלים ר"בית - יהודה מטה הפועל
 20:30 . 20:30 אפרת/עציון.ג אליצור - פרחים מודיעין עצמה
 19:00 . 19:30 מרכז ירושלים הפועל - הפסגה  ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 חשמונאים אליצור - שעלבים/גזר הפועל
 20:30 . 20:30 אריה אדומים.מ מכבי - ירושלים אליצור

 שעה 07/05/18 שני יום - 21 מחזור שעה 01/01/18 שני יום - 10 מחזור

  .  אריה אדומים.מ מכבי - חופשית
 20:30 . 19:30 ירושלים אליצור - חשמונאים אליצור
 20:30 . 20:30 שעלבים/גזר הפועל - מרכז ירושלים הפועל

 19:30 . 20:30 הפסגה  ירושלים הפועל - אפרת/עציון.ג ליצורא
 20:30 . 19:30 פרחים מודיעין עצמה - ירושלים ר"בית

 20:30 . 19:30 יהודה מטה הפועל - מודיעין אליצור
 שעה 14/05/18 שני יום - 22 מחזור שעה 08/01/18 שני יום - 11 מחזור

  .  חופשית - יהודה מטה הפועל
 19:30 . 20:30 מודיעין אליצור - פרחים ודיעיןמ עצמה
 19:30 . 20:30 ירושלים ר"בית - הפסגה  ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 אפרת/עציון.ג אליצור - שעלבים/גזר הפועל
 19:00 . 20:30 מרכז ירושלים הפועל - ירושלים אליצור

 19:30 . 20:30 חשמונאים אליצור - אריה אדומים.מ מכבי
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 דרום מחוזית נוער 117 ליגה
 שעה 05/02/18 שני יום - 12 מחזור שעה 16/10/17 שני יום - 1  מחזור

 18:30 . 19:30 כנות טוביה באר הפועל - גת קרית מכבי
 18:00 . 19:30 לכיש הפועל - בתיה מזכרת הפועל
 18:00 . 20:30 גדרה מכבי - אשדוד ביתר

 20:30 . 19:30 רחובות עינן מכבי - צפית/יואב הפועל
 20:30 . 20:30 רימון אשדוד מכבי - יבנה.ח/יבנה.ק אליצור
 20:00 . 19:00 רחובות אליצור - אשדוד אליצור

 שעה 12/02/18 שני יום - 13 מחזור שעה 23/10/17 שני יום - 2  מחזור

 20:00 . 18:30 רחובות אליצור - כנות טוביה באר הפועל
 19:00 . 20:30 אשדוד אליצור - רימון אשדוד מכבי
 20:30 . 20:30 יבנה.ח/יבנה.ק אליצור - רחובות עינן מכבי
 19:30 . 18:00 צפית/יואב הפועל - גדרה מכבי

 20:30 . 18:00 אשדוד ביתר - לכיש הפועל
 19:30 . 19:30 בתיה מזכרת הפועל - גת קרית מכבי

 שעה 19/02/18 שני יום - 14 מחזור שעה 30/10/17 שני יום - 3  מחזור

 18:30 . 19:30 כנות טוביה באר הפועל - בתיה מזכרת הפועל
 19:30 . 20:30 גת קרית מכבי - אשדוד ביתר

 18:00 . 19:30 לכיש הפועל - צפית/יואב הפועל
 18:00 . 20:30 גדרה מכבי - יבנה.ח/יבנה.ק אליצור
 20:30 . 19:00 רחובות עינן מכבי - אשדוד אליצור
 20:30 . 20:00 רימון אשדוד מכבי - רחובות אליצור

 שעה 26/02/18 שני יום - 15 מחזור שעה 06/11/17 שני יום - 4  מחזור

 20:30 . 18:30 רימון אשדוד מכבי - כנות טוביה באר הפועל
 20:00 . 20:30 רחובות אליצור - רחובות עינן מכבי
 19:00 . 18:00 אשדוד אליצור - גדרה מכבי

 20:30 . 18:00 יבנה.ח/יבנה.ק אליצור - לכיש הפועל
 19:30 . 19:30 צפית/יואב הפועל - גת קרית מכבי

 20:30 . 19:30 אשדוד ביתר - בתיה מזכרת הפועל
 שעה 05/03/18 שני יום - 16 מחזור שעה 20/11/17 שני יום - 5  מחזור

 18:30 . 20:30 כנות טוביה באר הפועל - אשדוד ביתר
 19:30 . 19:30 בתיה מזכרת הפועל - צפית/יואב פועלה

 19:30 . 20:30 גת קרית מכבי - יבנה.ח/יבנה.ק אליצור
 18:00 . 19:00 לכיש הפועל - אשדוד אליצור
 18:00 . 20:00 גדרה מכבי - רחובות אליצור

 20:30 . 20:30 רחובות עינן מכבי - רימון אשדוד מכבי
 שעה 12/03/18 שני יום - 17 מחזור שעה 27/11/17 שני יום - 6  מחזור

 20:30 . 18:30 רחובות עינן מכבי - כנות טוביה באר הפועל
 20:30 . 18:00 רימון אשדוד מכבי - גדרה מכבי

 20:00 . 18:00 רחובות אליצור - לכיש הפועל
 19:00 . 19:30 אשדוד אליצור - גת קרית מכבי

 20:30 . 19:30 יבנה.ח/נהיב.ק אליצור - בתיה מזכרת הפועל
 19:30 . 20:30 צפית/יואב הפועל - אשדוד ביתר
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 שעה 19/03/18 שני יום - 18 מחזור שעה 04/12/17 שני יום - 7  מחזור

 18:30 . 19:30 כנות טוביה באר הפועל - צפית/יואב הפועל
 20:30 . 20:30 אשדוד ביתר - יבנה.ח/יבנה.ק אליצור
 19:30 . 19:00 בתיה מזכרת הפועל - אשדוד אליצור
 19:30 . 20:00 גת קרית מכבי - רחובות אליצור

 18:00 . 20:30 לכיש הפועל - רימון אשדוד מכבי
 18:00 . 20:30 גדרה מכבי - רחובות עינן מכבי

 שעה 09/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 11/12/17 שני יום - 8  מחזור

 18:00 . 18:30 גדרה ימכב - כנות טוביה באר הפועל
 20:30 . 18:00 רחובות עינן מכבי - לכיש הפועל
 20:30 . 19:30 רימון אשדוד מכבי - גת קרית מכבי

 20:00 . 19:30 רחובות אליצור - בתיה מזכרת הפועל
 19:00 . 20:30 אשדוד אליצור - אשדוד ביתר

 20:30 . 19:30 יבנה.ח/יבנה.ק אליצור - צפית/יואב הפועל
 שעה 23/04/18 שני יום - 20 מחזור שעה 25/12/17 שני יום - 9  מחזור

 18:30 . 20:30 כנו טוביה באר הפועל - יבנה.ח/יבנה.ק אליצור
 19:30 . 19:00 צפית/יואב הפועל - אשדוד אליצור
 20:30 . 20:00 אשדוד ביתר - רחובות אליצור

 19:30 . 20:30 בתיה מזכרת הפועל - רימון אשדוד מכבי
 19:30 . 20:30 גת קרית מכבי - רחובות עינן מכבי
 18:00 . 18:00 לכיש הפועל - גדרה מכבי

 שעה 07/05/18 שני יום - 21 מחזור שעה 01/01/18 שני יום - 10 מחזור

 18:00 . 18:30 לכיש הפועל - כנות טוביה באר הפועל
 18:00 . 19:30 גדרה מכבי - גת קרית מכבי

 20:30 . 19:30 רחובות עינן מכבי - בתיה תמזכר הפועל
 20:30 . 20:30 רימון אשדוד מכבי - אשדוד ביתר

 20:00 . 19:30 רחובות אליצור - צפית/יואב הפועל
 19:00 . 20:30 אשדוד אליצור - יבנה.ח/יבנה.ק אליצור

 שעה 14/05/18 שני יום - 22 מחזור שעה 08/01/18 שני יום - 11 מחזור

 18:30 . 19:00 כנות טוביה באר הפועל - אשדוד אליצור
 20:30 . 20:00 יבנה.ח/יבנה.ק אליצור - רחובות אליצור

 19:30 . 20:30 צפית/יואב הפועל - רימון אשדוד מכבי
 20:30 . 20:30 אשדוד ביתר - רחובות עינן מכבי
 19:30 . 18:00 בתיה מזכרת הפועל - גדרה מכבי

 19:30 . 18:00 גת תקרי מכבי - לכיש הפועל
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 נגב - מחוזית נוער 118 ליגה
 שעה 05/02/18 שני יום - 12 מחזור שעה 16/10/17 שני יום - 1  מחזור

  .  חופשית - אילות חבל הפועל
 19:00 . 19:30 אשכול הפועל - נגב שדות מכבי

 20:00 . 20:00 עומר הפועל - איתו אשקלון אליצור
 20:30 . 19:30 ירוחם ימכב - נגב רמת הפועל
 20:30 . 19:30 מיתר הפועל - בר.ג שמעון בני הפועל
 20:00 . 20:00 להבים הפועל - דימונה הפועל

 שעה 12/02/18 שני יום - 13 מחזור שעה 23/10/17 שני יום - 2  מחזור

  .  להבים הפועל - חופשית
 20:00 . 20:30 דימונה הפועל - מיתר הפועל
 19:30 . 20:30 בר.ג שמעון בני הפועל - ירוחם מכבי

 19:30 . 20:00 נגב רמת הפועל - עומר הפועל
 20:00 . 19:00 איתו אשקלון אליצור - אשכול הפועל
 18:30 . 18:30 נגב שדות מכבי - אילות חבל הפועל

 שעה 19/02/18 שני יום - 14 מחזור שעה 30/10/17 שני יום - 3  מחזור

  .  חופשית - נגב שדות מכבי
 18:30 . 18:30 אילות חבל הפועל - איתו אשקלון אליצור
 19:00 . 19:30 אשכול הפועל - נגב רמת הפועל
 20:00 . 19:30 עומר הפועל - בר.ג שמעון בני הפועל
 20:30 . 20:00 ירוחם מכבי - דימונה הפועל
 20:30 . 20:00 מיתר הפועל - להבים הפועל

 שעה 26/02/18 שני יום - 15 מחזור שעה 06/11/17 שני יום - 4  מחזור

  .  מיתר הפועל - חופשית
 20:00 . 20:30 להבים הפועל - ירוחם מכבי

 20:00 . 20:00 דימונה הפועל - עומר הפועל
 19:30 . 19:00 בר.ג שמעון בני הפועל - אשכול הפועל
 18:30 . 18:30 נגב רמת הפועל - אילות חבל הפועל
 20:00 . 19:30 איתו אשקלון אליצור - נגב דותש מכבי

 שעה 05/03/18 שני יום - 16 מחזור שעה 20/11/17 שני יום - 5  מחזור

  .  חופשית - איתו אשקלון אליצור
 19:30 . 19:30 נגב שדות מכבי - נגב רמת הפועל
 18:00 . 17:00 אילות חבל הפועל - בר.ג שמעון בני הפועל
 19:00 . 20:00 אשכול הפועל - דימונה הפועל
 20:00 . 20:00 עומר הפועל - להבים הפועל
 20:30 . 20:30 ירוחם מכבי - מיתר הפועל

 שעה 12/03/18 שני יום - 17 מחזור שעה 27/11/17 שני יום - 6  מחזור

  .  ירוחם מכבי - חופשית
 20:30 . 20:00 מיתר הפועל - עומר הפועל
 20:00 . 19:00 הביםל הפועל - אשכול הפועל
 17:00 (15/03/18.                          ) 18:00 דימונה הפועל - אילות חבל הפועל
 19:30 . 19:30 בר.ג שמעון בני הפועל - נגב שדות מכבי

 19:30 . 20:00 נגב רמת הפועל - איתו אשקלון אליצור
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 שעה 19/03/18 ניש יום - 18 מחזור שעה 04/12/17 שני יום - 7  מחזור

  .  חופשית - נגב רמת הפועל
 20:00 . 19:30 איתו אשקלון אליצור - בר.ג שמעון בני הפועל
 19:30 . 20:00 נגב שדות מכבי - דימונה הפועל
 18:00 . 17:00 אילות חבל הפועל - להבים הפועל
 19:00 . 20:30 אשכול הפועל - מיתר הפועל
 20:00 . 20:30 עומר הפועל - ירוחם מכבי

 שעה 09/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 11/12/17 שני יום - 8  מחזור

  .  עומר הפועל - חופשית
 20:30 . 19:00 ירוחם מכבי - אשכול הפועל
 17:00 (11/03/18.                          ) 18:00 מיתר הפועל - אילות חבל הפועל
 20:00 . 19:30 להבים הפועל - נגב שדות מכבי

 20:00 . 20:00 דימונה הפועל - איתו אשקלון אליצור
 19:30 . 19:30 בר.ג שמעון בני הפועל - נגב רמת הפועל

 שעה 23/04/18 שני יום - 20 מחזור שעה 25/12/17 שני יום - 9  מחזור

  .  חופשית - בר.ג שמעון בני הפועל
 19:30 . 20:00 נגב רמת הפועל - דימונה הפועל
 20:00 . 20:00 איתו אשקלון אליצור - להבים הפועל
 19:30 . 20:30 נגב שדות מכבי - מיתר הפועל
 18:00 . 18:30 אילות חבל הפועל - ירוחם מכבי

 19:00 . 20:00 אשכול הפועל - עומר הפועל
 שעה 07/05/18 שני יום - 21 מחזור שעה 01/01/18 שני יום - 10 מחזור

  .  כולאש הפועל - חופשית
 18:30 (08/04/18.                          ) 18:30 עומר הפועל - אילות חבל הפועל
 20:30 . 19:30 ירוחם מכבי - נגב שדות מכבי

 20:30 . 20:00 מיתר הפועל - איתו אשקלון אליצור
 20:00 . 19:30 להבים הפועל - נגב רמת הפועל
 20:00 . 19:30 דימונה הפועל - בר.ג שמעון בני הפועל

 שעה 14/05/18 שני יום - 22 מחזור שעה 08/01/18 שני יום - 11 מחזור

  .  חופשית - דימונה הפועל
 19:30 . 20:00 בר.ג שמעון בני הפועל - להבים הפועל
 19:30 . 20:30 נגב רמת הפועל - מיתר הפועל
 20:00 . 20:30 איתו אשקלון אליצור - ירוחם מכבי

 19:30 . 20:00 נגב שדות מכבי - רעומ הפועל
 18:00 (10/12/17) 17:00 אילות חבל הפועל - אשכול הפועל
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 צפון לאומית' א נערים 151 ליגה
 שעה 24/01/18 רביעי יום - 12 מחזור שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

 18:30 . 19:00 משגב הפועל - צפת עליון גליל הפועל
 20:00 . 20:30 חפר עמק הפועל - טבעון קרית הפועל
 19:00 . 20:30 צעירים חיפה מכבי - אתא קרית אליצור

 19:00 . 19:00 ורדים כפר עצמה - חיפה אסף מכבי
 20:00 . 20:00 פז אשר מטה הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 20:30 . 20:30 יעקב זכרון מכבי - מעיינות גלבוע הפועל

 שעה 31/01/18 רביעי יום - 13 מחזור שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

 20:30 . 18:30 יעקב זכרון מכבי - משגב הפועל
 20:30 . 20:00 מעיינות גלבוע הפועל - פז אשר מטה הפועל
 20:00 . 19:00 יזרעאל עמק הפועל - ורדים כפר עצמה
 19:00 . 19:00 חיפה אסף מכבי - צעירים חיפה מכבי

 20:30 . 20:00 אתא קרית אליצור - חפר עמק הפועל
 20:30 . 19:00 טבעון קרית הפועל - צפת עליון גליל הפועל

 שעה 07/02/18 רביעי יום - 14 מחזור שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

 18:30 . 20:30 משגב הפועל - טבעון קרית הפועל
 19:00 . 20:30 צפת עליון גליל הפועל - אתא קרית אליצור

 20:00 . 19:00 חפר עמק הפועל - חיפה אסף בימכ
 19:00 . 20:00 צעירים חיפה מכבי - יזרעאל עמק הפועל
 19:00 . 20:30 ורדים כפר עצמה - מעיינות גלבוע הפועל
 20:00 . 20:30 פז אשר מטה הפועל - יעקב זכרון מכבי

 שעה 14/02/18 רביעי יום - 15 מחזור שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

 20:00 . 18:30 פז אשר מטה הפועל - משגב הפועל
 20:30 . 19:00 יעקב זכרון מכבי - ורדים כפר עצמה
 20:30 . 19:00 מעיינות גלבוע הפועל - צעירים חיפה מכבי

 20:00 . 20:00 יזרעאל עמק הפועל - חפר עמק הפועל
 19:00 . 19:00 חיפה אסף מכבי - צפת עליון גליל הפועל
 20:30 . 20:30 אתא קרית אליצור - טבעון קרית הפועל

 שעה 21/02/18 רביעי יום - 16 מחזור שעה 22/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

 18:30 . 20:30 משגב הפועל - אתא קרית אליצור
 20:30 . 19:00 טבעון קרית הפועל - חיפה אסף מכבי

 19:00 . 20:00 צפת עליון גליל הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 20:00 . 20:30 חפר עמק הפועל - מעיינות גלבוע הפועל
 19:00 . 20:30 צעירים חיפה מכבי - יעקב זכרון מכבי

 19:00 . 20:00 ורדים כפר עצמה - פז אשר מטה הפועל
 שעה 07/03/18 רביעי יום - 17 מחזור שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

 19:00 . 18:30 ורדים כפר עצמה - משגב הפועל
 20:00 . 19:00 פז אשר מטה הפועל - צעירים חיפה מכבי

 20:30 . 20:00 יעקב זכרון מכבי - חפר עמק הפועל
 20:30 . 19:00 מעיינות גלבוע הפועל - צפת עליון גליל הפועל
 20:00 . 20:30 יזרעאל עמק הפועל - טבעון קרית הפועל
 19:00 . 20:30 חיפה אסף מכבי - אתא קרית אליצור
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 שעה 14/03/18 רביעי יום - 18 מחזור שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

 18:30 . 19:00 משגב הפועל - חיפה אסף מכבי
 20:30 . 20:00 אתא קרית אליצור - יזרעאל עמק הפועל
 20:30 . 20:30 טבעון קרית הפועל - מעיינות גלבוע הפועל
 19:00 . 20:30 צפת עליון גליל הפועל - יעקב זכרון מכבי

 20:00 . 20:00 חפר עמק הפועל - פז אשר מטה הפועל
 19:00 . 19:00 צעירים חיפה מכבי - ורדים כפר עצמה

 שעה 21/03/18 רביעי יום - 19 מחזור שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

 19:00 . 18:30 צעירים חיפה מכבי - משגב הפועל
 19:00 . 20:00 ורדים כפר עצמה - חפר עמק הפועל
 20:00 . 19:00 פז אשר מטה הפועל - צפת עליון גליל הפועל
 20:30 . 20:30 יעקב זכרון מכבי - טבעון קרית הפועל
 20:30 . 20:30 מעיינות גלבוע הפועל - אתא קרית אליצור

 20:00 . 19:00 יזרעאל עמק הפועל - חיפה אסף מכבי
 שעה 08/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 27/12/17 עירבי יום - 9  מחזור

 18:30 . 20:00 משגב הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 19:00 . 20:30 חיפה אסף מכבי - מעיינות גלבוע הפועל
 20:30 . 20:30 אתא קרית אליצור - יעקב זכרון מכבי

 20:30 . 20:00 טבעון קרית הפועל - פז אשר מטה הפועל
 19:00 . 19:00 צפת עליון גליל הפועל - ורדים כפר עצמה
 20:00 . 19:00 חפר עמק הפועל - צעירים חיפה מכבי

 שעה 12/04/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

 20:00 . 20:00 משגב הפועל - חפר עמק הפועל
 20:00 . 19:00 צעירים חיפה מכבי - צפת עליון גליל הפועל
 20:00 . 20:30 ורדים כפר עצמה - טבעון קרית הפועל
 20:00 . 20:30 פז אשר מטה הפועל - אתא קרית אליצור

 20:30 . 19:00 יעקב זכרון מכבי - חיפה אסף מכבי
 20:30 . 20:00 מעיינות גלבוע הפועל - יזרעאל עמק הפועל

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

 18:30 . 20:30 משגב הפועל - מעיינות גלבוע הפועל
 20:00 . 20:30 יזרעאל עמק הפועל - יעקב זכרון מכבי

 19:00 . 20:00 חיפה אסף מכבי - פז אשר מטה הפועל
 20:30 . 19:00 אתא קרית אליצור - ורדים כפר עצמה
 20:30 . 19:00 טבעון קרית הפועל - צעירים חיפה מכבי

 19:00 . 20:00 צפת עליון גליל הפועל - חפר עמק הפועל

 

 

 

  



409 

 

 ליגה נערים א' לאומית צפון: בית תחתון
 

 22/04/18: יום ראשון 23מחזור 
 11מקום  – 6מקום 
 10מקום  – 7מקום 
 9מקום  – 8מקום 
 חופשית – 5מקום 

 
 25/04/18: יום ראשון 24מחזור 

 9מקום  –חופשית 
 7מקום  – 11מקום 
 6מקום   – 5מקום 
 8מקום  – 10מקום 

 
 29/04/18: יום ראשון 25מחזור 

 חופשית – 6מקום 
 5מקום  – 7מקום 
 11מקום  – 8מקום 
 10מקום  – 9מקום 

 
 03/05/18: יום חמישי 26מחזור 

 10מקום  –חופשית 
 9מקום  – 11מקום 
 8מקום  – 5מקום 
 7מקום  – 6מקום 

 
 06/05/18: יום ראשון 27מחזור 

 חופשית  – 7מקום 
 6מקום   – 8מקום 
 5מקום   – 9מקום 
 11מקום  – 10מקום 

 
 09/05/18: יום רביעי 28מקום 

 11מקום  –חופשית  
 10מקום   – 5מקום 
 9מקום   – 6מקום 
 8מקום   – 7מקום 

 
 13/05/18: יום ראשון 29מחזור 

 חופשית  – 8מקום 
 7מקום   – 9מקום 
 6מקום  – 10מקום 
 5מקום  –11מקום 

 

 .הקבוצות גוררות את כל הנקודות והתוצאות, מהשלב הראשון 
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 מרכז לאומית' א נערים 152 ליגה
 שעה 24/01/18 רביעי יום - 12 מחזור שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

 19:00 . 18:30 הרצליה בני - מודיעין עצמה
 18:30 . 18:30 רעננה מכבי - א"ת יהושע מכבי

 19:00 . 19:00 השרון רמת.ס.א - תמר ס'כפ הפועל
 20:30 . 20:30 השרון הוד מכבי - אביב תל הפועל
 19:30 . 19:00 שהם מכבי - אונו קרית עירוני

 18:30 . 19:30 צ"ראשל יאיר מכבי - עירוני נתניה אליצור
 שעה 31/01/18 רביעי יום - 13 מחזור שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

 18:30 . 19:00 צ"ראשל יאיר מכבי - הרצליה בני
 19:30 . 19:30 עירוני נתניה אליצור - שהם מכבי
 19:00 . 20:30 אונו קרית עירוני - השרון הוד מכבי

 20:30 . 19:00 אביב תל הפועל - השרון רמת.ס.א
 19:00 . 18:30 תמר ס'כפ הפועל - רעננה מכבי

 18:30 . 18:30 א"ת יהושע מכבי - מודיעין עצמה
 שעה 07/02/18 רביעי יום - 14 מחזור שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

 19:00 . 18:30 הרצליה בני - א"ת יהושע מכבי
 18:30 . 19:00 מודיעין עצמה - תמר ס'כפ הפועל
 18:30 . 20:30 רעננה מכבי - אביב תל הפועל
 19:00 . 19:00 השרון רמת.ס.א - אונו קרית עירוני

 20:30 . 19:30 השרון הוד מכבי - עירוני נתניה אליצור
 19:30 . 18:30 שהם מכבי - צ"ראשל יאיר מכבי

 שעה 14/02/18 רביעי יום - 15 מחזור שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

 19:30 . 19:00 שהם מכבי - הרצליה בני
 18:30 . 20:30 צ"ראשל יאיר מכבי - השרון הוד מכבי

 19:30 . 19:00 עירוני נתניה אליצור - השרון רמת.ס.א
 19:00 . 18:30 אונו קרית עירוני - רעננה מכבי

 20:30 . 18:30 אביב תל הפועל - מודיעין עצמה
 19:00 . 18:30 תמר ס'כפ הפועל - א"ת יהושע מכבי

 שעה 21/02/18 רביעי יום - 16 מחזור שעה 22/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

 19:00 . 19:00 הרצליה בני - תמר ס'כפ פועלה
 18:30 . 20:30 א"ת יהושע מכבי - אביב תל הפועל
 18:30 . 19:00 מודיעין עצמה - אונו קרית עירוני

 18:30 . 19:30 רעננה מכבי - עירוני נתניה אליצור
 19:00 . 18:30 השרון רמת.ס.א - צ"ראשל יאיר מכבי
 20:30 . 19:30 השרון הוד מכבי - שהם מכבי

 שעה 07/03/18 רביעי יום - 17 מחזור שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

 20:30 . 19:00 השרון הוד מכבי - הרצליה בני
 19:30 . 19:00 שהם מכבי - השרון רמת.ס.א

 18:30 . 18:30 צ"ראשל יאיר מכבי - רעננה מכבי
 19:30 . 18:30 עירוני נתניה אליצור - מודיעין עצמה
 18:00 . 18:30 אונו קרית עירוני - א"ת יהושע מכבי

 18:30 . 19:00 אביב תל הפועל - תמר ס'כפ הפועל
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 שעה 14/03/18 רביעי יום - 18 מחזור שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

 19:00 . 20:30 הרצליה בני - אביב תל הפועל
 19:00 . 19:00 תמר ס'כפ הפועל - אונו קרית עירוני

 18:30 . 19:30 א"ת יהושע מכבי - עירוני נתניה אליצור
 18:30 . 18:30 מודיעין עצמה - צ"ראשל יאיר מכבי
 18:30 . 19:30 רעננה מכבי - שהם מכבי
 19:00 . 20:30 השרון רמת.ס.א - השרון הוד מכבי

 שעה 21/03/18 רביעי יום - 19 מחזור שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

 19:00 . 19:00 השרון רמת.ס.א - הרצליה בני
 20:30 . 18:30 השרון הוד מכבי - רעננה מכבי

 19:30 . 18:30 שהם מכבי - מודיעין עצמה
 18:30 . 18:30 צ"ראשל יאיר מכבי - א"ת יהושע מכבי

 19:30 . 19:00 עירוני נתניה אליצור - תמר ס'כפ הפועל
 18:00 . 20:30 אונו תקרי עירוני - אביב תל הפועל

 שעה 08/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

 19:00 . 19:00 הרצליה בני - אונו קרית עירוני
 20:30 . 19:30 אביב תל הפועל - עירוני נתניה אליצור

 19:00 . 18:30 תמר ס'כפ הפועל - צ"ראשל יאיר מכבי
 18:30 . 19:30 א"ת עיהוש מכבי - שהם מכבי
 18:30 . 20:30 מודיעין עצמה - השרון הוד מכבי

 18:30 . 19:00 רעננה מכבי - השרון רמת.ס.א
 שעה 12/04/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

 20:00 . 19:00 רעננה מכבי - הרצליה בני
 19:00 . 18:30 השרון רמת.ס.א - מודיעין עצמה
 20:30 . 18:30 השרון הוד מכבי - א"ת יהושע מכבי

 20:00 . 19:00 שהם מכבי - תמר ס'כפ הפועל
 20:00 . 20:30 צ"ראשל יאיר מכבי - אביב תל הפועל
 20:00 . 19:00 עירוני נתניה אליצור - אונו קרית עירוני

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

 19:00 . 19:30 הרצליה בני - עירוני נתניה אליצור
 19:00 . 18:30 אונו קרית עירוני - צ"ראשל יאיר מכבי
 20:30 . 19:30 אביב תל הפועל - שהם מכבי
 19:00 . 20:30 תמר ס'כפ הפועל - השרון הוד מכבי

 18:30 . 19:00 א"ת יהושע מכבי - השרון רמת.ס.א
 18:30 . 18:30 מודיעין עצמה - רעננה מכבי
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 ליגה נערים א' לאומית מרכז: בית תחתון
 

 22/04/18: יום ראשון 23מחזור 
 11מקום  – 6מקום 
 10מקום  – 7מקום 
 9מקום  – 8מקום 
 חופשית – 5מקום 

 
 25/04/18: יום ראשון 24מחזור 

 9מקום  –חופשית 
 7מקום  – 11מקום 
 6מקום   – 5מקום 
 8מקום  – 10מקום 

 
 29/04/18: יום ראשון 25מחזור 

 חופשית – 6מקום 
 5מקום  – 7מקום 
 11מקום  – 8מקום 
 10מקום  – 9מקום 

 
 03/05/18: יום חמישי 26מחזור 

 10מקום  –חופשית 
 9מקום  – 11מקום 
 8מקום  – 5מקום 
 7מקום  – 6מקום 

 
 06/05/18: יום ראשון 27מחזור 

 חופשית  – 7מקום 
 6מקום   – 8מקום 
 5מקום   – 9מקום 
 11מקום  – 10מקום 

 
 09/05/18: יום רביעי 28מקום 

 11מקום  –חופשית  
 10מקום   – 5מקום 
 9מקום   – 6מקום 
 8מקום   – 7מקום 

 
 13/05/18: יום ראשון 29מחזור 

 חופשית  – 8מקום 
 7מקום   – 9מקום 
 6מקום  – 10מקום 
 5מקום  –11מקום 

 

 נקודות והתוצאות, מהשלב הראשון.הקבוצות גוררות את כל ה 
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 דרום לאומית' א נערים 153 ליגה
 שעה 24/01/18 רביעי יום - 12 מחזור שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

 19:30 . 20:30 יבנה אליצור - יבנה גן הפועל
 20:30 . 19:30 גיל ציונה נס הפועל - ברנר הפועל
 20:30 . 18:30 יאלל ירושלים הפועל - ש"ב/שבע באר הפועל
 20:30 . 20:30 נרקיס צ"ראשל מכבי - ירושלים נבון הפועל

 19:30 . 18:00 רחובות יאיר מכבי - אשקלון. ס.א
 20:30 . 18:30 חברון הר אליצור - חולון אבי הפועל

 שעה 31/01/18 רביעי יום - 13 מחזור שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

 20:30 . 19:30 חברון הר ראליצו - יבנה אליצור
 18:30 . 19:30 חולון אבי הפועל - רחובות יאיר מכבי
 18:00 . 20:30 אשקלון. ס.א - נרקיס צ"ראשל מכבי

 20:30 . 20:30 ירושלים נבון הפועל - ליאל ירושלים הפועל
 18:30 . 20:30 ש"ב/שבע באר הפועל - גיל ציונה נס הפועל
 19:30 . 20:30 נרבר הפועל - יבנה גן הפועל

 שעה 07/02/18 רביעי יום - 14 מחזור שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

 19:30 . 19:30 יבנה אליצור - ברנר הפועל
 20:30 . 18:30 יבנה גן הפועל - ש"ב/שבע באר הפועל
 20:30 . 20:30 גיל ציונה נס הפועל - ירושלים נבון הפועל

 20:30 . 18:00 ליאל יםירושל הפועל - אשקלון. ס.א
 20:30 . 18:30 נרקיס צ"ראשל מכבי - חולון אבי הפועל
 19:30 . 20:30 רחובות יאיר מכבי - חברון הר אליצור

 שעה 14/02/18 רביעי יום - 15 מחזור שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

 19:30 . 19:30 רחובות יאיר מכבי - יבנה אליצור
 20:30 . 20:30 חברון הר אליצור - נרקיס צ"ראשל מכבי

 18:30 . 20:30 חולון אבי הפועל - ליאל ירושלים הפועל
 18:00 . 20:30 אשקלון. ס.א - גיל ציונה נס הפועל
 20:30 . 20:30 ירושלים נבון הפועל - יבנה גן הפועל
 18:30 . 19:30 ש"ב/שבע באר הפועל - ברנר הפועל

 שעה 21/02/18 רביעי יום - 16 מחזור שעה 22/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

 19:30 . 18:30 יבנה אליצור - ש"ב/שבע באר הפועל
 19:30 . 20:30 ברנר הפועל - ירושלים נבון הפועל

 20:30 . 18:00 יבנה גן הפועל - אשקלון. ס.א
 20:30 . 18:30 גיל ציונה נס הפועל - חולון אבי הפועל
 20:30 . 20:30 ליאל ירושלים הפועל - חברון הר אליצור

 20:30 . 19:30 נרקיס צ"ראשל מכבי - רחובות יאיר מכבי
 שעה 07/03/18 רביעי יום - 17 מחזור שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

 20:30 . 19:30 נרקיס צ"ראשל מכבי - יבנה אליצור
 20:00 . 20:30 רחובות יאיר מכבי - ליאל ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 חברון הר אליצור - גיל ציונה סנ הפועל
 20:30 . 20:30 חולון אבי הפועל - יבנה גן הפועל
 18:00 . 19:30 אשקלון. ס.א - ברנר הפועל
 20:30 . 18:30 ירושלים נבון הפועל - ש"ב/שבע באר הפועל
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 השע 14/03/18 רביעי יום - 18 מחזור שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

 19:30 . 20:30 יבנה אליצור - ירושלים נבון הפועל
 18:30 . 18:00 ש"ב/שבע באר הפועל - אשקלון. ס.א

 19:30 . 18:30 ברנר הפועל - חולון אבי הפועל
 20:30 . 20:30 יבנה גן הפועל - חברון הר אליצור

 20:30 . 19:30 גיל ציונה נס הפועל - רחובות יאיר מכבי
 20:30 . 20:30 ליאל ירושלים הפועל - קיסנר צ"ראשל מכבי

 שעה 21/03/18 רביעי יום - 19 מחזור שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

 20:30 . 19:30 ליאל ירושלים הפועל - יבנה אליצור
 20:30 . 20:30 נרקיס צ"ראשל מכבי - גיל ציונה נס הפועל
 20:00 . 20:30 רחובות יאיר מכבי - יבנה גן הפועל
 20:30 . 19:30 חברון הר אליצור - ברנר הפועל
 18:00 . 18:30 חולון אבי הפועל - ש"ב/שבע באר הפועל
 20:00 . 20:30 אשקלון. ס.א - ירושלים נבון הפועל

 שעה 08/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

 19:30 . 18:00 יבנה אליצור - אשקלון. ס.א
 20:30 . 18:30 ירושלים נבון הפועל - חולון אבי הפועל
 18:30 . 20:30 ש"ב/שבע באר הפועל - חברון הר אליצור

 19:30 . 19:30 ברנר הפועל - רחובות יאיר מכבי
 20:30 . 20:30 יבנה גן הפועל - נרקיס צ"ראשל מכבי

 20:30 . 20:30 גיל ציונה נס הפועל - ליאל ירושלים הפועל
 שעה 12/04/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 רמחזו

 20:30 . 19:30 גיל ציונה נס הפועל - יבנה אליצור
 20:30 . 20:30 ליאל ירושלים הפועל - יבנה גן הפועל
 20:30 . 19:30 נרקיס צ"ראשל מכבי - ברנר הפועל
 20:00 . 18:30 רחובות יאיר מכבי - ש"ב/שבע באר הפועל
 20:30 . 20:30 חברון הר אליצור - ירושלים נבון הפועל

 20:00 . 18:00 חולון אבי הפועל - אשקלון. ס.א
 שעה 15/04/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

 20:30 . 18:00 חברון הר אליצור - אשקלון. ס.א
 19:30 . 18:30 יבנה אליצור - חולון אבי הפועל
 20:30 . 19:30 ירושלים נבון הפועל - רחובות יאיר מכבי
 18:30 . 20:30 ש"ב/שבע באר הפועל - נרקיס צ"ראשל מכבי

 19:30 . 20:30 ברנר הפועל - ליאל ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 יבנה גן הפועל - גיל ציונה נס הפועל
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 ליגה נערים א' לאומית דרום: בית תחתון
 

 22/04/18: יום ראשון 23מחזור 

 11מקום  – 6מקום 
 10מקום  – 7מקום 
 9מקום  – 8מקום 

 חופשית – 5מקום יכיעכ
 

 25/04/18: יום ראשון 24מחזור 
 9מקום  –חופשית 

 7מקום  – 11מקום 
 6מקום   – 5מקום 
 8מקום  – 10מקום 

 
 29/04/18: יום ראשון 25מחזור 

 חופשית – 6מקום 
 5מקום  – 7מקום 

 11מקום  – 8ם מקו
 10מקום  – 9מקום 

 
 03/05/18: יום חמישי 26מחזור 

 10מקום  –חופשית 
 9מקום  – 11מקום 
 8מקום  – 5מקום 
 7מקום  – 6מקום 

 
 06/05/18: יום ראשון 27מחזור 

 חופשית  – 7מקום 
 6מקום   – 8מקום 
 5מקום   – 9מקום 
 11מקום  – 10מקום 

 
 09/05/18: יום רביעי 28מקום 
 11מקום  –ופשית  ח

 10מקום   – 5מקום 
 9מקום   – 6מקום 
 8מקום   – 7מקום 

 
 13/05/18: יום ראשון 29מחזור 

 חופשית  – 8מקום 
 7מקום   – 9מקום 
 6מקום  – 10מקום 
 5מקום  –11מקום 

 
  גוררות את כל הנקודות והתוצאות, מהשלב הראשון.הקבוצות 

 



416 

 

 אליפות המדינה  -נערים א' לאומית 

 25/04/18יום רביעי         22/04/18ראשון ינית גמר: יום שמ

 לאומית מרכז 2מקום  –לאומית צפון  2מקום  .1

  6מקום  –לאומית צפון  1מקום  .2

 לאומית צפון 4מקום  –לאומית צפון  3מקום  .3

 לאומית דרום 5מקום  -לאומית מרכז  1מקום  .4

 לאומית דרום 3מקום  –לאומית מרכז  2מקום  .5

 לאומית דרום 4מקום  –ת מרכז לאומי 3מקום  .6

 לאומית צפון 5מקום  –לאומית דרום  1מקום  .7

 לאומית מרכז 4מקום  –לאומית דרום  2מקום  .8

 02/05/18יום רביעי                 29/04/18יום ראשון  רבע גמר:         

 2מנצח  – 1מנצח  .9

 4מנצח  – 3מנצח  .10

 6מנצח  – 5מנצח  .11

 8מנצח  – 7מנצח  .12

 

 13/05/18יום ראשון  09/05/18יום רביעי                06/05/18ראשון  יוםחצי גמר:

 10מנצח משחק -9.                 מנצח משחק 13

 12מנצח משחק  -11מנצח משחק                 . 14

 29/05/18יום שלישי                              22/05/18יום שלישי  16/05/18גמר: יום רביעי 

 14מנצח משחק -13מנצח משחק               .15

 
המשחקים, בשלב הגמר סל, ייערכו בשיטת המפסיד יוצא.בשלב שמינית הגמר ושלב רבע הגמר ייערכו 

המשחקים בשיטת הטוב משני המשחקים )עפ"י הפרשים( כשהקבוצה הבכירה בדירוג הליגה תארח 
משחקים כשהקבוצה  3-הטוב מ את המשחק השני.בשלב חצי הגמר והגמר ייערכו המשחקים בשיטת

הבכירה בדירוג הליגה )או הקבוצה עם המאזן הטוב ביותר בין הקבוצות במידה ותהיינה באותו מקום 
קבוצות יתפסו בליגה את אותו הדירוג וגם  2-בליגה( תארח את המשחק הראשון והשלישי, במידה ו

צה הרשומה מצד ימין והמשחק מאזן הנקודות שלהן שווה, ייערך המשחק הראשון באולמה של הקבו
  השלישי )במידת הצורך( ייערך באולם נייטראלי.

מבין שלושת היא הקבוצה שתתפוס את המאזן הטוב ביותר,  2הקבוצה שתשחק במשחק מס' 

את המקום השישי )קודם כל נקודות ובמידה ומספר הנקודות שווה, הקבוצות שיתפסו בליגה 

 הפרש הסלים(.
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 גמר סל תחתון –ם א' לאומית ליגה נערי          
 

 16/05/18יום רביעי 

 מרכז 9מקום  –צפון  9מקום 

 

 

 23/05/18יום רביעי 

 צפון 9מקום  -דרום   9מקום 

 

 

 27/05/18יום ראשון 

 דרום 9מקום  –מרכז  9מקום 

 

 

 .הקבוצה הראשונה, בליגה של סיבוב אחד, תישאר בליגה לאומית 

 

 2 ארצית. הקבוצות הנוספות תרדנה לליגה 
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 צפון ארצית' א נערים 154 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 20:30 . 18:00 אורי נשר הפועל - ניב עפולה  הפועל
 19:30 (07/02/18)       (   18/10/17) 19:30 איתמר נהריה  הפועל - גולן גליל הפועל
 20:30 . 18:00 מזרח גלבוע  הפועל - ביאליק קרית מכבי

 19:00 . 20:30 מגידו הפועל - מערב גלבוע הפועל
 18:00 . 18:00 גליל/צפת הפועל - גליל משגב הפועל
 18:00 . 20:30 ירדן תבור גליל הפועל - כרמיאל הישגי

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 20:00 . 19:00 ירדן תבור גליל הפועל - אורי נשר הפועל
 20:30 . 18:00 כרמיאל הישגי - גליל/צפת הפועל
 18:00 . 19:00 גליל משגב הפועל - מגידו הפועל
 20:30 . 20:30 מערב גלבוע הפועל - מזרח גלבוע  הפועל
 18:00 (25/10/17) 19:30 ביאליק קרית מכבי - איתמר נהריה  הפועל
 19:30 . 18:00 גולן גליל הפועל - ניב עפולה  הפועל

 שעה 25/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 19:00 . 19:30 אורי נשר הפועל - גולן גליל הפועל
 18:00 . 18:00 ניב עפולה  הפועל - ביאליק קרית מכבי

 19:30 (28/02/18.                          ) 20:30 איתמר נהריה  הפועל - מערב גלבוע הפועל
 20:30 . 18:00 מזרח גלבוע  הפועל - גליל משגב הפועל
 19:00 . 19:30 מגידו הפועל - כרמיאל הישגי
 18:00 . 18:00 גליל/צפת הפועל - ירדן תבור גליל הפועל

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 18:00 . 19:00 גליל/צפת הפועל - אורי נשר הפועל
 18:00 . 19:00 ירדן תבור גליל הפועל - מגידו הפועל
 19:30 . 20:30 כרמיאל הישגי - מזרח גלבוע  הפועל
 18:00 (15/11/17) 19:30 גליל משגב הפועל - איתמר נהריה  הפועל
 20:30 . 18:00 מערב גלבוע הפועל - ניב עפולה  הפועל
 18:00 . 19:30 ביאליק קרית מכבי - גולן גליל הפועל

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 19:00 . 18:00 אורי נשר הפועל - ביאליק קרית מכבי
 19:30 . 20:30 גולן גליל הפועל - מערב גלבוע הפועל
 18:00 . 18:00 יבנ עפולה  הפועל - גליל משגב הפועל
 19:30 (14/03/18.                          ) 20:30 איתמר נהריה  הפועל - כרמיאל הישגי
 20:30 . 18:00 מזרח גלבוע  הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 19:00 . 18:00 מגידו הפועל - גליל/צפת הפועל

 שעה 18/03/18 ןראשו יום - 17 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 19:00 . 19:00 מגידו הפועל - אורי נשר הפועל
 18:00 . 20:30 גליל/צפת הפועל - מזרח גלבוע  הפועל
 18:00 (29/11/17) 19:30 ירדן תבור גליל הפועל - איתמר נהריה  הפועל
 20:30 . 18:00 כרמיאל הישגי - ניב עפולה  הפועל
 18:00 . 19:30 גליל משגב הפועל - גולן גליל הפועל
 20:30 . 18:00 מערב גלבוע הפועל - ביאליק קרית מכבי
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 שעה 08/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 19:00 . 20:30 אורי נשר הפועל - מערב גלבוע הפועל
 18:00 . 18:00 ביאליק קרית מכבי - גליל משגב הפועל
 19:30 . 20:30 גולן גליל ועלהפ - כרמיאל הישגי
 18:00 . 18:00 ניב עפולה  הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 19:30 . 18:00 איתמר נהריה  הפועל - גליל/צפת הפועל
 20:30 . 19:00 מזרח גלבוע  הפועל - מגידו הפועל

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 20:30 . 19:00 מזרח גלבוע  הפועל - אורי נשר הפועל
 19:00 (13/12/17) 19:30 מגידו הפועל - איתמר נהריה  הפועל
 18:00 . 18:00 גליל/צפת הפועל - ניב עפולה  הפועל
 18:00 . 19:30 ירדן תבור גליל הפועל - גולן גליל הפועל
 20:30 . 18:00 כרמיאל הישגי - ביאליק קרית מכבי
 18:00 . 20:30 גליל משגב הפועל - מערב גלבוע להפוע

 שעה 22/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 19:00 . 18:00 אורי נשר הפועל - גליל משגב הפועל
 20:30 . 20:30 מערב גלבוע הפועל - כרמיאל הישגי
 18:00 . 18:00 ביאליק קרית מכבי - ירדן תבור גליל הפועל
 19:30 . 18:00 גולן גליל הפועל - גליל/צפת הפועל
 18:00 . 19:00 ניב עפולה  הפועל - מגידו הפועל
 19:30 (25/04/18.                          ) 20:30 איתמר נהריה  הפועל - מזרח גלבוע  הפועל

 שעה 29/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

 19:30 (02/05/18.                          ) 19:00 איתמר נהריה  הפועל - אורי נשר הפועל
 20:30 . 18:00 מזרח גלבוע  הפועל - ניב עפולה  הפועל
 19:00 . 19:30 מגידו הפועל - גולן גליל הפועל
 18:00 . 18:00 גליל/צפת הפועל - ביאליק קרית מכבי

 18:00 . 20:30 ירדן תבור גליל הפועל - מערב גלבוע הפועל
 20:30 . 18:00 כרמיאל הישגי - גליל משגב הפועל

 שעה 06/05/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

 19:00 . 20:30 אורי נשר הפועל - כרמיאל הישגי
 18:00 . 18:00 גליל משגב הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 20:30 . 18:00 מערב גלבוע הפועל - גליל/צפת להפוע

 18:00 . 19:00 ביאליק קרית מכבי - מגידו הפועל
 19:30 . 20:30 גולן גליל הפועל - מזרח גלבוע  הפועל
 18:00 (03/01/18) 19:30 ניב עפולה  הפועל - איתמר נהריה  הפועל
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 שרון ארצית א נערים 155 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 15/10/17 ןראשו יום - 1  מחזור

 20:30 . 17:00 אור חיפה מכבי - יונה כפר ביתר
 19:30 . 19:30 נתניה עירוני אליצור - חפר בת חפר עמק הפועל
 19:00 . 19:00 קדימה צורן מכבי - חנה פרדס מכבי

 19:00 . 18:00 בק חיפה הפועל - יהודה אבן. ס.מ
 20:30 . 18:00 עדה.ג בנימינה הפועל - ת'ג הפועל
 20:30 . 19:00 חדרה בנימין מכבי - אלעד מוצקין  מכבי

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 20:30 . 20:30 חדרה בנימין מכבי - אור חיפה מכבי
 19:00 . 20:30 אלעד מוצקין  מכבי - עדה.ג בנימינה הפועל
 18:00 . 19:00 ת'ג הפועל - בק חיפה הפועל
 18:00 . 19:00 יהודה אבן. ס.מ - קדימה צורן מכבי

 19:00 . 19:30 חנה פרדס מכבי - נתניה עירוני אליצור
 19:30 . 17:00 חפר בת חפר עמק הפועל - יונה כפר ביתר

 שעה 25/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 20:30 . 19:30 אור חיפה מכבי - חפר בת חפר עמק הפועל
 17:00 . 19:00 יונה כפר ביתר - חנה פרדס מכבי

 19:30 . 18:00 נתניה עירוני אליצור - יהודה אבן. ס.מ
 19:00 . 18:00 קדימה צורן מכבי - ת'ג הפועל
 19:00 . 19:00 בק חיפה הפועל - אלעד מוצקין  מכבי
 20:30 . 20:30 עדה.ג בנימינה הפועל - חדרה בנימין מכבי

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 20:30 . 20:30 עדה.ג בנימינה הפועל - אור חיפה מכבי
 20:30 . 19:00 חדרה בנימין מכבי - בק חיפה הפועל
 19:00 . 19:00 אלעד מוצקין  מכבי - קדימה צורן מכבי

 18:00 . 19:30 ת'ג הפועל - נתניה עירוני אליצור
 18:00 . 17:00 יהודה אבן. ס.מ - יונה כפר ביתר

 19:00 . 19:30 חנה פרדס מכבי - חפר בת חפר עמק הפועל
 שעה 11/03/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 20:30 . 19:00 אור חיפה מכבי - חנה פרדס מכבי
 19:30 . 18:00 חפר בת חפר עמק הפועל - יהודה אבן. ס.מ

 17:00 . 18:00 יונה כפר ביתר - ת'ג הפועל
 19:30 . 19:00 נתניה עירוני אליצור - אלעד מוצקין  מכבי
 19:00 . 20:30 קדימה צורן מכבי - חדרה בנימין מכבי

 19:00 . 20:30 בק חיפה הפועל - עדה.ג בנימינה הפועל
 שעה 18/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 19:00 . 20:30 בק חיפה הפועל - אור חיפה מכבי
 20:30 . 19:00 עדה.ג בנימינה הפועל - קדימה צורן מכבי

 20:30 . 19:30 חדרה בנימין מכבי - נתניה עירוני אליצור
 19:00 . 17:00 אלעד יןמוצק  מכבי - יונה כפר ביתר

 18:00 . 19:30 ת'ג הפועל - חפר בת חפר עמק הפועל
 18:00 . 19:00 יהודה אבן. ס.מ - חנה פרדס מכבי
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 שעה 08/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 20:30 . 18:00 אור חיפה מכבי - יהודה אבן. ס.מ
 19:00 . 18:00 חנה ספרד מכבי - ת'ג הפועל
 19:30 . 19:00 חפר בת חפר עמק הפועל - אלעד מוצקין  מכבי
 17:00 . 20:30 יונה כפר ביתר - חדרה בנימין מכבי

 19:30 . 20:30 נתניה עירוני אליצור - עדה.ג בנימינה הפועל
 19:00 . 19:00 קדימה צורן מכבי - בק חיפה הפועל

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 19:00 . 20:30 קדימה צורן מכבי - אור חיפה מכבי
 19:00 . 19:30 בק חיפה הפועל - נתניה עירוני אליצור

 20:30 . 17:00 עדה.ג בנימינה הפועל - יונה כפר ביתר
 20:30 . 19:30 חדרה בנימין מכבי - חפר בת חפר עמק הפועל
 19:00 . 19:00 אלעד מוצקין  מכבי - חנה פרדס מכבי

 18:00 . 18:00 ת'ג הפועל - יהודה אבן. ס.מ
 שעה 22/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 20:30 . 19:00 אור חיפה מכבי - ת'ג הפועל
 18:00 . 19:00 יהודה אבן. ס.מ - אלעד מוצקין  מכבי
 19:00 . 20:30 חנה פרדס מכבי - החדר בנימין מכבי

 בת חפר עמק הפועל - עדה.ג בנימינה הפועל
 חפר

20:30 . 19:30 

 17:00 . 19:00 יונה כפר ביתר - בק חיפה הפועל
 19:30 . 19:00 נתניה עירוני אליצור - קדימה צורן מכבי

 שעה 29/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

 19:30 . 20:30 נתניה עירוני אליצור - אור חיפה מכבי
 19:00 . 17:00 קדימה צורן מכבי - יונה כפר ביתר

 19:00 . 19:30 בק חיפה הפועל - חפר בת חפר עמק הפועל
 20:30 . 19:00 עדה.ג בנימינה הפועל - חנה פרדס מכבי

 20:30 . 18:00 חדרה בנימין מכבי - יהודה אבן. ס.מ
 19:00 . 18:00 אלעד מוצקין  מכבי - ת'ג להפוע

 שעה 06/05/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

 20:30 . 19:00 אור חיפה מכבי - אלעד מוצקין  מכבי
 18:00 . 20:30 ת'ג הפועל - חדרה בנימין מכבי

 18:00 . 20:30 יהודה אבן. ס.מ - עדה.ג בנימינה הפועל
 19:00 . 19:00 חנה פרדס מכבי - בק חיפה פועלה

 19:30 . 19:00 חפר בת חפר עמק הפועל - קדימה צורן מכבי
 17:00 . 19:30 יונה כפר ביתר - נתניה עירוני אליצור
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 דן ארצית א נערים 156 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 19:00 . 19:00 דקל/השרון לב הפועל - השרון וףח הפועל
 19:30 . 20:30 תקוה פתח מכבי - השרון רמת צור. ס.א

 20:30 . 20:30 עצמאות תקוה פתח מכבי - גבעתיים ג"ר הפועל
 20:30 . 20:00 שמואל גבעת אליצור - דני הרצליה בני

 19:30 . 20:30 סגל סבא כפר הפועל - תקוה גני מכבי
 19:30 . 18:30 אגוז השרון הוד מכבי - כביר לת מכבי

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 19:30 . 19:00 אגוז השרון הוד מכבי - דקל/השרון לב הפועל
 18:30 . 19:30 כביר תל מכבי - סגל סבא כפר הפועל
 20:30 . 20:30 תקוה גני מכבי - שמואל גבעת אליצור

 19:00 . 20:30 דני הרצליה בני - עצמאות תקוה פתח מכבי
 20:30 . 19:30 גבעתיים ג"ר הפועל - תקוה פתח מכבי

 20:30 . 19:00 השרון רמת צור. ס.א - השרון חוף הפועל
 שעה 25/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 19:00 . 20:30 דקל/השרון לב ועלהפ - השרון רמת צור. ס.א
 19:00 . 20:30 השרון חוף הפועל - גבעתיים ג"ר הפועל

 19:30 . 19:00 תקוה פתח מכבי - דני הרצליה בני
 20:30 . 20:30 עצמאות תקוה פתח מכבי - תקוה גני מכבי
 20:30 . 20:00 שמואל גבעת אליצור - כביר תל מכבי
 19:30 . 19:30 סגל סבא כפר הפועל - אגוז השרון הוד מכבי

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 19:30 . 19:00 סגל סבא כפר הפועל - דקל/השרון לב הפועל
 20:00 . 20:30 אגוז השרון הוד מכבי - שמואל גבעת אליצור

 18:30 . 20:30 כביר תל מכבי - עצמאות תקוה פתח מכבי
 20:30 . 19:30 תקוה גני מכבי - תקוה פתח מכבי

 19:00 . 19:00 דני הרצליה בני - השרון חוף הפועל
 20:30 . 20:30 גבעתיים ג"ר הפועל - השרון רמת צור. ס.א

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 19:00 . 20:30 דקל/השרון לב הפועל - גבעתיים ג"ר הפועל
 20:30 . 19:00 השרון רמת צור. ס.א - דני הרצליה בני

 19:00 . 20:30 השרון חוף הפועל - תקוה גני מכבי
 19:30 . 18:30 תקוה פתח מכבי - כביר תל מכבי
 תקוה פתח מכבי - אגוז השרון הוד מכבי

 עצמאות
19:30 . 20:30 

 20:30 . 20:00 שמואל גבעת אליצור - סגל סבא כפר הפועל
 שעה 18/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 20:30 . 20:00 שמואל גבעת אליצור - דקל/השרון לב הפועל
 סבא כפר הפועל - עצמאות תקוה פתח מכבי
 סגל

20:30 . 19:30 

 19:30 . 19:30 אגוז השרון הוד מכבי - תקוה פתח מכבי
 18:30 . 19:00 כביר תל מכבי - ןהשרו חוף הפועל

 20:30 . 20:30 תקוה גני מכבי - השרון רמת צור. ס.א
 19:00 . 20:30 דני הרצליה בני - גבעתיים ג"ר הפועל

 

 

  



423 

 

 שעה 08/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 19:00 . 19:00 דקל/השרון לב הפועל - דני הרצליה בני
 20:30 . 20:30 גבעתיים ג"ר הפועל - תקוה גני מכבי
 20:30 . 18:30 השרון רמת צור. ס.א - כביר תל מכבי
 19:00 . 19:30 השרון חוף הפועל - אגוז השרון הוד מכבי

 19:30 . 19:30 תקוה פתח מכבי - סגל סבא כפר הפועל
 20:30 . 20:30 עצמאות תקוה פתח מכבי - שמואל גבעת אליצור

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 תקוה פתח מכבי - דקל/השרון לב הפועל
 עצמאות

19:00 . 20:30 

 20:30 . 20:00 שמואל גבעת אליצור - תקוה פתח מכבי
 19:30 . 19:00 סגל סבא כפר הפועל - השרון חוף הפועל

 19:30 . 20:30 אגוז השרון הוד מכבי - השרון רמת צור. ס.א
 18:30 . 20:30 כביר תל מכבי - גבעתיים ג"ר הפועל

 20:30 . 19:00 תקוה גני מכבי - דני הרצליה בני
 שעה 22/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 19:00 . 20:30 דקל/השרון לב הפועל - תקוה גני מכבי
 19:00 . 18:30 דני הרצליה יבנ - כביר תל מכבי
 20:30 . 19:30 גבעתיים ג"ר הפועל - אגוז השרון הוד מכבי

 20:30 . 19:30 השרון רמת צור. ס.א - סגל סבא כפר הפועל
 20:00 . 20:30 השרון חוף הפועל - שמואל גבעת אליצור

 19:30 . 20:30 תקוה פתח מכבי - עצמאות תקוה פתח מכבי
 שעה 29/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 31/12/17 אשוןר יום - 10 מחזור

 19:30 . 19:00 תקוה פתח מכבי - דקל/השרון לב הפועל
 20:30 . 19:00 עצמאות תקוה פתח מכבי - השרון חוף הפועל

 20:30 . 20:30 שמואל גבעת אליצור - השרון רמת צור. ס.א
 19:30 . 20:30 סגל סבא כפר הפועל - גבעתיים ג"ר הפועל

 19:30 . 19:00 אגוז השרון הוד מכבי - דני הרצליה בני
 18:30 . 20:30 כביר תל מכבי - תקוה גני מכבי

 שעה 06/05/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

 19:00 . 18:30 דקל/השרון לב הפועל - כביר תל מכבי
 20:30 . 19:30 התקו גני מכבי - אגוז השרון הוד מכבי

 19:00 . 19:30 דני הרצליה בני - סגל סבא כפר הפועל
 20:30 . 20:30 גבעתיים ג"ר הפועל - שמואל גבעת אליצור

 20:30 . 20:30 השרון רמת צור. ס.א - עצמאות תקוה פתח מכבי
 19:00 . 19:30 השרון חוף הפועל - תקוה פתח מכבי
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 זמרכ ארצית' א נערים 157 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 18:30 . 20:00 נריה  צ"ראשל מכבי - ים בת מכבי
 18:30 . 20:30 אביב תל יהודה בני - חולון סהר הפועל

 20:00 . 18:30 גדרה מכבי - יהודה אור ה.ל.ע
 20:30 . 19:00 גן רמת עירוני - יהוד ה.ל.ע

 20:00 . 19:00 אביב תל ברוך מכבי - אוסישקין א"ת עלהפו
 19:00 . 18:00 מודיעין חבל הפועל - בתיה מזכרת הפועל

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 19:00 . 18:30 מודיעין חבל הפועל - נריה  צ"ראשל מכבי
 18:00 . 20:00 בתיה מזכרת הפועל - אביב תל ברוך מכבי

 19:00 . 20:30 אוסישקין א"ת הפועל - גן רמת עירוני
 19:00 . 20:00 יהוד ה.ל.ע - גדרה מכבי

 18:30 . 18:30 יהודה אור ה.ל.ע - אביב תל יהודה בני
 20:30 . 20:00 חולון סהר הפועל - ים בת מכבי

 שעה 25/02/18 וןראש יום - 14 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 18:30 . 20:30 נריה  צ"ראשל מכבי - חולון סהר הפועל
 20:00 . 18:30 ים בת מכבי - יהודה אור ה.ל.ע
 18:30 . 19:00 אביב תל יהודה בני - יהוד ה.ל.ע

 20:00 . 19:00 גדרה מכבי - אוסישקין א"ת הפועל
 20:30 . 18:00 גן רמת עירוני - בתיה מזכרת הפועל
 20:00 . 19:00 אביב תל ברוך מכבי - מודיעין חבל להפוע

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 20:00 . 18:30 אביב תל ברוך מכבי - נריה  צ"ראשל מכבי
 19:00 . 20:30 מודיעין חבל הפועל - גן רמת עירוני
 18:00 . 20:00 בתיה מזכרת הפועל - גדרה מכבי

 19:00 . 18:30 אוסישקין א"ת הפועל - אביב תל יהודה בני
 19:00 . 20:00 יהוד ה.ל.ע - ים בת מכבי

 18:30 . 20:30 יהודה אור ה.ל.ע - חולון סהר הפועל
 שעה 11/03/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 18:30 . 18:30 נריה  צ"ראשל מכבי - יהודה אור ה.ל.ע
 20:30 . 19:00 חולון סהר הפועל - יהוד ה.ל.ע

 20:00 . 19:00 ים בת מכבי - אוסישקין א"ת הפועל
 18:30 . 18:00 אביב תל יהודה בני - בתיה מזכרת הפועל
 20:00 . 19:00 גדרה מכבי - מודיעין חבל הפועל
 20:30 . 20:00 גן רמת עירוני - אביב תל ברוך מכבי

 שעה 18/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 20:30 . 18:30 גן רמת עירוני - נריה  צ"ראשל מכבי
 20:00 . 20:00 אביב תל ברוך מכבי - גדרה מכבי

 19:00 . 18:30 מודיעין חבל הפועל - אביב תל יהודה בני
 18:00 . 20:00 בתיה מזכרת הפועל - ים בת מכבי

 19:00 . 20:30 אוסישקין א"ת הפועל - חולון סהר הפועל
 19:00 . 18:30 יהוד ה.ל.ע - יהודה אור ה.ל.ע
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 שעה 08/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 18:30 . 19:00 נריה  צ"ראשל מכבי - יהוד ה.ל.ע
 18:30 . 19:00 יהודה אור ה.ל.ע - אוסישקין א"ת הפועל
 20:30 . 18:00 חולון סהר הפועל - בתיה מזכרת הפועל
 20:00 . 19:00 ים בת מכבי - מודיעין חבל הפועל
 18:30 . 20:00 אביב תל יהודה בני - אביב תל ברוך מכבי

 20:00 . 20:30 גדרה מכבי - גן רמת עירוני
 שעה 15/04/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 20:00 . 18:30 גדרה מכבי - נריה  צ"ראשל מכבי
 20:30 . 18:30 גן רמת עירוני - אביב תל יהודה בני

 20:00 . 20:00 אביב תל ברוך מכבי - ים בת מכבי
 19:00 . 20:30 מודיעין חבל הפועל - חולון סהר הפועל

 18:00 . 18:30 בתיה מזכרת הפועל - יהודה אור ה.ל.ע
 19:00 . 19:00 אוסישקין א"ת הפועל - יהוד ה.ל.ע

 שעה 22/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 18:30 . 19:00 נריה  צ"ראשל מכבי - אוסישקין א"ת הפועל
 19:00 . 18:00 יהוד ה.ל.ע - בתיה מזכרת הפועל
 18:30 . 19:00 יהודה אור ה.ל.ע - מודיעין חבל הפועל
 20:30 . 20:00 חולון סהר הפועל - אביב תל ברוך מכבי

 20:00 . 20:30 ים בת מכבי - גן רמת עירוני
 18:30 . 20:00 אביב תל יהודה בני - גדרה מכבי

 שעה 29/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

 18:30 . 18:30 אביב תל יהודה בני - נריה  צ"ראשל מכבי
 20:00 . 20:00 גדרה מכבי - ים בת מכבי

 20:30 . 20:30 גן רמת עירוני - חולון סהר הפועל
 20:00 . 18:30 אביב תל ברוך מכבי - יהודה אור ה.ל.ע
 19:00 . 19:00 מודיעין חבל הפועל - יהוד ה.ל.ע

 18:00 . 19:00 בתיה מזכרת הפועל - אוסישקין א"ת הפועל
 שעה 06/05/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

 18:30 . 18:00 נריה  צ"ראשל מכבי - בתיה מזכרת הפועל
 19:00 . 19:00 אוסישקין א"ת הפועל - מודיעין חבל הפועל
 19:00 . 20:00 יהוד ה.ל.ע - אביב תל ברוך מכבי

 18:30 . 20:30 יהודה אור ה.ל.ע - גן רמת עירוני
 20:30 . 20:00 חולון סהר הפועל - גדרה מכבי

 20:00 . 18:30 ים בת מכבי - אביב תל יהודה בני
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 דרום ארצית' א נערים 158 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 17:00 (27/03/18)  .                         18:00 טוביה באר הפועל - אילת הפועל
 ירושלים  הפועל - מבשרת ירושלים הפועל

 הפסגה
20:30 . 19:30 

 19:00 . 19:30 אוהד אשדוד מכבי - גת קרית מכבי
 20:30 . 19:30 ירושלים הרי ה.ל.ע - מיתר הפועל
 19:00 . 19:00 אדומים מעלה מכבי - אשדוד ביתר

 20:30 . 20:30 מרכז ירושלים הפועל - ירושלים אליצור
 שעה 11/02/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 20:30 . 19:30 מרכז ירושלים הפועל - הפסגה ירושלים  הפועל
 20:30 . 19:00 ירושלים אליצור - אדומים מעלה מכבי

 19:00 . 20:30 אשדוד ביתר - ירושלים הרי ה.ל.ע
 19:30 . 19:00 יתרמ הפועל - אוהד אשדוד מכבי

 17:00 (30/01/18.                          ) 18:00 גת קרית מכבי - אילת הפועל
 18:00 . 20:30 טוביה באר הפועל - מבשרת ירושלים הפועל

 שעה 25/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 19:30 . 18:00 הפסגה ירושלים  הפועל - טוביה באר הפועל
 20:30 . 19:30 מבשרת ירושלים הפועל - גת קרית מכבי

 18:00 (21/11/17) 17:00 אילת הפועל - מיתר הפועל
 19:00 . 19:00 אוהד אשדוד מכבי - אשדוד ביתר

 20:30 . 20:30 ירושלים הרי ה.ל.ע - ירושלים אליצור
 19:00 . 20:30 אדומים מעלה מכבי - מרכז ירושלים הפועל

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 19:00 . 19:30 אדומים מעלה מכבי - הפסגה ירושלים  הפועל
 20:30 . 20:30 מרכז ירושלים הפועל - ירושלים הרי ה.ל.ע

 20:30 . 19:00 ירושלים אליצור - אוהד אשדוד מכבי
 17:00 (13/02/18.                          ) 18:00 אשדוד ביתר - אילת הפועל
 19:30 . 20:30 מיתר הפועל - מבשרת ירושלים הפועל
 19:30 . 18:00 גת קרית מכבי - טוביה באר הפועל

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 19:30 . 19:30 הפסגה ירושלים  הפועל - גת קרית מכבי
 18:00 . 19:30 טוביה באר הפועל - מיתר הפועל
 20:30 . 19:00 מבשרת ירושלים הפועל - אשדוד ביתר

 18:00 (17/10/17) 18:00 אילת הפועל - ירושלים אליצור
 19:00 . 20:30 אוהד אשדוד מכבי - מרכז ירושלים הפועל
 20:30 . 20:00 ירושלים הרי ה.ל.ע - אדומים מעלה מכבי

 שעה 18/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 20:30 . 19:30 ירושלים הרי ה.ל.ע - הפסגה ירושלים  הפועל
 19:00 . 19:00 אדומים מעלה מכבי - אוהד אשדוד מכבי

 17:00 (06/03/18.                          ) 18:00 מרכז ירושלים הפועל - אילת הפועל
 20:30 . 20:30 ירושלים אליצור - מבשרת ירושלים הפועל
 19:00 . 18:00 אשדוד ביתר - טוביה באר הפועל
 19:30 . 19:30 מיתר הפועל - גת קרית מכבי
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 שעה 08/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 19:30 . 19:30 הפסגה ירושלים  הפועל - מיתר הפועל
 19:30 . 19:00 גת קרית מכבי - אשדוד ביתר

 18:00 . 20:30 טוביה באר הפועל - ירושלים אליצור
 20:30 . 20:30 מבשרת ירושלים הפועל - מרכז ירושלים הפועל
 18:00 (26/12/17) 17:00 אילת הפועל - אדומים מעלה מכבי

 19:00 . 20:30 אוהד אשדוד מכבי - ירושלים הרי ה.ל.ע
 שעה 15/04/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  חזורמ

 19:30 . 19:00 מיתר הפועל - אשדוד ביתר
 18:00 (09/01/18) 17:00 אילת הפועל - ירושלים הרי ה.ל.ע

 19:00 . 19:30 אוהד אשדוד מכבי - הפסגה ירושלים  הפועל
 20:30 . 20:30 אדומים מעלה מכבי - מבשרת ירושלים הפועל
 20:30 . 18:00 מרכז ירושלים הפועל - טוביה באר הפועל
 20:30 . 19:30 ירושלים אליצור - גת קרית מכבי

 שעה 22/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 19:30 . 19:30 הפסגה ירושלים  הפועל - אשדוד ביתר
 19:30 . 20:30 מיתר הפועל - ירושלים אליצור
 19:30 . 20:30 גת קרית מכבי - מרכז ירושלים הפועל
 18:00 . 19:00 טוביה באר הפועל - אדומים מעלה מכבי

 20:30 . 20:30 מבשרת ירושלים הפועל - ירושלים הרי ה.ל.ע
 18:00 . 17:00 אילת הפועל - אוהד אשדוד מכבי

 שעה 29/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

 18:00 (05/12/17) 17:00 אילת הפועל - הפסגה ירושלים  הפועל
 19:00 . 20:30 אוהד אשדוד מכבי - מבשרת ירושלים הפועל
 20:30 . 18:00 ירושלים הרי ה.ל.ע - טוביה באר הפועל
 19:00 . 19:30 אדומים מעלה מכבי - גת קרית מכבי

 20:30 . 19:30 מרכז רושליםי הפועל - מיתר הפועל
 20:30 . 19:00 ירושלים אליצור - אשדוד ביתר

 שעה 06/05/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

 19:30 . 20:30 הפסגה ירושלים  הפועל - ירושלים אליצור
 19:00 . 20:30 אשדוד ביתר - מרכז ירושלים הפועל
 19:30 . 19:00 מיתר הפועל - אדומים מעלה מכבי

 19:30 . 20:30 גת קרית מכבי - ירושלים הרי ה.ל.ע
 18:00 . 19:00 טוביה באר הפועל - אוהד אשדוד מכבי

 17:00 . 18:00 מבשרת ירושלים הפועל - אילת הפועל
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 צפון מחוזית' א נערים 159 ליגה
 שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 20:30 . 19:30 ניצנים כרמיאל הישגי - גולן גליל הפועל
 18:30 . 19:00 ברעם עליון.ג הפועל - צפון גליל  הפועל
 18:00 . 18:00 תרשיחא הפועל - עילבון  הגליל
  .  חופשית - אברהם ורדים כפר עצמה

 שעה 24/12/17 אשוןר יום - 9  מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  .  תרשיחא הפועל - חופשית
 18:00 . 19:30 עילבון  הגליל - גולן גליל הפועל
 18:30 . 18:30 ניצנים כרמיאל הישגי - ברעם עליון.ג הפועל
 19:00 . 18:00 צפון גליל  הפועל - אברהם ורדים כפר עצמה

 שעה 31/12/17 וןראש יום - 10 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

  .  חופשית - צפון גליל  הפועל
 18:00 . 18:30 אברהם ורדים כפר עצמה - ניצנים כרמיאל הישגי
 18:30 . 18:00 ברעם עליון.ג הפועל - עילבון  הגליל
 19:30 (17/12/17.                          ) 18:00 גולן גליל הפועל - תרשיחא הפועל

 שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור שעה 12/11/17 וןראש יום - 4  מחזור

 19:00 . 20:30 צפון גליל  הפועל - ניצנים כרמיאל הישגי
  .  גולן גליל הפועל - חופשית

 19:00 . 18:30 תרשיחא הפועל - ברעם עליון.ג הפועל
 18:00 . 18:00 עילבון  הגליל - אברהם ורדים כפר עצמה

 שעה 14/01/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

  .  חופשית - ניצנים כרמיאל הישגי
 19:00 . 18:00 צפון גליל  הפועל - עילבון  הגליל
 18:00 . 19:00 אברהם ורדים כפר עצמה - תרשיחא הפועל
 18:30 . 19:30 ברעם עליון.ג הפועל - גולן גליל הפועל

 שעה 21/01/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

  .  ברעם עליון.ג הפועל - חופשית
 19:30 . 18:00 גולן גליל הפועל - אברהם ורדים כפר עצמה
 19:00 . 19:00 תרשיחא הפועל - צפון גליל  הפועל
 18:00 . 20:30 עילבון  הגליל - ניצנים כרמיאל הישגי

 שעה 28/01/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

  .  חופשית - עילבון  הגליל
 20:30 . 19:00 ניצנים כרמיאל הישגי - תרשיחא הפועל
 19:00 . 19:30 צפון גליל  הפועל - גולן גליל הפועל
 18:00 . 18:30 אברהם ורדים כפר עצמה - ברעם עליון.ג הפועל
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 159ם א' מחוזית צפון, סבוב שלישי: ליגה נערי
   

 
 25/02/18: יום ראשון 15מחזור 

 7מקום  – 2מקום 
 6מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 

 חופשי – 1מקום 
 

 04/03/18: יום ראשון 16מחזור 
 5מקום  –חופשי   

 3מקום  – 7מקום 
 2מקום  – 1מקום 
 4מקום  – 6מקום 

 
 11/03/18: יום ראשון 17מחזור 

 יחופש – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 7מקום  – 4מקום 
 6מקום  – 5מקום 

 
 18/03/18: יום ראשון 18מחזור 

 6מקום  –חופשי   
 5מקום  – 7מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 15/04/18: יום ראשון 19מחזור 

 חופשי – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 
 7מקום  – 6מקום 

 
 22/04/18ן : יום ראשו20מקום 

 7מקום  –חופשי 
 6מקום  – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 29/04/18: יום ראשון 21מחזור 

 חופשי  – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 6מקום 
 1מקום  – 7מקום 
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 עמקים' מחו' א נערים 160 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 10 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 19:00 . 20:00 תבור גליל הפועל - הושעיה יזרעאל הפועל
 20:00 . 19:00 ישיבה גלבוע הפועל - צעירים עפולה  הפועל
 19:00 . 18:30 אורטודוקס נצרת הפועל - עילית נצרת הפועל
 19:30 . 20:00 יפיע הפועל - צעירים יזרעאל הפועל
 20:00 . 19:30 גבת/עאליזר עמק הפועל - העמק מגדל הפועל

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 11 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 20:00 . 19:00 גבת/יזרעאל עמק הפועל - תבור גליל הפועל
 19:30 . 19:30 העמק מגדל הפועל - יפיע הפועל
 20:00 . 19:00 צעירים יזרעאל הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 18:30 . 20:00 עילית נצרת הפועל - ישיבה בועגל הפועל
 19:00 . 20:00 צעירים עפולה  הפועל - הושעיה יזרעאל הפועל

 שעה 25/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 19:00 . 19:00 תבור גליל הפועל - צעירים עפולה  הפועל
 20:00 . 18:30 ושעיהה יזרעאל הפועל - עילית נצרת הפועל
 20:00 . 20:00 ישיבה גלבוע הפועל - צעירים יזרעאל הפועל
 19:00 . 19:30 אורטודוקס נצרת הפועל - העמק מגדל הפועל
 19:30 . 20:00 יפיע הפועל - גבת/יזרעאל עמק הפועל

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 19:30 . 19:00 יפיע הפועל - תבור ילגל הפועל
 עמק הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל

 גב/יזרעאל
19:00 . 20:00 

 19:30 . 20:00 העמק מגדל הפועל - ישיבה גלבוע הפועל
 20:00 . 20:00 צעירים יזרעאל הפועל - הושעיה יזרעאל הפועל
 18:30 . 19:00 עילית נצרת הפועל - צעירים עפולה  הפועל

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 19:00 . 18:30 תבור גליל הפועל - עילית נצרת הפועל
 19:00 . 20:00 צעירים עפולה  הפועל - צעירים יזרעאל הפועל
 20:00 . 19:30 הושעיה יזרעאל הפועל - העמק מגדל הפועל
 20:00 . 20:00 ישיבה גלבוע להפוע - גבת/יזרעאל עמק הפועל
 19:00 . 19:30 אורטודוקס נצרת הפועל - יפיע הפועל
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 שעה 18/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 19:00 . 19:00 אורטודוקס נצרת הפועל - תבור גליל הפועל
 19:30 . 20:00 יפיע הפועל - ישיבה גלבוע הפועל
 עמק הפועל - הושעיה יזרעאל הפועל

 גבת/יזרעאל
20:00 . 20:00 

 19:30 . 19:00 העמק מגדל הפועל - צעירים עפולה  הפועל
 20:00 . 18:30 צעירים יזרעאל הפועל - עילית נצרת הפועל

 שעה 08/04/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 19:00 . 20:00 תבור גליל הפועל - צעירים יזרעאל הפועל
 18:30 . 19:30 עילית נצרת הפועל - העמק מגדל הפועל
 19:00 . 20:00 צעירים עפולה  הפועל - גבת/יזרעאל עמק הפועל
 20:00 . 19:30 הושעיה יזרעאל הפועל - יפיע הפועל
 20:00 (12/04/18).                           19:00 ישיבה גלבוע הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 20:00 . 19:00 ישיבה גלבוע הפועל - תבור גליל הפועל
 נצרת הפועל - הושעיה יזרעאל הפועל

 אורטודוקס
20:00 . 19:00 

 19:30 . 19:00 יפיע הפועל - צעירים עפולה  הפועל
 20:00 . 18:30 גבת/יזרעאל עמק הפועל - יליתע נצרת הפועל
 19:30 . 20:00 העמק מגדל הפועל - צעירים יזרעאל הפועל

 שעה 22/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 19:00 . 19:30 תבור גליל הפועל - העמק מגדל הפועל
 יזרעאל הפועל - גבת/יזרעאל עמק הפועל
 צעירים

20:00 . 20:00 

 18:30 (17/12/17) 19:30 עילית נצרת הפועל - יפיע הפועל
 19:00 (17/12/17) 19:00 צעירים עפולה  הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 20:00 . 20:00 הושעיה יזרעאל הפועל - ישיבה גלבוע הפועל
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 חיפה מחוזית' א נערים 161 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

  .  חופשית - ישי.ר טבעון.ק הפועל
 20:30 . 20:00 ביכורים חיפה מכבי - יקנעם הפועל
 20:00 . 18:30 שמשית יזרעאל הפועל - עספיא הכרמל הפועל
 18:00 . 19:00 אורטודו/אעבלין הפועל - עכו הפועל
 20:30 . 20:00 טבעון מרנין הפועל - אשר מטה הפועל
 18:30 . 18:30 חיים קרית מכבי - שלום אתא קרית אליצור

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  .  חיים קרית מכבי - חופשית
 18:30 . 20:30 שלום אתא קרית אליצור - טבעון מרנין הפועל
 20:00 . 18:00 אשר מטה הפועל - אורטודו/אעבלין הפועל
 19:00 . 20:00 עכו הפועל - שמשית יזרעאל הפועל
 18:30 . 20:30 עספיא הכרמל הפועל - ביכורים חיפה מכבי

 20:00 . 19:30 יקנעם הפועל - ישי.ר טבעון.ק הפועל
 שעה 25/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

  .  חופשית - יקנעם הפועל
 19:30 . 18:30 ישי.ר טבעון.ק הפועל - עספיא הכרמל הפועל
 20:30 . 19:00 ביכורים חיפה מכבי - עכו הפועל
 20:00 . 20:00 שמשית יזרעאל הפועל - אשר מטה הפועל
 18:00 . 18:30 אורטוד/אעבלין הפועל - שלום אתא קרית אליצור

 20:30 . 18:30 טבעון מרנין הפועל - חיים קרית מכבי
 שעה 04/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

  .  טבעון מרנין הפועל - חופשית
 18:30 . 18:00 חיים קרית מכבי - אורטודו/אעבלין הפועל
 אתא קרית אליצור - שמשית יזרעאל הפועל
 שלום

20:00 . 18:30 

 20:00 . 20:30 אשר מטה הפועל - ביכורים חיפה מכבי
 19:00 . 19:30 עכו הפועל - ישי.ר טבעון.ק הפועל
 18:30 . 20:00 עספיא הכרמל הפועל - יקנעם הפועל

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

  .  חופשית - עספיא הכרמל הפועל
 20:00 . 19:00 יקנעם הפועל - עכו הפועל
 19:30 . 20:00 ישי.ר טבעון.ק הפועל - אשר מטה הפועל
 20:30 . 18:30 ביכורים חיפה מכבי - שלום אתא קרית אליצור

 20:00 . 18:30 שמשית יזרעאל הפועל - חיים קרית מכבי
 18:00 . 20:30 אורטודו/אעבלין הפועל - טבעון מרנין הפועל

 שעה 18/03/18 וןראש יום - 17 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

  .  אורטודו/אעבלין הפועל - חופשית
 20:30 . 20:00 טבעון מרנין הפועל - שמשית יזרעאל הפועל
 18:30 . 20:30 חיים קרית מכבי - ביכורים חיפה מכבי

 18:30 . 19:30 שלום אתא קרית אליצור - ישי.ר טבעון.ק הפועל
 20:00 . 20:00 אשר מטה הפועל - יקנעם הפועל
 19:00 . 18:30 עכו הפועל - עספיא הכרמל הפועל
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 שעה 08/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

  .  חופשית - עכו הפועל
 18:30 . 20:00 עספיא הכרמל הפועל - אשר מטה הפועל
 20:00 . 18:30 יקנעם הפועל - שלום אתא קרית אליצור

 19:30 . 18:30 ישי.ר טבעון.ק הפועל - חיים קרית מכבי
 20:30 . 20:30 ביכורים חיפה מכבי - טבעון מרנין הפועל
 20:00 . 18:00 שמשית יזרעאל הפועל - אורטודו/אעבלין הפועל

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 19:00 . 20:00 עכו הפועל - אשר מטה הפועל
  .  שמשית יזרעאל הפועל - חופשית

 18:00 . 20:30 אורטודו/אעבלין הפועל - ביכורים חיפה מכבי
 20:30 . 19:30 טבעון מרנין הפועל - ישי.ר טבעון.ק הפועל
 18:30 . 20:00 חיים קרית מכבי - יקנעם הפועל
 18:30 . 18:30 שלום אתא קרית אליצור - עספיא הכרמל הפועל

 שעה 22/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

  .  חופשית - אשר מטה הפועל
 19:00 . 18:30 עכו הפועל - שלום אתא קרית אליצור

 18:30 . 18:30 עספיא הכרמל הפועל - חיים קרית מכבי
 20:00 . 20:30 יקנעם הפועל - טבעון מרנין הפועל
 19:30 . 18:00 ישי.ר טבעון.ק פועלה - אורטודו/אעבלין הפועל
 20:30 . 20:00 ביכורים חיפה מכבי - שמשית יזרעאל הפועל

 שעה 29/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

  .  ביכורים חיפה מכבי - חופשית
 20:00 . 19:30 שמשית יזרעאל הפועל - ישי.ר טבעון.ק הפועל
 18:00 . 20:00 אורטודו/אעבלין הפועל - יקנעם הפועל
 20:30 . 18:30 טבעון מרנין הפועל - עספיא הכרמל הפועל
 18:30 . 19:00 חיים קרית מכבי - עכו הפועל
 18:30 . 20:00 שלום אתא קרית אליצור - אשר מטה הפועל

 שעה 06/05/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

  .  חופשית - שלום אתא קרית ליצורא
 20:00 . 18:30 אשר מטה הפועל - חיים קרית מכבי

 19:00 . 20:30 עכו הפועל - טבעון מרנין הפועל
 18:30 . 18:00 עספיא הכרמל הפועל - אורטודו/אעבלין הפועל
 20:00 . 20:00 יקנעם הפועל - שמשית יזרעאל הפועל
 19:30 . 20:30 ישי.ר טבעון.ק הפועל - ביכורים חיפה מכבי
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 מחוזיתשומרון'א נערים 162 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

  .  חופשית - חדרה מכבי
 19:30 . 20:00 ויתקין חפר עמק הפועל - מנשה הפועל
 19:00 . 20:30 פרדסיה הפועל - קיסריה מכבי

 20:30 . 20:30 שומרון קרני ס.מ - הרואה כפר עח הפועל
 20:00 . 19:30 מתנס יונה כפר ביתר - פולג נתניה.ע אליצור
 19:30 . 18:00 חיים גבעת ע״ח הפועל - עלי קלנסווה הפועל

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  .  חיים גבעת ע״ח הפועל - חופשית
 18:00 . 20:00 עלי קלנסווה הפועל - מתנס יונה כפר ביתר

 19:30 . 20:30 פולג נתניה.ע אליצור - שומרון קרני ס.מ
 20:30 . 19:00 הרואה כפר עח הפועל - פרדסיה הפועל
 20:30 . 19:30 קיסריה מכבי - ויתקין חפר עמק הפועל
 20:00 . 20:30 מנשה הפועל - חדרה מכבי

 שעה 25/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

  .  חופשית - מנשה הפועל
 20:30 . 20:30 חדרה מכבי - קיסריה מכבי

 19:30 . 20:30 ויתקין חפר עמק הפועל - הרואה כפר עח הפועל
 19:00 . 19:30 פרדסיה הפועל - פולג נתניה.ע אליצור
 20:30 . 18:00 שומרון יקרנ ס.מ - עלי קלנסווה הפועל
 18:00 . 19:30 מתנס יונה כפר ביתר - חיים גבעת ע״ח הפועל

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

  .  מתנס יונה כפר ביתר - חופשית
 19:30 . 20:30 חיים גבעת ע״ח הפועל - שומרון קרני ס.מ

 18:00 . 19:00 עלי קלנסווה הפועל - פרדסיה הפועל
 19:30 . 19:30 פולג נתניה.ע אליצור - ויתקין חפר עמק הפועל
 20:30 . 20:30 הרואה כפר עח הפועל - חדרה מכבי

 20:30 . 20:00 קיסריה מכבי - מנשה הפועל
 שעה 11/03/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

  .  פשיתחו - קיסריה מכבי
 20:00 . 20:30 מנשה הפועל - הרואה כפר עח הפועל
 20:30 . 19:30 חדרה מכבי - פולג נתניה.ע אליצור
 19:30 . 18:00 ויתקין חפר עמק הפועל - עלי קלנסווה הפועל
 19:00 . 19:30 פרדסיה הפועל - חיים גבעת ע״ח הפועל
 20:30 . 20:00 שומרון קרני ס.מ - מתנס יונה כפר ביתר

 שעה 18/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

  .  שומרון קרני ס.מ - חופשית
 20:00 . 19:00 מתנס יונה כפר ביתר - פרדסיה הפועל
 19:30 . 19:30 חיים גבעת ע״ח הפועל - ויתקין חפר עמק הפועל
 18:00 . 20:30 עלי קלנסווה הפועל - חדרה מכבי

 19:30 . 20:00 פולג נתניה.ע אליצור - מנשה הפועל
 20:30 . 20:30 הרואה כפר עח הפועל - קיסריה מכבי
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 שעה 08/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

  .  חופשית - הרואה כפר עח הפועל
 20:30 . 19:30 קיסריה מכבי - פולג נתניה.ע אליצור

 20:00 . 18:00 מנשה הפועל - עלי קלנסווה להפוע
 20:30 . 19:30 חדרה מכבי - חיים גבעת ע״ח הפועל
 19:30 . 20:00 ויתקין חפר עמק הפועל - מתנס יונה כפר ביתר

 19:00 . 20:30 פרדסיה הפועל - שומרון קרני ס.מ
 שעה 15/04/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

  .  פרדסיה הפועל - חופשית
 20:30 . 19:30 שומרון קרני ס.מ - ויתקין חפר עמק הפועל
 18:00 . 20:30 מתנס יונה כפר ביתר - חדרה מכבי

 19:30 . 20:00 חיים גבעת ע״ח הפועל - מנשה הפועל
 18:00 . 20:30 עלי קלנסווה הפועל - קיסריה מכבי

 19:30 . 20:30 פולג נתניה.ע אליצור - הרואה כפר עח הפועל
 שעה 22/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

  .  חופשית - פולג נתניה.ע אליצור
 20:30 . 18:00 הרואה כפר עח הפועל - עלי קלנסווה הפועל
 20:30 . 19:30 קיסריה מכבי - חיים גבעת ע״ח הפועל
 20:00 . 20:00 מנשה ועלהפ - מתנס יונה כפר ביתר

 20:30 . 20:30 חדרה מכבי - שומרון קרני ס.מ
 19:30 . 19:00 ויתקין חפר עמק הפועל - פרדסיה הפועל

 שעה 29/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

  .  ויתקין חפר עמק הפועל - חופשית
 19:00 . 20:30 פרדסיה הפועל - חדרה מכבי

 20:30 . 20:00 שומרון קרני ס.מ - מנשה הפועל
 20:00 . 20:30 מתנס יונה כפר ביתר - קיסריה מכבי

 19:30 . 20:30 חיים גבעת ע״ח הפועל - הרואה כפר עח הפועל
 18:00 . 19:30 עלי קלנסווה הפועל - פולג נתניה.ע אליצור

 שעה 06/05/18 ראשון םיו - 22 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

  .  חופשית - עלי קלנסווה הפועל
 19:30 . 19:30 פולג נתניה.ע אליצור - חיים גבעת ע״ח הפועל
 20:30 . 20:00 הרואה כפר עח הפועל - מתנס יונה כפר ביתר

 20:30 . 20:30 קיסריה מכבי - שומרון קרני ס.מ
 20:00 . 19:00 מנשה הפועל - פרדסיה הפועל
 20:30 . 19:30 חדרה מכבי - ויתקין חפר עמק להפוע
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 שרון מחוזית'א נערים 163 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

  .  חופשית - אורנית מכבי
 19:00 . 19:30 ברק הרצליה בני - דקל השרון הוד מכבי

 20:30 . 20:00 אדר סבא כפר הפועל - יאיר כוכב אליצור
 20:30 . 19:00 טייבה הפועל - שומרון. א.מ אליצור

 19:00 . 20:00 קאסם כפר הפועל - מתן מכבי
 20:00 . 20:30 רעננה אליצור - עירוני רעננה מכבי

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  .  עירוני רעננה מכבי - חופשית
 20:00 . 19:00 רעננה אליצור - ברק הרצליה בני

 20:30 . 20:30 אורנית מכבי - קאסם כפר הפועל
 20:00 . 20:30 מתן מכבי - טייבה הפועל
 19:00 . 20:30 שומרון. א.מ אליצור - אדר סבא כפר הפועל
 20:00 . 19:30 יאיר כוכב אליצור - דקל השרון הוד מכבי

 שעה 25/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

  .  חופשית - רעננה אליצור
 19:00 . 20:00 ברק הרצליה בני - יאיר כוכב אליצור
 19:30 . 19:00 דקל השרון הוד מכבי - שומרון. א.מ אליצור

 20:30 . 20:00 אדר סבא כפר הפועל - מתן מכבי
 20:30 . 20:30 טייבה הפועל - אורנית מכבי
 19:00 . 20:30 קאסם כפר הפועל - עירוני רעננה מכבי

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

  .  חופשית - ברק הרצליה בני
 20:00 . 19:00 רעננה אליצור - קאסם כפר הפועל
 20:30 . 20:30 עירוני רעננה מכבי - טייבה הפועל
 20:30 . 20:30 אורנית מכבי - אדר סבא פרכ הפועל
 20:00 . 19:30 מתן מכבי - דקל השרון הוד מכבי

 19:00 . 20:00 שומרון. א.מ אליצור - יאיר כוכב אליצור
 שעה 11/03/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

  .  קאסם כפר הפועל - חופשית
 19:00 . 19:00 ברק הרצליה בני - שומרון. א.מ אליצור

 20:00 . 20:00 יאיר כוכב אליצור - מתן מכבי
 20:30 . 20:30 דקל השרון הוד מכבי - אורנית מכבי
 20:30 . 20:30 אדר סבא כפר הפועל - עירוני רעננה מכבי

 20:30 . 20:00 טייבה הפועל - רעננה אליצור
 שעה 18/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

  .  חופשית - טייבה הפועל
 19:00 . 19:00 קאסם כפר הפועל - ברק הרצליה בני

 20:00 . 20:30 רעננה אליצור - אדר סבא כפר הפועל
 20:30 . 19:30 עירוני רעננה מכבי - דקל השרון הוד מכבי

 20:30 . 20:30 אורנית מכבי - יאיר כוכב אליצור
 20:00 . 19:00 מתן מכבי - שומרון. א.מ ראליצו
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 שעה 08/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

  .  אדר סבא כפר הפועל - חופשית
 19:00 . 20:00 ברק הרצליה בני - מתן מכבי
 20:30 . 20:30 שומרון. א.מ אליצור - אורנית מכבי
 20:00 . 20:30 יאיר כוכב יצוראל - עירוני רעננה מכבי

 19:30 . 20:00 דקל השרון הוד מכבי - רעננה אליצור
 20:30 . 19:00 טייבה הפועל - קאסם כפר הפועל

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

  .  חופשית - דקל השרון הוד מכבי
 20:30 . 19:00 טייבה הפועל - ברק הרצליה בני

 19:00 . 20:30 קאסם כפר הפועל - אדר סבא כפר הפועל
 20:00 . 20:00 רעננה אליצור - יאיר כוכב אליצור
 20:30 . 19:00 עירוני רעננה מכבי - שומרון. א.מ אליצור

 20:30 . 20:30 אורנית מכבי - מתן מכבי
 שעה 22/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

  .  יאיר כוכב אליצור - חופשית
 20:30 . 20:30 ברק הרצליה בני - אורנית מכבי
 20:30 . 20:30 מתן מכבי - עירוני רעננה מכבי

 20:00 . 20:00 שומרון. א.מ אליצור - רעננה אליצור
 19:30 . 19:00 דקל השרון הוד מכבי - קאסם כפר הפועל
 20:30 . 20:30 אדר סבא רכפ הפועל - טייבה הפועל

 שעה 29/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

  .  חופשית - שומרון. א.מ אליצור
 20:30 . 19:00 אדר סבא כפר הפועל - ברק הרצליה בני

 20:30 . 19:30 טייבה הפועל - דקל השרון הוד מכבי
 19:00 . 20:00 סםקא כפר הפועל - יאיר כוכב אליצור

 20:00 . 20:30 רעננה אליצור - מתן מכבי
 20:30 . 20:30 עירוני רעננה מכבי - אורנית מכבי

 שעה 06/05/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

  .  מתן מכבי - חופשית
 19:00 . 20:30 ברק הרצליה בני - עירוני רעננה מכבי

 20:30 . 20:30 אורנית מכבי - נהרענ אליצור
 19:00 . 19:00 שומרון. א.מ אליצור - קאסם כפר הפועל
 20:00 . 20:30 יאיר כוכב אליצור - טייבה הפועל
 19:30 . 20:30 דקל השרון הוד מכבי - אדר סבא כפר הפועל
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 דן מחוזית  א נערים 164 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

  .  חופשית - אפעל רמת. ס.מ
 20:30 . 20:00 לידר תקווה גני מכבי - אביב תל מכבי

 18:30 . 20:00 יסמין חולון הפועל - סביון.ס.א
 19:30 . 20:30 יהונתן ת"פ אליצור - ברנר  תקוה פתח מכבי

 18:00 . 20:00 אליעזר נוה/א"ת ביתר - צחי העין ראש עירוני
 19:00 . 19:30 שי העין ראש עירוני - ארז גבעתיים הפועל

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  .  שי העין ראש עירוני - חופשית
 19:30 . 18:00 ארז גבעתיים הפועל - אליעזר נוה/א"ת ביתר

 20:00 . 19:30 חיצ העין ראש עירוני - יהונתן ת"פ אליצור
 20:30 . 18:30 ברנר  תקוה פתח מכבי - יסמין חולון הפועל
 20:00 . 20:30 סביון.ס.א - לידר תקווה גני מכבי

 20:00 . 19:30 אביב תל מכבי - אפעל רמת. ס.מ
 שעה 25/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

  .  חופשית - אביב תל מכבי
 19:30 . 20:00 אפעל רמת. ס.מ - סביון.ס.א

 20:30 . 20:30 לידר תקווה גני מכבי - ברנר  תקוה פתח מכבי
 18:30 . 20:00 יסמין חולון הפועל - צחי העין ראש עירוני
 19:30 . 20:30 יהונתן ת"פ אליצור - ארז גבעתיים הפועל
 18:00 . 19:00 אליעזר נוה/א"ת ביתר - שי העין ראש עירוני

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

  .  אליעזר נוה/א"ת ביתר - חופשית
 20:30 . 19:30 שי העין ראש עירוני - יהונתן ת"פ אליצור
 19:30 . 18:30 ארז גבעתיים הפועל - יסמין חולון הפועל
 20:00 . 20:30 צחי ןהעי ראש עירוני - לידר תקווה גני מכבי

 20:30 . 19:30 ברנר  תקוה פתח מכבי - אפעל רמת. ס.מ
 20:00 . 20:00 סביון.ס.א - אביב תל מכבי

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

  .  חופשית - סביון.ס.א
 20:00 . 20:30 אביב תל מכבי - ברנר  תקוה פתח מכבי

 19:30 . 20:00 אפעל רמת. ס.מ - צחי העין ראש ירוניע
 20:30 . 19:30 לידר תקווה גני מכבי - ארז גבעתיים הפועל
 18:30 . 19:00 יסמין חולון הפועל - שי העין ראש עירוני
 19:30 . 20:30 יהונתן ת"פ אליצור - אליעזר נוה/א"ת ביתר

 שעה 18/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

  .  יהונתן ת"פ אליצור - חופשית
 18:00 . 18:30 אליעזר נוה/א"ת ביתר - יסמין חולון הפועל
 20:30 . 20:30 שי העין ראש עירוני - לידר תקווה גני מכבי

 19:30 . 19:30 ארז גבעתיים הפועל - אפעל רמת. ס.מ
 20:00 . 20:00 צחי העין ראש עירוני - אביב תל מכבי

 20:30 . 20:00 ברנר  תקוה פתח מכבי - סביון.ס.א
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 שעה 08/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

  .  חופשית - ברנר  תקוה פתח מכבי
 20:00 . 20:00 סביון.ס.א - צחי העין ראש עירוני
 20:00 . 19:30 אביב תל מכבי - ארז גבעתיים הפועל
 19:30 . 19:00 אפעל רמת. ס.מ - שי העין ראש עירוני
 20:30 . 18:00 לידר תקווה גני מכבי - אליעזר נוה/א"ת ביתר

 20:30 . 19:30 יסמין חולון הפועל - יהונתן ת"פ אליצור
 שעה 15/04/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

  .  יסמין חולון הפועל - חופשית
 19:30 . 20:30 יהונתן ת"פ אליצור - לידר תקווה גני מכבי

 18:00 . 19:30 אליעזר נוה/א"ת ביתר - אפעל רמת. ס.מ
 19:00 . 20:00 שי העין ראש עירוני - אביב תל מכבי

 19:30 . 20:00 ארז גבעתיים הפועל - סביון.ס.א
 20:00 . 20:30 צחי העין ראש עירוני - ברנר  תקוה פתח מכבי

 שעה 22/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

  .  חופשית - צחי העין ראש עירוני
 20:30 . 19:30 ברנר  תקוה פתח מכבי - ארז גבעתיים הפועל
 20:00 . 19:00 סביון.ס.א - שי העין ראש עירוני
 20:00 . 18:00 אביב תל מכבי - אליעזר נוה/א"ת ביתר

 20:30 . 19:30 אפעל רמת. ס.מ - יהונתן ת"פ אליצור
 20:30 . 18:30 לידר תקווה גני מכבי - יסמין חולון הפועל

 שעה 29/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

  .  לידר תקווה גני מכבי - חופשית
 18:30 . 19:30 יסמין חולון הפועל - אפעל רמת. ס.מ

 19:30 . 20:30 יהונתן ת"פ אליצור - אביב תל מכבי
 18:00 . 20:00 אליעזר נוה/א"ת ביתר - סביון.ס.א

 19:00 . 20:30 שי העין ראש עירוני - ברנר  תקוה פתח מכבי
 19:30 . 20:00 ארז גבעתיים הפועל - צחי העין ראש עירוני

 שעה 06/05/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

  .  חופשית - ארז גבעתיים הפועל
 20:00 . 19:00 צחי העין ראש עירוני - שי העין ראש עירוני
 20:30 . 18:00 ברנר  תקוה פתח מכבי - אליעזר נוה/א"ת ביתר

 20:30 . 19:30 סביון.ס.א - יהונתן ת"פ אליצור
 20:00 . 18:30 אביב תל מכבי - יסמין חולון הפועל
 19:30 . 20:30 אפעל רמת. ס.מ - לידר תקווה גני מכבי
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 מרכז מחוזית' א נערים 165 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

  .  לוד אליצור - חופשית
 20:30 . 19:30 חצב צ"ראשל מכבי - דגן בית מכבי

 19:30 . 20:00 ארז ציונה נס עלהפו - רחובות אליצור
 18:30 . 19:00 סירני נצר הפועל - רמלה דוד נווה אליצור

 19:30 . 19:30 רעות מכבים א"ת מכבי - חן שהם מכבי
 18:00 . 19:00 הבילויים גדרה מכבי - אגס ציונה נס הפועל

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  .  חופשית - ארז ציונה נס הפועל
 18:00 . 20:30 הבילויים גדרה מכבי - חצב צ"ראשל מכבי
 19:00 . 19:30 אגס ציונה נס הפועל - רעות מכבים א"ת מכבי

 19:30 . 18:30 חן שהם מכבי - סירני נצר הפועל
 19:00 . 20:00 רמלה דוד נווה אליצור - לוד אליצור

 20:00 . 19:30 רחובות וראליצ - דגן בית מכבי
 שעה 25/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

  .  דגן בית מכבי - חופשית
 20:30 . 20:00 חצב צ"ראשל מכבי - רחובות אליצור
 19:30 . 19:00 ארז ציונה נס הפועל - רמלה דוד נווה אליצור

 20:00 . 19:30 לוד אליצור - חן שהם מכבי
 18:30 . 19:00 סירני נצר הפועל - אגס ציונה נס הפועל
 19:30 . 18:00 רעות מכבים א"ת מכבי - הבילויים גדרה מכבי

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

  .  חופשית - רחובות אליצור
 19:30 . 20:30 רעות מכבים א"ת מכבי - חצב צ"ראשל מכבי

 18:00 . 18:30 הבילויים גדרה מכבי - סירני נצר הפועל
 19:00 . 20:00 אגס ציונה נס הפועל - לוד אליצור
 19:30 . 19:30 חן שהם מכבי - ארז ציונה נס הפועל
 19:00 . 19:30 רמלה דוד נווה אליצור - דגן בית מכבי

 שעה 11/03/18 ראשון םיו - 16 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

  .  חצב צ"ראשל מכבי - חופשית
 20:00 . 19:00 רחובות אליצור - רמלה דוד נווה אליצור

 19:30 . 19:30 דגן בית מכבי - חן שהם מכבי
 19:30 . 19:00 ארז ציונה נס הפועל - אגס ציונה נס הפועל
 20:00 . 18:00 לוד אליצור - הבילויים גדרה מכבי
 18:30 . 19:30 סירני נצר הפועל - רעות מכבים א"ת מכבי

 שעה 18/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

  .  רמלה דוד נווה אליצור - חופשית
 18:30 . 20:30 סירני נצר הפועל - חצב צ"ראשל מכבי

 19:30 . 20:00 רעות מכבים א"ת מכבי - לוד אליצור
 18:00 . 19:30 הבילויים גדרה מכבי - ארז יונהצ נס הפועל
 19:00 . 19:30 אגס ציונה נס הפועל - דגן בית מכבי

 19:30 . 20:00 חן שהם מכבי - רחובות אליצור
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 שעה 08/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

  .  חופשית - חן שהם מכבי
 20:30 . 19:00 חצב צ"ראשל מכבי - רמלה דוד נווה אליצור
 20:00 . 19:00 רחובות אליצור - אגס ציונה נס הפועל
 19:30 . 18:00 דגן בית מכבי - הבילויים גדרה מכבי
 19:30 . 19:30 ארז ציונה נס הפועל - רעות מכבים א"ת מכבי

 20:00 . 18:30 לוד אליצור - סירני נצר הפועל
 שעה 15/04/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

  .  אגס ציונה נס הפועל - חופשית
 20:00 . 20:30 לוד אליצור - חצב צ"ראשל מכבי

 18:30 . 19:30 סירני נצר הפועל - ארז ציונה נס הפועל
 19:30 . 19:30 רעות מכבים א"ת מכבי - דגן בית מכבי

 18:00 . 20:00 ייםהבילו גדרה מכבי - רחובות אליצור
 19:30 . 19:00 חן שהם מכבי - רמלה דוד נווה אליצור

 שעה 22/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

  .  חופשית - הבילויים גדרה מכבי
 20:30 . 19:30 חצב צ"ראשל מכבי - חן שהם מכבי

 19:00 . 19:00 הרמל דוד נווה אליצור - אגס ציונה נס הפועל
 20:00 . 19:30 רחובות אליצור - רעות מכבים א"ת מכבי

 19:30 . 18:30 דגן בית מכבי - סירני נצר הפועל
 19:30 . 20:00 ארז ציונה נס הפועל - לוד אליצור

 שעה 29/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

  .  ותרע מכבים א"ת מכבי - חופשית
 19:30 . 20:30 ארז ציונה נס הפועל - חצב צ"ראשל מכבי
 20:00 . 19:30 לוד אליצור - דגן בית מכבי

 18:30 . 20:00 סירני נצר הפועל - רחובות אליצור
 18:00 . 19:00 הבילויים גדרה מכבי - רמלה דוד נווה אליצור

 19:00 . 19:30 אגס ציונה נס הפועל - חן שהם מכבי
 שעה 06/05/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 ורמחז

  .  חופשית - סירני נצר הפועל
 20:30 . 19:00 חצב צ"ראשל מכבי - אגס ציונה נס הפועל
 19:30 . 18:00 חן שהם מכבי - הבילויים גדרה מכבי
 19:00 . 19:30 רמלה דוד נווה אליצור - רעות מכבים א"ת מכבי

 20:00 . 20:00 רחובות אליצור - לוד יצוראל
 19:30 . 19:30 דגן בית מכבי - ארז ציונה נס הפועל
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 ם-י מחוזית' א נערים 166 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 18:00 . 20:30 זאב.פ  ירושלים הפועל - ירושלים הפועל
 18:30 . 20:00 ירושלים זיו אסא - יםהאורנ כפר. כ

 20:30 . 19:00 רם.ג ירושלים הפועל - חשמונאים אליצור
 20:30 . 20:30 שעלבים/גזר הפועל - יהודה מטה הפועל

 20:30 . 19:30 עציון גוש אליצור - ירושלים ר"בית
 18:30 . 20:30 חשמונאי/גזר הפועל - זאב.ג ירושלים אליצור
 20:30 . 20:30 ירושלים הראל הפועל - שמש בית אליצור

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 20:30 . 18:00 ירושלים הראל הפועל - זאב.פ  ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 שמש בית אליצור - חשמונאי/גזר הפועל
 20:30 . 20:30 זאב.ג ירושלים אליצור - עציון גוש אליצור
 20:30 . 20:30 ירושלים ר"בית - שעלבים/גזר הפועל
 19:00 . 20:30 יהודה מטה הפועל - רם.ג ירושלים הפועל

 19:00 . 18:30 חשמונאים אליצור - ירושלים זיו אסא
 20:00 . 20:30 האורנים כפר. כ - ירושלים הפועל

 שעה 25/02/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 18:00 . 20:00 זאב.פ  ירושלים הפועל - האורנים כפר. כ
 20:30 . 19:00 ירושלים הפועל - חשמונאים אליצור
 18:30 . 19:00 ירושלים זיו אסא - יהודה מטה הפועל

 20:30 . 19:30 רם.ג ירושלים הפועל - ירושלים ר"בית
 20:30 . 20:30 יםשעלב/גזר הפועל - זאב.ג ירושלים אליצור
 20:30 . 20:30 עציון גוש אליצור - שמש בית אליצור
 18:30 . 20:30 חשמונאי/גזר הפועל - ירושלים הראל הפועל

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 18:30 . 18:00 חשמונאי/גזר הפועל - זאב.פ  ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 ירושלים הראל הפועל - עציון גוש אליצור
 20:30 . 20:30 שמש בית אליצור - שעלבים/גזר הפועל
 20:30 . 20:30 זאב.ג ירושלים אליצור - רם.ג ירושלים הפועל

 19:30 . 18:30 ירושלים ר"בית - ירושלים זיו אסא
 19:00 . 20:30 יהודה מטה הפועל - ירושלים הפועל

 19:00 . 20:00 חשמונאים אליצור - םהאורני כפר. כ
 שעה 11/03/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 18:00 . 19:00 זאב.פ  ירושלים הפועל - חשמונאים אליצור
 20:00 . 19:00 האורנים כפר. כ - יהודה מטה הפועל

 20:30 . 19:30 ירושלים הפועל - ירושלים ר"בית
 18:30 . 20:30 ירושלים זיו אסא - זאב.ג ירושלים ראליצו

 20:30 . 20:30 רם.ג ירושלים הפועל - שמש בית אליצור
 20:30 . 20:30 שעלבים/גזר הפועל - ירושלים הראל הפועל
 20:30 . 18:30 עציון גוש אליצור - חשמונאי/גזר הפועל

 

 

  



443 

 

 שעה 18/03/18 ראשון םיו - 19 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 20:30 . 18:00 עציון גוש אליצור - זאב.פ  ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 חשמונאי/גזר הפועל - שעלבים/גזר הפועל
 20:30 . 20:30 ירושלים הראל הפועל - רם.ג ירושלים הפועל

 20:30 . 20:30 שמש בית אליצור - ירושלים זיו אסא
 20:30 . 20:30 זאב.ג רושליםי אליצור - ירושלים הפועל

 19:30 . 20:00 ירושלים ר"בית - האורנים כפר. כ
 19:00 . 19:00 יהודה מטה הפועל - חשמונאים אליצור

 שעה 08/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 18:00 . 19:00 זאב.פ  ירושלים הפועל - יהודה מטה הפועל
 19:00 . 19:30 חשמונאים אליצור - ליםירוש ר"בית

 20:00 . 20:30 האורנים כפר. כ - זאב.ג ירושלים אליצור
 20:30 . 20:30 ירושלים הפועל - שמש בית אליצור
 18:30 . 20:30 ירושלים זיו אסא - ירושלים הראל הפועל
 20:30 . 18:30 רם.ג ירושלים הפועל - חשמונאי/גזר הפועל
 20:30 . 20:30 שעלבים/גזר הפועל - וןעצי גוש אליצור

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 20:30 . 20:30 שעלבים/גזר הפועל - זאב.פ  ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 עציון גוש אליצור - רם.ג ירושלים הפועל

 18:30 . 18:30 חשמונאי/גזר הפועל - ירושלים זיו אסא
 20:30 . 20:30 ירושלים הראל הפועל - ירושלים הפועל

 20:30 . 20:30 שמש בית אליצור - האורנים כפר. כ
 20:30 . 19:00 זאב.ג ירושלים אליצור - חשמונאים אליצור
 19:30 . 19:00 ירושלים ר"בית - יהודה מטה הפועל

 שעה 22/04/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 18:00 . 19:30 זאב.פ  ירושלים הפועל - ירושלים ר"בית
 19:00 . 20:30 יהודה מטה הפועל - זאב.ג ירושלים אליצור
 20:30 . 20:30 חשמונאים אליצור - שמש בית אליצור
 20:00 . 20:30 האורנים כפר. כ - ירושלים הראל הפועל
 20:30 . 18:30 יםירושל הפועל - חשמונאי/גזר הפועל
 18:30 . 20:30 ירושלים זיו אסא - עציון גוש אליצור
 20:30 . 20:30 רם.ג ירושלים הפועל - שעלבים/גזר הפועל

 שעה 29/04/18 ראשון יום - 23 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

 20:30 . 18:00 רם.ג ירושלים הפועל - זאב.פ  ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 שעלבים/גזר הפועל - רושליםי זיו אסא

 20:30 . 20:30 עציון גוש אליצור - ירושלים הפועל
 18:30 . 20:00 חשמונאי/גזר הפועל - האורנים כפר. כ

 20:30 . 19:00 ירושלים הראל הפועל - חשמונאים אליצור
 20:30 . 20:30 שמש בית אליצור - יהודה מטה הפועל

 20:30 . 19:30 זאב.ג ירושלים ליצורא - ירושלים ר"בית
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 שעה 06/05/18 ראשון יום - 24 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

 18:00 . 20:30 זא.פ  ירושלים הפועל - זאב.ג ירושלים אליצור
 20:30 . 20:30 ירושלים ר"בית - שמש בית אליצור
 19:00 . 20:30 יהודה מטה הפועל - ירושלים הראל הפועל
 19:00 . 18:30 חשמונאים אליצור - חשמונאי/גזר הפועל
 20:00 . 20:30 האורנים כפר. כ - עציון גוש אליצור
 20:30 . 20:30 ירושלים הפועל - שעלבים/גזר הפועל
 18:30 . 20:30 ירושלים זיו אסא - רם.ג ירושלים הפועל

 שעה 13/05/18 ראשון יום - 25 מחזור שעה 14/01/18 ראשון יום - 12 מחזור

 18:30 . 18:00 ירושלים זיו אסא - זאב.פ  ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 רם.ג ירושלים הפועל - ירושלים הפועל

 20:30 . 20:30 שעלבים/גזר הפועל - האורנים כפר. כ
 20:30 . 19:00 עציון גוש אליצור - חשמונאים אליצור
 18:30 . 19:00 נאיחשמו/גזר הפועל - יהודה מטה הפועל

 20:30 . 19:30 ירושלים הראל הפועל - ירושלים ר"בית
 20:30 . 20:30 שמש בית אליצור - זאב.ג ירושלים אליצור

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 26 מחזור שעה 21/01/18 ראשון יום - 13 מחזור

 20:30 . 20:30 זאב.פ  ירושלים הפועל - שמש בית אליצור
 20:30 . 20:30 זאב.ג ירושלים אליצור - רושליםי הראל הפועל
 19:30 . 18:30 ירושלים ר"בית - חשמונאי/גזר הפועל
 19:00 . 20:30 יהודה מטה הפועל - עציון גוש אליצור
 20:30 . 20:30 חשמונאים אליצור - שעלבים/גזר הפועל
 20:00 . 20:30 האורנים כפר. כ - רם.ג ירושלים הפועל

 20:30 . 18:30 ירושלים הפועל - שליםירו זיו אסא
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 דרום מחוזית' א נערים 167 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

  .  חופשית - יבנה.ח/יבנה.ק אליצור
 20:30 . 18:30 דקל אשדוד מכבי - צפית/יואב הפועל
 18:30 . 20:30 הנגב שער הפועל - אשדוד אליצור
 18:30 . 19:30 אשקלון חוף הפועל - מרכז ברנר הפועל
 19:00 . 20:00 איתו אשקלון אליצור - יבנה גן מכבי

 18:30 . 18:30 כוכב אשקלון. ס.א - אלון יבנה  אליצור
 שעה 11/02/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  .  בכוכ אשקלון. ס.א - חופשית
 18:30 . 19:00 אלון יבנה  אליצור - איתו אשקלון אליצור
 20:00 . 18:30 יבנה גן מכבי - אשקלון חוף הפועל
 19:30 . 18:30 מרכז ברנר הפועל - הנגב שער הפועל
 20:30 . 20:30 אשדוד אליצור - דקל אשדוד מכבי

 18:30 . 18:30 צפית/יואב הפועל - יבנה.ח/יבנה.ק אליצור
 שעה 25/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  חזורמ

  .  חופשית - צפית/יואב הפועל
 18:30 . 20:30 יבנה.ח/יבנה.ק אליצור - אשדוד אליצור
 20:30 . 19:30 דקל אשדוד מכבי - מרכז ברנר הפועל
 18:30 . 20:00 הנגב שער הפועל - יבנה גן מכבי

 18:30 . 18:30 אשקלון חוף הפועל - לוןא יבנה  אליצור
 19:00 . 18:30 איתו אשקלון אליצור - כוכב אשקלון. ס.א

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

  .  איתו אשקלון אליצור - חופשית
 18:30 . 18:30 כוכב אשקלון. ס.א - אשקלון חוף הפועל
 18:30 . 18:30 אלון יבנה  אליצור - גבהנ שער הפועל
 20:00 . 20:30 יבנה גן מכבי - דקל אשדוד מכבי

 19:30 . 18:30 מרכז ברנר הפועל - יבנה.ח/יבנה.ק אליצור
 20:30 . 18:30 אשדוד אליצור - צפית/יואב הפועל

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

  .  חופשית - אשדוד וראליצ
 18:30 . 19:30 צפית/יואב הפועל - מרכז ברנר הפועל
 18:30 . 20:00 יבנה.ח/יבנה.ק אליצור - יבנה גן מכבי

 20:30 . 18:30 דקל אשדוד מכבי - אלון יבנה  אליצור
 18:30 . 18:30 הנגב שער הפועל - כוכב אשקלון. ס.א

 18:30 . 19:00 לוןאשק חוף הפועל - איתו אשקלון אליצור
 שעה 18/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

  .  אשקלון חוף הפועל - חופשית
 19:00 . 18:30 איתו אשקלון אליצור - הנגב שער הפועל
 18:30 . 20:30 כוכב אשקלון. ס.א - דקל אשדוד מכבי

 18:30 . 18:30 לוןא יבנה  אליצור - יבנה.ח/יבנה.ק אליצור
 20:00 . 18:30 יבנה גן מכבי - צפית/יואב הפועל
 19:30 . 20:30 מרכז ברנר הפועל - אשדוד אליצור
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 שעה 08/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

  .  חופשית - מרכז ברנר הפועל
 20:30 . 20:00 אשדוד אליצור - יבנה גן מכבי

 18:30 . 18:30 צפית/יואב הפועל - אלון יבנה  אליצור
 18:30 . 18:30 יבנה.ח/יבנה.ק אליצור - כוכב אשקלון. ס.א

 20:30 . 19:00 דקל אשדוד מכבי - איתו אשקלון אליצור
 18:30 . 18:30 הנגב שער הפועל - אשקלון חוף הפועל

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

  .  הנגב שער הפועל - חופשית
 18:30 . 20:30 אשקלון חוף הפועל - דקל אשדוד מכבי

 19:00 . 18:30 איתו אשקלון אליצור - יבנה.ח/יבנה.ק אליצור
 18:30 . 18:30 כוכב אשקלון. ס.א - צפית/יואב הפועל
 18:30 . 20:30 אלון יבנה  אליצור - אשדוד אליצור

 20:00 . 19:30 יבנה גן מכבי - מרכז ברנר עלהפו
 שעה 22/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

  .  חופשית - יבנה גן מכבי
 19:30 . 18:30 מרכז ברנר הפועל - אלון יבנה  אליצור

 20:30 . 18:30 אשדוד אליצור - כוכב אשקלון. ס.א
 18:30 . 19:00 צפית/יואב הפועל - איתו אשקלון אליצור
 18:30 . 18:30 יבנה.ח/יבנה.ק אליצור - אשקלון חוף הפועל
 20:30 . 18:30 דקל אשדוד מכבי - הנגב שער הפועל

 שעה 29/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

  .  דקל אשדוד מכבי - חופשית
 18:30 . 18:30 הנגב שער הפועל - יבנה.ח/יבנה.ק אליצור
 18:30 . 18:30 אשקלון חוף הפועל - צפית/יואב הפועל
 19:00 . 20:30 איתו אשקלון אליצור - אשדוד אליצור
 18:30 . 19:30 כוכב אשקלון. ס.א - מרכז ברנר הפועל
 18:30 . 20:00 אלון יבנה  אליצור - יבנה גן מכבי

 שעה 06/05/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

  .  חופשית - אלון יבנה  אליצור
 20:00 . 18:30 יבנה גן מכבי - כוכב אשקלון. ס.א

 19:30 . 19:00 מרכז ברנר הפועל - איתו אשקלון אליצור
 20:30 . 18:30 אשדוד אליצור - אשקלון חוף הפועל
 18:30 . 18:30 צפית/יואב הפועל - הנגב שער הפועל
 18:30 . 20:30 יבנה.ח/יבנה.ק אליצור - דקל אשדוד מכבי

 

 

 
  



447 

 

 נגב  מחוזית' א נערים 168 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 10 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 18:00 . 18:30 ירוחם מכבי - ערבה הפועל
 19:00 . 18:00 דימונה מכבי - ערד הפועל
 19:00 . 19:00 אשכול הפועל - םאופקי הפועל
 18:30 . 18:30 עומר הפועל - מטיילי אילת הפועל
 20:00 . 19:30 להבים הפועל - נגב רמת הפועל

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 11 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 20:00 . 20:30 להבים הפועל - ירוחם מכבי
 19:30 . 19:30 נגב רמת הפועל - עומר הפועל
 18:30 . 18:30 מטיילי אילת הפועל - אשכול הפועל
 19:00 . 19:00 אופקים הפועל - דימונה מכבי

 18:00 . 18:30 ערד הפועל - ערבה הפועל
 שעה 25/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 20:30 . 18:00 ירוחם מכבי - ערד הפועל
 18:30 . 18:00 ערבה הפועל - ופקיםא הפועל
 18:30 . 18:30 דימונה מכבי - מטיילי אילת הפועל
 19:00 . 19:30 אשכול הפועל - נגב רמת הפועל
 19:30 . 20:00 עומר הפועל - להבים הפועל

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 19:30 . 20:30 עומר הפועל - ירוחם מכבי
 20:00 . 19:00 להבים הפועל - אשכול הפועל
 19:30 . 19:00 נגב רמת הפועל - דימונה מכבי

 18:00 . 17:00 מטיילי אילת הפועל - ערבה הפועל
 19:00 . 18:00 אופקים הפועל - ערד הפועל

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 20:30 . 19:00 ירוחם מכבי - אופקים פועלה
 18:30 . 18:00 ערד הפועל - מטיילי אילת הפועל
 18:30 . 18:00 ערבה הפועל - נגב רמת הפועל
 19:00 . 20:00 דימונה מכבי - להבים הפועל
 19:00 . 19:30 אשכול הפועל - עומר הפועל
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 שעה 18/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 19:00 . 20:30 אשכול הפועל - ירוחם מכבי
 19:30 . 19:00 עומר הפועל - דימונה מכבי

 18:00 . 18:30 להבים הפועל - ערבה הפועל
 19:30 . 18:00 נגב רמת הפועל - ערד הפועל
 18:00 . 17:00 מטיילי אילת הפועל - אופקים הפועל

 שעה 08/04/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 18:30 . 18:30 ירוחם מכבי - מטיילי אילת הפועל
 19:00 . 19:30 אופקים הפועל - נגב רמת הפועל
 18:00 . 20:00 ערד הפועל - להבים הפועל
 18:30 . 18:00 ערבה הפועל - עומר הפועל
 19:00 . 19:00 דימונה מכבי - אשכול הפועל

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 19:00 . 20:30 דימונה מכבי - ירוחם מכבי
 18:00 . 18:30 אשכול הפועל - ערבה הפועל
 19:30 . 18:00 עומר הפועל - ערד הפועל
 20:00 . 19:00 להבים הפועל - אופקים הפועל
 18:30 . 18:30 נגב מתר הפועל - מטיילי אילת הפועל

 שעה 22/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 20:30 . 19:30 ירוחם מכבי - נגב רמת הפועל
 18:30 . 18:30 מטיילי אילת הפועל - להבים הפועל
 19:00 . 19:30 אופקים הפועל - עומר הפועל
 18:00 . 19:00 ערד הפועל - אשכול הפועל
 18:30 . 18:00 ערבה הפועל - דימונה מכבי
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 צפון לאומית' ב נערים 201 ליגה
 שעה 24/01/18 רביעי יום - 12 מחזור שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

 20:30 . 20:30 מעיינות/גלבוע הפועל - יעקב זכרון מכבי
 20:00 . 20:00 יזרעאל עמק הפועל - אשר מטה הפועל
 19:00 . 19:30 חיפה מכבי - הכרמל וףח הפועל
 18:30 . 19:00 אתא קרית אליצור - כרמל חיפה מכבי

 18:30 . 19:30 טבעון קרית הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 19:00 . 19:00 צפת עליון גליל הפועל - מוצקין קרית מכבי

 שעה 31/01/18 רביעי יום - 13 מחזור שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

 19:00 . 20:30 צפת עליון גליל הפועל - מעיינות/גלבוע הפועל
 19:00 . 18:30 מוצקין קרית מכבי - טבעון קרית הפועל
 19:30 . 18:30 ירדן תבור גליל הפועל - אתא קרית אליצור

 19:00 . 19:00 כרמל חיפה מכבי - חיפה מכבי
 19:30 . 20:00 הכרמל חוף הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 20:00 . 20:30 אשר מטה הפועל - יעקב זכרון מכבי

 שעה 07/02/18 רביעי יום - 14 מחזור שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

 20:30 . 20:00 מעיינות/גלבוע הפועל - אשר מטה הפועל
 20:30 . 19:30 יעקב זכרון מכבי - הכרמל חוף הפועל
 20:00 . 19:00 יזרעאל עמק הפועל - כרמל חיפה מכבי

 19:00 . 19:30 חיפה מכבי - ירדן תבור גליל הפועל
 18:30 . 19:00 אתא קרית אליצור - מוצקין קרית מכבי

 18:30 . 19:00 טבעון קרית הפועל - צפת עליון גליל הפועל
 שעה 14/02/18 רביעי יום - 15 מחזור שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

 18:30 . 20:30 טבעון קרית הפועל - מעיינות/גלבוע הפועל
 19:00 . 18:30 צפת עליון גליל הפועל - אתא קרית אליצור

 19:00 . 19:00 מוצקין קרית מכבי - חיפה מכבי
 19:30 . 20:00 ירדן תבור גליל הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 19:00 . 20:30 כרמל חיפה מכבי - יעקב זכרון מכבי

 19:30 . 20:00 הכרמל חוף להפוע - אשר מטה הפועל
 שעה 21/02/18 רביעי יום - 16 מחזור שעה 22/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

 20:30 . 19:30 מעיינות/גלבוע הפועל - הכרמל חוף הפועל
 20:00 . 19:00 אשר מטה הפועל - כרמל חיפה מכבי

 20:30 . 19:30 יעקב זכרון מכבי - ירדן תבור גליל הפועל
 20:00 . 19:00 יזרעאל עמק הפועל - מוצקין יתקר מכבי

 19:00 . 19:00 חיפה מכבי - צפת עליון גליל הפועל
 18:30 . 18:30 אתא קרית אליצור - טבעון קרית הפועל

 שעה 07/03/18 רביעי יום - 17 מחזור שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

 18:30 . 20:30 אתא קרית אליצור - מעיינות/גלבוע הפועל
 18:30 . 19:00 טבעון קרית הפועל - חיפה מכבי

 19:00 . 20:00 צפת עליון גליל הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 19:00 . 20:30 מוצקין קרית מכבי - יעקב זכרון מכבי

 19:30 . 20:00 ירדן תבור גליל הפועל - אשר מטה הפועל
 19:00 . 19:30 כרמל חיפה מכבי - הכרמל חוף הפועל
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 שעה 14/03/18 רביעי יום - 18 מחזור שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

 20:30 . 19:00 מעיינות/גלבוע הפועל - כרמל חיפה מכבי
 19:30 . 19:30 הכרמל חוף הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 20:00 . 19:00 אשר מטה הפועל - מוצקין קרית מכבי

 20:30 . 19:00 יעקב זכרון מכבי - צפת עליון גליל הפועל
 20:00 . 18:30 יזרעאל עמק הפועל - טבעון קרית הפועל
 19:00 . 18:30 חיפה מכבי - אתא קרית אליצור

 שעה 21/03/18 רביעי יום - 19 מחזור שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

 19:00 . 20:30 חיפה מכבי - מעיינות/גלבוע הפועל
 18:30 . 20:00 אתא קרית ליצורא - יזרעאל עמק הפועל
 18:30 . 20:30 טבעון קרית הפועל - יעקב זכרון מכבי

 19:00 . 20:00 צפת עליון גליל הפועל - אשר מטה הפועל
 19:00 . 19:30 מוצקין קרית מכבי - הכרמל חוף הפועל
 19:30 . 19:00 ירדן תבור גליל הפועל - כרמל חיפה מכבי

 שעה 08/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

 20:30 . 19:30 מעיינות/גלבוע הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 19:00 . 19:00 כרמל חיפה מכבי - מוצקין קרית מכבי

 19:30 . 19:00 הכרמל חוף הפועל - צפת עליון גליל הפועל
 20:00 . 18:30 אשר מטה הפועל - טבעון קרית הפועל
 20:30 . 18:30 יעקב זכרון מכבי - אתא קרית אליצור

 20:00 . 19:00 יזרעאל עמק הפועל - חיפה מכבי
 שעה 12/04/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

 20:00 . 20:30 יזרעאל עמק הפועל - מעיינות/גלבוע הפועל
 20:00 . 20:30 חיפה מכבי - יעקב זכרון מכבי

 20:00 . 20:00 אתא קרית אליצור - אשר מטה הפועל
 20:00 . 19:30 טבעון קרית הפועל - הכרמל חוף הפועל
 20:00 . 19:00 צפת עליון גליל הפועל - כרמל חיפה מכבי

 20:00 . 19:30 מוצקין קרית מכבי - ירדן תבור גליל הפועל
 שעה 15/04/18 ראשון םיו - 22 מחזור שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

 20:30 . 19:00 מעיינות/גלבוע הפועל - מוצקין קרית מכבי
 19:30 . 19:00 ירד תבור גליל הפועל - צפת עליון גליל הפועל
 19:00 . 18:30 כרמל חיפה מכבי - טבעון קרית הפועל
 19:30 . 18:30 הכרמל חוף הפועל - אתא קרית אליצור

 20:00 . 19:00 ראש מטה הפועל - חיפה מכבי
 20:30 . 20:00 יעקב זכרון מכבי - יזרעאל עמק הפועל
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 שרון לאומית ב נערים 202 ליגה
 שעה 24/01/18 רביעי יום - 12 מחזור שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

 19:30 . 19:00 מרכז נתניה.ע אליצור - השרון לב הפועל
 19:00 . 19:00 חנה פרדס מכבי - יורם חדרה מכבי
 20:00 . 20:30 צורן קדימה מכבי - השרון הוד מכבי

 19:00 . 20:00 סבא כפר הפועל - אריק השרון רמת. ס.א
 18:00 . 18:30 יונה כפר ביתר - רעננה מכבי

 18:00 . 19:00 חפר עמק הפועל - הרצליה בני
 שעה 31/01/18 רביעי יום - 13 מחזור שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

 20:00 . 19:30 חפר עמק הפועל - מרכז נתניה.ע אליצור
 19:00 . 18:00 הרצליה בני - יונה כפר ביתר

 18:30 . 19:00 רעננה מכבי - סבא כפר הפועל
 20:00 . 20:00 אריק השרון רמת. ס.א - צורן קדימה מכבי
 20:30 . 19:00 השרון הוד מכבי - חנה פרדס מכבי

 19:00 . 19:00 יורם חדרה מכבי - השרון לב הפועל
 שעה 07/02/18 רביעי יום - 14 מחזור שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

 19:30 . 19:00 מרכז נתניה.ע אליצור - יורם חדרה מכבי
 19:00 . 20:30 השרון לב הפועל - השרון הוד מכבי

 19:00 . 20:00 חנה פרדס מכבי - אריק השרון רמת. ס.א
 20:00 . 18:30 צורן קדימה מכבי - רעננה מכבי

 19:00 . 19:00 סבא כפר הפועל - הרצליה בני
 18:00 . 20:00 יונה כפר ביתר - חפר עמק הפועל

 שעה 14/02/18 רביעי יום - 15 מחזור שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

 18:00 . 19:30 יונה כפר ביתר - מרכז נתניה.ע אליצור
 20:00 . 19:00 חפר עמק הפועל - סבא כפר הפועל
 19:00 . 20:00 הרצליה בני - צורן קדימה מכבי
 18:30 . 19:00 רעננה מכבי - חנה פרדס מכבי

 20:00 . 19:00 אריק השרון רמת. ס.א - השרון לב הפועל
 20:30 . 19:00 השרון הוד מכבי - יורם חדרה מכבי

 שעה 21/02/18 רביעי יום - 16 חזורמ שעה 22/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

 19:30 . 20:30 מרכז נתניה.ע אליצור - השרון הוד מכבי
 19:00 . 20:00 יורם חדרה מכבי - אריק השרון רמת. ס.א

 19:00 . 18:30 השרון לב הפועל - רעננה מכבי
 19:00 . 19:00 חנה פרדס מכבי - הרצליה בני

 20:00 . 20:00 צורן קדימה מכבי - חפר עמק הפועל
 19:00 . 18:00 סבא כפר הפועל - יונה כפר ביתר

 שעה 07/03/18 רביעי יום - 17 מחזור שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

 19:00 . 19:30 סבא כפר הפועל - מרכז נתניה.ע אליצור
 18:00 . 20:00 יונה כפר ביתר - צורן קדימה מכבי
 20:00 . 19:00 חפר עמק הפועל - חנה פרדס מכבי

 19:00 . 19:00 הרצליה בני - השרון לב הפועל
 18:30 . 19:00 רעננה מכבי - יורם חדרה מכבי
 20:00 . 20:30 אריק השרון רמת. ס.א - השרון הוד מכבי
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 שעה 14/03/18 רביעי יום - 18 מחזור שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

 19:30 . 20:00 מרכז נתניה.ע אליצור - אריק השרון רמת. ס.א
 20:30 . 18:30 השרון הוד מכבי - רעננה מכבי

 19:00 . 19:00 יורם חדרה מכבי - הרצליה בני
 19:00 . 20:00 השרון לב הפועל - חפר עמק הפועל
 19:00 . 18:00 חנה פרדס מכבי - יונה כפר ביתר

 20:00 . 19:00 צורן קדימה מכבי - סבא כפר הפועל
 שעה 21/03/18 רביעי יום - 19 מחזור שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

 20:00 . 19:30 צורן קדימה מכבי - מרכז נתניה.ע אליצור
 19:00 . 19:00 סבא כפר הפועל - חנה פרדס מכבי

 18:00 . 19:00 יונה כפר ביתר - השרון לב הפועל
 20:00 . 19:00 חפר עמק הפועל - יורם חדרה מכבי

 19:00 . 20:30 הרצליה בני - השרון הוד בימכ
 18:30 . 20:00 רעננה מכבי - אריק השרון רמת. ס.א

 שעה 08/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

 19:30 . 18:30 מרכז נתניה.ע אליצור - רעננה מכבי
 20:00 . 19:00 אריק השרון רמת. ס.א - הרצליה בני
 20:30 . 20:00 השרון הוד מכבי - חפר עמק ועלהפ

 19:00 . 18:00 יורם חדרה מכבי - יונה כפר ביתר
 19:00 . 19:00 השרון לב הפועל - סבא כפר הפועל
 19:00 . 20:00 חנה פרדס מכבי - צורן קדימה מכבי

 שעה 12/04/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

 20:00 . 19:30 חנה פרדס מכבי - מרכז נתניה.ע וראליצ
 20:00 . 19:00 צורן קדימה מכבי - השרון לב הפועל
 20:00 . 19:00 סבא כפר הפועל - יורם חדרה מכבי
 20:00 . 20:30 יונה כפר ביתר - השרון הוד מכבי

 20:00 . 20:00 חפר עמק הפועל - אריק השרון רמת. ס.א
 20:00 . 18:30 רצליהה בני - רעננה מכבי

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

 19:30 . 19:00 מרכז נתניה.ע אליצור - הרצליה בני
 18:30 . 18:00 רעננה מכבי - חפר עמק הפועל
 20:00 . 18:00 אריק השרון רמת. ס.א - יונה כפר ביתר

 20:30 . 19:00 השרון הוד מכבי - סבא כפר הפועל
 19:00 . 20:00 יורם חדרה מכבי - צורן קדימה מכבי
 19:00 . 19:00 השרון לב הפועל - חנה פרדס מכבי
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 מרכז לאומית' ב נערים 203 ליגה
 שעה 24/01/18 רביעי יום - 14 מחזור שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - צ"ראשל שקד מכבי
 18:30 . 18:30 חולון רן הפועל - ג"ר בליך עירוני
 19:00 . 19:00 אונו קרית עירוני - גבעתיים ג"ר  הפועל
 20:30 . 18:30 אביב תל הפועל - מודיעין עצמה
 18:30 . 20:30 שמואל גבעת אליצור - חרוב ציונה נס הפועל
 18:30 . 19:00 אביב תל מכבי - מודיעין חבל הפועל
 19:00 . 19:30 ניב העין ראש עירוני - תקוה פתח מכבי

 שעה 31/01/18 רביעי יום - 15 מחזור שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

  .  ניב העין ראש עירוני - חופשית
 19:30 . 18:30 תקוה פתח מכבי - אביב תל מכבי

 19:30 . 18:30 מודיעין חבל הפועל - שמואל גבעת אליצור
 20:30 . 20:30 חרוב ציונה נס להפוע - אביב תל הפועל
 18:30 . 19:00 מודיעין עצמה - אונו קרית עירוני
 19:00 . 18:30 גבעתיים ג"ר  הפועל - חולון רן הפועל
 18:30 . 18:30 ג"ר בליך עירוני - צ"ראשל שקד מכבי

 שעה 07/02/18 רביעי יום - 16 מחזור שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - ג"ר יךבל עירוני
 18:30 . 19:00 צ"ראשל שקד מכבי - גבעתיים ג"ר  הפועל
 18:30 . 18:30 חולון רן הפועל - מודיעין עצמה
 19:00 . 20:30 אונו קרית עירוני - חרוב ציונה נס הפועל
 20:30 . 19:00 אביב תל הפועל - מודיעין חבל הפועל
 18:30 . 19:30 שמואל גבעת אליצור - תקוה פתח מכבי

 18:30 . 19:00 אביב תל מכבי - ניב העין ראש עירוני
 שעה 14/02/18 רביעי יום - 17 מחזור שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

  .  אביב תל מכבי - חופשית
 19:30 . 18:30 ניב העין ראש עירוני - שמואל גבעת אליצור
 19:30 . 20:30 תקוה פתח מכבי - אביב תל הפועל
 19:00 . 19:00 מודיעין חבל הפועל - אונו קרית עירוני
 20:30 . 18:30 חרוב ציונה נס הפועל - חולון רן הפועל
 18:30 . 18:30 מודיעין עצמה - צ"ראשל שקד מכבי

 19:00 . 18:30 גבעתיים ג"ר  הפועל - ג"ר בליך עירוני
 שעה 21/02/18 ביעיר יום - 18 מחזור שעה 22/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - גבעתיים ג"ר  הפועל
 18:30 . 18:30 ג"ר בליך עירוני - מודיעין עצמה
 18:30 . 20:30 צ"ראשל שקד מכבי - חרוב ציונה נס הפועל
 18:30 . 19:00 חולון רן הפועל - מודיעין חבל הפועל
 19:00 . 19:30 אונו קרית עירוני - תקוה פתח מכבי

 20:30 . 19:00 אביב תל הפועל - ניב העין ראש עירוני
 18:30 . 19:30 שמואל גבעת אליצור - אביב תל מכבי
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 שעה 25/02/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

  .  שמואל גבעת אליצור - חופשית
 18:30 . 20:30 אביב תל מכבי - אביב תל הפועל
 19:00 . 19:00 ניב העין ראש עירוני - ואונ קרית עירוני
 19:30 . 18:30 תקוה פתח מכבי - חולון רן הפועל
 19:00 . 18:30 מודיעין חבל הפועל - צ"ראשל שקד מכבי

 20:30 . 18:30 חרוב ציונה נס הפועל - ג"ר בליך עירוני
 18:30 . 19:00 מודיעין עצמה - גבעתיים ג"ר  הפועל

 שעה 07/03/18 רביעי יום - 20 מחזור שעה 06/12/17 עירבי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - מודיעין עצמה
 19:00 . 20:30 גבעתיים ג"ר  הפועל - חרוב ציונה נס הפועל
 18:30 . 19:00 ג"ר בליך עירוני - מודיעין חבל הפועל
 18:30 . 19:30 צ"ראשל שקד מכבי - תקוה פתח מכבי

 18:30 . 19:00 חולון רן ועלהפ - ניב העין ראש עירוני
 20:00 . 18:30 אונו קרית עירוני - אביב תל מכבי

 20:30 . 18:30 אביב תל הפועל - שמואל גבעת אליצור
 שעה 14/03/18 רביעי יום - 21 מחזור שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

  .  אביב תל הפועל - חופשית
 18:30 . 19:30 לשמוא גבעת אליצור - אונו קרית עירוני
 20:30 . 18:30 אביב תל מכבי - חולון רן הפועל
 19:00 . 18:30 ניב העין ראש עירוני - צ"ראשל שקד מכבי

 19:30 . 18:30 תקוה פתח מכבי - ג"ר בליך עירוני
 19:00 . 19:00 מודיעין חבל הפועל - גבעתיים ג"ר  הפועל
 18:30 . 18:30 חרוב ציונה נס הפועל - מודיעין עצמה

 שעה 21/03/18 רביעי יום - 22 מחזור שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - חרוב ציונה נס הפועל
 18:30 . 19:00 מודיעין עצמה - מודיעין חבל הפועל
 19:00 . 19:30 גבעתיים ג"ר  הפועל - תקוה פתח מכבי

 18:30 . 19:00 ג"ר בליך עירוני - ניב העין ראש עירוני
 18:30 . 18:30 צ"ראשל שקד מכבי - אביב תל מכבי

 20:00 . 18:30 חולון רן הפועל - שמואל גבעת אליצור
 20:00 . 20:30 אונו קרית עירוני - אביב תל הפועל

 שעה 28/03/18 רביעי יום - 23 מחזור שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

  .  אונו קרית עירוני - חופשית
 20:30 . 18:30 אביב תל הפועל - חולון רן להפוע
 18:30 . 19:30 שמואל גבעת אליצור - צ"ראשל שקד מכבי

 18:30 . 18:30 אביב תל מכבי - ג"ר בליך עירוני
 19:00 . 19:00 ניב העין ראש עירוני - גבעתיים ג"ר  הפועל
 19:30 . 18:30 תקוה פתח מכבי - מודיעין עצמה
 19:00 . 20:30 מודיעין חבל הפועל - ובחר ציונה נס הפועל
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 שעה 08/04/18 ראשון יום - 24 מחזור שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - מודיעין חבל הפועל
 18:30 . 19:30 חרוב ציונה נס הפועל - תקוה פתח מכבי

 18:30 . 19:00 מודיעין עצמה - ניב העין ראש עירוני
 19:00 . 18:30 גבעתיים ג"ר  הפועל - אביב תל מכבי

 19:30 . 18:30 ג"ר בליך עירוני - שמואל גבעת אליצור
 18:30 . 20:30 צ"ראשל שקד מכבי - אביב תל הפועל
 18:30 . 19:00 חולון רן הפועל - אונו קרית עירוני

 שעה 12/04/18 חמישי יום - 25 מחזור שעה 14/01/18 ראשון יום - 12 מחזור

  .  חולון רן הפועל - שיתחופ
 20:00 . 18:30 אונו קרית עירוני - צ"ראשל שקד מכבי

 20:30 . 18:30 אביב תל הפועל - ג"ר בליך עירוני
 20:00 . 19:30 שמואל גבעת אליצור - גבעתיים ג"ר  הפועל
 20:00 . 18:30 אביב תל מכבי - מודיעין עצמה
 20:00 . 20:30 ניב ןהעי ראש עירוני - חרוב ציונה נס הפועל
 20:00 . 19:00 תקוה פתח מכבי - מודיעין חבל הפועל

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 26 מחזור שעה 17/01/18 רביעי יום - 13 מחזור

  .  חופשית - תקוה פתח מכבי
 19:00 . 19:00 מודיעין חבל הפועל - ניב העין ראש עירוני
 20:30 . 18:30 חרוב ציונה נס הפועל - אביב תל מכבי

 19:30 . 18:30 מודיעין עצמה - שמואל גבעת אליצור
 19:00 . 20:30 גבעתיים ג"ר  הפועל - אביב תל הפועל
 18:30 . 19:00 ג"ר בליך עירוני - אונו קרית עירוני
 18:30 . 18:30 צ"ראשל שקד מכבי - חולון רן הפועל
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 דרום לאומית' ב נערים 204 ליגה
 שעה 24/01/18 רביעי יום - 14 מחזור שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - ירושלים  הפועל
 20:00 . 19:30 יבנה גן מכבי - רחובות שלומי מכבי
 18:00 . 20:30 אשקלון. ס.א - ורד צ"ראשל מכבי

 18:30 . 20:30 מגינים מודיעין עצמה - חצב ציונה נס הפועל
 18:30 . 19:00 ש"ב/שבע באר הפועל - אשדוד מכבי

 20:30 . 19:00 אפרת עציון.ג אליצור - ברנר הפועל
 20:30 . 18:00 יבנה גן הפועל - יבנה אליצור

 שעה 31/01/18 רביעי יום - 15 מחזור שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

  .  יבנה גן הפועל - חופשית
 18:00 . 20:30 יבנה אליצור - אפרת עציון.ג אליצור
 19:00 . 18:30 ברנר הפועל - ש"ב/שבע באר הפועל
 19:00 . 18:30 אשדוד מכבי - מגינים מודיעין עצמה

 20:30 . 18:00 חצב ציונה נס הפועל - אשקלון. ס.א
 20:30 . 20:00 ורד צ"ראשל מכבי - יבנה גן מכבי

 19:30 . 19:00 רחובות שלומי מכבי - ירושלים  הפועל
 שעה 07/02/18 רביעי יום - 16 מחזור שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - רחובות שלומי מכבי
 19:00 . 20:30 ירושלים  הפועל - ורד צ"ראשל מכבי

 20:00 . 20:30 יבנה גן מכבי - חצב ציונה נס הפועל
 18:00 . 19:00 אשקלון. ס.א - אשדוד מכבי

 18:30 . 19:00 גיניםמ מודיעין עצמה - ברנר הפועל
 18:30 . 18:00 ש"ב/שבע באר הפועל - יבנה אליצור
 20:30 . 20:30 אפרת עציון.ג אליצור - יבנה גן הפועל

 שעה 14/02/18 רביעי יום - 17 מחזור שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

  .  אפרת עציון.ג אליצור - חופשית
 20:30 . 18:30 יבנה גן הפועל - ש"ב/שבע באר הפועל
 18:00 . 18:30 יבנה אליצור - מגינים מודיעין עצמה

 19:00 . 18:00 ברנר הפועל - אשקלון. ס.א
 19:00 . 20:00 אשדוד מכבי - יבנה גן מכבי

 20:30 . 19:00 חצב ציונה נס הפועל - ירושלים  הפועל
 20:30 . 19:30 ורד צ"ראשל מכבי - רחובות שלומי מכבי

 שעה 21/02/18 רביעי יום - 18 מחזור שעה 22/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - ורד צ"ראשל מכבי
 19:30 . 20:30 רחובות שלומי מכבי - חצב ציונה נס הפועל
 19:00 . 19:00 ירושלים  הפועל - אשדוד מכבי

 20:00 . 19:00 יבנה גן מכבי - ברנר הפועל
 18:00 . 18:00 אשקלון. ס.א - יבנה אליצור
 18:30 . 20:30 מגינים מודיעין עצמה - יבנה גן הפועל
 18:30 . 20:30 ש"ב/שבע באר הפועל - אפרת עציון.ג אליצור
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 שעה 25/02/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

  .  ש"ב/שבע באר הפועל - חופשית
 20:30 . 18:30 אפרת ציוןע.ג אליצור - מגינים מודיעין עצמה

 20:30 . 18:00 יבנה גן הפועל - אשקלון. ס.א
 18:00 . 20:00 יבנה אליצור - יבנה גן מכבי

 19:00 . 19:00 ברנר הפועל - ירושלים  הפועל
 19:00 . 19:30 אשדוד מכבי - רחובות שלומי מכבי
 20:30 . 20:30 חצב ציונה נס הפועל - ורד צ"ראשל מכבי

 שעה 07/03/18 רביעי יום - 20 מחזור שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - חצב ציונה נס הפועל
 20:30 . 19:00 ורד צ"ראשל מכבי - אשדוד מכבי

 18:00 . 19:00 רחובות שלומי מכבי - ברנר הפועל
 19:00 . 18:00 ירושלים  הפועל - יבנה אליצור
 20:00 . 20:30 בנהי גן מכבי - יבנה גן הפועל
 20:00 . 20:30 אשקלון. ס.א - אפרת עציון.ג אליצור
 18:30 . 18:30 מגינים מודיעין עצמה - ש"ב/שבע באר הפועל

 שעה 14/03/18 רביעי יום - 21 מחזור שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

  .  מגינים מודיעין עצמה - חופשית
 18:30 . 18:00 ש"ב/שבע באר הפועל - אשקלון. ס.א

 20:30 . 20:00 אפרת עציון.ג אליצור - יבנה גן מכבי
 18:30 . 19:00 יבנה גן הפועל - ירושלים  הפועל
 18:00 . 19:30 יבנה אליצור - רחובות שלומי מכבי
 19:00 . 20:30 ברנר הפועל - ורד צ"ראשל מכבי

 19:00 . 20:30 אשדוד מכבי - חצב ציונה נס הפועל
 שעה 21/03/18 רביעי יום - 22 מחזור שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - אשדוד מכבי
 20:30 . 19:00 חצב ציונה נס הפועל - ברנר הפועל
 20:30 . 18:00 ורד צ"ראשל מכבי - יבנה אליצור
 18:00 . 20:30 רחובות שלומי מכבי - יבנה גן הפועל
 19:00 . 18:30 ירושלים  להפוע - אפרת עציון.ג אליצור
 20:00 . 18:30 יבנה גן מכבי - ש"ב/שבע באר הפועל
 18:00 . 18:30 אשקלון. ס.א - מגינים מודיעין עצמה

 שעה 28/03/18 רביעי יום - 23 מחזור שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

  .  אשקלון. ס.א - חופשית
 18:30 . 20:00 מגינים מודיעין עצמה - יבנה גן מכבי

 18:30 . 19:00 ש"ב/שבע באר הפועל - ירושלים  הפועל
 20:30 . 19:30 אפרת עציון.ג אליצור - רחובות שלומי מכבי
 20:30 . 20:30 יבנה גן הפועל - ורד צ"ראשל מכבי

 18:00 . 20:30 יבנה אליצור - חצב ציונה נס הפועל
 19:00 . 19:00 ברנר הפועל - אשדוד מכבי
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 שעה 08/04/18 ראשון יום - 24 מחזור שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 חזורמ

  .  חופשית - ברנר הפועל
 19:00 . 18:00 אשדוד מכבי - יבנה אליצור
 20:30 . 20:30 חצב ציונה נס הפועל - יבנה גן הפועל
 20:30 . 20:30 ורד צ"ראשל מכבי - אפרת עציון.ג אליצור
 19:30 . 18:30 רחובות שלומי מכבי - ש"ב/שבע באר הפועל
 19:00 . 18:30 ירושלים  הפועל - מגינים מודיעין עצמה

 20:00 . 18:00 יבנה גן מכבי - אשקלון. ס.א
 שעה 12/04/18 חמישי יום - 25 מחזור שעה 14/01/18 ראשון יום - 12 מחזור

  .  יבנה גן מכבי - חופשית
 20:00 . 19:00 אשקלון. ס.א - ירושלים  הפועל
 20:00 . 19:30 מגינים מודיעין עצמה - רחובות שלומי מכבי
 20:00 . 20:30 ש"ב/שבע באר הפועל - ורד צ"ראשל מכבי

 20:30 . 20:30 אפרת עציון.ג אליצור - חצב ציונה נס הפועל
 20:30 . 19:00 יבנה גן הפועל - אשדוד מכבי

 20:00 . 19:00 יבנה אליצור - ברנר הפועל
 שעה 15/04/18 ראשון יום - 26 מחזור שעה 17/01/18 רביעי יום - 13 חזורמ

  .  חופשית - יבנה אליצור
 19:00 . 20:30 ברנר הפועל - יבנה גן הפועל
 19:00 . 18:30 אשדוד מכבי - אפרת עציון.ג אליצור
 20:30 . 18:30 חצב ציונה נס הפועל - ש"ב/שבע באר הפועל
 20:30 . 18:30 ורד צ"ראשל מכבי - םמגיני מודיעין עצמה

 19:30 . 18:00 רחובות שלומי מכבי - אשקלון. ס.א
 19:00 . 20:00 ירושלים  הפועל - יבנה גן מכבי
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 אליפות המדינה  -נערים ב' לאומית 

 02/05/18יום רביעי  29/04/18יום ראשון גמר:  רבע

 לאומית שרון 2מקום  –לאומית צפון  1מקום  .1

 לאומית צפון 2מקום  –לאומית שרון  1 מקום .2

 לאומית דרום 2מקום  –לאומית מרכז  1מקום  .3

 לאומית מרכז 1מקום  –לאומית דרום  2מקום  .4

                                                  

 09/05/18יום רביעי            06/05/18יום ראשון חצי גמר: 

 2מנצח משחק  -1. מנצח משחק 5

 4מנצח משחק -3מנצח משחק .  6

 

 16/05/18יום רביעי       13/05/18גמר: יום ראשון 

 14מנצח משחק  -13מנצח משחק .7

 המשחקים, בשלב הגמר סל, ייערכו בשיטת המפסיד יוצא.

המשחקים ייערכו בשיטת הטוב משני המשחקים )עפ"י הפרשים( כשהקבוצה הבכירה בדירוג הליגה 
דה ושתי הקבוצות באותו דירוג, תארח הקבוצה מצד ימין את המשחק תארח את המשחק השני.במי

 הראשון.

 

  המשחקים ייערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצחת, בסיכום שני המשחקים, תוכרז כמנצחת
 בסדרה.

 

  המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר בסיכום שני
יכום שני המשחקים, תשוחק הארכה במשחק השני בין שתי המשחקים. היו ההפרשים זהים בס

הקבוצות עד להכרעה. הסתיים אחד המשחקים בשיוויון, לא תשוחק הארכה והמנצחת במשחק 
 האחר תוכרז כמנצחת.
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 צפון' ב נערים 205 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 10 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 20:30 . 19:30 דדו גלבוע הפועל - כרמיאל הישגי
 20:30 . 18:00 מערב  גלבוע הפועל - תבור כפר ירדן הפועל
 18:30 . 19:00 צעירים עליון.ג הפועל - מזרח  גלבוע הפועל
 18:30 . 18:00 טבריה עירוני.כ.מ - תבור ירדן הפועל
 20:30 . 18:00 מרכז  גלבוע הפועל - כרום אל ד'מג הפועל

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 11 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 20:30 . 20:30 מרכז  גלבוע הפועל - דדו גלבוע הפועל
 18:00 . 18:30 כרום אל ד'מג הפועל - טבריה עירוני.כ.מ

 18:00 . 18:30 תבור ירדן הפועל - צעירים עליון.ג הפועל
 19:00 . 20:30 מזרח  גלבוע הפועל - מערב  גלבוע הפועל
 18:00 . 19:30 תבור כפר ירדן הפועל - כרמיאל הישגי

 שעה 25/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 20:30 . 18:00 דדו גלבוע הפועל - תבור כפר ירדן הפועל
 19:30 . 19:00 כרמיאל הישגי - מזרח  גלבוע הפועל
 20:30 . 18:00 מערב  גלבוע עלהפו - תבור ירדן הפועל
 18:30 . 18:00 צעירים עליון.ג הפועל - כרום אל ד'מג הפועל
 18:30 . 20:30 טבריה עירוני.כ.מ - מרכז  גלבוע הפועל

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 18:30 . 20:30 טבריה עירוני.כ.מ - דדו גלבוע הפועל
 20:30 . 18:30 מרכז  גלבוע הפועל - צעירים עליון.ג הפועל
 18:00 . 20:30 כרום אל ד'מג הפועל - מערב  גלבוע הפועל
 18:00 . 19:30 תבור ירדן הפועל - כרמיאל הישגי
 19:00 . 18:00 מזרח  גלבוע הפועל - תבור כפר ירדן הפועל

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 20:30 . 19:00 דדו גלבוע הפועל - מזרח  גלבוע הפועל
 18:00 . 18:00 תבור כפר ירדן הפועל - תבור ירדן הפועל
 19:30 . 18:00 כרמיאל הישגי - כרום אל ד'מג הפועל
 20:30 . 20:30 מערב  גלבוע הפועל - מרכז  גלבוע הפועל

 18:30 . 18:30 צעירים עליון.ג הפועל - טבריה עירוני.כ.מ
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 שעה 18/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 18:30 . 20:30 צעירים עליון.ג הפועל - דדו גלבוע הפועל
 18:30 . 20:30 טבריה עירוני.כ.מ - מערב  גלבוע הפועל
 20:30 . 19:30 מרכז  גלבוע הפועל - כרמיאל הישגי
 18:00 . 18:00 כרום אל ד'מג הפועל - תבור כפר ירדן הפועל
 18:00 . 19:00 תבור ירדן הפועל - מזרח  גלבוע הפועל

 שעה 08/04/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 20:30 . 18:00 דדו גלבוע הפועל - תבור ירדן הפועל
 19:00 . 18:00 מזרח  בועגל הפועל - כרום אל ד'מג הפועל
 18:00 . 20:30 תבור כפר ירדן הפועל - מרכז  גלבוע הפועל

 19:30 . 18:30 כרמיאל הישגי - טבריה עירוני.כ.מ
 20:30 . 18:30 מערב  גלבוע הפועל - צעירים עליון.ג הפועל

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 20:30 . 20:30 מערב  גלבוע הפועל - דדו גלבוע להפוע
 18:30 . 20:30 צעירים עליון.ג הפועל - כרמיאל הישגי
 18:30 . 18:00 טבריה עירוני.כ.מ - תבור כפר ירדן הפועל
 20:30 . 19:00 מרכז  גלבוע הפועל - מזרח  גלבוע הפועל
 18:00 . 18:00 כרום אל ד'מג הפועל - תבור ירדן הפועל

 שעה 22/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 20:30 . 18:00 דדו גלבוע הפועל - כרום אל ד'מג הפועל
 18:00 . 20:30 תבור ירדן הפועל - מרכז  גלבוע הפועל

 19:00 . 18:30 מזרח  גלבוע הפועל - טבריה עירוני.כ.מ
 18:00 . 18:30 תבור כפר דןיר הפועל - צעירים עליון.ג הפועל
 19:30 . 20:30 כרמיאל הישגי - מערב  גלבוע הפועל
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 עמקים-ב נערים 206 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 10 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 20:00 . 18:30 נהלל יזרעאל  הפועל - שלום אתא קרית אליצור
 19:30 . 18:30 העמק מגדל הפועל - נופית זבולון הפועל
 18:00 . 18:00 צעירים משגב הפועל - מגידו הפועל
 18:00 . 20:30 יוקנעם הפועל - גבת/יזרעאל עמק הפועל
 18:00 . 20:00 טבעון מרנין הפועל - שמשית יזרעאל.ע הפועל

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 11 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 18:00 . 20:00 טבעון מרנין הפועל - נהלל זרעאלי  הפועל
 20:00 . 18:00 שמשית יזרעאל.ע הפועל - יוקנעם הפועל
 20:30 . 18:00 גבת/יזרעאל עמק הפועל - צעירים משגב הפועל
 18:00 . 19:30 מגידו הפועל - העמק מגדל הפועל
 18:30 . 18:30 נופית זבולון הפועל - שלום אתא קרית אליצור

 שעה 25/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  חזורמ

 20:00 . 18:30 נהלל יזרעאל  הפועל - נופית זבולון הפועל
 18:30 . 18:00 שלום אתא קרית אליצור - מגידו הפועל
 19:30 . 20:30 העמק מגדל הפועל - גבת/יזרעאל עמק הפועל
 18:00 . 20:00 צעירים משגב הפועל - שמשית יזרעאל.ע הפועל
 18:00 . 18:00 יוקנעם הפועל - טבעון מרנין הפועל

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 18:00 . 20:00 יוקנעם הפועל - נהלל יזרעאל  הפועל
 18:00 . 18:00 טבעון מרנין הפועל - צעירים משגב הפועל
 20:00 . 19:30 שמשית יזרעאל.ע הפועל - העמק מגדל הפועל
 20:30 . 18:30 גב/יזרעאל עמק הפועל- שלום אתא קרית אליצור
 18:00 . 18:30 מגידו הפועל - נופית זבולון הפועל

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 20:00 . 18:00 נהלל יזרעאל  הפועל - מגידו הפועל
 18:30 . 20:30 נופית זבולון הפועל - גבת/יזרעאל עמק הפועל
 18:30 . 20:00 שלו אתא קרית אליצור-שמשית יזרעאל.ע הפועל
 19:30 . 18:00 העמק מגדל הפועל - טבעון מרנין הפועל
 18:00 . 18:00 צעירים משגב הפועל - יוקנעם הפועל
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 שעה 18/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 20:00 . 20:00 צעירים משגב הפועל - נהלל יזרעאל  הפועל
 18:00 . 19:30 יוקנעם הפועל - העמק מגדל הפועל
 18:00 . 18:30 טבעון מרנין הפועל - שלום אתא קרית אליצור
 20:00 . 18:30 שמשית יזרעאל.ע הפועל - נופית זבולון הפועל
 20:30 . 18:00 גבת/יזרעאל עמק הפועל - מגידו להפוע

 שעה 08/04/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 20:00 . 20:30 נהלל יזרעאל  הפועל - גבת/יזרעאל עמק הפועל
 18:00 . 20:00 מגידו הפועל - שמשית יזרעאל.ע הפועל
 18:30 . 18:00 ופיתנ זבולון הפועל - טבעון מרנין הפועל
 18:30 . 18:00 שלום אתא קרית אליצור - יוקנעם הפועל
 19:30 . 20:00 העמק מגדל הפועל - צעירים משגב הפועל

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 19:30 . 20:00 העמק מגדל הפועל - נהלל יזרעאל  הפועל
 20:00 . 18:30 צעירים משגב הפועל - שלום תאא קרית אליצור
 18:00 . 18:30 יוקנעם הפועל - נופית זבולון הפועל
 18:00 . 18:00 טבעון מרנין הפועל - מגידו הפועל
 20:00 . 20:30 שמשי יזרעאל.ע הפועל-גבת/יזרעאל עמק הפועל

 שעה 22/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 20:00 . 20:00 נהלל יזרעאל  הפועל - שמשית יזרעאל.ע הפועל
 20:30 . 18:00 גבת/יזרעאל עמק הפועל - טבעון מרנין הפועל
 18:00 . 18:30 מגידו הפועל - יוקנעם הפועל
 18:30 . 20:00 נופית זבולון הפועל - צעירים משגב הפועל
 18:30 . 19:30 שלום אתא קרית אליצור - העמק מגדל הפועל
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 חיפה' ב נערים 207 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 10 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 20:00 . 19:00 אלון/אשר מטה הפועל - מתנס  ים קרית  מכבי
 19:30 . 18:30 מירב-הכרמל חוף הפועל - חיים קרית מכבי

 18:00 . 19:00 ביאליק קרית מכבי - ח"ק/חיפה הפועל
 19:00 . 19:30 בק חיפה  הפועל - נהריה הפועל
 18:30 . 19:30 נשר הפועל - הכרמל טירת הפועל

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 11 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 18:00 . 20:00 נשר הפועל - אלון/אשר מטה הפועל
 19:30 . 19:00 הכרמל טירת הפועל - בק חיפה  הפועל
 19:30 . 18:00 נהריה הפועל - ביאליק קרית מכבי

 19:00 . 19:30 ח"ק/חיפה הפועל - מירב-הכרמל חוף הפועל
 18:30 . 19:00 חיים קרית מכבי - מתנס  ים קרית  מכבי

 שעה 25/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 20:00 . 18:30 אלון/אשר מטה הפועל - חיים קרית מכבי
 19:00 . 19:00 מתנס  ים קרית  מכבי - ח"ק/חיפה הפועל
 19:30 . 19:30 מירב-הכרמל חוף הפועל - נהריה הפועל
 18:00 . 19:30 ביאליק קרית מכבי - הכרמל טירת הפועל
 19:00 . 18:00 בק חיפה  הפועל - נשר הפועל

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 13 זורמח שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 20:30 . 20:00 בק חיפה  הפועל - אלון/אשר מטה הפועל
 18:00 . 18:00 נשר הפועל - ביאליק קרית מכבי

 19:30 . 19:30 הכרמל טירת הפועל - מירב-הכרמל חוף הפועל
 19:30 . 19:00 נהריה הפועל - מתנס  ים קרית  מכבי
 19:00 . 18:30 ח"ק/יפהח הפועל - חיים קרית מכבי

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 20:00 . 19:00 אלון/אשר מטה הפועל - ח"ק/חיפה הפועל
 18:30 . 19:30 חיים קרית מכבי - נהריה הפועל
 19:00 . 19:30 מתנס  ים קרית  מכבי - הכרמל טירת הפועל
 19:30 . 18:00 מירב-הכרמל חוף עלהפו - נשר הפועל
 18:00 . 20:30 ביאליק קרית מכבי - בק חיפה  הפועל
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 שעה 18/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 18:00 . 20:00 ביאליק קרית מכבי - אלון/אשר מטה הפועל
 19:00 . 19:30 בק חיפה  הפועל - מירב-הכרמל חוף הפועל
 18:00 . 19:00 נשר הפועל - מתנס  ים קרית  מכבי
 19:30 . 18:30 הכרמל טירת הפועל - חיים קרית מכבי

 19:30 . 19:00 נהריה הפועל - ח"ק/חיפה הפועל
 שעה 08/04/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 20:00 . 19:30 אלון/אשר מטה הפועל - נהריה הפועל
 19:00 . 19:30 ח"ק/חיפה הפועל - הכרמל טירת הפועל
 18:30 . 18:00 חיים קרית מכבי - נשר הפועל
 19:00 . 19:00 מתנס  ים קרית  מכבי - בק חיפה  הפועל
 18:00 . 18:00 מירב-הכרמל חוף הפועל - ביאליק קרית מכבי

 שעה 15/04/18 וןראש יום - 17 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 18:00 . 20:00 מירב-הכרמל חוף הפועל- אלון/אשר מטה הפועל
 18:00 . 19:00 ביאליק קרית מכבי - מתנס  ים קרית  מכבי
 19:00 . 18:30 בק חיפה  הפועל - חיים קרית מכבי

 18:00 . 19:00 נשר הפועל - ח"ק/חיפה הפועל
 19:30 . 19:30 הכרמל טירת הפועל - נהריה הפועל

 שעה 22/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 20:00 . 19:30 אלון/אשר מטה הפועל - הכרמל טירת הפועל
 19:30 . 18:30 נהריה הפועל - נשר הפועל
 19:00 . 19:00 ח"ק/חיפה הפועל - בק חיפה  הפועל
 18:30 . 18:00 חיים קרית מכבי - ביאליק קרית מכבי

  ים קרית  מכבי - מירב-הכרמל חוף הפועל
 מתנס

19:30 . 19:00 
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 חדרה-ב נערים 208 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 10 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 19:30 . 19:30 נשרים חנה פרדס מכבי-חיים.ג/חפר עמק הפועל
 19:00 . 18:30 בקה מכבי - פחם אל אום מכבי
 19:30 . 19:30 מזרח חדרה מכבי - חדרה מכבי

 20:00 . 18:30 תפוז יהודה אבן ס.מ - עדה.ג בנימינה הפועל
 20:00 . 19:30 נילי יעקב זכרון מכבי - צפון נתניה אליצור

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 11 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 20:00 . 19:30 נילי יעקב וןזכר מכבי - נשרים חנה פרדס מכבי
 19:30 . 20:00 צפון נתניה אליצור - תפוז יהודה אבן ס.מ

 18:30 . 19:30 עדה.ג בנימינה הפועל - מזרח חדרה מכבי
 19:30 . 19:00 חדרה מכבי - בקה מכבי

 18:30 . 19:30 פחם אל אום מכבי - חיים.ג/חפר עמק הפועל
 שעה 25/02/18 ראשון יום - 12 מחזור השע 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 19:30 . 18:30 נשרים חנה פרדס מכבי - פחם אל אום מכבי
 19:30 . 19:30 חיים.ג/חפר עמק הפועל - חדרה מכבי

 19:00 . 18:30 בקה מכבי - עדה.ג בנימינה הפועל
 19:30 . 19:30 מזרח חדרה מכבי - צפון נתניה אליצור

 20:00 . 20:00 תפוז יהודה אבן ס.מ - נילי יעקב זכרון מכבי
 שעה 04/03/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 20:00 . 19:30 תפוז יהודה אבן ס.מ - נשרים חנה פרדס מכבי
 20:00 . 19:30 נילי יעקב זכרון מכבי - מזרח חדרה מכבי
 19:30 . 19:00 צפון נתניה אליצור - בקה מכבי

 18:30 . 19:30 עדה.ג בנימינה הפועל - חיים.ג/חפר עמק הפועל
 19:30 . 18:30 חדרה מכבי - פחם אל אום מכבי

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 19:30 . 19:30 נשרים חנה פרדס מכבי - חדרה מכבי
 18:30 . 18:30 פחם אל אום מכבי - עדה.ג בנימינה הפועל
 19:30 . 19:30 חיים.ג/חפר עמק הפועל - צפון נתניה אליצור

 19:00 . 20:00 בקה מכבי - נילי יעקב זכרון מכבי
 19:30 . 20:00 מזרח חדרה מכבי - תפוז יהודה אבן ס.מ
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 שעה 18/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 19:30 . 19:30 מזרח חדרה מכבי - נשרים חנה פרדס מכבי
 20:00 . 19:00 תפוז יהודה אבן ס.מ - בקה מכבי

 20:00 . 19:30 ניל יעקב זכרון מכבי - חיים.ג/חפר עמק הפועל
 19:30 . 18:30 צפון נתניה אליצור - פחם אל אום מכבי
 18:30 . 19:30 עדה.ג בנימינה הפועל - חדרה מכבי

 שעה 08/04/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 03/12/17 שוןרא יום - 7  מחזור

 19:30 . 18:30 נשרים חנה פרדס מכבי - עדה.ג בנימינה הפועל
 19:30 . 19:30 חדרה מכבי - צפון נתניה אליצור

 18:30 . 20:00 פחם אל אום מכבי - נילי יעקב זכרון מכבי
 19:30 . 20:00 חיים.ג/חפר עמק הפועל - תפוז יהודה אבן ס.מ

 19:00 . 19:30 בקה מכבי - מזרח חדרה מכבי
 שעה 15/04/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 19:00 . 19:30 בקה מכבי - נשרים חנה פרדס מכבי
 19:30 . 19:30 מזרח חדרה מכבי - חיים.ג/חפר עמק הפועל
 20:00 . 18:30 תפוז יהודה אבן ס.מ - פחם אל אום מכבי
 20:00 . 19:30 נילי יעקב זכרון מכבי - חדרה מכבי

 19:30 . 18:30 צפון נתניה אליצור - עדה.ג בנימינה הפועל
 שעה 22/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 19:30 . 19:30 נשרים חנה פרדס מכבי - צפון נתניה אליצור
 18:30 . 20:00 עדה.ג בנימינה הפועל - נילי יעקב זכרון מכבי

 19:30 . 20:00 חדרה מכבי - תפוז יהודה אבן ס.מ
 18:30 . 19:30 פחם אל אום מכבי - מזרח חדרה מכבי
 19:30 . 19:00 חיים.ג/חפר עמק הפועל - בקה מכבי
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 שומרון-ב נערים 209 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 19:30 . 18:00 דרום נתניה.ע אליצור - אריה השרון חוף הפועל
 20:30 . 18:30 צורן קדימה מכבי - צורן/ מונד תל מכבי

 19:00 . 20:30 יהודה אבן. ס.מ - ח"ע יצחק בית הפועל
 20:00 . 19:00 יאיר כוכב אליצור - פרדסיה הפועל
 19:30 . 19:30 חפר בת/ח"ע הפועל - ויתקין חפר עמק הפועל
 18:00 . 19:00 מתנס יונה כפר ר"בית - תאנה השרון לב הפועל

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 18:00 . 19:30 מתנס יונה כפר ר"בית - דרום נתניה.ע אליצור
 19:00 . 19:30 תאנה השרון לב הפועל - חפר בת/ח"ע הפועל
 19:30 . 20:00 ויתקין חפר עמק הפועל - יאיר כוכב אליצור

 19:00 . 18:00 פרדסיה הפועל - יהודה אבן. ס.מ
 20:30 . 20:30 ח"ע יצחק בית הפועל - צורן קדימה מכבי

 18:30 . 18:00 צורן/ מונד תל מכבי - אריה השרון חוף הפועל
 שעה 25/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 19:30 . 18:30 דרום נתניה.ע אליצור - צורן/ מונד תל מכבי
 18:00 . 20:30 אריה השרון חוף הפועל - ח"ע יצחק בית הפועל
 20:30 . 19:00 צורן קדימה מכבי - פרדסיה הפועל
 18:00 . 19:30 יהודה אבן. ס.מ - ויתקין חפר עמק הפועל
 20:00 . 19:00 יאיר כוכב אליצור - תאנה השרון לב הפועל

 19:30 . 18:00 חפר בת/ח"ע הפועל - מתנס יונה כפר ר"בית
 שעה 04/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 19:30 . 19:30 חפר בת/ח"ע הפועל - דרום נתניה.ע אליצור
 18:00 . 20:00 מתנס יונה כפר ר"בית - יאיר כוכב אליצור

 19:00 . 18:00 תאנה השרון לב הפועל - יהודה אבן. ס.מ
 19:30 . 20:30 ויתקין חפר עמק הפועל - צורן קדימה מכבי

 19:00 . 18:00 פרדסיה הפועל - אריה השרון חוף הפועל
 20:30 . 18:30 ח"ע יצחק בית הפועל - צורן/ מונד תל מכבי

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 19:30 . 20:30 דרום נתניה.ע אליצור - ח"ע יצחק בית הפועל
 18:30 . 19:00 צורן/ מונד תל מכבי - פרדסיה הפועל
 18:00 . 19:30 ארי השרון חוף הפועל - ויתקין חפר עמק הפועל
 20:30 . 19:00 צורן קדימה מכבי - תאנה השרון לב הפועל

 18:00 . 18:00 יהודה אבן. ס.מ - מתנס יונה כפר ר"בית
 20:00 . 19:30 יאיר כוכב אליצור - חפר בת/ח"ע הפועל

 שעה 18/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 20:00 . 19:30 יאיר כוכב אליצור - דרום נתניה.ע אליצור
 19:30 . 18:00 חפר בת/ח"ע הפועל - יהודה אבן. ס.מ

 18:00 . 20:30 מתנס יונה כפר ר"בית - צורן קדימה מכבי
 19:00 . 18:00 תאנה השרון לב הפועל- אריה השרון חוף הפועל
 19:30 . 18:30 ויתקין חפר עמק הפועל - צורן/ מונד תל מכבי

 19:00 . 20:30 פרדסיה הפועל - ח"ע יצחק בית הפועל

 

 

  



469 

 

 שעה 08/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 19:30 . 19:00 דרום נתניה.ע אליצור - פרדסיה הפועל
 20:30 . 19:30 ח"ע יצחק בית הפועל - ויתקין חפר עמק הפועל
 18:30 . 19:00 צורן/ מונד תל מכבי - תאנה השרון לב הפועל

 18:00 . 18:00 אריה וןהשר חוף הפועל - מתנס יונה כפר ר"בית
 20:30 . 19:30 צורן קדימה מכבי - חפר בת/ח"ע הפועל
 18:00 . 20:00 יהודה אבן. ס.מ - יאיר כוכב אליצור

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 18:00 . 19:30 יהודה אבן. ס.מ - דרום נתניה.ע אליצור
 20:00 . 20:30 יאיר כוכב אליצור - רןצו קדימה מכבי

 19:30 . 18:00 חפר בת/ח"ע הפועל - אריה השרון חוף הפועל
 18:00 . 18:30 מתנס יונה כפר ר"בית - צורן/ מונד תל מכבי

 19:00 . 20:30 תאנה השרון לב הפועל - ח"ע יצחק בית הפועל
 19:30 . 19:00 ויתקין חפר עמק הפועל - פרדסיה הפועל

 שעה 22/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  חזורמ

 19:30 . 19:30 דרום נתניה.ע אליצור - ויתקין חפר עמק הפועל
 19:00 . 19:00 פרדסיה הפועל - תאנה השרון לב הפועל

 20:30 . 19:00 ח"ע יצחק בית הפועל - מתנס יונה כפר ר"בית
 18:30 . 19:30 צורן/ מונד תל מכבי - חפר בת/ח"ע הפועל
 18:00 . 20:00 אריה השרון חוף הפועל - יאיר כוכב אליצור

 20:30 . 18:00 צורן קדימה מכבי - יהודה אבן. ס.מ
 שעה 29/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

 20:30 . 19:30 צורן קדימה מכבי - דרום נתניה.ע אליצור
 18:00 . 18:00 יהודה אבן. ס.מ - אריה השרון חוף ועלהפ

 20:00 . 18:30 יאיר כוכב אליצור - צורן/ מונד תל מכבי
 19:30 . 20:30 חפר בת/ח"ע הפועל - ח"ע יצחק בית הפועל
 18:00 . 19:00 מתנס יונה כפר ר"בית - פרדסיה הפועל
 19:00 . 19:30 תאנה השרון לב הפועל - ויתקין חפר עמק הפועל

 שעה 06/05/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

 19:30 . 19:00 דרום נתניה.ע אליצור - תאנה השרון לב הפועל
 19:30 . 18:00 ויתקין חפר עמק הפועל - מתנס יונה כפר ר"בית

 19:00 . 19:30 פרדסיה הפועל - חפר בת/ח"ע הפועל
 20:30 . 20:00 ח"ע יצחק בית הפועל - יאיר כוכב אליצור

 18:30 . 18:00 צורן/ מונד תל מכבי - יהודה אבן. ס.מ
 18:00 . 20:30 אריה השרון חוף הפועל - צורן קדימה מכבי
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 שרון' ב נערים 210 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 20:30 . 20:00 דקל רעננה בימכ - רעננה אליצור
 18:30 . 20:30 דולב סבא כפר הפועל - אריאל הפועל
 20:30 . 19:00 מתן מכבי - קאסם כפר הפועל
 19:30 . 18:00 הדר  השרון הוד מכבי - מנשה אלפי מכבי

 20:30 . 20:30 אביב השרון רמת. ס.א - אגס סבא כפר הפועל
 20:00 . 19:00 השרון חוף הפועל - עוז הרצליה בני

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 20:00 . 20:30 השרון חוף הפועל - דקל רעננה מכבי
 19:00 . 20:30 עוז הרצליה בני - אביב השרון רמת. ס.א

 20:30 . 19:30 אגס סבא כפר הפועל - הדר  השרון הוד מכבי
 18:00 . 18:00 מנשה אלפי מכבי - מתן מכבי

 19:00 . 18:30 קאסם כפר הפועל - דולב סבא כפר הפועל
 20:30 . 20:00 אריאל הפועל - רעננה אליצור

 שעה 25/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 20:30 . 20:30 דקל רעננה מכבי - אריאל הפועל
 20:00 . 19:00 עננהר אליצור - קאסם כפר הפועל
 18:30 . 18:00 דולב סבא כפר הפועל - מנשה אלפי מכבי

 18:00 . 20:30 מתן מכבי - אגס סבא כפר הפועל
 19:30 . 19:00 הדר  השרון הוד מכבי - עוז הרצליה בני

 20:30 . 20:00 אביב השרון רמת. ס.א - השרון חוף הפועל
 שעה 04/03/18 ראשון יום - 15 זורמח שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 20:30 . 20:30 אביב השרון רמת. ס.א - דקל רעננה מכבי
 20:00 . 19:30 השרון חוף הפועל - הדר  השרון הוד מכבי
 19:00 . 18:00 עוז הרצליה בני - מתן מכבי

 20:30 . 18:30 אגס סבא כפר הפועל - דולב סבא כפר הפועל
 18:00 . 20:00 מנשה יאלפ מכבי - רעננה אליצור
 19:00 . 20:30 קאסם כפר הפועל - אריאל הפועל

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 20:30 . 19:00 דקל רעננה מכבי - קאסם כפר הפועל
 20:30 . 18:00 אריאל הפועל - מנשה אלפי מכבי

 20:00 . 20:30 נהרענ אליצור - אגס סבא כפר הפועל
 18:30 . 19:00 דולב סבא כפר הפועל - עוז הרצליה בני

 18:00 . 20:00 מתן מכבי - השרון חוף הפועל
 19:30 . 20:30 הדר  השרון הוד מכבי - אביב השרון רמת. ס.א

 שעה 18/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 19:30 . 20:30 הדר  השרון הוד בימכ - דקל רעננה מכבי
 20:30 . 18:00 אביב השרון רמת. ס.א - מתן מכבי

 20:00 . 18:30 השרון חוף הפועל - דולב סבא כפר הפועל
 19:00 . 20:00 עוז הרצליה בני - רעננה אליצור
 20:30 . 20:30 אגס סבא כפר הפועל - אריאל הפועל
 18:00 . 19:00 מנשה אלפי מכבי - קאסם כפר הפועל
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 שעה 08/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 20:30 . 18:00 דקל רעננה מכבי - מנשה אלפי מכבי
 19:00 . 20:30 קאסם כפר הפועל - אגס סבא כפר הפועל

 20:30 . 19:00 אריאל הפועל - עוז הרצליה בני
 20:00 . 20:00 נהרענ אליצור - השרון חוף הפועל

 18:30 . 20:30 דולב סבא כפר הפועל - אביב השרון רמת. ס.א
 18:00 . 19:30 מתן מכבי - הדר  השרון הוד מכבי

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 18:00 . 20:30 מתן מכבי - דקל רעננה מכבי
 19:30 . 18:30 הדר  השרון הוד מכבי - דולב סבא כפר הפועל
 20:30 . 20:00 אביב השרון רמת. ס.א - רעננה אליצור
 20:00 . 20:30 השרון חוף הפועל - אריאל הפועל
 19:00 . 19:00 עוז הרצליה בני - קאסם כפר הפועל
 20:30 . 18:00 אגס סבא כפר הפועל - מנשה אלפי מכבי

 שעה 22/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 20:30 . 20:30 דקל רעננה מכבי - אגס סבא כפר הפועל
 18:00 . 19:00 מנשה אלפי מכבי - עוז הרצליה בני

 19:00 . 20:00 קאסם כפר הפועל - השרון חוף הפועל
 20:30 . 20:30 אריאל הפועל - אביב השרון רמת. ס.א

 20:00 . 19:30 רעננה ראליצו - הדר  השרון הוד מכבי
 18:30 . 18:00 דולב סבא כפר הפועל - מתן מכבי

 שעה 29/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

 18:30 . 20:30 דולב סבא כפר הפועל - דקל רעננה מכבי
 18:00 . 20:00 מתן מכבי - רעננה אליצור
 19:30 . 20:30 הדר  השרון הוד מכבי - אריאל הפועל
 20:30 . 19:00 אביב השרון רמת. ס.א - קאסם כפר הפועל
 20:00 . 18:00 השרון חוף הפועל - מנשה אלפי מכבי

 19:00 . 20:30 עוז הרצליה בני - אגס סבא כפר הפועל
 שעה 06/05/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

 20:30 . 19:00 דקל רעננה מכבי - עוז הרצליה בני
 20:30 . 20:00 אגס סבא כפר הפועל - השרון חוף הפועל

 18:00 . 20:30 מנשה אלפי מכבי - אביב השרון רמת. ס.א
 19:00 . 19:30 קאסם כפר הפועל - הדר  השרון הוד מכבי
 20:30 . 18:00 אריאל הפועל - מתן מכבי

 20:00 . 18:30 רעננה אליצור - דולב סבא כפר הפועל
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 דן' ב נערים 211 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 20:00 . 20:30 דרום א"ת מכבי - צביה תקוה פתח אליצור
 20:30 . 20:30 אורנית מכבי - אונו.ק עירוני

 20:00 . 19:30 רויטל העין.ר עירוני - ת"פ עמישב ג"הד. ס.מ
 18:30 . 19:00 אמיר ת"פ מכבי - מונוסון נווה. ס.א

 18:30 . 19:00 דרור הרצליה בני - תקווה גני מכבי
 19:30 . 20:30 בניה ת"פ אליצור - אלון השרון רמת ס.א

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 19:30 . 20:00 בניה ת"פ אליצור - דרום א"ת מכבי
 20:30 . 18:30 אלון השרון רמת ס.א - דרור הרצליה בני

 19:00 . 18:30 תקווה גני מכבי - אמיר ת"פ מכבי
 19:00 . 19:00 מונוסון נווה. ס.א - רויטל העין.ר עירוני
 20:30 . 20:30 ת"פ עמישב ג"הד. ס.מ - אורנית מכבי

 20:00 . 20:30 אונו.ק עירוני - צביה תקוה פתח אליצור
 שעה 25/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 19:00 . 19:00 דרום א"ת מכבי - אונו.ק עירוני
 תקוה פתח אליצור - ת"פ עמישב ג"הד. ס.מ

 צביה
19:30 . 20:30 

 20:30 . 20:30 אורנית מכבי - מונוסון נווה. ס.א
 19:00 . 19:00 רויטל העין.ר עירוני - תקווה גני מכבי

 18:30 . 20:30 אמיר ת"פ מכבי - אלון השרון רמת ס.א
 20:00 . 19:30 דרור הרצליה בני - בניה ת"פ אליצור

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 18:30 . 19:00 דרור הרצליה בני - דרום א"ת מכבי
 19:30 . 20:00 בניה ת"פ אליצור - ראמי ת"פ מכבי

 20:30 . 19:00 אלון השרון רמת ס.א - רויטל העין.ר עירוני
 20:30 . 20:30 תקווה גני מכבי - אורנית מכבי

 20:00 . 20:30 מונוסון נווה. ס.א - צביה תקוה פתח אליצור
 19:30 . 20:00 ת"פ עמישב ג"הד. ס.מ - אונו.ק עירוני

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 20:00 . 19:30 דרום א"ת מכבי - ת"פ עמישב ג"הד. ס.מ
 19:00 . 19:00 אונו.ק עירוני - מונוסון נווה. ס.א

 20:30 . 20:00 צביה תקוה פתח אליצור - תקווה גני מכבי
 20:30 . 20:30 אורנית מכבי - אלון השרון רמת ס.א

 20:00 . 19:30 רויטל העין.ר עירוני - בניה ת"פ אליצור
 18:30 . 18:30 אמיר ת"פ מכבי - דרור הרצליה בני

 שעה 18/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 18:30 . 19:00 אמיר ת"פ מכבי - דרום א"ת מכבי
 18:30 . 19:00 דרור הרצליה בני - רויטל העין.ר עירוני
 20:30 . 20:30 בניה ת"פ אליצור - אורנית מכבי

 20:30 . 20:30 אלון השרון רמת ס.א - צביה תקוה פתח אליצור
 19:00 . 19:00 תקווה גני מכבי - אונו.ק עירוני

 20:00 . 19:30 מונוסון נווה. ס.א - ת"פ עמישב ג"הד. ס.מ
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 שעה 08/04/18 ראשון יום - 18 רמחזו שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 19:00 . 19:00 דרום א"ת מכבי - מונוסון נווה. ס.א
 19:30 . 20:00 ת"פ עמישב ג"הד. ס.מ - תקווה גני מכבי

 19:00 . 20:30 אונו.ק עירוני - אלון השרון רמת ס.א
 20:30 . 19:30 צביה תקוה פתח אליצור - בניה ת"פ אליצור

 20:30 . 20:30 אורנית בימכ - דרור הרצליה בני
 19:00 . 18:30 רויטל העין.ר עירוני - אמיר ת"פ מכבי

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 19:00 . 19:00 רויטל העין.ר עירוני - דרום א"ת מכבי
 20:30 . 20:30 אמיר ת"פ מכבי - אורנית מכבי

 20:00 . 20:30 דרור הרצליה בני - ביהצ תקוה פתח אליצור
 19:30 . 20:00 בניה ת"פ אליצור - אונו.ק עירוני

 20:30 . 19:30 אלון השרון רמת ס.א - ת"פ עמישב ג"הד. ס.מ
 19:00 . 19:00 תקווה גני מכבי - מונוסון נווה. ס.א

 השע 22/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 19:00 . 19:00 דרום א"ת מכבי - תקווה גני מכבי
 19:00 . 20:30 מונוסון נווה. ס.א - אלון השרון רמת ס.א

 19:30 . 19:30 ת"פ עמישב ג"הד. ס.מ - בניה ת"פ אליצור
 19:00 . 18:30 אונו.ק עירוני - דרור הרצליה בני

 20:30 . 20:00 צביה תקוה פתח אליצור - אמיר ת"פ מכבי
 20:30 . 20:30 אורנית מכבי - רויטל העין.ר ירוניע

 שעה 29/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

 20:30 . 20:30 אורנית מכבי - דרום א"ת מכבי
 19:00 . 20:30 רויטל העין.ר עירוני - צביה תקוה פתח אליצור
 20:00 . 19:00 אמיר ת"פ מכבי - אונו.ק עירוני

 20:00 . 19:30 דרור הרצליה בני - ת"פ עמישב ג"הד. ס.מ
 19:30 . 20:00 בניה ת"פ אליצור - מונוסון נווה. ס.א

 20:30 . 19:00 אלון השרון רמת ס.א - תקווה גני מכבי
 שעה 06/05/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

 19:00 . 20:30 דרום א"ת מכבי - אלון השרון רמת ס.א
 20:00 . 19:30 תקווה גני מכבי - בניה ת"פ אליצור

 19:00 . 18:30 מונוסון נווה. ס.א - דרור הרצליה בני
 19:30 . 20:00 ת"פ עמישב ג"הד. ס.מ - אמיר ת"פ מכבי

 19:00 . 19:00 אונו.ק עירוני - רויטל העין.ר עירוני
 20:30 . 20:30 צביה תקוה פתח אליצור - אורנית מכבי
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 אביב תל  -ב נערים 212 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 18:30 . 20:30 לידר תקוה גני מכבי - דרום גן רמת עירוני
 19:00 . 20:30 ירוק א"ת הפועל - ליאון חולון  הפועל
 18:30 . 19:00 יהודה ראו ה.ל.ע - אוסישקין/א"ת הפועל
 19:30 . 19:00 עתיד אונו.ק עירוני - גש גן רמת אליצור

 19:30 . 18:00 אפעל רמת. ס.מ - א"ת יהודה בני
 19:30 . 19:00 ג"ר גבעתיים הפועל - צפון אביב תל מכבי

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 19:30 . 20:30 ג"ר גבעתיים הפועל - דרום גן רמת עירוני
 19:00 . 19:30 צפון אביב תל מכבי - אפעל רמת. ס.מ

 18:00 . 19:00 א"ת יהודה בני - עתיד אונו.ק עירוני
 19:00 . 19:30 גש גן רמת אליצור - יהודה אור ה.ל.ע

 19:00 . 19:00 אוסישקין/א"ת הפועל - ירוק א"ת הפועל
 20:30 . 18:30 ליאון חולון  הפועל - ידרל תקוה גני מכבי

 שעה 25/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 20:30 . 20:30 דרום גן רמת עירוני - ליאון חולון  הפועל
 18:30 . 19:00 לידר תקוה גני מכבי - אוסישקין/א"ת הפועל
 19:30 . 19:00 ירוק א"ת הפועל - גש גן רמת אליצור

 18:30 . 18:00 יהודה אור ה.ל.ע - א"ת יהודה בני
 19:00 . 19:00 עתיד אונו.ק עירוני - צפון אביב תל מכבי

 19:30 . 19:30 אפעל רמת. ס.מ - ג"ר גבעתיים הפועל
 שעה 04/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 19:30 . 20:30 אפעל רמת .ס.מ - דרום גן רמת עירוני
 19:30 . 19:00 ג"ר גבעתיים הפועל - עתיד אונו.ק עירוני

 19:00 . 18:30 צפון אביב תל מכבי - יהודה אור ה.ל.ע
 18:00 . 19:00 א"ת יהודה בני - ירוק א"ת הפועל
 19:00 . 19:30 גש גן רמת אליצור - לידר תקוה גני מכבי

 19:00 . 20:30 אוסישקין/א"ת הפועל - ליאון חולון  הפועל
 שעה 11/03/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 20:30 . 19:00 דרום גן רמת עירוני - אוסישקין/א"ת הפועל
 20:30 . 19:00 ליאון חולון  הפועל - גש גן רמת אליצור

 18:30 . 18:00 לידר תקוה גני מכבי - א"ת יהודה בני
 19:00 . 19:00 ירוק א"ת הפועל - צפון אביב תל כבימ

 18:30 . 19:30 יהודה אור ה.ל.ע - ג"ר גבעתיים הפועל
 19:00 . 19:30 עתיד אונו.ק עירוני - אפעל רמת. ס.מ

 שעה 18/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 19:00 . 20:30 ידעת אונו.ק עירוני - דרום גן רמת עירוני
 19:30 . 18:30 אפעל רמת. ס.מ - יהודה אור ה.ל.ע

 19:30 . 19:00 ג"ר גבעתיים הפועל - ירוק א"ת הפועל
 19:00 . 18:30 צפון אביב תל מכבי - לידר תקוה גני מכבי

 18:00 . 20:30 א"ת יהודה בני - ליאון חולון  הפועל
 19:00 . 19:30 גש גן רמת אליצור - אוסישקין/א"ת הפועל
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 שעה 08/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 20:30 . 19:00 דרום גן רמת עירוני - גש גן רמת אליצור
 19:00 . 18:00 אוסישקין/א"ת הפועל - א"ת יהודה בני

 20:30 . 19:00 ליאון חולון  הפועל - צפון אביב תל מכבי
 18:30 . 19:30 לידר תקוה גני מכבי - ג"ר ייםגבעת הפועל

 19:00 . 19:30 ירוק א"ת הפועל - אפעל רמת. ס.מ
 18:30 . 19:00 יהודה אור ה.ל.ע - עתיד אונו.ק עירוני

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 18:30 . 18:00 לידר תקוה גני מכבי - אפעל רמת. ס.מ
 18:30 . 20:30 יהודה אור ה.ל.ע - דרום גן רמת עירוני
 19:00 . 19:00 עתיד אונו.ק עירוני - ירוק א"ת הפועל
 19:30 . 20:30 ג"ר גבעתיים הפועל - ליאון חולון  הפועל
 19:00 . 19:00 צפון אביב תל מכבי - אוסישקין/א"ת הפועל
 19:30 . 19:00 א"ת יהודה בני - גש גן רמת אליצור

 שעה 22/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 20:30 . 18:00 דרום גן רמת עירוני - א"ת יהודה בני
 19:00 . 19:30 גש גן רמת אליצור - צפון אביב תל מכבי

 19:00 . 19:30 אוסישקין/א"ת הפועל - ג"ר גבעתיים הפועל
 20:30 . 19:30 ליאון חולון  הפועל - אפעל רמת. ס.מ

 18:30 . 19:00 לידר תקוה גני מכבי - עתיד אונו.ק עירוני
 19:00 . 18:30 ירוק א"ת הפועל - יהודה אור ה.ל.ע

 שעה 29/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

 19:00 . 20:30 ירוק א"ת הפועל - דרום גן רמת עירוני
 18:30 . 18:30 יהודה אור ה.ל.ע - לידר תקוה ניג מכבי

 19:00 . 20:30 עתיד אונו.ק עירוני - ליאון חולון  הפועל
 19:30 . 19:00 אפעל רמת. ס.מ - אוסישקין/א"ת הפועל
 19:30 . 19:00 ג"ר גבעתיים הפועל - גש גן רמת אליצור

 19:00 . 18:00 צפון אביב תל מכבי - א"ת יהודה בני
 שעה 06/05/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 רמחזו

 20:30 . 19:00 דרום גן רמת עירוני - צפון אביב תל מכבי
 18:00 . 19:30 א"ת יהודה בני - ג"ר גבעתיים הפועל

 19:00 . 19:30 גש גן רמת אליצור - אפעל רמת. ס.מ
 19:00 . 19:00 אוסישקין/א"ת הפועל - עתיד אונו.ק עירוני

 20:30 . 18:30 ליאון חולון  הפועל - יהודה אור ה.ל.ע
 18:30 . 19:00 לידר תקוה גני מכבי - ירוק א"ת הפועל
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 מרכז'  ב נערים 213 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 19:00 . 18:00 רימון ציונה נס הפועל - הדס צ"ראשל מכבי
 19:30 . 19:30 שהם מכבי - מכבים  תא מכבי

 18:30 . 18:30 לוד הפועל - סרני-נצר  הפועל
 19:00 . 19:00 אזור הפועל - מודיעין  אליצור
 20:00 . 19:00 ים בת מכבי - יעקב באר עצמה
 19:30 . 18:30 דגן בית מכבי - חולון דקל הפועל

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 19:30 . 19:00 דגן בית מכבי - רימון ציונה נס הפועל
 18:30 . 20:00 חולון דקל הפועל - ים בת מכבי

 19:00 . 19:00 יעקב באר עצמה - אזור הפועל
 19:00 . 18:30 מודיעין  אליצור - לוד הפועל
 18:30 . 19:30 סרני-נצר  הפועל - שהם מכבי
 19:30 . 18:00 מכבים  תא מכבי - הדס צ"ראשל מכבי

 שעה 25/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 19:00 . 19:30 רימון ציונה נס הפועל - מכבים  תא מכבי
 18:00 . 18:30 הדס צ"ראשל מכבי - סרני-נצר  הפועל
 19:30 . 19:00 שהם מכבי - מודיעין  אליצור
 18:30 . 19:00 לוד הפועל - יעקב באר עצמה
 19:00 . 18:30 אזור הפועל - חולון דקל הפועל
 20:00 . 19:30 ים בת מכבי - דגן בית מכבי

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 20:00 . 19:00 ים בת מכבי - רימון ציונה נס הפועל
 19:30 . 19:00 דגן בית מכבי - אזור הפועל
 18:30 . 18:30 חולון דקל הפועל - לוד הפועל
 19:00 . 19:30 יעקב באר עצמה - שהם מכבי
 19:00 . 18:00 מודיעין  אליצור - הדס צ"ראשל מכבי
 18:30 . 19:30 סרני-נצר  הפועל - מכבים  תא מכבי

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 19:00 . 18:30 רימון ציונה נס הפועל - סרני-נצר  הפועל
 19:30 . 19:00 מכבים  תא מכבי - מודיעין  אליצור
 18:00 . 19:00 הדס צ"ראשל מכבי - יעקב באר עצמה
 19:30 . 18:30 שהם מכבי - חולון דקל הפועל
 18:30 . 19:30 לוד הפועל - דגן בית מכבי
 19:00 . 20:00 אזור הפועל - ים בת מכבי

 שעה 18/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 19:00 . 19:00 אזור הפועל - רימון ציונה נס הפועל
 20:00 . 18:30 ים בת מכבי - לוד הפועל
 19:30 . 19:30 דגן בית מכבי - שהם מכבי
 18:30 . 18:00 חולון דקל הפועל - הדס צ"ראשל מכבי
 19:00 . 19:30 יעקב באר עצמה - מכבים  תא מכבי

 19:00 . 18:30 מודיעין  אליצור - סרני-נצר  הפועל
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 שעה 08/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 19:00 . 19:00 רימון ציונה נס הפועל - מודיעין  אליצור
 18:30 . 19:00 סרני-נצר  הפועל - יעקב באר עצמה
 19:30 . 18:30 מכבים  תא מכבי - חולון דקל הפועל
 18:00 . 19:30 הדס צ"ראשל מכבי - דגן בית מכבי
 19:30 . 20:00 שהם מכבי - ים בת מכבי

 18:30 . 19:00 לוד הפועל - אזור הפועל
 שעה 15/04/18 ראשון יום - 19 זורמח שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 18:30 . 19:00 לוד הפועל - רימון ציונה נס הפועל
 19:00 . 19:30 אזור הפועל - שהם מכבי
 20:00 . 18:00 ים בת מכבי - הדס צ"ראשל מכבי
 19:30 . 19:30 דגן בית מכבי - מכבים  תא מכבי

 18:30 . 18:30 חולון דקל הפועל - סרני-נצר  הפועל
 19:00 . 19:00 יעקב באר עצמה - מודיעין  אליצור

 שעה 22/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 19:00 . 19:00 רימון ציונה נס הפועל - יעקב באר עצמה
 19:00 . 18:30 מודיעין  אליצור - חולון דקל הפועל
 18:30 . 19:30 סרני-נצר  הפועל - דגן בית מכבי
 19:30 . 20:00 מכבים  תא מכבי - ים בת מכבי

 18:00 . 19:00 הדס צ"ראשל מכבי - אזור הפועל
 19:30 . 18:30 שהם מכבי - לוד הפועל

 שעה 29/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

 19:30 . 19:00 שהם מכבי - רימון ציונה נס הפועל
 18:30 . 18:00 לוד הפועל - הדס צ"ראשל מכבי
 19:00 . 19:30 אזור הפועל - מכבים  תא מכבי

 20:00 . 18:30 ים בת מכבי - סרני-נצר  הפועל
 19:30 . 19:00 דגן בית מכבי - מודיעין  אליצור
 18:30 . 19:00 חולון דקל הפועל - יעקב באר עצמה

 שעה 06/05/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

 19:00 . 18:30 רימון ציונה נס הפועל - חולון דקל הפועל
 19:00 . 19:30 יעקב באר עצמה - דגן בית מכבי
 19:00 . 20:00 מודיעין  אליצור - ים בת מכבי

 18:30 . 19:00 סרני-נצר  הפועל - אזור הפועל
 19:30 . 18:30 מכבים  תא מכבי - לוד הפועל

 18:00 . 19:30 הדס צ"ראשל מכבי - שהם בימכ
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 ירושלים' ב נערים 214 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 20:30 . 19:00 ירושלים אליצור - מרכז ירושלים הפועל
 19:00 . 20:30 חשמונאים אליצור - אדומים מעלה מכבי

 19:00 . 19:00 יהודה מטה הפועל - ליםירוש הרי  ה.ל.ע
 20:30 . 20:30 ירושלים רמות הפועל - אפרת אליצורעציון

 20:00 . 20:30 אורנים כפר.כ - איילון/גזר הפועל
 19:00 . 18:00 לפיד מודיעין.ח הפועל - ם"י זאב פסגת הפועל

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 19:00 . 20:30 לפיד מודיעין.ח הפועל - ירושלים אליצור
 18:00 . 20:00 ם"י זאב פסגת הפועל - אורנים כפר.כ

 20:30 . 20:30 איילון/גזר הפועל - ירושלים רמות הפועל
 20:30 . 19:00 אפרת אליצורעציון - יהודה מטה הפועל
 19:00 . 19:00 ירושלים הרי  ה.ל.ע - חשמונאים אליצור
 20:30 . 19:00 אדומים מעלה מכבי - מרכז ירושלים הפועל

 שעה 25/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 20:30 . 20:30 ירושלים אליצור - אדומים מעלה מכבי
 19:00 . 19:00 מרכז ירושלים הפועל - ירושלים הרי  ה.ל.ע

 19:00 . 20:30 חשמונאים צוראלי - אפרת אליצורעציון
 20:30 . 20:30 יהודה מטה הפועל - איילון/גזר הפועל
 20:30 . 18:00 ירושלים רמות הפועל - ם"י זאב פסגת הפועל
 20:00 . 19:00 אורנים כפר.כ - לפיד מודיעין.ח הפועל

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 20:00 . 20:30 אורנים כפר.כ - ירושלים צוראלי
 19:00 . 20:30 לפיד מודיעין.ח הפועל - ירושלים רמות הפועל
 18:00 . 20:30 ם"י זאב פסגת הפועל - יהודה מטה הפועל
 20:30 . 20:30 איילון/גזר הפועל - חשמונאים אליצור
 20:30 . 19:00 אפרת אליצורעציון - מרכז ירושלים הפועל

 19:00 . 20:30 ירושלים הרי  ה.ל.ע - אדומים מעלה בימכ
 שעה 11/03/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 20:30 . 19:00 ירושלים אליצור - ירושלים הרי  ה.ל.ע
 20:30 . 20:30 אדומים מעלה מכבי - אפרת אליצורעציון

 20:30 . 20:30 רכזמ ירושלים הפועל - איילון/גזר הפועל
 19:00 . 18:00 חשמונאים אליצור - ם"י זאב פסגת הפועל
 19:00 . 19:00 יהודה מטה הפועל - לפיד מודיעין.ח הפועל

 20:30 . 20:00 ירושלים רמות הפועל - אורנים כפר.כ
 שעה 18/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 20:30 . 20:30 ירושלים רמות הפועל - םירושלי אליצור
 20:00 . 19:00 אורנים כפר.כ - יהודה מטה הפועל
 19:00 . 19:00 לפיד מודיעין.ח הפועל - חשמונאים אליצור
 18:00 . 19:00 ם"י זאב פסגת הפועל - מרכז ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 איילון/גזר הפועל - אדומים מעלה מכבי

 20:30 . 19:00 אפרת אליצורעציון - רושליםי הרי  ה.ל.ע
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 שעה 08/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 20:30 . 20:30 ירושלים אליצור - אפרת אליצורעציון
 20:30 . 20:30 ירושלים הרי  ה.ל.ע - איילון/גזר הפועל
 20:30 . 18:00 אדומים מעלה מכבי - ם"י זאב פסגת הפועל
 19:00 . 19:00 מרכז ירושלים הפועל - לפיד מודיעין.ח הפועל

 19:00 . 20:00 חשמונאים אליצור - אורנים כפר.כ
 19:00 . 20:30 יהודה מטה הפועל - ירושלים רמות הפועל

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 19:00 . 20:30 יהודה מטה ועלהפ - ירושלים אליצור
 20:30 . 19:00 ירושלים רמות הפועל - חשמונאים אליצור
 20:00 . 19:00 אורנים כפר.כ - מרכז ירושלים הפועל
 19:00 . 20:30 לפיד מודיעין.ח הפועל - אדומים מעלה מכבי

 18:00 . 19:00 ם"י זאב פסגת הפועל - ירושלים הרי  ה.ל.ע
 20:30 . 20:30 איילון/גזר הפועל - אפרת אליצורעציון

 שעה 22/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 20:30 . 20:30 ירושלים אליצור - איילון/גזר הפועל
 20:30 . 18:00 אפרת אליצורעציון - ם"י זאב פסגת הפועל
 19:00 . 19:00 ירושלים הרי  ה.ל.ע - לפיד מודיעין.ח הפועל

 20:30 . 20:00 אדומים מעלה מכבי - אורנים כפר.כ
 19:00 . 20:30 מרכז ירושלים הפועל - ירושלים רמות הפועל
 19:00 . 19:00 חשמונאים אליצור - יהודה מטה הפועל

 שעה 29/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

 19:00 . 20:30 איםחשמונ אליצור - ירושלים אליצור
 19:00 . 19:00 יהודה מטה הפועל - מרכז ירושלים הפועל
 20:30 . 20:30 ירושלים רמות הפועל - אדומים מעלה מכבי

 20:00 . 19:00 אורנים כפר.כ - ירושלים הרי  ה.ל.ע
 19:00 . 20:30 לפיד מודיעין.ח הפועל - אפרת אליצורעציון

 20:30 . 20:30 ם"י זאב תפסג הפועל - איילון/גזר הפועל
 שעה 06/05/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

 20:30 . 18:00 ירושלים אליצור - ם"י זאב פסגת הפועל
 20:30 . 20:30 איילון/גזר הפועל - לפיד מודיעין.ח הפועל

 20:30 . 20:00 אפרת אליצורעציון - אורנים כפר.כ
 19:00 . 20:30 ירושלים הרי  ה.ל.ע - ירושלים תרמו הפועל
 20:30 . 19:00 אדומים מעלה מכבי - יהודה מטה הפועל
 19:00 . 19:00 מרכז ירושלים הפועל - חשמונאים אליצור
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 דרום'  ב נערים 215 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 18:30 . 18:00 עקרון קריית הפועל - גדרה מכבי
 19:00 . 19:00 רחובות מכבי - גדרות הפועל
 18:30 . 18:30 יבנה אהרון אליצור - נען/גזר הפועל
 18:00 . 20:30 בתיה מזכרת הפועל - אשדוד ביתר
 19:00 . 20:30 אביב ברנר הפועל - אלון אשדוד מכבי

 18:00 . 20:00 הטובי באר הפועל - ביו בתיה מזכרת הפועל
 20:00 . 20:30 רחובות אליצור - דקל אשדוד מכבי

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 20:00 . 18:30 רחובות אליצור - עקרון קריית הפועל
 20:30 . 18:00 דקל אשדוד מכבי - טוביה באר הפועל
 20:00 . 19:00 ביו בתיה רתמזכ הפועל - אביב ברנר הפועל
 20:30 . 18:00 אלון אשדוד מכבי - בתיה מזכרת הפועל
 20:30 . 18:30 אשדוד ביתר - יבנה אהרון אליצור

 18:30 . 19:00 נען/גזר הפועל - רחובות מכבי
 19:00 . 18:00 גדרות הפועל - גדרה מכבי

 שעה 25/02/18 שוןרא יום - 16 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 18:30 . 19:00 עקרון קריית הפועל - גדרות הפועל
 18:00 . 18:30 גדרה מכבי - נען/גזר הפועל
 19:00 . 20:30 רחובות מכבי - אשדוד ביתר
 18:30 . 20:30 יבנה אהרון אליצור - אלון אשדוד מכבי

 18:00 . 20:00 בתיה מזכרת הפועל - ביו בתיה מזכרת הפועל
 19:00 . 20:30 אביב ברנר הפועל - דקל אשדוד מכבי

 18:00 . 20:00 טוביה באר הפועל - רחובות אליצור
 שעה 04/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 18:00 . 18:30 טוביה באר הפועל - עקרון קריית הפועל
 20:00 . 19:00 רחובות אליצור - אביב ברנר הפועל
 20:30 . 18:00 דקל אשדוד מכבי - בתיה מזכרת הפועל
 20:00 . 18:30 ביו בתיה מזכרת הפועל - יבנה אהרון אליצור

 20:30 . 19:00 אלון אשדוד מכבי - רחובות מכבי
 20:30 . 18:00 אשדוד ביתר - גדרה מכבי

 18:30 . 19:00 נען/גזר הפועל - גדרות הפועל
 שעה 11/03/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 18:30 . 18:30 עקרון קריית הפועל - נען/גזר הפועל
 19:00 . 20:30 גדרות הפועל - אשדוד ביתר
 18:00 . 20:30 גדרה מכבי - אלון אשדוד מכבי

 19:00 . 20:00 רחובות מכבי - ביו בתיה מזכרת הפועל
 18:30 . 20:30 יבנה ןאהרו אליצור - דקל אשדוד מכבי

 18:00 . 20:00 בתיה מזכרת הפועל - רחובות אליצור
 19:00 . 18:00 אביב ברנר הפועל - טוביה באר הפועל
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 שעה 18/03/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 19:00 . 18:30 אביב ברנר הפועל - עקרון קריית הפועל
 18:00 . 18:00 טוביה באר הפועל - תיהב מזכרת הפועל
 20:00 . 18:30 רחובות אליצור - יבנה אהרון אליצור

 20:30 . 19:00 דקל אשדוד מכבי - רחובות מכבי
 20:00 . 18:00 ביו בתיה מזכרת הפועל - גדרה מכבי

 20:30 . 19:00 אלון אשדוד מכבי - גדרות הפועל
 20:30 . 18:30 אשדוד ביתר - נען/גזר הפועל

 שעה 08/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 18:30 . 20:30 עקרון קריית הפועל - אשדוד ביתר
 18:30 . 20:30 נען/גזר הפועל - אלון אשדוד מכבי

 19:00 . 20:00 גדרות הפועל - ביו בתיה מזכרת הפועל
 18:00 . 20:30 גדרה מכבי - דקל אשדוד מכבי

 19:00 . 20:00 רחובות מכבי - רחובות אליצור
 18:30 . 18:00 יבנה אהרון אליצור - טוביה באר הפועל
 18:00 . 19:00 בתיה מזכרת הפועל - אביב ברנר הפועל

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 18:00 . 18:30 בתיה מזכרת הפועל - עקרון קריית הפועל
 19:00 . 18:30 אביב ברנר הפועל - יבנה אהרון אליצור

 18:00 . 19:00 טוביה באר הפועל - רחובות מכבי
 20:00 . 18:00 רחובות אליצור - גדרה מכבי

 20:30 . 19:00 דקל אשדוד מכבי - גדרות הפועל
 20:00 . 18:30 ביו בתיה מזכרת הפועל - נען/גזר הפועל
 20:30 . 20:30 אלון אשדוד מכבי - דודאש ביתר

 שעה 22/04/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 18:30 . 20:30 עקרון קריית הפועל - אלון אשדוד מכבי
 20:30 . 20:00 אשדוד ביתר - ביו בתיה מזכרת הפועל
 18:30 . 20:30 נען/גזר הפועל - דקל אשדוד מכבי
 19:00 . 20:00 גדרות הפועל - רחובות וראליצ

 18:00 . 18:00 גדרה מכבי - טוביה באר הפועל
 19:00 . 19:00 רחובות מכבי - אביב ברנר הפועל
 18:30 . 18:00 יבנה אהרון אליצור - בתיה מזכרת הפועל

 שעה 29/04/18 ראשון יום - 23 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

 18:30 . 18:30 יבנה אהרון אליצור - עקרון ייתקר הפועל
 18:00 . 19:00 בתיה מזכרת הפועל - רחובות מכבי
 19:00 . 18:00 אביב ברנר הפועל - גדרה מכבי

 18:00 . 19:00 טוביה באר הפועל - גדרות הפועל
 20:00 . 18:30 רחובות אליצור - נען/גזר הפועל
 20:30 . 20:30 דקל אשדוד מכבי - אשדוד ביתר
 20:00 . 20:30 ביו בתיה מזכרת הפועל - אלון אשדוד מכבי
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 שעה 06/05/18 ראשון יום - 24 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

 18:30 . 20:00 עקרון קריית הפועל - ביו בתיה מזכרת הפועל
 20:30 . 20:30 אלון אשדוד מכבי - דקל אשדוד מכבי

 20:30 . 20:00 אשדוד ביתר - רחובות אליצור
 18:30 . 18:00 נען/גזר הפועל - טוביה באר הפועל
 19:00 . 19:00 גדרות הפועל - אביב ברנר הפועל
 18:00 . 18:00 גדרה מכבי - בתיה מזכרת הפועל
 19:00 . 18:30 רחובות מכבי - יבנה אהרון אליצור

 שעה 13/05/18 ראשון יום - 25 מחזור שעה 14/01/18 ראשון יום - 12 מחזור

 19:00 . 18:30 רחובות מכבי - עקרון קריית הפועל
 18:30 . 18:00 יבנה אהרון אליצור - גדרה מכבי

 18:00 . 19:00 בתיה מזכרת הפועל - גדרות הפועל
 19:00 . 18:30 אביב ברנר הפועל - נען/גזר הפועל
 18:00 . 20:30 טוביה באר הפועל - אשדוד ביתר
 20:00 . 20:30 רחובות אליצור - אלון אשדוד ימכב

 20:30 . 20:00 דקל אשדוד מכבי - ביו בתיה מזכרת הפועל
 שעה 22/05/18 שלישי יום - 26 מחזור שעה 21/01/18 ראשון יום - 13 מחזור

 18:30 . 20:30 עקרון קריית הפועל - דקל אשדוד מכבי
 20:00 . 20:00 ביו בתיה מזכרת הפועל - רחובות אליצור
 20:30 . 18:00 אלון אשדוד מכבי - טוביה באר הפועל
 20:30 . 19:00 אשדוד ביתר - אביב ברנר הפועל
 18:30 . 18:00 נען/גזר הפועל - בתיה מזכרת הפועל
 19:00 . 18:30 גדרות הפועל - יבנה אהרון אליצור

 18:00 . 19:00 גדרה מכבי - רחובות מכבי
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 נגב' ב יםנער 216 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 10 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 19:00 . 19:30 הנגב רמת הפועל - משה אשקלון. ס.א
 18:00 . 18:30 עומר הפועל - נגב שדות מכבי

 18:00 (20/11/17) 17:00 אילות חבל הפועל - שבע באר הפועל
 19:30 . 18:00 לכיש הפועל - עומרים עומר הפועל
 19:30 . 20:00 איתו אשקלון אליצור - ירוחם מכבי

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 11 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 17:00 (04/12/17) 17:00 אילות חבל הפועל - עומרים עומר הפועל
 19:30 . 19:00 איתו אשקלון אליצור - הנגב רמת הפועל
 20:00 . 20:30 ירוחם כבימ - לכיש הפועל
 18:30 . 18:00 שבע באר הפועל - עומר הפועל

 18:30 (14/02/18(                )25/10/17) 19:30 נגב שדות מכבי - משה אשקלון. ס.א
 שעה 25/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 19:00 . 18:30 הנגב רמת הפועל - נגב שדות מכבי
 19:30 . 18:30 משה אשקלון. ס.א - שבע באר הפועל
 18:00 . 18:00 עומר הפועל - עומרים עומר הפועל
 17:00 (23/04/18(                )25/12/17) 17:00 אילות חבל הפועל - ירוחם מכבי

 20:30 (01/11/17) 19:30 לכיש הפועל - איתו אשקלון אליצור
 שעה 04/03/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 17:00 (19/02/18(                )30/10/17) 17:00 אילות חבל הפועל - איתו אשקלון אליצור
 19:30 . 19:00 לכיש הפועל - הנגב רמת הפועל
 20:00 . 18:00 ירוחם מכבי - עומר הפועל

 18:00 . 19:30 עומרים עומר הפועל - משה אשקלון. ס.א
 18:30 . 18:30 שבע באר הפועל - נגב שדות מכבי

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 17:00 . 18:00 לכיש הפועל - אילות חבל הפועל
 19:00 (22/11/17) 18:30 הנגב רמת הפועל - שבע באר הפועל
 18:30 . 18:00 נגב שדות מכבי - עומרים עומר הפועל
 19:30 . 20:00 משה אשקלון. ס.א - ירוחם מכבי

 18:00 . 19:30 עומר הפועל - איתו אשקלון אליצור
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 שעה 18/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 17:00 (26/02/18(                )06/11/17) 17:00 הנגב רמת הפועל - אילות חבל הפועל
 19:30 . 18:00 לכיש הפועל - עומר הפועל

 19:30 . 19:30 איתו אשקלון אליצור - משה אשקלון. ס.א
 20:00 . 18:30 ירוחם מכבי - נגב שדות מכבי

 18:00 . 18:30 עומרים עומר הפועל - שבע באר הפועל
 שעה 08/04/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 19:00 (06/12/17) 18:00 הנגב רמת הפועל - עומרים עומר הפועל
 18:30 . 20:00 שבע באר הפועל - ירוחם מכבי

 18:30 . 19:30 נגב שדות מכבי - איתו אשקלון אליצור
 19:30 . 19:30 משה אשקלון. ס.א - לכיש הפועל
 17:00 (01/01/18) 17:00 עומר הפועל - אילות חבל הפועל

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  ורמחז

 18:00 . 19:00 עומר הפועל - הנגב רמת הפועל
 18:00 (27/04/18.                          ) 17:00 אילות חבל הפועל - משה אשקלון. ס.א

 19:30 . 18:30 לכיש הפועל - נגב שדות מכבי
 19:30 . 18:30 איתו אשקלון וראליצ - שבע באר הפועל
 20:00 . 18:00 ירוחם מכבי - עומרים עומר הפועל

 שעה 22/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 19:00 (29/04/18(                )31/12/17) 20:00 הנגב רמת הפועל - ירוחם מכבי
 18:00 . 19:30 ומריםע עומר הפועל - איתו אשקלון אליצור
 18:30 . 19:30 שבע באר הפועל - לכיש הפועל
 17:00 (12/02/18(                )23/10/17) 17:00 נגב שדות מכבי - אילות חבל הפועל
 19:30 . 18:00 משה אשקלון. ס.א - עומר הפועל
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 צפון לאומית' א ילדים 251 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור השע 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 18:00 . 19:00 כזיב אשר מטה הפועל - עפולה  הפועל
 18:30 . 17:30 צפון גליל הפועל - גליל משגב הפועל
 19:00 . 18:00 מעיינות גלבוע הפועל - תבור גליל הפועל
 19:00 . 18:30 גליל/צפת הפועל - חולתא גליל הפועל
 17:30 . 18:00 ורדים כפר עצמה - וג חיספין גליל הפועל
 17:00 (03/02/18.                          ) 19:00 כרמיאל הישגי - ירדן תבור גליל הפועל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 17:00 (10/02/18) .                          18:00 כרמיאל הישגי - כזיב אשר מטה הפועל
 19:00 . 17:30 ירדן תבור גליל הפועל - ורדים כפר עצמה
 18:00 . 19:00 גו חיספין גליל הפועל - גליל/צפת הפועל
 18:30 . 19:00 חולתא גליל הפועל - מעיינות גלבוע הפועל
 18:00 . 18:30 תבור גליל הפועל - צפון גליל הפועל
 17:30 . 19:00 ילגל משגב הפועל - עפולה  הפועל

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 18:00 . 17:30 כזיב אשר מטה הפועל - גליל משגב הפועל
 19:00 . 18:00 עפולה  הפועל - תבור גליל הפועל
 18:30 . 18:30 צפון גליל הפועל - חולתא גליל הפועל
 19:00 . 18:00 מעיינות גלבוע הפועל - גו חיספין גליל הפועל
 19:00 . 19:00 גליל/צפת הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 17:30 (04/11/17) 17:00 ורדים כפר עצמה - כרמיאל הישגי

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 17:30 . 18:00 ורדים כפר עצמה - כזיב אשר מטה הפועל
 17:00 (24/02/18.                          ) 19:00 כרמיאל הישגי - גליל/צפת הפועל
 19:00 . 19:00 ירדן תבור גליל הפועל - מעיינות גלבוע הפועל
 18:00 . 18:30 גו חיספין גליל הפועל - צפון גליל הפועל
 18:30 . 19:00 חולתא גליל הפועל - עפולה  הפועל
 19:00 . 17:30 תבור גליל הפועל - גליל גבמש הפועל

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 18:00 . 18:00 כזיב אשר מטה הפועל - תבור גליל הפועל
 17:30 . 18:30 גליל משגב הפועל - חולתא גליל הפועל
 19:00 . 18:00 עפולה  הפועל - גו חיספין גליל הפועל
 18:30 . 19:00 צפון גליל הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 19:00 (18/11/17) 17:00 מעיינות גלבוע הפועל - כרמיאל הישגי
 19:00 . 17:30 גליל/צפת הפועל - ורדים כפר עצמה

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 19:00 . 18:00 גליל/צפת הפועל - כזיב אשר מטה הפועל
 17:30 . 19:00 ורדים כפר עצמה - מעיינות גלבוע הפועל
 17:00 (17/03/18.                          ) 18:30 כרמיאל הישגי - צפון גליל הפועל
 19:00 . 19:00 ירדן תבור גליל הפועל - עפולה  הפועל
 18:00 . 17:30 גו חיספין גליל הפועל - גליל משגב הפועל
 18:30 . 18:00 חולתא גליל הפועל - תבור גליל הפועל
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 18:00 . 18:30 כזיב אשר מטה הפועל - חולתא גליל הפועל
 18:00 . 18:00 תבור גליל הפועל - גו חיספין גליל הפועל
 17:30 . 19:00 גליל משגב הפועל - ירדן בורת גליל הפועל
 19:00 (09/12/17) 17:00 עפולה  הפועל - כרמיאל הישגי
 18:30 . 17:30 צפון גליל הפועל - ורדים כפר עצמה
 19:00 . 19:00 מעיינות גלבוע הפועל - גליל/צפת הפועל

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 19:00 . 18:00 מעיינות גלבוע הפועל - כזיב אשר מטה הפועל
 19:00 . 18:30 גליל/צפת הפועל - צפון גליל הפועל
 17:30 . 19:00 ורדים כפר עצמה - עפולה  הפועל
 17:00 (28/04/18.                          ) 17:30 כרמיאל הישגי - גליל משגב הפועל
 19:00 . 18:00 ירדן תבור גליל הפועל - תבור גליל הפועל
 18:00 . 18:30 גו חיספין גליל הפועל - חולתא גליל הפועל

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 18:00 . 18:00 כזיב אשר מטה הפועל - גו חיספין גליל הפועל
 18:30 . 19:00 חולתא גליל הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 18:00 (30/12/17) 17:00 תבור גליל הפועל - כרמיאל הישגי
 17:30 . 17:30 גליל משגב הפועל - ורדים כפר עצמה
 19:00 . 19:00 עפולה  הפועל - גליל/צפת הפועל
 18:30 . 19:00 צפון גליל הפועל - מעיינות גלבוע הפועל

 שעה 10/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

 18:30 . 18:00 צפון גליל הפועל - כזיב אשר מטה הפועל
 19:00 . 19:00 מעיינות גלבוע הפועל - עפולה  הפועל
 19:00 . 17:30 גליל/צפת הפועל - גליל משגב הפועל
 17:30 . 19:00 ורדים כפר עצמה - תבור גליל הפועל
 17:00 (12/05/18.                          ) 18:30 יאלכרמ הישגי - חולתא גליל הפועל
 19:00 . 18:00 ירד תבור גליל הפועל - גו חיספין גליל הפועל

 שעה 17/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

 18:00 . 19:00 כזיב אשר מטה הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 18:00 (13/01/18) 17:00 גו חיספין גליל ועלהפ - כרמיאל הישגי
 18:30 . 17:30 חולתא גליל הפועל - ורדים כפר עצמה
 18:00 . 19:00 תבור גליל הפועל - גליל/צפת הפועל
 17:30 . 19:00 גליל משגב הפועל - מעיינות גלבוע הפועל
 19:00 . 18:30 עפולה  הפועל - צפון גליל הפועל
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 חיפה לאומית' א יםילד 252 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - מגידו הפועל
 19:00 . 19:00 ליעד חיפה מכבי - אתא קרית אליצור

 17:30 . 17:30 אשר מטה הפועל - תירוש  אחוזה ר"בית
 18:30 . 18:00 פינקי/ בנימינה הפועל - טבעון קרית הפועל
 17:30 . 17:00 בק חיפה הפועל - נהריה הפועל
 19:30 . 19:00 הכרמל חוף הפועל - מוצקין קרית מכבי

 18:30 . 19:00 יעקב זכרון מכבי - גבת יזרעאל עמק הפועל
 שעה 08/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

  .  יעקב זכרון מכבי - חופשית
 19:00 . 19:30 גבת יזרעאל עמק הפועל - הכרמל חוף הפועל
 19:00 . 17:30 מוצקין קרית מכבי - בק חיפה הפועל
 17:00 . 18:30 נהריה הפועל - פינקי/ בנימינה הפועל
 18:00 . 17:30 טבעון קרית הפועל - אשר מטה הפועל
 17:30 . 19:00 תירוש  אחוזה ר"בית - ליעד חיפה מכבי

 19:00 . 17:00 אתא קרית אליצור - מגידו הפועל
 שעה 15/02/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - אתא קרית אליצור
 17:00 . 17:30 מגידו הפועל - תירוש  אחוזה ר"בית

 19:00 . 18:00 ליעד חיפה מכבי - טבעון קרית הפועל
 17:30 . 17:00 אשר מטה הפועל - נהריה הפועל
 18:30 . 19:00 פינקי/ בנימינה הפועל - מוצקין קרית מכבי

 17:30 . 19:00 בק חיפה הפועל - גבת יזרעאל עמק הפועל
 19:30 . 18:30 הכרמל חוף הפועל - יעקב זכרון מכבי

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

  .  הכרמל חוף הפועל - חופשית
 18:30 . 17:30 יעקב זכרון מכבי - בק חיפה הפועל
 19:00 . 18:30 גב יזרעאל עמק הפועל - פינקי/ בנימינה הפועל
 19:00 . 17:30 מוצקין קרית מכבי - אשר מטה הפועל
 17:00 . 19:00 נהריה הפועל - ליעד חיפה מכבי

 18:00 . 17:00 טבעון קרית הפועל - מגידו הפועל
 17:30 . 19:00 תירוש  אחוזה ר"בית - אתא קרית אליצור

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - תירוש  אחוזה ר"בית
 19:00 . 18:00 אתא קרית אליצור - טבעון קרית הפועל
 17:00 . 17:00 מגידו הפועל - נהריה הפועל

 19:00 . 19:00 ליעד חיפה מכבי - מוצקין קרית בימכ
 17:30 . 19:00 אשר מטה הפועל - גבת יזרעאל עמק הפועל
 18:30 . 18:30 פינקי/ בנימינה הפועל - יעקב זכרון מכבי

 17:30 . 19:30 בק חיפה הפועל - הכרמל חוף הפועל

 

 

  



488 

 

 שעה 15/03/18 שיחמי יום - 19 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  בק חיפה הפועל - חופשית
 19:30 . 18:30 הכרמל חוף הפועל - פינקי/ בנימינה הפועל
 18:30 . 17:30 יעקב זכרון מכבי - אשר מטה הפועל
 19:00 . 19:00 גבת יזרעאל עמק הפועל - ליעד חיפה מכבי

 19:00 . 17:00 מוצקין קרית מכבי - מגידו הפועל
 17:00 . 19:00 נהריה הפועל - אתא קרית אליצור

 19:30 . 17:30 טבעון קרית הפועל - תירוש  אחוזה ר"בית
 שעה 22/03/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - טבעון קרית הפועל
 17:30 . 17:00 תירוש  אחוזה ר"בית - נהריה הפועל
 19:00 . 19:00 אתא קרית יצוראל - מוצקין קרית מכבי

 17:00 . 19:00 מגידו הפועל - גבת יזרעאל עמק הפועל
 19:00 . 18:30 ליעד חיפה מכבי - יעקב זכרון מכבי

 17:30 . 19:30 אשר מטה הפועל - הכרמל חוף הפועל
 18:30 . 17:30 פינקי/ בנימינה הפועל - בק חיפה הפועל

 שעה 11/04/18 רביעי יום - 21 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

  .  פינקי/ בנימינה הפועל - חופשית
 16:00 . 17:30 בק חיפה הפועל - אשר מטה הפועל
 16:00 . 19:00 הכרמל חוף הפועל - ליעד חיפה מכבי

 16:00 . 17:00 יעקב זכרון מכבי - מגידו הפועל
 16:00 . 19:00 גבת יזרעאל עמק הפועל - אתא קרית אליצור

 16:00 . 17:30 מוצקין קרית מכבי - תירוש  אחוזה ר"בית
 16:00 . 18:00 נהריה הפועל - טבעון קרית הפועל

 שעה 16/04/18 שני יום - 22 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - נהריה הפועל
 18:00 . 19:00 טבעון קרית הפועל - מוצקין קרית מכבי
 17:30 . 19:00 תירוש  אחוזה ר"בית - גבת יזרעאל עמק עלהפו

 19:00 . 18:30 אתא קרית אליצור - יעקב זכרון מכבי
 17:00 . 19:30 מגידו הפועל - הכרמל חוף הפועל
 19:00 . 17:30 ליעד חיפה מכבי - בק חיפה הפועל
 17:30 . 18:30 אשר מטה הפועל - פינקי/ בנימינה הפועל

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 23 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

  .  אשר מטה הפועל - חופשית
 18:30 . 19:00 פינקי/ בנימינה הפועל - ליעד חיפה מכבי

 17:30 . 17:00 בק חיפה הפועל - מגידו הפועל
 19:30 . 19:00 הכרמל חוף הפועל - אתא קרית אליצור

 18:30 . 17:30 יעקב זכרון ימכב - תירוש  אחוזה ר"בית
 19:00 . 18:00 גבת יזרעאל עמק הפועל - טבעון קרית הפועל
 19:00 . 17:00 מוצקין קרית מכבי - נהריה הפועל
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 שעה 03/05/18 חמישי יום - 24 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - מוצקין קרית מכבי
 17:00 . 19:00 נהריה הפועל - גבת יזרעאל עמק הפועל
 18:00 . 18:30 טבעון קרית הפועל - יעקב זכרון מכבי

 17:30 . 19:30 תירוש  אחוזה ר"בית - הכרמל חוף הפועל
 19:00 . 17:30 אתא קרית אליצור - בק חיפה הפועל
 17:00 . 18:30 מגידו הפועל - פינקי/ בנימינה הפועל
 19:00 . 17:30 ליעד חיפה מכבי - אשר מטה הפועל

 שעה 10/05/18 חמישי יום - 25 מחזור שעה 18/01/18 חמישי יום - 12 מחזור

  .  ליעד חיפה מכבי - חופשית
 17:30 . 17:00 אשר מטה הפועל - מגידו הפועל
 18:30 . 19:00 פינקי/ בנימינה הפועל - אתא קרית אליצור

 17:30 . 17:30 בק חיפה הפועל - תירוש  אחוזה ר"בית
 19:30 . 18:00 הכרמל חוף הפועל - טבעון קרית הפועל
 18:30 . 17:00 יעקב זכרון מכבי - נהריה הפועל
 19:00 . 19:00 גבת יזרעאל עמק הפועל - מוצקין קרית מכבי

 שעה 17/05/18 חמישי יום - 26 מחזור שעה 25/01/18 חמישי יום - 13 מחזור

  .  חופשית - גבת יזרעאל עמק הפועל
 19:00 . 18:30 מוצקין קרית מכבי - יעקב זכרון מכבי

 17:00 . 19:30 נהריה הפועל - הכרמל חוף הפועל
 18:00 . 17:30 טבעון קרית הפועל - בק חיפה הפועל
 17:30 . 18:30 תירוש  אחוזה ר"בית - פינקי/ בנימינה הפועל
 19:00 . 17:30 אתא קרית אליצור - אשר מטה הפועל
 17:00 . 19:00 מגידו הפועל - ליעד יפהח מכבי
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 שרון לאומית' א ילדים 253 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - תות השרון רמת. ס.א
 19:00 . 19:00 דרור השרון לב הפועל - השרון הוד מכבי
 19:00 (03/02/18.                          ) 19:00 נהח פרדס מכבי - קדימה/צורן מכבי
 17:00 (03/02/18)   (       21/10/17) 18:30 תות סבא כפר הפועל - רעננה מכבי

 19:00 . 19:00 חדרה נח מכבי - דרור הרצליה בני
 19:00 . 17:00 חפר עמק הפועל - יונה כפר ביתר

 18:30 . 19:00 עמוס נתניה.ע אליצור - אגוז סבא כפר הפועל
 שעה 08/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

  .  עמוס נתניה.ע אליצור - חופשית
 19:00 . 19:00 אגוז סבא כפר הפועל - חפר עמק הפועל
 17:00 . 19:00 יונה כפר ביתר - חדרה נח מכבי

 19:00 (28/10/17) 17:00 דרור הרצליה בני - תות סבא כפר הפועל
 18:30 (10/02/18)     (     28/10/17) 19:00 רעננה מכבי - חנה פרדס מכבי

 19:00 . 19:00 קדימה/צורן מכבי - דרור השרון לב הפועל
 19:00 . 18:30 השרון הוד מכבי - תות השרון רמת. ס.א

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - השרון הוד מכבי
 18:30 . 19:00 תות השרון רמת. ס.א - קדימה/צורן מכבי
 19:00 (04/11/17) 18:30 דרור השרון לב הפועל - רעננה מכבי

 19:00 (17/02/18.                          ) 19:00 חנה פרדס מכבי - דרור הרצליה בני
 17:00 (17/02/18.                          ) 17:00 תות סבא כפר הפועל - יונה כפר ביתר

 19:00 . 19:00 חדרה נח מכבי - אגוז סבא כפר הפועל
 19:00 . 18:30 חפר עמק הפועל - עמוס נתניה.ע אליצור

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

  .  חפר עמק הפועל - חופשית
 18:30 . 19:00 עמוס נתניה.ע אליצור - חדרה נח מכבי

 19:00 (11/11/17) 17:00 אגוז סבא כפר הפועל - תות סבא כפר הפועל
 17:00 (11/11/17) 19:00 יונה כפר ביתר - חנה פרדס מכבי

 19:00 . 19:00 דרור הרצליה בני - דרור השרון לב הפועל
 18:30 (24/02/18.                          ) 18:30 רעננה מכבי - תות השרון רמת. ס.א

 19:00 . 19:00 קדימה/צורן מכבי - השרון הוד מכבי
 שעה 08/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - קדימה/צורן מכבי
 19:00 (18/11/17) 18:30 השרון הוד מכבי - רעננה מכבי

 18:30 . 19:00 תות השרון רמת. ס.א - דרור הרצליה בני
 19:00 . 17:00 דרור השרון לב הפועל - יונה כפר ביתר

 19:00 (10/03/18.                          ) 19:00 חנה פרדס מכבי - אגוז סבא כפר הפועל
 17:00 . 18:30 תות סבא כפר הפועל - עמוס נתניה.ע אליצור
 19:00 . 19:00 חדרה חנ מכבי - חפר עמק הפועל
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 שעה 15/03/18 חמישי יום - 19 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  חדרה נח מכבי - חופשית
 19:00 (02/12/17) 17:00 חפר עמק הפועל - תות סבא כפר הפועל
 18:30 (02/12/17) 19:00 עמוס נתניה.ע אליצור - חנה פרדס מכבי

 19:00 . 19:00 אגוז סבא כפר הפועל - רורד השרון לב הפועל
 17:00 . 18:30 יונה כפר ביתר - תות השרון רמת. ס.א

 19:00 . 19:00 דרור הרצליה בני - השרון הוד מכבי
 18:30 (17/03/18.                          ) 19:00 רעננה מכבי - קדימה/צורן מכבי

 שעה 22/03/18 חמישי יום - 20 רמחזו שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - רעננה מכבי
 19:00 . 19:00 קדימה/צורן מכבי - דרור הרצליה בני

 19:00 . 17:00 השרון הוד מכבי - יונה כפר ביתר
 18:30 . 19:00 תות השרון רמת. ס.א - אגוז סבא כפר הפועל
 19:00 . 18:30 דרור השרון לב הפועל - עמוס נתניה.ע אליצור
 19:00 (24/03/18.                          ) 19:00 חנה פרדס מכבי - חפר עמק הפועל
 17:00 (24/03/18.                          ) 19:00 תות סבא כפר הפועל - חדרה נח מכבי

 שעה 11/04/18 רביעי יום - 21 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

  .  תות סבא כפר הפועל - חופשית
 16:00 (23/12/17) 19:00 חדרה נח מכבי - חנה פרדס מכבי

 16:00 . 19:00 חפר עמק הפועל - דרור השרון לב הפועל
 16:00 . 18:30 עמוס נתניה.ע אליצור - תות השרון רמת. ס.א

 16:00 . 19:00 אגוז סבא כפר הפועל - השרון הוד מכבי
 16:00 . 19:00 ונהי כפר ביתר - קדימה/צורן מכבי
 16:00 (23/12/17) 18:30 דרור הרצליה בני - רעננה מכבי

 שעה 16/04/18 שני יום - 22 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - דרור הרצליה בני
 18:30 (21/04/18.                          ) 17:00 רעננה מכבי - יונה כפר ביתר

 19:00 . 19:00 קדימה/צורן מכבי - אגוז סבא כפר הפועל
 19:00 . 18:30 השרון הוד מכבי - עמוס נתניה.ע אליצור
 18:30 . 19:00 תות השרון רמת. ס.א - חפר עמק הפועל
 19:00 . 19:00 דרור השרון לב הפועל - חדרה נח מכבי

 19:00 (21/04/18)     (     30/12/17) 17:00 חנה פרדס מכבי - תות סבא כפר הפועל
 שעה 26/04/18 חמישי יום - 23 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

  .  חנה פרדס מכבי - חופשית
 17:00 (28/04/18.                          ) 19:00 תות סבא כפר הפועל - דרור השרון לב הפועל

 19:00 . 18:30 חדרה נח מכבי - תות השרון רמת. ס.א
 19:00 . 19:00 חפר עמק הפועל - השרון הוד בימכ

 18:30 . 19:00 עמוס נתניה.ע אליצור - קדימה/צורן מכבי
 19:00 (06/01/18) 18:30 אגוז סבא כפר הפועל - רעננה מכבי

 17:00 . 19:00 יונה כפר ביתר - דרור הרצליה בני
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 שעה 03/05/18 שיחמי יום - 24 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - יונה כפר ביתר
 19:00 . 19:00 דרור הרצליה בני - אגוז סבא כפר הפועל
 18:30 (05/05/18.                          ) 18:30 רעננה מכבי - עמוס נתניה.ע אליצור
 19:00 . 19:00 קדימה/צורן מכבי - חפר עמק הפועל
 19:00 . 19:00 ןהשרו הוד מכבי - חדרה נח מכבי

 18:30 (13/01/18) 17:00 תות השרון רמת. ס.א - תות סבא כפר הפועל
 19:00 (13/01/18) 19:00 דרור השרון לב הפועל - חנה פרדס מכבי

 שעה 10/05/18 חמישי יום - 25 מחזור שעה 18/01/18 חמישי יום - 12 מחזור

  .  דרור השרון לב הפועל - חופשית
 19:00 (12/05/18.                          ) 18:30 חנה פרדס מכבי - תות ןהשרו רמת. ס.א

 17:00 (12/05/18.                          ) 19:00 תות סבא כפר הפועל - השרון הוד מכבי
 19:00 . 19:00 חדרה נח מכבי - קדימה/צורן מכבי
 19:00 (20/01/18) 18:30 חפר עמק הפועל - רעננה מכבי

 18:30 . 19:00 עמוס נתניה.ע אליצור - דרור הרצליה בני
 19:00 . 17:00 אגוז סבא כפר הפועל - יונה כפר ביתר

 שעה 17/05/18 חמישי יום - 26 מחזור שעה 25/01/18 חמישי יום - 13 מחזור

  .  חופשית - אגוז סבא כפר הפועל
 17:00 . 18:30 יונה כפר ביתר - עמוס נתניה.ע אליצור
 19:00 . 19:00 דרור הרצליה בני - חפר עמק הפועל
 18:30 (19/05/18.                          ) 19:00 רעננה מכבי - חדרה נח מכבי

 19:00 (27/01/18) 17:00 קדימה/צורן מכבי - תות סבא כפר הפועל
 19:00 (27/01/18) 19:00 השרון הוד מכבי - חנה פרדס מכבי

 18:30 . 19:00 תות השרון רמת. ס.א - ורדר השרון לב הפועל
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 א"ת לאומית' א ילדים 254 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - תקוה פתח מכבי
 18:30 (21/10/17) 10:30 יהודה אור ה.ל.ע - ורד ציונה נס הפועל
 19:00 . 17:00 העין ראש עירוני - אלון צ'ראשל מכבי
 19:00 . 19:00 א"ת יגאל מכבי - אביב תל מכבי

 18:30 . 19:00 שמואל גבעת אליצור - טייכר ג"ר עירוני
 17:00 . 19:00 נריה  חולון הפועל - שהם מכבי

 19:00 . 17:30 אונו קרית עירוני - אביב תל הפועל
 שעה 08/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

  .  אונו קרית עירוני - חופשית
 17:30 . 17:00 אביב תל הפועל - נריה  חולון הפועל
 19:00 . 18:30 שהם מכבי - שמואל גבעת אליצור

 19:00 . 19:00 טייכר ג"ר עירוני - א"ת יגאל מכבי
 19:00 . 19:00 אביב תל מכבי - העין ראש עירוני

 17:00 . 18:30 אלון צ'ראשל מכבי - ודהיה אור ה.ל.ע
 10:30 (10/02/18.                          ) 19:00 ורד ציונה נס הפועל - תקוה פתח מכבי

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - ורד ציונה נס הפועל
 19:00 . 17:00 והתק פתח מכבי - אלון צ'ראשל מכבי
 18:30 . 19:00 יהודה אור ה.ל.ע - אביב תל מכבי

 19:00 . 19:00 העין ראש עירוני - טייכר ג"ר עירוני
 19:00 . 19:00 א"ת יגאל מכבי - שהם מכבי

 18:30 . 17:30 שמואל גבעת אליצור - אביב תל הפועל
 17:00 . 19:00 נריה  חולון הפועל - אונו קרית עירוני

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  חזורמ

  .  נריה  חולון הפועל - חופשית
 19:00 . 18:30 אונו קרית עירוני - שמואל גבעת אליצור

 17:30 . 19:00 אביב תל הפועל - א"ת יגאל מכבי
 19:00 . 19:00 שהם מכבי - העין ראש עירוני

 19:00 . 18:30 טייכר ג"ר עירוני - יהודה אור ה.ל.ע
 19:00 . 19:00 אביב תל מכבי - תקוה פתח מכבי

 17:00 (11/11/17) 10:30 אלון צ'ראשל מכבי - ורד ציונה נס הפועל
 שעה 08/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - אלון צ'ראשל מכבי
 10:30 (10/03/18.                          ) 19:00 ורד ציונה נס ועלהפ - אביב תל מכבי

 19:00 . 19:00 תקוה פתח מכבי - טייכר ג"ר עירוני
 18:30 . 19:00 יהודה אור ה.ל.ע - שהם מכבי

 19:00 . 17:30 העין ראש עירוני - אביב תל הפועל
 19:00 . 19:00 א"ת יגאל מכבי - אונו קרית עירוני

 18:30 . 17:00 שמואל גבעת אליצור - נריה  חולון עלהפו
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 שעה 15/03/18 חמישי יום - 19 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  שמואל גבעת אליצור - חופשית
 17:00 . 19:00 נריה  חולון הפועל - א"ת יגאל מכבי

 19:00 . 19:00 אונו קרית עירוני - העין ראש עירוני
 17:30 . 18:30 אביב תל הפועל - יהודה אור ה.ל.ע

 19:00 . 19:00 שהם מכבי - תקוה פתח מכבי
 19:00 (02/12/17) 10:30 טייכר ג"ר עירוני - ורד ציונה נס הפועל
 19:00 . 17:00 אביב תל מכבי - אלון צ'ראשל מכבי

 שעה 22/03/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - אביב תל מכבי
 17:00 . 19:00 אלון צ'ראשל מכבי - טייכר ג"ר עירוני
 10:30 (24/03/18.                          ) 19:00 ורד ציונה נס הפועל - שהם מכבי

 19:00 . 17:30 תקוה פתח מכבי - אביב תל הפועל
 18:30 . 19:00 יהודה אור ה.ל.ע - אונו קרית עירוני
 19:00 . 17:00 העין ראש עירוני - נריה  חולון הפועל
 19:00 . 18:30 א"ת יגאל מכבי - שמואל גבעת אליצור

 שעה 11/04/18 רביעי יום - 21 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

  .  א"ת יגאל מכבי - חופשית
 16:00 . 19:00 שמואל גבעת אליצור - העין ראש עירוני

 16:00 . 18:30 נריה  חולון הפועל - יהודה אור ה.ל.ע
 16:00 . 19:00 אונו קרית עירוני - תקוה פתח מכבי

 16:00 (23/12/17) 10:30 אביב תל הפועל - ורד ציונה נס הפועל
 16:00 . 17:00 שהם מכבי - אלון צ'ראשל מכבי
 16:00 . 19:00 טייכר ג"ר עירוני - אביב תל מכבי

 שעה 16/04/18 שני יום - 22 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - טייכר ג"ר עירוני
 19:00 . 19:00 אביב תל מכבי - שהם מכבי

 17:00 . 17:30 אלון צ'ראשל מכבי - אביב תל הפועל
 10:30 (21/04/18.                          ) 19:00 ורד ציונה נס הפועל - אונו קרית עירוני
 19:00 . 17:00 תקוה פתח מכבי - נריה  חולון הפועל
 18:30 . 18:30 יהודה אור ה.ל.ע - שמואל גבעת אליצור

 19:00 . 19:00 העין ראש עירוני - א"ת יגאל מכבי
 שעה 26/04/18 חמישי יום - 23 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

  .  העין ראש עירוני - חופשית
 19:00 . 18:30 א"ת יגאל מכבי - יהודה אור ה.ל.ע

 18:30 . 19:00 שמואל גבעת אליצור - תקוה פתח מכבי
 17:00 (06/01/18) 10:30 נריה  חולון הפועל - ורד ציונה נס הפועל
 19:00 . 17:00 אונו קרית עירוני - אלון צ'ראשל מכבי
 17:30 . 19:00 אביב תל הפועל - אביב תל מכבי
 19:00 . 19:00 שהם מכבי - טייכר ג"ר יעירונ
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 שעה 03/05/18 חמישי יום - 24 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - שהם מכבי
 19:00 . 17:30 טייכר ג"ר עירוני - אביב תל הפועל
 19:00 . 19:00 אביב תל מכבי - אונו קרית עירוני
 17:00 . 17:00 אלון צ'שלרא מכבי - נריה  חולון הפועל
 18:30 . 18:30 ורד ציונה נס הפועל - שמואל גבעת אליצור

 19:00 . 19:00 תקוה פתח מכבי - א"ת יגאל מכבי
 18:30 . 19:00 יהודה אור ה.ל.ע - העין ראש עירוני

 שעה 10/05/18 חמישי יום - 25 מחזור שעה 18/01/18 חמישי יום - 12 מחזור

  .  יהודה אור ה.ל.ע - חופשית
 19:00 . 19:00 העין ראש עירוני - תקוה פתח מכבי

 19:00 (20/01/18) 10:30 א"ת יגאל מכבי - ורד ציונה נס הפועל
 18:30 . 17:00 שמואל גבעת אליצור - אלון צ'ראשל מכבי
 17:00 . 19:00 נריה  חולון הפועל - אביב תל מכבי

 19:00 . 19:00 ואונ קרית עירוני - טייכר ג"ר עירוני
 17:30 . 19:00 אביב תל הפועל - שהם מכבי

 שעה 17/05/18 חמישי יום - 26 מחזור שעה 25/01/18 חמישי יום - 13 מחזור

  .  חופשית - אביב תל הפועל
 19:00 . 19:00 שהם מכבי - אונו קרית עירוני
 19:00 . 17:00 טייכר ג"ר עירוני - נריה  חולון הפועל
 19:00 . 18:30 אביב תל מכבי - שמואל גבעת אליצור

 17:00 . 19:00 אלון צ'ראשל מכבי - א"ת יגאל מכבי
 18:30 . 19:00 ורד ציונה נס הפועל - העין ראש עירוני

 19:00 . 18:30 תקוה פתח מכבי - יהודה אור ה.ל.ע
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 מרכז לאומית' א ילדים 255 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - מודיעין עצמה
 19:00 . 17:00 מרכז  ירושלים הפועל - רחובות חיים מכבי
 19:00 . 19:00 עציון גוש אליצור - דגן בית מכבי

 19:00 . 19:00 ציון.מ ירושלים הפועל - עידן ירושלים הפועל
 19:00 . 19:00 דקל צ"ראשל מכבי - אדומים מעלה מכבי

 18:30 . 19:00 רעות מכבים א"ת מכבי - ברנר הפועל
 18:30 . 18:30 ירושלים זיו אסא - מודיעין חבל הפועל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

  .  ירושלים זיו אסא - חופשית
 18:30 . 18:30 מודיעין חבל הפועל - רעות מכבים א"ת מכבי
 19:00 . 19:00 ברנר הפועל - דקל צ"ראשל מכבי

 19:00 . 19:00 אדומים מעלה מכבי - ציון.מ ירושלים הפועל
 19:00 . 19:00 עידן ירושלים הפועל - עציון גוש אליצור
 19:00 . 19:00 דגן בית מכבי - מרכז  ירושלים הפועל
 17:00 . 18:30 רחובות חיים מכבי - מודיעין עצמה

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - רחובות חיים מכבי
 18:30 . 19:00 מודיעין עצמה - דגן בית מכבי

 19:00 . 19:00 מרכז  ירושלים הפועל - עידן ירושלים הפועל
 19:00 . 19:00 עציון גוש אליצור - אדומים מעלה מכבי

 19:00 . 19:00 ציון.מ ירושלים הפועל - ברנר פועלה
 19:00 . 18:30 דקל צ"ראשל מכבי - מודיעין חבל הפועל

 18:30 . 18:30 רעות מכבים א"ת מכבי - ירושלים זיו אסא
 שעה 22/02/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

  .  רעות מכבים א"ת מכבי - חופשית
 18:30 . 19:00 ירושלים זיו אסא - דקל צ"ראשל כבימ

 18:30 . 19:00 מודיעין חבל הפועל - ציון.מ ירושלים הפועל
 19:00 . 19:00 ברנר הפועל - עציון גוש אליצור
 19:00 . 19:00 אדומים מעלה מכבי - מרכז  ירושלים הפועל
 19:00 . 18:30 עידן ירושלים הפועל - מודיעין עצמה
 19:00 . 17:00 דגן בית מכבי - רחובות חיים מכבי

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - דגן בית מכבי
 17:00 . 19:00 רחובות חיים מכבי - עידן ירושלים הפועל
 18:30 . 19:00 מודיעין עצמה - אדומים מעלה מכבי

 19:00 . 19:00 מרכז  ירושלים להפוע - ברנר הפועל
 19:00 . 18:30 עציון גוש אליצור - מודיעין חבל הפועל

 19:00 . 18:30 ציון.מ ירושלים הפועל - ירושלים זיו אסא
 19:00 . 18:30 דקל צ"ראשל מכבי - רעות מכבים א"ת מכבי
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 שעה 15/03/18 חמישי יום - 19 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  דקל צ"ראשל מכבי - חופשית
 18:30 . 19:00 רעות מכבים א"ת מכבי - ציון.מ ירושלים הפועל
 18:30 . 19:00 ירושלים זיו אסא - עציון גוש אליצור
 18:30 . 19:00 מודיעין חבל הפועל - מרכז  ירושלים הפועל
 19:00 . 18:30 ברנר הפועל - מודיעין עצמה
 19:00 . 17:00 אדומים מעלה מכבי - תרחובו חיים מכבי
 19:00 . 19:00 עידן ירושלים הפועל - דגן בית מכבי

 שעה 22/03/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - עידן ירושלים הפועל
 19:00 . 19:00 דגן בית מכבי - אדומים מעלה מכבי

 17:00 . 19:00 רחובות חיים מכבי - ברנר הפועל
 18:30 . 18:30 מודיעין עצמה - מודיעין חבל הפועל

 19:00 . 18:30 מרכז  ירושלים הפועל - ירושלים זיו אסא
 19:00 . 18:30 עציון גוש אליצור - רעות מכבים א"ת מכבי
 19:00 . 19:00 ציון.מ ירושלים הפועל - דקל צ"ראשל מכבי

 שעה 11/04/18 רביעי יום - 21 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

  .  ציון.מ ירושלים הפועל - חופשית
 16:00 . 19:00 דקל צ"ראשל מכבי - עציון גוש אליצור
 16:00 . 19:00 רעות מכבים א"ת מכבי - מרכז  ירושלים הפועל
 16:00 . 18:30 ירושלים זיו אסא - מודיעין עצמה
 16:00 . 17:00 מודיעין חבל להפוע - רחובות חיים מכבי
 16:00 . 19:00 ברנר הפועל - דגן בית מכבי

 16:00 . 19:00 אדומים מעלה מכבי - עידן ירושלים הפועל
 שעה 16/04/18 שני יום - 22 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - אדומים מעלה מכבי
 19:00 . 19:00 עידן ירושלים הפועל - ברנר הפועל
 19:00 . 18:30 דגן בית מכבי - מודיעין חבל הפועל

 17:00 . 18:30 רחובות חיים מכבי - ירושלים זיו אסא
 18:30 . 18:30 מודיעין עצמה - רעות מכבים א"ת מכבי
 19:00 . 19:00 מרכז  ירושלים הפועל - דקל צ"ראשל מכבי

 19:00 . 19:00 עציון גוש אליצור - ציון.מ ירושלים הפועל
 שעה 26/04/18 חמישי יום - 23 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

  .  עציון גוש אליצור - חופשית
 19:00 . 19:00 ציון.מ ירושלים הפועל - מרכז  ירושלים הפועל
 19:00 . 18:30 דקל צ"ראשל מכבי - מודיעין עצמה
 18:30 . 17:00 רעות מכבים א"ת מכבי - רחובות חיים מכבי
 18:30 . 19:00 ירושלים זיו אסא - דגן בית מכבי

 18:30 . 19:00 מודיעין חבל הפועל - עידן ירושלים הפועל
 19:00 . 19:00 ברנר הפועל - אדומים מעלה מכבי
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 שעה 03/05/18 חמישי יום - 24 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - ברנר הפועל
 19:00 . 18:30 אדומים מעלה מכבי - מודיעין חבל הפועל

 19:00 . 18:30 עידן ירושלים הפועל - ירושלים זיו אסא
 19:00 . 18:30 דגן בית מכבי - רעות מכבים א"ת מכבי
 17:00 . 19:00 רחובות חיים מכבי - דקל צ"ראשל מכבי

 18:30 . 19:00 מודיעין עצמה - ציון.מ ירושלים הפועל
 19:00 . 19:00 מרכז  ירושלים הפועל - עציון גוש אליצור

 שעה 10/05/18 חמישי יום - 25 מחזור שעה 18/01/18 חמישי יום - 12 מחזור

  .  מרכז  ירושלים הפועל - חופשית
 19:00 . 18:30 עציון גוש אליצור - מודיעין עצמה
 19:00 . 17:00 ציון.מ ירושלים הפועל - רחובות חיים מכבי
 19:00 . 19:00 דקל צ"ראשל מכבי - דגן בית מכבי

 18:30 . 19:00 רעות מכבים א"ת מכבי - עידן ירושלים הפועל
 18:30 . 19:00 ירושלים זיו אסא - אדומים מעלה מכבי

 18:30 . 19:00 מודיעין חבל הפועל - ברנר הפועל
 שעה 17/05/18 חמישי יום - 26 מחזור שעה 25/01/18 חמישי יום - 13 מחזור

  .  חופשית - מודיעין חבל הפועל
 19:00 . 18:30 ברנר הפועל - ירושלים זיו אסא
 19:00 . 18:30 אדומים מעלה מכבי - רעות מכבים א"ת מכבי
 19:00 . 19:00 עידן ירושלים הפועל - דקל צ"ראשל מכבי

 19:00 . 19:00 דגן בית מכבי - ציון.מ ירושלים הפועל
 17:00 . 19:00 רחובות חיים מכבי - עציון שגו אליצור
 18:30 . 19:00 מודיעין עצמה - מרכז  ירושלים הפועל
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 דרום לאומית' א ילדים 256 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - אשדוד ביתר
 19:00 . 17:30 בתיה מזכרת הפועל - טוביה באר הפועל
 14:00 (02/02/18.                          ) 17:00 אילת הפועל - יבנה גן מכבי

 18:00 . 18:30 כוכב אשקלון. ס.א - אשקלון.  ס.א
 17:00 . 18:30 גדרות הפועל - גדרה מכבי

 18:00 . 18:30 שמשון יבנה אליצור - ש"ב/שבע באר הפועל
 19:00 . 17:30 היבנ גן הפועל - אשדוד מכבי

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 19:00 (28/04/18.                          ) 17:00 אילת הפועל - אשקלון.  ס.א
  .  יבנה גן הפועל - חופשית
 17:30 . 18:00 אשדוד מכבי - שמשון יבנה אליצור
 18:30 . 17:00 ש"ב/שבע באר הפועל - גדרות הפועל

 18:30 . 18:00 גדרה מכבי - כוכב אשקלון. ס.א
 18:30 . 19:00 יבנה גן מכבי - בתיה מזכרת הפועל
 17:30 . 17:30 טוביה באר הפועל - אשדוד ביתר

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - טוביה באר הפועל
 17:30 . 18:30 אשדוד ביתר - יבנה גן מכבי

 19:00 . 18:30 בתיה מזכרת הפועל - אשקלון.  ס.א
 18:00 (23/10/17) 17:00 אילת הפועל - גדרה מכבי

 18:00 . 18:30 כוכב אשקלון. ס.א - ש"ב/שבע באר הפועל
 17:00 . 17:30 גדרות הפועל - אשדוד מכבי

 18:00 . 19:00 שמשון יבנה אליצור - יבנה גן הפועל
 שעה 22/02/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

  .  שמשון יבנה אליצור - חופשית
 19:00 . 17:00 יבנה גן הפועל - גדרות הפועל

 17:30 . 18:00 אשדוד מכבי - כוכב אשקלון. ס.א
 17:00 (07/05/18)    (       01/01/18) 17:00 ש"ב/שבע באר הפועל - אילת הפועל
 18:30 . 19:00 גדרה מכבי - בתיה מזכרת הפועל
 18:30 . 17:30 אשקלון.  ס.א - אשדוד ביתר

 18:30 . 17:30 יבנה גן מכבי - טוביה באר הפועל
 שעה 08/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 17:30 (05/03/18.                          ) 17:00 ודאשד מכבי - אילת הפועל
  .  חופשית - יבנה גן מכבי

 17:30 . 18:30 טוביה באר הפועל - אשקלון.  ס.א
 17:30 . 18:30 אשדוד ביתר - גדרה מכבי

 19:00 . 18:30 בתיה מזכרת הפועל - ש"ב/שבע באר הפועל
 18:00 . 19:00 כוכב אשקלון. ס.א - יבנה גן הפועל
 17:00 . 18:00 גדרות הפועל - שמשון יבנה אליצור
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 שעה 15/03/18 חמישי יום - 19 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  גדרות הפועל - חופשית
 18:00 . 18:00 שמשון יבנה אליצור - כוכב אשקלון. ס.א

 17:00 . 18:00 יבנה גן הפועל - אילת הפועל
 17:30 . 19:00 אשדוד מכבי - בתיה זכרתמ הפועל
 18:30 . 17:30 ש"ב/שבע באר הפועל - אשדוד ביתר

 18:30 . 17:30 גדרה מכבי - טוביה באר הפועל
 18:30 . 18:30 אשקלון.  ס.א - יבנה גן מכבי

 שעה 22/03/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

  .  פשיתחו - אשקלון.  ס.א
 18:30 . 18:30 יבנה גן מכבי - גדרה מכבי

 17:30 . 18:30 טוביה באר הפועל - ש"ב/שבע באר הפועל
 17:30 . 17:30 אשדוד ביתר - אשדוד מכבי

 19:00 . 19:00 בתיה מזכרת הפועל - יבנה גן הפועל
 18:00 (06/11/17) 17:00 אילת הפועל - שמשון יבנה אליצור
 18:00 . 17:00 כוכב אשקלון. ס.א - גדרות הפועל

 שעה 11/04/18 רביעי יום - 21 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

  .  כוכב אשקלון. ס.א - חופשית
 17:00 (09/04/18.                          ) 18:00 גדרות הפועל - אילת הפועל
 16:00 . 19:00 שמשון יבנה אליצור - בתיה מזכרת הפועל
 16:00 . 17:30 יבנה גן הפועל - אשדוד ביתר

 16:00 . 17:30 אשדוד מכבי - טוביה באר הפועל
 16:00 . 18:30 ש"ב/שבע באר הפועל - יבנה גן מכבי

 16:00 . 18:30 גדרה מכבי - אשקלון.  ס.א
 שעה 16/04/18 שני יום - 22 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - גדרה מכבי
 18:30 . 18:30 אשקלון.  ס.א - ש"ב/שבע באר הפועל
 18:30 . 17:30 יבנה גן מכבי - אשדוד מכבי

 17:30 . 19:00 טוביה באר הפועל - יבנה גן הפועל
 17:30 . 18:00 אשדוד ביתר - שמשון יבנה אליצור
 19:00 . 17:00 בתיה מזכרת הפועל - גדרות הפועל

 18:00 (26/04/18.                          ) 17:00 אילת הפועל - כבכו אשקלון. ס.א
 שעה 26/04/18 חמישי יום - 23 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

  .  אילת הפועל - חופשית
 18:00 (23/04/18.                          ) 19:00 כוכב אשקלון. ס.א - בתיה מזכרת הפועל
 17:00 . 17:30 גדרות הפועל - ודאשד ביתר

 18:00 . 17:30 שמשון יבנה אליצור - טוביה באר הפועל
 19:00 . 18:30 יבנה גן הפועל - יבנה גן מכבי

 17:30 . 18:30 אשדוד מכבי - אשקלון.  ס.א
 18:30 . 18:30 ש"ב/שבע באר הפועל - גדרה מכבי
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 שעה 03/05/18 חמישי יום - 24 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - ש"ב/שבע באר הפועל
 18:30 . 17:30 גדרה מכבי - אשדוד מכבי

 18:30 . 19:00 אשקלון.  ס.א - יבנה גן הפועל
 18:30 . 18:00 יבנה גן מכבי - שמשון יבנה אליצור
 17:30 . 17:00 טוביה באר הפועל - גדרות הפועל

 17:30 . 18:00 אשדוד ביתר - כוכב אשקלון. ס.א
 17:00 (05/02/18.                          ) 18:00 בתיה מזכרת הפועל - אילת הפועל

 שעה 10/05/18 חמישי יום - 25 מחזור שעה 18/01/18 חמישי יום - 12 מחזור

  .  בתיה מזכרת הפועל - חופשית
 18:00 . 17:00 אילת הפועל - אשדוד ביתר

 18:00 . 17:30 כוכב אשקלון. ס.א - טוביה באר הפועל
 17:00 . 18:30 גדרות הפועל - יבנה גן מכבי

 18:00 . 18:30 שמשון יבנה אליצור - אשקלון.  ס.א
 19:00 . 18:30 יבנה גן הפועל - גדרה מכבי

 17:30 . 18:30 אשדוד מכבי - ש"ב/שבע באר הפועל
 שעה 17/05/18 חמישי יום - 26 מחזור שעה 25/01/18 חמישי יום - 13 מחזור

 17:00 (12/03/18)    (      27/11/17) 17:00 אילת הפועל - טוביה באר הפועל
  .  חופשית - אשדוד מכבי

 18:30 . 19:00 ש"ב/שבע באר הפועל - יבנה גן הפועל
 18:30 . 18:00 גדרה מכבי - שמשון יבנה אליצור
 18:30 . 17:00 אשקלון.  ס.א - גדרות הפועל

 18:30 . 18:00 יבנה גן מכבי - כוכב אשקלון. ס.א
 17:30 . 19:00 אשדוד ביתר - בתיה מזכרת הפועל
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 לאומית ילדים א' –גמר סל 
 ת א' צפוןבי   

 21/05/18יום שני :1מחזור         

 אלוף צפון –אלוף חיפה 

 

 24/05/18יום חמישי : 2מחזור 

 אלוף חיפה –אלוף שרון 

 

 28/05/18יום שני : 3זור מח

 אלוף שרון –אלוף צפון 

 .הקבוצה שתתפוס את המקום הראשון בתום ליגה בת סיבוב אחד תעלה למשחק הגמר 
 

 דרוםבית ב' 

 21/05/18: יום שני 1מחזור 

 אלוף דרום –אלוף ת"א 

 

 24/05/18: יום חמישי 2מחזור 

 אלוף ת"א –אלוף מרכז 

 

 28/05/18: יום שני 3מחזור 

 אלוף מרכז –וף דרום אל

 .הקבוצה שתתפוס את המקום הראשון בתום ליגה בת סיבוב אחד תעלה למשחק הגמר 
 

 03/06/18יום ראשון  31/05/18חמישי גמר: יום 

 אלוף צפון –אלוף דרום 

 .המשחקים ייערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצחת, בסיכום שני המשחקים, תוכרז כמנצחת בסדרה 
 

  שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר בסיכום שני המשחקים. היו המנצחת בסיכום
ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים, תשוחק הארכה במשחק השני בין שתי הקבוצות עד להכרעה. 

 הסתיים אחד המשחקים בשיוויון, לא תשוחק הארכה והמנצחת במשחק האחר תוכרז כמנצחת.
 מין תארח את המשחק הראשון ותתארח במשחק הגומלין.במשחק הגמר הקבוצה מצד י 
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 צפון-א ילדים 257 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 17:00 צפת/גליל הפועל - גליל כרמיאל הישגי
 18:00 . 18:00 אירוסים כרמיאל הישגי - חצור הפועל
 17:30 . 17:00 גולן גליל הפועל - נחף הפועל
 18:30 . 18:00 ברעם גליל הפועל - גול אביטל גליל הפועל
 19:00 . 18:30 תרשיחא הפועל - עליון.ג/עמיר הפועל
 17:30 . 17:00 צעירים צפון.ג הפועל - מעלות הפועל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 17:30 . 17:00 צעירים צפון.ג הפועל - צפת/לגלי הפועל
 17:00 . 19:00 מעלות הפועל - תרשיחא הפועל
 18:30 . 18:30 עליון.ג/עמיר הפועל - ברעם גליל הפועל
 18:00 . 17:30 גול אביטל גליל הפועל - גולן גליל הפועל
 17:00 . 18:30 נחף הפועל - אירוסים כרמיאל הישגי
 18:00 . 17:00 חצור הפועל - גליל כרמיאל הישגי

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 17:00 . 18:00 צפת/גליל הפועל - חצור הפועל
 17:00 (17/02/18.                          ) 17:00 גליל כרמיאל הישגי - נחף הפועל
 18:00 . 18:00 אירוסי לכרמיא הישגי - גול אביטל גליל הפועל
 17:30 . 18:30 גולן גליל הפועל - עליון.ג/עמיר הפועל
 18:30 . 17:00 ברעם גליל הפועל - מעלות הפועל
 19:00 . 17:30 תרשיחא הפועל - צעירים צפון.ג הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 19:00 . 17:00 תרשיחא הפועל - צפת/גליל הפועל
 17:30 . 18:30 צעירים צפון.ג הפועל - ברעם גליל הפועל
 17:00 . 17:30 מעלות הפועל - גולן גליל הפועל
 18:30 . 18:00 עליון.ג/עמיר הפועל - אירוסים כרמיאל הישגי
 18:00 (11/11/17) 17:00 גול אביטל גליל הפועל - גליל כרמיאל הישגי
 17:00 . 18:00 נחף הפועל - צורח הפועל

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 17:00 . 17:00 צפת/גליל הפועל - נחף הפועל
 18:00 . 18:00 חצור הפועל - גול אביטל גליל הפועל
 17:00 (10/03/18)       .                    18:30 גליל כרמיאל הישגי - עליון.ג/עמיר הפועל
 18:00 . 17:00 אירוסים כרמיאל הישגי - מעלות הפועל
 17:30 . 17:30 גולן גליל הפועל - צעירים צפון.ג הפועל
 18:30 . 19:00 ברעם גליל הפועל - תרשיחא הפועל

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 18:30 . 17:00 ברעם גליל הפועל - תצפ/גליל הפועל
 19:00 . 17:30 תרשיחא הפועל - גולן גליל הפועל
 17:30 . 18:30 צעירים צפון.ג הפועל - אירוסים כרמיאל הישגי
 17:00 (02/12/17) 17:00 מעלות הפועל - גליל כרמיאל הישגי
 18:30 . 18:00 עליון.ג/עמיר הפועל - חצור הפועל
 18:00 . 17:00 גול אביטל גליל ועלהפ - נחף הפועל
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 18:00 צפת/גליל הפועל - גול אביטל גליל הפועל
 17:00 . 18:30 נחף הפועל - עליון.ג/עמיר הפועל
 18:00 . 17:00 חצור הפועל - מעלות הפועל
 17:00 (24/03/18.                          ) 17:30 גליל כרמיאל הישגי - צעירים וןצפ.ג הפועל
 18:00 . 19:00 אירוסים כרמיאל הישגי - תרשיחא הפועל
 17:30 . 18:30 גולן גליל הפועל - ברעם גליל הפועל

 שעה 16/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 17:30 . 17:00 גולן גליל הפועל - צפת/ילגל הפועל
 18:30 . 18:00 ברעם גליל הפועל - אירוסים כרמיאל הישגי
 19:00 (23/12/17) 17:00 תרשיחא הפועל - גליל כרמיאל הישגי
 17:30 . 18:00 צעירים צפון.ג הפועל - חצור הפועל
 17:00 . 17:00 מעלות הפועל - נחף הפועל
 18:30 . 18:00 עליון.ג/עמיר הפועל - ולג אביטל גליל הפועל

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 17:00 . 18:30 צפת/גליל הפועל - עליון.ג/עמיר הפועל
 18:00 . 17:00 גול אביטל גליל הפועל - מעלות הפועל
 17:00 . 17:30 נחף הפועל - צעירים צפון.ג הפועל
 18:00 . 19:00 חצור הפועל - תרשיחא הפועל
 17:00 (28/04/18.                          ) 18:30 גליל כרמיאל הישגי - ברעם גליל הפועל
 18:00 . 17:30 אירוסים כרמיאל הישגי - גולן גליל הפועל

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

 18:00 . 17:00 אירוסים כרמיאל הישגי - צפת/גליל הפועל
 17:30 (06/01/18) 17:00 גולן גליל הפועל - גליל כרמיאל הישגי
 18:30 . 18:00 ברעם גליל הפועל - חצור הפועל
 19:00 . 17:00 תרשיחא הפועל - נחף הפועל
 17:30 . 18:00 צעירים צפון.ג הפועל - גול אביטל גליל הפועל
 17:00 . 18:30 מעלות הפועל - עליון.ג/עמיר הפועל

 שעה 10/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

 17:00 . 17:00 צפת/גליל הפועל - מעלות הפועל
 18:30 . 17:30 עליון.ג/עמיר הפועל - צעירים צפון.ג הפועל
 18:00 . 19:00 גול אביטל גליל הפועל - תרשיחא הפועל
 17:00 . 18:30 נחף הפועל - ברעם גליל הפועל
 18:00 . 17:30 חצור הפועל - גולן גליל הפועל
 17:00 (12/05/18.                          ) 18:00 גליל כרמיאל הישגי - אירוסים כרמיאל הישגי
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 גלבוע' א ילדים 258 ליגה
 שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 19:00 . 19:00 ישיבה גלבוע  הפועל - צעירים. מ.ג הפועל
 19:00 . 18:00 שקד. מ.ג הפועל - ירדן תבור  הפועל

 19:00 . 18:00 הר גלבוע הפועל - טבריה עירוני. כ.מ
 19:00 . 19:00 מזרח  מ.ג הפועל - דדו  גלבוע הפועל

 שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 19:00 . 19:00 הר גלבוע הפועל - מזרח  מ.ג הפועל
 18:00 . 19:00 טבריה עירוני. כ.מ - שקד. מ.ג הפועל
 18:00 . 19:00 ירדן תבור  הפועל - ישיבה גלבוע  הפועל
 19:00 . 19:00 צעירים. מ.ג הפועל - דדו  גלבוע הפועל

 שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 19:00 . 19:00 מזרח  מ.ג הפועל - צעירים. מ.ג הפועל
 19:00 . 18:00 דדו  גלבוע הפועל - ירדן תבור  הפועל

 19:00 . 18:00 ישיבה גלבוע  הפועל - טבריה עירוני. כ.מ
 19:00 . 19:00 שקד. מ.ג הפועל - הר גלבוע הפועל

 שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 19:00 . 19:00 שקד. מ.ג הפועל - מזרח  מ.ג הפועל
 19:00 . 19:00 הר גלבוע הפועל - ישיבה גלבוע  הפועל
 18:00 . 19:00 טבריה עירוני. כ.מ - דדו  גלבוע הפועל
 18:00 . 19:00 ירדן רתבו  הפועל - צעירים. מ.ג הפועל

 שעה 18/01/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 19:00 . 18:00 מזרח  מ.ג הפועל - ירדן תבור  הפועל
 19:00 . 18:00 צעירים. מ.ג הפועל - טבריה עירוני. כ.מ

 19:00 . 19:00 דדו  גלבוע הפועל - הר גלבוע הפועל
 19:00 . 19:00 ישיבה גלבוע  הפועל - דשק. מ.ג הפועל

 שעה 25/01/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 19:00 . 19:00 ישיבה גלבוע  הפועל - מזרח  מ.ג הפועל
 19:00 . 19:00 שקד. מ.ג הפועל - דדו  גלבוע הפועל
 19:00 . 19:00 הר גלבוע הפועל - צעירים. מ.ג הפועל
 18:00 . 18:00 טבריה עירוני. כ.מ - ירדן תבור  הפועל

 שעה 01/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 19:00 . 18:00 מזרח  מ.ג הפועל - טבריה עירוני. כ.מ
 18:00 . 19:00 ירדן תבור  הפועל - הר גלבוע הפועל
 19:00 . 19:00 םצעירי. מ.ג הפועל - שקד. מ.ג הפועל
 19:00 . 19:00 דדו  גלבוע הפועל - ישיבה גלבוע  הפועל
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 258סבוב שלישי: ליגה ילדים א' גלבוע, 
   

 
 22/02/18: יום חמישי 15מחזור 

 7מקום  – 2מקום 
 6מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 
 8מקום  – 1מקום 

 
 08/03/18: יום חמישי 16מחזור 

 5מקום  – 8מקום 
 3מקום  – 7קום מ

 2מקום  – 1מקום 
 4מקום  – 6מקום 

 
 15/03/18: יום חמישי 17מחזור 

 8מקום  – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 7מקום  – 4מקום 
 6מקום  – 5מקום 

 
 22/03/18: יום חמישי 18מחזור 

 6מקום  – 8מקום 
 5מקום  – 7מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 26/04/18: יום חמישי 19מחזור 

 8מקום  – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 
 7מקום  – 6מקום 

 
 03/05/18: יום חמישי 20מקום 

 7מקום  - 8מקום 
 6מקום  – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 10/05/18: יום חמישי 21מחזור 

 8מקום  – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 6מקום 
 1ם מקו – 7מקום 
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 עמקים -' א ילדים 259 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - יפיע הפועל
 17:30 . 18:30 עילית נצרת הפועל - נצרת מכבי

 18:30 (03/02/18.                          ) 19:00 מערב יזרעאל הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 17:00 (03/02/18)      (     21/10/17) 18:30 גורן יזרעאל הפועל - גבת יזרעאל הפועל
 18:00 . 19:00 העמק מגדל הפועל - יזרעאל הושעיה הפועל
 19:00 (21/10/17) 18:30 צעירים עפולה הפועל - שמשית י"ע הפועל

 שעה 08/02/18 שיחמי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

  .  צעירים עפולה הפועל - חופשית
 18:30 . 18:00 שמשית י"ע הפועל - העמק מגדל הפועל
 19:00 . 17:00 יזרעאל הושעיה הפועל - גורן יזרעאל הפועל
 18:30 (10/02/18)       (    28/10/17) 18:30 גבת יזרעאל הפועל - מערב יזרעאל הפועל
 19:00 . 17:30 אורטודוקס נצרת פועלה - עילית נצרת הפועל
 18:30 . 19:00 נצרת מכבי - יפיע הפועל

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - נצרת מכבי
 19:00 . 19:00 יפיע הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 17:30 (04/11/17) 18:30 עילית נצרת הפועל - גבת יזרעאל הפועל
 18:30 . 19:00 מערב יזרעאל הפועל - יזרעאל הושעיה הפועל
 17:00 (17/02/18)      (     04/11/17) 18:30 גורן יזרעאל הפועל - שמשית י"ע הפועל
 18:00 . 19:00 העמק מגדל הפועל - צעירים עפולה הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

  .  העמק מגדל הפועל - חופשית
 19:00 (11/11/17) 17:00 צעירים עפולה הפועל - גורן יזרעאל הפועל
 18:30 (24/02/18)  (         11/11/17) 18:30 שמשית י"ע הפועל - מערב יזרעאל הפועל
 19:00 . 17:30 יזרעאל הושעיה הפועל - עילית נצרת הפועל
 18:30 (24/02/18.                          ) 19:00 גבת יזרעאל הפועל - יעיפ הפועל
 19:00 . 18:30 אורטודוקס נצרת הפועל - נצרת מכבי

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - אורטודוקס נצרת הפועל
 18:30 (18/11/17) 18:30 נצרת מכבי - גבת יזרעאל הפועל
 19:00 . 19:00 יפיע הפועל - יזרעאל הושעיה הפועל
 17:30 (18/11/17) 18:30 עילית נצרת הפועל - שמשית י"ע הפועל
 18:30 (10/03/18.                          ) 19:00 מערב יזרעאל הפועל - צעירים עפולה הפועל
 17:00 . 18:00 גורן יזרעאל הפועל - העמק מגדל הפועל

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  גורן יזרעאל הפועל - חופשית
 18:00 . 18:30 העמק מגדל הפועל - מערב יזרעאל הפועל
 19:00 . 19:00 צעירים עפולה הפועל - עילית נצרת הפועל
 18:30 (17/03/18)                         .  19:00 שמשית י"ע הפועל - יפיע הפועל
 19:00 . 18:30 יזרעאל הושעיה הפועל - נצרת מכבי

 18:30 (17/03/18.                          ) 19:00 גבת יזרעאל הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - גבת יזרעאל ועלהפ
 נצרת הפועל - יזרעאל הושעיה הפועל

 אורטודוקס
19:00 . 19:00 

 18:30 (09/12/17) 18:30 נצרת מכבי - שמשית י"ע הפועל
 19:00 . 19:00 יפיע הפועל - צעירים עפולה הפועל
 17:30 . 18:00 עילית נצרת הפועל - העמק מגדל הפועל
 18:30 (24/03/18)    (       09/12/17) 17:00 מערב יזרעאל הפועל - גורן יזרעאל הפועל

 שעה 16/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

  .  מערב יזרעאל הפועל - חופשית
 17:00 (21/04/18.                          ) 17:30 גורן יזרעאל הפועל - עילית נצרת הפועל
 18:00 . 19:00 העמק מגדל הפועל - יפיע הפועל
 19:00 . 18:30 צעירים עפולה הפועל - נצרת מכבי

 18:30 (21/04/18.                          ) 19:00 שמשית י"ע הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 19:00 . 18:30 יזרעאל הושעיה הפועל - גבת יזרעאל הפועל

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 30/12/17 שבת יום - 9  מחזור

  .  חופשית - יזרעאל הושעיה הפועל
 18:30 (28/04/18.                          ) 18:30 גבת יזרעאל הפועל - שמשית י"ע הפועל
 19:00 (14/12/17) 19:00 אורטודוקס נצרת הפועל - צעירים עפולה הפועל
 18:30 (14/12/17) 18:00 נצרת מכבי - העמק מגדל הפועל
 19:00 . 17:00 יפיע הפועל - גורן יזרעאל הפועל
 17:30 . 18:30 עילית נצרת הפועל - מערב יזרעאל הפועל

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

  .  עילית נצרת הפועל - חופשית
 18:30 (05/05/18.                          ) 19:00 מערב יזרעאל הפועל - יפיע הפועל
 17:00 (05/05/18)     (      09/01/18) 18:30 גורן יזרעאל הפועל - נצרת מכבי

 18:00 (01/12/17) 19:00 העמק מגדל הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 19:00 (06/01/18) 18:30 צעירים עפולה הפועל - גבת יזרעאל הפועל
 18:30 . 19:00 שמשית י"ע הפועל - יזרעאל ההושעי הפועל

 שעה 10/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - שמשית י"ע הפועל
 19:00 . 19:00 יזרעאל הושעיה הפועל - צעירים עפולה הפועל
 18:30 . 18:00 גבת יזרעאל הפועל - העמק מגדל הפועל
 19:00 (13/01/18) 17:00 אורטודוקס נצרת הפועל - גורן עאליזר הפועל
 18:30 (13/01/18) 18:30 נצרת מכבי - מערב יזרעאל הפועל
 19:00 . 19:00 יפיע הפועל - עילית נצרת הפועל
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 מפרץ א ילדים 260 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 10 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 18:30 . 18:00 נופית זבולון הפועל - מתנס ים קרית מכבי
 17:00 (03/02/18.                          ) 19:00 שפרעם מכבי - משגב  הפועל
 19:00 (03/02/18.                          ) 17:00 נשרי חיים קרית מכבי - אורטודו/אעבלין הפועל
 19:00 . 17:30 יוסף מעלה הפועל - נופר נהריה הפועל
 18:30 . 18:30 עכו הפועל - גליל אשר מטה הפועל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 11 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 18:30 . 18:30 עכו הפועל - נופית זבולון הפועל
 18:30 . 19:00 גליל אשר מטה הפועל - יוסף מעלה הפועל
 17:30 (28/10/17) 19:00 נופר הריהנ הפועל - נשרים חיים קרית מכבי
 17:00 (28/10/17) 17:00 אורטודו/אעבלין הפועל - שפרעם מכבי
 19:00 . 18:00 משגב  הפועל - מתנס ים קרית מכבי

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 18:30 . 19:00 נופית זבולון הפועל - משגב  הפועל
 18:00 . 17:00 מתנס ים קרית מכבי - אורטודו/אעבלין הפועל
 17:00 (17/02/18.                          ) 17:30 שפרעם מכבי - נופר נהריה הפועל
 19:00 (17/02/18.                          ) 18:30 נשרים חיים קרית מכבי - גליל אשר מטה הפועל
 19:00 . 18:30 ףיוס מעלה הפועל - עכו הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 19:00 . 18:30 יוסף מעלה הפועל - נופית זבולון הפועל
 18:30 (11/11/17) 19:00 עכו הפועל - נשרים חיים קרית מכבי
 18:30 (11/11/17) 17:00 גליל אשר מטה הפועל - שפרעם מכבי
 17:30 . 18:00 נופר נהריה הפועל - מתנס ים קרית מכבי

 17:00 . 19:00 אורטודו/אעבלין הפועל - משגב  הפועל
 שעה 08/03/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 18:30 . 17:00 נופית זבולון הפועל - אורטודו/אעבלין הפועל
 19:00 . 17:30 משגב  הפועל - נופר נהריה הפועל
 18:00 . 18:30 מתנס ים קרית מכבי - גליל אשר מטה הפועל
 17:00 (10/03/18.                          ) 18:30 שפרעם מכבי - עכו הפועל
 19:00 (10/03/18.                          ) 19:00 נשרים חיים קרית מכבי - יוסף מעלה הפועל
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 שעה 15/03/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 19:00 (17/03/18.                          ) 18:30 נשרים חיים קרית מכבי - נופית זבולון הפועל
 19:00 (02/12/17) 17:00 יוסף מעלה הפועל - שפרעם מכבי
 18:30 . 18:00 עכו הפועל - מתנס ים קרית מכבי

 18:30 . 19:00 גליל אשר מטה עלהפו - משגב  הפועל
 17:30 . 17:00 נופר נהריה הפועל - אורטודו/אעבלין הפועל

 שעה 22/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 18:30 . 17:30 נופית זבולון הפועל - נופר נהריה הפועל
 17:00 . 18:30 אורטודו/אעבלין הפועל - גליל אשר מטה הפועל
 19:00 . 18:30 משגב  הפועל - עכו הפועל
 18:00 . 19:00 מתנס ים קרית מכבי - יוסף מעלה הפועל
 17:00 (24/03/18)   (        09/12/17) 19:00 שפרעם מכבי - נשרים חיים קרית מכבי

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 17:00 (28/04/18.                          ) 18:30 שפרעם מכבי - נופית לוןזבו הפועל
 19:00 (28/04/18.                          ) 18:00 נשרים חיים קרית מכבי - מתנס ים קרית מכבי

 19:00 . 19:00 יוסף מעלה הפועל - משגב  הפועל
 18:30 . 17:00 עכו הפועל - אורטודו/אעבלין הפועל
 18:30 . 17:30 גליל אשר מטה הפועל - נופר נהריה הפועל

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 18:30 . 18:30 נופית זבולון הפועל - גליל אשר מטה הפועל
 17:30 . 18:30 נופר נהריה הפועל - עכו הפועל
 17:00 . 19:00 ורטודוא/אעבלין הפועל - יוסף מעלה הפועל
 19:00 (30/12/17) 19:00 משגב  הפועל - נשרים חיים קרית מכבי
 18:00 (30/12/17) 17:00 מתנס ים קרית מכבי - שפרעם מכבי
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 חיפה -' א ילדים 261 ליגה
 שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - חיפה מכבי
 17:00 . 18:00 נשר הפועל - ביאליק קרית מכבי
 19:00 (21/10/17) 19:00 דליה  כרמל הפועל - חיים קרית מכבי

 17:00 (21/10/17) 18:00 עוספיא הכרמל הפועל - טבעון מרנין הפועל
 19:00 . 19:00 קידר אחוזה ר"בית - כרמל חיפה מכבי

 שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

  .  קידר אחוזה ר"בית - חופשית
 19:00 . 17:00 כרמל חיפה מכבי - עוספיא הכרמל הפועל
 18:00 (13/01/18.                          ) 19:00 טבעון מרנין הפועל - דליה  כרמל הפועל
 19:00 (13/01/18)    .                       17:00 חיים קרית מכבי - נשר הפועל
 18:00 (28/10/17) 11:00 ביאליק קרית מכבי - חיפה מכבי

 שעה 18/01/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - ביאליק קרית מכבי
 11:00 (20/01/18)    (       04/11/17) 19:00 חיפה מכבי - חיים קרית מכבי

 17:00 (04/11/17) 18:00 נשר הפועל - טבעון יןמרנ הפועל
 19:00 . 19:00 דליה  כרמל הפועל - כרמל חיפה מכבי
 17:00 . 19:00 עוספיא הכרמל הפועל - קידר אחוזה ר"בית

 שעה 25/01/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

  .  עוספיא הכרמל הפועל - חופשית
 19:00 . 19:00 קידר אחוזה ר"בית - דליה  רמלכ הפועל
 19:00 . 17:00 כרמל חיפה מכבי - נשר הפועל
 18:00 (27/01/18)     (      11/11/17) 11:00 טבעון מרנין הפועל - חיפה מכבי
 19:00 (27/01/18.                          ) 18:00 חיים קרית מכבי - ביאליק קרית מכבי

 שעה 01/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - חיים קרית מכבי
 18:00 (18/11/17) 18:00 ביאליק קרית מכבי - טבעון מרנין הפועל
 11:00 (03/02/18.                          ) 19:00 חיפה מכבי - כרמל חיפה מכבי
 17:00 . 19:00 נשר הפועל - קידר אחוזה ר"בית

 19:00 . 17:00 דליה  כרמל הפועל - עוספיא הכרמל הפועל
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 שעה 08/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  דליה  כרמל הפועל - חופשית
 17:00 . 17:00 עוספיא הכרמל הפועל - נשר הפועל
 19:00 (02/12/17) 11:00 קידר אחוזה ר"בית - חיפה מכבי
 19:00 . 18:00 כרמל חיפה מכבי - ביאליק קרית מכבי
 18:00 (10/02/18)   (        02/12/17) 19:00 טבעון מרנין הפועל - חיים קרית מכבי

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - טבעון מרנין הפועל
 19:00 (17/02/18.                          ) 19:00 חיים קרית מכבי - רמלכ חיפה מכבי
 18:00 . 19:00 ביאליק קרית מכבי - קידר אחוזה ר"בית

 11:00 (17/02/18.                          ) 17:00 חיפה מכבי - עוספיא הכרמל הפועל
 17:00 . 19:00 נשר הפועל - דליה  כרמל הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 23/12/17 שבת יום - 8  מחזור

  .  נשר הפועל - חופשית
 19:00 . 11:00 דליה  כרמל הפועל - חיפה מכבי
 17:00 (21/12/17) 18:00 עוספיא הכרמל הפועל - ביאליק קרית מכבי
 19:00 . 19:00 קידר אחוזה ר"בית - חיים קרית מכבי

 19:00 . 18:00 כרמל חיפה מכבי - טבעון מרנין הפועל
 שעה 03/03/18 שבת יום - 18 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - כרמל חיפה מכבי
 18:00 . 19:00 טבעון מרנין הפועל - קידר אחוזה ר"בית

 19:00 . 17:00 חיים קרית מכבי - עוספיא הכרמל הפועל
 18:00 (26/02/18.                          ) 19:00 ביאליק קרית מכבי - דליה  כרמל הפועל
 11:00 . 17:00 חיפה מכבי - נשר הפועל
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 261סבוב שלישי: ליגה ילדים א' חיפה,      
   

 (5-1בית עליון )מקומות 
 

 15/03/18: יום חמישי 19מחזור 
 חופשית – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 22/03/18: יום חמישי 20 מחזור

 חופשית – 5מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 26/04/18: יום חמישי 21מחזור 

 חופשית – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 

 
 03/05/18: יום חמישי 22מחזור 

 חופשית – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 

 
 810/05/1: יום חמישי 23מחזור 

 חופשית – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 1מקום 

 
 

 (9-6בית תחתון )מקומות 
 

 22/03/18: יום חמישי 19מחזור 
 9מקום  – 6מקום 
 8מקום  – 7מקום 

 
 26/04/18: יום חמישי 20מחזור 

 8מקום  – 9מקום 
 7מקום  – 6מקום 

 

 03/05/18: יום חמישי 21מחזור 
 9מקום  – 7מקום 

 6מקום  – 8מקום                                                               
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 א שומרון' א ילדים 262 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 10 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 18:30 (21/10/17) 18:00 מנשה הפועל - בקה  מכבי
 17:30 . 18:30 זכרון  מעגן הפועל - אהוד יעקב זכרון מכבי
 18:30 . 18:30 ערערה מכבי - מערב חדרה מכבי

 17:30 . 19:00 קיסריה מכבי - ת'ג הפועל
 18:30 . 17:30 פחם אל אום מכבי - אריות חנה פרדס מכבי

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 11 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 18:30 . 18:30 פחם אל אום מכבי - מנשה הפועל
 17:30 . 17:30 אריות חנה פרדס מכבי - קיסריה מכבי
 19:00 . 18:30 ת'ג הפועל - ערערה מכבי

 18:30 . 17:30 מערב חדרה מכבי - זכרון  מעגן הפועל
 18:30 (28/10/17) 18:00 אהוד יעקב זכרון מכבי - בקה  מכבי

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 18:30 . 18:30 מנשה הפועל - אהוד יעקב זכרון מכבי
 18:00 (17/02/18.                          ) 18:30 בקה  מכבי - מערב חדרה מכבי

 17:30 . 19:00 זכרון  מעגן הפועל - ת'ג הפועל
 18:30 . 17:30 ערערה מכבי - אריות חנה פרדס מכבי
 17:30 . 18:30 יסריהק מכבי - פחם אל אום מכבי

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 17:30 . 18:30 קיסריה מכבי - מנשה הפועל
 18:30 . 18:30 פחם אל אום מכבי - ערערה מכבי

 17:30 . 17:30 אריות חנה פרדס מכבי - זכרון  מעגן הפועל
 19:00 (11/11/17) 18:00 ת'ג הפועל - בקה  מכבי
 18:30 . 18:30 מערב חדרה מכבי - אהוד יעקב זכרון מכבי

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 18:30 . 18:30 מנשה הפועל - מערב חדרה מכבי
 18:30 . 19:00 אהוד יעקב זכרון מכבי - ת'ג הפועל
 18:00 (10/03/18.                          ) 17:30 בקה  בימכ - אריות חנה פרדס מכבי
 17:30 . 18:30 זכרון  מעגן הפועל - פחם אל אום מכבי
 18:30 . 17:30 ערערה מכבי - קיסריה מכבי
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 שעה 15/03/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 18:30 . 18:30 ערערה מכבי - מנשה הפועל
 17:30 . 17:30 קיסריה מכבי - זכרון  מעגן הפועל
 18:30 (02/12/17) 18:00 פחם אל אום מכבי - בקה  מכבי
 17:30 . 18:30 אריות חנה פרדס מכבי - אהוד יעקב זכרון מכבי
 19:00 . 18:30 ת'ג הפועל - מערב חדרה מכבי

 שעה 22/03/18 ישיחמ יום - 16 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 18:30 . 19:00 מנשה הפועל - ת'ג הפועל
 18:30 . 17:30 מערב חדרה מכבי - אריות חנה פרדס מכבי
 18:30 . 18:30 אהוד יעקב זכרון מכבי - פחם אל אום מכבי
 18:00 (24/03/18.                          ) 17:30 בקה  מכבי - קיסריה מכבי
 17:30 . 18:30 זכרון  מעגן הפועל - ערערה מכבי

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 17:30 . 18:30 זכרון  מעגן הפועל - מנשה הפועל
 18:30 (23/12/17) 18:00 ערערה מכבי - בקה  מכבי
 17:30 . 18:30 קיסריה מכבי - אהוד יעקב זכרון מכבי
 18:30 . 18:30 פחם אל אום מכבי - מערב חדרה מכבי

 17:30 . 19:00 אריות חנה פרדס מכבי - ת'ג הפועל
 שעה 03/05/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 18:30 . 17:30 מנשה הפועל - אריות חנה פרדס מכבי
 19:00 . 18:30 ת'ג הפועל - פחם אל אום מכבי
 18:30 . 17:30 מערב חדרה מכבי - קיסריה מכבי
 18:30 . 18:30 אהוד יעקב זכרון מכבי - ערערה מכבי

 18:00 (05/05/18.                          ) 17:30 בקה  מכבי - זכרון  מעגן הפועל
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 'ב שומרון' א ילדים 263 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 10 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 18:00 . 18:30 נתניה עירוני אליצור - עח יצחק בית הפועל
 19:00 . 17:30 חיים.ג חפר עמק הפועל - זית השרון לב הפועל
 18:00 . 18:30 ויתקין/ח"ע הפועל - יאיר כוכב אליצור

 19:00 (03/02/18.                          ) 19:00 אריות השרון.ח  הפועל - יהודה אבן. ס.מ
 18:30 . 18:00 מזרח  חדרה מכבי - דרום נתניה.ע יצוראל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 11 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 18:30 . 18:00 מזרח  חדרה מכבי - נתניה עירוני אליצור
 18:00 . 19:00 דרום נתניה.ע אליצור - אריות השרון.ח  הפועל
 19:00 . 18:00 יהודה בןא. ס.מ - ויתקין/ח"ע הפועל
 18:30 . 19:00 יאיר כוכב אליצור - חיים.ג חפר עמק הפועל
 17:30 (28/10/17) 18:30 זית השרון לב הפועל - עח יצחק בית הפועל

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 18:00 . 17:30 נתניה עירוני אליצור - זית השרון לב הפועל
 18:30 . 18:30 עח יצחק בית הפועל - יאיר כוכב אליצור

 19:00 . 19:00 חיים.ג חפר עמק הפועל - יהודה אבן. ס.מ
 18:00 . 18:00 ויתקין/ח"ע הפועל - דרום נתניה.ע אליצור

 19:00 (17/02/18.                          ) 18:30 אריות השרון.ח  הפועל - מזרח  חדרה מכבי
 שעה 22/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 19:00 . 18:00 אריות השרון.ח  הפועל - נתניה עירוני אליצור
 18:30 . 18:00 מזרח  חדרה מכבי - ויתקין/ח"ע הפועל
 18:00 . 19:00 דרום נתניה.ע אליצור - חיים.ג חפר עמק הפועל
 19:00 (11/11/17) 18:30 יהודה אבן. ס.מ - עח יצחק בית הפועל
 18:30 . 17:30 יאיר כוכב אליצור - זית השרון לב הפועל

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 18:00 . 18:30 נתניה עירוני אליצור - יאיר כוכב אליצור
 17:30 . 19:00 זית השרון לב הפועל - יהודה אבן. ס.מ

 18:30 . 18:00 עח יצחק בית הפועל - דרום נתניה.ע אליצור
 19:00 . 18:30 חיים.ג חפר עמק הפועל - מזרח  חדרה מכבי

 18:00 (18/11/17) 19:00 ויתקין/ח"ע הפועל - אריות השרון.ח  הפועל

 

 

  



517 

 

 השע 15/03/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 18:00 . 18:00 ויתקין/ח"ע הפועל - נתניה עירוני אליצור
 19:00 (17/03/18.                          ) 19:00 אריו השרון.ח  הפועל - חיים.ג חפר עמק הפועל
 18:30 (02/12/17) 18:30 מזרח  חדרה מכבי - עח יצחק בית הפועל
 18:00 . 17:30 דרום נתניה.ע אליצור - זית השרון לב הפועל
 19:00 . 18:30 יהודה אבן. ס.מ - יאיר כוכב אליצור

 שעה 22/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 18:00 . 19:00 נתניה עירוני אליצור - יהודה אבן. ס.מ
 18:30 . 18:00 יאיר כוכב אליצור - דרום נתניה.ע אליצור

 17:30 . 18:30 זית השרון לב עלהפו - מזרח  חדרה מכבי
 18:30 (24/03/18)    (       09/12/17) 19:00 עח יצחק בית הפועל - אריות השרון.ח  הפועל
 19:00 . 18:00 חיים.ג חפר עמק הפועל - ויתקין/ח"ע הפועל

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 19:00 . 18:00 חיים.ג חפר עמק הפועל - תניהנ עירוני אליצור
 18:00 (23/12/17) 18:30 ויתקין/ח"ע הפועל - עח יצחק בית הפועל
 19:00 (28/04/18.                          ) 17:30 אריות השרון.ח  הפועל - זית השרון לב הפועל
 18:30 . 18:30 מזרח  חדרה מכבי - יאיר כוכב אליצור

 18:00 . 19:00 דרום נתניה.ע אליצור - יהודה אבן. ס.מ
 שעה 03/05/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 18:00 . 18:00 נתניה עירוני אליצור - דרום נתניה.ע אליצור
 19:00 . 18:30 יהודה אבן. ס.מ - מזרח  חדרה מכבי

 18:30 (30/12/17) 19:00 יאיר כוכב אליצור - אריות השרון.ח  הפועל
 17:30 . 18:00 זית השרון לב הפועל - ויתקין/ח"ע הפועל
 18:30 (05/05/18.                          ) 19:00 עח יצחק בית הפועל - חיים.ג חפר עמק הפועל
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 א שרון-א ילדים 264 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 10 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 19:00 . 19:00 דובדבן ס"כ הפועל - קדימה מונד תל מכבי
 19:00 . 19:00 שזיף השרון הוד מכבי - השרון חוף הפועל
 18:30 . 18:30 תהילה יאיר.כ אליצור - להבה שומרון  אליצור

 19:00 (21/10/17) 19:00 תפוח השרון לב הפועל - רעננה עירוני מכבי
 19:00 . 19:00 שומרון קרני. ס.מ - תפוז ס"כפ הפועל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 11 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 19:00 . 19:00 שומרון קרני. ס.מ - דובדבן ס"כ הפועל
 19:00 . 19:00 תפוז ס"כפ הפועל - תפוח השרון לב הפועל
 19:00 . 18:30 רעננה עירוני מכבי - תהילה יאיר.כ אליצור

 18:30 . 19:00 להבה שומרון  אליצור - שזיף השרון הוד מכבי
 19:00 (28/10/17) 19:00 השרון חוף הפועל - קדימה מונד תל מכבי

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 19:00 . 19:00 דובדבן ס"כ הפועל - השרון חוף הפועל
 19:00 . 18:30 קדימה מונד תל מכבי - להבה שומרון  אליצור

 19:00 (04/11/17) 19:00 שזיף השרון הוד מכבי - רעננה עירוני מכבי
 18:30 . 19:00 תהילה יאיר.כ אליצור - תפוז ס"כפ הפועל

 19:00 . 19:00 תפוח השרון לב הפועל - שומרון קרני. ס.מ
 שעה 22/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 19:00 . 19:00 תפוח השרון לב הפועל - דובדבן ס"כ הפועל
 19:00 . 18:30 שומרון קרני. ס.מ - תהילה יאיר.כ אליצור

 19:00 . 19:00 תפוז ס"כפ הפועל - שזיף השרון הוד מכבי
 19:00 (24/02/18)    (       11/11/17) 19:00 רעננה עירוני מכבי - קדימה מונד תל מכבי

 18:30 . 19:00 להבה שומרון  אליצור - השרון חוף הפועל
 שעה 08/03/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 19:00 . 18:30 דובדבן ס"כ הפועל - להבה שומרון  אליצור
 19:00 (18/11/17) 19:00 השרון חוף הפועל - רעננה עירוני מכבי

 19:00 . 19:00 קדימה מונד תל מכבי - תפוז ס"כפ הפועל
 19:00 . 19:00 שזיף השרון הוד מכבי - שומרון קרני. ס.מ

 18:30 . 19:00 תהילה יאיר.כ אליצור - תפוח השרון לב הפועל
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 שעה 15/03/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 18:30 . 19:00 תהילה יאיר.כ אליצור - דובדבן ס"כ הפועל
 19:00 . 19:00 תפוח השרון לב הפועל - שזיף השרון הוד מכבי
 19:00 . 19:00 שומרון קרני. ס.מ - קדימה מונד תל מכבי

 19:00 . 19:00 תפוז ס"כפ הפועל - השרון חוף הפועל
 19:00 . 18:30 רעננה עירוני מכבי - להבה שומרון  אליצור

 שעה 22/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 07/12/17 חמישי םיו - 7  מחזור

 19:00 . 19:00 דובדבן ס"כ הפועל - רעננה עירוני מכבי
 18:30 . 19:00 להבה שומרון  אליצור - תפוז ס"כפ הפועל

 19:00 . 19:00 השרון חוף הפועל - שומרון קרני. ס.מ
 19:00 (24/03/18)    (       09/12/17) 19:00 קדימה מונד תל מכבי - תפוח השרון לב הפועל
 19:00 . 18:30 שזיף השרון הוד מכבי - תהילה יאיר.כ אליצור

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 19:00 . 19:00 שזיף השרון הוד מכבי - דובדבן ס"כ הפועל
 18:30 . 19:00 תהילה יאיר.כ אליצור - קדימה מונד תל מכבי

 19:00 (28/04/18.                          ) 19:00 תפוח השרון לב הפועל - השרון חוף הפועל
 19:00 . 18:30 שומרון קרני. ס.מ - להבה שומרון  אליצור

 19:00 . 19:00 תפוז ס"כפ הפועל - רעננה עירוני מכבי
 שעה 03/05/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 19:00 . 19:00 דובדבן ס"כ הפועל - תפוז ס"כפ הפועל
 19:00 . 19:00 רעננה עירוני מכבי - שומרון קרני. ס.מ

 18:30 . 19:00 להבה שומרון  אליצור - תפוח השרון לב הפועל
 19:00 . 18:30 השרון חוף הפועל - תהילה יאיר.כ אליצור

 19:00 (05/05/18.                          ) 19:00 קדימה מונד תל מכבי - זיףש השרון הוד מכבי
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 ב שרון   א ילדים 265 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - סביון סבא כפר הפועל
 19:00 . 19:00 יונתן  רעננה מכבי - רעננה אליצור

 19:00 (03/02/18.                          ) 19:00 אורנית מכבי - רוני הרצליה בני
 17:00 (21/10/17) 19:00 אודי הרצליה בני - אפרסק השרון.ה מכבי

 19:00 . 19:00 מתן מכבי - כוכבים השרון רמת ס.א
 18:30 . 18:30 שומרון א.מ אליצור - דרור ש"רמה. ס.א

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

  .  שומרון א.מ אליצור - חופשית
 17:00 . 19:00 דרור ש"רמה. ס.א - מתן מכבי

 19:00 . 17:00 כוכבים השרון רמת ס.א - אודי הרצליה בני
 19:00 (10/02/18)   (        28/10/17) 19:00 אפרסק השרון.ה מכבי - אורנית מכבי
 17:00 (28/10/17) 19:00 רוני הרצליה בני - יונתן  רעננה מכבי

 19:00 (28/10/17) 19:00 רעננה אליצור - סביון סבא כפר הפועל
 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - רעננה אליצור
 17:00 (17/02/18.                          ) 17:00 ןסביו סבא כפר הפועל - רוני הרצליה בני

 19:00 (17/02/18)     (      04/11/17) 19:00 יונתן  רעננה מכבי - אפרסק השרון.ה מכבי
 19:00 (17/02/18.                          ) 19:00 אורנית מכבי - כוכבים השרון רמת ס.א
 17:00 . 17:00 אודי הרצליה בני - דרור ש"רמה. ס.א

 19:00 . 17:00 מתן מכבי - שומרון א.מ אליצור
 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

  .  מתן מכבי - חופשית
 18:30 . 18:30 שומרון א.מ אליצור - אודי הרצליה בני

 19:00 (11/11/17) 19:00 דרור ש"רמה. ס.א - אורנית מכבי
 19:00 (11/11/17) 19:00 כוכבים השרון רמת ס.א - יונתן  רעננה מכבי

 19:00 (24/02/18)   (        11/11/17) 17:00 אפרסק השרון.ה מכבי - סביון סבא כפר הפועל
 19:00 . 19:00 רוני הרצליה בני - רעננה אליצור

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - רוני הרצליה בני
 19:00 . 19:00 רעננה אליצור - אפרסק השרון.ה מכבי

 17:00 (10/03/18.                          ) 19:00 סביון סבא כפר הפועל - כוכבים השרון רמת ס.א
 19:00 (10/03/18.                          ) 17:00 יונתן  רעננה מכבי - דרור ש"רמה. ס.א

 19:00 . 19:00 אורנית מכבי - שומרון א.מ אליצור
 19:00 . 19:00 אודי הרצליה בני - מתן מכבי

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  אודי הרצליה בני - חופשית
 19:00 (02/12/17) 19:00 מתן מכבי - אורנית מכבי
 18:30 . 19:00 שומרון א.מ אליצור - יונתן  עננהר מכבי

 17:00 (02/12/17) 17:00 דרור ש"רמה. ס.א - סביון סבא כפר הפועל
 19:00 . 19:00 כוכבים השרון רמת ס.א - רעננה אליצור

 19:00 (17/03/18.                          ) 19:00 אפרסק השרון.ה מכבי - רוני הרצליה בני
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  רמחזו

  .  חופשית - אפרסק השרון.ה מכבי
 17:00 . 19:00 רוני הרצליה בני - כוכבים השרון רמת ס.א
 19:00 . 19:00 רעננה אליצור - דרור ש"רמה. ס.א

 18:30 . 18:30 סביון סבא כפר הפועל - שומרון א.מ אליצור
 19:00 (24/03/18.                          ) 19:00 יונתן  רעננה מכבי - מתן ימכב
 19:00 (24/03/18.                          ) 19:00 אורנית מכבי - אודי הרצליה בני

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

  .  אורנית מכבי - חופשית
 17:00 (23/12/17) 19:00 אודי הרצליה בני - יונתן  רעננה ימכב

 19:00 (23/12/17) 17:00 מתן מכבי - סביון סבא כפר הפועל
 19:00 . 19:00 שומרון א.מ אליצור - רעננה אליצור

 17:00 . 17:00 דרור ש"רמה. ס.א - רוני הרצליה בני
 19:00 (23/12/17) 19:00 כוכבים השרון רמת ס.א - אפרסק השרון.ה מכבי

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - כוכבים השרון רמת ס.א
 19:00 (05/05/18.                          ) 17:00 אפרסק השרון.ה מכבי - דרור ש"רמה. ס.א

 18:30 . 18:30 רוני הרצליה בני - שומרון א.מ אליצור
 19:00 . 19:00 רעננה אליצור - מתן מכבי

 17:00 (05/05/18.                          ) 17:00 סביון סבא כפר הפועל - אודי הרצליה בני
 19:00 (30/12/17) 19:00 יונתן  רעננה מכבי - אורנית מכבי

 השע 10/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

  .  יונתן  רעננה מכבי - חופשית
 19:00 (06/01/18) 19:00 אורנית מכבי - סביון סבא כפר הפועל
 19:00 . 19:00 אודי הרצליה בני - רעננה אליצור

 19:00 . 17:00 מתן מכבי - רוני הרצליה בני
 18:30 . 19:00 שומרון א.מ אליצור - אפרסק השרון.ה מכבי

 17:00 . 19:00 דרור ש"רמה. ס.א - כוכבים השרון רמת ס.א
 שעה 17/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - דרור ש"רמה. ס.א
 19:00 . 18:30 כוכבים השרון רמת ס.א - שומרון א.מ אליצור

 19:00 (19/05/18.                          ) 19:00 אפרסק השרון.ה מכבי - מתן מכבי
 17:00 . 17:00 רוני הרצליה בני - אודי הרצליה בני

 19:00 . 19:00 רעננה אליצור - אורנית מכבי
 17:00 (19/05/18)    (       13/01/18) 19:00 סביון סבא כפר הפועל - יונתן  רעננה מכבי
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 תקוה פתח' א ילדים 266 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 10 חזורמ שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 17:30 בגין העין ראש עירוני - ברנר ת"פ מכבי
 19:00 . 17:30 אריאל הפועל - אלקנה אליצור
 19:00 . 18:30 יהלום שוהם מכבי - טל ת"פ אליצור
 18:30 . 18:30 לידר תקוה גני מכבי - גלעד  אריאל הפועל

 19:00 . 18:30 עצמאות ת"פ מכבי - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 שעה 08/02/18 חמישי יום - 11 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 19:00 . 17:00 עצמאות ת"פ מכבי - בגין העין ראש עירוני
 18:30 . 19:00 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - לידר תקוה גני מכבי
 18:30 . 18:30 גלעד  אריאל הפועל - יהלום שוהם מכבי

 18:30 . 19:00 טל ת"פ אליצור - אריאל ועלהפ
 17:30 . 19:00 אלקנה אליצור - ברנר ת"פ מכבי

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 19:00 . 17:30 בגין העין ראש עירוני - אלקנה אליצור
 19:00 . 18:30 ברנר ת"פ מכבי - טל ת"פ אליצור
 18:30 . 18:30 אריאל הפועל - גלעד  אריאל הפועל

 19:00 . 18:30 יהלום שוהם מכבי - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 18:30 . 19:00 לידר תקוה גני מכבי - עצמאות ת"פ מכבי

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 18:30 . 17:00 לידר תקוה גני מכבי - בגין העין ראש עירוני
 19:00 . 18:30 עצמאות ת"פ מכבי - יהלום שוהם מכבי

 18:30 . 19:00 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - אריאל הפועל
 18:30 . 17:30 גלעד  אריאל הפועל - ברנר ת"פ מכבי

 18:30 . 19:00 טל ת"פ אליצור - אלקנה אליצור
 שעה 08/03/18 ישיחמ יום - 14 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 19:00 . 18:30 בגין העין ראש עירוני - טל ת"פ אליצור
 17:30 . 19:00 אלקנה אליצור - גלעד  אריאל הפועל

 19:00 . 18:30 ברנר ת"פ מכבי - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 18:30 . 19:00 אריאל הפועל - עצמאות ת"פ מכבי
 18:30 . 18:30 יהלום שוהם מכבי - לידר תקוה גני מכבי
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 שעה 15/03/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 18:30 . 17:00 יהלום שוהם מכבי - בגין העין ראש עירוני
 18:30 . 18:30 לידר תקוה גני מכבי - אריאל הפועל
 19:00 . 17:30 עצמאות ת"פ מכבי - ברנר ת"פ מכבי

 19:00 . 19:00 ת"פ מישבע ג"הד ס.מ - אלקנה אליצור
 19:00 . 18:30 גלעד  אריאל הפועל - טל ת"פ אליצור

 שעה 22/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 18:30 בגין העין ראש עירוני - גלעד  אריאל הפועל
 18:30 . 18:30 טל ת"פ אליצור - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ

 17:30 . 19:00 אלקנה אליצור - עצמאות ת"פ מכבי
 17:30 . 18:30 ברנר ת"פ מכבי - לידר תקוה גני מכבי
 18:30 . 18:30 אריאל הפועל - יהלום שוהם מכבי

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 18:30 . 17:00 אריאל הפועל - בגין העין ראש עירוני
 18:30 . 17:30 יהלום שוהם מכבי - ברנר ת"פ מכבי

 19:00 . 17:30 לידר תקוה גני מכבי - אלקנה אליצור
 19:00 . 18:30 עצמאות ת"פ מכבי - טל ת"פ אליצור
 18:30 . 19:00 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - גלעד  אריאל הפועל

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 19:00 (04/01/18) 18:30 בגין העין ראש עירוני - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 18:30 . 19:00 גלעד  אריאל הפועל - עצמאות ת"פ מכבי
 18:30 (04/01/18) 19:00 טל ת"פ אליצור - לידר תקוה גני מכבי
 17:30 . 19:00 אלקנה אליצור - יהלום שוהם מכבי

 17:30 . 18:30 ברנר ת"פ מכבי - אריאל הפועל
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 דן -א ילדים 267 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 10 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 19:00 . 19:00 אוסישקין א"ת הפועל - יהוד ה.ל.ע
 19:00 . 18:30 גבעתיים ג"ר הפועל - תקוה גני מכבי

 19:00 . 19:00 סביון ס.א - חרצית חולון הפועל
 19:00 . 19:00 ערמונים ג"ר עירוני - ג"ר גבעתיים הפועל
 18:30 . 18:30 נרקיס יהודה.א ה.ל.ע - צהלה א"ת מכבי

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 11 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 18:30 . 19:00 נרקיס יהודה.א ה.ל.ע - אוסישקין א"ת הפועל
 18:30 . 19:00 הלהצ א"ת מכבי - ערמונים ג"ר עירוני

 19:00 . 19:00 ג"ר גבעתיים הפועל - סביון ס.א
 19:00 . 19:00 חרצית חולון הפועל - גבעתיים ג"ר הפועל

 18:30 . 19:00 תקוה גני מכבי - יהוד ה.ל.ע
 שעה 15/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 19:00 . 18:30 סישקיןאו א"ת הפועל - תקוה גני מכבי
 19:00 . 19:00 יהוד ה.ל.ע - חרצית חולון הפועל
 19:00 . 19:00 גבעתיים ג"ר הפועל - ג"ר גבעתיים הפועל
 19:00 . 18:30 סביון ס.א - צהלה א"ת מכבי

 19:00 . 18:30 ערמונים ג"ר עירוני - נרקיס יהודה.א ה.ל.ע
 שעה 22/02/18 חמישי יום - 13 רמחזו שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 19:00 . 19:00 ערמונים ג"ר עירוני - אוסישקין א"ת הפועל
 18:30 . 19:00 נרקיס יהודה.א ה.ל.ע - סביון ס.א

 18:30 . 19:00 צהלה א"ת מכבי - גבעתיים ג"ר הפועל
 19:00 . 19:00 ג"ר גבעתיים הפועל - יהוד ה.ל.ע

 19:00 . 18:30 חרצית חולון הפועל - תקוה גני מכבי
 שעה 08/03/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 19:00 . 19:00 אוסישקין א"ת הפועל - חרצית חולון הפועל
 18:30 . 19:00 תקוה גני מכבי - ג"ר גבעתיים הפועל
 19:00 . 18:30 יהוד ה.ל.ע - צהלה א"ת מכבי

 19:00 . 18:30 גבעתיים ג"ר הפועל - נרקיס יהודה.א ה.ל.ע
 19:00 . 19:00 סביון ס.א - ערמונים ג"ר עירוני
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 שעה 15/03/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 19:00 . 19:00 סביון ס.א - אוסישקין א"ת הפועל
 19:00 . 19:00 ערמונים ג"ר עירוני - גבעתיים ג"ר הפועל

 18:30 . 19:00 נרקיס יהודה.א ה.ל.ע - יהוד ה.ל.ע
 18:30 . 18:30 צהלה א"ת מכבי - תקוה גני מכבי

 19:00 . 19:00 ג"ר גבעתיים הפועל - חרצית חולון הפועל
 שעה 22/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 19:00 . 19:00 אוסישקין א"ת הפועל - ג"ר גבעתיים הפועל
 19:00 . 18:30 חרצית חולון הפועל - צהלה א"ת מכבי

 18:30 . 18:30 תקוה גני מכבי - נרקיס יהודה.א ה.ל.ע
 19:00 . 19:00 יהוד ה.ל.ע - ערמונים ג"ר עירוני

 19:00 . 19:00 גבעתיים ג"ר הפועל - סביון ס.א
 שעה 26/04/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 19:00 . 19:00 גבעתיים ג"ר הפועל - אוסישקין א"ת הפועל
 19:00 . 19:00 סביון ס.א - יהוד ה.ל.ע

 19:00 . 18:30 ערמונים ג"ר עירוני - תקוה גני מכבי
 18:30 . 19:00 נרקיס יהודה.א ה.ל.ע - חרצית חולון הפועל
 18:30 . 19:00 צהלה א"ת מכבי - ג"ר גבעתיים הפועל

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 19:00 . 18:30 אוסישקין א"ת הפועל - צהלה א"ת מכבי
 19:00 . 18:30 ג"ר גבעתיים הפועל - נרקיס יהודה.א ה.ל.ע

 19:00 . 19:00 חרצית חולון הפועל - ערמונים ג"ר עירוני
 18:30 . 19:00 והתק גני מכבי - סביון ס.א

 19:00 . 19:00 יהוד ה.ל.ע - גבעתיים ג"ר הפועל
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 אביב-תל -' א ילדים 268 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 17:00 (03/02/18.                          ) 19:00 צהלה אביב תל הפועל - גן רמת עירוני
 17:30 . 19:00 נורית אביב תל מכבי - אליעזר. נ/א"ת ר"בית

 19:00 . 17:00 חולון ניר הפועל - דור אונו קרית עירוני
 18:00 . 19:00 מכבים תקוה.פ מכבי - נרקיס חולון הפועל

 18:30 . 17:30 ים בת מכבי - אביב תל  יהודה בני
 19:00 . 19:00 נרקיס יהוד ה.ל.ע - אשל לציון ראשון מכבי

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 19:00 (28/10/17) 17:00 נרקיס יהוד ה.ל.ע - צהלה אביב תל הפועל
 19:00 . 18:30 אשל לציון ראשון מכבי - ים בת מכבי
 17:30 . 18:00 אביב תל  יהודה בני - מכבים תקוה.פ מכבי

 19:00 . 19:00 נרקיס חולון הפועל - חולון ניר הפועל
 17:00 . 17:30 דור אונו קרית עירוני - נורית אביב תל מכבי

 19:00 . 19:00 אליעזר. נ/א"ת ר"בית - גן רמת עירוני
 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 17:00 (17/02/18.                          ) 19:00 צהלה אביב תל הפועל - אליעזר. נ/א"ת ר"בית
 19:00 . 17:00 גן רמת עירוני - דור אונו קרית עירוני
 17:30 . 19:00 נורית אביב תל מכבי - נרקיס חולון הפועל

 19:00 . 17:30 חולון ניר הפועל - אביב תל  יהודה בני
 18:00 . 19:00 מכבים תקוה.פ מכבי - אשל לציון ראשון מכבי

 18:30 . 19:00 ים בת מכבי - נרקיס יהוד ה.ל.ע
 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 18:30 . 17:00 ים בת מכבי - צהלה אביב תל הפועל
 19:00 . 18:00 נרקיס יהוד ה.ל.ע - מכבים תקוה.פ מכבי

 19:00 . 19:00 אשל לציון ראשון מכבי - חולון ניר הפועל
 17:30 . 17:30 אביב תל  יהודה בני - נורית אביב תל מכבי

 19:00 . 19:00 נרקיס חולון הפועל - גן רמת עירוני
 17:00 . 19:00 דור אונו קרית עירוני - אליעזר. נ/א"ת ר"בית

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 17:00 (10/03/18.                          ) 17:00 צהלה אביב תל הפועל - דור אונו יתקר עירוני
 19:00 . 19:00 אליעזר. נ/א"ת ר"בית - נרקיס חולון הפועל

 19:00 . 17:30 גן רמת עירוני - אביב תל  יהודה בני
 17:30 . 19:00 נורית אביב תל מכבי - אשל לציון ראשון מכבי

 19:00 . 19:00 חולון ניר הפועל - נרקיס יהוד ה.ל.ע
 18:00 . 18:30 מכבים תקוה.פ מכבי - ים בת מכבי

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 18:00 (02/12/17) 17:00 מכבים תקוה.פ מכבי - צהלה אביב תל הפועל
 18:30 . 19:00 ים בת מכבי - חולון ניר הפועל
 19:00 . 17:30 נרקיס יהוד ה.ל.ע - נורית אביב תל מכבי

 19:00 . 19:00 אשל לציון ראשון מכבי - גן רמת עירוני
 17:30 . 19:00 אביב תל  יהודה בני - אליעזר. נ/א"ת ר"בית

 19:00 . 17:00 נרקיס חולון הפועל - דור אונו קרית עירוני

 

 

  



527 

 

 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 17:00 (24/03/18.                          ) 19:00 צהלה אביב תל הפועל - נרקיס חולון הפועל
 17:00 . 17:30 דור אונו קרית עירוני - אביב תל  יהודה בני

 19:00 . 19:00 אליעזר. נ/א"ת ר"בית - אשל לציון ראשון מכבי
 19:00 . 19:00 גן רמת עירוני - נרקיס יהוד ה.ל.ע

 17:30 . 18:30 נורית אביב תל מכבי - ים בת מכבי
 19:00 . 18:00 חולון ניר הפועל - מכבים תקוה.פ מכבי

 שעה 16/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 19:00 (23/12/17) 17:00 חולון ניר הפועל - צהלה אביב תל הפועל
 18:00 . 17:30 מכבים תקוה.פ מכבי - נורית אביב תל מכבי

 18:30 . 19:00 ים בת מכבי - גן רמת עירוני
 19:00 . 19:00 נרקיס יהוד ה.ל.ע - אליעזר. נ/א"ת ר"בית

 19:00 . 17:00 אש לציון ראשון מכבי - דור אונו קרית עירוני
 17:30 . 19:00 אביב תל  יהודה בני - נרקיס חולון הפועל

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 17:00 . 17:30 צהלה אביב תל הפועל - אביב תל  יהודה בני
 19:00 . 19:00 נרקיס חולון הפועל - אשל לציון ראשון מכבי

 17:00 . 19:00 דור אונו קרית עירוני - נרקיס יהוד ה.ל.ע
 19:00 . 18:30 אליעזר. נ/א"ת ר"בית - ים בת מכבי
 19:00 . 18:00 גן רמת עירוני - מכבים תקוה.פ מכבי

 17:30 . 19:00 נורית אביב תל מכבי - חולון ניר הפועל
 שעה 03/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

 17:30 (06/01/18) 17:00 נורית אביב תל מכבי - צהלה אביב תל הפועל
 19:00 . 19:00 חולון ניר הפועל - גן רמת עירוני

 18:00 . 19:00 מכבים תקוה.פ מכבי - אליעזר. נ/א"ת ר"בית
 18:30 . 17:00 ים בת מכבי - דור אונו קרית עירוני
 19:00 . 19:00 נרקיס יהוד ה.ל.ע - נרקיס חולון הפועל

 19:00 . 17:30 אשל וןלצי ראשון מכבי - אביב תל  יהודה בני
 שעה 10/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

 17:00 (12/05/18.                          ) 19:00 צהלה אביב תל הפועל - אשל לציון ראשון מכבי
 17:30 . 19:00 אביב תל  יהודה בני - נרקיס יהוד ה.ל.ע

 19:00 . 18:30 נרקיס חולון הפועל - ים בת מכבי
 17:00 . 18:00 דור אונו קרית עירוני - מכבים תקוה.פ מכבי

 19:00 . 19:00 אליעזר. נ/א"ת ר"בית - חולון ניר הפועל
 19:00 . 17:30 גן רמת עירוני - נורית אביב תל מכבי

 

 

 
  



528 

 

 שפלה -' א ילדים 269 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  סירני נצר הפועל - חופשית
 17:30 . 19:00 סביונים צ"נ הפועל - צ"ראשל אתרוג מכבי

 18:00 . 19:00 יעקב באר עצמה - רמלה דוד נוה אליצור
 18:30 . 17:00 ראשונים צ"נ הפועל - לוד אליצור
 18:00 (21/10/17) 18:30 לוד הפועל - גפן ציונה נס הפועל
 18:30 . 19:00 רחובות אליצור - אביב ברנר הפועל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

  .  חופשית - רחובות אליצור
 17:00 . 17:30 סירני נצר הפועל - סביונים צ"נ הפועל
 19:00 . 18:00 אביב ברנר הפועל - לוד הפועל
 18:30 (10/02/18)     (      28/10/17) 18:30 גפן ציונה נס הפועל - ראשונים צ"נ הפועל
 17:00 . 18:00 לוד אליצור - יעקב באר עצמה
 19:00 . 19:00 רמלה דוד נוה אליצור - צ"ראשל אתרוג מכבי

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  ודל הפועל - חופשית
 17:30 . 19:00 סביונים צ"נ הפועל - רמלה דוד נוה אליצור
 19:00 . 17:00 צ"ראשל אתרוג מכבי - לוד אליצור
 18:00 (04/11/17) 18:30 יעקב באר עצמה - גפן ציונה נס הפועל
 18:30 (17/02/18.                          ) 19:00 ראשונים צ"נ הפועל - אביב ברנר הפועל

 18:30 . 17:00 רחובות אליצור - סירני נצר פועלה
 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

  .  חופשית - ראשונים צ"נ הפועל
 18:30 . 17:30 רחובות אליצור - סביונים צ"נ הפועל
 17:00 . 18:00 סירני נצר הפועל - לוד הפועל
 19:00 . 18:00 אביב ברנר פועלה - יעקב באר עצמה
 18:30 (24/02/18.                          ) 19:00 גפן ציונה נס הפועל - צ"ראשל אתרוג מכבי

 17:00 . 19:00 לוד אליצור - רמלה דוד נוה אליצור
 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

  .  עקבי באר עצמה - חופשית
 17:30 . 17:00 סביונים צ"נ הפועל - לוד אליצור
 19:00 . 18:30 רמלה דוד נוה אליצור - גפן ציונה נס הפועל
 19:00 . 19:00 צ"ראשל אתרוג מכבי - אביב ברנר הפועל
 18:30 (10/03/18.                          ) 17:00 ראשונים צ"נ הפועל - סירני נצר הפועל
 18:00 . 18:30 לוד הפועל - רחובות אליצור

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  חופשית - צ"ראשל אתרוג מכבי
 18:00 . 17:30 לוד הפועל - סביונים צ"נ הפועל
 18:30 . 18:30 רחובות אליצור - ראשונים צ"נ הפועל
 17:00 . 18:00 ירניס נצר הפועל - יעקב באר עצמה

 19:00 . 19:00 אביב ברנר הפועל - רמלה דוד נוה אליצור
 18:30 . 17:00 גפן ציונה נס הפועל - לוד אליצור
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

  .  רמלה דוד נוה אליצור - חופשית
 17:30 (09/12/17) 18:30 סביונים צ"נ הפועל - גפן ציונה נס הפועל
 17:00 . 19:00 לוד אליצור - אביב ברנר הפועל
 19:00 . 17:00 צ"ראשל אתרוג מכבי - סירני נצר הפועל
 18:00 . 18:30 יעקב באר עצמה - רחובות אליצור
 18:30 (24/03/18.                          ) 18:00 ראשונים צ"נ הפועל - לוד הפועל

 שעה 16/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  חזורמ

  .  חופשית - לוד אליצור
 18:30 (21/04/18.                          ) 17:30 ראשונים צ"נ הפועל - סביונים צ"נ הפועל
 18:00 . 18:00 לוד הפועל - יעקב באר עצמה
 18:30 . 19:00 רחובות אליצור - צ"ראשל אתרוג מכבי

 17:00 . 19:00 סירני נצר הפועל - רמלה דוד נוה אליצור
 19:00 (23/12/17) 18:30 אביב ברנר הפועל - גפן ציונה נס הפועל

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

  .  גפן ציונה נס הפועל - חופשית
 17:30 . 19:00 סביונים צ"נ הפועל - אביב ברנר הפועל
 17:00 . 17:00 לוד אליצור - סירני נצר הפועל
 19:00 . 18:30 רמלה דוד נוה אליצור - רחובות אליצור
 19:00 . 18:00 צ"ראשל אתרוג מכבי - לוד הפועל
 18:00 (30/12/17) 18:30 יעקב באר עצמה - ראשונים צ"נ הפועל

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

  .  חופשית - אביב ברנר הפועל
 18:00 . 17:30 יעקב באר עצמה - סביונים צ"נ הפועל
 18:30 (05/05/18.                          ) 19:00 ראשונים צ"נ הפועל - צ"ראשל אתרוג מכבי

 18:00 . 19:00 לוד הפועל - רמלה דוד נוה אליצור
 18:30 . 17:00 רחובות אליצור - לוד ראליצו

 17:00 (06/01/18) 18:30 סירני נצר הפועל - גפן ציונה נס הפועל
 שעה 10/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

  .  סביונים צ"נ הפועל - חופשית
 19:00 . 17:00 אביב ברנר הפועל - סירני נצר הפועל
 18:30 . 18:30 גפן ציונה נס הפועל - חובותר אליצור
 17:00 . 18:00 לוד אליצור - לוד הפועל
 19:00 . 18:30 רמלה דוד נוה אליצור - ראשונים צ"נ הפועל
 19:00 . 18:00 צ"ראשל אתרוג מכבי - יעקב באר עצמה

 

 

 
  



530 

 

 מרכז -' א ילדים 270 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - צעירים ברנר הפועל
 18:30 . 18:30 ירדן  גדרה מכבי - מכבים רעות א"ת מכבי

 18:30 . 18:00 אורנים כפר.כ - איילון/גזר הפועל
 19:00 . 17:00 מודיעין אליצור - גזר הפועל
 18:30 . 18:30 סל מודיעין עצמה - נען/גזר הפועל
 18:30 . 17:30 מגינים מודיעין עצמה - ניצנים צ"נ הפועל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

  .  מגינים מודיעין עצמה - חופשית
 17:30 . 18:30 ניצנים צ"נ הפועל - סל מודיעין עצמה

 18:30 . 19:00 נען/גזר הפועל - מודיעין אליצור
 17:00 . 17:30 גזר הפועל - םאורני כפר.כ

 18:00 . 18:30 איילון/גזר הפועל - ירדן  גדרה מכבי
 18:30 . 19:00 מכבים רעות א"ת מכבי - צעירים ברנר הפועל

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - מכבים רעות א"ת מכבי
 19:00 . 18:00 צעירים ברנר הפועל - איילון/גזר הפועל
 18:30 . 17:00 ירדן  גדרה מכבי - גזר הפועל
 17:30 . 18:30 אורנים כפר.כ - נען/גזר הפועל
 19:00 . 17:30 מודיעין אליצור - ניצנים צ"נ הפועל
 18:30 . 18:30 סל מודיעין עצמה - מגינים מודיעין עצמה

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

  .  סל מודיעין עצמה - חופשית
 18:30 . 19:00 מגינים מודיעין עצמה - מודיעין אליצור

 17:30 . 17:30 ניצנים צ"נ הפועל - אורנים כפר.כ
 18:30 . 18:30 נען/גזר הפועל - ירדן  גדרה מכבי

 17:00 . 19:00 גזר הפועל - צעירים ברנר הפועל
 18:00 . 18:30 איילון/גזר הפועל - מכבים רעות א"ת מכבי

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - איילון/גזר הפועל
 18:30 . 17:00 מכבים רעות א"ת מכבי - גזר הפועל
 19:00 . 18:30 צעירים ברנר הפועל - נען/גזר הפועל
 18:30 . 17:30 ירדן  גדרה מכבי - ניצנים צ"נ הפועל
 17:30 . 18:30 אורנים כפר.כ - מגינים מודיעין עצמה
 19:00 . 18:30 מודיעין אליצור - סל מודיעין עצמה

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  מודיעין אליצור - חופשית
 18:30 . 17:30 סל מודיעין צמהע - אורנים כפר.כ

 18:30 . 18:30 מגינים מודיעין עצמה - ירדן  גדרה מכבי
 17:30 . 19:00 ניצנים צ"נ הפועל - צעירים ברנר הפועל
 18:30 . 18:30 נען/גזר הפועל - מכבים רעות א"ת מכבי

 18:30 . 18:00 גזר הפועל - איילון/גזר הפועל

 

 

  



531 

 

 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - גזר הפועל
 18:00 . 18:30 איילון/גזר הפועל - נען/גזר הפועל
 18:30 . 17:30 מכבים רעות א"ת מכבי - ניצנים צ"נ הפועל
 19:00 . 18:30 צעירים ברנר הפועל - מגינים מודיעין עצמה
 18:30 . 18:30 ירדן  גדרה מכבי - סל מודיעין עצמה

 17:30 . 19:00 אורנים כפר.כ - מודיעין אליצור
 שעה 16/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

  .  אורנים כפר.כ - חופשית
 19:00 . 18:30 מודיעין אליצור - ירדן  גדרה מכבי

 18:30 . 19:00 סל מודיעין עצמה - צעירים ברנר הפועל
 18:30 . 18:30 מגינים מודיעין עצמה - מכבים רעות א"ת מכבי

 18:30 . 18:00 ניצנים צ"נ הפועל - איילון/גזר הפועל
 18:30 . 17:00 נען/גזר הפועל - גזר הפועל

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - נען/גזר הפועל
 17:00 . 17:30 גזר הפועל - ניצנים צ"נ הפועל
 18:00 . 18:30 איילון/גזר הפועל - מגינים מודיעין עצמה
 18:30 . 18:30 מכבים רעות א"ת מכבי - סל מודיעין עצמה

 19:00 . 19:00 צעירים ברנר הפועל - מודיעין אליצור
 18:30 . 17:30 ירדן  גדרה מכבי - אורנים כפר.כ

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 מישיח יום - 10 מחזור

  .  ירדן  גדרה מכבי - חופשית
 17:30 . 19:00 אורנים כפר.כ - צעירים ברנר הפועל
 19:00 . 18:30 מודיעין אליצור - מכבים רעות א"ת מכבי

 18:30 . 18:00 סל מודיעין עצמה - איילון/גזר הפועל
 18:30 . 17:00 מגינים ןמודיעי עצמה - גזר הפועל
 17:30 . 18:30 ניצנים צ"נ הפועל - נען/גזר הפועל

 שעה 10/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - ניצנים צ"נ הפועל
 18:30 . 18:30 נען/גזר הפועל - מגינים מודיעין עצמה
 17:00 . 18:30 גזר הפועל - סל מודיעין עצמה

 18:00 . 19:00 איילון/גזר הפועל - מודיעין אליצור
 18:30 . 17:30 מכבים רעות א"ת מכבי - אורנים כפר.כ

 19:00 . 18:30 צעירים ברנר הפועל - ירדן  גדרה מכבי
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 א ירושלים' א ילדים 271 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 10 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 19:00 . 19:00 ינון אדומים. מ מכבי - הרים נס יהודה הפועל
 19:00 . 17:00 ירושלים גמנסיה הפועל - הדסה ירושלים  הפועל
 19:00 . 18:30 על שמש בית אליצור - אפרת עציון. ג אליצור
 19:00 . 19:00 אחווה ירושלים אליצור - ירושלים אליצור

 17:30 . 17:30 חברון הר אליצור - ירושלים הרי ה.ל.ע
 שעה 08/02/18 חמישי יום - 11 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 17:30 . 19:00 חברון הר אליצור - ינון אדומים. מ מכבי
 17:30 . 19:00 ירושלים הרי ה.ל.ע - אחווה ירושלים אליצור
 19:00 . 19:00 ירושלים אליצור - על שמש בית אליצור

 18:30 . 19:00 אפר עציון. ג אליצור - ירושלים גמנסיה עלהפו
 17:00 . 19:00 הדסה ירושלים  הפועל - הרים נס יהודה הפועל

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 19:00 . 17:00 ינון אדומים. מ מכבי - הדסה ירושלים  הפועל
 19:00 . 18:30 הרים נס יהודה הפועל - רתאפ עציון. ג אליצור
 19:00 . 19:00 ירושלים גמנסיה הפועל - ירושלים אליצור

 19:00 . 17:30 על שמש בית אליצור - ירושלים הרי ה.ל.ע
 19:00 . 17:30 אחווה ירושלים אליצור - חברון הר אליצור

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 19:00 . 19:00 אחווה ירושלים אליצור - ינון אדומים. מ מכבי
 17:30 . 19:00 חברון הר אליצור - על שמש בית אליצור
 17:30 . 19:00 ירושלים הרי ה.ל.ע - ירושלים גמנסיה הפועל
 19:00 . 19:00 ירושלים אליצור - הרים נס יהודה הפועל
 18:30 . 17:00 אפרת עציון. ג וראליצ - הדסה ירושלים  הפועל

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 19:00 . 18:30 ינון אדומים. מ מכבי - אפרת עציון. ג אליצור
 17:00 . 19:00 הדסה ירושלים  הפועל - ירושלים אליצור

 19:00 . 17:30 הרים נס יהודה הפועל - ירושלים הרי ה.ל.ע
 19:00 . 17:30 ירושלים גמנסיה הפועל - חברון הר אליצור
 19:00 . 19:00 על שמש בית אליצור - אחווה ירושלים אליצור
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 שעה 15/03/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 19:00 . 19:00 על שמש בית אליצור - ינון אדומים. מ מכבי
 19:00 . 19:00 אחוו ירושלים אליצור - ירושלים נסיהגמ הפועל
 17:30 . 19:00 חברון הר אליצור - הרים נס יהודה הפועל
 17:30 . 17:00 ירושלים הרי ה.ל.ע - הדסה ירושלים  הפועל
 19:00 . 18:30 ירושלים אליצור - אפרת עציון. ג אליצור

 שעה 22/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 19:00 . 19:00 ינון אדומים. מ מכבי - ירושלים אליצור
 18:30 . 17:30 אפרת עציון. ג אליצור - ירושלים הרי ה.ל.ע

 17:00 . 17:30 הדסה ירושלים  הפועל - חברון הר אליצור
 19:00 . 19:00 הרים נס יהודה הפועל - אחווה ירושלים אליצור
 19:00 . 19:00 ירושלים גמנסיה הפועל - על ששמ בית אליצור

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 19:00 . 19:00 ירושלים גמנסיה הפועל - ינון אדומים. מ מכבי
 19:00 . 19:00 על שמש בית אליצור - הרים נס יהודה הפועל
 19:00 . 17:00 אחווה ושליםיר אליצור - הדסה ירושלים  הפועל
 17:30 . 18:30 חברון הר אליצור - אפרת עציון. ג אליצור
 17:30 . 19:00 ירושלים הרי ה.ל.ע - ירושלים אליצור

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 17:00 . 17:30 ינון אדומים. מ מכבי - ירושלים הרי ה.ל.ע
 19:00 . 17:30 ירושלים אליצור - חברון הר ליצורא

 18:30 . 19:00 אפר עציון. ג אליצור - אחווה ירושלים אליצור
 17:00 . 19:00 הדסה ירושלים  הפועל - על שמש בית אליצור
 19:00 . 19:00 הרים נס יהודה הפועל - ירושלים גמנסיה הפועל
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 'ב ירושלים' א ילדים 272 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 10 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  רמחזו

 17:30 . 19:00 ירושלים אדר הר הפועל - שמש בית אליצור
 18:00 . 19:00 ירושלים פסגה הפועל - ירושלים ר"בית

 17:00 . 19:00 תלפז ירושלים   הפועל - ירושלים הפועל
 19:00 . 17:00 מרכז ירושלים הפועל - יהודה מטה הפועל
 18:30 . 17:30 ם-י רמות הפועל - הראל  ירושלים הפועל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 11 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 18:30 . 17:30 ם-י רמות הפועל - ירושלים אדר הר הפועל
 17:30 . 19:00 הראל  ירושלים הפועל - מרכז ירושלים הפועל
 17:00 . 17:00 יהודה מטה הפועל - תלפז ושליםיר   הפועל
 19:00 . 18:00 ירושלים הפועל - ירושלים פסגה הפועל
 19:00 . 19:00 ירושלים ר"בית - שמש בית אליצור

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 17:30 . 19:00 ירושלים אדר הר הפועל - ירושלים ר"בית
 19:00 . 19:00 שמש בית אליצור - ירושלים הפועל
 18:00 . 17:00 ירושלים פסגה הפועל - יהודה מטה הפועל
 17:00 . 17:30 תלפז ירושלים   הפועל - הראל  ירושלים הפועל
 19:00 . 18:30 מרכז ירושלים הפועל - ם-י רמות הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 19:00 . 17:30 מרכז ירושלים הפועל - ירושלים אדר הר הפועל
 18:30 . 17:00 ם-י רמות הפועל - תלפז ירושלים   הפועל
 17:30 . 18:00 הראל  ירושלים הפועל - ירושלים פסגה הפועל
 17:00 . 19:00 יהודה מטה הפועל - שמש בית אליצור

 19:00 . 19:00 ירושלים פועלה - ירושלים ר"בית
 שעה 08/03/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 17:30 . 19:00 ירושלים אדר הר הפועל - ירושלים הפועל
 19:00 . 17:00 ירושלים ר"בית - יהודה מטה הפועל
 19:00 . 17:30 שמש בית אליצור - הראל  ירושלים הפועל
 18:00 . 18:30 ירושלים פסגה הפועל - ם-י ותרמ הפועל
 17:00 . 19:00 תלפז ירושלים   הפועל - מרכז ירושלים הפועל
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 שעה 15/03/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 17:30 תלפ ירושלים   הפועל - ירושלים אדר הר הפועל
 19:00 . 18:00 מרכז ירושלים להפוע - ירושלים פסגה הפועל
 18:30 . 19:00 ם-י רמות הפועל - שמש בית אליצור

 17:30 . 19:00 הראל  ירושלים הפועל - ירושלים ר"בית
 17:00 . 19:00 יהודה מטה הפועל - ירושלים הפועל

 שעה 22/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 17:30 . 17:00 ירושלים אדר הר הפועל - ודהיה מטה הפועל
 19:00 . 17:30 ירושלים הפועל - הראל  ירושלים הפועל
 19:00 . 18:30 ירושלים ר"בית - ם-י רמות הפועל
 19:00 . 19:00 שמש בית אליצור - מרכז ירושלים הפועל
 18:00 . 17:00 ירושלים פסגה הפועל - תלפז ירושלים   הפועל

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 18:00 . 17:30 ירושלים פסגה הפועל - ירושלים אדר הר הפועל
 17:00 . 19:00 תלפז ירושלים   הפועל - שמש בית אליצור

 19:00 . 19:00 מרכז ירושלים הפועל - ירושלים ר"בית
 18:30 . 19:00 ם-י רמות הפועל - ירושלים הפועל
 17:30 . 17:00 הראל  ירושלים הפועל - יהודה מטה הפועל

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 17:30 . 17:30 ירושלים אדר הר הפועל - הראל  ירושלים הפועל
 17:00 . 18:30 יהודה מטה הפועל - ם-י רמות הפועל
 19:00 . 19:00 ירושלים הפועל - מרכז ירושלים הפועל
 19:00 . 17:00 ירושלים ר"בית - תלפז ירושלים   הפועל
 19:00 . 18:00 שמש בית אליצור - ירושלים פסגה הפועל
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 א דרום -' א ילדים 273 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 10 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 18:30 כנות טוביה באר פועלה - יבנה שלמה אליצור
 17:30 . 18:30 גת צפית יואב הפועל - שורק נחל אליצור
 18:30 . 19:00 לכיש הפועל - עקרון קרית הפועל
 19:00 . 18:30 אשדוד אליצור - יבנה.ח/יבנה.ק אליצור

 17:30 . 17:30 צפית יואב הפועל - אלון אשדוד מכבי
 שעה 08/02/18 חמישי יום - 11 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 17:30 . 17:00 צפית יואב הפועל - כנות טוביה באר הפועל
 17:30 . 19:00 אלון אשדוד מכבי - אשדוד אליצור
 18:30 . 18:30 יבנה.ח/יבנה.ק אליצור - לכיש הפועל
 19:00 . 17:30 עקרון קרית הפועל - גת צפית יואב הפועל
 18:30 . 18:30 שורק נחל אליצור - יבנה מהשל אליצור

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 17:00 . 18:30 כנות טוביה באר הפועל - שורק נחל אליצור
 18:30 . 19:00 יבנה שלמה אליצור - עקרון קרית הפועל
 18:30 . 18:30 גת צפית יואב הפועל - יבנה.ח/יבנה.ק אליצור

 18:30 . 17:30 לכיש הפועל - אלון אשדוד מכבי
 19:00 . 17:30 אשדוד אליצור - צפית יואב הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 19:00 . 17:00 אשדוד אליצור - כנות טוביה באר הפועל
 17:30 . 18:30 צפית יואב הפועל - לכיש הפועל
 17:30 . 17:30 אלון אשדוד מכבי - גת צפית יואב הפועל
 18:30 . 18:30 יבנה.ח/יבנה.ק אליצור - יבנה שלמה אליצור
 19:00 . 18:30 עקרון קרית הפועל - שורק נחל אליצור

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 17:00 . 19:00 כנות טוביה באר הפועל - עקרון קרית הפועל
 18:30 . 18:30 שורק נחל אליצור - יבנה.ח/יבנה.ק אליצור

 18:30 . 17:30 יבנה שלמה אליצור - אלון אשדוד מכבי
 17:30 . 17:30 גת צפית יואב הפועל - צפית יואב הפועל
 18:30 . 19:00 לכיש הפועל - אשדוד אליצור
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 שעה 15/03/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 30/11/17 מישיח יום - 6  מחזור

 18:30 . 17:00 לכיש הפועל - כנות טוביה באר הפועל
 19:00 . 17:30 אשדוד אליצור - גת צפית יואב הפועל
 17:30 . 18:30 צפית יואב הפועל - יבנה שלמה אליצור
 17:30 . 18:30 אלון אשדוד מכבי - שורק נחל אליצור
 18:30 . 19:00 יבנה.ח/יבנה.ק אליצור - עקרון קרית הפועל

 שעה 22/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 18:30 . 18:30 כנו טוביה באר הפועל - יבנה.ח/יבנה.ק אליצור
 19:00 . 17:30 עקרון קרית הפועל - אלון אשדוד מכבי

 18:30 . 17:30 ורקש נחל אליצור - צפית יואב הפועל
 18:30 . 19:00 יבנה שלמה אליצור - אשדוד אליצור
 17:30 . 18:30 גת צפית יואב הפועל - לכיש הפועל

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 17:30 . 17:00 גת צפית יואב הפועל - כנות טוביה באר הפועל
 18:30 . 18:30 לכיש הפועל - יבנה שלמה אליצור
 19:00 . 18:30 אשדוד אליצור - שורק נחל אליצור
 17:30 . 19:00 צפית יואב הפועל - עקרון קרית הפועל
 18:30 . 18:30 אלון אשדוד מכבי - יבנה.ח/יבנה.ק אליצור

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 17:00 . 17:30 כנות טוביה באר הפועל - אלון דאשדו מכבי
 18:30 . 18:30 יבנה.ח/יבנה.ק אליצור - צפית יואב הפועל
 19:00 . 19:00 עקרון קרית הפועל - אשדוד אליצור
 18:30 . 18:30 שורק נחל אליצור - לכיש הפועל
 18:30 . 18:30 יבנה שלמה אליצור - גת צפית יואב הפועל
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 'ב דרום' א ילדים 274 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 10 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 19:00 . 18:30 נגב שדות מכבי - שפיר  אליצור
 19:00 . 18:30 איתו אשקלון אליצור - הנגב שער הפועל
 19:00 . 19:00 אופקים הפועל - מזרח לכיש הפועל

 18:30 . 18:30 מרחבים/םמבועי הפועל - משה אשקלון ס.א
 17:30 . 18:30 אשקלון חוף הפועל - גת קרית מכבי

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 11 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 17:30 . 19:00 אשקלון חוף הפועל - נגב שדות מכבי
 18:30 . 18:30 גת קרית מכבי - מרחבים/מבועים הפועל
 18:30 . 19:00 משה אשקלון ס.א - אופקים הפועל
 19:00 . 19:00 מזרח לכיש הפועל - איתו אשקלון אליצור
 18:30 . 18:30 הנגב שער הפועל - שפיר  אליצור

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 19:00 . 18:30 נגב שדות מכבי - הנגב שער הפועל
 18:30 . 19:00 שפיר  אליצור - מזרח לכיש הפועל

 19:00 . 18:30 איתו אשקלון אליצור - משה אשקלון ס.א
 19:00 . 18:30 אופקים הפועל - גת קרית מכבי

 18:30 . 17:30 מרחבים/מבועים הפועל - אשקלון חוף הפועל
 שעה 22/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 18:30 . 19:00 מרחבים/מבועים הפועל - נגב שדות מכבי
 17:30 . 19:00 אשקלון חוף הפועל - אופקים הפועל
 18:30 . 19:00 גת קרית מכבי - איתו אשקלון אליצור
 18:30 . 18:30 משה אשקלון ס.א - שפיר  אליצור
 19:00 . 18:30 מזרח לכיש הפועל - הנגב שער הפועל

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 19:00 . 19:00 נגב שדות מכבי - מזרח לכיש הפועל
 18:30 . 18:30 הנגב שער הפועל - משה אשקלון ס.א

 18:30 . 18:30 שפיר  אליצור - גת קרית מכבי
 19:00 . 17:30 איתו אשקלון אליצור - אשקלון חוף הפועל
 19:00 . 18:30 אופקים פועלה - מרחבים/מבועים הפועל
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 שעה 15/03/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 19:00 . 19:00 אופקים הפועל - נגב שדות מכבי
 18:30 . 19:00 מרחבים/מבועים הפועל - איתו אשקלון אליצור
 17:30 . 18:30 אשקלון חוף הפועל - שפיר  אליצור
 18:30 . 18:30 גת קרית מכבי - הנגב שער הפועל
 18:30 . 19:00 משה אשקלון ס.א - מזרח לכיש הפועל

 שעה 22/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 19:00 . 18:30 נגב שדות מכבי - משה אשקלון ס.א
 19:00 . 18:30 מזרח לכיש הפועל - גת קרית מכבי

 18:30 . 17:30 הנגב שער הפועל - שקלוןא חוף הפועל
 18:30 . 18:30 שפיר  אליצור - מרחבים/מבועים הפועל
 19:00 . 19:00 איתו אשקלון אליצור - אופקים הפועל

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 19:00 . 19:00 איתו אשקלון אליצור - נגב שדות מכבי
 19:00 . 18:30 אופקים הפועל - שפיר  אליצור
 18:30 . 18:30 מרחבים/מבועים הפועל - הנגב שער הפועל
 17:30 . 19:00 אשקלון חוף הפועל - מזרח לכיש הפועל

 18:30 . 18:30 גת קרית מכבי - משה אשקלון ס.א
 השע 03/05/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 19:00 . 18:30 נגב שדות מכבי - גת קרית מכבי
 18:30 . 17:30 משה אשקלון ס.א - אשקלון חוף הפועל
 19:00 . 18:30 מזרח לכיש הפועל - מרחבים/מבועים הפועל
 18:30 . 19:00 הנגב שער הפועל - אופקים הפועל
 18:30 . 19:00 שפיר  אליצור - איתו אשקלון אליצור
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 נגב -' א ילדים 275 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - נגב רמת הפועל
 17:00 (22/10/17) 17:00 המכולת אילת הפועל - אשכול הפועל
 18:00 . 18:30 ירוחם מכבי - להבים הפועל
 18:30 . 18:30 פטקום אילת הפועל - דימונה מכבי

 18:30 . 18:00 ערבה הפועל - עומר פועלה
 17:30 . 17:00 ערד הפועל - מיתר הפועל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

  .  עומר הפועל - חופשית
 17:00 (11/03/18)   (         19/11/17) 17:00 ערד הפועל - המכולת אילת הפועל
 19:00 . 18:00 אשכול הפועל - ירוחם מכבי

 18:00 . 18:30 מיתר הפועל - ערבה הפועל
 17:00 (15/04/18)   (        10/12/17) 17:00 נגב רמת הפועל - פטקום אילת הפועל
 19:00 . 18:30 דימונה מכבי - להבים הפועל

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - מיתר הפועל
 18:00 (12/11/17) 17:00 המכולת אילת הפועל - ערבה הפועל
 18:00 . 19:00 ירוחם מכבי - דימונה מכבי

 18:30 . 17:30 להבים הפועל - נגב רמת הפועל
 17:00 . 18:30 פטקום אילת הפועל - עומר הפועל
 17:30 . 19:00 ערד הפועל - אשכול הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

  .  המכולת אילת הפועל - חופשית
 17:30 . 18:00 ערד הפועל - ירוחם מכבי

 18:00 . 18:30 אשכול הפועל - ערבה הפועל
 18:30 (06/03/18.                          ) 17:00 מיתר הפועל - פטקום אילת הפועל
 19:00 . 18:30 עומר הפועל - להבים להפוע
 17:30 . 19:00 נגב רמת הפועל - דימונה מכבי

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - אשכול הפועל
 18:00 . 17:30 ירוחם מכבי - נגב רמת הפועל
 19:00 . 19:00 דימונה מכבי - עומר הפועל
 18:30 . 17:00 להבים הפועל - מיתר הפועל
 17:00 . 17:30 פטקום אילת הפועל - המכולת אילת הפועל
 18:30 . 18:00 ערבה הפועל - ערד הפועל

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  ערד הפועל - חופשית
 18:30 . 18:00 ערבה הפועל - ירוחם מכבי

 17:00 . 17:00 אשכול הפועל - פטקום אילת הפועל
 17:00 (22/04/18)      (     24/12/17) 17:00 המכולת אילת הפועל - להבים הפועל
 17:00 . 19:00 מיתר הפועל - דימונה מכבי

 19:00 . 17:30 עומר הפועל - נגב רמת הפועל
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - ערבה הפועל
 18:00 . 19:00 ירוחם מכבי - עומר הפועל
 17:30 . 17:00 נגב רמת הפועל - מיתר הפועל
 17:00 (25/02/18)   (        29/10/17) 17:00 דימונה מכבי - המכולת אילת הפועל
 18:30 . 19:00 להבים הפועל - אשכול הפועל
 17:00 . 17:00 פטקום אילת הפועל - ערד להפוע

 שעה 16/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

  .  חופשית - ירוחם מכבי
 18:30 . 17:00 פטקום אילת הפועל - ערבה הפועל
 17:30 . 18:30 ערד הפועל - להבים הפועל
 19:00 . 19:00 אשכול הפועל - דימונה מכבי

 17:30 . 17:00 המכולת אילת הפועל - נגב רמת הפועל
 17:00 . 19:00 מיתר הפועל - עומר הפועל

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

  (31/10/17)  פטקום אילת הפועל - חופשית
 18:00 . 17:00 ירוחם מכבי - מיתר הפועל
 17:00 (04/02/18)     (      15/10/17) 17:00 עומר הפועל - המכולת אילת הפועל
 17:30 . 19:00 נגב רמת הפועל - אשכול הפועל
 19:00 . 17:30 דימונה מכבי - ערד הפועל
 18:00 . 18:30 להבים הפועל - ערבה הפועל

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

  .  חופשית - ביםלה הפועל
 17:00 . 17:00 פטקום אילת הפועל - ירוחם מכבי
 18:30 . 18:00 ערבה הפועל - דימונה מכבי

 17:30 . 17:30 ערד הפועל - נגב רמת הפועל
 19:00 . 19:00 אשכול הפועל - עומר הפועל
 18:30 . 18:30 המכולת אילת הפועל - מיתר הפועל

 שעה 10/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

  .  דימונה מכבי - חופשית
 17:00 (08/04/18)     (      03/12/17) 17:00 ירוחם מכבי - המכולת אילת הפועל
 17:00 . 19:00 מיתר הפועל - אשכול הפועל
 19:00 . 17:30 עומר הפועל - ערד הפועל
 18:00 . 18:30 נגב רמת הפועל - ערבה הפועל
 17:00 . 17:00 להבים הפועל - פטקום אילת הפועל
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 צפון -' ב ילדים 351 ליגה
 שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - מרכז גלבוע הפועל
 18:00 . 18:00 טבריה  מכבי - העמק מגדל הפועל
 17:00 . 17:30 תבור דןיר הפועל - עלית נצרת הפועל
 18:30 . 17:30 ירדן תבור גליל הפועל - עפולה  הפועל
 19:00 . 18:00 דדו גלבוע הפועל - תבור גליל הפועל

 שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

  .  דדו גלבוע הפועל - חופשית
 18:00 . 18:30 תבור גליל הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 17:30 . 18:00 עפולה  הפועל - תבור ירדן הפועל
 17:30 . 18:00 עלית נצרת הפועל - טבריה  מכבי

 18:00 . 19:00 העמק מגדל הפועל - מרכז גלבוע הפועל
 שעה 18/01/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - העמק מגדל הפועל
 19:00 . 17:30 מרכז גלבוע הפועל - עלית נצרת הפועל
 18:00 . 17:30 טבריה  מכבי - עפולה  הפועל
 18:00 . 18:00 תבור ירדן הפועל - תבור גליל הפועל
 18:30 . 19:00 ירדן תבור גליל הפועל - דדו גלבוע הפועל

 שעה 25/01/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

  .  ירדן תבור גליל הפועל - חופשית
 19:00 . 18:00 דדו גלבוע הפועל - תבור ירדן הפועל
 18:00 . 18:00 תבור גליל הפועל - טבריה  מכבי

 17:30 . 19:00 עפולה  הפועל - מרכז גלבוע הפועל
 17:30 . 18:00 עלית נצרת הפועל - העמק מגדל הפועל

 שעה 01/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 16/11/17 יחמיש יום - 5  מחזור

  .  חופשית - עלית נצרת הפועל
 18:00 . 17:30 העמק מגדל הפועל - עפולה  הפועל
 19:00 . 18:00 מרכז גלבוע הפועל - תבור גליל הפועל
 18:00 . 19:00 טבריה  מכבי - דדו גלבוע הפועל
 18:00 . 18:30 בורת ירדן הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
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 שעה 08/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  תבור ירדן הפועל - חופשית
 18:30 . 18:00 ירדן תבור גליל הפועל - טבריה  מכבי

 19:00 . 19:00 דדו גלבוע הפועל - מרכז גלבוע הפועל
 18:00 . 18:00 תבור גליל הפועל - העמק מגדל הפועל
 17:30 . 17:30 עפולה  הפועל - עלית נצרת הפועל

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 18:00 . 17:30 תבור גליל הפועל - עלית נצרת הפועל
  .  חופשית - עפולה  הפועל
 18:00 . 19:00 העמק מגדל הפועל - דדו גלבוע הפועל

 19:00 . 18:30 מרכז גלבוע הפועל - ירדן תבור גליל פועלה
 18:00 . 18:00 טבריה  מכבי - תבור ירדן הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 17:30 . 19:00 עלית נצרת הפועל - דדו גלבוע הפועל
  .  טבריה  מכבי - חופשית

 17:00 . 19:00 תבור ירדן הפועל - רכזמ גלבוע הפועל
 18:30 . 18:00 ירדן תבור גליל הפועל - העמק מגדל הפועל
 18:00 . 17:30 תבור גליל הפועל - עפולה  הפועל

 שעה 26/02/18 שני יום - 18 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - תבור גליל הפועל
 17:30 . 19:00 עפולה  להפוע - דדו גלבוע הפועל
 17:30 . 18:30 עלית נצרת הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 18:00 . 18:00 העמק מגדל הפועל - תבור ירדן הפועל
 19:00 . 18:00 מרכז גלבוע הפועל - טבריה  מכבי
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 351סבוב שלישי: ליגה ילדים ב' צפון,            
 

 (5-1בית עליון )מקומות 
 

 15/03/18: יום חמישי 19מחזור 
 חופשית – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 22/03/18: יום חמישי 20מחזור 

 חופשית – 5מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 26/04/18: יום חמישי 21מחזור 

 חופשית – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 

 
 03/05/18: יום חמישי 22מחזור 

 חופשית – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 

 
 10/05/18: יום חמישי 23מחזור 

 חופשית – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 1מקום 

 
 

 (9-6בית תחתון )מקומות 
 

 22/03/18: יום חמישי 19מחזור 
 9מקום  – 6מקום 
 8מקום  – 7מקום 

 
 26/04/18: יום חמישי 20מחזור 

 8ם מקו – 9מקום 
 7מקום  – 6מקום 

 

 03/05/18: יום חמישי 21מחזור 
 9מקום  – 7מקום 

 6מקום  – 8מקום                                                         
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 יזרעאל' ב ילדים 352 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 10 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 19:00 . 18:30 הושעיה י"ע הפועל - שמשית יזרעאל הפועל
 17:00 (03/02/18.                          ) 17:30 נהלל יזרעאל הפועל - מגידו. א.מ הפועל
 18:00 (21/10/17) 17:00 טבעון  קרית הפועל - גורן יזרעאל  הפועל
 18:00 (03/02/18)   (        21/10/17) 17:00 טבעון מרנין הפועל - צעירים נהלל הפועל
 17:00 . 18:30 מגידו הפועל - נופית  זבולון הפועל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 11 מחזור שעה 28/10/17 שבת יום - 2  מחזור

 17:00 (26/10/17) 19:00 מגידו הפועל - הושעיה י"ע הפועל
 18:30 . 18:00 נופית  זבולון הפועל - טבעון מרנין הפועל
 17:00 (10/02/18)    (       26/10/17) 18:00 צעירים נהלל הפועל - טבעון  קרית הפועל
 17:00 (10/02/18.                          ) 17:00 גורן יזרעאל  הפועל - נהלל יזרעאל הפועל
 17:30 . 18:30 מגידו. א.מ הפועל - שמשית יזרעאל הפועל

 שעה 17/02/18 שבת יום - 12 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 19:00 (15/02/18.                          ) 17:30 הושעיה י"ע הפועל - מגידו. א.מ הפועל
 18:30 (04/11/17) 17:00 שמשית יזרעאל הפועל - גורן יזרעאל  הפועל
 17:00 (04/11/17) 17:00 נהלל יזרעאל הפועל - צעירים נהלל הפועל
 18:00 (15/02/18.                          ) 18:30 טבעון  קרית ועלהפ - נופית  זבולון הפועל
 18:00 . 17:00 טבעון מרנין הפועל - מגידו הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 18:00 . 19:00 טבעון מרנין הפועל - הושעיה י"ע הפועל
 17:00 . 18:00 מגידו פועלה - טבעון  קרית הפועל
 18:30 (11/11/17) 17:00 נופית  זבולון הפועל - נהלל יזרעאל הפועל
 17:00 (24/02/18)    (       11/11/17) 18:30 צעירים נהלל הפועל - שמשית יזרעאל הפועל
 17:00 (24/02/18.                          ) 17:30 גורן יזרעאל  הפועל - מגידו. א.מ הפועל

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 19:00 . 17:00 הושעיה י"ע הפועל - גורן יזרעאל  הפועל
 17:30 (18/11/17) 17:00 מגידו. א.מ הפועל - צעירים נהלל הפועל
 18:30 (10/03/18)        .                   18:30 שמשית יזרעאל הפועל - נופית  זבולון הפועל
 17:00 (10/03/18.                          ) 17:00 נהלל יזרעאל הפועל - מגידו הפועל
 18:00 (18/11/17) 18:00 טבעון  קרית הפועל - טבעון מרנין הפועל
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 שעה 15/03/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 02/12/17 שבת יום - 6  מחזור

 18:00 (30/11/17) 19:00 טבעון  קרית הפועל - יההושע י"ע הפועל
 18:00 (17/03/18.                          ) 17:00 טבעון מרנין הפועל - נהלל יזרעאל הפועל
 17:00 . 18:30 מגידו הפועל - שמשית יזרעאל הפועל
 18:30 (30/11/17) 17:30 נופית  זבולון הפועל - מגידו. א.מ הפועל
 17:00 (17/03/18.                          ) 17:00 צעירים נהלל הפועל - גורן רעאליז  הפועל

 שעה 24/03/18 שבת יום - 16 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 19:00 (22/03/18.                          ) 17:00 הושעיה י"ע הפועל - צעירים נהלל הפועל
 17:00 . 18:30 גורן יזרעאל  הפועל - נופית  זבולון הפועל
 17:30 (22/03/18.                          ) 17:00 מגידו. א.מ הפועל - מגידו הפועל
 18:30 (09/12/17) 18:00 שמשית יזרעאל הפועל - טבעון מרנין הפועל
 17:00 . 18:00 נהלל יזרעאל הפועל - טבעון  קרית הפועל

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 23/12/17 שבת יום - 8  מחזור

 17:00 (21/12/17) 19:00 נהלל יזרעאל הפועל - הושעיה י"ע הפועל
 18:00 . 18:30 טבעון  קרית הפועל - שמשית יזרעאל הפועל
 18:00 (28/04/18)         (  21/12/17) 17:30 טבעון מרנין הפועל - מגידו. א.מ הפועל
 17:00 . 17:00 מגידו הפועל - גורן יזרעאל  הפועל
 18:30 . 17:00 נופית  זבולון הפועל - צעירים נהלל הפועל

 שעה 05/05/18 שבת יום - 18 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 19:00 (03/05/18.                          ) 18:30 הושעיה י"ע הפועל - נופית  זבולון הפועל
 17:00 . 17:00 צעירים נהלל הפועל - ומגיד הפועל
 17:00 (30/12/17) 18:00 גורן יזרעאל  הפועל - טבעון מרנין הפועל
 17:30 (03/05/18.                          ) 18:00 מגידו. א.מ הפועל - טבעון  קרית הפועל
 18:30 (30/12/17) 17:00 שמשית יזרעאל הפועל - נהלל יזרעאל הפועל
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 מפרץ -'  ב ילדים 353 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 19:00 . 17:00 מוצקין קרית מכבי - כרמיאל מכבי
 18:30 . 17:30 גרמן אשר מטה הפועל- אתא קרית שלום אליצור
 17:30 . 17:30 זית נהריה הפועל - תמרה הפועל
 17:00 . 18:00 אורן נהריה הפועל - אריות מוצקין. ק מכבי

 17:30 . 18:00 משגב הפועל - אילון אשר מטה הפועל
 18:00 . 18:00 ס"מתנ ים קרית מכבי - אשר מטה הפועל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 18:00 . 19:00 ס"מתנ ים קרית מכבי - מוצקין קרית מכבי
 18:00 . 17:30 אשר מטה הפועל - משגב הפועל
 18:00 . 17:00 אילון אשר מטה הפועל - אורן נהריה הפועל
 18:00 . 17:30 אריות מוצקין. ק מכבי - זית נהריה הפועל
 17:30 . 18:30 תמרה הפועל - גרמן אשר מטה הפועל
 17:30 . 17:00 אתא קרית שלום אליצור - כרמיאל מכבי

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 19:00 . 17:30 מוצקין קרית מכבי - אתא קרית שלום אליצור
 17:00 . 17:30 כרמיאל מכבי - תמרה הפועל
 18:30 . 18:00 גרמן אשר מטה הפועל - אריות מוצקין. ק מכבי

 17:30 . 18:00 זית נהריה הפועל - אילון אשר מטה הפועל
 17:00 . 18:00 אורן נהריה הפועל - אשר מטה הפועל
 17:30 . 18:00 משגב הפועל - ס"מתנ ים קרית מכבי

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 17:30 . 19:00 משגב הפועל - מוצקין קרית מכבי
 18:00 . 17:00 ס"נמת ים קרית מכבי - אורן נהריה הפועל
 18:00 . 17:30 אשר מטה הפועל - זית נהריה הפועל
 18:00 . 18:30 אילון אשר מטה הפועל - גרמן אשר מטה הפועל
 18:00 . 17:00 אריות מוצקין. ק מכבי - כרמיאל מכבי

 17:30 . 17:30 תמרה הפועל - אתא קרית שלום אליצור
 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 חזורמ שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 19:00 . 17:30 מוצקין קרית מכבי - תמרה הפועל
 17:30 . 18:00 את קרית שלום אליצור - אריות מוצקין. ק מכבי

 17:00 . 18:00 כרמיאל מכבי - אילון אשר מטה הפועל
 18:30 . 18:00 גרמן אשר מטה הפועל - אשר מטה הפועל
 17:30 . 18:00 זית נהריה הפועל - ס"מתנ ים קרית מכבי

 17:00 . 17:30 אורן נהריה הפועל - משגב הפועל
 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 18:30 . 19:00 אורן נהריה הפועל - מוצקין קרית מכבי
 17:30 . 17:30 משגב הפועל - זית נהריה הפועל
 18:00 . 18:30 ס"מתנ ים קרית מכבי - רמןג אשר מטה הפועל
 18:00 . 17:00 אשר מטה הפועל - כרמיאל מכבי

 18:00 . 17:30 אילון אשר מטה הפועל- אתא קרית שלום אליצור
 18:00 . 17:30 אריות מוצקין. ק מכבי - תמרה הפועל
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 19:00 . 18:00 מוצקין קרית מכבי - אריות מוצקין. ק מכבי
 17:30 . 18:00 תמרה הפועל - אילון אשר מטה הפועל
 17:30 . 18:00 אתא קרית שלום אליצור - אשר מטה הפועל
 17:00 . 18:00 כרמיאל מכבי - ס"מתנ ים קרית מכבי

 18:30 . 17:30 גרמן אשר מטה הפועל - משגב הפועל
 17:30 . 18:30 זית נהריה הפועל - אורן נהריה הפועל

 שעה 16/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 17:30 . 19:00 זית נהריה הפועל - מוצקין קרית מכבי
 17:00 . 18:30 אורן נהריה הפועל - גרמן אשר מטה הפועל
 17:30 . 17:00 משגב הפועל - כרמיאל מכבי

 18:00 . 17:30 ס"מתנ ים קרית מכבי - אתא קרית שלום אליצור
 18:00 . 17:30 אשר מטה הפועל - תמרה הפועל
 18:00 . 18:00 אילון אשר מטה הפועל - אריות מוצקין. ק מכבי

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 19:00 . 18:00 מוצקין קרית מכבי - אילון אשר מטה הפועל
 18:00 . 18:00 אריות מוצקין. ק מכבי - אשר מטה הפועל
 17:30 . 18:00 תמרה הפועל - ס"מתנ ים קרית מכבי

 17:30 . 17:30 אתא קרית שלום אליצור - משגב הפועל
 17:00 . 17:00 כרמיאל מכבי - אורן נהריה הפועל
 18:30 . 17:30 מןגר אשר מטה הפועל - זית נהריה הפועל

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

 18:30 . 19:00 גרמן אשר מטה הפועל - מוצקין קרית מכבי
 17:30 . 17:00 זית נהריה הפועל - כרמיאל מכבי

 18:30 . 17:30 אורן נהריה הפועל - אתא קרית שלום אליצור
 17:30 . 17:30 משגב עלהפו - תמרה הפועל
 18:00 . 18:00 ס"מתנ ים קרית מכבי - אריות מוצקין. ק מכבי

 18:00 . 18:00 אשר מטה הפועל - אילון אשר מטה הפועל
 שעה 10/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

 19:00 . 18:00 מוצקין קרית מכבי - אשר מטה הפועל
 18:00 . 18:00 אילון אשר מטה הפועל - ס"מתנ ים תקרי מכבי

 18:00 . 17:30 אריות מוצקין. ק מכבי - משגב הפועל
 17:30 . 17:00 תמרה הפועל - אורן נהריה הפועל
 17:30 . 17:30 אתא קרית שלום אליצור - זית נהריה הפועל
 17:00 . 18:30 כרמיאל מכבי - גרמן אשר מטה הפועל
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 חיפה -' ב ילדים 354 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 10 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 19:00 אמיר חיפה מכבי - איפיגי   אחוזה ביתר
 17:30 . 19:00 גלובל אחוזה ביתר - יקנעם הפועל
 17:30 . 19:00 אתא קרית אליצור - הכרמל חוף הפועל
 11:00 (03/02/18.                          ) 17:00 ביכורים חיפה מכבי - כרמל חיפה מכבי
 17:30 (21/10/17) 17:30 בק חיפה הפועל - חיים קרית מכבי

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 11 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 17:30 . 17:00 בק חיפה הפועל - אמיר חיפה מכבי
 17:30 (10/02/18)   (        28/10/17) 11:00 חיים קרית בימכ - ביכורים חיפה מכבי

 17:00 . 17:30 כרמל חיפה מכבי - אתא קרית אליצור
 19:00 . 17:30 הכרמל חוף הפועל - גלובל אחוזה ביתר
 19:00 . 19:00 יקנעם הפועל - איפיגי   אחוזה ביתר

 שעה 15/02/18 ישיחמ יום - 12 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 17:00 . 19:00 אמיר חיפה מכבי - יקנעם הפועל
 19:00 . 19:00 איפיגי   אחוזה ביתר - הכרמל חוף הפועל
 17:30 (17/02/18.                          ) 17:00 גלובל אחוזה ביתר - כרמל חיפה מכבי
 17:30 . 17:30 אתא קרית אליצור - חיים קרית מכבי

 11:00 (17/02/18.                          ) 17:30 ביכורים חיפה מכבי - בק פהחי הפועל
 שעה 22/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 11:00 (24/02/18.                          ) 17:00 ביכורים חיפה מכבי - אמיר חיפה מכבי
 17:30 . 17:30 בק חיפה הפועל - אתא קרית אליצור

 17:30 (24/02/18)       (    11/11/17) 17:30 חיים קרית מכבי - גלובל אחוזה ביתר
 17:00 . 19:00 כרמל חיפה מכבי - איפיגי   אחוזה ביתר

 19:00 . 19:00 הכרמל חוף הפועל - יקנעם הפועל
 שעה 08/03/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 17:00 . 19:00 אמיר חיפה מכבי - הכרמל חוף הפועל
 19:00 . 17:00 יקנעם הפועל - כרמל חיפה מכבי
 19:00 (18/11/17) 17:30 איפיגי   אחוזה ביתר - חיים קרית מכבי

 17:30 (10/03/18.                          ) 17:30 גלובל אחוזה ביתר - בק חיפה הפועל
 17:30 . 17:00 אתא קרית אליצור - ביכורים פהחי מכבי
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 שעה 15/03/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 17:30 . 17:00 אתא קרית אליצור - אמיר חיפה מכבי
 11:00 (17/03/18)   (        02/12/17) 17:30 ביכורים חיפה מכבי - גלובל אחוזה ביתר
 17:30 . 19:00 בק חיפה הפועל - איפיגי   האחוז ביתר

 17:30 . 19:00 חיים קרית מכבי - יקנעם הפועל
 17:00 . 19:00 כרמל חיפה מכבי - הכרמל חוף הפועל

 שעה 22/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 17:30 . 19:00 בק חיפה הפועל - יקנעם הפועל
 17:00 . 17:00 אמיר חיפה מכבי - כרמל חיפה מכבי
 19:00 . 17:30 הכרמל חוף הפועל - חיים קרית מכבי
 19:00 (09/12/17) 11:00 איפיגי   אחוזה ביתר - ביכורים חיפה מכבי

 17:30 (24/03/18.                          ) 17:30 גלובל אחוזה ביתר - אתא קרית אליצור
 שעה 26/04/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 19:00 . 17:30 הכרמל חוף הפועל - בק חיפה הפועל
 17:30 (28/04/18.                          ) 17:00 גלובל אחוזה ביתר - אמיר חיפה מכבי
 17:30 . 19:00 אתא קרית אליצור - איפיגי   אחוזה ביתר

 11:00 . 19:00 ביכורים חיפה מכבי - יקנעם הפועל
 17:30 (28/04/18.                          ) 17:00 חיים קרית מכבי - כרמל חיפה מכבי

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 17:00 (30/12/17) 17:30 אמיר חיפה מכבי - חיים קרית מכבי
 17:00 . 19:00 כרמל החיפ מכבי - בק חיפה הפועל
 19:00 . 17:00 הכרמל חוף הפועל - ביכורים חיפה מכבי

 19:00 . 17:30 יקנעם הפועל - אתא קרית אליצור
 19:00 (30/12/17) 17:30 איפיגי   אחוזה ביתר - גלובל אחוזה ביתר
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 א שומרון-ב ילדים 355 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 17:30 . 18:30 חנה פרדס מכבי - עקיבא אור הפועל
 17:00 . 18:00 יעקב זכרון מכבי - קרע כפר מכבי

 18:00 . 18:30 אליעזר.ב/חדרה מכבי - בנימינה עדה.ג הפועל
 19:00 (03/02/18.                          ) 19:00 עדה.ג/בנימינה הפועל - תחומי הרב חדרה מכבי
 19:00 . 17:00 בזים חנה פרדס מכבי - נילי יעקב זכרון מכבי

 18:00 (03/02/18.                          ) 18:30 בקה  מכבי - מנשה הפועל
 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 18:00 (10/02/18)              .             17:30 בקה  מכבי - חנה פרדס מכבי
 18:30 . 19:00 מנשה הפועל - בזים חנה פרדס מכבי

 17:00 (28/10/17) 19:00 נילי יעקב זכרון מכבי - עדה.ג/בנימינה הפועל
 19:00 . 18:00 תחומי הרב חדרה מכבי - אליעזר.ב/חדרה מכבי
 18:30 . 17:00 בנימינה עדה.ג הפועל - יעקב זכרון מכבי

 18:00 . 18:30 קרע כפר מכבי - עקיבא אור פועלה
 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 17:30 . 18:00 חנה פרדס מכבי - קרע כפר מכבי
 18:30 . 18:30 עקיבא אור הפועל - בנימינה עדה.ג הפועל
 17:00 . 19:00 יעקב זכרון מכבי - תחומי הרב חדרה מכבי
 18:00 . 17:00 אליעזר.ב/חדרה מכבי - נילי יעקב זכרון מכבי

 19:00 (17/02/18.                          ) 18:30 עדה.ג/בנימינה הפועל - מנשה הפועל
 19:00 (04/11/17) 18:00 בזים חנה פרדס מכבי - בקה  מכבי

 שעה 22/02/18 שיחמי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 17:30 . 17:30 בזים חנה פרדס מכבי - חנה פרדס מכבי
 18:00 (24/02/18)   (        11/11/17) 19:00 בקה  מכבי - עדה.ג/בנימינה הפועל
 18:30 . 18:00 מנשה הפועל - אליעזר.ב/חדרה מכבי
 17:00 . 17:00 נילי יעקב זכרון מכבי - יעקב זכרון מכבי

 19:00 . 18:30 תחומי הרב חדרה מכבי - קיבאע אור הפועל
 18:30 . 18:00 בנימינה עדה.ג הפועל - קרע כפר מכבי

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 17:30 . 18:30 חנה פרדס מכבי - בנימינה עדה.ג הפועל
 18:00 . 19:00 קרע כפר מכבי - תחומי הרב חדרה מכבי
 18:30 . 17:00 עקיבא אור הפועל - נילי יעקב זכרון מכבי

 17:00 . 18:30 יעקב זכרון מכבי - מנשה הפועל
 18:00 (18/11/17) 18:00 אליעזר.ב/חדרה מכבי - בקה  מכבי
 19:00 (10/03/18.                          ) 17:30 עדה.ג/בנימינה הפועל - בזים חנה פרדס מכבי

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 19:00 (17/03/18.                          ) 17:30 עדה.ג/בנימינה הפועל - חנה פרדס מכבי
 17:30 . 18:00 בזים חנה פרדס מכבי - אליעזר.ב/חדרה מכבי
 18:00 (17/03/18)           .                17:00 בקה  מכבי - יעקב זכרון מכבי

 18:30 . 18:30 מנשה הפועל - עקיבא אור הפועל
 17:00 . 18:00 נילי יעקב זכרון מכבי - קרע כפר מכבי

 19:00 . 17:00 תחומי הרב חדרה מכבי - בנימינה עדה.ג הפועל
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 17:30 . 19:00 חנה פרדס מכבי - תחומי הרב חדרה בימכ
 17:00 . 17:00 בנימינה עדה.ג הפועל - נילי יעקב זכרון מכבי

 18:00 . 18:30 קרע כפר מכבי - מנשה הפועל
 18:30 . 18:00 עקיבא אור הפועל - בקה  מכבי
 17:00 . 17:30 יעקב זכרון מכבי - בזים חנה פרדס מכבי

 18:00 (09/12/17) 19:00 אליעזר.ב/חדרה מכבי - עדה.ג/בנימינה הפועל
 שעה 16/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 18:00 . 17:30 אליעזר.ב/חדרה מכבי - חנה פרדס מכבי
 19:00 (21/04/18.                          ) 17:00 עדה.ג/בנימינה הפועל - יעקב זכרון מכבי

 19:00 . 18:30 בזים חנה פרדס מכבי - עקיבא אור הפועל
 18:00 (21/04/18.                          ) 18:00 בקה  מכבי - קרע כפר מכבי

 18:30 . 18:30 מנשה הפועל - בנימינה עדה.ג הפועל
 17:00 . 19:00 נילי יעקב זכרון מכבי - תחומי הרב חדרה מכבי

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 17:30 . 17:00 חנה פרדס מכבי - נילי יעקב זכרון מכבי
 19:00 . 18:30 תחומי הרב חדרה מכבי - מנשה הפועל
 17:00 (30/12/17) 18:00 בנימינה עדה.ג הפועל - בקה  מכבי
 18:00 . 17:30 קרע כפר מכבי - בזים חנה פרדס מכבי

 18:30 . 19:00 עקיבא אור הפועל - עדה.ג/בנימינה ועלהפ
 17:00 . 18:00 יעקב זכרון מכבי - אליעזר.ב/חדרה מכבי

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

 17:00 . 17:30 יעקב זכרון מכבי - חנה פרדס מכבי
 18:00 . 18:30 אליעזר.ב/חדרה מכבי - עקיבא אור הפועל
 19:00 (05/05/18.                          ) 18:00 עדה.ג/בנימינה הפועל - קרע כפר מכבי

 17:30 . 18:30 בזים חנה פרדס מכבי - בנימינה עדה.ג הפועל
 18:00 (05/05/18.                          ) 19:00 בקה  מכבי - תחומי הרב חדרה מכבי
 18:30 . 17:00 מנשה הפועל - נילי יעקב זכרון מכבי

 שעה 10/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

 17:30 . 18:30 חנה פרדס מכבי - מנשה הפועל
 17:00 (13/01/18) 18:00 נילי יעקב זכרון מכבי - בקה  מכבי
 19:00 . 19:00 תחומי הרב חדרה מכבי - בזים חנה פרדס מכבי

 17:00 (13/01/18) 19:00 בנימינה עדה.ג הפועל - עדה.ג/בנימינה הפועל
 18:00 . 18:00 קרע כפר מכבי - אליעזר.ב/חדרה מכבי
 18:30 . 17:00 עקיבא אור הפועל - יעקב זכרון מכבי
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 ב שומרון-ב ילדים 356 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 18:30 . 18:30 תיכון  חדרה מכבי - יונה כפר ביתר
 18:00 . 18:30 מרכז נתניה.ע אליצור - מזרח נתניה.ע אליצור
 17:00 . 19:00 יהודה אבן. ס.מ - חיים.ג/חפר עמק הפועל
 19:00 (21/10/17) 17:00 קדימה/צורן מכבי - חפר בת/ח"ע הפועל
 18:00 . 19:00 השרון חוף הפועל - פרדסיה הפועל
 19:00 . 19:00 יצחק בית הפועל - דרום נתניה.ע אליצור

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 19:00 . 18:30 יצחק בית הפועל - תיכון  חדרה מכבי
 19:00 . 18:00 דרום נתניה.ע אליצור - השרון חוף הפועל
 19:00 . 19:00 פרדסיה הפועל - קדימה/צורן מכבי

 17:00 (10/02/18.                          ) 17:00 חפר בת/ח"ע הפועל - יהודה אבן. ס.מ
 19:00 . 18:00 חיים.ג/חפר עמק הפועל - מרכז נתניה.ע אליצור

 18:30 . 17:00 מזרח נתניה.ע אליצור - יונה כפר ביתר
 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 18:30 . 18:30 תיכון  חדרה מכבי - מזרח נתניה.ע אליצור
 17:00 . 19:00 יונה כפר ביתר - חיים.ג/חפר עמק הפועל
 18:00 . 17:00 מרכז נתניה.ע אליצור - חפר בת/ח"ע הפועל
 17:00 . 19:00 יהודה אבן. ס.מ - פרדסיה הפועל
 19:00 . 19:00 קדימה/צורן מכבי - דרום נתניה.ע אליצור
 18:00 . 19:00 השרון חוף הפועל - יצחק בית הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 18:00 . 18:30 השרון חוף הפועל - תיכון  חדרה מכבי
 19:00 . 19:00 יצחק בית הפועל - קדימה/צורן מכבי

 19:00 . 17:00 דרום נתניה.ע אליצור - יהודה אבן. ס.מ
 19:00 . 18:00 פרדסיה הפועל - מרכז נתניה.ע אליצור

 17:00 (24/02/18.                          ) 17:00 חפר בת/ח"ע הפועל - יונה כפר ביתר
 19:00 . 18:30 חיים.ג/חפר עמק הפועל - מזרח נתניה.ע אליצור

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 18:30 . 19:00 תיכון  חדרה מכבי - חיים.ג/חפר עמק הפועל
 18:30 . 17:00 מזרח נתניה.ע אליצור - חפר בת/ח"ע הפועל
 17:00 . 19:00 יונה כפר ביתר - פרדסיה הפועל
 18:00 . 19:00 מרכז נתניה.ע אליצור - דרום נתניה.ע אליצור
 17:00 . 19:00 יהודה אבן. ס.מ - יצחק בית הפועל
 19:00 . 18:00 קדימה/צורן מכבי - השרון חוף הפועל

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 19:00 . 18:30 קדימה/צורן מכבי - תיכון  חדרה מכבי
 18:00 . 17:00 השרון חוף הפועל - יהודה אבן. ס.מ

 19:00 . 18:00 יצחק בית הפועל - מרכז נתניה.ע אליצור
 19:00 . 17:00 דרום נתניה.ע אליצור - יונה כפר ביתר

 19:00 . 18:30 פרדסיה הפועל - מזרח נתניה.ע אליצור
 17:00 (17/03/18.                          ) 19:00 חפר בת/ח"ע הפועל - חיים.ג/חפר עמק הפועל
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 18:30 (09/12/17) 17:00 תיכון  חדרה מכבי - חפר בת/ח"ע הפועל
 19:00 . 19:00 חיים.ג/חפר עמק הפועל - פרדסיה הפועל
 18:30 . 19:00 מזרח נתניה.ע אליצור - דרום נתניה.ע אליצור
 17:00 . 19:00 יונה כפר ביתר - חקיצ בית הפועל
 18:00 . 18:00 מרכז נתניה.ע אליצור - השרון חוף הפועל
 17:00 . 19:00 יהודה אבן. ס.מ - קדימה/צורן מכבי

 שעה 16/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 17:00 . 18:30 יהודה אבן. ס.מ - תיכון  חדרה מכבי
 19:00 . 18:00 קדימה/צורן מכבי - מרכז נתניה.ע ראליצו
 18:00 . 17:00 השרון חוף הפועל - יונה כפר ביתר

 19:00 . 18:30 יצחק בית הפועל - מזרח נתניה.ע אליצור
 19:00 . 19:00 דרום נתניה.ע אליצור - חיים.ג/חפר עמק הפועל
 19:00 (23/12/17) 17:00 פרדסיה הפועל - חפר בת/ח"ע הפועל

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 18:30 . 19:00 תיכון  חדרה מכבי - פרדסיה הפועל
 17:00 . 19:00 חפר בת/ח"ע הפועל - דרום נתניה.ע אליצור
 19:00 . 19:00 חיים.ג/חפר עמק הפועל - יצחק בית הפועל
 18:30 . 18:00 מזרח תניהנ.ע אליצור - השרון חוף הפועל
 18:30 . 19:00 יונה כפר ביתר - קדימה/צורן מכבי

 18:00 . 17:00 מרכז נתניה.ע אליצור - יהודה אבן. ס.מ
 שעה 03/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

 18:00 . 18:30 מרכז נתניה.ע אליצור - תיכון  חדרה מכבי
 17:00 . 17:00 יהודה אבן. ס.מ - יונה כפר ביתר

 19:00 . 18:30 קדימה/צורן מכבי - מזרח נתניה.ע אליצור
 18:00 . 19:00 השרון חוף הפועל - חיים.ג/חפר עמק הפועל
 19:00 (06/01/18) 17:00 יצחק בית הפועל - חפר בת/ח"ע הפועל
 19:00 . 19:00 דרום נתניה.ע אליצור - פרדסיה הפועל

 שעה 10/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 רמחזו

 18:30 . 19:00 תיכון  חדרה מכבי - דרום נתניה.ע אליצור
 19:00 . 19:00 פרדסיה הפועל - יצחק בית הפועל
 17:00 (12/05/18.                          ) 18:00 חפר בת/ח"ע הפועל - השרון חוף הפועל
 19:00 . 19:00 חיים.ג/חפר עמק הפועל - קדימה/ורןצ מכבי

 18:30 . 17:00 מזרח נתניה.ע אליצור - יהודה אבן. ס.מ
 17:00 . 18:00 יונה כפר ביתר - מרכז נתניה.ע אליצור
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 נתניה -' ב ילדים 357 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 17:00 (03/02/18)  (        21/10/17) 17:00 רעננה עירוני מכבי - צורן מונד תל  מכבי
 19:00 . 17:30 תפוח סבא כפר הפועל - מנשה אלפי מכבי

 19:00 . 19:00 ארז סבא כפר הפועל - רעננה אריאל אליצור
 17:00 . 17:00 אשכולית השרון.ה מכבי - תפוז יהודה אבן. ס.מ

 18:30 (21/10/17) 19:00 מתנס יונה כפר ביתר - ברוש השרון לב הפועל
 17:00 . 18:00 יאיר כוכב אליצור - נשרים  השרון.ח הפועל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 17:00 . 17:00 יאיר כוכב אליצור - רעננה עירוני מכבי
 18:00 . 18:30 נשרים  שרוןה.ח הפועל - מתנס יונה כפר ביתר
 19:00 (10/02/18.                          ) 17:00 ברוש השרון לב הפועל - אשכולית השרון.ה מכבי

 17:00 (28/10/17) 19:00 תפוז יהודה אבן. ס.מ - ארז סבא כפר הפועל
 19:00 . 19:00 רעננה אריאל אליצור - תפוח סבא כפר הפועל
 17:30 (28/10/17) 17:00 מנשה אלפי מכבי - רןצו מונד תל  מכבי

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 17:00 (17/02/18.                          ) 17:30 רעננה עירוני מכבי - מנשה אלפי מכבי
 19:00 . 19:00 צורן מונד תל  מכבי - רעננה אריאל אליצור

 19:00 . 17:00 תפוח סבא כפר הפועל - תפוז יהודה אבן. ס.מ
 19:00 (17/02/18)     (      04/11/17) 19:00 ארז סבא כפר הפועל - ברוש השרון לב הפועל
 17:00 . 18:00 אשכולי השרון.ה מכבי - נשרים  השרון.ח הפועל
 18:30 . 17:00 מתנס יונה כפר ביתר - יאיר כוכב אליצור

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 18:30 (11/11/17) 17:00 מתנס יונה כפר ביתר - רעננה עירוני מכבי
 17:00 . 17:00 יאיר כוכב אליצור - אשכולית השרון.ה מכבי

 18:00 (11/11/17) 19:00 נשרים  השרון.ח הפועל - ארז סבא כפר הפועל
 19:00 (24/02/18.                          ) 19:00 ברוש השרון לב הפועל - תפוח סבא כפר הפועל
 17:00 (11/11/17) 17:00 תפוז יהודה אבן. ס.מ - צורן מונד תל  מכבי
 19:00 . 19:00 רעננה אריאל אליצור - מנשה אלפי מכבי

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 19:00 . 19:00 רעננה עירוני מכבי - רעננה אריאל אליצור
 17:30 . 17:00 מנשה אלפי מכבי - תפוז יהודה אבן. ס.מ

 17:00 (10/03/18)        (   18/11/17) 19:00 צורן מונד תל  מכבי - ברוש השרון לב הפועל
 19:00 . 18:00 תפוח סבא כפר הפועל - נשרים  השרון.ח הפועל
 19:00 . 17:00 ארז סבא כפר הפועל - יאיר כוכב אליצור

 17:00 . 18:30 אשכולית השרון.ה מכבי - מתנס יונה כפר ביתר
 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 17:00 (02/12/17) 17:00 אשכולית השרון.ה מכבי - רעננה עירוני מכבי
 18:30 (02/12/17) 19:00 מתנס יונה כפר ביתר - ארז סבא כפר הפועל
 17:00 . 19:00 יאיר כוכב אליצור - תפוח סבא כפר הפועל
 18:00 (02/12/17) 17:00 נשרים  השרון.ח הפועל - צורן מונד תל  מכבי
 19:00 (17/03/18.                          ) 17:30 ברוש השרון לב הפועל - מנשה אלפי מכבי

 19:00 . 19:00 תפוז יהודה אבן. ס.מ - רעננה אריאל אליצור
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 17:00 (24/03/18.                          ) 17:00 רעננה עירוני מכבי - תפוז יהודה אבן. ס.מ
 19:00 . 19:00 רעננה יאלאר אליצור - ברוש השרון לב הפועל
 17:30 . 18:00 מנשה אלפי מכבי - נשרים  השרון.ח הפועל
 17:00 . 17:00 צורן מונד תל  מכבי - יאיר כוכב אליצור

 19:00 . 18:30 תפוח סבא כפר הפועל - מתנס יונה כפר ביתר
 19:00 (24/03/18)    .                       17:00 ארז סבא כפר הפועל - אשכולית השרון.ה מכבי

 שעה 16/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 19:00 (21/04/18)   (        23/12/17) 17:00 ארז סבא כפר הפועל - רעננה עירוני מכבי
 17:00 . 19:00 אשכולית השרון.ה מכבי - תפוח סבא כפר הפועל
 18:30 (23/12/17) 17:00 מתנס יונה פרכ ביתר - צורן מונד תל  מכבי
 17:00 . 17:30 יאיר כוכב אליצור - מנשה אלפי מכבי

 19:00 . 19:00 נשרים  השרון.ח הפועל - רעננה אריאל אליצור
 19:00 (21/04/18.                          ) 17:00 ברוש השרון לב הפועל - תפוז יהודה אבן. ס.מ

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 17:00 (28/04/18)  (         30/12/17) 19:00 רעננה עירוני מכבי - ברוש השרון לב הפועל
 17:00 . 18:00 תפוז יהודה אבן. ס.מ - נשרים  השרון.ח הפועל
 19:00 . 19:00 רעננה אריאל אליצור - יאיר כוכב אליצור

 17:30 . 18:30 מנשה אלפי מכבי - מתנס נהיו כפר ביתר
 17:00 (28/04/18.                          ) 17:00 צורן מונד תל  מכבי - אשכולית השרון.ה מכבי

 19:00 . 19:00 תפוח סבא כפר הפועל - ארז סבא כפר הפועל
 שעה 03/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

 19:00 . 17:00 תפוח סבא כפר הפועל - רעננה עירוני מכבי
 19:00 (05/05/18)    (       06/01/18) 17:00 ארז סבא כפר הפועל - צורן מונד תל  מכבי
 17:00 . 17:30 אשכולית השרון.ה מכבי - מנשה אלפי מכבי

 19:00 . 19:00 מתנס יונה כפר ביתר - רעננה אריאל אליצור
 17:00 . 17:00 יאיר כוכב אליצור - תפוז הודהי אבן. ס.מ

 18:00 (06/01/18) 19:00 נשרים  השרון.ח הפועל - ברוש השרון לב הפועל
 שעה 10/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

 17:00 (12/05/18.                          ) 18:00 רעננה עירוני מכבי - נשרים  השרון.ח הפועל
 19:00 . 17:00 ברוש השרון לב הפועל - יאיר כוכב אליצור

 17:00 . 18:30 תפוז יהודה אבן. ס.מ - מתנס יונה כפר ביתר
 19:00 . 19:00 רעננה אריאל אליצור - אשכולית השרון.ה מכבי

 17:30 (13/01/18) 19:00 מנשה אלפי מכבי - ארז סבא כפר הפועל
 17:00 . 19:00 צורן מונד תל  מכבי - תפוח סבא כפר הפועל
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 שרון -' ב ילדים 358 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - תותחים הרצליה בני
 17:30 (21/10/17) 19:00 אלון השרון לב הפועל - טייבה הפועל
 18:30 . 17:00 רעננה מכבי - תפוז השרון הוד מכבי

 19:00 . 19:00 רעננה אליצור - טירה הפועל
 18:30 . 19:00 שומרון א.מ אליצור - חצב סבא כפר הפועל
 19:00 (21/10/17) 17:00 רעננה יבנה אליצור - יונתן  רעננה מכבי

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

  .  רעננה יבנה אליצור - חופשית
 18:30 . 18:30 יונתן  רעננה מכבי - שומרון א.מ אליצור
 19:00 . 19:00 חצב סבא כפר הפועל - רעננה אליצור

 17:30 . 18:30 טירה הפועל - רעננה מכבי
 17:00 . 17:30 תפוז השרון הוד מכבי - אלון השרון לב הפועל

 19:00 (10/02/18.                          ) 18:30 טייבה הפועל - תותחים הרצליה בני
 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - טייבה הפועל
 18:30 . 17:00 תותחים הרצליה בני - תפוז השרון הוד מכבי

 17:30 . 17:30 אלון השרון לב הפועל - טירה הפועל
 18:30 . 19:00 רעננה מכבי - חצב באס כפר הפועל
 19:00 . 19:00 רעננה אליצור - יונתן  רעננה מכבי

 18:30 . 19:00 שומרון א.מ אליצור - רעננה יבנה אליצור
 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

  .  שומרון א.מ אליצור - חופשית
 19:00 . 19:00 רעננה יבנה וראליצ - רעננה אליצור

 17:00 . 18:30 יונתן  רעננה מכבי - רעננה מכבי
 19:00 (24/02/18.                          ) 17:30 חצב סבא כפר הפועל - אלון השרון לב הפועל

 17:30 . 18:30 טירה הפועל - תותחים הרצליה בני
 17:00 (11/11/17) 19:00 תפוז השרון הוד מכבי - טייבה הפועל

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - תפוז השרון הוד מכבי
 19:00 (10/03/18.                          ) 17:30 טייבה הפועל - טירה הפועל
 18:30 (18/11/17) 19:00 תותחים הרצליה בני - חצב סבא כפר הפועל

 17:30 (18/11/17) 17:00 אלון השרון לב הפועל - יונתן  רעננה כבימ
 18:30 . 19:00 רעננה מכבי - רעננה יבנה אליצור
 19:00 . 19:00 רעננה אליצור - שומרון א.מ אליצור

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  רעננה אליצור - חופשית
 18:30 . 18:30 שומרון א.מ אליצור - רעננה ימכב

 19:00 . 17:30 רעננה יבנה אליצור - אלון השרון לב הפועל
 17:00 (17/03/18.                          ) 18:30 יונתן  רעננה מכבי - תותחים הרצליה בני

 19:00 (17/03/18)    (       02/12/17) 19:00 חצב סבא כפר הפועל - טייבה הפועל
 17:30 . 17:00 טירה הפועל - תפוז השרון הוד מכבי
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - טירה הפועל
 17:00 (09/12/17) 19:00 תפוז השרון הוד מכבי - חצב סבא כפר הפועל
 19:00 (24/03/18)   (        09/12/17) 17:00 טייבה הפועל - יונתן  רעננה מכבי

 18:30 . 19:00 תותחים הרצליה בני - רעננה יבנה אליצור
 18:30 . 18:30 אלון השרון לב הפועל - שומרון א.מ אליצור
 19:00 . 19:00 רעננה מכבי - רעננה אליצור

 שעה 16/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

  .  רעננה מכבי - ופשיתח
 19:00 . 19:00 רעננה אליצור - אלון השרון לב הפועל

 18:30 . 18:30 שומרון א.מ אליצור - תותחים הרצליה בני
 19:00 (23/12/17) 19:00 רעננה יבנה אליצור - טייבה הפועל
 17:00 (21/04/18).                           17:00 יונתן  רעננה מכבי - תפוז השרון הוד מכבי

 19:00 (21/04/18.                          ) 17:30 חצב סבא כפר הפועל - טירה הפועל
 שעה 26/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - חצב סבא כפר הפועל
 17:30 (30/12/17) 17:00 טירה הפועל - יונתן  רעננה מכבי

 17:00 . 19:00 תפוז השרון הוד מכבי - רעננה יבנה אליצור
 19:00 . 18:30 טייבה הפועל - שומרון א.מ אליצור
 18:30 . 19:00 תותחים הרצליה בני - רעננה אליצור

 17:30 . 18:30 אלון השרון לב הפועל - רעננה מכבי
 שעה 03/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

  .  אלון השרון לב הפועל - חופשית
 18:30 . 18:30 רעננה מכבי - תותחים הרצליה בני

 19:00 (06/01/18) 19:00 רעננה אליצור - טייבה הפועל
 18:30 . 18:30 שומרון א.מ אליצור - תפוז השרון הוד מכבי

 19:00 . 17:30 רעננה יבנה אליצור - טירה הפועל
 17:00 (05/05/18)   (        06/01/18) 19:00 יונתן  רעננה מכבי - חצב סבא כפר הפועל

 שעה 10/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - יונתן  רעננה מכבי
 19:00 (12/05/18.                          ) 19:00 חצב סבא כפר הפועל - רעננה יבנה אליצור
 18:30 . 18:30 טירה הפועל - שומרון א.מ אליצור
 19:00 . 19:00 תפוז השרון הוד מכבי - רעננה אליצור

 19:00 (12/05/18.                          ) 18:30 טייבה הפועל - רעננה מכבי
 18:30 . 17:30 תותחים הרצליה בני - אלון השרון לב הפועל
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 א תקוה חפת' ב ילדים 359 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 19:00 . 19:00 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - אורנית מכבי
 19:00 . 18:30 תקוה פתח מכבי - תפוח שומרון אליצור

 17:00 (03/02/18.                          ) 19:00 לימון השרון הוד מכבי - מתן מכבי
 18:30 . 19:00 נחשון ת"פ אליצור - דן  העין ראש עירוני

 17:30 . 19:00 אלקנה אליצור - משה הרצליה בני
 19:00 . 19:00 תקווה. ש/אורנית מכבי - השרון רמת שוהם. ס.א

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 19:00 . 19:00 תקווה. ש/ורניתא מכבי - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 19:00 . 17:30 השרון רמת שוהם. ס.א - אלקנה אליצור
 19:00 . 18:30 משה הרצליה בני - נחשון ת"פ אליצור

 17:00 (28/10/17) 17:00 דן  העין ראש עירוני - לימון השרון הוד מכבי
 19:00 (28/10/17) 19:00 מתן מכבי - תקוה פתח מכבי
 19:00 . 19:00 תפוח שומרון אליצור - אורנית מכבי

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 18:30 . 19:00 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - תפוח שומרון אליצור
 19:00 . 19:00 אורנית מכבי - מתן מכבי

 19:00 (17/02/18)            .               17:00 תקוה פתח מכבי - דן  העין ראש עירוני
 17:00 (17/02/18.                          ) 19:00 לימון השרון הוד מכבי - משה הרצליה בני

 18:30 . 19:00 נחשון ת"פ אליצור - השרון רמת שוהם. ס.א
 19:00 . 19:00 אלקנה אליצור - תקווה. ש/אורנית מכבי

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור השע 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 19:00 . 19:00 אלקנה אליצור - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 19:00 . 19:00 תקווה. ש/אורנית מכבי - נחשון ת"פ אליצור

 17:00 (11/11/17) 17:00 השרון רמת שוהם. ס.א - לימון השרון הוד מכבי
 19:00 (11/11/17) 19:00 משה הרצליה בני - תקוה פתח מכבי
 19:00 . 19:00 דן  העין ראש עירוני - אורנית מכבי

 19:00 . 18:30 מתן מכבי - תפוח שומרון אליצור
 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 18:30 . 19:00 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - מתן מכבי
 18:30 . 18:30 תפוח שומרון אליצור - דן  העין ראש עירוני

 19:00 . 19:00 אורנית מכבי - משה הרצליה בני
 19:00 (10/03/18.                          ) 17:00 תקוה פתח מכבי - השרון רמת שוהם. ס.א

 19:00 . 19:00 לימו השרון הוד מכבי - תקווה. ש/אורנית מכבי
 19:00 . 19:00 נחשון ת"פ אליצור - אלקנה אליצור

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 18:30 . 18:30 נחשון ת"פ אליצור - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 17:30 . 19:00 אלקנה אליצור - לימון השרון הוד מכבי
 19:00 . 19:00 תקווה. ש/אורנית מכבי - תקוה פתח מכבי
 19:00 . 19:00 השרון רמת שוהם. ס.א - אורנית מכבי

 19:00 . 18:30 משה הרצליה בני - תפוח שומרון אליצור
 17:00 . 19:00 דן  העין ראש עירוני - מתן מכבי
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 18:30 . 19:00 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - דן  העין ראש עירוני
 19:00 . 19:00 מתן מכבי - משה הרצליה בני

 18:30 . 18:30 תפוח שומרון אליצור - השרון רמת שוהם. ס.א
 19:00 . 19:00 אורנית מכבי - תקווה. ש/אורנית מכבי

 19:00 . 17:30 תקוה פתח מכבי - אלקנה אליצור
 19:00 . 18:30 לימון השרון הוד מכבי - נחשון ת"פ אליצור

 שעה 16/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 19:00 . 18:30 לימון השרון הוד מכבי - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 18:30 (23/12/17) 19:00 נחשון ת"פ אליצור - תקוה פתח מכבי
 19:00 . 19:00 אלקנה אליצור - אורנית מכבי

 19:00 . 19:00 תקווה. ש/אורנית מכבי - תפוח שומרון אליצור
 17:00 . 19:00 השרון רמת שוהם. ס.א - מתן ימכב

 19:00 . 17:00 משה הרצליה בני - דן  העין ראש עירוני
 שעה 26/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 18:30 (25/12/17) 19:00 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - משה הרצליה בני
 17:00 . 17:00 דן  העין ראש עירוני - השרון רמת שוהם. ס.א

 19:00 . 19:00 מתן מכבי - תקווה. ש/אורנית מכבי
 19:00 . 18:30 תפוח שומרון אליצור - אלקנה אליצור
 19:00 (25/12/17) 19:00 אורנית מכבי - נחשון ת"פ אליצור

 19:00 (28/04/18(                )30/12/17) 17:00 תקוה פתח מכבי - לימון השרון הוד מכבי
 שעה 03/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

 19:00 . 18:30 תקוה פתח מכבי - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 19:00 . 19:00 לימון השרון הוד מכבי - אורנית מכבי

 18:30 . 19:00 נחשון ת"פ אליצור - תפוח שומרון אליצור
 17:30 . 19:00 אלקנה אליצור - מתן מכבי

 19:00 . 19:00 תקווה. ש/אורנית מכבי - דן  העין ראש עירוני
 17:00 . 19:00 השרון רמת שוהם. ס.א - משה הרצליה בני

 שעה 10/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

 18:30 . 19:00 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - השרון רמת שוהם. ס.א
 19:00 . 19:00 משה הרצליה בני - תקווה. ש/יתאורנ מכבי

 19:00 . 17:30 דן  העין ראש עירוני - אלקנה אליצור
 19:00 . 18:30 מתן מכבי - נחשון ת"פ אליצור

 18:30 . 18:30 תפוח שומרון אליצור - לימון השרון הוד מכבי
 19:00 . 19:00 אורנית מכבי - תקוה פתח מכבי
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 ב תקוה פתח ב ילדים 360 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 18:30 רונן העין ראש עירוני - מודיעין חבל הפועל
 19:00 (21/10/17) 17:30 הרצליה בני - דור אונו קרית עירוני

 17:30 . 17:30 תקוה גני מכבי - אפעל רמת. ס.מ
 19:00 . 18:30 השרון רמת. ס.א - ואלשמ גבעת אליצור

 17:30 (21/10/17) 19:00 יהוד ה.ל.ע - עצמאות ת"פ מכבי
 17:30 (21/10/17) 17:00 דקל תקוה פתח מכבי - צהלה א"ת הפועל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 17:30 . 17:00 לדק תקוה פתח מכבי - רונן העין ראש עירוני
 17:00 (10/02/18.                          ) 17:30 צהלה א"ת הפועל - יהוד ה.ל.ע
 19:00 (10/02/18.                          ) 19:00 עצמאות ת"פ מכבי - השרון רמת. ס.א

 18:30 . 17:30 שמואל גבעת אליצור - תקוה גני מכבי
 17:30 . 19:00 אפעל רמת. ס.מ - הרצליה בני

 17:30 (10/02/18.                          ) 18:30 דור אונו קרית עירוני - מודיעין חבל הפועל
 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 17:00 (04/11/17) 17:30 רונ העין ראש עירוני - דור אונו קרית עירוני
 18:30 . 17:30 מודיעין חבל הפועל - אפעל רמת. ס.מ

 19:00 . 18:30 הרצליה בני - שמואל גבעת אליצור
 17:30 (04/11/17) 19:00 תקוה גני מכבי - עצמאות ת"פ מכבי

 19:00 (04/11/17) 17:00 השרון רמת. ס.א - צהלה א"ת הפועל
 17:30 . 17:30 יהוד ה.ל.ע - דקל תקוה פתח מכבי

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 מישיח יום - 4  מחזור

 17:30 . 17:00 יהוד ה.ל.ע - רונן העין ראש עירוני
 17:30 . 19:00 דקל תקוה פתח מכבי - השרון רמת. ס.א

 17:00 (24/02/18.                          ) 17:30 צהלה א"ת הפועל - תקוה גני מכבי
 19:00 (24/02/18.                          ) 19:00 עצמאות ת"פ מכבי - הרצליה בני

 18:30 . 18:30 שמואל גבעת אליצור - מודיעין חבל הפועל
 17:30 (11/11/17) 17:30 אפעל רמת. ס.מ - דור אונו קרית עירוני

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 17:00 . 17:30 רונן העין ראש עירוני - אפעל רמת. ס.מ
 17:30 . 18:30 דור אונו קרית עירוני - שמואל גבעת אליצור

 18:30 . 19:00 מודיעין חבל הפועל - עצמאות ת"פ מכבי
 19:00 (18/11/17) 17:00 הרצליה בני - צהלה א"ת הפועל
 17:30 . 17:30 תקוה גני מכבי - דקל תקוה פתח מכבי

 19:00 . 17:30 השרון רמת. ס.א - יהוד ה.ל.ע
 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 19:00 . 17:00 השרון רמת. ס.א - רונן העין ראש עירוני
 17:30 . 17:30 יהוד ה.ל.ע - תקוה גני מכבי

 17:30 . 19:00 דקל תקוה פתח מכבי - הרצליה בני
 17:00 . 18:30 צהלה א"ת הפועל - עיןמודי חבל הפועל
 19:00 (17/03/18)     (      02/12/17) 17:30 עצמאות ת"פ מכבי - דור אונו קרית עירוני

 18:30 . 17:30 שמואל גבעת אליצור - אפעל רמת. ס.מ
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 18:30 רונן העין ראש עירוני - ואלשמ גבעת אליצור
 17:30 (09/12/17) 19:00 אפעל רמת. ס.מ - עצמאות ת"פ מכבי

 17:30 (24/03/18)    (       09/12/17) 17:00 דור אונו קרית עירוני - צהלה א"ת הפועל
 18:30 . 17:30 מודיעין חבל הפועל - דקל תקוה פתח מכבי

 19:00 . 17:30 ההרצלי בני - יהוד ה.ל.ע
 17:30 . 19:00 תקוה גני מכבי - השרון רמת. ס.א

 שעה 16/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 17:30 . 17:00 תקוה גני מכבי - רונן העין ראש עירוני
 19:00 . 19:00 השרון רמת. ס.א - הרצליה בני

 17:30 . 18:30 יהוד ה.ל.ע - מודיעין חבל הפועל
 17:30 (23/12/17) 17:30 דקל תקוה פתח מכבי - דור אונו קרית עירוני

 17:00 (21/04/18.                          ) 17:30 צהלה א"ת הפועל - אפעל רמת. ס.מ
 19:00 . 18:30 עצמאות ת"פ מכבי - שמואל גבעת אליצור

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 17:00 (30/12/17) 19:00 רונן העין ראש עירוני - עצמאות ת"פ מכבי
 18:30 . 17:00 שמואל גבעת אליצור - צהלה א"ת הפועל
 17:30 . 17:30 אפעל רמת. ס.מ - דקל תקוה פתח מכבי

 17:30 (28/04/18.                          ) 17:30 דור אונו קרית עירוני - יהוד ה.ל.ע
 18:30 . 19:00 מודיעין חבל הפועל - השרון רמת. ס.א

 19:00 . 17:30 הרצליה בני - תקוה גני מכבי
 שעה 03/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

 19:00 . 17:00 הרצליה בני - רונן העין ראש עירוני
 17:30 . 18:30 תקוה גני מכבי - מודיעין חבל הפועל
 19:00 (06/01/18) 17:30 השרון רמת. ס.א - דור אונו קרית עירוני

 17:30 . 17:30 יהוד ה.ל.ע - אפעל רמת. ס.מ
 17:30 . 18:30 דקל תקוה פתח מכבי - שמואל גבעת אליצור

 17:00 (05/05/18)  (         06/01/18) 19:00 צהלה א"ת הפועל - עצמאות ת"פ מכבי
 שעה 10/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 חזורמ

 17:00 (13/01/18) 17:00 רונן העין ראש עירוני - צהלה א"ת הפועל
 19:00 (12/05/18.                          ) 17:30 עצמאות ת"פ מכבי - דקל תקוה פתח מכבי

 18:30 . 17:30 שמואל גבעת אליצור - יהוד ה.ל.ע
 17:30 . 19:00 אפעל רמת. ס.מ - השרון רמת. ס.א

 17:30 (12/05/18.                          ) 17:30 דור אונו קרית עירוני - תקוה גני מכבי
 18:30 . 19:00 מודיעין חבל הפועל - הרצליה בני
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 'א דן-'ב ילדים 361 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 18:30 עידן ש"רמה.ס.א - עופר שמואל.ג אליצור
 18:30 . 19:00 מזרח ים בת מכבי - אונו קרית עירוני

 19:00 (03/02/18.                          ) 19:00 כלנית יהודה.א ה.ל.ע - סביון. ס.א
 19:00 . 17:30 דגן בית מכבי - רביבים תקוה גני מכבי
 19:00 . 17:30 הדס חולון הפועל - מור אביב תל מכבי

 18:30 (21/10/17) 17:30 ערבה/צ"ראשל מכבי - צפון גן רמת עירוני
 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 18:30 . 17:00 ערבה/צ"ראשל מכבי - עידן ש"רמה.ס.א
 17:30 (10/02/18.                          ) 19:00 צפון גן רמת עירוני - הדס חולון הפועל
 17:30 . 19:00 מור אביב תל מכבי - דגן בית מכבי

 17:30 (28/10/17) 19:00 רביבים תקוה גני מכבי - כלנית יהודה.א ה.ל.ע
 19:00 . 18:30 סביון. ס.א - מזרח ים בת מכבי

 19:00 . 18:30 אונו קרית ניעירו - עופר שמואל.ג אליצור
 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 17:00 . 19:00 עידן ש"רמה.ס.א - אונו קרית עירוני
 18:30 . 19:00 עופר שמואל.ג אליצור - סביון. ס.א

 18:30 . 17:30 מזרח ים בת מכבי - רביבים תקוה גני מכבי
 19:00 (17/02/18.                          ) 17:30 כלנית יהודה.א ה.ל.ע - מור אביב תל מכבי

 19:00 . 17:30 דגן בית מכבי - צפון גן רמת עירוני
 19:00 . 18:30 הדס חולון הפועל - ערבה/צ"ראשל מכבי

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 19:00 . 17:00 הדס חולון הפועל - עידן ש"הרמ.ס.א
 18:30 . 19:00 ערבה/צ"ראשל מכבי - דגן בית מכבי

 17:30 (24/02/18)   (        11/11/17) 19:00 צפון גן רמת עירוני - כלנית יהודה.א ה.ל.ע
 17:30 . 18:30 מור אביב תל מכבי - מזרח ים בת מכבי

 17:30 . 18:30 רביבים תקוה גני מכבי - עופר שמואל.ג אליצור
 19:00 . 19:00 סביון. ס.א - אונו קרית עירוני

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 17:00 . 19:00 עידן ש"רמה.ס.א - סביון. ס.א
 19:00 . 17:30 אונו קרית עירוני - רביבים תקוה גני מכבי
 18:30 . 17:30 עופר שמואל.ג אליצור - מור אביב תל מכבי

 18:30 . 17:30 מזרח ים בת מכבי - צפון גן רמת עירוני
 19:00 (10/03/18.                          ) 18:30 כלנית יהודה.א ה.ל.ע - ערבה/צ"ראשל מכבי

 19:00 . 19:00 דגן בית מכבי - הדס חולון הפועל
 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור עהש 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 19:00 . 17:00 דגן בית מכבי - עידן ש"רמה.ס.א
 19:00 (02/12/17) 19:00 הדס חולון הפועל - כלנית יהודה.א ה.ל.ע

 18:30 . 18:30 ערבה/צ"ראשל מכבי - מזרח ים בת מכבי
 17:30 . 18:30 צפון גן רמת עירוני - עופר שמואל.ג אליצור

 17:30 . 19:00 מור אביב תל מכבי - אונו קרית יעירונ
 17:30 . 19:00 רביבים תקוה גני מכבי - סביון. ס.א
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 17:30 עידן ש"רמה.ס.א - רביבים תקוה גני מכבי
 19:00 . 17:30 סביון. ס.א - מור אביב תל מכבי

 19:00 (09/12/17) 17:30 אונו קרית עירוני - צפון גן רמת עירוני
 18:30 . 18:30 עופר שמואל.ג אליצור - ערבה/צ"ראשל מכבי

 18:30 . 19:00 מזרח ים בת מכבי - הדס חולון הפועל
 19:00 . 19:00 כלנית יהודה.א ה.ל.ע - דגן בית מכבי

 שעה 16/04/18 שני יום - 19 מחזור עהש 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 19:00 (21/04/18.                          ) 17:00 כלנית יהודה.א ה.ל.ע - עידן ש"רמה.ס.א
 19:00 . 18:30 דגן בית מכבי - מזרח ים בת מכבי

 19:00 . 18:30 הדס חולון הפועל - עופר שמואל.ג אליצור
 18:30 . 19:00 בהער/צ"ראשל מכבי - אונו קרית עירוני

 17:30 (21/04/18.                          ) 19:00 צפון גן רמת עירוני - סביון. ס.א
 17:30 . 17:30 מור אביב תל מכבי - רביבים תקוה גני מכבי

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 17:00 . 17:30 דןעי ש"רמה.ס.א - מור אביב תל מכבי
 17:30 (30/12/17) 17:30 רביבים תקוה גני מכבי - צפון גן רמת עירוני
 19:00 . 18:30 סביון. ס.א - ערבה/צ"ראשל מכבי

 19:00 . 19:00 אונו קרית עירוני - הדס חולון הפועל
 18:30 . 19:00 עופר שמואל.ג אליצור - דגן בית מכבי

 18:30 . 19:00 מזרח ים בת מכבי - כלנית יהודה.א ה.ל.ע
 שעה 03/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

 18:30 . 17:00 מזרח ים בת מכבי - עידן ש"רמה.ס.א
 19:00 . 18:30 כלנית יהודה.א ה.ל.ע - עופר שמואל.ג אליצור
 19:00 . 19:00 דגן בית מכבי - אונו קרית עירוני

 19:00 . 19:00 הדס חולון הפועל - ןסביו. ס.א
 18:30 . 17:30 ערבה/צ"ראשל מכבי - רביבים תקוה גני מכבי
 17:30 (05/05/18.                          ) 17:30 צפון גן רמת עירוני - מור אביב תל מכבי

 שעה 10/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

 17:00 (13/01/18) 17:30 עידן ש"רמה.ס.א - צפון גן מתר עירוני
 17:30 . 18:30 מור אביב תל מכבי - ערבה/צ"ראשל מכבי

 17:30 . 19:00 רביבים תקוה גני מכבי - הדס חולון הפועל
 19:00 . 19:00 סביון. ס.א - דגן בית מכבי

 19:00 (13/01/18) 19:00 אונו קרית עירוני - כלנית יהודה.א ה.ל.ע
 18:30 . 18:30 עופר שמואל.ג אליצור - מזרח ים בת מכבי
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 'ב דן-'ב ילדים 362 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 18:30 . 17:00 צהלה אביב תל מכבי - ג"ר גבעתיים הפועל
 19:00 . 17:30 גן רמת אליצור - אריות יהוד ה.ל.ע

 17:00 . 19:00 גן רמת עירוני - תמר חולון הפועל
 17:00 (21/10/17) 19:00 עתיד אונו. ק עירוני - יהודה אור ה.ל.ע

 19:00 . 18:30 אזור הפועל - ים בת מכבי
 17:00 (21/10/17) 19:00 יהלום חולון הפועל - ירוק אביב תל  הפועל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 17:00 . 18:30 יהלום חולון הפועל - צהלה אביב תל מכבי
 19:00 (10/02/18.                          ) 19:00 ירוק אביב תל  הפועל - אזור הפועל
 18:30 . 17:00 ים בת מכבי - עתיד אונו. ק עירוני
 19:00 (10/02/18)                    .       17:00 יהודה אור ה.ל.ע - גן רמת עירוני

 19:00 . 19:00 תמר חולון הפועל - גן רמת אליצור
 17:30 . 17:00 אריות יהוד ה.ל.ע - ג"ר גבעתיים הפועל

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 18:30 . 17:30 צהלה אביב תל מכבי - אריות יהוד ה.ל.ע
 17:00 . 19:00 ג"ר גבעתיים הפועל - תמר חולון הפועל

 19:00 . 19:00 גן רמת אליצור - יהודה אור ה.ל.ע
 17:00 . 18:30 גן רמת עירוני - ים בת מכבי

 17:00 (04/11/17) 19:00 עתיד אונו. ק עירוני - ירוק אביב תל  הפועל
 19:00 . 17:00 אזור הפועל - יהלום חולון הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  זורמח

 19:00 . 18:30 אזור הפועל - צהלה אביב תל מכבי
 17:00 . 17:00 יהלום חולון הפועל - עתיד אונו. ק עירוני
 19:00 (24/02/18.                          ) 17:00 ירוק אביב תל  הפועל - גן רמת עירוני

 18:30 . 19:00 ים בת מכבי - גן רמת ליצורא
 19:00 (24/02/18.                          ) 17:00 יהודה אור ה.ל.ע - ג"ר גבעתיים הפועל

 19:00 . 17:30 תמר חולון הפועל - אריות יהוד ה.ל.ע
 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 18:30 . 19:00 צהלה אביב תל מכבי - תמר וןחול הפועל
 17:30 (18/11/17) 19:00 אריות יהוד ה.ל.ע - יהודה אור ה.ל.ע

 17:00 . 18:30 ג"ר גבעתיים הפועל - ים בת מכבי
 19:00 . 19:00 גן רמת אליצור - ירוק אביב תל  הפועל
 17:00 . 17:00 גן רמת עירוני - יהלום חולון הפועל
 17:00 . 19:00 עתיד אונו. ק עירוני - ראזו הפועל

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 18:30 עתיד אונו. ק עירוני - צהלה אביב תל מכבי
 19:00 . 17:00 אזור הפועל - גן רמת עירוני

 17:00 . 19:00 יהלום חולון הפועל - גן רמת אליצור
 19:00 (17/03/18.                          ) 17:00 ירוק אביב תל  הפועל - ג"ר גבעתיים ועלהפ

 18:30 . 17:30 ים בת מכבי - אריות יהוד ה.ל.ע
 19:00 (17/03/18.                          ) 19:00 יהודה אור ה.ל.ע - תמר חולון הפועל
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 18:30 (09/12/17) 19:00 צהלה אביב תל מכבי - יהודה אור ה.ל.ע
 19:00 . 18:30 תמר חולון הפועל - ים בת מכבי

 17:30 (09/12/17) 19:00 אריות יהוד ה.ל.ע - ירוק אביב תל  הפועל
 17:00 . 17:00 ג"ר גבעתיים הפועל - יהלום חולון הפועל
 19:00 . 19:00 גן רמת אליצור - אזור הפועל
 17:00 . 17:00 גן רמת עירוני - עתיד אונו. ק עירוני

 שעה 16/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 17:00 . 18:30 גן רמת עירוני - צהלה אביב תל מכבי
 17:00 . 19:00 עתיד אונו. ק עירוני - גן רמת אליצור
 19:00 . 17:00 אזור הפועל - ג"ר גבעתיים הפועל

 17:00 . 17:30 יהלום חולון הפועל - אריות יהוד ה.ל.ע
 19:00 (21/04/18.                          ) 19:00 ירוק אביב תל  הפועל - תמר חולון הפועל

 18:30 . 19:00 ים בת מכבי - יהודה אור ה.ל.ע
 שעה 26/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 18:30 . 18:30 צהלה אביב תל מכבי - ים בת מכבי
 19:00 (28/04/18)     (      30/12/17) 19:00 יהודה אור ה.ל.ע - ירוק אביב תל  הפועל
 19:00 . 17:00 תמר חולון הפועל - יהלום חולון הפועל
 17:30 . 19:00 תאריו יהוד ה.ל.ע - אזור הפועל
 17:00 . 17:00 ג"ר גבעתיים הפועל - עתיד אונו. ק עירוני
 19:00 . 17:00 גן רמת אליצור - גן רמת עירוני

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

 19:00 . 18:30 גן רמת אליצור - צהלה אביב תל מכבי
 17:00 . 17:00 גן רמת ירוניע - ג"ר גבעתיים הפועל

 17:00 . 17:30 עתיד אונו. ק עירוני - אריות יהוד ה.ל.ע
 19:00 . 19:00 אזור הפועל - תמר חולון הפועל

 17:00 (06/01/18) 19:00 יהלום חולון הפועל - יהודה אור ה.ל.ע
 19:00 . 18:30 ירוק אביב תל  הפועל - ים בת מכבי

 שעה 10/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

 18:30 (13/01/18) 19:00 צהלה אביב תל מכבי - ירוק אביב תל  הפועל
 18:30 . 17:00 ים בת מכבי - יהלום חולון הפועל
 19:00 (12/05/18.                          ) 19:00 יהודה אור ה.ל.ע - אזור הפועל
 19:00 . 17:00 תמר חולון הפועל - עתיד אונו. ק עירוני
 17:30 . 17:00 אריות יהוד ה.ל.ע - גן רמת עירוני

 17:00 . 19:00 ג"ר גבעתיים הפועל - גן רמת אליצור
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 אביב תל' ב ילדים 363 ליגה
 שעה 03/02/18 שבת יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 19:00 . 17:00 חדש אביב תל הפועל - ברוש חולון הפועל
 17:00 (01/02/18)   (        21/10/17) 18:30 מונוסון נווה ס.א - אביב תל הפועל
 19:00 (01/02/18.                          ) 19:00 מרדכי הרצליה בני - תמר צ'ראשל מכבי
 18:00 (21/10/17) 18:00 החייל רמת/א"ת מכבי - אביב תל מכבי

 17:00 . 17:00 הדר ציונה נס הפועל - עמידר/ג"ר עירוני
 10:30 . 17:00 תמר ציונה נס הפועל - גבעתיים רג הפועל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 10:30 (10/02/18)      (     28/10/17) 19:00 תמר ציונה נס הפועל - חדש אביב תל הפועל
 17:00 (28/10/17) 17:00 גבעתיים רג הפועל - הדר ציונה נס הפועל
 17:00 (28/10/17) 18:00 עמידר/ג"ר עירוני - החייל רמת/א"ת מכבי

 18:00 (10/02/18.                          ) 19:00 אביב תל מכבי - מרדכי הרצליה בני
 19:00 . 17:00 תמר צ'ראשל מכבי - מונוסון נווה ס.א

 18:30 (10/02/18.                          ) 17:00 אביב תל הפועל - ברוש חולון הפועל
 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 19:00 (17/02/18)    (       04/11/17) 18:30 חדש אביב תל הפועל - אביב תל הפועל
 17:00 . 19:00 ברוש חולון הפועל - תמר צ'ראשל מכבי
 17:00 (04/11/17) 18:00 מונוסון נווה ס.א - אביב תל מכבי

 19:00 . 17:00 מרדכי הרצליה בני - עמידר/ג"ר עירוני
 18:00 (17/02/18.                          ) 17:00 החייל רמת/א"ת מכבי - גבעתיים רג הפועל
 17:00 (17/02/18)     (      04/11/17) 10:30 הדר ציונה נס הפועל - תמר ציונה נס הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 17:00 (24/02/18)     (      11/11/17) 19:00 הדר ציונה נס הפועל - חדש אביב תל הפועל
 10:30 (24/02/18)          ( 11/11/17) 18:00 תמר ציונה נס הפועל - החייל רמת/א"ת מכבי

 17:00 . 19:00 גבעתיים רג הפועל - מרדכי הרצליה בני
 17:00 . 17:00 עמידר/ג"ר עירוני - מונוסון נווה ס.א

 18:00 (24/02/18.                          ) 17:00 אביב תל מכבי - ברוש חולון הפועל
 19:00 (11/11/17) 18:30 תמר צ'ראשל מכבי - אביב תל הפועל

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 19:00 (10/03/18.                          ) 19:00 חדש אביב תל הפועל - תמר צ'ראשל מכבי
 18:30 (10/03/18)     (      18/11/17) 18:00 אביב תל הפועל - אביב תל מכבי

 17:00 . 17:00 ברוש חולון הפועל - ידרעמ/ג"ר עירוני
 17:00 . 17:00 מונוסון נווה ס.א - גבעתיים רג הפועל
 19:00 (18/11/17) 10:30 מרדכי הרצליה בני - תמר ציונה נס הפועל
 18:00 (10/03/18)    (       18/11/17) 17:00 החייל רמת/א"ת מכבי - הדר ציונה נס הפועל

 שעה 17/03/18 שבת יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 18:00 (02/12/17) 19:00 החייל רמת/א"ת מכבי - חדש אביב תל הפועל
 17:00 . 19:00 הדר ציונה נס הפועל - מרדכי הרצליה בני

 10:30 . 17:00 תמר ציונה נס הפועל - מונוסון נווה ס.א
 17:00 (15/03/18.                          ) 17:00 גבעתיים רג הפועל - ברוש חולון הפועל
 17:00 (15/03/18)     (      02/12/17) 18:30 עמידר/ג"ר עירוני - אביב תל הפועל
 18:00 . 19:00 אביב תל מכבי - תמר צ'ראשל מכבי
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 09/12/17 שבת יום - 7  מחזור

 19:00 (24/03/18.                          ) 18:00 חדש אביב תל הפועל - אביב תל מכבי
 19:00 (07/12/17) 17:00 תמר צ'ראשל מכבי - עמידר/ג"ר עירוני
 18:30 (24/03/18)    (       07/12/17) 17:00 אביב תל הפועל - גבעתיים רג הפועל
 17:00 . 10:30 ברוש חולון הפועל - תמר ציונה נס הפועל
 17:00 . 17:00 מונוסון נווה ס.א - הדר ציונה נס הפועל
 19:00 . 18:00 מרדכי הרצליה בני - החייל רמת/א"ת מכבי

 שעה 16/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 19:00 (23/12/17) 19:00 מרדכי הרצליה בני - חדש אביב תל הפועל
 18:00 (21/04/18.                          ) 17:00 החייל רמת/א"ת מכבי - מונוסון נווה ס.א

 17:00 (21/04/18.                          ) 17:00 הדר ציונה נס הפועל - ברוש חולון הפועל
 10:30 (21/04/18)   (        23/12/17) 18:30 תמר ציונה נס הפועל - אביב תל הפועל
 17:00 . 19:00 גבעתיים רג הפועל - תמר צ'ראשל מכבי
 17:00 (23/12/17) 18:00 עמידר/ג"ר עירוני - אביב תל מכבי

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 19:00 (28/04/18.                          ) 17:00 חדש אביב תל הפועל - עמידר/ג"ר עירוני
 18:00 (28/04/18.                          ) 17:00 אביב תל מכבי - גבעתיים רג הפועל
 19:00 (30/12/17) 10:30 תמר צ'ראשל מכבי - תמר ציונה נס הפועל
 18:30 (28/04/18)   (        30/12/17) 17:00 אביב תל הפועל - הדר ציונה נס הפועל
 17:00 (30/12/17) 18:00 ברוש חולון הפועל - החייל רמת/א"ת מכבי

 17:00 . 19:00 מונוסון נווה ס.א - מרדכי הרצליה בני
 שעה 03/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

 17:00 (06/01/18) 19:00 מונוסון נווה ס.א - חדש אביב תל הפועל
 19:00 . 17:00 מרדכי הרצליה בני - ברוש חולון הפועל

 18:00 (05/05/18)    (       06/01/18) 18:30 החייל רמת/א"ת מכבי - אביב תל עלהפו
 17:00 (05/05/18.                          ) 19:00 הדר ציונה נס הפועל - תמר צ'ראשל מכבי
 10:30 (05/05/18)   (        06/01/18) 18:00 תמר ציונה נס הפועל - אביב תל מכבי

 17:00 . 17:00 גבעתיים רג הפועל - מידרע/ג"ר עירוני
 שעה 10/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

 19:00 (12/05/18.                          ) 17:00 חדש אביב תל הפועל - גבעתיים רג הפועל
 17:00 (13/01/18) 10:30 עמידר/ג"ר עירוני - תמר ציונה נס הפועל
 18:00 (12/05/18)  (         13/01/18) 17:00 אביב תל מכבי - הדר ציונה נס הפועל
 19:00 (13/01/18) 18:00 תמר צ'ראשל מכבי - החייל רמת/א"ת מכבי

 18:30 (12/05/18.                          ) 19:00 אביב תל הפועל - מרדכי הרצליה בני
 17:00 . 17:00 ברוש חולון הפועל - מונוסון נווה ס.א
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 שפלה' ב ילדים 364 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 19:00 . 18:30 אורנים כפר.כ - ניצנים שוהם מכבי
 17:00 . 17:00 סל מודיעין עצמה - מכבים/א"ת מכבי

 18:30 . 19:00 חשמונאים אליצור - מודיעין אליצור
 18:00 . 18:30 איילון/ גזר הפועל - חן שהם מכבי

 17:00 . 17:00 אורן מכבים א"ת מכבי - נחלים מודיעין עוצמה
 18:00 . 19:00 אחיסמ מודיעין הפועל - גלבוע האורנים כפר. כ

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 18:00 . 19:00 אחיסמך מודיעין הפועל - אורנים כפר.כ
 19:00 . 17:00 גלבוע האורנים כפר. כ - אורן מכבים א"ת מכבי

 18:30 . 18:00 נחלים מודיעין עוצמה - איילון/ גזר הפועל
 17:00 . 18:30 חן שהם מכבי - חשמונאים אליצור
 19:00 . 17:00 מודיעין אליצור - סל מודיעין עצמה
 17:00 . 18:30 מכבים/א"ת מכבי - ניצנים שוהם מכבי

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 19:00 . 17:00 אורנים כפר.כ - מכבים/א"ת מכבי
 18:30 . 19:00 ניצנים שוהם מכבי - מודיעין אליצור

 17:00 . 17:00 סל מודיעין עצמה - חן שהם מכבי
 18:30 . 17:00 חשמונאים אליצור - םנחלי מודיעין עוצמה

 18:00 . 19:00 איילון/ גזר הפועל - גלבוע האורנים כפר. כ
 17:00 . 18:00 אורן מכבים א"ת מכבי - אחיסמך מודיעין הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 17:00 . 19:00 אורן מכבים א"ת מכבי - אורנים כפר.כ
 18:30 . 18:00 אחיסמך מודיעין הפועל - איילון/ גזר הפועל
 19:00 . 18:30 גלבוע האורנים כפר. כ - חשמונאים אליצור
 17:00 . 17:00 נחלים מודיעין עוצמה - סל מודיעין עצמה
 17:00 . 18:30 חן שהם מכבי - ניצנים שוהם מכבי
 19:00 . 17:00 מודיעין אליצור - מכבים/א"ת מכבי

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 19:00 . 19:00 אורנים כפר.כ - מודיעין אליצור
 17:00 . 17:00 מכבים/א"ת מכבי - חן שהם מכבי

 18:30 . 17:00 ניצנים שוהם מכבי - נחלים מודיעין עוצמה
 17:00 . 19:00 סל עיןמודי עצמה - גלבוע האורנים כפר. כ

 18:30 . 18:00 חשמונאים אליצור - אחיסמך מודיעין הפועל
 18:00 . 18:30 איילון/ גזר הפועל - אורן מכבים א"ת מכבי

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 18:00 . 19:00 איילון/ גזר הפועל - אורנים כפר.כ
 17:00 . 18:30 אורן מכבים א"ת מכבי - שמונאיםח אליצור
 18:00 . 17:00 אחיסמך מודיעין הפועל - סל מודיעין עצמה
 19:00 . 18:30 גלבוע האורנים כפר. כ - ניצנים שוהם מכבי
 17:00 . 17:00 נחלים מודיעין עוצמה - מכבים/א"ת מכבי

 17:00 . 19:00 חן שהם מכבי - מודיעין אליצור
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  זורמח

 19:00 . 17:00 אורנים כפר.כ - חן שהם מכבי
 19:00 . 17:00 מודיעין אליצור - נחלים מודיעין עוצמה

 17:00 . 19:00 מכבים/א"ת מכבי - גלבוע האורנים כפר. כ
 18:30 . 18:00 ניצנים שוהם מכבי - אחיסמך מודיעין הפועל
 17:00 . 17:00 סל מודיעין עצמה - אורן מכבים א"ת מכבי

 18:30 . 18:00 חשמונאים אליצור - איילון/ גזר הפועל
 שעה 16/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 18:30 . 19:00 חשמונאים אליצור - אורנים כפר.כ
 18:00 . 18:30 איילון/ רגז הפועל - סל מודיעין עצמה
 17:00 . 18:30 אורן מכבים א"ת מכבי - ניצנים שוהם מכבי
 18:00 . 17:00 אחיסמך מודיעין הפועל - מכבים/א"ת מכבי

 19:00 . 19:00 גלבוע האורנים כפר. כ - מודיעין אליצור
 17:00 . 17:00 נחלים מודיעין עוצמה - חן שהם מכבי

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 19:00 . 17:00 אורנים כפר.כ - נחלים מודיעין עוצמה
 17:00 . 19:00 חן שהם מכבי - גלבוע האורנים כפר. כ

 19:00 . 18:00 מודיעין אליצור - אחיסמך מודיעין הפועל
 17:00 . 17:00 מכבים/א"ת מכבי - אורן מכבים א"ת מכבי
 18:30 . 18:00 ניצנים שוהם מכבי - איילון/ גזר להפוע

 17:00 . 18:30 סל מודיעין עצמה - חשמונאים אליצור
 שעה 03/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

 17:00 . 19:00 סל מודיעין עצמה - אורנים כפר.כ
 18:30 . 18:30 חשמונאים אליצור - ניצנים שוהם מכבי
 18:00 . 18:30 איילון/ גזר הפועל - מכבים/א"ת מכבי

 17:00 . 19:00 אורן מכבים א"ת מכבי - מודיעין אליצור
 18:00 . 17:00 אחיסמך מודיעין הפועל - חן שהם מכבי

 19:00 . 17:00 גלבוע האורנים כפר. כ - נחלים מודיעין עוצמה
 שעה 10/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

 19:00 . 19:00 אורנים כפר.כ - גלבוע האורנים כפר. כ
 17:00 . 18:00 נחלים מודיעין עוצמה - אחיסמך מודיעין הפועל
 17:00 . 17:00 חן שהם מכבי - אורן מכבים א"ת מכבי

 19:00 . 18:00 מודיעין אליצור - איילון/ גזר הפועל
 17:00 . 18:30 מכבים/א"ת כבימ - חשמונאים אליצור
 18:30 . 17:00 ניצנים שוהם מכבי - סל מודיעין עצמה
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 א מרכז' ב ילדים 365 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - סרני נצר הפועל
 17:00 . 17:00 שהם מכבי - רמלה דוד נוה אליצור

 18:30 . 18:00 נען/גזר הפועל - לוד צוראלי
 17:00 . 17:00 הקרא צ'ראשל מכבי - סביון צ"ראשל מכבי

 18:30 . 17:00 רחובות שלמה מכבי - מגינים מודיעין עוצמה
 19:00 (03/02/18.                          ) 18:00 רעות  ציונה נס הפועל - רוה גן הפועל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

  .  רעות  ציונה נס הפועל - חופשית
 18:00 . 18:30 רוה גן הפועל - רחובות שלמה מכבי
 17:00 . 17:00 מגינים מודיעין עוצמה - הקרא צ'ראשל מכבי

 17:00 . 18:30 סביון צ"ראשל מכבי - נען/גזר הפועל
 18:00 . 17:00 לוד אליצור - שהם מכבי

 17:00 . 17:00 רמלה דוד נוה אליצור - סרני נצר הפועל
 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - רמלה דוד נוה אליצור
 17:00 . 18:00 סרני נצר הפועל - לוד אליצור

 17:00 . 17:00 שהם מכבי - סביון צ"ראשל מכבי
 18:30 . 17:00 נען/גזר הפועל - מגינים מודיעין וצמהע

 17:00 . 18:00 הקרא צ'ראשל מכבי - רוה גן הפועל
 18:30 . 19:00 רחובות שלמה מכבי - רעות  ציונה נס הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

  .  רחובות שלמה מכבי - חופשית
 19:00 (24/02/18.                          ) 17:00 רעות  ציונה נס הפועל - הקרא צ'ראשל ימכב

 18:00 . 18:30 רוה גן הפועל - נען/גזר הפועל
 17:00 . 17:00 מגינים מודיעין עוצמה - שהם מכבי

 17:00 . 17:00 סביון צ"ראשל מכבי - סרני נצר הפועל
 18:00 . 17:00 לוד ראליצו - רמלה דוד נוה אליצור

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - לוד אליצור
 17:00 . 17:00 רמלה דוד נוה אליצור - סביון צ"ראשל מכבי

 17:00 . 17:00 סרני נצר הפועל - מגינים מודיעין עוצמה
 17:00 . 18:00 שהם מכבי - רוה גן הפועל
 18:30 (18/11/17) 19:00 נען/גזר הפועל - רעות  ציונה נס הפועל
 17:00 . 18:30 הקרא צ'ראשל מכבי - רחובות שלמה מכבי

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  הקרא צ'ראשל מכבי - חופשית
 18:30 . 18:30 רחובות שלמה מכבי - נען/גזר הפועל
 19:00 (17/03/18.                          ) 17:00 רעות  ציונה נס הפועל - שהם מכבי

 18:00 . 17:00 רוה גן הפועל - סרני נצר הפועל
 17:00 . 17:00 מגינים מודיעין עוצמה - רמלה דוד נוה אליצור
 17:00 . 18:00 סביון צ"ראשל מכבי - לוד אליצור
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - סביון צ"ראשל מכבי
 18:00 . 17:00 לוד אליצור - מגינים מודיעין עוצמה
 17:00 . 18:00 רמלה דוד נוה אליצור - רוה גן הפועל
 17:00 (09/12/17) 19:00 סרני נצר הפועל - רעות  ציונה נס הפועל
 17:00 . 18:30 שהם מכבי - רחובות שלמה מכבי
 18:30 . 17:00 נען/גזר הפועל - הקרא צ'ראשל מכבי

 שעה 16/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

  .  נען/גזר הפועל - חופשית
 17:00 . 17:00 הקרא צ'ראשל מכבי - שהם מכבי

 18:30 . 17:00 ותרחוב שלמה מכבי - סרני נצר הפועל
 19:00 . 17:00 רעות  ציונה נס הפועל - רמלה דוד נוה אליצור
 18:00 . 18:00 רוה גן הפועל - לוד אליצור

 17:00 . 17:00 מגינים מודיעין עוצמה - סביון צ"ראשל מכבי
 שעה 26/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - מגינים מודיעין עוצמה
 17:00 . 18:00 סביון צ"ראשל מכבי - רוה גן הפועל
 18:00 . 19:00 לוד אליצור - רעות  ציונה נס הפועל
 17:00 . 18:30 רמלה דוד נוה אליצור - רחובות שלמה מכבי
 17:00 . 17:00 סרני נצר הפועל - הקרא צ'ראשל מכבי

 17:00 . 18:30 שהם מכבי - נען/גזר הפועל
 שעה 03/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

  .  שהם מכבי - חופשית
 18:30 . 17:00 נען/גזר הפועל - סרני נצר הפועל
 17:00 . 17:00 הקרא צ'ראשל מכבי - רמלה דוד נוה אליצור
 18:30 . 18:00 רחובות שלמה מכבי - לוד אליצור

 19:00 (05/05/18.                          ) 17:00 רעות  ציונה נס הפועל - יוןסב צ"ראשל מכבי
 18:00 . 17:00 רוה גן הפועל - מגינים מודיעין עוצמה

 שעה 10/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - רוה גן הפועל
 17:00 (13/01/18) 19:00 מגיני דיעיןמו עוצמה - רעות  ציונה נס הפועל
 17:00 . 18:30 סביון צ"ראשל מכבי - רחובות שלמה מכבי
 18:00 . 17:00 לוד אליצור - הקרא צ'ראשל מכבי

 17:00 . 18:30 רמלה דוד נוה אליצור - נען/גזר הפועל
 17:00 . 17:00 סרני נצר הפועל - שהם מכבי
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 'ב מרכז' ב ילדים 366 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 10 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 18:30 . 19:00 הבילויים גדרה מכבי - שקד ציונה נס הפועל
 19:00 . 18:30 צפון ברנר הפועל - רחובות אליצור
 17:00 . 19:00 עירוני רחובות מכבי - שקד בתיה מזכרת הפועל
 18:00 (03/02/18.                          ) 18:30 ברנר הפועל - גדרה מכבי

 17:00 . 17:00 בתיה מזכרת הפועל - גדרות הפועל
 שעה 08/02/18 חמישי יום - 11 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 19:00 . 18:30 בתיה מזכרת הפועל - הבילויים גדרה מכבי
 17:00 (28/10/17) 18:00 גדרות הפועל - ברנר הפועל
 18:30 . 17:00 גדרה מכבי - עירוני רחובות מכבי

 19:00 . 19:00 שקד בתיה מזכרת הפועל - צפון ברנר הפועל
 18:30 . 19:00 רחובות אליצור - שקד ציונה נס הפועל

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 18:30 . 18:30 וייםהביל גדרה מכבי - רחובות אליצור
 19:00 . 19:00 שקד ציונה נס הפועל -שקד בתיה מזכרת הפועל
 19:00 . 18:30 צפון ברנר הפועל - גדרה מכבי

 17:00 . 17:00 עירוני רחובות מכבי - גדרות הפועל
 18:00 (17/02/18.                          ) 19:00 ברנר הפועל - בתיה מזכרת הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 18:00 (24/02/18.                          ) 18:30 ברנר הפועל - הבילויים גדרה מכבי
 19:00 . 17:00 בתיה מזכרת הפועל - עירוני רחובות מכבי

 17:00 . 19:00 גדרות הפועל - צפון ברנר הפועל
 18:30 . 19:00 גדרה מכבי - שקד ציונה נס הפועל
 19:00 . 18:30 שקד בתיה מזכרת הפועל - רחובות אליצור

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 18:30 . 19:00 הבילויים גדרה מכבי - שקד בתיה מזכרת הפועל
 18:30 . 18:30 רחובות אליצור - גדרה מכבי

 19:00 . 17:00 שקד ציונה נס הפועל - גדרות הפועל
 19:00 . 19:00 צפון ברנר הפועל - בתיה מזכרת הפועל
 17:00 . 18:00 עירוני רחובות מכבי - ברנר הפועל
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 שעה 15/03/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 18:30 עירוני רחובות מכבי - הבילויים גדרה מכבי
 18:00 (17/03/18.                          ) 19:00 ברנר הפועל - צפון ברנר הפועל
 19:00 . 19:00 בתיה מזכרת הפועל - שקד ציונה נס הפועל
 17:00 . 18:30 גדרות הפועל - רחובות אליצור
 18:30 . 19:00 גדרה מכבי - שקד בתיה מזכרת הפועל

 שעה 22/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 18:30 . 18:30 הבילויים גדרה מכבי - גדרה מכבי
 19:00 . 18:30 שקד בתיה מזכרת הפועל - גדרות הפועל
 18:30 . 19:00 רחובות אליצור - בתיה מזכרת הפועל
 19:00 (09/12/17) 18:00 שקד ציונה נס הפועל - ברנר הפועל
 19:00 . 17:00 צפון ברנר הפועל - עירוני ובותרח מכבי

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 17:00 . 18:30 צפון ברנר הפועל - הבילויים גדרה מכבי
 17:00 . 19:00 עירוני רחובות מכבי - שקד ציונה נס הפועל
 18:00 (28/04/18)                         .  18:30 ברנר הפועל - רחובות אליצור
 19:00 . 19:00 בתיה מזכרת הפועל - שקד בתיה מזכרת הפועל
 18:30 . 18:30 גדרות הפועל - גדרה מכבי

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 18:30 . 18:30 הבילויים גדרה מכבי - גדרות הפועל
 18:30 . 19:00 גדרה מכבי - בתיה מזכרת ועלהפ

 19:00 (30/12/17) 18:00 שקד בתיה מזכרת הפועל - ברנר הפועל
 18:30 . 17:00 רחובות אליצור - עירוני רחובות מכבי

 19:00 . 17:00 שקד ציונה נס הפועל - צפון ברנר הפועל
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 'א ירושלים  ב ילדים 367 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 10 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 ירושלים הפועל - קריה חברון הר אליצור
 מבשרת

17:30 . 17:30 

 19:00 . 17:00 ירושלים אליצור - מרכז ירושלים הפועל
 18:30 . 17:00 אפרת עציון.ג אליצור - חגי אדומים.מ מכבי

 18:30 . 17:00 גנים ירושלים  הפועל - עציון גוש אליצור
 18:00 . 19:00 חומה ירושלים  הפועל - גמנסיה ירושלים הפועל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 11 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 18:00 . 17:30 חומה ירושלים  הפועל - מבשרת ירושלים הפועל
 19:00 . 18:30 גמנסיה ירושלים הפועל - גנים ירושלים  הפועל

 17:00 . 18:30 עציון גוש אליצור - אפרת עציון.ג צוראלי
 17:00 . 19:00 חגי אדומים.מ מכבי - ירושלים אליצור
 17:00 . 17:30 מרכז ירושלים הפועל - קריה חברון הר אליצור

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 17:30 . 17:00 מבשרת ושליםיר הפועל - מרכז ירושלים הפועל
 17:30 . 17:00 קריה חברון הר אליצור - חגי אדומים.מ מכבי

 19:00 . 17:00 ירושלים אליצור - עציון גוש אליצור
 18:30 . 19:00 אפרת עציון.ג אליצור - גמנסיה ירושלים הפועל
 18:30 . 18:00 גנים ירושלים  הפועל - חומה ירושלים  הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 18:30 . 17:30 גנים ירושלים  הפועל - מבשרת ירושלים הפועל
 18:00 . 18:30 חומה ירושלים  הפועל - אפרת עציון.ג אליצור
 19:00 . 19:00 גמנסיה ירושלים הפועל - ירושלים אליצור
 17:00 . 17:30 עציון גוש אליצור - קריה חברון הר אליצור
 17:00 . 17:00 חגי אדומים.מ מכבי - מרכז ירושלים הפועל

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 17:30 . 17:00 מבשרת ירושלים הפועל - חגי אדומים.מ מכבי
 17:00 . 17:00 מרכז ירושלים הפועל - עציון גוש אליצור
 17:30 . 19:00 קרי חברון הר אליצור - גמנסיה ירושלים הפועל
 19:00 . 18:00 ירושלים אליצור - חומה ירושלים  הפועל
 18:30 . 18:30 אפרת עציון.ג אליצור - גנים ירושלים  הפועל
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 שעה 15/03/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 18:30 . 17:30 אפרת עציון.ג אליצור - בשרתמ ירושלים הפועל
 18:30 . 19:00 גנים ירושלים  הפועל - ירושלים אליצור
 18:00 . 17:30 חומה ירושלים  הפועל - קריה חברון הר אליצור
 19:00 . 17:00 גמנסיה ירושלים הפועל - מרכז ירושלים הפועל
 17:00 . 17:00 עציון גוש אליצור - חגי אדומים.מ מכבי

 שעה 22/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 17:30 . 17:00 מבשרת ירושלים הפועל - עציון גוש אליצור
 17:00 . 19:00 חגי אדומים.מ מכבי - גמנסיה ירושלים הפועל
 17:00 . 18:00 מרכז ירושלים הפועל - חומה ירושלים  הפועל
 17:30 . 18:30 קריה חברון הר אליצור - ניםג ירושלים  הפועל
 19:00 . 18:30 ירושלים אליצור - אפרת עציון.ג אליצור

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 19:00 . 17:30 ירושלים אליצור - מבשרת ירושלים הפועל
 18:30 . 17:30 תאפר עציון.ג אליצור - קריה חברון הר אליצור
 18:30 . 17:00 גנים ירושלים  הפועל - מרכז ירושלים הפועל
 18:00 . 17:00 חומה ירושלים  הפועל - חגי אדומים.מ מכבי

 19:00 . 17:00 גמנסיה ירושלים הפועל - עציון גוש אליצור
 שעה 03/05/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 17:30 . 19:00 מבשרת ירושלים הפועל- גמנסיה ירושלים להפוע
 17:00 . 18:00 עציון גוש אליצור - חומה ירושלים  הפועל
 17:00 . 18:30 חגי אדומים.מ מכבי - גנים ירושלים  הפועל
 17:00 . 18:30 מרכז ירושלים הפועל - אפרת עציון.ג אליצור
 17:30 . 19:00 קריה חברון הר אליצור - ירושלים אליצור

 

 

 
  



577 

 

 'ב ירושלים' ב ילדים 368 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 10 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 17:30 . 18:00 ירושלים הרי ה.ל.ע - תלפז  ירושלים הפועל
 17:00 . 18:30 השלום אדומים.מ מכבי - ם-י מנחם קרית הפועל

 17:30 . 18:30 הרים.ע יהודה.מ הפועל - ירושלים זיו אסא
 18:30 . 18:30 הדסה.צ ירושלים הפועל - זאב.פ ירושלים הפועל
 19:00 . 17:30 הרים נס  י.מ הפועל - ם-י אדר הר הפועל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 11 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 19:00 . 17:30 הרים נס  י.מ הפועל - ירושלים הרי ה.ל.ע
 17:30 . 18:30 ם-י אדר הר הפועל - הדסה.צ ירושלים הפועל
 18:30 . 17:30 זאב.פ ירושלים הפועל - הרים.ע יהודה.מ הפועל
 18:30 . 17:00 ירושלים זיו אסא - השלום אדומים.מ מכבי

 18:30 . 18:00 ם-י מנחם קרית הפועל - תלפז  ירושלים הפועל
 שעה 15/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 17:30 . 18:30 ירושלים הרי ה.ל.ע - ם-י מנחם קרית הפועל
 18:00 . 17:00 תלפז  ירושלים הפועל - ירושלים זיו אסא

 17:00 . 18:30 השלום אדומים.מ מכבי - זאב.פ ירושלים הפועל
 17:30 . 17:30 הרים.ע יהודה.מ הפועל - ם-י אדר הר הפועל
 18:30 . 19:00 הדסה.צ ירושלים הפועל - הרים נס  י.מ הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 18:30 . 17:30 הדסה.צ ירושלים הפועל - ירושלים הרי ה.ל.ע
 19:00 . 17:30 הרים נס  י.מ הפועל - הרים.ע יהודה.מ הפועל
 17:30 . 17:00 ם-י אדר הר הפועל - השלום יםאדומ.מ מכבי

 18:30 . 18:00 זאב.פ ירושלים הפועל - תלפז  ירושלים הפועל
 17:00 . 18:30 ירושלים זיו אסא - ם-י מנחם קרית הפועל

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 17:30 . 17:00 םירושלי הרי ה.ל.ע - ירושלים זיו אסא
 18:30 . 18:30 ם-י מנחם קרית הפועל - זאב.פ ירושלים הפועל
 18:00 . 17:30 תלפז  ירושלים הפועל - ם-י אדר הר הפועל
 17:00 . 19:00 השלום אדומים.מ מכבי - הרים נס  י.מ הפועל
 17:30 . 18:30 הרי.ע יהודה.מ הפועל - הדסה.צ ירושלים הפועל
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 שעה 15/03/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 17:30 . 17:30 הרים.ע יהודה.מ הפועל - ירושלים הרי ה.ל.ע
 18:30 . 17:00 הדסה.צ ירושלים הפועל- השלום אדומים.מ מכבי

 19:00 . 18:00 הרים נס  י.מ הפועל - תלפז  ירושלים הפועל
 17:30 . 18:30 ם-י אדר הר הפועל - ם-י מנחם קרית הפועל

 18:30 . 18:30 זאב.פ ירושלים הפועל - ירושלים זיו אסא
 שעה 22/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 17:30 . 18:30 ירושלים הרי ה.ל.ע - זאב.פ ירושלים הפועל
 18:30 . 17:30 ירושלים זיו אסא - ם-י אדר הר הפועל

 18:30 . 19:00 ם-י מנחם קרית הפועל - הרים נס  י.מ עלהפו
 18:00 . 18:30 תלפז  ירושלים הפועל - הדסה.צ ירושלים הפועל
 17:00 . 17:30 השלום אדומים.מ מכבי- הרים.ע יהודה.מ הפועל

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 17:00 . 17:30 השלום אדומים.מ מכבי - ירושלים הרי ה.ל.ע
 17:30 . 18:00 הרים.ע יהודה.מ הפועל - תלפז  ירושלים הפועל
 ירושלים הפועל - ם-י מנחם קרית הפועל

 הדסה.צ
18:30 . 18:30 

 19:00 . 18:30 הרים נס  י.מ הפועל - ירושלים זיו אסא
 17:30 . 18:30 ם-י אדר הר הפועל - זאב.פ ירושלים הפועל

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 17:30 . 17:30 ירושלים הרי ה.ל.ע - ם-י אדר הר הפועל
 18:30 . 19:00 זאב.פ ירושלים הפועל - הרים נס  י.מ הפועל
 18:30 . 18:30 ירושלים זיו אסא - הדסה.צ ירושלים הפועל
 18:30 . 17:30 ם-י מנחם קרית הפועל - הרים.ע יהודה.מ הפועל
 18:00 . 17:00 תלפז  ירושלים הפועל - השלום אדומים.מ מכבי
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 א דרום' ב ילדים 369 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 10 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

 17:30 . 17:30 חרוב אשדוד מכבי - אשדוד מכבי
 18:00 . 19:00 אשדוד ביתר - יבנה גן הפועל
 17:30 . 17:30 היובל אשדוד מכבי - שקמים אשדוד מכבי

 18:30 . 18:00 יבנה גן מכבי - יבנה דוד אליצור
 17:00 . 17:30 יבנה אליצור - צפית יואב הפועל

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 11 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

 17:00 . 17:30 יבנה אליצור - חרוב אשדוד מכבי
 17:30 . 18:30 צפית יואב הפועל - יבנה גן מכבי
 18:00 . 17:30 יבנה דוד אליצור - היובל אשדוד מכבי
 17:30 . 18:00 שקמים אשדוד מכבי - אשדוד ביתר
 19:00 . 17:30 יבנה גן הפועל - אשדוד מכבי

 שעה 15/02/18 שיחמי יום - 12 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

 17:30 . 19:00 חרוב אשדוד מכבי - יבנה גן הפועל
 17:30 . 17:30 אשדוד מכבי - שקמים אשדוד מכבי

 18:00 . 18:00 אשדוד ביתר - יבנה דוד אליצור
 17:30 . 17:30 היובל אשדוד מכבי - צפית יואב הפועל
 18:30 . 17:00 יבנה גן מכבי - יבנה אליצור

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

 18:30 . 17:30 יבנה גן מכבי - חרוב אשדוד מכבי
 17:00 . 17:30 יבנה אליצור - היובל אשדוד מכבי
 17:30 . 18:00 צפית יואב הפועל - אשדוד ביתר
 18:00 . 17:30 יבנה דוד אליצור - אשדוד מכבי

 17:30 . 19:00 שקמים אשדוד בימכ - יבנה גן הפועל
 שעה 08/03/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

 17:30 . 17:30 חרוב אשדוד מכבי - שקמים אשדוד מכבי
 19:00 . 18:00 יבנה גן הפועל - יבנה דוד אליצור
 17:30 . 17:30 אשדוד מכבי - צפית יואב הפועל
 18:00 . 17:00 אשדוד תרבי - יבנה אליצור

 17:30 . 18:30 היובל אשדוד מכבי - יבנה גן מכבי
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 שעה 15/03/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

 17:30 . 17:30 היובל אשדוד מכבי - חרוב אשדוד מכבי
 18:30 . 18:00 יבנה גן מכבי - אשדוד ביתר
 17:00 . 17:30 בנהי אליצור - אשדוד מכבי

 17:30 . 19:00 צפית יואב הפועל - יבנה גן הפועל
 18:00 . 17:30 יבנה דוד אליצור - שקמים אשדוד מכבי

 שעה 22/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

 17:30 . 18:00 חרוב אשדוד מכבי - יבנה דוד אליצור
 17:30 . 17:30 שקמים אשדוד מכבי - צפית יואב הפועל
 19:00 . 17:00 יבנה גן הפועל - יבנה אליצור

 17:30 . 18:30 אשדוד מכבי - יבנה גן מכבי
 18:00 . 17:30 אשדוד ביתר - היובל אשדוד מכבי

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

 18:00 . 17:30 אשדוד ביתר - חרוב אשדוד מכבי
 17:30 . 17:30 היובל אשדוד מכבי - אשדוד מכבי

 18:30 . 19:00 יבנה גן מכבי - יבנה גן הפועל
 17:00 . 17:30 יבנה אליצור - שקמים אשדוד מכבי

 17:30 . 18:00 צפית יואב הפועל - יבנה דוד אליצור
 שעה 03/05/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

 17:30 . 17:30 חרוב אשדוד מכבי - צפית יואב הפועל
 18:00 . 17:00 יבנה דוד אליצור - יבנה אליצור

 17:30 . 18:30 שקמים אשדוד מכבי - יבנה גן מכבי
 19:00 . 17:30 יבנה גן הפועל - היובל אשדוד מכבי
 17:30 . 18:00 אשדוד מכבי - אשדוד ביתר
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 ב דרום ב יםילד 370 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - אשקלון חוף הפועל
 18:30 . 19:00 גת קרית מכבי - אופקים הפועל
 17:00 . 18:30 ניצן אשקלון. ס.א - איתו אשקלון אליצור

 19:00 . 17:00 שדרות מכבי - אשקלון. ס.א
 17:30 . 17:00 טוביה באר הפועל - רגבי טוביה רבא הפועל
 18:30 . 19:00 שפיר אליצור - נגב שדות מכבי

 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

  .  שפיר אליצור - חופשית
 19:00 . 17:30 נגב שדות מכבי - טוביה באר הפועל
 17:00 . 19:00 רגבי ביהטו באר הפועל - שדרות מכבי

 17:00 . 17:00 אשקלון. ס.א - ניצן אשקלון. ס.א
 18:30 . 18:30 איתו אשקלון אליצור - גת קרית מכבי

 19:00 . 17:30 אופקים הפועל - אשקלון חוף הפועל
 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - אופקים הפועל
 17:30 . 18:30 אשקלון חוף הפועל - איתו אשקלון אליצור

 18:30 . 17:00 גת קרית מכבי - אשקלון. ס.א
 17:00 . 17:00 ניצן אשקלון. ס.א - רגבי טוביה באר הפועל
 19:00 . 19:00 שדרות מכבי - נגב שדות מכבי

 17:30 . 18:30 טוביה באר הפועל - שפיר אליצור
 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי םיו - 4  מחזור

  .  טוביה באר הפועל - חופשית
 18:30 . 19:00 שפיר אליצור - שדרות מכבי

 19:00 . 17:00 נגב שדות מכבי - ניצן אשקלון. ס.א
 17:00 . 18:30 רגבי טוביה באר הפועל - גת קרית מכבי

 17:00 . 17:30 אשקלון. ס.א - אשקלון חוף הפועל
 18:30 . 19:00 איתו אשקלון אליצור - אופקים הפועל

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - איתו אשקלון אליצור
 19:00 . 17:00 אופקים הפועל - אשקלון. ס.א

 17:30 . 17:00 אשקלון חוף הפועל - רגבי טוביה באר הפועל
 18:30 . 19:00 גת קרית מכבי - נגב שדות מכבי

 17:00 . 18:30 ניצן אשקלון. ס.א - שפיר אליצור
 19:00 . 17:30 שדרות מכבי - טוביה באר הפועל

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  שדרות מכבי - חופשית
 17:30 . 17:00 טוביה באר ועלהפ - ניצן אשקלון. ס.א

 18:30 . 18:30 שפיר אליצור - גת קרית מכבי
 19:00 . 17:30 נגב שדות מכבי - אשקלון חוף הפועל
 17:00 . 19:00 רגבי טוביה באר הפועל - אופקים הפועל
 17:00 . 18:30 אשקלון. ס.א - איתו אשקלון אליצור
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - אשקלון. ס.א
 18:30 . 17:00 איתו אשקלון אליצור - רגבי טוביה באר הפועל
 19:00 . 19:00 אופקים הפועל - נגב שדות מכבי

 17:30 . 18:30 אשקלון חוף הפועל - שפיר אליצור
 18:30 . 17:30 גת קרית מכבי - טוביה באר הפועל

 17:00 . 19:00 ניצן אשקלון. ס.א - שדרות בימכ
 שעה 16/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

  .  ניצן אשקלון. ס.א - חופשית
 19:00 . 18:30 שדרות מכבי - גת קרית מכבי

 17:30 . 17:30 טוביה באר הפועל - אשקלון חוף הפועל
 18:30 . 19:00 ירשפ אליצור - אופקים הפועל
 19:00 . 18:30 נגב שדות מכבי - איתו אשקלון אליצור

 17:00 . 17:00 רגבי טוביה באר הפועל - אשקלון. ס.א
 שעה 26/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - רגבי טוביה באר הפועל
 17:00 . 19:00 אשקלון. ס.א - נגב שדות מכבי

 18:30 . 18:30 איתו אשקלון אליצור - שפיר אליצור
 19:00 . 17:30 אופקים הפועל - טוביה באר הפועל
 17:30 . 19:00 אשקלון חוף הפועל - שדרות מכבי

 18:30 . 17:00 גת קרית מכבי - ניצן אשקלון. ס.א
 שעה 03/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

  .  גת קרית מכבי - חופשית
 17:00 . 17:30 ניצן אשקלון. ס.א - אשקלון חוף הפועל
 19:00 . 19:00 שדרות מכבי - אופקים הפועל
 17:30 . 18:30 טוביה באר הפועל - איתו אשקלון אליצור

 18:30 . 17:00 שפיר אליצור - אשקלון. ס.א
 19:00 . 17:00 נגב שדות מכבי - רגבי טוביה באר הפועל

 שעה 10/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - נגב שדות מכבי
 17:00 . 18:30 רגבי טוביה באר הפועל - שפיר אליצור
 17:00 . 17:30 אשקלון. ס.א - טוביה באר הפועל
 18:30 . 19:00 איתו אשקלון אליצור - שדרות מכבי

 19:00 . 17:00 אופקים הפועל - ניצן אשקלון. ס.א
 17:30 . 18:30 אשקלון חוף הפועל - גת קרית מכבי
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 נגב' ב ילדים 371 ליגה
 שעה 01/02/18 חמישי יום - 12 מחזור שעה 19/10/17 חמישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - בש שבע באר הפועל
 17:00 . 18:00 מיתר הפועל - טל שמעון בני הפועל
 18:00 . 18:30 עומר הפועל - ערבה הפועל
 17:30 . 18:30 נגב רמת הפועל - עזיז שבע באר הפועל
 19:00 . 18:00 דימונה מכבי - חברון הר אליצור

 18:30 . 18:30 להבים הפועל - ירוחם מכבי
 שעה 08/02/18 חמישי יום - 13 מחזור שעה 26/10/17 חמישי יום - 2  מחזור

  .  להבים הפועל - פשיתחו
 18:30 . 19:00 ירוחם מכבי - דימונה מכבי

 18:00 . 17:30 חברון הר אליצור - נגב רמת הפועל
 18:30 . 17:30 עזיז שבע באר הפועל - עומר הפועל
 18:30 . 18:00 ערבה הפועל - מיתר הפועל
 18:00 . 17:30 טל שמעון בני הפועל - בש שבע באר הפועל

 שעה 15/02/18 חמישי יום - 14 מחזור שעה 02/11/17 חמישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - טל שמעון בני הפועל
 18:00 . 18:30 בש שבע באר הפועל - ערבה הפועל
 17:00 . 18:30 מיתר הפועל - עזיז שבע באר הפועל
 17:30 . 18:00 עומר הפועל - חברון הר אליצור

 17:30 . 18:30 גבנ רמת הפועל - ירוחם מכבי
 19:00 . 18:30 דימונה מכבי - להבים הפועל

 שעה 22/02/18 חמישי יום - 15 מחזור שעה 09/11/17 חמישי יום - 4  מחזור

  .  דימונה מכבי - חופשית
 18:30 . 17:30 להבים הפועל - נגב רמת הפועל
 18:30 . 17:30 ירוחם מכבי - עומר הפועל
 18:00 . 17:00 חברון הר אליצור - מיתר הפועל
 18:30 . 17:30 עזיז שבע באר הפועל - בש שבע באר הפועל
 18:30 . 18:00 ערבה הפועל - טל שמעון בני הפועל

 שעה 08/03/18 חמישי יום - 16 מחזור שעה 16/11/17 חמישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - ערבה הפועל
 18:00 . 18:30 לט שמעון בני הפועל - עזיז שבע באר הפועל
 17:30 . 18:00 בש שבע באר הפועל - חברון הר אליצור

 17:00 . 18:30 מיתר הפועל - ירוחם מכבי
 17:30 . 18:30 עומר הפועל - להבים הפועל
 17:30 . 19:00 נגב רמת הפועל - דימונה מכבי

 שעה 15/03/18 חמישי יום - 17 מחזור שעה 30/11/17 חמישי יום - 6  מחזור

  .  נגב רמת הפועל - חופשית
 19:00 . 17:30 דימונה מכבי - עומר הפועל
 18:30 . 17:00 להבים הפועל - מיתר הפועל
 18:30 . 17:30 ירוחם מכבי - בש שבע באר הפועל
 18:00 . 18:00 חברון הר אליצור - טל שמעון בני הפועל
 18:00 . 18:30 עזיז שבע באר הפועל - ערבה הפועל
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 שעה 22/03/18 חמישי יום - 18 מחזור שעה 07/12/17 חמישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - עזיז שבע באר הפועל
 18:30 . 18:00 ערבה הפועל - חברון הר אליצור

 18:00 . 18:30 טל שמעון בני הפועל - ירוחם מכבי
 17:30 . 18:30 בש שבע באר הפועל - להבים הפועל
 17:00 . 19:00 מיתר פועלה - דימונה מכבי

 17:30 . 17:30 עומר הפועל - נגב רמת הפועל
 שעה 16/04/18 שני יום - 19 מחזור שעה 21/12/17 חמישי יום - 8  מחזור

  .  עומר הפועל - חופשית
 17:30 . 17:00 נגב רמת הפועל - מיתר הפועל
 19:00 . 17:30 דימונה מכבי - בש שבע באר הפועל
 18:30 . 18:00 להבים הפועל - טל שמעון בני הפועל
 18:00 . 18:30 ירוחם מכבי - ערבה הפועל
 18:00 . 18:30 חברון הר אליצור - עזיז שבע באר הפועל

 שעה 26/04/18 חמישי יום - 20 מחזור שעה 28/12/17 חמישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - חברון הר אליצור
 18:30 . 18:30 עזיז שבע באר הפועל - ירוחם מכבי

 18:30 . 18:00 ערבה הפועל - להבים הפועל
 18:00 . 19:00 טל שמעון בני הפועל - דימונה מכבי

 17:30 . 17:30 בש שבע באר הפועל - נגב רמת הפועל
 17:00 . 17:30 מיתר הפועל - עומר הפועל

 שעה 03/05/18 חמישי יום - 21 מחזור שעה 04/01/18 חמישי יום - 10 מחזור

  .  מיתר הפועל - חופשית
 17:30 . 17:30 עומר הפועל - בש שבע באר הפועל
 17:30 . 18:00 נגב רמת הפועל - טל שמעון בני הפועל
 18:00 . 18:30 דימונה מכבי - ערבה הפועל
 18:30 . 18:30 להבים הפועל - עזיז שבע באר הפועל
 18:30 . 18:00 ירוחם מכבי - חברון הר אליצור

 שעה 10/05/18 חמישי יום - 22 מחזור שעה 11/01/18 חמישי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - ירוחם מכבי
 18:00 . 18:30 חברון הר אליצור - להבים הפועל
 18:30 . 19:00 עזיז שבע באר הפועל - דימונה מכבי

 18:30 . 18:00 ערבה הפועל - נגב רמת הפועל
 18:00 . 17:30 טל שמעון בני הפועל - עומר הפועל
 17:30 . 17:00 בש שבע באר הפועל - מיתר הפועל
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 צפון לאומית א נערות 451 ליגה
   שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

  . 18:30 וינגייט אקדמיית - כאוכב הפועל
  . 20:00 שפרעם   הפועל - יזרעאל עמק הפועל
  . 19:00 נצרת מכבי - אורתודוכס נצרת הפועל
  . 19:00 מעיינות/גלבוע הפועל - חיפה מכבי

  . 19:00 מעגן/ זכרון הפועל - צפת עליון גליל הפועל
   שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  . 19:00 מעגן/ זכרון הפועל - וינגייט אקדמיית
  . 20:00 צפת עליון גליל הפועל - מעיינות/גלבוע הפועל
  . 18:30 חיפה מכבי - נצרת מכבי

  . 19:30 אורתודוכס נצרת הפועל - שפרעם   הפועל
  . 18:30 יזרעאל עמק הפועל - כאוכב הפועל

   שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

  . 20:00 וינגייט אקדמיית - יזרעאל עמק הפועל
  . 19:00 כאוכב הפועל - אורתודוכס נצרת הפועל
  . 19:00 שפרעם   הפועל - חיפה מכבי

  . 19:00 נצרת מכבי - צפת עליון גליל הפועל
  . 19:00 מעיינות/גלבוע הפועל - מעגן/ זכרון הפועל

   שעה 05/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

  . 19:00 מעיינות/גלבוע הפועל - וינגייט אקדמיית
  . 18:30 מעגן/ זכרון הפועל - נצרת מכבי

  . 19:30 צפת ליוןע גליל הפועל - שפרעם   הפועל
  . 18:30 חיפה מכבי - כאוכב הפועל
  . 20:00 אורתודוכס נצרת הפועל - יזרעאל עמק הפועל

   שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

  . 19:00 וינגייט אקדמיית - אורתודוכס נצרת הפועל
  . 19:00 יזרעאל עמק הפועל - חיפה מכבי

  . 19:00 כאוכב הפועל - צפת עליון גליל הפועל
  . 19:00 שפרעם   הפועל - מעגן/ זכרון הפועל
  . 20:00 נצרת מכבי - מעיינות/גלבוע הפועל
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   שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

  . 19:00 נצרת מכבי - וינגייט אקדמיית
  . 19:30 מעיינות/גלבוע הפועל - שפרעם   הפועל
  . 18:30 עגןמ/ זכרון הפועל - כאוכב הפועל
  . 20:00 צפת עליון גליל הפועל - יזרעאל עמק הפועל
  . 19:00 חיפה מכבי - אורתודוכס נצרת הפועל

   שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

  . 19:00 וינגייט אקדמיית - חיפה מכבי
  . 19:00 אורתודוכ נצרת הפועל - צפת עליון גליל הפועל
  . 19:00 יזרעאל עמק פועלה - מעגן/ זכרון הפועל
  . 20:00 כאוכב הפועל - מעיינות/גלבוע הפועל
  . 18:30 שפרעם   הפועל - נצרת מכבי

   שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

  . 19:00 שפרעם   הפועל - וינגייט אקדמיית
  . 18:30 נצרת מכבי - כאוכב הפועל
  . 20:00 תמעיינו/גלבוע הפועל - יזרעאל עמק הפועל
  . 19:00 מעגן/ זכרון הפועל - אורתודוכס נצרת הפועל
  . 19:00 צפת עליון גליל הפועל - חיפה מכבי

   שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

  . 19:00 וינגייט אקדמיית - צפת עליון גליל הפועל
  . 19:00 חיפה מכבי - מעגן/ זכרון הפועל
  (17/12/17) 20:00 אורתודוכס נצרת ועלהפ - מעיינות/גלבוע הפועל
  . 18:30 יזרעאל עמק הפועל - נצרת מכבי

  . 19:30 כאוכב הפועל - שפרעם   הפועל
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 בית תחתון –ליגת נערות א' לאומית צפון               

    

 04/03/18: יום ראשון 6מחזור   21/01/18: יום ראשון 1 מחזור

 10מקום  – 5מקום 

 9מקום  – 6ום מק

 8מקום  – 7מקום 

 

 11/03/18: יום ראשון 7מחזור   28/01/18: יום ראשון 2מחזור 

 8מקום  – 10מקום 

 7מקום   – 9מקום 

 6מקום  – 5מקום 

 

 18/03/18: יום ראשון 8מחזור   11/02/18: יום ראשון 3מחזור 

 10מקום  – 6מקום 

 5מקום  – 7מקום 

 9מקום  – 8מקום 

 

 08/04/18: יום ראשון 9מחזור   18/02/18ום ראשון : י4מחזור 

 9מקום  – 10מקום 

 8מקום  – 5מקום 

 7מקום  – 6מקום 

 

 

 15/04/18: יום ראשון 10מחזור   25/02/18: יום ראשון 5מחזור 

 10מקום  – 7מקום 

 6מקום  – 8מקום 

 5מקום  – 9מקום 



588 

 

 דרום לאומית א נערות 452 ליגה
   שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

  . 19:00 הרצליה בני - השרון רמת. ס.א
  . 18:30 חולון אליצור - סבא כפר הפועל
  . 19:00 עירוני צ"ראשל הפועל - לציון ראשון הפועל
  . 18:30 רעננה מכבי - תקוה גני מכבי

  . 19:30 ירושלים א"אס - עירוני נתניה אליצור
   השע 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  . 19:00 ירושלים א"אס - הרצליה בני
  . 19:30 עירוני נתניה אליצור - רעננה מכבי

  . 19:00 תקוה גני מכבי - עירוני צ"ראשל הפועל
  . 19:30 לציון ראשון הפועל - חולון אליצור

  . 19:00 סבא כפר הפועל - השרון רמת. ס.א
   שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

  . 18:30 הרצליה בני - סבא כפר הפועל
  . 19:00 השרון רמת. ס.א - לציון ראשון הפועל
  . 18:30 חולון אליצור - תקוה גני מכבי

  . 19:30 עירוני צ"ראשל הפועל - עירוני נתניה אליצור
  . 19:30 רעננה מכבי - ירושלים א"אס

   שעה 05/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

  . 19:00 רעננה בימכ - הרצליה בני
  . 19:00 ירושלים א"אס - עירוני צ"ראשל הפועל
  . 19:30 עירוני נתניה אליצור - חולון אליצור

  . 19:00 תקוה גני מכבי - השרון רמת. ס.א
  . 18:30 לציון ראשון הפועל - סבא כפר הפועל

   שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

  . 19:00 רצליהה בני - לציון ראשון הפועל
  . 18:30 סבא כפר הפועל - תקוה גני מכבי

  . 19:30 השרון רמת. ס.א - עירוני נתניה אליצור
  . 19:30 חולון אליצור - ירושלים א"אס

  . 19:30 עירוני צ"ראשל הפועל - רעננה מכבי
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   שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

  . 19:00 יעירונ צ"ראשל הפועל - הרצליה בני
  . 19:30 רעננה מכבי - חולון אליצור

  . 19:00 ירושלים א"אס - השרון רמת. ס.א
  . 18:30 עירוני נתניה אליצור - סבא כפר הפועל
  . 19:00 תקוה גני מכבי - לציון ראשון הפועל

   שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

  . 18:30 הרצליה בני - תקוה גני מכבי
  . 19:30 לציון ראשון הפועל - עירוני נתניה וראליצ

  . 19:30 סבא כפר הפועל - ירושלים א"אס
  . 19:30 השרון רמת. ס.א - רעננה מכבי

  . 19:00 חולון אליצור - עירוני צ"ראשל הפועל
   שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

  . 19:00 חולון אליצור - הרצליה בני
  . 19:00 עירוני צ"ראשל הפועל - השרון רמת. ס.א

  . 18:30 רעננה מכבי - סבא כפר הפועל
  . 19:00 ירושלים א"אס - לציון ראשון הפועל
  . 18:30 עירוני נתניה אליצור - תקוה גני מכבי

   שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

  . 19:30 הרצליה בני - עירוני נתניה אליצור
  . 19:30 תקוה גני ימכב - ירושלים א"אס

  . 19:30 לציון ראשון הפועל - רעננה מכבי
  . 19:00 סבא כפר הפועל - עירוני צ"ראשל הפועל
  . 19:30 השרון רמת. ס.א - חולון אליצור
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 בית תחתון –ליגת נערות א' לאומית דרום              
 

 03/18/04: יום ראשון 6מחזור   21/01/18: יום ראשון 1 מחזור
 10מקום  – 5מקום 
 9מקום  – 6מקום 
 8מקום  – 7מקום 

 
 11/03/18: יום ראשון 7מחזור   28/01/18: יום ראשון 2מחזור 

 8מקום  – 10מקום 
 7מקום  – 9מקום 
 6מקום  – 5מקום 

 
 18/03/18: יום ראשון 8מחזור   11/02/18: יום ראשון 3מחזור 

 10מקום  – 6מקום 
 5מקום  – 7מקום 

 9מקום  – 8ם מקו
 

 08/04/18: יום ראשון 9מחזור   18/02/18: יום ראשון 4מחזור 
 9מקום  – 10מקום 
 8מקום   – 5מקום 
 7מקום   – 6מקום 

 
 

 15/04/18: יום ראשון 10מחזור   25/02/18: יום ראשון 5מחזור 
 10מקום  – 7מקום 
 6מקום  – 8מקום 

 מקום  – 9מקום 
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 רות א' לאומית: בית עליוןליגה נע    
 

 04/03/18: יום ראשון 8מחזור   07/01/18: יום ראשון 1מחזור 
 צפון 4מקום  –דרום  1מקום 
 דרום 3מקום  –צפון  2מקום 
 צפון 3מקום  –דרום  2מקום 
 דרום 4מקום  –צפון  1מקום 

 
 11/03/18: יום ראשון 9מחזור    14/01/18: יום ראשון 2מחזור 

 צפון 3מקום  –ם דרו 4מקום 
 צפון 2מקום  –צפון  4מקום 
 דרום 1מקום  –צפון  1מקום 
 דרום 2מקום  –דרום  3מקום 

 
 18/03/18: יום ראשון 10מחזור    21/01/18: יום ראשון 3מחזור 

 דרום 4מקום  –דרום  1מקום 
 צפון 1מקום   –צפון  2מקום 
 צפון 4מקום  –דרום  2מקום 
 וםדר 3מקום  –צפון  3מקום 

 
 08/04/18: יום ראשון 11מחזור    28/01/187: יום ראשון 4מחזור 

 דרום 3מקום  –דרום  4מקום 
 צפון 3מקום  –צפון  4מקום 
 דרום 2מקום  –צפון  1מקום 
 צפון 2מקום  –דרום  1מקום 

 
 15/04/18: יום ראשון 12מחזור   11/02/18: יום ראשון 5מחזור 

 דרום 4מקום  –צפון  2מקום 
 דרום 1מקום  –דרום  2ם מקו

 צפון 1מקום  –צפון  3מקום 
 צפון 4מקום  –דרום  3מקום 

 
 22/04/18:יום ראשון 13מחזור   18/02/18: יום ראשון 6מחזור 

 צפון 4מקום  –דרום  4מקום 
 דרום 3מקום  –צפון  1מקום 
 צפון 3מקום  –דרום  1מקום 
 דרום 2מקום  –צפון  2מקום 

 
 29/04/18:יום ראשון 14מחזור   25/02/18 : יום ראשון7מחזור 

 דרום 4מקום  –דרום  2מקום 
 צפון 2מקום  –צפון  3מקום 
 דרום 1מקום  –דרום  3מקום 

 צפון 1מקום  –צפון  4מקום 
 

 .כל הקבוצות גוררות את כל הנקודות והתוצאות, מהשלב הראשון 
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 אליפות המדינה לנערות א'

 

 06/05/18יום ראשון             03/05/18חמישי יום  חצי גמר:

 4מקום  – 1. מקום 1

 3מקום  – 2. מקום 2

 

 27/05/18יום ראשון  21/05/18יום שני                           13/05/18ראשון יום : גמר

 1ת מנצח - 2ת מנצח. 3

 חצי גמר

 .הקבוצה שתתפוס מקום גבוה יותר בליגה הרגילה תארח את המשחק השני 
 

 ייערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצחת בסיכום שני המשחקים תוכרז  המשחקים
 כמנצחתבסדרה.

 
  המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר בסיכום

שניהמשחקים. היו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים תשוחק הארכה במשחק 
משחקים בשוויון לא תשוחק שתי הקבוצות עד להכרעה. הסתיים אחד ה השני בין

 הארכה והמנצחתבמשחק האחר תוכרז כמנצחת.
 

 גמר
 

  הקבוצה שתתפוס מקום גבוה יותר, בליגה הרגילה, תארח את המשחק הראשון ואת
 המשחק השלישי, במידה ויהיה צורך.
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 צפון-א נערות 453 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

  .  חופשית - עילבון הגליל
 18:30 . 18:00 ידאת'נוג בעינה הפועל - יפיע הפועל
 17:00 . 18:00 טורעאן מכבי - סחנין הפועל
 18:00 . 18:00 כרמיאל מכבי - אכסאל הפועל
 18:00 . 18:00 כרום דל'מג  הפועל - חנא דיר הפועל
 18:00 . 18:30 מאהל עין מכבי - פסוטה הפועל
 20:00 . 18:00 כרמיאל הישגי - בנות נחף הפועל

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  .  כרמיאל הישגי - חופשית
 18:00 . 18:00 בנות נחף הפועל - מאהל עין מכבי

 18:30 . 18:00 פסוטה הפועל - כרום דל'מג  הפועל
 18:00 . 18:00 חנא דיר עלהפו - כרמיאל מכבי
 18:00 . 17:00 אכסאל הפועל - טורעאן מכבי

 18:00 . 18:30 סחנין הפועל - ידאת'נוג בעינה הפועל
 18:00 . 18:00 יפיע הפועל - עילבון הגליל

 שעה 25/02/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

  .  חופשית - יפיע הפועל
 18:00 . 18:00 עילבון הגליל - סחנין להפוע

 18:30 . 18:00 ידאת'נוג בעינה הפועל - אכסאל הפועל
 17:00 . 18:00 טורעאן מכבי - חנא דיר הפועל
 18:00 . 18:30 כרמיאל מכבי - פסוטה הפועל
 18:00 . 18:00 כרום דל'מג  הפועל - בנות נחף הפועל
 18:00 . 20:00 מאהל עין מכבי - כרמיאל הישגי

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

  .  מאהל עין מכבי - חופשית
 20:00 . 18:00 כרמיאל הישגי - כרום דל'מג  הפועל
 18:00 . 18:00 בנות נחף הפועל - כרמיאל מכבי
 18:30 . 17:00 פסוטה הפועל - טורעאן מכבי

 18:00 . 18:30 חנא דיר הפועל - ידאת'נוג בעינה הפועל
 18:00 . 18:00 אכסאל הפועל - עילבון הגליל
 18:00 . 18:00 סחנין הפועל - יפיע הפועל

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

  .  חופשית - סחנין הפועל
 18:00 . 18:00 יפיע הפועל - אכסאל הפועל

 18:00 . 18:00 עילבון הגליל - חנא דיר עלהפו
 18:30 . 18:30 ידאת'נוג בעינה הפועל - פסוטה הפועל
 17:00 . 18:00 טורעאן מכבי - בנות נחף הפועל
 18:00 . 20:00 כרמיאל מכבי - כרמיאל הישגי
 18:00 . 18:00 כרום דל'מג  הפועל - מאהל עין מכבי
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 שעה 18/03/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

  .  כרום דל'מג  הפועל - חופשית
 18:00 . 18:00 מאהל עין מכבי - כרמיאל מכבי
 20:00 . 17:00 כרמיאל הישגי - טורעאן מכבי

 18:00 . 18:30 בנות נחף הפועל - ידאת'נוג בעינה הפועל
 18:30 . 18:00 פסוטה הפועל - עילבון הגליל

 18:00 . 18:00 חנא דיר הפועל - יפיע פועלה
 18:00 . 18:00 אכסאל הפועל - סחנין הפועל

 שעה 08/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

  .  חופשית - אכסאל הפועל
 18:00 . 18:00 סחנין הפועל - חנא דיר הפועל
 18:00 . 18:30 יפיע הפועל - פסוטה הפועל
 18:00 . 18:00 עילבון הגליל - בנות נחף הפועל
 18:30 . 20:00 ידאת'נוג בעינה הפועל - כרמיאל הישגי
 17:00 . 18:00 טורעאן מכבי - מאהל עין מכבי

 18:00 . 18:00 כרמיאל מכבי - כרום דל'מג  הפועל
 השע 15/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

  .  כרמיאל מכבי - חופשית
 18:00 . 17:00 כרום דל'מג  הפועל - טורעאן מכבי

 18:00 . 18:30 מאהל עין מכבי - ידאת'נוג בעינה הפועל
 20:00 . 18:00 כרמיאל הישגי - עילבון הגליל
 18:00 . 18:00 בנות נחף הפועל - יפיע הפועל
 18:30 . 18:00 פסוטה הפועל - סחנין הפועל

 18:00 . 18:00 חנא דיר הפועל - אכסאל פועלה
 שעה 22/04/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

  .  חופשית - חנא דיר הפועל
 18:00 . 18:30 אכסאל הפועל - פסוטה הפועל
 18:00 . 18:00 סחנין הפועל - בנות נחף הפועל
 18:00 (21/12/17) 20:00 יפיע הפועל - כרמיאל הישגי
 18:00 . 18:00 עילבון הגליל - מאהל עין מכבי

 18:30 (21/12/17) 18:00 ידאת'נוג בעינה הפועל - כרום דל'מג  הפועל
 17:00 . 18:00 טורעאן מכבי - כרמיאל מכבי

 שעה 29/04/18 ראשון יום - 23 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

  .  ןטורעא מכבי - חופשית
 18:00 . 18:30 כרמיאל מכבי - ידאת'נוג בעינה הפועל
 18:00 (17/12/17) 18:00 כרום דל'מג  הפועל - עילבון הגליל
 18:00 (17/12/17) 18:00 מאהל עין מכבי - יפיע הפועל
 20:00 . 18:00 כרמיאל הישגי - סחנין הפועל
 18:00 . 18:00 בנות נחף הפועל - אכסאל הפועל
 18:30 . 18:00 פסוטה הפועל - חנא דיר הפועל
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 שעה 06/05/18 ראשון יום - 24 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

  .  חופשית - פסוטה הפועל
 18:00 . 18:00 חנא דיר הפועל - בנות נחף הפועל
 18:00 . 20:00 אכסאל הפועל - כרמיאל הישגי
 18:00 . 18:00 סחנין הפועל - מאהל עין מכבי

 18:00 (10/01/18) 18:00 יפיע הפועל - כרום דל'מג  הפועל
 18:00 . 18:00 עילבון הגליל - כרמיאל מכבי
 18:30 . 17:00 ידאת'נוג בעינה הפועל - טורעאן מכבי

 שעה 13/05/18 ראשון יום - 25 מחזור שעה 14/01/18 ראשון יום - 12 מחזור

  .  תידא'נוג בעינה הפועל - חופשית
 17:00 . 18:00 טורעאן מכבי - עילבון הגליל
 18:00 . 18:00 כרמיאל מכבי - יפיע הפועל
 18:00 . 18:00 כרום דל'מג  הפועל - סחנין הפועל
 18:00 . 18:00 מאהל עין מכבי - אכסאל הפועל
 20:00 . 18:00 כרמיאל הישגי - חנא דיר הפועל
 18:00 . 18:30 בנות נחף הפועל - פסוטה הפועל

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 26 מחזור שעה 21/01/18 ראשון יום - 13 מחזור

  .  חופשית - בנות נחף הפועל
 18:30 . 20:00 פסוטה הפועל - כרמיאל הישגי
 18:00 . 18:00 חנא דיר הפועל - מאהל עין מכבי

 18:00 . 18:00 אכסאל הפועל - כרום דל'מג  הפועל
 18:00 . 18:00 סחנין הפועל - כרמיאל מכבי
 18:00 . 17:00 יפיע הפועל - טורעאן מכבי

 18:00 . 18:30 עילבון הגליל - ידאת'נוג בעינה הפועל
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 חיפה-א נערות 454 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 18:00 . 18:30 נחף הפועל - טבעון קרית הפועל
 19:30 . 19:00 ראמה/המפרץ הפועל - תרשיחא הפועל
 18:00 . 19:00 אעבלין עירוני הפועל - שפרעם מכבי

 18:00 . 19:00 בנות עראבה הפועל - עראבה הפועל
 19:00 . 19:30 סנאן אבו הפועל - אעבלין מכבי

 19:00 . 19:30 פחם אל אום מכבי - עכו/המפרץ הפועל
 18:00 . 19:30 מנדא כאוכב הפועל - נהריה הפועל

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 18:00 . 18:00 מנדא כאוכב הפועל - נחף הפועל
 19:30 . 19:00 נהריה הפועל - פחם אל אום מכבי

 19:30 . 19:00 עכו/המפרץ הפועל - סנאן אבו הפועל
 19:30 . 18:00 אעבלין מכבי - בנות עראבה הפועל
 19:00 . 18:00 עראבה הפועל - אעבלין עירוני הפועל
 19:00 . 19:30 שפרעם מכבי - ראמה/המפרץ הפועל
 19:00 . 18:30 תרשיחא הפועל - טבעון קרית הפועל

 שעה 25/02/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 18:00 . 19:30 ףנח הפועל - תרשיחא הפועל
 18:30 . 19:00 טבעון קרית הפועל - שפרעם מכבי

 19:30 . 19:00 ראמה/המפרץ הפועל - עראבה הפועל
 18:00 . 19:30 אעבלין עירוני הפועל - אעבלין מכבי

 18:00 . 19:30 בנות עראבה הפועל - עכו/המפרץ הפועל
 19:00 . 19:30 סנאן אבו הפועל - נהריה הפועל
 19:00 . 18:00 פחם אל אום מכבי - מנדא כאוכב הפועל

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 19:00 . 18:00 פחם אל אום מכבי - נחף הפועל
 18:00 . 19:00 מנדא כאוכב הפועל - סנאן אבו הפועל
 19:30 . 18:00 נהריה הפועל - בנות עראבה הפועל
 19:30 . 18:00 עכו/המפרץ הפועל - אעבלין עירוני להפוע

 19:30 . 19:30 אעבלין מכבי - ראמה/המפרץ הפועל
 19:00 . 18:30 עראבה הפועל - טבעון קרית הפועל
 19:00 . 19:00 שפרעם מכבי - תרשיחא הפועל

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 18:00 . 19:00 נחף הפועל - שפרעם מכבי
 19:00 . 19:00 תרשיחא הפועל - עראבה הפועל
 18:30 . 19:30 טבעון קרית הפועל - אעבלין מכבי

 19:30 . 19:30 ראמה/המפרץ הפועל - עכו/המפרץ הפועל
 18:00 . 19:30 אעבלין עירוני הפועל - נהריה הפועל
 18:00 . 18:00 בנות עראבה הפועל - מנדא כאוכב הפועל
 19:00 . 19:00 סנאן אבו הפועל - פחם אל אום מכבי
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 שעה 18/03/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 19:00 . 18:00 סנאן אבו הפועל - נחף הפועל
 19:00 . 18:00 פחם אל אום מכבי - בנות עראבה הפועל
 18:00 . 18:00 מנדא כאוכב הפועל - אעבלין עירוני הפועל
 19:30 . 19:30 נהריה הפועל - ראמה/המפרץ הפועל
 19:30 . 18:30 עכו/המפרץ הפועל - טבעון קרית הפועל
 19:30 . 19:00 אעבלין מכבי - תרשיחא הפועל
 19:00 . 19:00 עראבה הפועל - שפרעם מכבי

 שעה 08/04/18 וןראש יום - 20 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 18:00 . 19:00 נחף הפועל - עראבה הפועל
 19:00 . 19:30 שפרעם מכבי - אעבלין מכבי

 19:00 . 19:30 תרשיחא הפועל - עכו/המפרץ הפועל
 18:30 . 19:30 טבעון קרית הפועל - נהריה הפועל
 19:30 . 18:00 ראמה/המפרץ הפועל - מנדא כאוכב הפועל
 18:00 . 19:00 אעבלין עירוני הפועל - פחם אל אום מכבי

 18:00 . 19:00 בנות עראבה הפועל - סנאן אבו הפועל
 שעה 15/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 18:00 . 18:00 בנות עראבה הפועל - נחף הפועל
 19:00 . 18:00 סנאן אבו הפועל - אעבלין עירוני הפועל
 19:00 . 19:30 פחם אל אום מכבי - ראמה/המפרץ הפועל
 18:00 . 18:30 מנדא כאוכב הפועל - טבעון קרית הפועל
 19:30 . 19:30 נהריה הפועל - תרשיחא הפועל
 19:30 . 19:00 עכו/המפרץ הפועל - שפרעם מכבי

 19:30 . 19:00 אעבלין מכבי - עראבה הפועל
 שעה 22/04/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 18:00 . 19:30 נחף הפועל - אעבלין מכבי
 19:00 . 19:30 עראבה הפועל - עכו/המפרץ הפועל
 19:00 . 19:30 שפרעם מכבי - נהריה הפועל
 19:00 (17/12/17) 18:00 תרשיחא הפועל - מנדא כאוכב הפועל
 18:30 . 19:00 טבעון קרית הפועל - פחם אל אום מכבי

 19:30 . 19:00 ראמה/המפרץ הפועל - סנאן אבו הפועל
 18:00 . 18:00 אעבלין עירוני הפועל - בנות עראבה הפועל

 שעה 29/04/18 ראשון יום - 23 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

 18:00 . 18:00 אעבלין עירוני הפועל - נחף הפועל
 18:00 . 19:30 בנות בהערא הפועל - ראמה/המפרץ הפועל
 19:00 . 18:30 סנאן אבו הפועל - טבעון קרית הפועל
 19:00 (03/01/18) 19:00 פחם אל אום מכבי - תרשיחא הפועל
 18:00 . 19:00 מנדא כאוכב הפועל - שפרעם מכבי

 19:30 . 19:00 נהריה הפועל - עראבה הפועל
 19:30 . 19:30 עכו/המפרץ הפועל - אעבלין מכבי
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 שעה 06/05/18 ראשון יום - 24 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

 18:00 . 19:30 נחף הפועל - עכו/המפרץ הפועל
 19:30 . 19:30 אעבלין מכבי - נהריה הפועל
 19:00 . 18:00 עראבה הפועל - מנדא כאוכב הפועל
 19:00 . 19:00 שפרעם מכבי - פחם אל אום מכבי

 19:00 . 19:00 תרשיחא הפועל - סנאן בוא הפועל
 18:30 . 18:00 טבעון קרית הפועל - בנות עראבה הפועל
 19:30 . 18:00 ראמה/המפרץ הפועל - אעבלין עירוני הפועל

 שעה 13/05/18 ראשון יום - 25 מחזור שעה 14/01/18 ראשון יום - 12 מחזור

 19:30 . 18:00 ראמה/המפרץ הפועל - נחף הפועל
 18:00 . 18:30 אעבלין עירוני הפועל - טבעון קרית הפועל
 18:00 . 19:00 בנות עראבה הפועל - תרשיחא הפועל
 19:00 . 19:00 סנאן אבו הפועל - שפרעם מכבי

 19:00 . 19:00 פחם אל אום מכבי - עראבה הפועל
 18:00 . 19:30 מנדא כאוכב הפועל - אעבלין מכבי

 19:30 . 19:30 נהריה עלהפו - עכו/המפרץ הפועל
 שעה 22/05/18 שלישי יום - 26 מחזור שעה 21/01/18 ראשון יום - 13 מחזור

 18:00 . 19:30 נחף הפועל - נהריה הפועל
 19:30 . 18:00 עכו/המפרץ הפועל - מנדא כאוכב הפועל
 19:30 . 19:00 אעבלין מכבי - פחם אל אום מכבי

 19:00 . 19:00 עראבה הפועל - סנאן אבו הפועל
 19:00 . 18:00 שפרעם מכבי - בנות עראבה הפועל
 19:00 . 18:00 תרשיחא הפועל - אעבלין עירוני הפועל
 18:30 . 19:30 טבעון קרית הפועל - ראמה/המפרץ הפועל
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 מרכז-'א נערות 455 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

  .  חופשית - תקוה פתח הפועל
 18:30 . 19:30 מתן מכבי - נתניה אליצור

 18:00 . 18:00 אביב תל  יהודה בני - חן רמת מכבי
 19:00 . 19:00 רמלה דוד נווה אליצור - טייבה הפועל
 18:00 . 19:30 אביב תל אליצור - שמיר חולון אליצור
 18:30 . 19:00 מנשה  הפועל - ורד ראשלצ  הפועל
 18:00 . 19:00 תקוה פתח אליצור - קאסם כפר הפועל

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  .  תקוה פתח אליצור - חופשית
 19:00 . 18:30 קאסם כפר הפועל - מנשה  הפועל
 19:00 . 18:00 ורד ראשלצ  הפועל - אביב תל אליצור
 19:30 . 19:00 שמיר חולון אליצור - רמלה דוד ווהנ אליצור

 19:00 . 18:00 טייבה הפועל - אביב תל  יהודה בני
 18:00 . 20:00 חן רמת מכבי - מתן מכבי

 19:30 . 19:30 נתניה אליצור - תקוה פתח הפועל
 שעה 25/02/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

  .  חופשית - תניהנ אליצור
 19:30 . 18:00 תקוה פתח הפועל - חן רמת מכבי

 20:00 . 19:00 מתן מכבי - טייבה הפועל
 18:00 . 19:30 אביב תל  יהודה בני - שמיר חולון אליצור
 19:00 . 19:00 רמלה דוד נווה אליצור - ורד ראשלצ  הפועל
 18:00 . 19:00 אביב תל אליצור - קאסם כפר הפועל
 18:30 . 18:00 מנשה  הפועל - תקוה פתח אליצור

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

  .  מנשה  הפועל - חופשית
 18:00 . 18:00 תקוה פתח אליצור - אביב תל אליצור
 19:00 . 19:00 קאסם כפר הפועל - רמלה דוד נווה אליצור

 19:00 . 18:00 ורד ראשלצ  הפועל - אביב תל  יהודה בני
 19:30 . 20:00 שמיר חולון אליצור - מתן מכבי

 19:00 . 19:30 טייבה הפועל - תקוה פתח הפועל
 18:00 . 19:30 חן רמת מכבי - נתניה אליצור

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

  .  יתחופש - חן רמת מכבי
 19:30 . 19:00 נתניה אליצור - טייבה הפועל
 19:30 . 19:30 תקוה פתח הפועל - שמיר חולון אליצור
 20:00 . 19:00 מתן מכבי - ורד ראשלצ  הפועל
 18:00 . 19:00 אביב תל  יהודה בני - קאסם כפר הפועל
 19:00 . 18:00 רמלה דוד נווה אליצור - תקוה פתח אליצור
 18:00 . 18:30 אביב תל אליצור - נשהמ  הפועל
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 שעה 18/03/18 ראשון יום - 19 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

  .  אביב תל אליצור - חופשית
 18:30 . 19:00 מנשה  הפועל - רמלה דוד נווה אליצור

 18:00 . 18:00 תקוה פתח אליצור - אביב תל  יהודה בני
 19:00 . 20:00 קאסם כפר הפועל - מתן מכבי

 19:00 . 19:30 ורד ראשלצ  הפועל - תקוה פתח הפועל
 19:30 . 19:30 שמיר חולון אליצור - נתניה אליצור

 19:00 . 18:00 טייבה הפועל - חן רמת מכבי
 שעה 08/04/18 ראשון יום - 20 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

  .  חופשית - טייבה הפועל
 18:00 . 19:30 חן רמת מכבי - שמיר חולון אליצור
 19:30 . 19:00 נתניה אליצור - ורד ראשלצ  הפועל
 19:30 . 19:00 תקוה פתח הפועל - קאסם כפר הפועל
 20:00 . 18:00 מתן מכבי - תקוה פתח אליצור
 18:00 . 18:30 אביב תל  יהודה בני - מנשה  הפועל
 19:00 . 18:00 רמלה דוד נווה אליצור - אביב תל אליצור

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 21 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

  .  רמלה דוד נווה אליצור - חופשית
 18:00 . 18:00 אביב תל אליצור - אביב תל  יהודה בני

 18:30 . 18:30 מנשה  הפועל - מתן מכבי
 18:00 . 19:30 תקוה פתח אליצור - תקוה פתח הפועל
 19:00 . 19:30 קאסם כפר הפועל - נתניה אליצור

 19:00 . 18:00 ורד ראשלצ  הפועל - חן רמת מכבי
 19:30 . 19:00 שמיר חולון אליצור - טייבה הפועל

 שעה 22/04/18 ראשון יום - 22 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

  .  חופשית - שמיר חולון אליצור
 19:00 . 19:00 טייבה הפועל - ורד ראשלצ  ועלהפ

 18:00 . 19:00 חן רמת מכבי - קאסם כפר הפועל
 19:30 . 18:00 נתניה אליצור - תקוה פתח אליצור
 19:30 . 18:30 תקוה פתח הפועל - מנשה  הפועל
 18:30 . 18:00 מתן מכבי - אביב תל אליצור
 18:00 . 19:00 אביב תל  יהודה בני - רמלה דוד נווה אליצור

 שעה 29/04/18 ראשון יום - 23 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 10 מחזור

  .  אביב תל  יהודה בני - חופשית
 19:00 . 18:30 רמלה דוד נווה אליצור - מתן מכבי

 18:00 . 19:30 אביב תל אליצור - תקוה פתח הפועל
 18:30 . 19:30 מנשה  הפועל - נתניה אליצור

 18:00 . 18:00 תקוה פתח אליצור - חן רמת מכבי
 19:00 . 19:00 קאסם כפר הפועל - טייבה הפועל
 19:00 . 19:30 ורד ראשלצ  הפועל - שמיר חולון אליצור
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 שעה 06/05/18 ראשון יום - 24 מחזור שעה 07/01/18 ראשון יום - 11 מחזור

  .  חופשית - ורד ראשלצ  הפועל
 19:30 . 19:00 שמיר חולון אליצור - קאסם כפר הפועל
 19:00 . 18:00 טייבה הפועל - תקוה פתח אליצור
 18:00 . 18:30 חן רמת מכבי - מנשה  הפועל
 19:30 . 18:00 נתניה אליצור - אביב תל אליצור
 19:30 . 19:00 תקוה פתח הפועל - רמלה דוד נווה אליצור

 18:30 . 18:00 מתן מכבי - אביב תל  יהודה בני
 שעה 13/05/18 ראשון יום - 25 מחזור שעה 14/01/18 ראשון יום - 12 מחזור

  .  מתן מכבי - חופשית
 18:00 . 19:30 אביב תל  יהודה בני - תקוה פתח הפועל
 19:00 . 19:30 רמלה דוד נווה אליצור - נתניה אליצור

 18:00 . 18:00 אביב תל אליצור - חן רמת מכבי
 18:30 . 19:00 מנשה  הפועל - טייבה להפוע

 18:00 . 19:30 תקוה פתח אליצור - שמיר חולון אליצור
 19:00 . 19:00 קאסם כפר הפועל - ורד ראשלצ  הפועל

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 26 מחזור שעה 21/01/18 ראשון יום - 13 מחזור

  .  חופשית - קאסם כפר הפועל
 19:00 . 18:00 ורד ראשלצ  עלהפו - תקוה פתח אליצור
 19:30 . 18:30 שמיר חולון אליצור - מנשה  הפועל
 19:00 . 18:00 טייבה הפועל - אביב תל אליצור
 18:00 . 19:00 חן רמת מכבי - רמלה דוד נווה אליצור

 19:30 . 18:00 נתניה אליצור - אביב תל  יהודה בני
 19:30 . 20:00 תקוה פתח הפועל - מתן מכבי
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 דרום' א נערות 456 ליגה
 שעה 04/02/18 ראשון יום - 10 מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 19:30 . 18:30 רחובות מכבי - לכיש הפועל
 19:00 . 18:30 אשדוד ביתר - טוביה באר הפועל
 19:00 . 19:30 ירושלים ש.ה.ל.מ - בנות אשקלון  אליצור

 20:00 . 20:00 יבנה אליצור - גדרה מכבי
 20:00 . 19:30 אשדוד מכבי - זאב.פ/ירושלים אסא

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 11 מחזור שעה 22/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 20:00 . 19:30 אשדוד מכבי - רחובות מכבי
 19:30 . 20:00 זאב.פ/ירושלים אסא - יבנה אליצור

 20:00 . 19:00 גדרה מכבי - ירושלים ש.ה.ל.מ
 19:30 . 19:00 בנות אשקלון  אליצור - אשדוד ביתר

 18:30 . 18:30 טוביה באר הפועל - לכיש הפועל
 שעה 25/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 3  מחזור

 19:30 . 18:30 רחובות מכבי - טוביה באר הפועל
 18:30 . 19:30 לכיש הפועל - בנות אשקלון  אליצור

 19:00 . 20:00 אשדוד ביתר - גדרה מכבי
 19:00 . 19:30 ירושלים ש.ה.ל.מ - זאב.פ/ירושלים אסא
 20:00 . 20:00 יבנה אליצור - אשדוד מכבי

 שעה 04/03/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 20:00 . 19:30 יבנה אליצור - רחובות מכבי
 20:00 . 19:00 אשדוד מכבי - רושליםי ש.ה.ל.מ

 19:30 . 19:00 זאב.פ/ירושלים אסא - אשדוד ביתר
 20:00 . 18:30 גדרה מכבי - לכיש הפועל
 19:30 . 18:30 בנות אשקלון  אליצור - טוביה באר הפועל

 שעה 11/03/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 19/11/17 ראשון יום - 5  מחזור

 19:30 . 19:30 רחובות מכבי - בנות אשקלון  אליצור
 18:30 . 20:00 טוביה באר הפועל - גדרה מכבי
 18:30 . 19:30 לכיש הפועל - זאב.פ/ירושלים אסא
 19:00 . 20:00 אשדוד ביתר - אשדוד מכבי

 19:00 . 20:00 ירושלים ש.ה.ל.מ - יבנה אליצור
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 שעה 18/03/18 ראשון יום - 15 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 6  מחזור

 19:00 . 19:30 ירושלים ש.ה.ל.מ - רחובות מכבי
 20:00 . 19:00 יבנה אליצור - אשדוד ביתר

 20:00 . 18:30 אשדוד מכבי - לכיש הפועל
 19:30 . 18:30 זאב.פ/ירושלים אסא - טוביה באר הפועל
 20:00 . 19:30 גדרה מכבי - בנות אשקלון  אליצור

 שעה 08/04/18 ראשון יום - 16 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 19:30 . 20:00 רחובות מכבי - גדרה מכבי
 19:30 . 19:30 בנות אשקלון  אליצור - זאב.פ/ירושלים אסא
 18:30 . 20:00 טוביה באר הפועל - אשדוד מכבי

 18:30 . 20:00 לכיש הפועל - יבנה אליצור
 19:00 . 19:00 אשדוד יתרב - ירושלים ש.ה.ל.מ

 שעה 15/04/18 ראשון יום - 17 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 8  מחזור

 19:00 . 19:30 אשדוד ביתר - רחובות מכבי
 19:00 . 18:30 ירושלים ש.ה.ל.מ - לכיש הפועל
 20:00 . 18:30 יבנה אליצור - טוביה באר הפועל
 20:00 . 19:30 אשדוד מכבי - בנות אשקלון  אליצור

 19:30 . 20:00 זאב.פ/ירושלים אסא - גדרה מכבי
 שעה 22/04/18 ראשון יום - 18 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 9  מחזור

 19:30 . 19:30 רחובות מכבי - זאב.פ/ירושלים אסא
 20:00 . 20:00 גדרה מכבי - אשדוד מכבי

 19:30 . 20:00 בנות אשקלון  אליצור - יבנה אליצור
 18:30 . 19:00 טוביה באר הפועל - ירושלים ש.ה.ל.מ

 18:30 . 18:00 לכיש הפועל - אשדוד ביתר
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 צפון לאומית ב נערות 501 ליגה
   שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

  . 19:30 נהריה הפועל - מעגן/ זכרון הפועל
  . 18:00 אורטודוכס נצרת הפועל - כאוכב הפועל

  . 19:00 מעיינות/גלבוע הפועל - עירוני נתניה צוראלי
  . 18:30 צפת עליון גליל הפועל - סבא כפר הפועל
  . 18:30 חיפה מכבי - נצרת מכבי

   שעה 24/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

  . 19:00 חיפה מכבי - נהריה הפועל
  . 18:00 נצרת מכבי - צפת עליון גליל הפועל
  . 19:30 סבא כפר הפועל - יינותמע/גלבוע הפועל
  . 19:30 עירוני נתניה אליצור - אורטודוכס נצרת הפועל
  . 19:30 כאוכב הפועל - מעגן/ זכרון הפועל

   שעה 31/10/17 שלישי יום - 3  מחזור

  . 18:00 נהריה הפועל - כאוכב הפועל
  . 19:00 מעגן/ זכרון הפועל - עירוני נתניה אליצור
  . 18:30 אורטודוכס נצרת הפועל - סבא כפר הפועל
  . 18:30 מעיינות/גלבוע הפועל - נצרת מכבי
  . 18:00 צפת עליון גליל הפועל - חיפה מכבי

   שעה 07/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

  . 19:00 צפת עליון גליל הפועל - נהריה הפועל
  . 19:30 חיפה מכבי - מעיינות/גלבוע הפועל
  . 19:30 נצרת מכבי - אורטודוכס נצרת הפועל
  . 19:30 סבא כפר הפועל - מעגן/ זכרון הפועל
  . 18:00 עירוני נתניה אליצור - כאוכב הפועל

   שעה 21/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

  . 19:00 נהריה הפועל - עירוני נתניה אליצור
  . 18:30 כאוכב הפועל - סבא כפר הפועל
  . 18:30 מעגן/ זכרון הפועל - נצרת מכבי
  . 18:00 אורטודוכס נצרת הפועל - חיפה מכבי

  . 18:00 מעיינות/גלבוע הפועל - צפת עליון גליל הפועל
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   שעה 28/11/17 שלישי יום - 6  מחזור

  . 19:00 מעיינות/גלבוע הפועל - נהריה הפועל
  . 19:30 צפ עליון גליל הפועל - אורטודוכס נצרת הפועל
  . 19:30 חיפה מכבי - מעגן/ זכרון הפועל
  . 18:00 נצרת מכבי - כאוכב הפועל
  . 19:00 סבא כפר הפועל - עירוני נתניה אליצור

   שעה 05/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

  . 18:30 נהריה הפועל - סבא כפר הפועל
  . 18:30 עירוני נתניה אליצור - נצרת מכבי
  . 18:00 כאוכב פועלה - חיפה מכבי

  . 18:00 מעגן/ זכרון הפועל - צפת עליון גליל הפועל
  . 19:30 אורטודוכס נצרת הפועל - מעיינות/גלבוע הפועל

   שעה 12/12/17 שלישי יום - 8  מחזור

  . 19:00 אורטודוכס נצרת הפועל - נהריה הפועל
  . 19:30 מעיינות/גלבוע הפועל - מעגן/ זכרון הפועל
  . 18:00 צפת עליון גליל הפועל - כאוכב הפועל
  . 19:00 חיפה מכבי - עירוני נתניה אליצור
  . 18:30 נצרת מכבי - סבא כפר הפועל

   שעה 26/12/17 שלישי יום - 9  מחזור

  (19/12/17) 18:30 נהריה הפועל - נצרת מכבי
  . 18:00 סבא כפר הפועל - חיפה מכבי

  . 19:00 עירוני נתניה אליצור - צפת עליון גליל הפועל
  . 19:30 כאוכב הפועל - מעיינות/גלבוע הפועל
  (19/12/17) 19:30 מעגן/ זכרון הפועל - אורטודוכס נצרת הפועל
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 בית תחתון –ליגת נערות ב' לאומית צפון 
 

 27/02/18: יום שלישי 6מחזור              23/01/18: יום שלישי 1 מחזור

 10מקום  – 5ום מק

 9מקום  – 6מקום 

 8מקום  – 7מקום 

 

 06/03/18: יום שלישי 7מחזור                 30/01/18: יום שלישי2מחזור 

 8מקום  – 10מקום 

 7מקום   – 9מקום 

 6מקום   – 5מקום 

 

 13/03/18: יום שלישי 8מחזור                  06/02/18: יום שלישי 3מחזור 

 10ם מקו – 6מקום 

 5מקום  – 7מקום 

 9מקום  – 8מקום 

 

 20/03/18: יום שלישי 9מחזור                        13/02/18: יום שלישי 4מחזור 

 9מקום  – 10מקום 

 8מקום    -5מקום 

 7מקום  – 6מקום 

 

 10/04/18: יום שלישי 10מחזור                        20/02/18: יום שלישי 5מחזור 

 10מקום  – 7מקום 

 6מקום  – 8מקום 

 5מקום  – 9מקום 

 

 .הקבוצות גוררות את כל הנקודות והתוצאות מהשלב הראשון 
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 דרום לאומית ב נערות 502 ליגה
   שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

  . 19:30 ירושלים א"אס - תקוה גני מכבי
  . 19:00 שחף רעננה מכבי - הרצליה בני

  . 18:30 עירוני צ"ראשל הפועל - לציון ראשון הפועל
  . 19:00 חן רמת מכבי - רעננה מכבי

  . 18:30 השרון רמת. ס.א - חולון אליצור
   שעה 24/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

  . 18:00 השרון רמת. ס.א - ירושלים א"אס
  . 18:00 חולון אליצור - חן רמת מכבי

  . 18:30 רעננה מכבי - עירוני צ"ראשל הפועל
  . 18:00 לציון ראשון הפועל - שחף רעננה מכבי
  . 19:30 הרצליה בני - תקוה גני מכבי

   שעה 31/10/17 שלישי יום - 3  מחזור

  . 19:00 ירושלים א"אס - הרצליה בני
  . 18:30 תקוה גני מכבי - לציון ראשון הפועל
  . 19:00 שחף רעננה מכבי - רעננה מכבי

  . 18:30 עירוני צ"ראשל הפועל - חולון אליצור
  . 18:00 חן רמת מכבי - השרון רמת. ס.א

   שעה 07/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

  . 18:00 חן רמת מכבי - ירושלים א"אס
  . 18:30 השרון רמת. ס.א - עירוני צ"ראשל הפועל
  . 18:00 חולון אליצור - שחף רעננה מכבי
  . 19:30 ננהרע מכבי - תקוה גני מכבי

  . 19:00 לציון ראשון הפועל - הרצליה בני
   שעה 21/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

  . 18:30 ירושלים א"אס - לציון ראשון הפועל
  . 19:00 הרצליה בני - רעננה מכבי

  . 18:30 תקוה גני מכבי - חולון אליצור
  . 18:00 שחף רעננה מכבי - השרון רמת. ס.א

  . 18:00 עירוני צ"ראשל הפועל - חן מתר מכבי
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   שעה 28/11/17 שלישי יום - 6  מחזור

  . 18:00 עירוני צ"ראשל הפועל - ירושלים א"אס
  . 18:00 חן רמת מכבי - שחף רעננה מכבי
  . 19:30 השרון רמת. ס.א - תקוה גני מכבי

  . 19:00 חולון אליצור - הרצליה בני
  . 18:30 רעננה מכבי - ןלציו ראשון הפועל

   שעה 05/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

  . 19:00 ירושלים א"אס - רעננה מכבי
  . 18:30 לציון ראשון הפועל - חולון אליצור

  . 18:00 הרצליה בני - השרון רמת. ס.א
  . 18:00 תקוה גני מכבי - חן רמת מכבי

  . 18:30 שחף רעננה מכבי - עירוני צ"ראשל הפועל
   שעה 12/12/17 שלישי יום - 8  מחזור

  . 18:00 שחף רעננה מכבי - ירושלים א"אס
  . 19:30 עירוני צ"ראשל הפועל - תקוה גני מכבי

  . 19:00 חן רמת מכבי - הרצליה בני
  . 18:30 השרון רמת. ס.א - לציון ראשון הפועל
  . 19:00 חולון אליצור - רעננה מכבי

   שעה 26/12/17 שלישי יום - 9  מחזור

  . 18:30 ירושלים א"אס - חולון אליצור
  . 18:00 רעננה מכבי - השרון רמת. ס.א

  . 18:00 לציון ראשון הפועל - חן רמת מכבי
  . 18:30 הרצליה בני - עירוני צ"ראשל הפועל
  . 18:00 תקוה גני מכבי - שחף רעננה מכבי
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 בית תחתון –דרום ליגת נערות ב' לאומית 
 27/02/18: יום שלישי 6מחזור              23/01/18: יום שלישי 1 מחזור

 10מקום  – 5מקום 

 9מקום  – 6מקום 

 8מקום  – 7מקום 

 

 06/03/18: יום שלישי 7מחזור 30/01/18: יום שלישי 2מחזור 

 8מקום  – 10מקום 

 7מקום   – 9מקום 

 6מקום   – 5מקום 

 

 13/03/18: יום שלישי 8מחזור 06/02/18שלישי  : יום3מחזור 

 10מקום  – 6מקום 

 5מקום  – 7מקום 

 9מקום  – 8מקום 

 

 20/03/18: יום שלישי 9מחזור 13/02/18: יום שלישי 4מחזור 

 9מקום  – 10מקום 

 8מקום    -5מקום 

 7מקום  – 6מקום 

 

 810/04/1: יום שלישי 10מחזור 20/02/18: יום שלישי 5מחזור 

 10מקום  – 7מקום 

 6מקום  – 8מקום 

 5מקום  – 9מקום 

 .הקבוצות גוררות את כל הנקודות והתוצאות מהשלב הראשון 
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 ליגה נערות ב' לאומית: בית עליון
 
 27/02/18: יום שלישי 8מחזור   09/01/18: יום שלישי 1מחזור 

 צפון 4מקום  –דרום  1מקום 
 דרום 3מקום   –צפון  2מקום 
 צפון 3מקום  –ום דר 2מקום 
 דרום 4מקום   –צפון  1מקום 

 
 06/03/18: יום שלישי 9מחזור    16/01/18: יום שלישי 2מחזור 

 צפון 3מקום  –דרום  4מקום 
 צפון 2מקום   –צפון  4מקום 
 דרום 1מקום   –צפון  1מקום 
 דרום 2מקום  –דרום  3מקום 

 
 13/03/18ישי : יום של10מחזור    23/01/18: יום שלישי 3מחזור 

 דרום 4מקום  –דרום  1מקום 
 צפון 1מקום   –צפון  2מקום 
 צפון 4מקום  –דרום  2מקום 
 דרום 3מקום   –צפון  3מקום 

 
 20/03/18: יום שלישי 11מחזור   30/01/18: יום שלישי 4מחזור 

 דרום 3מקום  –דרום  4מקום 
 צפון 3מקום   –צפון  4מקום 
 םדרו 2מקום   –צפון  1מקום 
 צפון 2מקום  –דרום  1מקום 

 
 10/04/18: יום שלישי 12מחזור   06/02/18: יום שלישי 5מחזור 

 דרום 4מקום   –צפון  2מקום 
 דרום 1מקום  –דרום  2מקום 
 צפון 1מקום   –צפון  3מקום 
 צפון 4מקום  –דרום  3מקום 

 
 16/04/18:יום שני 13מחזור   13/02/18: יום שלישי 6מחזור 

 צפון 4מקום  –דרום  4מקום 
 דרום 3מקום   –צפון  1מקום 
 צפון 3מקום  –דרום  1מקום 
 דרום 2מקום   –צפון  2מקום 

 
 24/04/18:יום שלישי 14מחזור   20/02/18: יום שלישי 7מחזור 

 דרום 4מקום  –דרום  2מקום 
 צפון 2מקום   –צפון  3מקום 
 דרום 1מקום  –דרום  3מקום 
 צפון 1מקום   –צפון  4מקום 

 

 .כל הקבוצות גוררות את כל הנקודות והתוצאות, מהשלב הראשון 
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 אליפות המדינה לנערות ב'

 

 01/05/18יום שלישי  28/04/18שבת יום    חצי גמר:

 4מקום  – 1. מקום .1

 3מקום  – 2. מקום 2

 

 24/05/18שי יום חמי 15/05/18יום שלישי                            08/05/18שלישי יום :גמר

 1ת מנצח - 2ת מנצח. 3

 

 גמר חצי

  הקבוצה שתתפוס מקום גבוה יותר בליגה הרגילה תארח את
 המשחק השני.

 

  המשחקים ייערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצחת בסיכום שני
 המשחקים תוכרז כמנצחתבסדרה

 
  המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש

שניהמשחקים. היו ההפרשים זהים בסיכום שני  גבוה יותר בסיכום
המשחקים תשוחק הארכה במשחק השני ביןשתי הקבוצות עד 
להכרעה. הסתיים אחד המשחקים בשוויון לא תשוחק הארכה 

 והמנצחתבמשחק האחר תוכרז כמנצחת.
 

 גמר

  הקבוצה שתתפוס מקום גבוה יותר, בליגה הרגילה תארח את
 , במידה ויהיה צורך.השלישיהמשחק הראשון ואת המשחק
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 צפון-ב נערות 503 ליגה
 שעה 23/01/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 18:00 . 18:00 אכסאל הפועל - טורעאן מכבי
 18:00 . 18:00 כרמיאל מכבי - טובא  הפועל
 19:00 . 19:30 עילבון הגליל - גלבוע מעיינות הפועל
 18:30 . 18:30 יפיע הפועל - אוסאמה יעיפ הפועל
 19:30 . 18:00 כרמיאל הישגי - ידת'נוג בועינה הפועל
 18:00 . 18:00 דבוריה הפועל - חנא דיר הפועל

 שעה 30/01/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 18:00 . 18:00 דבוריה הפועל - אכסאל הפועל
 18:00 . 19:30 חנא דיר הפועל - כרמיאל הישגי
 18:00 . 18:30 ידת'נוג בועינה הפועל - יפיע הפועל
 18:30 . 19:00 אוסאמה יפיע הפועל - עילבון הגליל
 19:30 . 18:00 גלבוע מעיינות הפועל - כרמיאל מכבי
 18:00 . 18:00 טובא  הפועל - טורעאן מכבי

 שעה 06/02/18 שלישי יום - 14 ורמחז שעה 31/10/17 שלישי יום - 3  מחזור

 18:00 . 18:00 אכסאל הפועל - טובא  הפועל
 18:00 . 19:30 טורעאן מכבי - גלבוע מעיינות הפועל
 18:00 . 18:30 כרמיאל מכבי - אוסאמה יפיע הפועל
 19:00 . 18:00 עילבון הגליל - ידת'נוג בועינה הפועל
 18:30 . 18:00 יפיע הפועל - חנא דיר הפועל
 19:30 . 18:00 כרמיאל הישגי - דבוריה הפועל

 שעה 13/02/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 19:30 . 18:00 כרמיאל הישגי - אכסאל הפועל
 18:00 . 18:30 דבוריה הפועל - יפיע הפועל
 18:00 . 19:00 חנא דיר הפועל - עילבון הגליל
 18:00 . 18:00 ידת'נוג בועינה הפועל - כרמיאל מכבי
 18:30 . 18:00 אוסאמה יפיע הפועל - טורעאן מכבי

 19:30 . 18:00 גלבוע מעיינות הפועל - טובא  הפועל
 שעה 20/02/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 18:00 . 19:30 אכסאל הפועל - גלבוע מעיינות הפועל
 18:00 . 18:30 טובא  הפועל - אוסאמה יפיע עלהפו

 18:00 . 18:00 טורעאן מכבי - ידת'נוג בועינה הפועל
 18:00 . 18:00 כרמיאל מכבי - חנא דיר הפועל
 19:00 . 18:00 עילבון הגליל - דבוריה הפועל
 18:30 . 19:30 יפיע הפועל - כרמיאל הישגי

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 17 חזורמ שעה 28/11/17 שלישי יום - 6  מחזור

 18:30 . 18:00 יפיע הפועל - אכסאל הפועל
 19:30 . 19:00 כרמיאל הישגי - עילבון הגליל
 18:00 . 18:00 דבוריה הפועל - כרמיאל מכבי
 18:00 . 18:00 חנא דיר הפועל - טורעאן מכבי

 18:00 . 18:00 ידת'נוג בועינה הפועל - טובא  הפועל
 18:30 . 19:30 אוסאמה יפיע הפועל - גלבוע מעיינות להפוע
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 שעה 06/03/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 18:00 . 18:30 אכסאל הפועל - אוסאמה יפיע הפועל
 19:30 . 18:00 גלבוע מעיינות הפועל - ידת'נוג בועינה הפועל
 18:00 . 18:00 טובא  הפועל - חנא דיר הפועל
 18:00 . 18:00 טורעאן מכבי - דבוריה הפועל
 18:00 . 19:30 כרמיאל מכבי - כרמיאל הישגי
 19:00 . 18:30 עילבון הגליל - יפיע הפועל

 שעה 13/03/18 שלישי יום - 19 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 8  מחזור

 19:00 . 18:00 עילבון הגליל - אכסאל הפועל
 18:30 . 18:00 יפיע הפועל - כרמיאל מכבי
 19:30 . 18:00 כרמיאל הישגי - טורעאן מכבי

 18:00 . 18:00 דבוריה הפועל - טובא  הפועל
 18:00 . 19:30 חנא דיר הפועל - גלבוע מעיינות הפועל
 18:00 . 18:30 ידת'נוג בועינה הפועל - אוסאמה יפיע הפועל

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 20 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 9  מחזור

 18:00 . 18:00 אכסאל הפועל - ידת'נוג בועינה הפועל
 18:30 (19/12/17) 18:00 אוסאמה יפיע הפועל - חנא דיר הפועל
 19:30 . 18:00 גלבוע מעיינות הפועל - דבוריה הפועל
 18:00 . 19:30 טובא  הפועל - כרמיאל הישגי
 18:00 (19/12/17) 18:30 טורעאן ימכב - יפיע הפועל
 18:00 . 19:00 כרמיאל מכבי - עילבון הגליל

 שעה 10/04/18 שלישי יום - 21 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 10 מחזור

 18:00 . 18:00 כרמיאל מכבי - אכסאל הפועל
 19:00 . 18:00 עילבון הגליל - טורעאן מכבי

 18:30 . 18:00 יפיע הפועל - טובא  הפועל
 19:30 . 19:30 כרמיאל הישגי - גלבוע מעיינות הפועל
 18:00 . 18:30 דבוריה הפועל - אוסאמה יפיע הפועל
 18:00 . 18:00 חנא דיר הפועל - ידת'נוג בועינה הפועל

 שעה 24/04/18 שלישי יום - 22 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 11 מחזור

 18:00 . 18:00 לאכסא הפועל - חנא דיר הפועל
 18:00 . 18:00 ידת'נוג בועינה הפועל - דבוריה הפועל
 18:30 . 19:30 אוסאמה יפיע הפועל - כרמיאל הישגי
 19:30 . 18:30 גלבוע מעיינות הפועל - יפיע הפועל
 18:00 . 19:00 טובא  הפועל - עילבון הגליל
 18:00 . 18:00 טורעאן מכבי - כרמיאל מכבי
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 חיפה' ב נערות 504 ליגה
 שעה 23/01/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - עראבה הפועל
 17:00 . 18:00 בנות נחף הפועל - כרום דל'מג הפועל
 18:30 . 19:30 תמרה הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 18:00 . 19:30 אעבלין עירוני הפועל - אעבלין מכבי

 18:30 . 18:00 עוספיא הכרמל הפועל - אעבלין עירוני
 18:00 . 18:00 מנדא כאוכב הפועל - נחף הפועל
 18:00 . 18:30 חיפה הפועל - שפרעם הפועל

 שעה 30/01/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

  .  חיפה הפועל - חופשית
 18:30 . 18:00 רעםשפ הפועל - מנדא כאוכב הפועל
 18:00 . 18:30 נחף הפועל - עוספיא הכרמל הפועל
 18:00 . 18:00 אעבלין עירוני - אעבלין עירוני הפועל
 19:30 . 18:30 אעבלין מכבי - תמרה הפועל
 19:30 . 17:00 יזרעאל עמק הפועל - בנות נחף הפועל
 18:00 . 18:00 כרום דל'מג הפועל - עראבה הפועל

 שעה 06/02/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - כרום דל'מג הפועל
 18:00 . 19:30 עראבה הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 17:00 . 19:30 בנות נחף הפועל - אעבלין מכבי

 18:30 . 18:00 תמרה הפועל - אעבלין עירוני
 18:00 . 18:00 יןאעבל עירוני הפועל - נחף הפועל
 18:30 . 18:30 עוספיא הכרמל הפועל - שפרעם הפועל
 18:00 . 18:00 מנדא כאוכב הפועל - חיפה הפועל

 שעה 13/02/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

  .  מנדא כאוכב הפועל - חופשית
 18:00 . 18:30 חיפה הפועל - עוספיא הכרמל הפועל
 18:30 . 18:00 שפרעם הפועל - אעבלין עירוני הפועל
 18:00 . 18:30 נחף הפועל - תמרה הפועל
 18:00 . 17:00 אעבלין עירוני - בנות נחף הפועל
 19:30 . 18:00 אעבלין מכבי - עראבה הפועל
 19:30 . 18:00 יזרעאל עמק הפועל - כרום דל'מג הפועל

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - יזרעאל עמק הפועל
 18:00 . 19:30 כרום דל'מג הפועל - אעבלין מכבי

 18:00 . 18:00 עראבה הפועל - אעבלין עירוני
 17:00 . 18:00 בנות נחף הפועל - נחף הפועל
 18:30 . 18:30 תמרה הפועל - שפרעם הפועל
 18:00 . 18:00 אעבלין עירוני פועלה - חיפה הפועל
 18:30 . 18:00 עוספיא הכרמל הפועל - מנדא כאוכב הפועל
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 שעה 27/02/18 שלישי יום - 19 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 6  מחזור

  .  עוספיא הכרמל הפועל - חופשית
 18:00 . 18:00 מנדא כאוכב הפועל - אעבלין עירוני הפועל
 18:00 . 18:30 חיפה הפועל - התמר הפועל
 18:30 . 17:00 שפרעם הפועל - בנות נחף הפועל
 18:00 . 18:00 נחף הפועל - עראבה הפועל
 18:00 . 18:00 אעבלין עירוני - כרום דל'מג הפועל
 19:30 . 19:30 אעבלין מכבי - יזרעאל עמק הפועל

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 20 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - אעבלין מכבי
 19:30 . 18:00 יזרעאל עמק הפועל - אעבלין עירוני
 18:00 . 18:00 כרום דל'מג הפועל - נחף הפועל
 18:00 . 18:30 עראבה הפועל - שפרעם הפועל
 17:00 . 18:00 בנות נחף הפועל - חיפה הפועל
 18:30 . 18:00 תמרה הפועל - מנדא כאוכב הפועל
 18:00 . 18:30 אעבלין עירוני הפועל - עוספיא הכרמל הפועל

 שעה 13/03/18 שלישי יום - 21 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 8  מחזור

  .  אעבלין עירוני הפועל - חופשית
 18:30 . 18:30 עוספיא הכרמל הפועל - תמרה הפועל
 18:00 . 17:00 מנדא כאוכב הפועל - בנות נחף הפועל
 18:00 . 18:00 חיפה הפועל - עראבה הפועל
 18:30 . 18:00 שפרעם הפועל - כרום דל'מג הפועל
 18:00 . 19:30 נחף הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 18:00 . 19:30 אעבלין עירוני - אעבלין מכבי

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 22 מחזור שעה 19/12/17 שלישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - אעבלין ניעירו
 19:30 . 18:00 אעבלין מכבי - נחף הפועל
 19:30 . 18:30 יזרעאל עמק הפועל - שפרעם הפועל
 18:00 . 18:00 כרום דל'מג הפועל - חיפה הפועל
 18:00 . 18:00 עראבה הפועל - מנדא כאוכב הפועל
 17:00 . 18:30 בנות נחף הפועל - עוספיא הכרמל הפועל
 18:30 . 18:00 תמרה הפועל - אעבלין עירוני הפועל

 שעה 27/03/18 שלישי יום - 23 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 10 מחזור

  .  תמרה הפועל - חופשית
 18:00 . 17:00 אעבלין עירוני הפועל - בנות נחף הפועל
 18:30 . 18:00 עוספיא הכרמל הפועל - עראבה הפועל
 18:00 . 18:00 מנדא כאוכב הפועל - כרום דל'מג הפועל
 18:00 . 19:30 חיפה הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 18:30 . 19:30 שפרעם הפועל - אעבלין מכבי

 18:00 . 18:00 נחף הפועל - אעבלין עירוני
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 שעה 10/04/18 שלישי יום - 24 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - נחף הפועל
 18:00 . 18:30 אעבלין עירוני - שפרעם הפועל
 19:30 . 18:00 אעבלין מכבי - חיפה הפועל
 19:30 . 18:00 יזרעאל עמק הפועל - מנדא כאוכב הפועל
 18:00 . 18:30 כרום דל'מג הפועל - עוספיא הכרמל הפועל
 18:00 . 18:00 עראבה הפועל - אעבלין עירוני הפועל
 17:00 . 18:30 בנות חףנ הפועל - תמרה הפועל

 שעה 16/04/18 שני יום - 25 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 12 מחזור

  .  בנות נחף הפועל - חופשית
 18:30 . 18:00 תמרה הפועל - עראבה הפועל
 18:00 . 18:00 אעבלין עירוני הפועל - כרום דל'מג הפועל
 18:30 . 19:30 עוספיא הכרמל הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 18:00 . 19:30 מנדא כאוכב הפועל - אעבלין מכבי

 18:00 . 18:00 חיפה הפועל - אעבלין עירוני
 18:30 . 18:00 שפרעם הפועל - נחף הפועל

 שעה 24/04/18 שלישי יום - 26 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 13 מחזור

  .  חופשית - שפרעם הפועל
 18:00 . 18:00 נחף הפועל - חיפה הפועל
 18:00 . 18:00 אעבלין עירוני - מנדא כאוכב הפועל
 19:30 . 18:30 אעבלין מכבי - עוספיא הכרמל הפועל
 19:30 . 18:00 יזרעאל עמק הפועל - אעבלין עירוני הפועל
 18:00 . 18:30 כרום דל'מג הפועל - תמרה הפועל
 18:00 . 17:00 עראבה הפועל - בנות נחף הפועל
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 שרון  -' ב נערות 505 ליגה
 שעה 23/01/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 19:30 . 19:30 טייבה הפועל - נתניה אליצור
 18:30 . 18:00 יהודה אבן. ס.מ - הס רעננה מכבי
 19:30 . 18:30 חפר יצחק בית הפועל - פחם אל אום מכבי
 19:30 . 19:30 יסמין השרון ודה מכבי - ערערה מכבי

 18:30 . 19:30 זכרון/  מעגן הפועל - מנשה  הפועל
 18:00 . 19:30 פרדיס מכבי - אלתחדי טייבה הפועל

 שעה 30/01/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 18:00 . 19:30 פרדיס מכבי - טייבה הפועל
 19:30 . 18:30 אלתחדי טייבה פועלה - זכרון/  מעגן הפועל
 19:30 . 19:30 מנשה  הפועל - יסמין השרון הוד מכבי

 19:30 . 19:30 ערערה מכבי - חפר יצחק בית הפועל
 18:30 . 18:30 פחם אל אום מכבי - יהודה אבן. ס.מ

 18:00 . 19:30 הס רעננה מכבי - נתניה אליצור
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 3  מחזור

 19:30 . 18:00 טייבה הפועל - הס רעננה מכבי
 19:30 . 18:30 נתניה אליצור - פחם אל אום מכבי
 18:30 . 19:30 יהודה אבן. ס.מ - ערערה מכבי

 19:30 . 19:30 חפר יצחק בית הפועל - מנשה  הפועל
 19:30 . 19:30 יסמין השרון הוד מכבי - אלתחדי טייבה הפועל
 18:30 . 18:00 זכרון/  מעגן הפועל - פרדיס מכבי

 שעה 13/02/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 18:30 . 19:30 זכרון/  מעגן הפועל - טייבה הפועל
 18:00 . 19:30 פרדיס מכבי - יסמין השרון הוד מכבי

 19:30 . 19:30 אלתחדי טייבה הפועל - חפר יצחק בית הפועל
 19:30 . 18:30 מנשה  הפועל - יהודה אבן. ס.מ

 19:30 . 19:30 ערערה מכבי - נתניה אליצור
 18:30 . 18:00 פחם אל אום מכבי - הס רעננה מכבי

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 19:30 . 18:30 בהטיי הפועל - פחם אל אום מכבי
 18:00 . 19:30 הס רעננה מכבי - ערערה מכבי

 19:30 . 19:30 נתניה אליצור - מנשה  הפועל
 18:30 . 19:30 יהודה אבן. ס.מ - אלתחדי טייבה הפועל
 19:30 . 18:00 חפר יצחק בית הפועל - פרדיס מכבי

 19:30 . 18:30 יסמין השרון הוד מכבי - זכרון/  מעגן הפועל
 שעה 27/02/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 6  מחזור

 19:30 . 19:30 יסמין השרון הוד מכבי - טייבה הפועל
 18:30 . 19:30 זכרון/  מעגן הפועל - חפר יצחק בית הפועל

 18:00 . 18:30 פרדיס מכבי - יהודה אבן. ס.מ
 19:30 . 19:30 אלתחדי טייבה הפועל - נתניה אליצור

 19:30 . 18:00 מנשה  הפועל - הס רעננה מכבי
 19:30 . 18:30 ערערה מכבי - פחם אל אום מכבי
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 שעה 06/03/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 19:30 . 19:30 טייבה הפועל - ערערה מכבי
 18:30 . 19:30 פחם אל אום מכבי - מנשה  הפועל
 18:00 . 19:30 הס רעננה מכבי - אלתחדי טייבה הפועל
 19:30 . 18:00 נתניה אליצור - פרדיס מכבי

 18:30 . 18:30 יהודה אבן. ס.מ - זכרון/  מעגן הפועל
 19:30 . 19:30 חפר יצחק בית הפועל - יסמין השרון הוד מכבי

 שעה 13/03/18 שלישי יום - 19 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 8  מחזור

 19:30 . 19:30 חפר יצחק בית הפועל - טייבה הפועל
 19:30 . 18:30 יסמין השרון הוד מכבי - יהודה אבן. ס.מ

 18:30 . 19:30 זכרון/  מעגן הפועל - נתניה אליצור
 18:00 . 18:00 פרדיס מכבי - הס רעננה מכבי
 19:30 . 18:30 אלתחדי טייבה הפועל - פחם אל אום מכבי
 19:30 . 19:30 מנשה  הפועל - ערערה מכבי

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 20 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 9  מחזור

 19:30 . 19:30 טייבה הפועל - מנשה  הפועל
 19:30 . 19:30 ערערה מכבי - אלתחדי טייבה הפועל
 18:30 . 18:00 פחם אל אום מכבי - פרדיס מכבי

 18:00 . 18:30 הס רעננה מכבי - רוןזכ/  מעגן הפועל
 19:30 . 19:30 נתניה אליצור - יסמין השרון הוד מכבי

 18:30 . 19:30 יהודה אבן. ס.מ - חפר יצחק בית הפועל
 שעה 10/04/18 שלישי יום - 21 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 10 מחזור

 18:30 . 19:30 יהודה אבן. ס.מ - טייבה הפועל
 19:30 . 19:30 חפר יצחק בית הפועל - נתניה אליצור

 19:30 . 18:00 יסמין השרון הוד מכבי - הס רעננה מכבי
 18:30 . 18:30 זכרון/  מעגן הפועל - פחם אל אום מכבי
 18:00 . 19:30 פרדיס מכבי - ערערה מכבי

 19:30 . 19:30 אלתחדי טייבה הפועל - מנשה  הפועל
 שעה 24/04/18 שלישי יום - 22 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 11 מחזור

 19:30 . 19:30 טייבה הפועל - אלתחדי טייבה הפועל
 19:30 . 18:00 מנשה  הפועל - פרדיס מכבי

 19:30 . 18:30 ערערה מכבי - זכרון/  מעגן הפועל
 18:30 . 19:30 פחם אל אום מכבי - יסמין השרון הוד מכבי

 18:00 . 19:30 הס רעננה מכבי - חפר יצחק בית הפועל
 19:30 . 18:30 נתניה אליצור - יהודה אבן. ס.מ
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 מרכז -'ב נערות 506 ליגה
 שעה 23/01/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 19:30 . 19:00 העין ראש עירוני - גן רמת אליצור
 19:00 . 18:00 מתן מכבי - בנות חן רמת מכבי
 18:00 . 18:00 בגין חולון אליצור - כביר תל מכבי

 18:30 . 18:30 רמלה דוד נוה אליצור - יאיר חולון  אליצור
 19:00 . 19:00 קאסם כפר הפועל - תקוה פתח הפועל
 18:00 . 19:00 אביב תל  יהודה בני - רחובות מכבי

 שעה 30/01/18 לישיש יום - 13 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 18:00 . 19:30 אביב תל  יהודה בני - העין ראש עירוני
 19:00 . 19:00 רחובות מכבי - קאסם כפר הפועל
 19:00 . 18:30 תקוה פתח הפועל - רמלה דוד נוה אליצור
 18:30 . 18:00 יאיר חולון  אליצור - בגין חולון אליצור

 18:00 . 19:00 כביר תל מכבי - מתן מכבי
 18:00 . 19:00 בנות חן רמת מכבי - גן רמת אליצור

 שעה 06/02/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 3  מחזור

 19:30 . 18:00 העין ראש עירוני - בנות חן רמת מכבי
 19:00 . 18:00 גן רמת אליצור - כביר תל מכבי

 19:00 . 18:30 מתן מכבי - יאיר חולון  אליצור
 18:00 . 19:00 בגין חולון אליצור - תקוה פתח הפועל
 18:30 . 19:00 רמלה דוד נוה אליצור - רחובות מכבי

 19:00 . 18:00 קאסם כפר הפועל - אביב תל  יהודה בני
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 19:00 . 19:30 קאסם כפר הפועל - העין ראש עירוני
 18:00 . 18:30 אביב תל  יהודה בני - רמלה דוד נוה אליצור
 19:00 . 18:00 רחובות מכבי - בגין חולון אליצור

 19:00 . 19:00 תקוה פתח הפועל - מתן מכבי
 18:30 . 19:00 יאיר חולון  אליצור - גן רמת אליצור

 18:00 . 18:00 כביר תל מכבי - בנות חן רמת מכבי
 שעה 20/02/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 19:30 . 18:00 העין ראש עירוני - כביר תל מכבי
 18:00 . 18:30 בנות חן רמת מכבי - יאיר חולון  אליצור
 19:00 . 19:00 גן רמת אליצור - תקוה פתח הפועל
 19:00 . 19:00 מתן מכבי - רחובות מכבי

 18:00 . 18:00 בגין חולון אליצור - אביב תל  יהודה בני
 18:30 . 19:00 רמלה דוד נוה אליצור - קאסם כפר הפועל

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 6  מחזור

 18:30 . 19:30 רמלה דוד נוה אליצור - העין ראש עירוני
 19:00 . 18:00 סםקא כפר הפועל - בגין חולון אליצור

 18:00 . 19:00 אביב תל  יהודה בני - מתן מכבי
 19:00 . 19:00 רחובות מכבי - גן רמת אליצור

 18:00 . 18:00 תקוה פתח הפועל - בנות חן רמת מכבי
 18:30 . 18:00 יאיר חולון  אליצור - כביר תל מכבי
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 שעה 06/03/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 19:30 . 18:30 העין ראש עירוני - יאיר חולון  אליצור
 18:00 . 19:00 כביר תל מכבי - תקוה פתח הפועל
 18:00 . 19:00 בנות חן רמת מכבי - רחובות מכבי

 19:00 . 18:00 גן רמת אליצור - אביב תל  יהודה בני
 19:00 . 19:00 מתן מכבי - קאסם כפר הפועל

 18:00 . 18:30 בגין חולון אליצור - רמלה דוד נוה ליצורא
 שעה 13/03/18 שלישי יום - 19 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 8  מחזור

 18:00 . 19:30 בגין חולון אליצור - העין ראש עירוני
 18:30 . 19:00 רמלה דוד נוה אליצור - מתן מכבי

 19:00 . 19:00 קאסם כפר הפועל - גן רמת אליצור
 18:00 . 18:00 אביב תל  יהודה בני - בנות חן רמת מכבי
 19:00 . 18:00 רחובות מכבי - כביר תל מכבי

 19:00 . 18:30 תקוה פתח הפועל - יאיר חולון  אליצור
 שעה 20/03/18 שלישי יום - 20 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 9  מחזור

 19:30 . 18:00 ןהעי ראש עירוני - תקוה פתח הפועל
 18:30 . 19:00 יאיר חולון  אליצור - רחובות מכבי

 18:00 . 18:00 כביר תל מכבי - אביב תל  יהודה בני
 18:00 . 19:00 בנות חן רמת מכבי - קאסם כפר הפועל
 19:00 . 18:30 גן רמת אליצור - רמלה דוד נוה אליצור
 19:00 . 18:00 מתן מכבי - בגין חולון אליצור

 שעה 10/04/18 שלישי יום - 21 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 10 מחזור

 19:00 . 19:30 מתן מכבי - העין ראש עירוני
 18:00 . 19:00 בגין חולון אליצור - גן רמת אליצור

 18:30 . 18:00 רמלה דוד נוה אליצור - בנות חן רמת מכבי
 19:00 . 18:00 קאסם כפר הפועל - כביר תל מכבי

 18:00 . 18:30 אביב תל  יהודה בני - יאיר חולון  אליצור
 19:00 . 19:00 רחובות מכבי - תקוה פתח הפועל

 שעה 24/04/18 שלישי יום - 22 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 11 מחזור

 19:30 . 19:00 העין ראש עירוני - רחובות מכבי
 19:00 . 18:00 תקוה פתח הפועל - אביב תל  יהודה בני

 18:30 . 19:00 יאיר חולון  אליצור - קאסם כפר הפועל
 18:00 . 18:30 כביר תל מכבי - רמלה דוד נוה אליצור
 18:00 . 18:00 בנות חן רמת מכבי - בגין חולון אליצור

 19:00 . 19:00 גן רמת אליצור - מתן מכבי

 

 

 
  



621 

 

 ירושלים ב נערות 507 ליגה
 שעה 12/12/17 שלישי יום - 8  מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 19:30 . 19:00 מודיעין עצמה - אפרת אליצורעציון
 19:00 . 18:00 זאב.פ/ירושלים אסא - רם גבעת ירושלים א"אס
 18:00 . 19:00 ירושלים הפועל - ירושלים ש.ה.ל.מ

  .  חופשית - אדומים מעלה מכבי
 שעה 26/12/17 שלישי יום - 9  מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

  .  ירושלים הפועל - חופשית
 19:00 . 19:00 ירושלים ש.ה.ל.מ - זאב.פ/ירושלים אסא

 18:00 . 19:30 רם גבעת ירושלים א"אס - מודיעין עצמה
 19:00 . 19:00 אפרת אליצורעציון - אדומים מעלה מכבי

 שעה 02/01/18 שלישי יום - 10 מחזור השע 31/10/17 שלישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - אפרת אליצורעציון
 19:00 . 18:00 אדומים מעלה מכבי - רם גבעת ירושלים א"אס
 19:30 . 19:00 מודיעין עצמה - ירושלים ש.ה.ל.מ

 19:00 . 18:00 זאב.פ/ירושלים אסא - ירושלים הפועל
 שעה 09/01/18 שלישי יום - 11 רמחזו שעה 07/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

  .  זאב.פ/ירושלים אסא - חופשית
 18:00 . 19:30 ירושלים הפועל - מודיעין עצמה
 19:00 . 19:00 ירושלים ש.ה.ל.מ - אדומים מעלה מכבי

 18:00 . 19:00 רם גבעת ירושלים א"אס - אפרת אליצורעציון
 שעה 16/01/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - רם גבעת ירושלים א"אס
 19:00 . 19:00 אפרת אליצורעציון - ירושלים ש.ה.ל.מ

 19:00 . 18:00 אדומים מעלה מכבי - ירושלים הפועל
 19:30 . 19:00 מודיעין עצמה - זאב.פ/ירושלים אסא

 שעה 23/01/18 לישיש יום - 13 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 6  מחזור

 18:00 . 19:00 רם גבעת ירושלים א"אס - ירושלים ש.ה.ל.מ
  .  מודיעין עצמה - חופשית

 19:00 . 19:00 זאב.פ/ירושלים אסא - אדומים מעלה מכבי
 18:00 . 19:00 ירושלים הפועל - אפרת אליצורעציון

 שעה 30/01/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - ירושלים ש.ה.ל.מ
 18:00 . 18:00 רם גבעת ירושלים א"אס - ירושלים הפועל

 19:00 . 19:00 אפרת אליצורעציון - זאב.פ/ירושלים אסא
 19:00 . 19:30 אדומים מעלה מכבי - מודיעין עצמה

 

 

 

  



622 

 

 507סבוב שלישי: ליגה נערות ב' ירושלים, 
   

 
 20/02/18שלישי : יום 15מחזור 

 7מקום  – 2מקום 
 6מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 
 חופשית – 1מקום 

 
 27/02/18: יום שלישי 16מחזור 

 5מקום  –חופשית  
 3מקום   – 7מקום 
 2מקום   – 1מקום 
 4מקום   – 6מקום 

 
 06/03/18: יום שלישי 17מחזור 

 חופשית – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 7מקום  – 4מקום 

 6מקום  – 5קום מ
 

 13/03/18: יום שלישי 18מחזור 
 6מקום  –חופשית 

 5מקום  – 7מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 20/03/18: יום שלישי 19מחזור 

 חופשית – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 
 7מקום  – 6מקום 

 
 10/04/18: יום שלישי 20מקום 

 7מקום     –חופשי 
 6מקום  – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 24/04/18: יום שלישי 21מחזור 

 חופשית  – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 6מקום 
 1מקום  – 7מקום 

 

 
  



623 

 

 דרום -' ב נערות 508 ליגה
 שעה 12/12/17 שלישי יום - 8  מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 18:30 . 19:30 עומר הפועל - בנות אשקלון אליצור
 18:30 . 18:30 שדרות מכבי - גדרה מכבי
 19:30 . 19:30 יבנה אליצור - אשדוד ביתר
  .  חופשית - אשדוד מכבי

 שעה 26/12/17 שלישי יום - 9  מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

  .  יבנה אליצור - חופשית
 19:30 . 18:30 אשדוד ביתר - שדרות מכבי

 18:30 . 18:30 גדרה מכבי - עומר הפועל
 19:30 . 19:00 בנות אשקלון אליצור - אשדוד מכבי

 שעה 02/01/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - בנות אשקלון אליצור
 19:00 . 18:30 אשדוד מכבי - גדרה מכבי
 18:30 . 19:30 עומר הפועל - אשדוד ביתר

 18:30 . 19:30 שדרות מכבי - יבנה אליצור
 שעה 09/01/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

  .  שדרות מכבי - חופשית
 19:30 . 18:30 יבנה אליצור - עומר הפועל
 19:30 . 19:00 אשדוד ביתר - אשדוד מכבי

 18:30 . 19:30 רהגד מכבי - בנות אשקלון אליצור
 שעה 16/01/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - גדרה מכבי
 19:30 . 19:30 בנות אשקלון אליצור - אשדוד ביתר

 19:00 . 19:30 אשדוד מכבי - יבנה אליצור
 18:30 . 18:30 עומר הפועל - שדרות מכבי

 שעה 23/01/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 28/11/17 ישליש יום - 6  מחזור

  .  עומר הפועל - חופשית
 18:30 . 19:00 שדרות מכבי - אשדוד מכבי

 19:30 . 19:30 יבנה אליצור - בנות אשקלון אליצור
 19:30 . 18:30 אשדוד ביתר - גדרה מכבי

 שעה 30/01/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - אשדוד ביתר
 18:30 . 19:30 גדרה מכבי - יבנה אליצור

 19:30 . 18:30 בנות אשקלון אליצור - שדרות מכבי
 19:00 . 18:30 אשדוד מכבי - עומר הפועל
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 508סבוב שלישי: ליגה נערות ב' דרום, 
   

 20/02/18: יום שלישי 15מחזור 
 7מקום  – 2מקום 
 6מקום  – 3 מקום
 5מקום  – 4מקום 
 חופשית – 1מקום 

 
 27/02/18: יום שלישי 16מחזור 

 5מקום  –חופשית  
 3מקום   – 7מקום 
 2מקום   – 1מקום 
 4מקום   – 6מקום 

 
 06/03/18: יום שלישי 17מחזור 

 חופשית – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 7מקום  – 4מקום 
 6מקום  – 5מקום 

 
 13/03/18 : יום שלישי18מחזור 

 6מקום  –חופשית 
 5מקום  – 7מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 20/03/18: יום שלישי 19מחזור 

 חופשית – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 
 7מקום  – 6מקום 

 
 10/04/18: יום שלישי 20מקום 

 7מקום     –חופשי 
 6מקום  – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 24/04/18: יום שלישי 21מחזור 

 חופשית  – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 6מקום 
 1מקום  – 7מקום 

 

 

  



625 

 

 ליגה נערות ב' מחוזית –גמר סל 

 

 צפון -בית א' 

 01/05/18אלוף מחוז חיפה: יום שלישי  –אלוף מחוז צפון 

 08/05/18אלוף מחוז שרון: יום שלישי  –אלוף מחוז חיפה 

 15/05/18אלוף מחוז צפון: יום שלישי  –לוף מחוז שרון א

 

 דרום -בית ב' 

 01/05/18אלוף מחוז ירושלים: יום שלישי  –אלוף מחוז מרכז 

 08/05/18אלוף מחוז דרום: יום שלישי  –אלוף מחוז ירושלים 

 15/05/18אלוף מחוז מרכז: יום שלישי  –אלוף מחוז דרום 

 

 ומות הראשונים בבית שלהן, בתום ליגה בת סיבוב אחד, תעלנה הקבוצות שתתפוסנה את שתי המק

 ללאומית.
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 עליון גליל-'א סל קט 551 ליגה
 שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 18:30 . 17:00 חולתא גליל הפועל - הגומא ג"ק הפועל
 18:30 . 17:00 גבעה עלי.ע.ג הפועל - ברעם גליל הפועל
 18:00 . 17:00 מבוא/ג"ק הפועל - העמק לב/ע"ג הפועל
  .  חופשית - בלום כפר גע הפועל

 שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

  .  מבוא/ג"ק הפועל - חופשית
 17:00 . 18:30 העמק לב/ע"ג הפועל - גבעה עלי.ע.ג הפועל
 17:00 . 18:30 ברעם גליל הפועל - חולתא גליל הפועל
 17:00 . 18:30 הגומא ג"ק הפועל - בלום כפר גע הפועל

 שעה 30/01/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - הגומא ג"ק הפועל
 18:30 . 17:00 בלום כפר גע הפועל - ברעם גליל הפועל
 18:30 . 17:00 חולתא גליל הפועל - קהעמ לב/ע"ג הפועל
 18:30 . 18:00 גבעה עלי.ע.ג הפועל - מבוא/ג"ק הפועל

 שעה 06/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

  .  גבעה עלי.ע.ג הפועל - חופשית
 18:00 . 18:30 מבוא/ג"ק הפועל - חולתא גליל הפועל
 17:00 . 18:30 העמק לב/ע"ג הפועל - בלום כפר גע הפועל
 17:00 . 17:00 ברעם גליל הפועל - הגומא ג"ק הפועל

 שעה 13/02/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - ברעם גליל הפועל
 17:00 . 17:00 הגומא ג"ק הפועל - העמק לב/ע"ג הפועל
 18:30 . 18:00 בלום כפר גע הפועל - מבוא/ג"ק הפועל
 18:30 . 18:30 חולתא גליל הפועל - גבעה עלי.ע.ג הפועל

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

  .  חולתא גליל הפועל - חופשית
 18:30 . 18:30 גבעה עלי.ע.ג הפועל - בלום כפר גע הפועל
 18:00 . 17:00 מבוא/ג"ק עלהפו - הגומא ג"ק הפועל
 17:00 . 17:00 העמק לב/ע"ג הפועל - ברעם גליל הפועל

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - העמק לב/ע"ג הפועל
 17:00 . 18:00 ברעם גליל הפועל - מבוא/ג"ק הפועל
 17:00 . 18:30 הגומא ג"ק הפועל - גבעה עלי.ע.ג הפועל
 18:30 . 18:30 בלום כפר גע הפועל - חולתא גליל הפועל
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 551סבוב שלישי: ליגה קט סל א' גליל עליון, 
   

 20/03/18: יום שלישי 15מחזור 
 7מקום  – 2מקום 
 6מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 
 חופשית – 1מקום 

 
 10/04/18: יום שלישי 16מחזור 

 5מקום  –ית חופש
 3מקום  – 7מקום 
 2מקום  – 1מקום 
 4מקום  – 6מקום 

 
 24/04/18: יום שלישי 17מחזור 

 חופשית – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 7מקום  – 4מקום 
 6מקום  – 5מקום 

 
 08/05/18: יום שלישי 18מחזור 

 6מקום  –חופשית 
 5מקום  – 7מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 15/05/18: יום שלישי 91מחזור 

 חופשית – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 
 7מקום  – 6מקום 

 
 22/05/18: יום שלישי 20מקום 

 7מקום  –חופשית 
 6מקום  – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 29/05/18: יום שלישי 21מחזור 

 חופשית  – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 6מקום 
 1מקום  – 7מקום 
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 צפון-'א סל-קט 552 ליגה
 שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - גליל/צפת הפועל
 17:30 . 17:00 גול חספין גליל הפועל - פינה ראש הפועל
 17:00 . 17:00 גול אביטל גליל הפועל - גולן גליל הפועל

 שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

  .  גולן גליל הפועל - חופשית
 17:00 . 17:30 גו אביטל גליל הפועל - גול חספין גליל הפועל
 18:30 . 17:00 גליל/צפת הפועל - פינה ראש הפועל

 שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - גול אביטל גליל הפועל
 17:30 . 18:30 גול חספין גליל הפועל - גליל/צפת הפועל
 17:00 . 17:00 פינה ראש הפועל - גולן גליל הפועל

 שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

  .  חופשית - גול חספין גליל הפועל
 17:00 . 17:00 גול אביטל גליל הפועל - פינה ראש להפוע

 17:00 . 18:30 גולן גליל הפועל - גליל/צפת הפועל
 שעה 30/01/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

  .  פינה ראש הפועל - חופשית
 17:30 . 17:00 גול חספין גליל הפועל - גולן גליל הפועל
 18:30 . 17:00 גליל/צפת הפועל - גול אביטל לילג הפועל

 שעה 10/04/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 06/02/18 שלישי יום - 11 מחזור

 17:00 . 17:00 גול אביטל גליל הפועל - גולן גליל הפועל
 17:30 . 17:00 גול חספין גליל הפועל - פינה ראש הפועל
  .  חופשית - גליל/צפת הפועל

 שעה 24/04/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 13/02/18 שלישי יום - 12 מחזור

  .  גולן גליל הפועל - חופשית
 17:00 . 17:30 גו אביטל גליל הפועל - גול חספין גליל הפועל
 18:30 . 17:00 גליל/צפת הפועל - פינה ראש הפועל
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 שעה 08/05/18 ישליש יום - 18 מחזור שעה 20/02/18 שלישי יום - 13 מחזור

  .  חופשית - גול אביטל גליל הפועל
 17:00 . 17:00 פינה ראש הפועל - גולן גליל הפועל
 17:30 . 18:30 גול חספין גליל הפועל - גליל/צפת הפועל

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 19 מחזור שעה 06/03/18 שלישי יום - 14 מחזור

  .  חופשית - גול חספין גליל הפועל
 17:00 . 17:00 גול אביטל גליל הפועל - פינה ראש הפועל
 17:00 . 18:30 גולן גליל הפועל - גליל/צפת הפועל

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 20 מחזור שעה 20/03/18 שלישי יום - 15 מחזור

  .  פינה ראש הפועל - חופשית
 18:30 . 17:00 גליל/צפת הפועל - גול אביטל גליל הפועל
 17:30 . 17:00 גול חספין גליל הפועל - גולן גליל להפוע
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 גלבוע-א סל קט 553 ליגה
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - גנוסר ירדן  הפועל
 16:30 (09/02/18.                          ) 18:00 דדו מעיינות.ג הפועל - טבריה עירוני. כ.מ

 17:30 (20/10/17) 16:30 ירדן תבור גליל הפועל - חרוד גלבוע הפועל
 17:00 . 18:30 רמון מעיינות.ג הפועל - שקד מעיינות.ג הפועל
 16:00 (09/02/18.                          ) 17:30 נ גן מעינות.ג הפועל - הגלבוע הרי מ.ג הפועל

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

  .  נר גן מעינות.ג הפועל - חופשית
 17:30 (03/11/17) 16:30 הגלבו הרי מ.ג הפועל - רמון מעיינות.ג הפועל
 18:30 . 17:30 שקד מעיינות.ג הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 17:30 (23/02/18)      (     03/11/17) 16:30 חרוד גלבוע הפועל - דדו מעיינות.ג הפועל
 18:00 . 18:30 טבריה עירוני. כ.מ - גנוסר ירדן  הפועל

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - טבריה עירוני. כ.מ
 18:30 (10/11/17) 16:30 גנוסר ירדן  הפועל - חרוד גלבוע הפועל
 17:30 . 18:30 דדו מעיינות.ג הפועל - שקד יינותמע.ג הפועל
 17:30 . 17:30 ירד תבור גליל הפועל - הגלבוע הרי מ.ג הפועל
 16:30 (09/03/18)  (         10/11/17) 16:30 רמו מעיינות.ג הפועל - נר גן מעינות.ג הפועל

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

  .  רמון מעיינות.ג הפועל - חופשית
 16:30 (23/03/18.                          ) 17:30 נ גן מעינות.ג הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 17:30 (24/11/17) 16:30 הגלבוע הרי מ.ג הפועל - דדו מעיינות.ג הפועל
 18:30 . 18:30 שקד מעיינות.ג הפועל - גנוסר ירדן  הפועל

 16:30 (23/03/18.                          ) 18:00 חרוד גלבוע הפועל - טבריה עירוני. כ.מ
 שעה 10/04/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - חרוד גלבוע הפועל
 18:00 . 18:30 טבריה עירוני. כ.מ - שקד מעיינות.ג הפועל
 18:30 . 17:30 גנוסר ירדן  הפועל - הגלבוע יהר מ.ג הפועל
 16:30 (13/04/18)     (      01/12/17) 16:30 דדו מעיינות.ג הפועל - נר גן מעינות.ג הפועל
 17:30 (01/12/17) 16:30 ירד תבור גליל הפועל - רמון מעיינות.ג הפועל
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 שעה 24/04/18 ישליש יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

  .  ירדן תבור גליל הפועל - חופשית
 16:30 (27/04/18.                          ) 17:30 רמון מעיינות.ג הפועל - דדו מעיינות.ג הפועל
 16:30 (27/04/18.                          ) 18:30 נר גן מעינות.ג הפועל - גנוסר ירדן  הפועל

 17:30 . 18:00 הגלבוע הרי מ.ג הפועל - טבריה עירוני. כ.מ
 18:30 . 17:30 שקד מעיינות.ג הפועל - חרוד גלבוע הפועל

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - שקד מעיינות.ג הפועל
 16:30 (11/05/18)           .                17:30 חרוד גלבוע הפועל - הגלבוע הרי מ.ג הפועל
 18:00 . 17:30 טבריה עירוני. כ.מ - נר גן מעינות.ג הפועל
 18:30 (29/12/17) 16:30 גנוסר ירדן  הפועל - רמון מעיינות.ג הפועל
 16:30 (11/05/18.                          ) 17:30 דדו מעיינות.ג הפועל - ירדן תבור גליל הפועל

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי וםי - 8  מחזור

  .  דדו מעיינות.ג הפועל - חופשית
 17:30 . 18:30 ירדן תבור גליל הפועל - גנוסר ירדן  הפועל

 16:30 (25/05/18.                          ) 18:00 רמון מעיינות.ג הפועל - טבריה עירוני. כ.מ
 16:30 (25/05/18)    (       12/01/18) 16:30 נר גן מעינות.ג הפועל - חרוד גלבוע הפועל
 17:30 . 18:30 הגלבוע הרי מ.ג הפועל - שקד מעיינות.ג הפועל

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - הגלבוע הרי מ.ג הפועל
 18:30 . 17:30 שקד מעיינות.ג עלהפו - נר גן מעינות.ג הפועל
 16:30 (01/06/18)     (      26/01/18) 16:30 חרוד גלבוע הפועל - רמון מעיינות.ג הפועל
 18:00 . 17:30 טבריה עירוני. כ.מ - ירדן תבור גליל הפועל
 18:30 (26/01/18) 16:30 גנוסר ירדן  הפועל - דדו מעיינות.ג הפועל
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 עמקים א סל קט 554 ליגה
 שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 17:00 עפולה הפועל - עילית נצרת הפועל
 18:30 . 17:00 נצרת מכבי - אפרוחים עפולה הפועל
 18:00 . 18:30 העמק מגדל הפועל - צעירים עפולה הפועל
 17:30 . 18:00 ודוקסאורט נצרת הפועל - ירדן תבור הפועל

 שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 18:00 . 17:30 העמק מגדל הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 18:30 . 18:30 צעירים עפולה הפועל - נצרת מכבי

 17:00 . 17:00 אפרוחים עפולה הפועל - עפולה הפועל
 17:00 . 18:00 עילית נצרת הפועל - ירדן תבור הפועל

 שעה 30/01/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:30 . 17:00 אורטודוקס נצרת הפועל - עילית נצרת הפועל
 18:00 . 17:00 ירדן תבור הפועל - אפרוחים עפולה הפועל
 17:00 . 18:30 עפולה הפועל - צעירים עפולה הפועל
 18:30 . 18:00 נצרת מכבי - העמק מגדל הפועל

 שעה 06/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 18:30 . 17:30 נצרת מכבי - אורטודוקס נצרת הפועל
 18:00 . 17:00 העמק מגדל הפועל - עפולה הפועל
 18:30 . 18:00 צעירים עפולה הפועל - ירדן תבור הפועל
 17:00 . 17:00 אפרוחים עפולה הפועל - עילית נצרת הפועל

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 17:30 . 17:00 אורטודוקס נצרת הפועל- אפרוחים עפולה הפועל
 17:00 . 18:30 עילית נצרת הפועל - צעירים עפולה הפועל
 18:00 . 18:00 ירדן תבור ועלהפ - העמק מגדל הפועל
 17:00 . 18:30 עפולה הפועל - נצרת מכבי

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 17:30 עפולה הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 18:30 . 18:00 נצרת מכבי - ירדן תבור הפועל
 18:00 . 17:00 העמק גדלמ הפועל - עילית נצרת הפועל
 18:30 . 17:00 צעירים עפולה הפועל - אפרוחים עפולה הפועל

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 17:30 (19/12/17) 18:30 אורטודוקס נצרת הפועל - צעירים עפולה הפועל
 17:00 . 18:00 אפרוחים עפולה הפועל - העמק מגדל הפועל
 17:00 (19/12/17) 18:30 עילית נצרת הפועל - נצרת מכבי

 18:00 . 17:00 ירדן תבור הפועל - עפולה הפועל
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 554סבוב שלישי: ליגה קט סל א' עמקים, 

   
 (5-1בית עליון )מקומות 

 
 10/04/18: יום שלישי 15מחזור 

 חופשית – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 24/04/18: יום שלישי 16מחזור 

 חופשית – 5מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 08/05/18: יום שלישי 17מחזור 

 חופשית – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 

 
 22/05/18: יום שלישי 18מחזור 

 חופשית – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 

 
 9/05/182: יום שלישי 19מחזור 

 חופשית – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 1מקום 

 
 

 (9-6בית תחתון )מקומות 
 

 15/05/18: יום שלישי 18מחזור  10/04/18: יום שלישי 15מחזור 
 חופשית – 6מקום 
 8מקום  – 7מקום 

 
 22/05/18: יום שלישי 19מחזור 24/04/18: יום שלישי 16מחזור 

 8מקום  –חופשית 
 7מקום  – 6מקום 

 

 29/05/18: יום שלישי 20מחזור 08/05/18: יום שלישי 17מחזור 
 חופשית – 7מקום 

 6מקום  – 8מקום                                                                       
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 יזרעאל' א סל קט 555 ליגה
 שעה 10/02/18 שבת יום - 10 מחזור שעה 20/10/17 שישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - ברק אחוזת י"ע הפועל
 18:30 (21/10/17) 10:30 גורן יזרעאל  הפועל - מרנין טבעון הפועל
 16:30 . 16:00 שמשית יזרעאל.ע הפועל - מגידו הפועל
 17:30 . 16:00 יפעת  יזרעאל.ע הפועל - אלה יזרעאל הפועל
 17:30 (06/02/18(           )17/10/17) 17:30 יקנעם הפועל - אבא אלוני י"ע הפועל

 שעה 23/02/18 שישי יום - 11 מחזור שעה 04/11/17 שבת יום - 2  מחזור

  .  יקנעם הפועל - חופשית
 17:30 (24/02/18.                          ) 17:30 אבא אלוני י"ע הפועל - יפעת  יזרעאל.ע הפועל
 16:00 . 16:30 האל יזרעאל הפועל - שמשית יזרעאל.ע הפועל
 16:00 . 18:30 מגידו הפועל - גורן יזרעאל  הפועל
 10:30 (24/02/18)      (     31/10/17) 17:00 מרנין טבעון הפועל - ברק אחוזת י"ע הפועל

 שעה 10/03/18 שבת יום - 12 מחזור שעה 10/11/17 שישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - מרנין טבעון הפועל
 17:00 (06/03/18.                          ) 16:00 ברק אחוזת י"ע הפועל - ידומג הפועל
 18:30 . 16:00 גורן יזרעאל  הפועל - אלה יזרעאל הפועל
 16:30 (11/11/17) 17:30 שמשית יזרעאל.ע הפועל - אבא אלוני י"ע הפועל
 17:30 (06/03/18)     (      07/11/17) 17:30 יפעת  יזרעאל.ע הפועל - יקנעם הפועל

 שעה 23/03/18 שישי יום - 13 מחזור שעה 25/11/17 שבת יום - 4  מחזור

  .  יפעת  יזרעאל.ע הפועל - חופשית
 17:30 (20/03/18)      (     21/11/17) 17:00 יקנעם הפועל - שמשית יזרעאל.ע הפועל
 17:30 (24/03/18)                    .       18:30 אבא אלוני י"ע הפועל - גורן יזרעאל  הפועל
 16:00 (21/11/17) 17:00 אלה יזרעאל הפועל - ברק אחוזת י"ע הפועל
 16:00 . 10:30 מגידו הפועל - מרנין טבעון הפועל

 שעה 14/04/18 שבת יום - 14 מחזור שעה 02/12/17 שבת יום - 5  מחזור

  .  חופשית - מגידו הפועל
 10:30 (01/12/17) 16:00 מרנין טבעון הפועל - אלה יזרעאל הפועל
 17:00 (10/04/18.                          ) 17:30 ברק אחוזת י"ע הפועל - אבא אלוני י"ע הפועל
 18:30 (10/04/18)       (    28/11/17) 17:30 גורן יזרעאל  הפועל - יקנעם הפועל
 16:30 . 17:30 ישמש יזרעאל.ע הפועל - יפעת  יזרעאל.ע הפועל
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 שעה 28/04/18 שבת יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

  .  שמשית יזרעאל.ע הפועל - חופשית
 17:30 . 18:30 יפעת  יזרעאל.ע הפועל - גורן יזרעאל  הפועל
 17:30 (24/04/18.                          ) 17:00 יקנעם הפועל - ברק אחוזת י"ע הפועל
 17:30 . 17:30 אבא אלוני י"ע הפועל - מרנין טבעון הפועל
 16:00 (27/04/18.                          ) 17:00 אלה יזרעאל הפועל - מגידו הפועל

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 30/12/17 שבת יום - 7  מחזור

  .  חופשית - אלה יזרעאל הפועל
 16:00 (11/05/18.                          ) 17:30 מגידו הפועל - אבא וניאל י"ע הפועל
 17:00 (26/12/17) 17:30 מרנין טבעון הפועל - יקנעם הפועל
 17:00 . 17:30 ברק אחוזת י"ע הפועל - יפעת  יזרעאל.ע הפועל
 18:30 (12/05/18)      .                     16:30 גורן יזרעאל  הפועל - שמשית יזרעאל.ע הפועל

 שעה 26/05/18 שבת יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

  .  גורן יזרעאל  הפועל - חופשית
 16:30 . 17:00 שמשית יזרעאל.ע הפועל-ברק אחוזת י"ע הפועל
 17:30 (13/01/18) 10:30 יפעת  יזרעאל.ע הפועל - מרנין טבעון הפועל
 17:30 (22/05/18.                          ) 17:00 יקנעם הפועל - מגידו הפועל
 17:30 (12/01/18) 16:00 אבא אלוני י"ע הפועל - אלה יזרעאל הפועל

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 27/01/18 שבת יום - 9  מחזור

  .  חופשית - אבא אלוני י"ע הפועל
 17:00 (23/01/18) 17:30 אלה יזרעאל הפועל - יקנעם הפועל
 16:00 (01/06/18.                          ) 17:30 מגידו הפועל - יפעת  יזרעאל.ע הפועל
 10:30 (02/06/18.                          ) 16:30 מרנין טבעון הפועל - שמשית יזרעאל.ע הפועל
 17:00 . 18:30 ברק אחוזת י"ע הפועל - גורן יזרעאל  הפועל
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 מפרץ-'א סל קט 556 ליגה
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 18:00 . 17:00 נהריה הפועל - מעיליא הפועל
 17:30 . 17:00 ורדים כפר עצמה - מעלות הפועל
 17:00 (20/10/17) 16:00 משגב הפועל - גילון משגב הפועל
 17:00 (20/10/17) 16:00 אכזיב אשר מטה הפועל - ורשתמ משגב הפועל
 17:00 . 17:00 כרמיאל מכבי - הדר נהריה הפועל

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 17:00 . 18:00 כרמיאל מכבי - נהריה הפועל
 17:00 . 17:00 הדר נהריה הפועל - אכזיב אשר מטה הפועל
 16:00 (23/02/18.                          ) 17:00 מורשת משגב הפועל - משגב הפועל
 16:00 (23/02/18.                          ) 17:30 גילון משגב הפועל - ורדים כפר עצמה
 17:00 . 17:00 מעלות הפועל - מעיליא הפועל

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 18:00 . 17:00 נהריה הפועל - מעלות הפועל
 17:00 (10/11/17) 16:00 מעיליא הפועל - גילון משגב הפועל
 17:30 (10/11/17) 16:00 ורדים כפר עצמה - מורשת משגב הפועל
 17:00 . 17:00 משגב הפועל - הדר נהריה הפועל
 17:00 . 17:00 אכזיב אשר מטה הפועל - כרמיאל מכבי

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 17:00 . 18:00 אכזיב אשר מטה הפועל - נהריה הפועל
 17:00 . 17:00 כרמיאל מכבי - משגב הפועל
 17:00 . 17:30 הדר נהריה הפועל - ורדים כפר עצמה
 16:00 (23/03/18.                          ) 17:00 מורשת משגב הפועל - מעיליא הפועל
 18:30 . 17:00 גילון משגב הפועל - מעלות הפועל

 שעה 10/04/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 18:00 (01/12/17) 16:00 נהריה הפועל - גילון משגב הפועל
 17:00 . 18:30 מעלות הפועל - מורשת משגב הפועל
 17:00 . 17:00 מעיליא הפועל - הדר נהריה הפועל
 17:30 . 17:00 ורדים כפר עצמה - כרמיאל מכבי

 17:00 . 17:00 משגב הפועל - אכזיב אשר מטה הפועל

 

 

  



637 

 

 שעה 24/04/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 18:00 משגב הפועל - נהריה הפועל
 17:00 . 17:30 אכזיב אשר מטה הפועל - ורדים כפר עצמה
 17:00 . 17:00 כרמיאל מכבי - מעיליא הפועל
 17:00 . 17:00 הדר נהריה הפועל - מעלות הפועל
 16:00 (27/04/18)   (        15/12/17) 16:00 מורשת משגב הפועל - גילון משגב הפועל

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור השע 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 18:00 (29/12/17) 16:00 נהריה הפועל - מורשת משגב הפועל
 16:00 (11/05/18.                          ) 17:00 גילון משגב הפועל - הדר נהריה הפועל
 17:00 . 17:00 מעלות הפועל - כרמיאל מכבי

 17:00 . 17:00 מעיליא הפועל - אכזיב אשר מטה הפועל
 17:30 . 17:00 ורדים כפר עצמה - משגב הפועל

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 17:30 . 18:00 ורדים כפר עצמה - נהריה הפועל
 17:00 . 17:00 משגב הפועל - מעיליא הפועל
 17:00 . 17:00 אכזיב אשר מטה הפועל - מעלות הפועל
 17:00 (12/01/18) 16:00 כרמיאל מכבי - גילון משגב הפועל
 17:00 (12/01/18) 16:00 הדר נהריה הפועל - מורשת משגב הפועל

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור

 18:00 . 17:00 נהריה הפועל - הדר נהריה הפועל
 16:00 (01/06/18.                          ) 17:00 מורשת משגב הפועל - כרמיאל מכבי

 16:00 (01/06/18.                          ) 17:00 גילון משגב הפועל - אכזיב אשר מטה הפועל
 17:00 . 17:00 מעלות הפועל - משגב הפועל
 17:00 . 17:30 מעיליא הפועל - ורדים כפר עצמה
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 בולוןז-'א סל קט 557 ליגה
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 (10/02/18.                          ) 18:00 מרנין טבעון.ק הפועל - ביאליק קרית מכבי
 17:00 . 18:00 אתא קרית אליצור - ישי.ר טבעון הפועל
 17:30 (09/02/18)   (        20/10/17) 16:00 צעירים מוצקין  מכבי - מוצקין קרית מכבי

 17:00 . 18:30 אורטוד אעבלין הפיעל - שלום אתא קרית אליצור
 17:00 . 17:30 ח"ק/חיפה הפועל - אשר מטה הפועל

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 17:00 (04/11/17) 17:00 ח"ק/חיפה הפועל - מרנין טבעון.ק הפועל
 17:30 . 17:00 אשר מטה הפועל - אורטודו אעבלין הפיעל
 18:30 . 17:00 שלום אתא קרית אליצור - צעירים מוצקין  מכבי

 17:00 . 17:00 מוצקין קרית מכבי - אתא קרית אליצור
 18:00 (24/02/18.                          ) 18:00 ישי.ר טבעון הפועל - ביאליק קרית מכבי

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:00 (10/03/18) (          11/11/17) 18:00 מרנין טבעון.ק הפועל - ישי.ר טבעון הפועל
 18:00 (10/11/17) 16:00 ביאליק קרית מכבי - מוצקין קרית מכבי

 17:00 . 18:30 אתא קרית ראליצו - שלום אתא קרית אליצור
 16:00 (09/03/18.                          ) 17:30 צעירים מוצקין  מכבי - אשר מטה הפועל
 17:00 . 17:00 אורטודו אעבלין הפיעל - ח"ק/חיפה הפועל

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 17:00 (25/11/17) 17:00 אורטודו אעבלין הפיעל - מרנין טבעון.ק הפועל
 17:00 (24/11/17) 16:00 ח"ק/חיפה הפועל - צעירים מוצקין  מכבי

 17:30 . 17:00 אשר מטה הפועל - אתא קרית אליצור
 18:30 . 18:00 שלום אתא קרית אליצור - ביאליק קרית מכבי

 16:00 (23/03/18)   (        25/11/17) 18:00 מוצקין קרית מכבי - ישי.ר טבעון הפועל
 שעה 10/04/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 17:00 (14/04/18)    (       01/12/17) 16:00 מרנין טבעון.ק הפועל - מוצקין קרית מכבי
 18:00 . 18:30 ישי.ר טבעון הפועל - שלום אתא קרית אליצור
 18:00 . 17:30 ביאליק קרית מכבי - ראש מטה הפועל
 17:00 . 17:00 אתא קרית אליצור - ח"ק/חיפה הפועל
 16:00 (13/04/18.                          ) 17:00 צעירים מוצקין  מכבי - אורטודו אעבלין הפיעל
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 שעה 24/04/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 16:00 (27/04/18.                          ) 17:00 צעירים מוצקין  מכבי - מרנין טבעון.ק הפועל
 17:00 . 17:00 אורטודו אעבלין הפיעל - אתא קרית אליצור

 17:00 . 18:00 ח"ק/חיפה הפועל - ביאליק קרית מכבי
 17:30 . 18:00 אשר מטה הפועל - ישי.ר טבעון הפועל
 18:30 . 17:00 שלום אתא קרית אליצור - מוצקין קרית מכבי

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 18:30 מרנין טבעון.ק הפועל - שלום אתא קרית אליצור
 16:00 (11/05/18.                          ) 17:30 מוצקין קרית מכבי - אשר מטה הפועל
 18:00 (12/05/18.                          ) 17:00 ישי.ר טבעון הפועל - ח"ק/חיפה הפועל
 18:00 . 17:00 ביאליק קרית מכבי - אורטודו אעבלין הפיעל
 17:00 . 17:00 אתא קרית אליצור - צעירים מוצקין  מכבי

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 17:00 . 17:00 אתא קרית אליצור - מרנין טבעון.ק הפועל
 16:00 (25/05/18.                          ) 18:00 צעירים מוצקין  מכבי - ביאליק קרית מכבי

 17:00 (13/01/18) 18:00 אורטודו אעבלין הפיעל - ישי.ר טבעון הפועל
 17:00 (12/01/18) 16:00 ח"ק/חיפה הפועל - מוצקין קרית מכבי

 17:30 . 18:30 אשר מטה הפועל - שלום אתא קרית אליצור
 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור

 17:00 (02/06/18.                          ) 17:30 מרנין טבעון.ק הפועל - אשר מטה הפועל
 18:30 . 17:00 שלום אתא קרית אליצור - ח"ק/חיפה הפועל
 16:00 (01/06/18.                          ) 17:00 מוצקין קרית מכבי - אורטודו אעבלין הפיעל
 18:00 (02/06/18)     (      26/01/18) 16:00 ישי.ר טבעון הפועל - צעירים מוצקין  מכבי

 18:00 . 17:00 ביאליק קרית מכבי - אתא קרית אליצור
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 א חיפה-א סל קט 558 ליגה
 שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 18:30 בקהילה  אחוזה ר"בית - נופית זבולון הפועל
 17:30 . 17:00 עתודה חיים קרית מכבי - אנונו  אחוזה ר"בית

 18:30 . 17:00 חיים קרית מכבי - בק חיפה הפועל
 17:00 . 17:30 נשר הפועל - מלהכר חוף הפועל

 שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 18:30 . 17:00 חיים קרית מכבי - נשר הפועל
 17:00 (04/11/17) 17:30 בק חיפה הפועל - עתודה חיים קרית מכבי
 17:00 . 17:00 אנונו  אחוזה ר"בית - בקהילה  אחוזה ר"בית

 18:30 . 17:30 נופית זבולון הפועל - הכרמל חוף הפועל
 שעה 30/01/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:00 . 18:30 נשר הפועל - נופית זבולון הפועל
 17:30 . 17:00 הכרמל חוף הפועל - אנונו  אחוזה ר"בית

 17:00 . 17:00 בקהילה  אחוזה ר"בית - בק חיפה הפועל
 17:30 . 18:30 עתודה חיים קרית מכבי - חיים קרית מכבי

 שעה 06/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 17:30 (10/02/18.                          ) 17:00 עתודה חיים קרית מכבי - נשר הפועל
 18:30 . 17:00 יםחי קרית מכבי - בקהילה  אחוזה ר"בית

 17:00 . 17:30 בק חיפה הפועל - הכרמל חוף הפועל
 17:00 . 18:30 אנונו  אחוזה ר"בית - נופית זבולון הפועל

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 17:00 . 17:00 נשר הפועל - אנונו  אחוזה ר"בית
 18:30 . 17:00 נופית זבולון הפועל - בק חיפה הפועל
 17:30 . 18:30 הכרמל חוף הפועל - חיים קרית מכבי
 17:00 . 17:30 בקהילה  אחוזה ר"בית - עתודה חיים קרית מכבי

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 17:00 בקהילה  אחוזה ר"בית - נשר הפועל
 17:30 . 17:30 עתודה חיים קרית מכבי - הכרמל חוף הפועל
 18:30 . 18:30 חיים קרית מכבי - נופית זבולון הפועל

 17:00 . 17:00 בק חיפה הפועל - אנונו  אחוזה ר"בית
 שעה 20/03/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 17:00 נשר הפועל - בק חיפה הפועל
 17:00 . 18:30 אנונו  אחוזה ר"בית - חיים קרית מכבי
 18:30 (30/12/17) 17:30 נופית זבולון הפועל - עתודה חיים קרית מכבי
 17:30 . 17:00 הכרמל חוף הפועל - בקהילה  אחוזה ר"בית
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 558סבוב שלישי: ליגה קט סל א' חיפה א', 
 

 (5-1בית עליון )מקומות 
 

 10/04/18שלישי  : יום15מחזור 
 חופשית – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 24/04/18: יום שלישי 16מחזור 

 חופשית – 5מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 08/05/18: יום שלישי 17מחזור 

 חופשית – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 

 
 22/05/18: יום שלישי 18מחזור 

 חופשית – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 

 
 29/05/18: יום שלישי 19מחזור 

 חופשית – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 1מקום 

 
 

 (9-6בית תחתון )מקומות 
 

 15/05/18: יום שלישי 18מחזור  10/04/18: יום שלישי 15מחזור 
 חופשית – 6מקום 
 8מקום  – 7מקום 

 
 22/05/18: יום שלישי 19מחזור 24/04/18י : יום שליש16מחזור 

 8מקום  –חופשית 
 7מקום  – 6מקום 

 

 29/05/18: יום שלישי 20מחזור 08/05/18: יום שלישי 17מחזור 
 חופשית – 7מקום 

 6מקום  – 8מקום                                                                       
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 ב חיפה-'א סל קט 559 ליגה
 שעה 09/02/18 שישי יום - 10 מחזור שעה 20/10/17 שישי יום - 1  מחזור

 16:30 . 17:00 בירם חיפה מכבי - ביכורים חיפה מכבי
 16:00 . 17:00 חיפה צעיר בירם מכבי - רעים חיפה מכבי
 17:00 . 17:00 מרכז חיפה מכבי - כרמל חיפה מכבי
 17:00 (10/02/18)   (        21/10/17) 17:30 יחד חיפה מכבי - חיפה  מכבי
 17:00 . 16:30 הרצל חיפה מכבי - חיפה צעירים מכבי

 שעה 23/02/18 שישי יום - 11 מחזור שעה 03/11/17 שישי יום - 2  מחזור

 17:00 . 16:30 הרצל חיפה מכבי - בירם חיפה מכבי
 16:30 (04/11/17) 17:00 חיפה צעירים מכבי - יחד חיפה מכבי
 17:30 (24/02/18.                          ) 17:00 חיפה  מכבי - מרכז חיפה מכבי
 17:00 . 16:00 כרמל חיפה מכבי - חיפה צעיר בירם מכבי
 17:00 . 17:00 רעים חיפה מכבי - ביכורים חיפה מכבי

 שעה 09/03/18 שישי יום - 12 מחזור שעה 10/11/17 שישי יום - 3  מחזור

 16:30 . 17:00 בירם חיפה מכבי - רעים חיפה מכבי
 17:00 . 17:00 ביכורים חיפה מכבי - כרמל חיפה מכבי
 16:00 (11/11/17) 17:30 חיפה צעיר בירם מכבי - חיפה  מכבי
 17:00 . 16:30 מרכז חיפה מכבי - חיפה צעירים מכבי
 17:00 (10/03/18)      .                     17:00 יחד חיפה מכבי - הרצל חיפה מכבי

 שעה 23/03/18 שישי יום - 13 מחזור שעה 24/11/17 שישי יום - 4  מחזור

 17:00 (24/03/18.                          ) 16:30 יחד חיפה מכבי - בירם חיפה מכבי
 17:00 . 17:00 הרצל חיפה מכבי - מרכז חיפה מכבי
 16:30 . 16:00 פהחי צעירים מכבי - חיפה צעיר בירם מכבי
 17:30 (24/03/18.                          ) 17:00 חיפה  מכבי - ביכורים חיפה מכבי
 17:00 . 17:00 כרמל חיפה מכבי - רעים חיפה מכבי

 שעה 13/04/18 שישי יום - 14 מחזור שעה 01/12/17 שישי יום - 5  מחזור

 16:30 . 17:00 בירם חיפה מכבי - כרמל חיפה מכבי
 17:00 (02/12/17) 17:30 רעים חיפה מכבי - חיפה  מכבי
 17:00 . 16:30 ביכורים חיפה מכבי - חיפה צעירים מכבי
 16:00 . 17:00 חיפה צעיר בירם מכבי - הרצל חיפה מכבי
 17:00 (02/12/17) 17:00 מרכז חיפה מכבי - יחד חיפה מכבי
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 שעה 27/04/18 שישי יום - 15 ורמחז שעה 22/12/17 שישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 16:30 מרכז חיפה מכבי - בירם חיפה מכבי
 17:00 (28/04/18.                          ) 16:00 יחד חיפה מכבי - חיפה צעיר בירם מכבי
 17:00 . 17:00 הרצל חיפה מכבי - ביכורים חיפה מכבי
 16:30 . 17:00 חיפה צעירים מכבי - רעים חיפה מכבי
 17:30 (28/04/18.                          ) 17:00 חיפה  מכבי - כרמל חיפה מכבי

 שעה 11/05/18 שישי יום - 16 מחזור שעה 29/12/17 שישי יום - 7  מחזור

 16:30 (30/12/17) 17:30 בירם חיפה מכבי - חיפה  מכבי
 17:00 . 16:30 כרמל חיפה מכבי - חיפה צעירים מכבי

 17:00 . 17:00 רעים חיפה מכבי - הרצל חיפה כבימ
 17:00 (30/12/17) 17:00 ביכורים חיפה מכבי - יחד חיפה מכבי
 16:00 . 17:00 חיפה צעיר בירם מכבי - מרכז חיפה מכבי

 שעה 25/05/18 שישי יום - 17 מחזור שעה 12/01/18 שישי יום - 8  מחזור

 16:00 . 16:30 יפהח צעיר בירם מכבי - בירם חיפה מכבי
 17:00 . 17:00 מרכז חיפה מכבי - ביכורים חיפה מכבי
 17:00 (26/05/18.                          ) 17:00 יחד חיפה מכבי - רעים חיפה מכבי
 17:00 . 17:00 הרצל חיפה מכבי - כרמל חיפה מכבי
 16:30 (13/01/18) 17:30 חיפה צעירים מכבי - חיפה  מכבי

 שעה 01/06/18 שישי יום - 18 מחזור שעה 26/01/18 שישי יום - 9  רמחזו

 16:30 . 16:30 בירם חיפה מכבי - חיפה צעירים מכבי
 17:30 (02/06/18.                          ) 17:00 חיפה  מכבי - הרצל חיפה מכבי
 17:00 (27/01/18) 17:00 כרמל חיפה מכבי - יחד חיפה מכבי
 17:00 . 17:00 רעים חיפה מכבי - מרכז חיפה מכבי
 17:00 . 16:00 ביכורים חיפה מכבי - חיפה צעיר בירם מכבי
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 חדרה-'א סל קט 560 ליגה
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - ת'ג הפועל
 17:00 . 17:00 קסריה מכבי - חנה פרדס מכבי

 18:30 . 18:30 יעקב זכרון מכבי - נילי זכרון כבימ
 17:30 . 18:30 מערב חדרה מכבי - עדה.ג/בנימינה הפועל
 17:30 . 17:30 מירב הכרמל חוף הפועל - מזרח חדרה מכבי

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

  .  מירב הכרמל חוף הפועל - חופשית
 17:30 . 17:30 מזרח חדרה מכבי - מערב חדרה מכבי
 18:30 . 18:30 עדה.ג/בנימינה הפועל - יעקב זכרון מכבי
 18:30 . 17:00 נילי זכרון מכבי - קסריה מכבי

 17:00 . 17:30 חנה פרדס מכבי - ת'ג הפועל
 שעה 06/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - חנה פרדס כבימ
 17:30 . 18:30 ת'ג הפועל - נילי זכרון מכבי

 17:00 . 18:30 קסריה מכבי - עדה.ג/בנימינה הפועל
 18:30 . 17:30 יעקב זכרון מכבי - מזרח חדרה מכבי

 17:30 . 17:30 מערב חדרה מכבי - מירב הכרמל חוף הפועל
 שעה 20/03/18 שלישי יום - 13 ורמחז שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

  .  מערב חדרה מכבי - חופשית
 17:30 . 18:30 מירב הכרמל חוף הפועל - יעקב זכרון מכבי
 17:30 . 17:00 מזרח חדרה מכבי - קסריה מכבי

 18:30 . 17:30 עדה.ג/בנימינה הפועל - ת'ג הפועל
 18:30 . 17:00 נילי זכרון מכבי - חנה פרדס מכבי

 שעה 10/04/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  רמחזו

  .  חופשית - נילי זכרון מכבי
 17:00 . 18:30 חנה פרדס מכבי - עדה.ג/בנימינה הפועל
 17:30 . 17:30 ת'ג הפועל - מזרח חדרה מכבי

 17:00 . 17:30 קסריה מכבי - מירב הכרמל חוף הפועל
 18:30 . 17:30 יעקב זכרון בימכ - מערב חדרה מכבי
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 שעה 24/04/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

  .  יעקב זכרון מכבי - חופשית
 17:30 . 17:00 מערב חדרה מכבי - קסריה מכבי

 17:30 . 17:30 מירב הכרמל חוף הפועל - ת'ג הפועל
 17:30 . 17:00 מזרח חדרה מכבי - חנה פרדס מכבי
 18:30 . 18:30 עדה.ג/בנימינה הפועל - נילי זכרון מכבי

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - עדה.ג/בנימינה הפועל
 18:30 . 17:30 נילי זכרון מכבי - מזרח חדרה מכבי

 17:00 . 17:30 חנה פרדס מכבי - מירב הכרמל חוף הפועל
 17:30 . 17:30 ת'ג הפועל - מערב חדרה מכבי
 17:00 . 18:30 קסריה מכבי - יעקב זכרון מכבי

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

  .  קסריה מכבי - חופשית
 18:30 . 17:30 יעקב זכרון מכבי - ת'ג הפועל
 17:30 . 17:00 מערב חדרה מכבי - חנה פרדס מכבי
 17:30 . 18:30 מירב הכרמל חוף הפועל - נילי זכרון מכבי

 17:30 . 18:30 מזרח חדרה מכבי - עדה.ג/בנימינה הפועל
 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - מזרח חדרה מכבי
 18:30 . 17:30 עדה.ג/בנימינה עלהפו - מירב הכרמל חוף הפועל
 18:30 . 17:30 נילי זכרון מכבי - מערב חדרה מכבי
 17:00 . 18:30 חנה פרדס מכבי - יעקב זכרון מכבי
 17:30 . 17:00 ת'ג הפועל - קסריה מכבי
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 שומרון-א סל קט 561 ליגה
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:30 . 18:30 בקה מכבי - מרכז נתניה.ע אליצור
 18:30 . 17:00 מרכז חדרה מכבי - צפון נתניה אליצור
 17:30 . 17:00 מנשה הפועל - עקיבא אור הפועל
 חנה פרדס מכבי - חפר בת/חפר עמק הפועל
 קרנפי

17:30 . 17:30 

 17:30 . 17:30 אחוה ת'ג הפועל - חיים.ג חפר.ע הפועל
 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 17:30 (03/11/17) 16:30 אחוה ת'ג הפועל - בקה מכבי
 17:30 . 17:30 חיים.ג חפר.ע הפועל - קרנפים חנה פרדס מכבי

 17:30 . 17:30 חפר בת/חפר עמק הפועל - מנשה הפועל
 17:00 . 18:30 אעקיב אור הפועל - מרכז חדרה מכבי

 17:00 . 18:30 צפון נתניה אליצור - מרכז נתניה.ע אליצור
 שעה 06/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:30 . 17:00 בקה מכבי - צפון נתניה אליצור
 18:30 . 17:00 מרכז נתניה.ע אליצור - עקיבא אור הפועל
 18:30 . 17:30 מרכז חדרה מכבי - פרח בת/חפר עמק הפועל
 17:30 . 17:30 מנשה הפועל - חיים.ג חפר.ע הפועל
 17:30 . 17:30 קרנפים חנה פרדס מכבי - אחוה ת'ג הפועל

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 17:30 (24/11/17) 16:30 קרנפים חנה פרדס מכבי - בקה מכבי
 17:30 . 17:30 אחוה ת'ג הפועל - מנשה הפועל
 17:30 . 18:30 חיים.ג חפר.ע הפועל - מרכז חדרה מכבי

 בת/חפר עמק הפועל - מרכז נתניה.ע אליצור
 חפר

18:30 . 17:30 

 17:00 . 17:00 עקיבא אור הפועל - צפון נתניה אליצור
 שעה 10/04/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 17:30 . 17:00 בקה מכבי - עקיבא אור הפועל
 17:00 . 17:30 צפון נתניה אליצור - חפר בת/חפר עמק הפועל
 18:30 . 17:30 מרכז נתניה.ע אליצור - חיים.ג חפר.ע הפועל
 18:30 . 17:30 מרכז חדרה מכבי - אחוה ת'ג הפועל
 17:30 . 17:30 מנשה הפועל - קרנפים חנה פרדס מכבי

 

 

  



647 

 

 שעה 24/04/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 17:30 . 17:30 מנשה הפועל - בקה מכבי
 17:30 . 18:30 קרנפים חנה פרדס מכבי - מרכז חדרה מכבי

 17:30 . 18:30 אחוה ת'ג הפועל - מרכז נתניה.ע אליצור
 17:30 . 17:00 חיים.ג חפר.ע הפועל - צפון נתניה אליצור
 17:30 . 17:00 חפר בת/חפר עמק הפועל - עקיבא אור הפועל

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 16:00 (11/05/18.                          ) 17:30 בקה מכבי - חפר בת/חפר עמק הפועל
 17:00 . 17:30 עקיבא אור ועלהפ - חיים.ג חפר.ע הפועל
 17:00 . 17:30 צפון נתניה אליצור - אחוה ת'ג הפועל
 18:30 . 17:30 מרכז נתניה.ע אליצור - קרנפים חנה פרדס מכבי

 18:30 . 17:30 מרכז חדרה מכבי - מנשה הפועל
 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 18:30 (12/01/18) 16:30 מרכז חדרה מכבי - הבק מכבי
 17:30 . 18:30 מנשה הפועל - מרכז נתניה.ע אליצור
 17:30 . 17:00 קרנפים חנה פרדס מכבי - צפון נתניה אליצור
 17:30 . 17:00 אחוה ת'ג הפועל - עקיבא אור הפועל
 חפר.ע הפועל - חפר בת/חפר עמק הפועל

 חיים.ג
17:30 . 17:30 

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  רמחזו

 16:00 (25/05/18.                          ) 17:30 בקה מכבי - חיים.ג חפר.ע הפועל
 17:30 . 17:30 חפר בת/חפר עמק הפועל - אחוה ת'ג הפועל
 17:00 . 17:30 עקיבא אור הפועל - קרנפים חנה פרדס מכבי
 17:00 . 17:30 צפון נתניה אליצור - מנשה עלהפו

 18:30 . 18:30 מרכז נתניה.ע אליצור - מרכז חדרה מכבי
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 נתניה-'א סל קט 562 ליגה
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 16:00 (09/02/18)      (      21/10/17) 10:30 תפוז השרון לב הפועל - קדם/ חפר עמק הפועל
 18:30 . 18:30 קדימה/צורן מכבי - מתנס יונה כפר ר"בית

 17:30 . 18:30 פרדסיה הפועל - ויתקין/חפר עמק הפועל
 18:30 . 17:00 ויתקין עח הפועל - נתניה עירוני אליצור

 16:00 (09/02/18.                          ) 17:00 יצחק בית הפועל - יהודה אבן. ס.מ
 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 16:00 (23/02/18)    (       03/11/17) 16:00 יצחק בית הפועל - תפוז השרון לב הפועל
 17:00 (03/11/17) 16:00 יהודה אבן. ס.מ - ויתקין עח הפועל
 17:00 . 17:30 נתניה עירוני אליצור - פרדסיה הפועל
 18:30 . 18:30 ויתקין/חפר עמק הפועל - קדימה/צורן מכבי

 18:30 (04/11/17) 10:30 מתנס יונה כפר ר"בית - קדם/ חפר עמק הפועל
 שעה 06/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 16:00 (09/03/18)                 .          18:30 תפוז השרון לב הפועל - מתנס יונה כפר ר"בית
 10:30 (10/03/18.                          ) 18:30 קדם/ חפר עמק הפועל - ויתקין/חפר עמק הפועל
 18:30 . 17:00 קדימה/צורן מכבי - נתניה עירוני אליצור

 17:30 . 17:00 פרדסיה הפועל - יהודה אבן. ס.מ
 16:00 (09/03/18)     (      10/11/17) 17:30 יןויתק עח הפועל - יצחק בית הפועל

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 16:00 (23/03/18)       (    24/11/17) 16:00 ויתקין עח הפועל - תפוז השרון לב הפועל
 16:00 (23/03/18)       .                    17:30 יצחק בית הפועל - פרדסיה הפועל
 17:00 . 18:30 יהודה אבן. ס.מ - קדימה/צורן מכבי

 17:00 . 18:30 נתניה עירוני אליצור - קדם/ חפר עמק הפועל
 18:30 . 18:30 ויתקין/חפר עמק הפועל - מתנס יונה כפר ר"בית

 שעה 10/04/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 16:00 (13/04/18.                          ) 18:30 תפוז השרון לב הפועל - ויתקין/חפר עמק הפועל
 18:30 . 17:00 מתנס יונה כפר ר"בית - נתניה עירוני אליצור

 10:30 (14/04/18.                          ) 17:00 קדם/ חפר עמק הפועל - יהודה אבן. ס.מ
 18:30 (01/12/17) 16:00 קדימה/צורן כבימ - יצחק בית הפועל
 17:30 (01/12/17) 16:00 פרדסיה הפועל - ויתקין עח הפועל
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 שעה 24/04/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 17:30 . 18:30 פרדסיה הפועל - תפוז השרון לב הפועל
 16:00 (27/04/18.                          ) 18:30 ויתקין עח הפועל - קדימה/צורן מכבי

 16:00 (27/04/18.                          ) 18:30 יצחק בית הפועל - קדם/ חפר עמק הפועל
 17:00 . 18:30 יהודה אבן. ס.מ - מתנס יונה כפר ר"בית

 17:00 . 18:30 נתניה עירוני אליצור - ויתקין/חפר עמק הפועל
 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 26/12/17 שלישי םיו - 7  מחזור

 18:30 . 17:00 תפוז השרון לב הפועל - נתניה עירוני אליצור
 18:30 . 17:00 ויתקין/חפר עמק הפועל - יהודה אבן. ס.מ

 18:30 (29/12/17) 16:00 מתנס יונה כפר ר"בית - יצחק בית הפועל
 10:30 (12/05/18)      (     29/12/17) 16:00 קדם/ פרח עמק הפועל - ויתקין עח הפועל
 18:30 . 17:30 קדימה/צורן מכבי - פרדסיה הפועל

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 18:30 (12/01/18) 16:00 קדימה/צורן מכבי - תפוז השרון לב הפועל
 17:30 (13/01/18) 10:30 פרדסיה הפועל - קדם/ חפר עמק הפועל

 16:00 (25/05/18.                          ) 18:30 ויתקין עח הפועל - מתנס יונה כפר ר"בית
 16:00 (25/05/18.                          ) 18:30 יצחק בית הפועל - ויתקין/חפר עמק הפועל
 17:00 . 17:00 יהודה אבן. ס.מ - נתניה עירוני אליצור

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור

 16:00 (01/06/18.                          ) 17:00 תפוז השרון לב הפועל - יהודה אבן. ס.מ
 17:00 . 17:00 נתניה עירוני אליצור - יצחק בית הפועל
 18:30 (26/01/18) 16:00 ויתקין/חפר עמק הפועל - ויתקין עח הפועל
 18:30 . 17:30 מתנס יונה כפר ר"בית - פרדסיה הפועל
 10:30 (02/06/18.                          ) 18:30 קדם/ חפר עמק הפועל - קדימה/צורן מכבי
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 שרון-'א  סל קט 563 ליגה
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 17:00 תפוז יהודה אבן. ס.מ - מנשה אלפי מכבי
 17:30 . 18:00 טייבה הפועל - יאיר כוכב אליצור
 11:30 (10/02/18)    (       20/10/17) 16:30 שקד השרון הוד מכבי - השרון חוף  הפועל
 18:30 (20/10/17) 16:00 יונה כפר ביתר - צורן מונד תל מכבי

 10:30 (10/02/18)   (        21/10/17) 18:30 משה.צ/שרון לב הפועל - רקיסנ סבא כפר הפועל
 שעה 23/02/18 שישי יום - 11 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 10:30 (24/02/18.                          ) 17:00 משה.צ/שרון לב הפועל - תפוז יהודה אבן. ס.מ
 18:30 (24/02/18.                          ) 18:30 נרקיס סבא פרכ הפועל - יונה כפר ביתר
 16:00 (04/11/17) 11:30 צורן מונד תל מכבי - שקד השרון הוד מכבי

 16:30 (04/11/17) 10:30 השרון חוף  הפועל - טייבה הפועל
 18:00 (20/02/18.                          ) 17:00 יאיר כוכב אליצור - מנשה אלפי מכבי

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 10/11/17 שישי יום - 3  מחזור

 17:00 (07/11/17) 18:00 תפוז יהודה אבן. ס.מ - יאיר כוכב אליצור
 17:00 . 16:30 מנשה אלפי מכבי - השרון חוף  הפועל
 10:30 (10/03/18).                           16:00 טייבה הפועל - צורן מונד תל מכבי

 11:30 (10/03/18)      (     11/11/17) 18:30 שקד השרון הוד מכבי - נרקיס סבא כפר הפועל
 18:30 (11/11/17) 10:30 יונה כפר ביתר - משה.צ/שרון לב הפועל

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 18:30 . 17:00 יונה כפר יתרב - תפוז יהודה אבן. ס.מ
 10:30 (24/03/18)    (       25/11/17) 11:30 משה.צ/שרון לב הפועל - שקד השרון הוד מכבי

 18:30 (24/03/18)         (  25/11/17) 10:30 נרקיס סבא כפר הפועל - טייבה הפועל
 16:00 (23/03/18)     .                      17:00 צורן מונד תל מכבי - מנשה אלפי מכבי

 18:30 . 18:00 השרון חוף  הפועל - יאיר כוכב אליצור
 שעה 10/04/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 17:00 (01/12/17) 16:30 תפוז יהודה אבן. ס.מ - השרון חוף  הפועל
 18:00 . 17:00 יאיר כוכב אליצור - צורן מונד תל מכבי

 17:00 (02/12/17) 18:30 מנשה אלפי מכבי - נרקיס סבא כפר הפועל
 10:30 (14/04/18)      (     02/12/17) 10:30 טייבה הפועל - משה.צ/שרון לב הפועל
 11:30 (14/04/18.                          ) 18:30 שקד השרון הוד מכבי - יונה כפר ביתר
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 שעה 24/04/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 11:30 (28/04/18.                          ) 17:00 שקד השרון הוד מכבי - תפוז יהודה אבן. ס.מ
 18:30 . 18:30 יונה כפר ביתר - טייבה הפועל
 10:30 (28/04/18.                          ) 17:00 משה.צ/שרון לב הפועל - מנשה אלפי מכבי

 18:30 . 18:00 נרקיס סבא כפר הפועל - יאיר כוכב אליצור
 16:00 (27/04/18.                          ) 18:30 צורן מונד תל מכבי - השרון חוף  הפועל

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 17:00 (29/12/17) 16:00 תפוז היהוד אבן. ס.מ - צורן מונד תל מכבי
 16:30 (11/05/18)     (      30/12/17) 18:30 השרון חוף  הפועל - נרקיס סבא כפר הפועל
 18:00 . 18:30 יאיר כוכב אליצור - משה.צ/שרון לב הפועל
 17:00 . 18:30 מנשה אלפי מכבי - יונה כפר ביתר
 10:30 (12/05/18)   (        30/12/17) 11:30 טייבה הפועל - שקד השרון הוד מכבי

 שעה 26/05/18 שבת יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 10:30 . 17:00 טייבה הפועל - תפוז יהודה אבן. ס.מ
 11:30 . 17:00 שקד השרון הוד מכבי - מנשה אלפי מכבי

 18:30 (22/05/18)              .             18:00 יונה כפר ביתר - יאיר כוכב אליצור
 10:30 (12/01/18) 16:30 משה.צ/שרון לב הפועל - השרון חוף  הפועל
 18:30 (12/01/18) 16:00 נרקיס סבא כפר הפועל - צורן מונד תל מכבי

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור

 17:00 (27/01/18) 18:30 תפוז יהודה בןא. ס.מ - נרקיס סבא כפר הפועל
 16:00 (01/06/18)       (    27/01/18) 10:30 צורן מונד תל מכבי - משה.צ/שרון לב הפועל
 16:30 (01/06/18.                          ) 18:30 השרון חוף  הפועל - יונה כפר ביתר
 18:00 . 17:30 יאיר כוכב אליצור - שקד השרון הוד מכבי

 17:00 (27/01/18) 10:30 מנשה אלפי מכבי - טייבה הפועל
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 רעננה-'א סל קט 564 ליגה
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 18:30 (10/02/18.                          ) 17:00 אלון ס'כפ הפועל - דקל השרון רמת. ס.א
 18:30 . 18:30 רימון ס"כפ הפועל - בילו רעננה אליצור

 16:30 (09/02/18.                          ) 17:00 נמרים השרון.ח הפועל - עירוני רעננה מכבי
 17:00 . 18:30 רעננה אליצור - אגס השרון הוד מכבי
 18:30 (20/10/17) 16:00 שזיף סבא כפר הפועל - צפון רעננה מכבי

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 31/10/17 לישיש יום - 2  מחזור

 18:30 (04/11/17) 18:30 שזיף סבא כפר הפועל - אלון ס'כפ הפועל
 17:00 . 17:00 צפון רעננה מכבי - רעננה אליצור
 18:30 (03/11/17) 16:30 אגס השרון הוד מכבי - נמרים השרון.ח הפועל
 17:00 . 18:30 ירוניע רעננה מכבי - רימון ס"כפ הפועל

 18:30 . 17:00 בילו רעננה אליצור - דקל השרון רמת. ס.א
 שעה 06/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 18:30 . 18:30 אלון ס'כפ הפועל - בילו רעננה אליצור
 17:00 . 17:00 דקל השרון רמת. ס.א - עירוני רעננה מכבי
 18:30 . 18:30 רימון ס"כפ הפועל - אגס השרון דהו מכבי
 16:30 (09/03/18)     (      10/11/17) 16:00 נמרים השרון.ח הפועל - צפון רעננה מכבי

 17:00 . 18:30 רעננה אליצור - שזיף סבא כפר הפועל
 שעה 20/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 17:00 . 18:30 רעננה אליצור - אלון ס'כפ הפועל
 18:30 (24/11/17) 16:30 שזיף סבא כפר הפועל - נמרים השרון.ח הפועל
 16:00 (23/03/18.                          ) 18:30 צפון רעננה מכבי - רימון ס"כפ הפועל

 18:30 . 17:00 אגס השרון הוד מכבי - דקל השרון רמת. ס.א
 17:00 . 18:30 עירוני רעננה מכבי - בילו רעננה אליצור

 שעה 10/04/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 18:30 (14/04/18.                          ) 17:00 אלון ס'כפ הפועל - עירוני רעננה מכבי
 18:30 . 18:30 בילו רעננה אליצור - אגס השרון הוד מכבי
 17:00 (01/12/17) 16:00 דקל השרון רמת. ס.א - צפון עננהר מכבי

 18:30 . 18:30 רימון ס"כפ הפועל - שזיף סבא כפר הפועל
 18:30 . 17:00 נמרים השרון.ח הפועל - רעננה אליצור
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 שעה 24/04/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 16:30 (27/04/18)    (       16/12/17) 18:30 נמרים השרון.ח הפועל - אלון ס'כפ הפועל
 17:00 . 18:30 רעננה אליצור - רימון ס"כפ הפועל

 18:30 . 17:00 שזיף סבא כפר הפועל - דקל השרון רמת. ס.א
 18:30 . 18:30 צפון רעננה מכבי - בילו רעננה אליצור

 18:30 . 17:00 אגס השרון הוד מכבי - עירוני רעננה מכבי
 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 18:30 (12/05/18.                          ) 18:30 אלון ס'כפ הפועל - אגס השרון הוד מכבי
 17:00 (29/12/17) 16:00 עירוני רעננה מכבי - צפון רעננה מכבי

 18:30 . 18:30 בילו ננהרע אליצור - שזיף סבא כפר הפועל
 17:00 . 17:00 דקל השרון רמת. ס.א - רעננה אליצור
 18:30 (29/12/17) 16:30 רימון ס"כפ הפועל - נמרים השרון.ח הפועל

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 18:30 (13/01/18) 18:30 רימון ס"כפ הפועל - אלון ס'כפ הפועל
 16:30 (25/05/18.                          ) 17:00 נמרים השרון.ח הפועל - דקל השרון רמת. ס.א

 17:00 . 18:30 רעננה אליצור - בילו רעננה אליצור
 18:30 . 17:00 שזיף סבא כפר הפועל - עירוני רעננה מכבי
 16:00 (25/05/18)                .           18:30 צפון רעננה מכבי - אגס השרון הוד מכבי

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור

 18:30 (02/06/18)    (       26/01/18) 16:00 אלון ס'כפ הפועל - צפון רעננה מכבי
 18:30 . 18:30 אגס השרון הוד מכבי - שזיף סבא כפר הפועל
 17:00 . 17:00 עירוני רעננה מכבי - רעננה אליצור
 18:30 . 18:30 בילו רעננה אליצור - נמרים השרון.ח הפועל
 17:00 . 18:30 דקל השרון רמת. ס.א - רימון ס"כפ הפועל
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 'א תקוה פתח-א סל קט 565 ליגה
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 18:30 (21/10/17) 11:30 עידו העין ראש עירוני - חתפו השרון.ה מכבי
 17:00 . 18:00 דקל רעננה מכבי - מתן מכבי

 18:30 . 18:30 שוורים הרצליה בני - אריות הרצליה בני
 18:30 . 18:30 אורנית מכבי - שרון השרון רמת ס.א

 17:00 . 17:00 גלעד ת"פ אליצור - עצמאות תקוה פתח מכבי
 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 31/10/17 שלישי וםי - 2  מחזור

 17:00 . 18:30 גלעד ת"פ אליצור - עידו העין ראש עירוני
 18:30 . 18:30 עצמאות תקוה פתח מכבי - אורנית מכבי

 17:00 . 18:30 שרון השרון רמת ס.א - שוורים הרצליה בני
 18:30 . 17:00 אריות הרצליה בני - דקל רעננה מכבי
 18:00 . 17:00 מתן מכבי - תפוח השרון.ה מכבי

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 18:30 . 18:00 עידו העין ראש עירוני - מתן מכבי
 11:30 (10/03/18.                          ) 18:30 תפוח השרון.ה מכבי - אריות הרצליה בני

 17:00 . 17:00 דקל רעננה מכבי - שרון השרון רמת ס.א
 18:30 . 17:00 שוורים הרצליה בני - עצמאות תקוה פתח מכבי

 18:30 . 18:30 אורנית מכבי - גלעד ת"פ אליצור
 שעה 20/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 18:30 . 18:30 אורנית מכבי - עידו העין ראש עירוני
 17:00 . 18:30 גלעד ת"פ אליצור - שוורים הרצליה בני

 17:00 . 17:00 עצמאות תקוה פתח מכבי - דקל רעננה מכבי
 17:00 (25/11/17) 11:30 שרון השרון רמת ס.א - תפוח השרון.ה מכבי
 18:30 . 18:00 אריות הרצליה בני - מתן מכבי

 שעה 10/04/18 שלישי יום - 14 מחזור עהש 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 18:30 . 18:30 עידו העין ראש עירוני - אריות הרצליה בני
 18:00 . 17:00 מתן מכבי - שרון השרון רמת ס.א

 11:30 (14/04/18.                          ) 17:00 תפוח השרון.ה מכבי - עצמאות תקוה פתח מכבי
 17:00 . 17:00 דקל נהרענ מכבי - גלעד ת"פ אליצור

 18:30 . 18:30 שוורים הרצליה בני - אורנית מכבי
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 שעה 24/04/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 18:30 . 18:30 שוורים הרצליה בני - עידו העין ראש עירוני
 18:30 . 18:30 אורנית מכבי - דקל רעננה מכבי
 17:00 . 17:30 גלעד ת"פ אליצור - פוחת השרון.ה מכבי
 17:00 . 18:00 עצמאות תקוה פתח מכבי - מתן מכבי

 17:00 . 18:30 שרון השרון רמת ס.א - אריות הרצליה בני
 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 18:30 . 17:00 עידו העין ראש עירוני - שרון השרון רמת ס.א
 18:30 . 17:00 אריות הרצליה בני - עצמאות תקוה פתח מכבי

 18:00 . 17:00 מתן מכבי - גלעד ת"פ אליצור
 18:30 . 18:30 תפוח השרון.ה מכבי - אורנית מכבי

 17:00 . 18:30 דקל רעננה מכבי - שוורים הרצליה בני
 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 17:00 . 18:30 דקל רעננה מכבי - עידו העין ראש עירוני
 18:30 (13/01/18) 11:30 שוורים הרצליה בני - תפוח השרון.ה מכבי
 18:30 . 18:30 אורנית מכבי - מתן מכבי

 17:00 . 18:30 גלעד ת"פ אליצור - אריות הרצליה בני
 17:00 . 17:00 תעצמאו תקוה פתח מכבי- שרון השרון רמת ס.א

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור

 18:30 . 17:00 עיד העין ראש עירוני - עצמאות תקוה פתח מכבי
 17:00 . 17:00 שרון השרון רמת ס.א - גלעד ת"פ אליצור

 18:30 . 18:30 אריות הרצליה בני - אורנית מכבי
 18:00 . 18:30 מתן מכבי - ריםשוו הרצליה בני

 11:30 (26/05/18.                          ) 17:00 תפוח השרון.ה מכבי - דקל רעננה מכבי
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 ב תקוה פתח-א סל קט 566 ליגה
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 17:00 תקוה פתח מכבי - מכבים תקוה פתח מכבי
 17:00 . 17:30 יהוד ה.ל.ע - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ

 17:30 . 17:30 תקוה גני מכבי - רביבים תקוה גני מכבי
 18:30 . 18:00 שמואל גבעת אליצור - מודיעין חבל הפועל
 18:30 . 18:30 תקווה פתח הפועל - רויטל העין.ר עירוני

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 רמחזו שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 18:30 . 17:00 תקווה פתח הפועל - תקוה פתח מכבי
 18:30 . 18:30 רויטל העין.ר עירוני - שמואל גבעת אליצור

 18:00 . 17:30 מודיעין חבל הפועל - תקוה גני מכבי
 17:30 . 17:00 רביבים תקוה גני מכבי - יהוד ה.ל.ע

 17:30 . 17:00 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - מכבים תקוה פתח מכבי
 שעה 06/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:00 . 17:30 תקוה פתח מכבי - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 17:00 . 17:30 מכבים תקוה פתח מכבי - רביבים תקוה גני מכבי

 17:00 . 18:00 יהוד ה.ל.ע - מודיעין חבל הפועל
 17:30 . 18:30 תקוה גני מכבי - רויטל העין.ר רוניעי

 18:30 . 18:30 שמואל גבעת אליצור - תקווה פתח הפועל
 שעה 20/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 18:30 . 17:00 שמואל גבעת אליצור - תקוה פתח מכבי
 18:30 . 17:30 תקווה פתח הפועל - תקוה גני מכבי

 18:30 . 17:00 רויטל העין.ר עירוני - יהוד ה.ל.ע
 18:00 . 17:00 מודיעין חבל הפועל - מכבים תקוה פתח מכבי

 17:30 . 17:30 רביבים תקוה גני מכבי - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 שעה 10/04/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 17:00 . 17:30 תקוה פתח מכבי - יםרביב תקוה גני מכבי
 17:30 . 18:00 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - מודיעין חבל הפועל
 17:00 . 18:30 מכבים תקוה פתח מכבי - רויטל העין.ר עירוני
 17:00 . 18:30 יהוד ה.ל.ע - תקווה פתח הפועל
 17:30 . 18:30 תקוה גני מכבי - שמואל גבעת אליצור

 

 

  



657 

 

 שעה 24/04/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 17:30 . 17:00 תקוה גני מכבי - תקוה פתח מכבי
 18:30 . 17:00 שמואל גבעת אליצור - יהוד ה.ל.ע

 18:30 . 17:00 תקווה פתח הפועל - מכבים תקוה פתח מכבי
 18:30 . 17:30 רויטל העין.ר עירוני - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 18:00 . 17:30 מודיעין חבל הפועל - רביבים תקוה גני כבימ

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 18:00 תקוה פתח מכבי - מודיעין חבל הפועל
 17:30 . 18:30 רביבים תקוה גני מכבי - רויטל העין.ר עירוני
 17:30 . 18:30 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - תקווה פתח הפועל
 17:00 . 18:30 מכבים תקוה פתח מכבי - שמואל גבעת אליצור

 17:00 . 17:30 יהוד ה.ל.ע - תקוה גני מכבי
 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 17:00 . 17:00 יהוד ה.ל.ע - תקוה פתח מכבי
 17:30 . 17:00 תקוה גני מכבי - מכבים תקוה פתח מכבי

 18:30 . 17:30 שמואל גבעת אליצור - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 18:30 . 17:30 תקווה פתח הפועל - רביבים תקוה גני מכבי

 18:30 . 18:00 רויטל העין.ר עירוני - מודיעין חבל הפועל
 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור

 17:00 . 18:30 תקוה פתח מכבי - רויטל העין.ר עירוני
 18:00 . 18:30 מודיעין חבל הפועל - תקווה פתח הפועל
 17:30 . 18:30 רביבים תקוה גני מכבי - שמואל גבעת אליצור

 17:30 . 17:30 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - תקוה גני מכבי
 17:00 . 17:00 מכבים תקוה פתח מכבי - יהוד ה.ל.ע
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 דן-'א סל קט 567 ליגה
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 18:00 דגן בית מכבי - צ"ראשל דולב מכבי
 18:30 . 18:00 ים-בת מכבי - ג"ר גבעתיים הפועל
 18:30 . 17:30 יהודה אור.ה.ל.ע - אונו קרית עירוני
 17:00 . 18:30 חולון כפיר הפועל - גוזיןרו א"ת הפועל
 18:30 . 17:00 סביון. ס.א - שמואל גבעת אליצור

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 18:30 . 17:00 סביון. ס.א - דגן בית מכבי
 17:00 . 17:00 שמואל גבעת אליצור - חולון כפיר הפועל

 18:30 . 18:30 רוגוזין א"ת הפועל - יהודה ראו.ה.ל.ע
 17:30 . 18:30 אונו קרית עירוני - ים-בת מכבי
 18:00 . 18:00 ג"ר גבעתיים הפועל - צ"ראשל דולב מכבי

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:00 . 18:00 דגן בית מכבי - ג"ר גבעתיים הפועל
 18:00 . 17:30 צ"ראשל דולב מכבי - אונו קרית עירוני
 18:30 . 18:30 ים-בת מכבי - רוגוזין א"ת הפועל
 18:30 . 17:00 יהודה אור.ה.ל.ע - שמואל גבעת אליצור

 17:00 . 18:30 חולון כפיר הפועל - סביון. ס.א
 שעה 20/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 17:00 . 17:00 חולון כפיר הפועל - דגן בית מכבי
 18:30 . 18:30 סביון. ס.א - יהודה אור.ה.ל.ע

 17:00 . 18:30 שמואל גבעת אליצור - ים-בת מכבי
 18:30 . 18:00 רוגוזין א"ת הפועל - צ"ראשל דולב מכבי

 17:30 . 18:00 אונו קרית עירוני - ג"ר גבעתיים הפועל
 שעה 10/04/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 17:00 . 17:30 דגן בית מכבי - אונו קרית עירוני
 18:00 . 18:30 ג"ר גבעתיים הפועל - רוגוזין א"ת הפועל
 18:00 . 17:00 צ"ראשל דולב מכבי - שמואל גבעת אליצור

 18:30 . 18:30 ים-בת מכבי - סביון. ס.א
 18:30 . 17:00 יהודה אור.ה.ל.ע - חולון כפיר להפוע
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 שעה 24/04/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 18:30 . 17:00 יהודה אור.ה.ל.ע - דגן בית מכבי
 17:00 . 18:30 חולון כפיר הפועל - ים-בת מכבי
 18:30 . 18:00 סביון. ס.א - צ"ראשל דולב מכבי

 17:00 . 18:00 שמואל גבעת אליצור - ג"ר גבעתיים פועלה
 18:30 . 17:30 רוגוזין א"ת הפועל - אונו קרית עירוני

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 18:30 דגן בית מכבי - רוגוזין א"ת הפועל
 17:30 . 17:00 ואונ קרית עירוני - שמואל גבעת אליצור

 18:00 . 18:30 ג"ר גבעתיים הפועל - סביון. ס.א
 18:00 . 17:00 צ"ראשל דולב מכבי - חולון כפיר הפועל

 18:30 . 18:30 ים-בת מכבי - יהודה אור.ה.ל.ע
 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 18:30 . 17:00 ים-בת מכבי - דגן בית מכבי
 18:30 . 18:00 יהודה אור.ה.ל.ע - צ"ראשל דולב מכבי

 17:00 . 18:00 חולון כפיר הפועל - ג"ר גבעתיים הפועל
 18:30 . 17:30 סביון. ס.א - אונו קרית עירוני
 17:00 . 18:30 שמואל גבעת אליצור - רוגוזין א"ת הפועל

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור

 17:00 . 17:00 דגן בית מכבי - שמואל גבעת אליצור
 18:30 . 18:30 רוגוזין א"ת הפועל - סביון. ס.א

 17:30 . 17:00 אונו קרית עירוני - חולון כפיר הפועל
 18:00 . 18:30 ג"ר גבעתיים הפועל - יהודה אור.ה.ל.ע

 18:00 . 18:30 צ"ראשל דולב מכבי - ים-בת מכבי
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 א  א"ת' א סל קט 568 ליגה
 שעה 09/02/18 שישי יום - 10 מחזור שעה 21/10/17 שבת יום - 1  מחזור

 17:00 (06/02/18)     (      17/10/17) 17:00 גפן צ'ראשל מכבי - גן רמת עירוני
 16:00 (17/10/17) 17:00 אביב א"ת  הפועל - חולון משולם הפועל
 16:30 (10/02/18.                          ) 16:30 אירוס א"ת מכבי - סנרקי א"ת מכבי
 18:00 (06/02/18.                          ) 18:00 גבעתיים ג"ר הפועל - אביב תל מכבי

 16:00 . 16:30 אלון השרון רמת. ס.א - צבי ציונהבן.נ  הפועל
 שעה 24/02/18 שבת יום - 11 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 16:00 (23/02/18.                          ) 17:00 אלון השרון רמת. ס.א - גפן צ'ראשל מכבי
 16:30 . 18:00 צבי ציונהבן.נ  הפועל - גבעתיים ג"ר הפועל
 18:00 (04/11/17) 16:30 אביב תל מכבי - אירוס א"ת מכבי

 16:30 (03/11/17) 16:00 נרקיס א"ת מכבי - אביב א"ת  הפועל
 17:00 (20/02/18.                          ) 17:00 חולון משולם הפועל - גן רמת עירוני

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 11/11/17 שבת יום - 3  מחזור

 17:00 (07/11/17) 17:00 גפן צ'ראשל מכבי - חולון משולם הפועל
 17:00 . 16:30 גן רמת ניעירו - נרקיס א"ת מכבי
 16:00 (09/03/18.                          ) 18:00 אביב א"ת  הפועל - אביב תל מכבי

 16:30 (10/03/18.                          ) 16:30 אירוס א"ת מכבי - צבי ציונהבן.נ  הפועל
 18:00 (10/11/17) 16:00 גבעתיים ג"ר הפועל - אלון השרון רמת. ס.א

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 18:00 . 17:00 גבעתיים ג"ר הפועל - גפן צ'ראשל מכבי
 17:00 (25/11/17) 16:30 אלון השרון רמת. ס.א - אירוס א"ת מכבי

 18:30 (24/11/17) 16:00 צבי ציונהבן.נ  הפועל - אביב א"ת  הפועל
 18:30 . 17:00 אביב תל מכבי - גן מתר עירוני
 17:00 . 17:00 נרקיס א"ת מכבי - חולון משולם הפועל

 שעה 10/04/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 02/12/17 שבת יום - 5  מחזור

 17:00 . 16:30 גפן צ'ראשל מכבי - נרקיס א"ת מכבי
 17:00 . 18:00 חולון משולם הפועל - אביב תל מכבי

 17:00 . 16:30 גן רמת עירוני - צבי ציונהבן.נ  הפועל
 16:00 (13/04/18)        (   01/12/17) 16:00 אביב א"ת  הפועל - אלון השרון רמת. ס.א

 16:30 (14/04/18)      (     28/11/17) 18:00 אירוס א"ת מכבי - גבעתיים ג"ר הפועל

 

 

  



661 

 

 שעה 28/04/18 שבת יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 16:30 . 17:00 אירוס א"ת מכבי - גפן צ'ראשל מכבי
 18:00 (24/04/18.                          ) 18:30 גבעתיים ג"ר הפועל - אביב א"ת  הפועל
 16:00 (27/04/18.                          ) 17:00 אלון השרון רמת. ס.א - גן רמת עירוני
 16:30 . 17:00 צבי ציונהבן.נ  הפועל - חולון משולם הפועל
 18:00 . 18:30 אביב תל מכבי - נרקיס א"ת מכבי

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 30/12/17 שבת יום - 7  מחזור

 17:00 . 18:00 גפן צ'ראשל מכבי - אביב תל מכבי
 16:30 (12/05/18)                  .         16:30 נרקיס א"ת מכבי - צבי ציונהבן.נ  הפועל

 17:00 (29/12/17) 16:00 חולון משולם הפועל - אלון השרון רמת. ס.א
 17:00 (26/12/17) 18:00 גן רמת עירוני - גבעתיים ג"ר הפועל
 16:00 (11/05/18.                          ) 16:30 אביב א"ת  הפועל - אירוס א"ת מכבי

 שעה 25/05/18 שישי יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 16:00 . 17:00 אביב א"ת  הפועל - גפן צ'ראשל מכבי
 16:30 (26/05/18.                          ) 17:00 אירוס א"ת מכבי - גן רמת עירוני
 18:00 (22/05/18).                           17:00 גבעתיים ג"ר הפועל - חולון משולם הפועל
 16:00 (13/01/18) 16:30 אלון השרון רמת. ס.א - נרקיס א"ת מכבי
 16:30 (26/05/18)      (     13/01/18) 18:00 צבי ציונהבן.נ  הפועל - אביב תל מכבי

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 26/01/18 שישי יום - 9  מחזור

 17:00 (27/01/18) 16:30 גפן צ'ראשל מכבי - צבי ציונהבן.נ  הפועל
 18:00 . 16:00 אביב תל מכבי - אלון השרון רמת. ס.א

 18:30 (23/01/18) 18:00 נרקיס א"ת מכבי - גבעתיים ג"ר הפועל
 17:00 (27/01/18) 16:30 חולון משולם הפועל - אירוס א"ת מכבי

 17:00 . 16:00 גן רמת עירוני - אביב א"ת  הפועל
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 ב  אביב תל-'א סל קט 569 יגהל
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 18:30 . 18:30 ג"ר נווה עירוני - חצב חולון הפועל
 17:00 . 17:30 עופר שמואל.ג אליצור - אביב-תל יהודה בני

 17:30 (21/10/17) 17:30 צהלה א"ת מכבי - צהלה תא הפועל
 18:00 (10/02/18.                          ) 17:30 חלמונית א"ת מכבי - אפעל רמת. ס.מ

 18:30 . 17:30 גן רמת אליצור - עתיד אונו.ק עירוני
 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 18:30 . 18:30 גן רמת אליצור - ג"ר נווה עירוני
 17:30 (04/11/17) 18:00 עתיד אונו.ק עירוני - חלמונית א"ת מכבי
 17:30 . 17:30 אפעל רמת. ס.מ - צהלה א"ת מכבי

 17:30 . 17:00 צהלה תא הפועל - עופר שמואל.ג אליצור
 17:30 . 18:30 אביב-תל יהודה בני - חצב חולון הפועל

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 18:30 . 17:30 ג"ר נווה עירוני - אביב-תל יהודה בני
 18:30 (11/11/17) 17:30 חצב חולון הפועל - צהלה תא הפועל

 17:00 . 17:30 עופר שמואל.ג אליצור - אפעל רמת. ס.מ
 17:30 . 17:30 צהלה א"ת מכבי - עתיד אונו.ק עירוני

 18:00 . 18:30 חלמונית א"ת מכבי - גן רמת אליצור
 שעה 20/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 18:00 (24/03/18.                          ) 18:30 חלמונית א"ת מכבי - ג"ר נווה עירוני
 18:30 . 17:30 גן רמת אליצור - צהלה א"ת מכבי

 17:30 . 17:00 עתיד אונו.ק עירוני - עופר שמואל.ג אליצור
 17:30 . 18:30 אפעל רמת. ס.מ - חצב חולון הפועל

 17:30 . 17:30 צהלה תא הפועל - אביב-תל יהודה בני
 שעה 10/04/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 18:30 (02/12/17) 17:30 ג"ר נווה עירוני - צהלה תא הפועל
 17:30 . 17:30 אביב-תל יהודה בני - אפעל רמת. ס.מ

 18:30 . 17:30 חצב חולון הפועל - עתיד אונו.ק עירוני
 17:00 . 18:30 עופר שמואל.ג אליצור - גן רמת אליצור

 17:30 (02/12/17) 18:00 צהלה א"ת מכבי - חלמונית א"ת מכבי
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 שעה 24/04/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 17:30 . 18:30 צהלה א"ת מכבי - ג"ר נווה עירוני
 18:00 . 17:00 חלמונית א"ת מכבי - עופר שמואל.ג אליצור
 18:30 . 18:30 גן רמת אליצור - חצב חולון הפועל

 17:30 . 17:30 עתיד אונו.ק עירוני - אביב-תל יהודה בני
 17:30 (16/12/17) 17:30 אפעל רמת. ס.מ - צהלה תא הפועל

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 18:30 . 17:30 ג"ר נווה עירוני - אפעל רמת. ס.מ
 17:30 (12/05/18.                          ) 17:30 צהלה תא הפועל - עתיד אונו.ק עירוני

 17:30 . 18:30 אביב-תל יהודה בני - גן רמת אליצור
 18:30 (30/12/17) 18:00 חצב חולון הפועל - חלמונית א"ת מכבי
 17:00 . 17:30 עופר שמואל.ג אליצור - צהלה א"ת מכבי

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 17:00 . 18:30 עופר שמואל.ג אליצור - ג"ר נווה עירוני
 17:30 . 18:30 צהלה א"ת מכבי - חצב חולון הפועל

 18:00 . 17:30 חלמונית א"ת מכבי - אביב-תל יהודה בני
 18:30 . 17:30 גן רמת אליצור - צהלה תא הפועל

 17:30 . 17:30 עתיד אונו.ק עירוני - אפעל רמת. ס.מ
 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור

 18:30 . 17:30 ג"ר נווה עירוני - ידעת אונו.ק עירוני
 17:30 . 18:30 אפעל רמת. ס.מ - גן רמת אליצור

 17:30 (02/06/18)     (      27/01/18) 18:00 צהלה תא הפועל - חלמונית א"ת מכבי
 17:30 . 17:30 אביב-תל יהודה בני - צהלה א"ת מכבי

 18:30 . 17:00 חצב חולון הפועל - עופר שמואל.ג אליצור
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 א מרכז-'א  סל קט 570 ליגה
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 18:30 . 17:00 חינוך ציונה נס הפועל - רמלה דוד נוה אליצור
 18:30 . 17:00 אורן צ'ראשל מכבי - לוד הפועל
 18:00 . 18:30 איתי יעקב באר עוצמה - לוד אליצור

 18:00 (21/10/17) 18:30 סירני נצר הפועל - לב  ציונה נס פועלה
 17:00 . 17:00 חן שהם מכבי - אזור הפועל

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 17:00 (04/11/17) 16:30 חן שהם מכבי - חינוך ציונה נס הפועל
 17:00 . 18:00 אזור הפועל - סירני נצר הפועל
 18:30 (24/02/18.                          ) 18:00 לב  ציונה נס הפועל - איתי יעקב באר עוצמה

 18:30 . 18:30 לוד אליצור - אורן צ'ראשל מכבי
 17:00 . 17:00 לוד הפועל - רמלה דוד נוה אליצור

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 16:30 (10/03/18.                          ) 17:00 חינוך ציונה נס הפועל - לוד הפועל
 17:00 . 18:30 רמלה דוד נוה אליצור - לוד אליצור
 18:30 (11/11/17) 18:30 אורן צ'ראשל מכבי - לב  ציונה נס הפועל
 18:00 . 17:00 איתי יעקב באר עוצמה - אזור הפועל

 18:00 . 17:00 סירני נצר הפועל - חן שהם כבימ
 שעה 20/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 18:00 (25/11/17) 16:30 סירני נצר הפועל - חינוך ציונה נס הפועל
 17:00 . 18:00 חן שהם מכבי - איתי יעקב באר עוצמה

 17:00 . 18:30 אזור הפועל - אורן צ'ראשל מכבי
 18:30 . 17:00 לב  ציונה נס הפועל - רמלה דוד נוה אליצור
 18:30 . 17:00 לוד אליצור - לוד הפועל

 שעה 10/04/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 18:30 . 18:30 חינוך ציונה נס הפועל - לוד אליצור
 17:00 (02/12/17) 18:30 לוד הפועל - לב  ציונה נס הפועל
 17:00 . 17:00 רמלה דוד נוה אליצור - אזור הפועל
 18:30 . 17:00 אורן צ'ראשל מכבי - חן שהם מכבי

 18:00 . 18:00 איתי יעקב באר עוצמה - סירני נצר הפועל
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 שעה 24/04/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 18:00 (16/12/17) 16:30 איתי יעקב באר עוצמה - חינוך ונהצי נס הפועל
 18:00 . 18:30 סירני נצר הפועל - אורן צ'ראשל מכבי

 17:00 . 17:00 חן שהם מכבי - רמלה דוד נוה אליצור
 17:00 . 17:00 אזור הפועל - לוד הפועל
 18:30 . 18:30 לב  ציונה נס הפועל - לוד אליצור

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 26/12/17 לישיש יום - 7  מחזור

 16:30 (12/05/18)   (        30/12/17) 18:30 חינוך ציונה נס הפועל - לב  ציונה נס הפועל
 18:30 . 17:00 לוד אליצור - אזור הפועל
 17:00 . 17:00 לוד הפועל - חן שהם מכבי

 17:00 . 18:00 רמלה דוד נוה אליצור - סירני נצר הפועל
 18:30 . 18:00 אורן צ'ראשל מכבי - איתי יעקב באר עוצמה

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 18:30 (13/01/18) 16:30 אורן צ'ראשל מכבי - חינוך ציונה נס הפועל
 18:00 . 17:00 איתי יעקב באר עוצמה - רמלה דוד נוה אליצור
 18:00 . 17:00 סירני נצר הפועל - לוד הפועל
 17:00 . 18:30 חן שהם מכבי - לוד אליצור
 17:00 (13/01/18) 18:30 אזור הפועל - לב  ציונה נס הפועל

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור

 16:30 (02/06/18)                      .     17:00 חינוך ציונה נס הפועל - אזור הפועל
 18:30 (02/06/18.                          ) 17:00 לב  ציונה נס הפועל - חן שהם מכבי

 18:30 . 18:00 לוד אליצור - סירני נצר הפועל
 17:00 . 18:00 לוד הפועל - איתי יעקב באר עוצמה

 17:00 . 18:30 רמלה דוד נוה אליצור - אורן צ'ראשל מכבי
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 ב מרכז'  א סל קט 571 ליגה
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:30 . 17:00 עקרון קריית הפועל - שהם מכבי
 17:30 . 18:30 וואלי ציונה נס הפועל - ניצנים שהם מכבי

 18:00 . 17:30 רווה גן הפועל - נען/ גזר הפועל
 17:00 . 17:00 איילון גזר הפועל - רחובות אליצור

 17:00 . 17:00 כוכבים רחובות מכבי - ברוש צ"ראשל מכבי
 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 17:00 . 17:30 כוכבים רחובות מכבי - עקרון קריית הפועל
 17:00 . 17:00 ברוש צ"ראשל מכבי - איילון גזר הפועל
 17:00 . 18:00 רחובות אליצור - רווה גן הפועל
 17:30 . 17:30 נען/ גזר הפועל - וואלי ציונה נס הפועל
 18:30 . 17:00 ניצנים שהם מכבי - שהם מכבי

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:30 . 18:30 עקרון יתקרי הפועל - ניצנים שהם מכבי
 17:00 . 17:30 שהם מכבי - נען/ גזר הפועל
 17:30 . 17:00 וואלי ציונה נס הפועל - רחובות אליצור

 18:00 . 17:00 רווה גן הפועל - ברוש צ"ראשל מכבי
 17:00 . 17:00 איילון גזר הפועל - כוכבים רחובות מכבי

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 13 רמחזו שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 17:00 . 17:30 איילון גזר הפועל - עקרון קריית הפועל
 17:00 . 18:00 כוכבים רחובות מכבי - רווה גן הפועל
 17:00 . 17:30 ברוש צ"ראשל מכבי - וואלי ציונה נס הפועל
 17:00 . 17:00 רחובות אליצור - שהם מכבי
 17:30 . 18:30 נען/ גזר הפועל - ניצנים שהם מכבי

 שעה 10/04/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 17:30 . 17:30 עקרון קריית הפועל - נען/ גזר הפועל
 18:30 . 17:00 ניצנים שהם מכבי - רחובות אליצור

 17:00 . 17:00 שהם מכבי - ברוש צ"ראשל מכבי
 17:30 . 17:00 וואלי ציונה נס הפועל - כוכבים רחובות מכבי

 18:00 . 17:00 רווה גן הפועל - איילון גזר הפועל
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 שעה 24/04/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 18:00 . 17:30 רווה גן הפועל - עקרון קריית הפועל
 17:00 . 17:30 איילון גזר הפועל - וואלי ציונה נס הפועל

 17:00 . 17:00 כוכבים רחובות מכבי - שהם כבימ
 17:00 . 18:30 ברוש צ"ראשל מכבי - ניצנים שהם מכבי

 17:00 . 17:30 רחובות אליצור - נען/ גזר הפועל
 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 17:30 . 17:00 עקרון קריית הפועל - רחובות אליצור
 17:30 . 17:00 נען/ גזר הפועל - ברוש צ"ראשל מכבי
 18:30 . 17:00 ניצנים שהם מכבי - כוכבים רחובות מכבי

 17:00 . 17:00 שהם מכבי - איילון גזר הפועל
 17:30 . 18:00 וואלי ציונה נס הפועל - רווה גן הפועל

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 17:30 . 17:30 וואלי ציונה נס הפועל - עקרון קריית הפועל
 18:00 . 17:00 רווה גן הפועל - שהם מכבי
 17:00 . 18:30 איילון גזר הפועל - ניצנים שהם מכבי

 17:00 . 17:30 כוכבים רחובות מכבי - נען/ גזר הפועל
 17:00 . 17:00 ברוש צ"ראשל מכבי - רחובות אליצור

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור

 17:30 . 17:00 עקרון קריית הפועל - ברוש צ"ראשל מכבי
 17:00 . 17:00 רחובות אליצור - כוכבים רחובות מכבי

 17:30 . 17:00 נען/ גזר הפועל - איילון גזר הפועל
 18:30 . 18:00 ניצנים שהם מכבי - רווה גן הפועל
 17:00 . 17:30 שהם מכבי - וואלי ציונה נס הפועל
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 מודיעין -'א סל קט 572 ליגה
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 17:00 חשמונאי/גזר הפועל - כרמים מודיעין עצמה
 18:30 . 18:00 רעות מכבים א"ת מכבי - מודיעין אליצור
 17:00 . 17:00 שבטים  מודיעין עצמה - פרחים  מודיעין עצמה
 18:00 . 18:30 גמזו מודיעין הפועל - עוז מכבים א"ת מכבי

 18:00 . 17:00 לפיד מודיעין  הפועל - אורנים כפר.כ
 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 18:00 . 17:00 לפיד מודיעין  הפועל - יחשמונא/גזר הפועל
 17:00 . 18:00 אורנים כפר.כ - גמזו מודיעין הפועל
 18:30 . 17:00 עוז מכבים א"ת מכבי - שבטים  מודיעין עצמה
 17:00 . 18:30 פרחים  מודיעין עצמה - רעות מכבים א"ת מכבי

 18:00 . 17:00 מודיעין אליצור - כרמים מודיעין עצמה
 שעה 06/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  רמחזו

 17:00 . 18:00 חשמונאי/גזר הפועל - מודיעין אליצור
 17:00 . 17:00 כרמים מודיעין עצמה - פרחים  מודיעין עצמה
 18:30 . 18:30 רעות מכבים א"ת מכבי - עוז מכבים א"ת מכבי

 17:00 . 17:00 שבטים  מודיעין עצמה - אורנים כפר.כ
 18:00 . 18:00 גמזו מודיעין הפועל - לפיד מודיעין  הפועל

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 18:00 . 17:00 גמזו מודיעין הפועל - חשמונאי/גזר הפועל
 18:00 . 17:00 לפיד מודיעין  הפועל - שבטים  מודיעין עצמה
 17:00 . 18:30 אורנים כפר.כ - רעות מכבים א"ת מכבי

 18:30 . 17:00 עוז מכבים א"ת מכבי - כרמים מודיעין עצמה
 17:00 . 18:00 פרחים  מודיעין עצמה - מודיעין אליצור

 שעה 10/04/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 17:00 . 17:00 חשמונאי/זרג הפועל - פרחים  מודיעין עצמה
 18:00 . 18:30 מודיעין אליצור - עוז מכבים א"ת מכבי

 17:00 . 17:00 כרמים מודיעין עצמה - אורנים כפר.כ
 18:30 . 18:00 רעות מכבים א"ת מכבי - לפיד מודיעין  הפועל
 17:00 . 18:00 שבטים  מודיעין עצמה - גמזו מודיעין הפועל
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 שעה 24/04/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי םיו - 6  מחזור

 17:00 . 17:00 שבטים  מודיעין עצמה - חשמונאי/גזר הפועל
 18:00 . 18:30 גמזו מודיעין הפועל - רעות מכבים א"ת מכבי

 18:00 . 17:00 לפיד מודיעין  הפועל - כרמים מודיעין עצמה
 17:00 . 18:00 אורנים כפר.כ - מודיעין אליצור
 18:30 . 17:00 עוז מכבים א"ת מכבי - פרחים  מודיעין עצמה

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 18:30 חשמונאי/גזר הפועל - עוז מכבים א"ת מכבי
 17:00 . 17:00 פרחים  מודיעין עצמה - אורנים כפר.כ

 18:00 . 18:00 מודיעין אליצור - לפיד מודיעין  הפועל
 17:00 . 18:00 כרמים מודיעין עצמה - גמזו מודיעין הפועל
 18:30 . 17:00 רעות מכבים א"ת מכבי - שבטים  מודיעין עצמה

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 18:30 . 17:00 תרעו מכבים א"ת מכבי - חשמונאי/גזר הפועל
 17:00 . 17:00 שבטים  מודיעין עצמה - כרמים מודיעין עצמה

 18:00 . 18:00 גמזו מודיעין הפועל - מודיעין אליצור
 18:00 . 17:00 לפיד מודיעין  הפועל - פרחים  מודיעין עצמה
 17:00 . 18:30 אורנים כפר.כ - עוז מכבים א"ת מכבי

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור

 17:00 . 17:00 חשמונאי/גזר הפועל - אורנים כפר.כ
 18:30 . 18:00 עוז מכבים א"ת מכבי - לפיד מודיעין  הפועל
 17:00 . 18:00 פרחים  מודיעין עצמה - גמזו מודיעין הפועל
 18:00 . 17:00 מודיעין אליצור - שבטים  מודיעין עצמה

 17:00 . 18:30 כרמים מודיעין עצמה - רעות מכבים א"ת כבימ
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 א ירושלים א סל קט 573 ליגה
 שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 18:30 הדסה צור ם-י הפועל - אפרת עציון. ג אליצור
 18:00 . 17:30 שמש בית אליצור - קריה חברון הר אליצור
 17:30 . 18:00 זאב ירושלים אליצור - חדווה ירושלים אליצור
  .  חופשית - עציון גוש אליצור

 שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

  .  זאב ירושלים אליצור - חופשית
 18:00 . 18:00 חדווה ירושלים אליצור - שמש בית אליצור

 17:30 . 17:00 קריה חברון הר אליצור - הדסה צור ם-י עלהפו
 18:30 . 17:00 אפרת עציון. ג אליצור - עציון גוש אליצור

 שעה 30/01/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - אפרת עציון. ג אליצור
 17:00 . 17:30 עציון גוש אליצור - קריה חברון הר אליצור
 17:00 . 18:00 הדסה צור ם-י הפועל - חדווה ירושלים אליצור
 18:00 . 17:30 שמש בית אליצור - זאב ירושלים אליצור

 שעה 06/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

  .  שמש בית אליצור - חופשית
 17:30 . 17:00 בזא ירושלים אליצור - הדסה צור ם-י הפועל
 18:00 . 17:00 חדווה ירושלים אליצור - עציון גוש אליצור
 17:30 . 18:30 קרי חברון הר אליצור - אפרת עציון. ג אליצור

 שעה 13/02/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - קריה חברון הר אליצור
 18:30 . 18:00 אפר עציון. ג אליצור - חדווה ירושלים אליצור
 17:00 . 17:30 עציון גוש אליצור - זאב ירושלים אליצור
 17:00 . 18:00 הדסה צור ם-י הפועל - שמש בית אליצור

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

  .  הדסה צור ם-י הפועל - חופשית
 18:00 . 17:00 שמש בית אליצור - וןעצי גוש אליצור
 17:30 . 18:30 זאב ירושלים אליצור - אפרת עציון. ג אליצור
 18:00 . 17:30 חדוו ירושלים אליצור - קריה חברון הר אליצור

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - חדווה ירושלים אליצור
 17:30 . 17:30 קריה חברון הר אליצור - זאב ירושלים יצוראל

 18:30 . 18:00 אפרת עציון. ג אליצור - שמש בית אליצור
 17:00 . 17:00 עציון גוש אליצור - הדסה צור ם-י הפועל
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 20/03/18: יום שלישי 15מחזור 
 7מקום  – 2מקום 
 6מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 
 חופשית – 1מקום 

 
 10/04/18: יום שלישי 16מחזור 

 5מקום  –חופשית 
 3מקום  – 7מקום 
 2מקום  – 1מקום 
 4מקום  – 6מקום 

 
 24/04/18: יום שלישי 17מחזור 

 חופשית – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 7מקום  – 4מקום 
 6מקום  – 5מקום 

 
 08/05/18 : יום שלישי18מחזור 

 6מקום  –חופשית 
 5מקום  – 7מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 15/05/18: יום שלישי 19מחזור 

 חופשית – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 
 7מקום  – 6מקום 

 
 22/05/18: יום שלישי 20מקום 

 7מקום  –חופשית 
 6מקום  – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4ום מק – 3מקום 

 
 29/05/18: יום שלישי 21מחזור 

 חופשית  – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 6מקום 
 1מקום  – 7מקום 
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 ב ירושלים-א סל קט 574 ליגה
 שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:30 . 17:00 ירושלים גנים הפועל - ירושלים ר"בית
 18:00 . 17:30 משואה ירושלים הפועל - ירושלים וזי אסא

 18:00 . 17:00 גמנסיה ירושלים הפועל - חורב  ירושלים הפועל
 17:30 . 17:00 אדר הר ם-י הפועל - זאב.פ/ירושלים הפועל

 שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 18:00 . 17:30 גמנסיה שליםירו הפועל - אדר הר ם-י הפועל
 17:00 . 18:00 חורב  ירושלים הפועל - משואה ירושלים הפועל
 17:30 . 17:30 ירושלים זיו אסא - ירושלים גנים הפועל
 17:00 . 17:00 ירושלים ר"בית - זאב.פ/ירושלים הפועל

 שעה 30/01/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:30 . 17:00 אדר הר ם-י הפועל - ירושלים ר"בית
 17:00 . 17:30 זאב.פ/ירושלים הפועל - ירושלים זיו אסא

 17:30 . 17:00 ירושלים גנים הפועל - חורב  ירושלים הפועל
 18:00 . 18:00 משואה ירושלים הפועל - גמנסיה ירושלים הפועל

 שעה 06/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 18:00 . 17:30 משואה ירושלים הפועל - אדר הר ם-י הפועל
 18:00 . 17:30 גמנסיה ירושלים הפועל - ירושלים גנים הפועל
 17:00 . 17:00 חורב  ירושלים הפועל - זאב.פ/ירושלים הפועל

 17:30 . 17:00 ירושלים זיו אסא - ירושלים ר"בית
 שעה 20/02/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 28/11/17 שלישי םיו - 5  מחזור

 17:30 . 17:30 אדר הר ם-י הפועל - ירושלים זיו אסא
 17:00 . 17:00 ירושלים ר"בית - חורב  ירושלים הפועל
 17:00 . 18:00 זאב.פ/ירושלים הפועל - גמנסיה ירושלים הפועל
 17:30 . 18:00 ירושלים גנים הפועל - משואה ירושלים הפועל

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 17:30 . 17:30 ירושלים גנים הפועל - אדר הר ם-י הפועל
 18:00 . 17:00 משואה ירושלים הפועל - זאב.פ/ירושלים הפועל

 18:00 . 17:00 גמנסיה ירושלים הפועל - ירושלים ר"בית
 17:00 . 17:30 חורב  ירושלים הפועל - ושליםיר זיו אסא

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 17:30 . 17:00 אדר הר ם-י הפועל - חורב  ירושלים הפועל
 17:30 . 18:00 ירושלים זיו אסא - גמנסיה ירושלים הפועל
 17:00 . 18:00 ירושלים ר"בית - משואה ירושלים הפועל
 17:00 . 17:30 זאב.פ/ירושלים הפועל - ירושלים גנים הפועל
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 (5-1בית עליון )מקומות 
 

 10/04/18: יום שלישי 15מחזור 
 חופשית – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 24/04/18: יום שלישי 16מחזור 

 חופשית – 5מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 08/05/18: יום שלישי 17מחזור 

 חופשית – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 

 
 22/05/18: יום שלישי 18מחזור 

 חופשית – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 

 
 29/05/18: יום שלישי 19מחזור 

 חופשית – 4מקום 
 3ם מקו – 5מקום 
 2מקום  – 1מקום 

 
 

 (9-6בית תחתון )מקומות 
 

 15/05/18: יום שלישי 18מחזור  10/04/18: יום שלישי 15מחזור 
 חופשית – 6מקום 
 8מקום  – 7מקום 

 
 22/05/18: יום שלישי 19מחזור 24/04/18: יום שלישי 16מחזור 

 8מקום  –חופשית 
 7מקום  – 6מקום 

 

 29/05/18: יום שלישי 20מחזור 808/05/1: יום שלישי 17מחזור 
 חופשית – 7מקום 

 6מקום  – 8מקום                                                        
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 יהודה מטה-'א סל קט 575 ליגה
 שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 17:30 יםירושל רמות הפועל - כרם עין י"מ הפועל
 18:00 . 17:00 ירושלים הראל הפועל - יהודה מטה הפועל
 18:00 . 18:00 ציון.מ/ירושלים הפועל - בקעה ירושלים הפועל

 18:00 . 17:30 תלפיות ירושלים הפועל - ירושלים הרי ה.ל.ע
 שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 18:00 . 18:00 ציו.מ/ירושלים הפועל - תלפיות ירושלים להפוע
 18:00 . 18:00 בקעה ירושלים הפועל - ירושלים הראל הפועל
 17:00 . 17:00 יהודה מטה הפועל - ירושלים רמות הפועל

 17:30 . 17:30 כרם עין י"מ הפועל - ירושלים הרי ה.ל.ע
 שעה 30/01/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 18:00 . 17:30 תלפיות ירושלים הפועל - כרם עין י"מ הפועל
 17:30 . 17:00 ירושלים הרי ה.ל.ע - יהודה מטה הפועל
 17:00 . 18:00 ירושלים רמות הפועל - בקעה ירושלים הפועל
 18:00 . 18:00 ירושלים הראל הפועל - ציון.מ/ירושלים הפועל

 שעה 06/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 18:00 . 18:00 ירושלים הראל הפועל - תלפיות ירושלים הפועל
 18:00 . 17:00 ציון.מ/ירושלים הפועל - ירושלים רמות הפועל

 18:00 . 17:30 בקעה ירושלים הפועל - ירושלים הרי ה.ל.ע
 17:00 . 17:30 יהודה מטה הפועל - כרם עין י"מ הפועל

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 18:00 . 17:00 תלפיות ירושלים הפועל - יהודה מטה הפועל
 17:30 . 18:00 כרם עין י"מ הפועל - בקעה ירושלים הפועל
 17:30 . 18:00 ירושלים הרי ה.ל.ע - ציון.מ/ירושלים הפועל

 17:00 . 18:00 ירושלים רמות הפועל - ירושלים הראל פועלה
 שעה 06/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 18:00 ירושלים רמות הפועל - תלפיות ירושלים הפועל
 18:00 . 17:30 ירושלים הראל הפועל - ירושלים הרי ה.ל.ע

 18:00 . 17:30 ציון.מ/ירושלים ועלהפ - כרם עין י"מ הפועל
 18:00 . 17:00 בקעה ירושלים הפועל - יהודה מטה הפועל

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 18:00 . 18:00 תלפיות ירושלים הפועל - בקעה ירושלים הפועל
 17:00 . 18:00 יהודה מטה הפועל - ציון.מ/ירושלים הפועל
 17:30 . 18:00 כרם עין י"מ הפועל - ירושלים הראל הפועל
 17:30 . 17:00 ירושלים הרי ה.ל.ע - ירושלים רמות הפועל
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 575סבוב שלישי: ליגה קט סל א' מטה יהודה, 
   

 (5-1בית עליון )מקומות 
 

 10/04/18: יום שלישי 15מחזור 
 חופשית – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3 מקום

 
 24/04/18: יום שלישי 16מחזור 

 חופשית – 5מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 08/05/18: יום שלישי 17מחזור 

 חופשית – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 

 
 22/05/18: יום שלישי 18מחזור 

 חופשית – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 

 
 29/05/18יום שלישי  :19מחזור 

 חופשית – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 1מקום 

 
 

 (9-6בית תחתון )מקומות 
 

 15/05/18: יום שלישי 18מחזור  10/04/18: יום שלישי 15מחזור 
 חופשית – 6מקום 
 8מקום  – 7מקום 

 
 22/05/18: יום שלישי 19מחזור 24/04/18: יום שלישי 16מחזור 

 8ם מקו –חופשית 
 7מקום  – 6מקום 

 

 29/05/18: יום שלישי 20מחזור 08/05/18: יום שלישי 17מחזור 
 חופשית – 7מקום 

 6מקום  – 8מקום                                                                     
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 שורק -'א סל-קט 576 ליגה
 שעה 06/02/18 לישיש יום - 10 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 17:00 בתיה מזכרת הפועל - רחובות מכבי
 17:00 . 18:30 יבנה יהונתן אליצור - יבנה שמשון  אליצור

 17:00 . 18:00 גדרה מכבי - בילויים גדרה מכבי
 17:00 . 18:00 גדרות הפועל - ברנר הפועל
 17:00 . 17:00 שורק נחל אליצור - נופים טוביה.ב הפועל

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 17:00 . 17:00 שורק נחל אליצור - בתיה מזכרת הפועל
 17:00 . 17:00 נופים טוביה.ב הפועל - גדרות הפועל
 18:00 . 17:00 ברנר הפועל - גדרה מכבי

 18:00 . 17:00 בילויים גדרה מכבי - יבנה יהונתן אליצור
 18:30 . 17:00 יבנה שמשון  אליצור - רחובות מכבי

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:00 . 18:30 בתיה מזכרת הפועל - יבנה שמשון  אליצור
 17:00 . 18:00 רחובות מכבי - בילויים גדרה מכבי

 17:00 . 18:00 יבנה יהונתן אליצור - ברנר הפועל
 17:00 . 17:00 גדרה מכבי - נופים טוביה.ב הפועל
 17:00 . 17:00 גדרות הפועל - שורק נחל אליצור

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 17:00 . 17:00 גדרות הפועל - בתיה מזכרת הפועל
 17:00 . 17:00 שורק נחל אליצור - גדרה מכבי

 17:00 . 17:00 נופים טוביה.ב הפועל - יבנה יהונתן אליצור
 18:00 . 17:00 ברנר הפועל - רחובות מכבי

 18:00 . 18:30 בילויים גדרה מכבי - יבנה שמשון  אליצור
 שעה 10/04/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 17:00 . 18:00 בתיה רתמזכ הפועל - בילויים גדרה מכבי
 18:30 . 18:00 יבנה שמשון  אליצור - ברנר הפועל
 17:00 . 17:00 רחובות מכבי - נופים טוביה.ב הפועל
 17:00 . 17:00 יבנה יהונתן אליצור - שורק נחל אליצור
 17:00 . 17:00 גדרה מכבי - גדרות הפועל
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 שעה 24/04/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 17:00 גדרה מכבי - בתיה מזכרת הפועל
 17:00 . 17:00 גדרות הפועל - יבנה יהונתן אליצור

 17:00 . 17:00 שורק נחל אליצור - רחובות מכבי
 17:00 . 18:30 נופים טוביה.ב הפועל - יבנה שמשון  אליצור

 18:00 . 18:00 ברנר הפועל - בילויים גדרה מכבי
 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 18:00 בתיה מזכרת הפועל - ברנר הפועל
 18:00 . 17:00 בילויים גדרה מכבי - נופים טוביה.ב הפועל
 18:30 . 17:00 יבנה שמשון  אליצור - שורק נחל אליצור
 17:00 . 17:00 רחובות מכבי - גדרות הפועל
 17:00 . 17:00 יבנה יהונתן אליצור - גדרה מכבי

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 17:00 . 17:00 יבנה יהונתן אליצור - בתיה מזכרת הפועל
 17:00 . 17:00 גדרה מכבי - רחובות מכבי

 17:00 . 18:30 גדרות הפועל - יבנה שמשון  אליצור
 17:00 . 18:00 שורק נחל אליצור - בילויים גדרה מכבי

 17:00 . 18:00 נופים טוביה.ב הפועל - ברנר הפועל
 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור

 17:00 . 17:00 בתיה מזכרת הפועל - נופים טוביה.ב הפועל
 18:00 . 17:00 ברנר פועלה - שורק נחל אליצור
 18:00 . 17:00 בילויים גדרה מכבי - גדרות הפועל
 18:30 . 17:00 יבנה שמשון  אליצור - גדרה מכבי

 17:00 . 17:00 רחובות מכבי - יבנה יהונתן אליצור
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 אשדוד -'א סל קט 577 ליגה
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 18:30 . 17:30 אשדוד מכבי - מלאכי קרית הפועל
 17:30 . 17:30 אשדוד הפועל - יבנה חבל אליצור
 18:00 . 18:00 יבנה גן הפועל - יבנהסביונים גן הפועל
 18:00 . 17:00 אשדוד ביתר - אשדוד אליצור

 18:30 . 18:30 יבנה גן מכבי - היובל אשדוד מכבי
 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 31/10/17 ישישל יום - 2  מחזור

 18:30 . 18:30 יבנה גן מכבי - אשדוד מכבי
 18:30 . 18:00 היובל אשדוד מכבי - אשדוד ביתר

 17:00 . 18:00 אשדוד אליצור - יבנה גן הפועל
 18:00 . 17:30 יבנהסביונים גן הפועל - אשדוד הפועל
 17:30 . 17:30 יבנה חבל ראליצו - מלאכי קרית הפועל

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 18:30 . 17:30 אשדוד מכבי - יבנה חבל אליצור
 17:30 . 18:00 מלאכי קרית הפועל - יבנהסביונים גן הפועל
 17:30 . 17:00 אשדוד הפועל - אשדוד אליצור

 18:00 . 18:30 יבנה גן פועלה - היובל אשדוד מכבי
 18:00 . 18:30 אשדוד ביתר - יבנה גן מכבי

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 18:00 . 18:30 אשדוד ביתר - אשדוד מכבי
 18:30 . 18:00 יבנה גן מכבי - יבנה גן הפועל
 18:30 . 17:30 היובל אשדוד מכבי - אשדוד הפועל
 17:00 . 17:30 אשדוד אליצור - מלאכי קרית הפועל
 18:00 . 17:30 יבנהסביונים גן הפועל - יבנה חבל אליצור

 שעה 10/04/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 18:30 . 18:00 אשדוד מכבי - יבנהסביונים גן הפועל
 17:30 . 17:00 יבנה חבל אליצור - אשדוד אליצור

 17:30 . 18:30 מלאכי קרית הפועל - היובל אשדוד מכבי
 17:30 . 18:30 אשדוד הפועל - יבנה גן מכבי
 18:00 . 18:00 יבנה גן הפועל - אשדוד ביתר
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 שעה 24/04/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 18:00 . 18:30 יבנה גן הפועל - אשדוד מכבי
 18:00 . 17:30 אשדוד ביתר - אשדוד הפועל
 18:30 . 17:30 יבנה גן מכבי - מלאכי קרית הפועל
 18:30 . 17:30 היובל אשדוד מכבי - יבנה חבל אליצור
 17:00 . 18:00 אשדוד אליצור - יבנהסביונים גן הפועל

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 18:30 . 17:00 אשדוד מכבי - אשדוד אליצור
 18:00 . 18:30 יבנהסביונים גן הפועל - היובל אשדוד מכבי
 17:30 . 18:30 יבנה חבל אליצור - יבנה גן מכבי
 17:30 . 18:00 מלאכי קרית הפועל - אשדוד ביתר

 17:30 . 18:00 אשדוד הפועל - יבנה גן הפועל
 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 17:30 . 18:30 אשדוד הפועל - אשדוד מכבי
 18:00 . 17:30 יבנה גן הפועל - מלאכי קרית הפועל
 18:00 . 17:30 אשדוד ביתר - יבנה חבל אליצור
 18:30 . 18:00 יבנה גן מכבי - יבנהסביונים גן הפועל
 18:30 . 17:00 היובל אשדוד מכבי - אשדוד אליצור

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור

 18:30 . 18:30 אשדוד מכבי - היובל אשדוד מכבי
 17:00 . 18:30 אשדוד אליצור - יבנה גן מכבי
 18:00 . 18:00 יבנהסביונים גן הפועל - אשדוד ביתר

 17:30 . 18:00 יבנה חבל יצוראל - יבנה גן הפועל
 17:30 . 17:30 מלאכי קרית הפועל - אשדוד הפועל
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 א דרום -א סל קט 578 ליגה
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 17:00 רגבים טוביה.ב הפועל - לכיש הפועל
 18:30 . 17:00 כוכב אשקלון. ס.א - טוביה באר הפועל

 17:00 . 17:00 אשקלון. ס.א - ניצן אשקלון ס.א
 18:30 . 17:30 שפיר  אליצור - צפית יואב הפועל
 18:00 . 18:30 איתו אשקלון אליצור - חרוב אשדוד מכבי

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 18:00 . 17:00 איתו אשקלון אליצור - רגבים טוביה.ב הפועל
 18:30 . 18:30 חרוב אשדוד מכבי - שפיר  אליצור

 17:30 . 17:00 צפית יואב הפועל - אשקלון. ס.א
 17:00 . 18:30 ניצן אשקלון ס.א - כוכב אשקלון. ס.א

 17:00 . 17:00 טוביה באר הפועל - לכיש הפועל
 שעה 06/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:00 . 17:00 רגבים טוביה.ב הפועל - טוביה באר הפועל
 17:00 . 17:00 לכיש הפועל - ניצן אשקלון ס.א

 18:30 . 17:30 כוכב אשקלון. ס.א - צפית יואב הפועל
 17:00 . 18:30 אשקלון. ס.א - חרוב אשדוד מכבי

 18:30 . 18:00 שפיר  אליצור - איתו אשקלון אליצור
 שעה 20/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 18:30 . 17:00 שפיר  אליצור - רגבים טוביה.ב הפועל
 18:00 . 17:00 איתו אשקלון אליצור - אשקלון. ס.א
 18:30 . 18:30 חרוב אשדוד מכבי - כוכב אשקלון. ס.א

 17:30 . 17:00 צפית יואב הפועל - לכיש הפועל
 17:00 . 17:00 ניצן אשקלון ס.א - טוביה באר הפועל

 שעה 10/04/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 17:00 . 17:00 רגבים טוביה.ב הפועל - ניצן אשקלון ס.א
 17:00 . 17:30 טוביה באר הפועל - צפית יואב הפועל
 17:00 . 18:30 לכיש ועלהפ - חרוב אשדוד מכבי

 18:30 . 18:00 כוכב אשקלון. ס.א - איתו אשקלון אליצור
 17:00 . 18:30 אשקלון. ס.א - שפיר  אליצור
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 שעה 24/04/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 17:00 אשקלון. ס.א - רגבים טוביה.ב הפועל
 18:30 . 18:30 שפיר  אליצור - בכוכ אשקלון. ס.א

 18:00 . 17:00 איתו אשקלון אליצור - לכיש הפועל
 18:30 . 17:00 חרוב אשדוד מכבי - טוביה באר הפועל

 17:30 . 17:00 צפית יואב הפועל - ניצן אשקלון ס.א
 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 17:30 רגבים טוביה.ב הפועל - צפית יואב הפועל
 17:00 . 18:30 ניצן אשקלון ס.א - חרוב אשדוד מכבי

 17:00 . 18:00 טוביה באר הפועל - איתו אשקלון אליצור
 17:00 . 18:30 לכיש הפועל - שפיר  אליצור

 18:30 . 17:00 כוכב אשקלון. ס.א - אשקלון. ס.א
 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 18:30 . 17:00 כוכב אשקלון. ס.א - רגבים טוביה.ב הפועל
 17:00 . 17:00 אשקלון. ס.א - לכיש הפועל
 18:30 . 17:00 שפיר  אליצור - טוביה באר הפועל

 18:00 . 17:00 איתו אשקלון אליצור - ניצן אשקלון ס.א
 18:30 . 17:30 חרוב אשדוד בימכ - צפית יואב הפועל

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור

 17:00 . 18:30 רגבים טוביה.ב הפועל - חרוב אשדוד מכבי
 17:30 . 18:00 צפית יואב הפועל - איתו אשקלון אליצור
 17:00 . 18:30 ניצן אשקלון ס.א - שפיר  אליצור

 17:00 . 17:00 טוביה באר הפועל - קלוןאש. ס.א
 17:00 . 18:30 לכיש הפועל - כוכב אשקלון. ס.א
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 ב דרום-א סל קט 579 ליגה
 שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 18:30 . 18:30 להבים הפועל - אופקים הפועל
 17:30 . 18:00 שדרות מכבי - רהט  הפועל
 18:30 . 17:30 אשכול הפועל - מרחבים/מבועים הפועל
 17:00 . 17:30 גת קרית מכבי - הנגב שער הפועל

 שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 18:30 . 17:00 אשכול הפועל - גת קרית מכבי
 17:30 . 17:30 מרחבים/מבועים הפועל - שדרות מכבי

 18:00 . 18:30 רהט  הפועל - להבים הפועל
 18:30 . 17:30 אופקים הפועל - הנגב שער הפועל

 שעה 30/01/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:00 . 18:30 גת קרית מכבי - אופקים הפועל
 17:30 . 18:00 הנגב שער הפועל - רהט  הפועל
 18:30 . 17:30 להבים הפועל - מרחבים/מבועים הפועל
 17:30 . 18:30 שדרות מכבי - אשכול הפועל

 שעה 06/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 17:30 . 17:00 שדרות מכבי - גת קרית מכבי
 18:30 . 18:30 אשכול הפועל - להבים הפועל
 17:30 . 17:30 מרחבים/מבועים הפועל - הנגב שער הפועל
 18:00 . 18:30 רהט  הפועל - אופקים הפועל

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 17:00 . 18:00 גת קרית מכבי - רהט  הפועל
 18:30 . 17:30 אופקים הפועל - מרחבים/מבועים הפועל
 17:30 . 18:30 הנגב שער הפועל - אשכול הפועל
 18:30 . 17:30 להבים הפועל - שדרות מכבי

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 18:30 . 17:00 להבים הפועל - גת קרית מכבי
 17:30 . 17:30 שדרות מכבי - הנגב שער הפועל
 18:30 . 18:30 אשכול הפועל - אופקים הפועל
 17:30 . 18:00 מרחבים/מבועים הפועל - הטר  הפועל

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 17:30 גת קרית מכבי - מרחבים/מבועים הפועל
 18:00 . 18:30 רהט  הפועל - אשכול הפועל
 18:30 . 17:30 אופקים הפועל - שדרות מכבי

 17:30 . 18:30 הנגב שער ועלהפ - להבים הפועל
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 579סבוב שלישי: ליגה קט סל א' דרום ב', 
   

 (5-1בית עליון )מקומות 
 

 10/04/18: יום שלישי 15מחזור 
 חופשית – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 24/04/18: יום שלישי 16מחזור 

 חופשית – 5מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 08/05/18: יום שלישי 17חזור מ

 חופשית – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 

 
 22/05/18: יום שלישי 18מחזור 

 חופשית – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 

 
 29/05/18: יום שלישי 19מחזור 

 חופשית – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 1מקום 

 
 

 (9-6בית תחתון )מקומות 
 

 15/05/18: יום שלישי 18מחזור  10/04/18: יום שלישי 15מחזור 
 חופשית – 6מקום 
 8מקום  – 7מקום 

 
 22/05/18: יום שלישי 19מחזור 24/04/18: יום שלישי 16מחזור 

 8מקום  –חופשית 
 7מקום  – 6מקום 

 

 29/05/18: יום שלישי 20מחזור 08/05/18: יום שלישי 17מחזור 
 יתחופש – 7מקום 

 6מקום  – 8מקום                                                         
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 נגב-'א סל קט 580 ליגה
 שעה 06/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 17/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 (06/12/17) 17:00 אילת הפועל - ש"ב/שבע באר הפועל
 18:00 . 18:00 מיתר הפועל - שמעון בני הפועל
 18:30 . 18:30 חברון הר אליצור - דביר חברון הר אליצור

 18:30 . 17:00 עומר הפועל - דימונה מכבי
 18:30 . 18:00 הנגב רמת הפועל - ירוחם מכבי

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 31/10/17 שלישי יום - 2  מחזור

 18:30 . 18:00 הנגב רמת הפועל - מיתר הפועל
 18:00 . 18:30 ירוחם מכבי - עומר הפועל
 17:00 . 18:30 דימונה מכבי - חברון הר אליצור
 18:30 . 17:00 דביר חברון הר אליצור - ש"ב/שבע באר הפועל
 17:00 (26/04/18.                          ) 17:00 אילת הפועל - שמעון בני הפועל

 שעה 06/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 07/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:00 (03/05/18)    (       04/01/18) 17:00 אילת הפועל - מיתר הפועל
 18:00 . 18:30 שמעון בני הפועל - דביר חברון הר אליצור

 17:00 . 17:00 ש"ב/שבע באר הפועל - דימונה מכבי
 18:30 . 18:00 חברון הר אליצור - ירוחם מכבי

 18:30 . 18:30 עומר הפועל - הנגב רמת ועלהפ
 שעה 20/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 21/11/17 שלישי יום - 4  מחזור

 18:30 . 18:00 עומר הפועל - מיתר הפועל
 18:30 . 18:30 הנגב רמת הפועל - חברון הר אליצור
 18:00 . 17:00 ירוחם מכבי - ש"ב/שבע באר הפועל
 17:00 . 18:00 דימונה מכבי - וןשמע בני הפועל
 17:00 . 17:00 דביר חברון הר אליצור - אילת הפועל

 שעה 10/04/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 28/11/17 שלישי יום - 5  מחזור

 18:00 . 18:30 מיתר הפועל - דביר חברון הר אליצור
 17:00 (01/02/18)    (       19/10/17) 17:00 אילת הפועל - דימונה מכבי
 18:00 . 18:00 שמעון בני הפועל - ירוחם מכבי

 17:00 . 18:30 ש"ב/שבע באר הפועל - הנגב רמת הפועל
 18:30 . 18:30 חברון הר אליצור - עומר הפועל
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 שעה 24/04/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 12/12/17 שלישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 17:00 אילת הפועל - ירוחם מכבי
 18:30 . 18:00 חברון הר אליצור - מיתר הפועל
 18:30 . 17:00 עומר הפועל - ש"ב/שבע באר הפועל
 18:30 . 18:00 הנגב רמת הפועל - שמעון בני הפועל
 17:00 . 18:30 דימונה מכבי - דביר חברון הר אליצור

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 26/12/17 שלישי יום - 7  מחזור

 18:00 . 17:00 מיתר הפועל - דימונה מכבי
 18:30 . 18:00 דביר חברון הר אליצור - ירוחם מכבי

 17:00 . 17:00 אילת הפועל - הנגב רמת הפועל
 18:00 . 18:30 שמעון בני הפועל - עומר הפועל
 17:00 . 18:30 ש"ב/שבע באר הפועל - חברון הר אליצור

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 09/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 17:00 (15/02/18)    (        02/11/17) 17:00 אילת הפועל - עומר הפועל
 17:00 . 18:00 ש"ב/שבע באר הפועל - מיתר הפועל
 18:30 . 18:00 חברון הר אליצור - שמעון בני הפועל
 18:30 . 18:30 הנגב רמת הפועל - דביר חברון הר אליצור

 18:00 . 17:00 ירוחם מכבי - דימונה מכבי
 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 23/01/18 שלישי יום - 9  מחזור

 18:00 . 18:00 מיתר הפועל - ירוחם מכבי
 17:00 . 18:30 דימונה מכבי - הנגב רמת הפועל
 18:30 . 18:30 דביר חברון הר אליצור - עומר הפועל
 17:00 . 17:00 אילת הפועל - חברון הר ראליצו

 18:00 . 17:00 שמעון בני הפועל - ש"ב/שבע באר הפועל
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 צפון-'ב סל קט 651 ליגה
 שעה 05/01/18 שישי יום - 6  מחזור שעה 27/10/17 שישי יום - 1  מחזור

 17:30 (09/01/18)   .                        16:30 הגלבוע הרי.מ.ג הפועל - מולדת גלבוע הפועל
 16:30 . 16:30 דדו  גלבוע הפועל - חרוד גלבוע הפועל
 16:30 . 16:30 השיטה גלבוע הפועל - נר גן  גלבוע הפועל

 שעה 19/01/18 שישי יום - 7  מחזור שעה 10/11/17 שישי יום - 2  מחזור

 16:30 (14/11/17) 17:30 השיטה גלבוע הפועל - הגלבוע הרי.מ.ג הפועל
 16:30 . 16:30 נר גן  גלבוע הפועל - דדו  גלבוע הפועל
 16:30 . 16:30 חרוד גלבוע הפועל - מולדת גלבוע הפועל

 שעה 02/02/18 שישי יום - 8  מחזור שעה 17/11/17 שישי יום - 3  מחזור

 17:30 (06/02/18.                          ) 16:30 הגלבוע הרי.מ.ג הפועל - חרוד גלבוע הפועל
 16:30 . 16:30 מולדת גלבוע הפועל - נר גן  גלבוע הפועל
 16:30 . 16:30 דדו  גלבוע הפועל - השיטה גלבוע הפועל

 שעה 09/02/18 שישי יום - 9  מחזור שעה 08/12/17 שישי יום - 4  מחזור

 16:30 (12/12/17) 17:30 דדו  גלבוע הפועל - הגלבוע הרי.מ.ג הפועל
 16:30 . 16:30 השיטה גלבוע הפועל - מולדת עגלבו הפועל
 17:30 . 16:30 נר גן  גלבוע הפועל - חרוד גלבוע הפועל

 שעה 16/02/18 שישי יום - 10 מחזור שעה 29/12/17 שישי יום - 5  מחזור

 17:30 (20/02/18.                          ) 16:30 הגלבוע הרי.מ.ג הפועל - נר גן  גלבוע הפועל
 16:30 . 16:30 חרוד גלבוע הפועל - השיטה גלבוע הפועל
 16:30 . 16:30 מולדת גלבוע הפועל - דדו  גלבוע הפועל

 שעה 04/05/18 שישי יום - 16 מחזור שעה 23/02/18 שישי יום - 11 מחזור

 16:30 . 16:30 השיטה גלבוע הפועל - נר גן  גלבוע הפועל
 16:30 . 16:00 דדו  גלבוע הפועל - חרוד גלבוע הפועל
 17:30 (08/05/18.                          ) 16:30 הגלבוע הרי.מ.ג הפועל - מולדת גלבוע הפועל

 שעה 11/05/18 שישי יום - 17 מחזור שעה 27/02/18 שלישי יום - 12 מחזור

 16:30 . 17:30 השיטה גלבוע הפועל - הגלבוע הרי.מ.ג הפועל
 16:30 . 17:00 נר גן  גלבוע פועלה - דדו  גלבוע הפועל
 16:30 . 17:00 חרוד גלבוע הפועל - מולדת גלבוע הפועל
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 שעה 18/05/18 שישי יום - 18 מחזור שעה 09/03/18 שישי יום - 13 מחזור

 16:30 . 16:30 דדו  גלבוע הפועל - השיטה גלבוע הפועל
 16:30 . 16:30 מולדת גלבוע הפועל - נר גן  גלבוע הפועל
 17:30 (22/05/18.                          ) 16:30 הגלבוע הרי.מ.ג הפועל - חרוד גלבוע הפועל

 שעה 25/05/18 שישי יום - 19 מחזור שעה 16/03/18 שישי יום - 14 מחזור

 16:30 (20/03/18) 17:30 דדו  גלבוע הפועל - הגלבוע הרי.מ.ג הפועל
 16:30 . 16:30 נר גן  ועגלב הפועל - חרוד גלבוע הפועל
 16:30 . 16:30 השיטה גלבוע הפועל - מולדת גלבוע הפועל

 שעה 01/06/18 שישי יום - 20 מחזור שעה 20/04/18 שישי יום - 15 מחזור

 16:30 . 16:30 מולדת גלבוע הפועל - דדו  גלבוע הפועל
 16:30 . 16:30 חרוד גלבוע הפועל - השיטה גלבוע הפועל
 17:30 . 16:30 הגלבוע הרי.מ.ג הפועל - נר גן  לבועג הפועל
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 עמקים- ב סל קט 652 ליגה
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 17:30 טבעון קרית הפועל - יפעת יזרעאל הפועל
 10:30 (17/02/18)           (28/10/17) 10:30 ישי רמת טבעון הפועל - טבעון מרנין הפועל
 16:30 (16/02/18)   (        27/10/17) 16:30 שמשית יזרעאל הפועל - צעירים שמשית הפועל
 17:00 . 17:30 מגידו. א.מ הפועל - הושעיה יזרעאל  הפועל
 17:00 (28/10/17) 16:30 יקנעם הפועל - גורן יזרעאל הפועל

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 11 מחזור עהש 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

 17:00 . 17:00 יקנעם הפועל - טבעון קרית הפועל
 17:00 (10/11/17) 16:00 גורן יזרעאל הפועל - מגידו. א.מ הפועל
 17:30 . 17:00 הושעיה יזרעאל  הפועל - שמשית יזרעאל הפועל
 17:00 (11/11/17) 10:30 צעירים שמשית הפועל - ישי רמת טבעון הפועל
 17:00 . 17:30 טבעון מרנין הפועל - יפעת יזרעאל הפועל

 שעה 13/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:00 (18/11/17) 10:30 טבעון קרית הפועל - טבעון מרנין הפועל
 17:30 (17/11/17) 16:30 יפעת יזרעאל הפועל - צעירים שמשית הפועל
 17:00 . 17:30 ישי רמת טבעון הפועל - הושעיה יזרעאל  הפועל
 16:30 (16/03/18)         (  18/11/17) 16:30 שמשית יזרעאל הפועל - גורן יזרעאל הפועל
 16:00 (16/03/18.                          ) 17:00 מגידו. א.מ הפועל - יקנעם הפועל

 שעה 17/04/18 שלישי יום - 13 מחזור עהש 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

 16:00 (20/04/18.                          ) 17:00 מגידו. א.מ הפועל - טבעון קרית הפועל
 16:00 (08/12/17) 16:30 יקנעם הפועל - שמשית יזרעאל הפועל
 16:30 (21/04/18)          (  09/12/17) 10:30 גורן יזרעאל הפועל - ישי רמת טבעון הפועל
 16:00 . 17:30 הושעיה יזרעאל  הפועל - יפעת יזרעאל הפועל
 16:30 (20/04/18)    (        09/12/17) 10:30 צעירים שמשית הפועל - טבעון מרנין הפועל

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 17:00 (29/12/17) 16:30 עוןטב קרית הפועל - צעירים שמשית הפועל
 17:00 . 17:30 טבעון מרנין הפועל - הושעיה יזרעאל  הפועל
 17:30 (30/12/17) 16:30 יפעת יזרעאל הפועל - גורן יזרעאל הפועל
 10:30 (05/05/18.                          ) 17:00 ישי רמת טבעון הפועל - יקנעם הפועל
 16:30 (04/05/18)    (       29/12/17) 16:00 שמשית יזרעאל הפועל - מגידו. א.מ הפועל
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 שעה 08/05/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

 16:30 (11/05/18.                          ) 17:00 שמשית יזרעאל הפועל - טבעון קרית הפועל
 16:00 (11/05/18)    (       06/01/18) 10:30 דומגי. א.מ הפועל - ישי רמת טבעון הפועל
 17:00 . 17:30 יקנעם הפועל - יפעת יזרעאל הפועל
 16:30 (12/05/18)     (      06/01/18) 10:30 גורן יזרעאל הפועל - טבעון מרנין הפועל
 17:30 . 17:00 הושעיה יזרעאל  הפועל - צעירים שמשית הפועל

 שעה 15/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 17:30 טבעון קרית הפועל - הושעיה יזרעאל  הפועל
 16:30 (18/05/18)    (       20/01/18) 16:30 צעירים שמשית הפועל - גורן יזרעאל הפועל
 10:30 (19/05/18.                          ) 17:00 טבעון מרנין הפועל - יקנעם הפועל
 17:30 (19/01/18) 16:00 יפעת יזרעאל הפועל - מגידו. א.מ הפועל
 10:30 (19/05/18)   (        19/01/18) 16:30 ישי רמת טבעון הפועל - שמשית יזרעאל הפועל

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 10:30 (26/05/18.                          ) 17:00 ישי רמת בעוןט הפועל - טבעון קרית הפועל
 16:30 (25/05/18.                          ) 17:30 שמשית יזרעאל הפועל - יפעת יזרעאל הפועל
 16:00 (25/05/18)           (03/02/18) 10:30 מגידו. א.מ הפועל - טבעון מרנין הפועל
 17:00 (02/02/18) 16:30 יקנעם הפועל - צעירים שמשית הפועל
 17:00 . 17:30 גורן יזרעאל הפועל - הושעיה יזרעאל  הפועל

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 09/02/18 שישי יום - 9  מחזור

 17:00 (10/02/18) 16:30 טבעון קרית הפועל - גורן יזרעאל הפועל
 17:30 (06/02/18) 17:00 הושעיה יזרעאל  הפועל - יקנעם הפועל
 16:30 . 16:00 צעירים שמשית הפועל - מגידו. א.מ הפועל
 10:30 . 16:30 טבעון מרנין הפועל - שמשית יזרעאל הפועל
 17:30 (10/02/18) 10:30 יפעת יזרעאל הפועל - ישי רמת טבעון הפועל
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 מפרץ-ב סל קט 653 ליגה
 שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 17:00 שלום אתא קרית אליצור - מוצקין קרית מכבי
 18:30 . 18:30 נופית זבולון הפועל - אתא קרית אליצור
 16:00 (03/02/18.                          ) 17:30 חיים קרית מכבי - ורדים כפר עצמה
 10:30 (03/02/18.                          ) 18:30 מרנין בעוןט הפועל - איגלס חיים קרית מכבי

 שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

 16:00 (10/02/18)      (     11/11/17) 10:30 חיים קרית מכבי - מרנין טבעון הפועל
 17:30 . 18:30 ורדים כפר עצמה - נופית זבולון הפועל
 18:30 . 17:00 אתא קרית אליצור - שלום אתא קרית אליצור

 16:00 (09/02/18.                          ) 18:30 מוצקין קרית מכבי - איגלס חיים קרית מכבי
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 10:30 (17/02/18)     (      17/11/17) 16:30 מרנין טבעון הפועל - מוצקין קרית מכבי
 18:30 . 18:30 איגלס חיים קרית מכבי - אתא קרית אליצור
 17:00 . 17:30 שלום אתא קרית אליצור - ורדים כפר עצמה
 18:30 (18/11/17) 16:00 נופית זבולון הפועל - חיים קרית מכבי

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

 18:30 (09/12/17) 10:30 נופית זבולון הפועל - מרנין טבעון הפועל
 17:00 . 17:00 חיים קרית מכבי - שלום אתא קרית אליצור

 17:30 . 18:30 ורדים כפר עצמה - איגלס חיים קרית מכבי
 18:30 . 17:00 אתא קרית אליצור - מוצקין קרית מכבי

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 17:00 . 18:30 מרנין טבעון הפועל - אתא קרית אליצור
 17:00 . 17:30 מוצקין קרית מכבי - ורדים כפר עצמה
 18:30 (30/12/17) 16:00 איגלס חיים קרית מכבי - חיים קרית מכבי

 17:00 . 18:30 שלום אתא קרית אליצור - נופית זבולון הפועל
 שעה 13/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 17:00 שלום אתא קרית אליצור - מרנין טבעון הפועל
 18:30 . 18:30 נופית זבולון הפועל - איגלס חיים קרית מכבי
 16:00 (17/03/18)        (   05/01/18) 16:30 חיים קרית מכבי - מוצקין קרית מכבי

 17:30 . 18:30 ורדים כפר עצמה - אתא קרית אליצור
 שעה 20/03/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

 10:30 (24/03/18.                          ) 17:30 מרנין טבעון הפועל - ורדים כפר עצמה
 18:30 . 17:00 אתא תקרי אליצור - חיים קרית מכבי

 17:30 . 18:30 מוצקין קרית מכבי - נופית זבולון הפועל
 18:30 . 17:00 איגל חיים קרית מכבי - שלום אתא קרית אליצור
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 653סבוב שלישי: ליגה קט סל ב' מפרץ, 
   

 (5-1בית עליון )מקומות 
 

 24/04/18: יום שלישי 15מחזור 
 חופשית – 1מקום 
 5ום מק – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 08/05/18: יום שלישי 16מחזור 

 חופשית – 5מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 15/05/18: יום שלישי 17מחזור 

 חופשית – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 

 
 22/05/18: יום שלישי 18מחזור 

 חופשית – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 

 
 29/05/18: יום שלישי 19מחזור 

 חופשית – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 1מקום 

 
 

 (9-6בית תחתון )מקומות 
 

 15/05/18: יום שלישי 18מחזור  24/04/18: יום שלישי 15מחזור 
 חופשי – 6מקום 
 8מקום  – 7מקום 

 
 22/05/18: יום שלישי 19מחזור 01/5/18: יום שלישי 16מחזור 

 8מקום  – חופשי
 7מקום  – 6מקום 

 

 29/05/18: יום שלישי 20מחזור 08/05/18: יום שלישי 17מחזור 
 חופשי – 7מקום 

 6מקום  – 8מקום                                                                         
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 חיפה-ב סל-קט 654 ליגה
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:30 . 17:00 הכרמל חוף הפועל - נשר הפועל
 18:30 . 17:30 יוזמות  אחוזה ר"בית - מוצקין עירוני מכבי
 17:00 . 17:00 מאייר  אחוזה ר"בית - פריוסנטר  אחוזה ביתר
 17:00 . 18:30 בק חיפה הפועל - אחוזה יפה  ביתר

 17:00 . 17:30 נשר גבעת  הפועל - מירב כרמל.ח הפועל
 שעה 27/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

 17:00 . 17:30 נשר גבעת  הפועל - הכרמל חוף הפועל
 17:30 . 17:00 מירב כרמל.ח הפועל - בק חיפה הפועל

 18:30 . 17:00 אחוזה יפה  ביתר - מאייר  אחוזה ר"בית
 17:00 . 18:30 פריוסנטר  אחוזה ביתר - יוזמות  אחוזה ר"בית

 17:30 . 17:00 מוצקין עירוני מכבי - נשר הפועל
 שעה 13/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:30 . 17:30 הכרמל חוף הפועל - מוצקין עירוני מכבי
 17:00 . 17:00 נשר הפועל - פריוסנטר  אחוזה ביתר
 18:30 . 18:30 יוזמות  אחוזה ר"בית - אחוזה יפה  ביתר

 17:00 . 17:30 מאייר  אחוזה ר"בית - מירב כרמל.ח הפועל
 17:00 . 17:00 בק חיפה הפועל - נשר גבעת  הפועל

 שעה 17/04/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

 16:00 . 17:30 בק החיפ הפועל - הכרמל חוף הפועל
 16:00 . 17:00 נשר גבעת  הפועל - מאייר  אחוזה ר"בית
 16:00 . 18:30 מירב כרמל.ח הפועל - יוזמות  אחוזה ר"בית

 16:00 . 17:00 אחוזה יפה  ביתר - נשר הפועל
 17:00 (16/04/18.                          ) 17:30 פריוסנטר  אחוזה ביתר - מוצקין עירוני מכבי

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 17:30 . 17:00 הכרמל חוף הפועל - פריוסנטר  אחוזה ביתר
 17:30 . 18:30 מוצקין עירוני מכבי - אחוזה יפה  ביתר

 17:00 . 17:30 נשר הפועל - מירב כרמל.ח הפועל
 18:30 . 17:00 יוזמות  אחוזה ר"בית - נשר גבעת  הפועל
 17:00 . 17:00 מאייר  אחוזה ר"בית - בק חיפה הפועל
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 שעה 08/05/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 17:30 מאייר  אחוזה ר"בית - הכרמל חוף הפועל
 17:00 . 18:30 בק חיפה הפועל - יוזמות  אחוזה ר"בית

 17:00 . 17:00 נשר גבעת  הפועל - נשר הפועל
 17:30 . 17:30 מירב כרמל.ח הפועל - מוצקין עירוני מכבי
 18:30 . 17:00 אחוזה יפה  ביתר - פריוסנטר  אחוזה ביתר

 שעה 15/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

 17:30 . 18:30 הכרמל חוף הפועל - אחוזה יפה  ביתר
 17:00 . 17:30 פריוסנטר  אחוזה ביתר - מירב כרמל.ח הפועל
 17:30 . 17:00 מוצקין עירוני מכבי - נשר גבעת  הפועל
 17:00 . 17:00 נשר הפועל - בק חיפה הפועל

 18:30 . 17:00 יוזמות  אחוזה ר"בית - מאייר  אחוזה ר"בית
 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 18:30 . 17:30 יוזמות  אחוזה ר"בית - הכרמל חוף הפועל
 17:00 . 17:00 מאייר  אחוזה ר"בית - נשר הפועל
 17:00 . 17:30 בק חיפה הפועל - מוצקין עירוני מכבי
 17:00 . 17:00 נשר גבעת  הפועל - פריוסנטר  אחוזה ביתר
 17:30 . 18:30 מירב מלכר.ח הפועל - אחוזה יפה  ביתר

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  מחזור

 17:30 . 17:30 הכרמל חוף הפועל - מירב כרמל.ח הפועל
 18:30 . 17:00 אחוזה יפה  ביתר - נשר גבעת  הפועל
 17:00 . 17:00 פריוסנטר  אחוזה ביתר - בק חיפה הפועל

 17:30 . 17:00 מוצקין עירוני מכבי - מאייר  אחוזה ר"בית
 17:00 . 18:30 נשר הפועל - יוזמות  אחוזה ר"בית
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 א שומרון -'ב סל קט 655 ליגה
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 18:00 (27/10/17) 16:00 חנה פרדס מכבי - זכרון  מעגן הפועל
 18:00 . 17:00 בנימינה עדה.ג הפועל - יסריהק מכבי
 17:00 . 17:00 יעקב זכרון מכבי - אהוד יעקב זכרון מכבי

 17:30 . 18:30 מנשה הפועל - עדה.ג/בינימינה הפועל
 17:00 . 17:30 כרכור חנה פרדס מכבי - השלום ת'ג הפועל

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

 17:00 . 18:00 כרכור חנה פרדס מכבי - חנה פרדס מכבי
 17:30 . 17:30 השלום ת'ג הפועל - מנשה הפועל
 18:30 . 17:00 עדה.ג/בינימינה הפועל - יעקב זכרון מכבי

 17:00 . 18:00 אהוד יעקב זכרון מכבי - בנימינה עדה.ג הפועל
 17:00 (10/11/17) 16:00 קיסריה מכבי - זכרון  מעגן הפועל

 שעה 13/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 18:00 . 17:00 חנה פרדס מכבי - קיסריה מכבי
 16:00 (16/03/18.                          ) 17:00 זכרון  מעגן הפועל - אהוד יעקב זכרון מכבי

 18:00 . 18:30 בנימינה העד.ג הפועל - עדה.ג/בינימינה הפועל
 17:00 . 17:30 יעקב זכרון מכבי - השלום ת'ג הפועל
 17:30 . 17:00 מנשה הפועל - כרכור חנה פרדס מכבי

 שעה 17/04/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

 16:00 . 18:00 מנשה הפועל - חנה פרדס מכבי
 16:00 . 17:00 כרכור חנה פרדס מכבי - יעקב זכרון מכבי

 16:00 . 18:00 השלום ת'ג הפועל - בנימינה עדה.ג הפועל
 16:00 (08/12/17) 16:00 עדה.ג/בינימינה הפועל - זכרון  מעגן הפועל
 16:00 . 17:00 אהוד יעקב זכרון מכבי - קיסריה מכבי

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 18:00 . 17:00 חנה פרדס מכבי - אהוד יעקב זכרון מכבי
 17:00 . 18:30 קיסריה מכבי - עדה.ג/בינימינה הפועל
 16:00 (04/05/18.                          ) 17:30 זכרון  מעגן הפועל - השלום ת'ג הפועל
 18:00 . 17:00 בנימינה עדה.ג הפועל - כרכור חנה פרדס מכבי

 17:00 . 17:30 יעקב זכרון מכבי - מנשה הפועל
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 שעה 08/05/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 18:00 יעקב זכרון מכבי - חנה פרדס מכבי
 17:30 . 18:00 מנשה הפועל - בנימינה עדה.ג הפועל
 17:00 (05/01/18) 16:00 כרכור חנה פרדס מכבי - זכרון  מעגן הפועל
 17:30 . 17:00 השלום ת'ג הפועל - קיסריה מכבי
 18:30 . 17:00 עד.ג/בינימינה הפועל - אהוד יעקב זכרון מכבי

 שעה 15/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

 18:00 . 18:30 חנה פרדס מכבי - עדה.ג/בינימינה הפועל
 17:00 . 17:30 אהוד יעקב זכרון מכבי - שלוםה ת'ג הפועל
 17:00 . 17:00 קיסריה מכבי - כרכור חנה פרדס מכבי

 16:00 (18/05/18.                          ) 17:30 זכרון  מעגן הפועל - מנשה הפועל
 18:00 . 17:00 בנימינה עדה.ג הפועל - יעקב זכרון מכבי

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 18:00 . 18:00 בנימינה עדה.ג הפועל - חנה פרדס מכבי
 17:00 (02/02/18) 16:00 יעקב זכרון מכבי - זכרון  מעגן הפועל
 17:30 . 17:00 מנשה הפועל - קיסריה מכבי
 17:00 . 17:00 כרכור חנה פרדס מכבי - אהוד יעקב זכרון מכבי

 17:30 . 18:30 השלום ת'ג הפועל - עדה.ג/ינימינהב הפועל
 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  מחזור

 18:00 . 17:30 חנה פרדס מכבי - השלום ת'ג הפועל
 18:30 . 17:00 עדה.ג/בינימינה הפועל - כרכור חנה פרדס מכבי

 17:00 . 17:30 אהוד יעקב זכרון מכבי - מנשה הפועל
 17:00 . 17:00 קיסריה מכבי - יעקב זכרון מכבי

 16:00 (25/05/18.                          ) 18:00 זכרון  מעגן הפועל - בנימינה עדה.ג הפועל

 

 

 
  



696 

 

 חדרה -'ב סל קט 656 ליגה
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:30 . 17:30 ת'ג הפועל - מזרח החדר מכבי
 10:30 (17/02/18.                          ) 17:30 בורגתא  חפר הפועל - מערב  חדרה מכבי
 16:30 (16/02/18)    (       27/10/17) 16:30 ריאדי בקה מכבי - בקה מכבי

 18:00 . 17:30 ערערה מכבי - חיים גבעת ח"ע הפועל
 18:30 . 17:00 מרכז  חדרה מכבי - יונה כפר ביתר

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

 18:30 . 17:30 מרכז  חדרה מכבי - ת'ג הפועל
 17:00 . 18:00 יונה כפר ביתר - ערערה מכבי
 17:30 (10/11/17) 16:30 חיים גבעת ח"ע הפועל - ריאדי בקה מכבי

 17:00 (11/11/17) 10:30 בקה מכבי - בורגתא  חפר הפועל
 17:30 . 17:30 מערב  חדרה מכבי - מזרח חדרה מכבי

 שעה 13/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:30 . 17:30 ת'ג הפועל - מערב  חדרה מכבי
 17:30 (17/11/17) 16:30 מזרח חדרה מכבי - בקה מכבי
 10:30 (17/03/18.                          ) 17:30 בורגתא  חפר הפועל - חיים גבעת ח"ע עלהפו

 16:30 (16/03/18.                          ) 17:00 ריאדי בקה מכבי - יונה כפר ביתר
 18:00 . 18:30 ערערה מכבי - מרכז  חדרה מכבי

 שעה 17/04/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

 16:00 . 17:30 ערערה מכבי - ת'ג הפועל
 16:00 (08/12/17) 16:30 מרכז  חדרה מכבי - ריאדי בקה מכבי

 16:00 (09/12/17) 10:30 יונה כפר ביתר - בורגתא  חפר הפועל
 16:00 . 17:30 חיים גבעת ח"ע הפועל - מזרח חדרה מכבי
 16:30 (20/04/18.                          ) 17:30 קהב מכבי - מערב  חדרה מכבי

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 17:30 (29/12/17) 16:30 ת'ג הפועל - בקה מכבי
 17:30 . 17:30 מערב  חדרה מכבי - חיים גבעת ח"ע הפועל
 17:30 . 17:00 מזרח חדרה מכבי - יונה כפר ביתר
 10:30 (05/05/18.                          ) 18:30 בורגתא  חפר הפועל - מרכז  חדרה מכבי
 16:30 (04/05/18.                          ) 18:00 ריאדי בקה מכבי - ערערה מכבי

 

 

  



697 

 

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

 17:30 (11/05/18.                          ) 17:30 ריאדי בקה מכבי - ת'ג הפועל
 18:00 (06/01/18) 10:30 ערערה מכבי - בורגתא  חפר הפועל
 18:30 . 17:30 מרכז  חדרה מכבי - מזרח חדרה מכבי
 17:00 . 17:30 יונה כפר ביתר - מערב  חדרה מכבי
 17:30 (05/01/18) 16:30 חיים גבעת ח"ע הפועל - בקה מכבי

 שעה 15/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

 17:30 . 17:30 ת'ג הפועל - חיים גבעת ח"ע הפועל
 16:30 (18/05/18.                          ) 17:00 בקה מכבי - יונה כפר ביתר
 17:30 . 18:30 מערב  חדרה מכבי - מרכז  חדרה מכבי
 17:30 . 18:00 מזרח חדרה מכבי - ערערה מכבי
 10:30 (19/05/18)        (   19/01/18) 16:30 בורגתא  חפר הפועל - ריאדי בקה מכבי

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 10:30 (26/05/18)     .                      17:30 בורגתא  חפר הפועל - ת'ג הפועל
 16:30 (25/05/18.                          ) 17:30 ריאדי בקה מכבי - מזרח חדרה מכבי
 18:00 . 17:30 ערערה מכבי - מערב  חדרה מכבי
 18:30 (02/02/18) 16:30 מרכז  חדרה מכבי - בקה מכבי

 17:00 . 17:30 יונה כפר ביתר - חיים גבעת ח"ע הפועל
 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  רמחזו

 17:30 . 17:00 ת'ג הפועל - יונה כפר ביתר
 17:30 . 18:30 חיים גבעת ח"ע הפועל - מרכז  חדרה מכבי
 17:30 (25/05/18.                          ) 18:00 בקה מכבי - ערערה מכבי
 17:30 (09/02/18) 16:30 מערב  רהחד מכבי - ריאדי בקה מכבי

 17:30 (10/02/18) 10:30 מזרח חדרה מכבי - בורגתא  חפר הפועל
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 'ב שומרון-'ב סל קט 657 ליגה
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 17:30 ס"מתנ יונה כפר ר"בית - אלווחדה בקה מכבי
 16:00 (16/02/18)     (      27/10/17) 16:00 השרון לב הפועל - ויתקין חפר מקע הפועל
 17:00 . 17:00 יצחק בית/ח"ע  הפועל - מזרח נתניה.ע אליצור
 18:30 . 18:30 חפר בת/ח"ע הפועל - אריות/ חפר עמק הפועל

 17:00 . 17:00 צפון נתניה.ע אליצור - תפוז יהודה אבן. ס.מ
 שעה 27/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

 17:00 . 17:00 צפון נתניה.ע אליצור - ס"מתנ יונה כפר ר"בית
 17:00 . 18:30 תפוז יהודה אבן. ס.מ - חפר בת/ח"ע הפועל
 18:30 (10/11/17) 16:00 אריות/ חפר עמק הפועל - יצחק בית/ח"ע  הפועל
 17:00 . 17:00 מזרח נתניה.ע יצוראל - השרון לב הפועל
 17:00 . 17:30 ויתקין חפר עמק הפועל - אלווחדה בקה מכבי

 שעה 13/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:00 (17/11/17) 16:00 "מתנ יונה כפר ר"בית - ויתקין חפר עמק הפועל
 17:30 . 17:00 לווחדהא בקה מכבי - מזרח נתניה.ע אליצור
 16:00 (16/03/18.                          ) 18:30 השרון לב הפועל - אריות/ חפר עמק הפועל

 16:00 (16/03/18.                          ) 17:00 יצחק בית/ח"ע  הפועל - תפוז יהודה אבן. ס.מ
 18:30 . 17:00 חפר בת/ח"ע הפועל - צפון נתניה.ע אליצור

 שעה 17/04/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

 16:00 . 17:00 חפר בת/ח"ע הפועל - ס"מתנ יונה כפר ר"בית
 16:00 . 17:00 צפון נתניה.ע אליצור - יצחק בית/ח"ע  הפועל
 16:00 (08/12/17) 16:00 תפוז יהודה אבן. ס.מ - השרון לב הפועל
 16:00 . 17:30 אריות/ חפר עמק הפועל - וחדהאלו בקה מכבי

 16:00 . 17:00 מזרח נתניה.ע אליצור - ויתקין חפר עמק הפועל
 שעה 01/05/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 17:00 . 17:00 ס"מתנ יונה כפר ר"בית - מזרח נתניה.ע אליצור
 חפר עמק הפועל - אריות/ חפר עמק הפועל
 ויתקי

18:30 (                          .04/05/18) 16:00 

 17:30 . 17:00 אלווחדה בקה מכבי - תפוז יהודה אבן. ס.מ
 17:00 . 17:00 השרון לב הפועל - צפון נתניה.ע אליצור
 16:00 (04/05/18.                          ) 18:30 יצחק בית/ח"ע  הפועל - חפר בת/ח"ע הפועל
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 שעה 08/05/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

 16:00 (11/05/18.                          ) 17:00 יצחק בית/ח"ע  הפועל - ס"מתנ יונה כפר ר"בית
 18:30 (05/01/18) 16:00 חפר בת/ח"ע הפועל - השרון לב הפועל
 17:00 . 17:30 צפון נתניה.ע אליצור - אלווחדה בקה מכבי

 17:00 (05/01/18) 16:00 תפוז יהודה אבן. ס.מ - ויתקין חפר עמק הפועל
 18:30 . 17:00 אריות/ חפר עמק הפועל - מזרח נתניה.ע אליצור

 שעה 15/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 18:30 "מתנ יונה כפר ר"בית - אריות/ חפר עמק הפועל
 17:00 . 17:00 מזרח נתניה.ע אליצור - תפוז יהודה אבן. ס.מ

 17:00 . 17:00 ויתקין חפר עמק הפועל - צפון נתניה.ע אליצור
 17:30 . 18:30 אלווחדה בקה מכבי - חפר בת/ח"ע הפועל
 16:00 (18/05/18)      (     19/01/18) 16:00 השרון לב הפועל - יצחק בית/ח"ע  הפועל

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 16:00 (25/05/18.                          ) 17:00 השרון לב הפועל - ס"מתנ יונה כפר ר"בית
 17:30 (25/05/18.                          ) 17:30 יצחק בית/ח"ע  הפועל - אלווחדה בקה מכבי

 18:30 (02/02/18) 16:00 חפר בת/ח"ע הפועל - ויתקין חפר עמק הפועל
 17:00 . 17:00 צפון נתניה.ע אליצור - מזרח נתניה.ע אליצור
 17:00 . 18:30 תפוז יהודה אבן. ס.מ - אריות/ חפר עמק הפועל

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  מחזור

 17:00 . 17:00 ס"מתנ יונה כפר ר"בית - תפוז יהודה אבן. ס.מ
 18:30 . 17:00 אריות/ חפר עמק הפועל - צפון נתניה.ע אליצור
 17:00 . 18:30 מזרח נתניה.ע אליצור - חפר בת/ח"ע הפועל
 17:00 (09/02/18) 16:00 ויתקין חפר עמק הפועל - יצחק בית/ח"ע  הפועל
 17:30 (09/02/18) 16:00 אלווחדה בקה כבימ - השרון לב הפועל
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 שרון-'ב סל קט 658 ליגה
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 18:30 יהודה אבן. ס.מ - אפרסק סבא כפר הפועל
 10:30 (17/02/18)       .                    18:30 משה.צ השרון.ל הפועל - ברקן סבא כפר הפועל
 17:30 (27/10/17) 16:00 פרדסיה הפועל - מונד מונד תל מכבי
 18:30 . 17:00 קדימה/צורן מכבי - מנשה אלפי מכבי

 17:00 . 17:00 יאיר כוכב אליצור - רותם סבא כפר הפועל
 שעה 27/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

 17:00 . 17:00 יאיר כוכב אליצור - יהודה אבן .ס.מ
 17:00 . 18:30 רותם סבא כפר הפועל - קדימה/צורן מכבי

 17:00 . 17:30 מנשה אלפי מכבי - פרדסיה הפועל
 17:00 (11/11/17) 10:30 מונד מונד תל מכבי - משה.צ השרון.ל הפועל
 סבא כפר הפועל - אפרסק סבא כפר הפועל
 ברקן

18:30 . 18:30 

 שעה 13/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:00 . 18:30 יהודה אבן. ס.מ - ברקן סבא כפר הפועל
 18:30 (17/11/17) 16:00 אפרסק סבא כפר הפועל - מונד מונד תל מכבי
 10:30 (17/03/18)    .                       17:00 משה.צ השרון.ל הפועל - מנשה אלפי מכבי

 17:30 . 17:00 פרדסיה הפועל - רותם סבא כפר הפועל
 18:30 . 17:00 קדימה/צורן מכבי - יאיר כוכב אליצור

 שעה 17/04/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

 16:00 . 17:00 קדימה/צורן מכבי - יהודה אבן. ס.מ
 16:00 . 17:30 יאיר כוכב צוראלי - פרדסיה הפועל
 16:00 (09/12/17) 10:30 רותם סבא כפר הפועל - משה.צ השרון.ל הפועל
 16:00 . 18:30 מנשה אלפי מכבי - אפרסק סבא כפר הפועל
 16:00 (20/04/18.                          ) 18:30 מונד מונד תל מכבי - ברקן סבא כפר הפועל

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 17:00 (29/12/17) 16:00 יהודה אבן. ס.מ - מונד מונד תל מכבי
 18:30 . 17:00 ברקן סבא כפר הפועל - מנשה אלפי מכבי

 18:30 . 17:00 אפרסק סבא כפר הפועל- רותם סבא כפר הפועל
 17:00 . 17:00 משה.צ השרון.ל הפועל - יאיר כוכב אליצור

 17:30 . 18:30 פרדסיה הפועל - קדימה/צורן מכבי
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 שעה 08/05/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

 17:30 . 17:00 פרדסיה הפועל - יהודה אבן. ס.מ
 18:30 (06/01/18) 10:30 קדימה/צורן מכבי - משה.צ השרון.ל הפועל
 17:00 . 18:30 יאיר כוכב אליצור - קאפרס סבא כפר הפועל
 17:00 . 18:30 רותם סבא כפר הפועל - ברקן סבא כפר הפועל
 17:00 (05/01/18) 16:00 מנשה אלפי מכבי - מונד מונד תל מכבי

 שעה 15/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 17:00 יהודה אבן. ס.מ - מנשה אלפי מכבי
 16:00 (18/05/18.                          ) 17:00 מונד מונד תל מכבי - רותם סבא כפר הפועל
 18:30 . 17:00 ברקן סבא כפר הפועל - יאיר כוכב אליצור

 18:30 . 18:30 אפרסק סבא כפר הפועל - קדימה/צורן מכבי
 10:30 (19/05/18)                  .         17:30 משה.צ השרון.ל הפועל - פרדסיה הפועל

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 10:30 (26/05/18.                          ) 17:00 משה.צ השרון.ל הפועל - יהודה אבן. ס.מ
 17:30 . 18:30 פרדסיה הפועל - אפרסק סבא כפר הפועל
 18:30 . 18:30 קדימה/צורן מכבי - ברקן סבא כפר הפועל
 17:00 . 17:00 יאיר כוכב אליצור - מונד מונד תל מכבי
 17:00 . 17:00 רותם סבא כפר הפועל - מנשה אלפי מכבי

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  מחזור

 17:00 . 17:00 יהודה אבן. ס.מ - רותם סבא כפר הפועל
 17:00 . 17:00 מנשה אלפי מכבי - יאיר כוכב אליצור

 16:00 (26/05/18.                          ) 18:30 מונד מונד תל מכבי - קדימה/צורן מכבי
 18:30 . 17:30 ברקן סבא כפר הפועל - פרדסיה הפועל
 18:30 (10/02/18) 10:30 אפרסק סבא כפר הפועל-משה.צ השרון.ל הפועל
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 'א רעננה-'ב סל קט 659 ליגה
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 18:30 יבנה רעננה  אליצור - צורן קדימה מכבי
 17:00 . 17:00 חרוב סבא כפר הפועל - תמר השרון הוד מכבי

 16:00 (16/02/18)                     .      17:00 צפון רעננה מכבי - תות השרון רמת. ס.א
 18:30 . 18:30 שקד סבא כפר הפועל - אחוזה רעננה  מכבי

 17:00 . 17:00 דקל רעננה מכבי - רעננה אליצור
 שעה 27/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

 17:00 . 17:00 דקל רעננה מכבי - יבנה רעננה  אליצור
 17:00 . 18:30 רעננה אליצור - שקד סבא כפר הפועל
 18:30 . 17:00 אחוזה רעננה  מכבי - צפון רעננה מכבי

 17:00 . 17:00 תות השרון רמת. ס.א - חרוב סבא כפר הפועל
 17:00 . 18:30 תמר השרון הוד מכבי - צורן קדימה מכבי

 שעה 13/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:00 . 17:00 יבנה רעננה  אליצור - תמר השרון הוד מכבי
 18:30 . 17:00 צורן קדימה מכבי - תות השרון רמת. ס.א

 17:00 . 18:30 חרוב סבא כפר הפועל - אחוזה רעננה  מכבי
 17:00 . 17:00 צפון רעננה מכבי - רעננה אליצור

 18:30 . 17:00 שקד אסב כפר הפועל - דקל רעננה מכבי
 שעה 17/04/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

 16:00 . 17:00 שקד סבא כפר הפועל - יבנה רעננה  אליצור
 16:00 (08/12/17) 16:00 דקל רעננה מכבי - צפון רעננה מכבי

 16:00 . 17:00 רעננה אליצור - חרוב סבא כפר הפועל
 16:00 . 18:30 אחוזה רעננה  מכבי - צורן דימהק מכבי
 16:00 . 17:00 תות השרון רמת. ס.א - תמר השרון הוד מכבי

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 17:00 . 17:00 יבנה רעננה  אליצור - תות השרון רמת. ס.א
 17:00 . 18:30 תמר וןהשר הוד מכבי - אחוזה רעננה  מכבי

 18:30 . 17:00 צורן קדימה מכבי - רעננה אליצור
 17:00 . 17:00 חרוב סבא כפר הפועל - דקל רעננה מכבי

 16:00 (04/05/18.                          ) 18:30 צפון רעננה מכבי - שקד סבא כפר הפועל

 

 

  



703 

 

 שעה 08/05/18 שלישי וםי - 15 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 17:00 צפון רעננה מכבי - יבנה רעננה  אליצור
 18:30 . 17:00 שקד סבא כפר הפועל - חרוב סבא כפר הפועל
 17:00 . 18:30 דקל רעננה מכבי - צורן קדימה מכבי
 17:00 . 17:00 רעננה אליצור - תמר השרון הוד מכבי

 18:30 . 17:00 אחוזה נהרענ  מכבי - תות השרון רמת. ס.א
 שעה 15/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 18:30 יבנה רעננה  אליצור - אחוזה רעננה  מכבי
 17:00 . 17:00 תות השרון רמת. ס.א - רעננה אליצור

 17:00 . 17:00 תמר השרון הוד מכבי - דקל רעננה מכבי
 18:30 . 18:30 צורן קדימה מכבי - שקד סבא כפר הפועל
 17:00 (19/01/18) 16:00 חרוב סבא כפר הפועל - צפון רעננה מכבי

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 17:00 . 17:00 חרוב סבא כפר הפועל - יבנה רעננה  אליצור
 16:00 (25/05/18.                          ) 18:30 צפון רעננה מכבי - צורן קדימה מכבי
 18:30 . 17:00 שקד סבא כפר הפועל - תמר השרון הוד מכבי

 17:00 . 17:00 דקל רעננה מכבי - תות השרון רמת. ס.א
 17:00 . 18:30 רעננה אליצור - אחוזה רעננה  מכבי

 שעה 29/05/18 שלישי םיו - 18 מחזור שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  מחזור

 17:00 . 17:00 יבנה רעננה  אליצור - רעננה אליצור
 18:30 . 17:00 אחוזה רעננה  מכבי - דקל רעננה מכבי

 17:00 . 18:30 תות השרון רמת. ס.א - שקד סבא כפר הפועל
 17:00 (09/02/18) 16:00 תמר השרון הוד מכבי - צפון רעננה מכבי

 18:30 . 17:00 צורן קדימה מכבי - חרוב סבא כפר הפועל
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 'ב רעננה-' ב סל קט 660 ליגה
 שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 (27/10/17) 16:00 כוכבים ש"רמה.ס.א - מתן מכבי
 17:00 . 17:00 רימון השרון הוד מכבי - תמר השרון רמת. ס.א

 18:30 . 18:30 אריאל רעננה אליצור - תאנה ןהשרו הוד מכבי
 16:30 (02/02/18.                          ) 17:00 השרון חוף הפועל - עירוני רעננה מכבי

 שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

 18:30 . 17:00 אריאל רעננה אליצור - השרון חוף הפועל
 18:30 (10/02/18.                          ) 17:00 תאנה השרון הוד מכבי - רימון השרון הוד מכבי

 17:00 . 17:00 תמר השרון רמת. ס.א - כוכבים ש"רמה.ס.א
 17:00 (09/02/18.                          ) 17:00 מתן מכבי - עירוני רעננה מכבי

 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 16:30 (16/02/18)   (        17/11/17) 16:00 השרון חוף הפועל - מתן מכבי
 17:00 . 17:00 עירוני רעננה מכבי - תמר השרון רמת. ס.א

 17:00 (18/11/17) 18:30 כוכבים ש"רמה.ס.א - תאנה השרון הוד מכבי
 17:00 . 18:30 רימון רוןהש הוד מכבי - אריאל רעננה אליצור

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

 17:00 (08/12/17) 16:30 רימון השרון הוד מכבי - השרון חוף הפועל
 18:30 . 17:00 אריאל רעננה אליצור - כוכבים ש"רמה.ס.א

 18:30 (24/02/18.                          ) 17:00 תאנה השרון הוד מכבי - עירוני רעננה מכבי
 17:00 (08/12/17) 16:00 תמר השרון רמת. ס.א - מתן מכבי

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 17:00 . 17:00 השרון חוף הפועל - תמר השרון רמת. ס.א
 16:00 (02/03/18)     (      30/12/17) 18:30 מתן מכבי - תאנה השרון הוד מכבי

 17:00 . 18:30 עירוני רעננה מכבי - אריאל רעננה אליצור
 17:00 . 17:00 כוכבים ש"רמה.ס.א - רימון השרון הוד מכבי

 שעה 13/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

 17:00 (05/01/18) 16:30 כוכבים ש"רמה.ס.א - השרון חוף הפועל
 17:00 . 17:00 רימון השרון הוד מכבי - עירוני רעננה מכבי
 18:30 . 17:00 אריאל רעננה אליצור - מתן מכבי

 18:30 (17/03/18.                          ) 17:00 תאנה השרון הוד מכבי - תמר השרון רמת. ס.א
 שעה 20/03/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

 16:30 (23/03/18)    (       20/01/18) 18:30 השרון חוף הפועל - תאנה השרון הוד מכבי
 17:00 . 18:30 תמר השרון רמת. ס.א - אריאל רעננה אליצור

 16:00 (23/03/18.                          ) 17:00 מתן מכבי - רימון השרון הוד מכבי
 17:00 . 17:00 עירוני רעננה מכבי - כוכבים ש"רמה.ס.א
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 660סבוב שלישי: ליגה קט סל ב' רעננה ב', 
   

 (5-1בית עליון )מקומות 
 

 24/04/18: יום שלישי 15מחזור 
 חופשית – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 08/05/18: יום שלישי 16מחזור 

 חופשית – 5מקום 
 4מקום  – 1מקום 

 3מקום  – 2קום מ
 

 15/05/18: יום שלישי 17מחזור 
 חופשית – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 

 
 22/05/18: יום שלישי 18מחזור 

 חופשית – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 

 
 29/05/18: יום שלישי 19מחזור 

 חופשית – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 1מקום 

 
 

 (9-6חתון )מקומות בית ת
 

 15/05/18: יום שלישי 18מחזור  24/04/18: יום שלישי 15מחזור 
 חופשי – 6מקום 
 8מקום  – 7מקום 

 
 22/05/18: יום שלישי 19מחזור 01/5/18: יום שלישי 16מחזור 

 8מקום  –חופשי 
 7מקום  – 6מקום 

 

 29/05/18: יום שלישי 20מחזור 08/05/18: יום שלישי 17מחזור 
 חופשי – 7מקום 

 6מקום  – 8מקום                                                                         
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 'א תקוה פתח-'ב סל קט 661 ליגה
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 17:30 אריאל הפועל - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 18:30 . 18:00 אורנית מכבי - מודיעין חבל הפועל
 17:00 . 17:00 אמיר תקוה פתח מכבי - תקוה פתח  מכבי
 18:30 . 18:30 תקוה פתח  הפועל - תקוה.ש אורנית מכבי

 17:00 . 17:00 אהוד ת"פ אליצור - שי עין ראש עירוני
 שעה 27/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

 17:00 . 17:00 אהוד ת"פ אליצור - אריאל הפועל
 17:00 . 18:30 שי עין ראש עירוני - תקוה פתח  הפועל
 18:30 . 17:00 תקוה.ש אורנית מכבי - אמיר תקוה פתח מכבי
 17:00 . 18:30 תקוה פתח  מכבי - אורנית מכבי

 18:00 . 17:30 מודיעין חבל הפועל - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 שעה 13/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:00 . 18:00 אריאל הפועל - מודיעין חבל הפועל
 17:30 . 17:00 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - תקוה פתח  מכבי
 18:30 . 18:30 אורנית מכבי - תקוה.ש אורנית מכבי

 17:00 . 17:00 אמיר תקוה פתח מכבי - שי עין ראש עירוני
 18:30 . 17:00 תקוה פתח  הפועל - אהוד ת"פ אליצור

 שעה 17/04/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

 16:00 . 17:00 תקוה פתח  הפועל - אריאל הפועל
 16:00 . 17:00 אהוד ת"פ אליצור - אמיר תקוה פתח מכבי
 16:00 . 18:30 שי עין ראש עירוני - אורנית מכבי

 16:00 . 17:30 תקוה.ש אורנית מכבי - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 16:00 . 18:00 תקוה פתח  מכבי - מודיעין חבל הפועל

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 17:00 . 17:00 אריאל הפועל - תקוה פתח  מכבי
 18:00 . 18:30 מודיעין חבל הפועל - תקוה.ש אורנית מכבי

 17:30 . 17:00 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - שי עין ראש עירוני
 18:30 . 17:00 אורנית מכבי - אהוד ת"פ אליצור
 17:00 . 18:30 אמיר תקוה פתח מכבי - תקוה פתח  הפועל
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 שעה 08/05/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 17:00 אמיר תקוה פתח מכבי - אריאל הפועל
 18:30 . 18:30 תקוה פתח  הפועל - אורנית מכבי

 17:00 . 17:30 אהוד ת"פ אליצור - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ
 17:00 . 18:00 שי עין ראש עירוני - מודיעין חבל הפועל
 18:30 . 17:00 תקוה.ש אורנית מכבי - תקוה פתח  מכבי

 שעה 15/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 18:30 אריאל הפועל - תקוה.ש אורנית מכבי
 17:00 . 17:00 תקוה פתח  מכבי - שי עין ראש עירוני

 18:00 . 17:00 מודיעין חבל הפועל - אהוד ת"פ אליצור
 17:30 . 18:30 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - תקוה פתח  הפועל
 18:30 . 17:00 אורנית מכבי - אמיר תקוה פתח מכבי

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 18:30 . 17:00 אורנית מכבי - אריאל הפועל
 17:00 . 17:30 אמיר תקוה פתח מכבי - ת"פ עמישב ג"הד ס.מ

 18:30 . 18:00 תקוה פתח  הפועל - מודיעין חבל הפועל
 17:00 . 17:00 אהוד ת"פ אליצור - תקוה פתח  מכבי
 17:00 . 18:30 שי עין ראש עירוני - תקוה.ש אורנית מכבי

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  מחזור

 17:00 . 17:00 אריאל הפועל - שי עין ראש עירוני
 18:30 . 17:00 תקוה.ש אורנית מכבי - ודאה ת"פ אליצור
 17:00 . 18:30 תקוה פתח  מכבי - תקוה פתח  הפועל
 18:00 . 17:00 מודיעין חבל הפועל - אמיר תקוה פתח מכבי
 17:30 . 18:30 ת"פ עמישב ג"הד ס.מ - אורנית מכבי
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 'ב ת"פ' ב סל קט 662 ליגה
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 ורמחז שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 18:30 . 17:00 חן שהם מכבי - מונסון נוה.ס.א
 17:00 . 17:30 תקוה פתח עצמאות מכבי - עתיד אונו.ק עירוני
 17:00 . 17:00 צחי העין ראש עירוני - דן העין ראש עירוני
 17:00 . 17:00 חביב שמואל.ג אליצור - תקוה גני מכבי
 18:30 . 18:00 קפלן ת"פ מכבי - בחצ יהודה אור עלה

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

 18:30 . 18:30 קפלן ת"פ מכבי - חן שהם מכבי
 18:00 . 17:00 חצב יהודה אור עלה - חביב שמואל.ג אליצור
 17:00 . 17:00 תקוה גני מכבי - צחי העין ראש עירוני
 17:00 . 17:00 דן העין ראש עירוני - תקוה פתח עצמאות מכבי

 17:30 (11/11/17) 17:00 עתיד אונו.ק עירוני - מונסון נוה.ס.א
 שעה 13/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 18:30 . 17:30 חן שהם מכבי - עתיד אונו.ק עירוני
 17:00 (17/03/18.                          ) 17:00 מונסון הנו.ס.א - דן העין ראש עירוני
 17:00 . 17:00 תקוה פתח עצמאות מכבי - תקוה גני מכבי
 17:00 . 18:00 צחי העין ראש עירוני - חצב יהודה אור עלה
 17:00 . 18:30 חביב שמואל.ג אליצור - קפלן ת"פ מכבי

 שעה 17/04/18 שלישי יום - 13 רמחזו שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

 16:00 . 18:30 חביב שמואל.ג אליצור - חן שהם מכבי
 16:00 . 17:00 קפלן ת"פ מכבי - צחי העין ראש עירוני
 16:00 . 17:00 חצב יהודה אור עלה - תקוה פתח עצמאות מכבי

 16:00 (09/12/17) 17:00 תקוה גני מכבי - מונסון נוה.ס.א
 16:00 . 17:30 דן העין ראש עירוני - עתיד אונו.ק עירוני

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 18:30 . 17:00 חן שהם מכבי - דן העין ראש עירוני
 17:30 . 17:00 עתיד אונו.ק עירוני - תקוה גני מכבי
 17:00 (05/05/18)                    .       17:00 מונסון נוה.ס.א - חצב יהודה אור עלה
 17:00 . 18:30 תקוה פתח עצמאות מכבי - קפלן ת"פ מכבי

 17:00 . 17:00 צחי העין ראש עירוני - חביב שמואל.ג אליצור
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 שעה 08/05/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 18:30 צחי העין ראש עירוני - חן שהם מכבי
 שמואל.ג אליצור - תקוה פתח עצמאות מכבי
 חביב

17:00 . 17:00 

 18:30 (06/01/18) 17:00 קפלן ת"פ מכבי - מונסון נוה.ס.א
 18:00 . 17:30 חצב יהודה אור עלה - עתיד אונו.ק עירוני
 17:00 . 17:00 תקוה גני מכבי - דן העין ראש עירוני

 שעה 15/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

 18:30 . 17:00 חן שהם מכבי - תקוה גני מכבי
 17:00 . 18:00 דן העין ראש עירוני - חצב יהודה אור עלה
 17:30 . 18:30 עתיד אונו.ק עירוני - קפלן ת"פ מכבי

 17:00 . 17:00 מונסון נוה.ס.א - חביב שמואל.ג אליצור
 17:00 . 17:00 תקוה פתח עצמאות מכבי - צחי ןהעי ראש עירוני

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 17:00 . 18:30 תקוה פתח עצמאות מכבי - חן שהם מכבי
 17:00 (03/02/18) 17:00 צחי העין ראש עירוני - מונסון נוה.ס.א

 17:00 . 17:30 חביב ואלשמ.ג אליצור - עתיד אונו.ק עירוני
 18:30 . 17:00 קפלן ת"פ מכבי - דן העין ראש עירוני
 18:00 . 17:00 חצב יהודה אור עלה - תקוה גני מכבי

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  מחזור

 18:30 . 18:00 חן שהם מכבי - חצב יהודה אור עלה
 17:00 . 18:30 תקוה גני כבימ - קפלן ת"פ מכבי

 17:00 . 17:00 דן העין ראש עירוני - חביב שמואל.ג אליצור
 17:30 . 17:00 עתיד אונו.ק עירוני - צחי העין ראש עירוני
 17:00 (25/05/18.                          ) 17:00 מונסון נוה.ס.א - תקוה פתח עצמאות מכבי
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 דן-'ב סל קט 663 ליגה
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  חזורמ

 17:00 . 17:00 מורן אביב תל מכבי - גן רמת בני עירוני
 17:30 . 17:00 גנים תקווה גני מכבי - אילן שמואל.ג אליצור

 18:30 . 17:00 הדס אביב תל מכבי - יהוד ה.ל.ע
 17:30 . 18:30 אפעל רמת ס.מ - דפנה אביב תל מכבי

 17:00 . 18:30 ים בת מכבי - סביון. ס.א
 שעה 27/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

 17:00 . 17:00 ים בת מכבי - מורן אביב תל מכבי
 18:30 . 17:30 סביון. ס.א - אפעל רמת ס.מ

 18:30 . 18:30 דפנה אביב תל מכבי - הדס אביב תל מכבי
 17:00 . 17:30 יהוד ה.ל.ע - גנים תקווה גני מכבי

 17:00 . 17:00 אילן שמואל.ג אליצור - גן רמת בני עירוני
 שעה 13/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:00 . 17:00 מורן אביב תל מכבי - אילן שמואל.ג אליצור
 17:00 . 17:00 גן רמת בני עירוני - יהוד ה.ל.ע

 17:30 . 18:30 גנים תקווה גני מכבי - דפנה אביב תל מכבי
 18:30 . 18:30 הדס אביב תל מכבי - סביון. ס.א

 17:30 . 17:00 אפעל רמת ס.מ - ים בת מכבי
 שעה 17/04/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

 16:00 . 17:00 אפעל רמת ס.מ - מורן אביב תל מכבי
 16:00 . 18:30 ים בת מכבי - הדס אביב תל מכבי
 16:00 . 17:30 סביון. ס.א - גנים תקווה גני מכבי

 16:00 . 17:00 דפנה אביב תל מכבי - גן רמת בני עירוני
 16:00 . 17:00 יהוד ה.ל.ע - אילן שמואל.ג אליצור

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 14 ורמחז שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 17:00 . 17:00 מורן אביב תל מכבי - יהוד ה.ל.ע
 17:00 . 18:30 אילן שמואל.ג אליצור - דפנה אביב תל מכבי

 17:00 . 18:30 גן רמת בני עירוני - סביון. ס.א
 17:30 . 17:00 גנים תקווה גני מכבי - ים בת מכבי

 18:30 . 17:30 דסה אביב תל מכבי - אפעל רמת ס.מ
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 שעה 08/05/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

 18:30 . 17:00 הדס אביב תל מכבי - מורן אביב תל מכבי
 17:30 . 17:30 אפעל רמת ס.מ - גנים תקווה גני מכבי

 17:00 . 17:00 ים בת מכבי - גן רמת בני עירוני
 18:30 . 17:00 סביון. ס.א - לןאי שמואל.ג אליצור

 18:30 . 17:00 דפנה אביב תל מכבי - יהוד ה.ל.ע
 שעה 15/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 18:30 מורן אביב תל מכבי - דפנה אביב תל מכבי
 17:00 . 18:30 יהוד ה.ל.ע - סביון. ס.א

 17:00 . 17:00 אילן שמואל.ג ראליצו - ים בת מכבי
 17:00 . 17:30 גן רמת בני עירוני - אפעל רמת ס.מ

 17:30 . 18:30 גנים תקווה גני מכבי - הדס אביב תל מכבי
 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 17:30 . 17:00 גנים תקווה גני מכבי - מורן אביב תל מכבי
 18:30 . 17:00 הדס אביב תל מכבי - גן רמת בני עירוני

 17:30 . 17:00 אפעל רמת ס.מ - אילן שמואל.ג אליצור
 17:00 . 17:00 ים בת מכבי - יהוד ה.ל.ע

 18:30 . 18:30 סביון. ס.א - דפנה אביב תל מכבי
 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  מחזור

 17:00 . 18:30 מורן אביב תל מכבי - סביון. ס.א
 18:30 . 17:00 דפנה אביב תל מכבי - ים בת מכבי

 17:00 . 17:30 יהוד ה.ל.ע - אפעל רמת ס.מ
 17:00 . 18:30 אילן שמואל.ג אליצור - הדס אביב תל מכבי
 17:00 . 17:30 גן רמת בני עירוני - גנים תקווה גני מכבי
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 א''ת-'ב סל קט 664 ליגה
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 18:00 . 18:00 יהודה אור.ה.ל.ע - יסמין צ"ראשל מכבי
 17:30 . 17:30 צהלה  א"ת הפועל - אונו קרית עירוני
 17:00 . 17:00 ורד חולון הפועל - רימון חולון הפועל
 18:00 . 17:30 גבעתיים ג"ר הפועל - שדות  ציונה.נ הפועל
 17:30 . 17:00 צהלה אביב תל מכבי - אביב תל מכבי

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

 17:30 . 18:00 צהלה אביב תל מכבי - יהודה אור.ה.ל.ע
 17:00 . 18:00 אביב תל מכבי - גבעתיים ג"ר הפועל
 17:30 . 17:00 שדות  ציונה.נ הפועל - ורד חולון הפועל
 17:00 . 17:30 רימון חולון הפועל - צהלה  א"ת הפועל
 17:30 . 18:00 אונו קרית עירוני - יסמין צ"ראשל מכבי

 שעה 13/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 18:00 . 17:30 יהודה אור.ה.ל.ע - אונו קרית עירוני
 18:00 . 17:00 יסמין צ"ראשל מכבי - רימון חולון הפועל
 17:30 . 17:30 צהלה  א"ת הפועל - שדות  ציונה.נ הפועל
 17:00 . 17:00 ורד חולון הפועל - אביב תל מכבי
 18:00 . 17:30 גבעתיים ג"ר הפועל - צהלה אביב תל מכבי

 שעה 17/04/18 שלישי יום - 13 רמחזו שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

 16:00 . 18:00 גבעתיים ג"ר הפועל - יהודה אור.ה.ל.ע
 16:00 . 17:00 צהלה אביב תל מכבי - ורד חולון הפועל
 16:00 . 17:30 אביב תל מכבי - צהלה  א"ת הפועל
 16:00 . 18:00 שדות  ציונה.נ הפועל - יסמין צ"ראשל מכבי

 16:00 . 17:30 רימון חולון עלהפו - אונו קרית עירוני
 שעה 01/05/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 18:00 . 17:00 יהודה אור.ה.ל.ע - רימון חולון הפועל
 17:30 . 17:30 אונו קרית עירוני - שדות  ציונה.נ הפועל
 18:00 . 17:00 יסמין צ"ראשל מכבי - אביב תל מכבי
 17:30 . 17:30 צהלה  א"ת הפועל - צהלה אביב תל מכבי

 17:00 . 18:00 ורד חולון הפועל - גבעתיים ג"ר הפועל
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 שעה 08/05/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 18:00 ורד חולון הפועל - יהודה אור.ה.ל.ע
 18:00 . 17:30 גבעתיים ג"ר הפועל - צהלה  א"ת הפועל
 17:30 . 18:00 צהלה אביב תל מכבי - יסמין צ"ראשל מכבי

 17:00 . 17:30 אביב תל מכבי - אונו קרית עירוני
 17:30 . 17:00 שדות  ציונה.נ הפועל - רימון חולון הפועל

 שעה 15/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

 18:00 . 17:30 יהודה אור.ה.ל.ע - ותשד  ציונה.נ הפועל
 17:00 . 17:00 רימון חולון הפועל - אביב תל מכבי
 17:30 . 17:30 אונו קרית עירוני - צהלה אביב תל מכבי

 18:00 . 18:00 יסמין צ"ראשל מכבי - גבעתיים ג"ר הפועל
 17:30 . 17:00 צהלה  א"ת הפועל - ורד חולון הפועל

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 30/01/18 שישלי יום - 8  מחזור

 17:30 . 18:00 צהלה  א"ת הפועל - יהודה אור.ה.ל.ע
 17:00 . 18:00 ורד חולון הפועל - יסמין צ"ראשל מכבי

 18:00 . 17:30 גבעתיים ג"ר הפועל - אונו קרית עירוני
 17:30 . 17:00 צהלה אביב תל מכבי - רימון חולון הפועל
 17:00 . 17:30 אביב תל מכבי - שדות  ציונה.נ הפועל

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  מחזור

 18:00 . 17:00 יהודה אור.ה.ל.ע - אביב תל מכבי
 17:30 . 17:30 שדות  ציונה.נ הפועל - צהלה אביב תל מכבי

 17:00 . 18:00 ןרימו חולון הפועל - גבעתיים ג"ר הפועל
 17:30 . 17:00 אונו קרית עירוני - ורד חולון הפועל
 18:00 . 17:30 יסמין צ"ראשל מכבי - צהלה  א"ת הפועל
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 מרכז-'ב סל קט 665 ליגה
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - שרת קרית חולון הפועל
 17:00 . 18:00 דגן בית מכבי - ג"ר גבעתיים הפועל
 18:30 . 17:00 לציון ראשון אליצור - רימון צ'ראשל מכבי

 16:00 (16/02/18)    (       28/10/17) 11:00 אביב  א"ת הפועל - דור אונו.ק עירוני
 18:30 . 17:00 גן רמת עירוני - נווה/ג"ר עירוני

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 11 מחזור השע 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

  .  גן רמת עירוני - חופשית
 17:00 (10/11/17) 16:00 נווה/ג"ר עירוני - אביב  א"ת הפועל
 17:00 . 18:30 דור אונו.ק עירוני - לציון ראשון אליצור

 17:00 . 17:00 רימון צ'ראשל מכבי - דגן בית מכבי
 18:00 . 18:30 ג"ר עתייםגב הפועל - שרת קרית חולון הפועל

 שעה 13/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - ג"ר גבעתיים הפועל
 18:30 . 17:00 שרת קרית חולון הפועל - רימון צ'ראשל מכבי

 17:00 . 17:00 דגן בית מכבי - דור אונו.ק עירוני
 18:30 . 17:00 לציון אשוןר אליצור - נווה/ג"ר עירוני
 16:00 (16/03/18.                          ) 18:30 אביב  א"ת הפועל - גן רמת עירוני

 שעה 17/04/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

  .  אביב  א"ת הפועל - חופשית
 16:00 . 18:30 גן רמת עירוני - לציון ראשון אליצור

 16:00 . 17:00 נווה/ג"ר עירוני - דגן בית מכבי
 11:00 (21/04/18.                          ) 18:30 דור אונו.ק עירוני - שרת קרית חולון הפועל
 16:00 . 18:00 רימון צ'ראשל מכבי - ג"ר גבעתיים הפועל

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

  .  חופשית - רימון צ'ראשל מכבי
 18:00 (30/12/17) 11:00 ג"ר גבעתיים הפועל - דור אונו.ק עירוני
 18:30 . 17:00 שרת קרית חולון הפועל - נווה/ג"ר עירוני
 17:00 . 18:30 דגן בית מכבי - גן רמת עירוני
 18:30 . 17:00 לציון ראשון אליצור - אביב  א"ת הפועל
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 שעה 08/05/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  זורמח

  .  לציון ראשון אליצור - חופשית
 17:00 . 17:00 אביב  א"ת הפועל - דגן בית מכבי

 18:30 . 18:30 גן רמת עירוני - שרת קרית חולון הפועל
 17:00 . 18:00 נווה/ג"ר עירוני - ג"ר גבעתיים הפועל
 11:00 (12/05/18.                          ) 17:00 דור אונו.ק עירוני - רימון צ'שלרא מכבי

 שעה 15/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - דור אונו.ק עירוני
 17:00 . 17:00 רימון צ'ראשל מכבי - נווה/ג"ר עירוני
 18:00 . 18:30 ג"ר גבעתיים הפועל - גן רמת עירוני
 18:30 (19/01/18) 16:00 שרת קרית חולון הפועל - אביב  א"ת הפועל
 17:00 . 18:30 דגן בית מכבי - לציון ראשון אליצור

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

  .  דגן בית מכבי - חופשית
 18:30 . 18:30 לציון ראשון אליצור - שרת קרית חולון הפועל
 16:00 (25/05/18.                          ) 18:00 אביב  א"ת הפועל - ג"ר גבעתיים הפועל
 18:30 . 17:00 גן רמת עירוני - רימון צ'ראשל מכבי

 17:00 (03/02/18) 11:00 נווה/ג"ר עירוני - דור אונו.ק עירוני
 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  מחזור

  .  חופשית - נווה/ג"ר עירוני
 11:00 (26/05/18.                          ) 18:30 דור אונו.ק עירוני - גן רמת עירוני
 17:00 (09/02/18) 16:00 רימון צ'ראשל מכבי - אביב  א"ת הפועל
 18:00 . 18:30 ג"ר גבעתיים הפועל - לציון ראשון אליצור

 18:30 . 17:00 שרת קרית חולון הפועל - דגן בית מכבי
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 שפלה-'ב סל קט 666 ליגה
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 17:30 רחובות עירוני מכבי - מושבה ציונה נס הפועל
 18:00 (27/10/17) 16:00 וןעקר קריית הפועל - סירני נצר הפועל
 16:30 (17/02/18)  (         28/10/17) 16:30 קרי  ציונה נס הפועל - ארגמן ציונה נס הפועל
 17:00 . 17:00 רחובות אליצור - שהם מכבי
 17:00 . 17:00 רחובות מכבי - צ"ראשל סחלב מכבי

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

 17:00 . 17:00 רחובות מכבי - רחובות עירוני מכבי
 17:00 . 17:00 צ"ראשל סחלב מכבי - רחובות אליצור
 17:00 (11/11/17) 16:30 שהם מכבי - קריה  ציונה נס הפועל
 17:00 . 18:00 ארגמן ציונה נס הפועל - עקרון קריית הפועל
 17:00 . 17:30 ירניס נצר הפועל - מושבה ציונה נס הפועל

 שעה 13/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:00 . 17:00 רחובות עירוני מכבי - סירני נצר הפועל
 17:30 (18/11/17) 16:30 מושב ציונה נס הפועל - ארגמן ציונה נס הפועל
 18:00 . 17:00 עקרון קריית הפועל - שהם מכבי
 16:30 (17/03/18)     (      17/11/17) 16:00 קריה  ציונה נס הפועל - צ"ראשל סחלב מכבי
 17:00 . 17:00 רחובות אליצור - רחובות מכבי

 שעה 17/04/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

 16:00 . 17:00 רחובות אליצור - רחובות עירוני מכבי
 16:00 . 17:00 רחובות מכבי - קריה  הציונ נס הפועל
 16:00 (20/04/18.                          ) 18:00 צ"ראשל סחלב מכבי - עקרון קריית הפועל
 16:00 . 17:30 שהם מכבי - מושבה ציונה נס הפועל
 16:30 (21/04/18)   (        08/12/17) 16:00 ארגמן ציונה נס הפועל - סירני נצר הפועל

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 17:00 . 17:00 רחובות עירוני מכבי - ארגמן ציונה נס הפועל
 16:00 (04/05/18.                          ) 17:00 סירני נצר הפועל - שהם מכבי
 17:30 (29/12/17) 16:00 מושבה ציונה נס הפועל - צ"ראשל סחלב מכבי
 18:00 . 17:00 עקרון קריית הפועל - רחובות מכבי

 17:00 . 17:00 קריה  ציונה נס הפועל - רחובות אליצור

 

 

  



717 

 

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 17:00 קריה  ציונה נס הפועל - רחובות עירוני מכבי
 17:00 . 18:00 רחובות אליצור - וןעקר קריית הפועל
 17:00 . 17:30 רחובות מכבי - מושבה ציונה נס הפועל
 16:00 (11/05/18)      (     05/01/18) 16:00 צ"ראשל סחלב מכבי - סירני נצר הפועל
 17:00 (06/01/18) 16:30 שהם מכבי - ארגמן ציונה נס הפועל

 שעה 15/05/18 שלישי יום - 16 זורמח שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 17:00 רחובות עירוני מכבי - שהם מכבי
 16:30 (19/05/18)   (        19/01/18) 16:00 ארגמן ציונה נס הפועל - צ"ראשל סחלב מכבי
 17:00 . 17:00 סירני נצר הפועל - רחובות מכבי

 17:30 . 17:00 מושבה ציונה נס הפועל - רחובות אליצור
 18:00 (20/01/18) 16:30 עקרון קריית הפועל - קריה  ציונה נס הפועל

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 18:00 . 17:00 עקרון קריית הפועל - רחובות עירוני מכבי
 16:30 (26/05/18)            .               17:30 קרי  ציונה נס הפועל - מושבה ציונה נס הפועל
 17:00 . 17:00 רחובות אליצור - סירני נצר הפועל
 17:00 . 17:00 רחובות מכבי - ארגמן ציונה נס הפועל
 16:00 (25/05/18.                          ) 17:00 צ"ראשל סחלב מכבי - שהם מכבי

 שעה 29/05/18 לישיש יום - 18 מחזור שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  מחזור

 17:00 . 17:00 רחובות עירוני מכבי - צ"ראשל סחלב מכבי
 17:00 . 17:00 שהם מכבי - רחובות מכבי

 17:00 . 17:00 ארגמן ציונה נס הפועל - רחובות אליצור
 16:00 (01/06/18)       (    10/02/18) 16:30 סירני נצר הפועל - קריה  ציונה נס הפועל
 17:30 . 17:00 מושבה ציונה נס הפועל - עקרון תקריי הפועל

 

 

 
  



718 

 

 שורק  ב סל קט 667 ליגה
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 16:00 (16/02/18.                          ) 17:00 רותם צ'ראשל מכבי - עירוני רחובות מכבי
 17:00 . 18:30 שורק נחל יצוראל - יהד רחובות   אליצור
 18:30 . 18:00 גדרה מכבי - צעירים ברנר הפועל
 18:00 . 18:00 צפון ברנר הפועל - חדש ברנר הפועל
 17:30 . 17:00 נען/גזר הפועל - יבנה יצחק אליצור

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

 17:30 (10/11/17) 16:00 נען/גזר הפועל - רותם צ'ראשל מכבי
 17:00 . 18:00 יבנה יצחק אליצור - צפון ברנר הפועל
 18:00 . 18:30 חדש ברנר הפועל - גדרה מכבי

 18:00 . 17:00 צעירים ברנר הפועל - שורק נחל אליצור
 18:30 . 17:00 יהד רחובות   אליצור - עירוני רחובות מכבי

 שעה 13/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 14/11/17 ישישל יום - 3  מחזור

 16:00 (16/03/18.                          ) 18:30 רותם צ'ראשל מכבי - יהד רחובות   אליצור
 17:00 . 18:00 עירוני רחובות מכבי - צעירים ברנר הפועל
 17:00 . 18:00 שורק נחל אליצור - חדש ברנר הפועל
 18:30 . 17:00 גדרה מכבי - יבנה יצחק אליצור
 18:00 . 17:30 צפון ברנר הפועל - נען/גזר הפועל

 שעה 17/04/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

 16:00 (08/12/17) 16:00 צפון ברנר הפועל - רותם צ'ראשל מכבי
 16:00 . 18:30 נען/גזר הפועל - גדרה מכבי

 16:00 . 17:00 יבנה יצחק אליצור - שורק חלנ אליצור
 16:00 . 17:00 חדש ברנר הפועל - עירוני רחובות מכבי

 16:00 . 18:30 צעירים ברנר הפועל - יהד רחובות   אליצור
 שעה 01/05/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 16:00 (04/05/18.                          ) 18:00 רותם צ'ראשל מכבי - צעירים ברנר הפועל
 18:30 . 18:00 יהד רחובות   אליצור - חדש ברנר הפועל
 17:00 . 17:00 עירוני רחובות מכבי - יבנה יצחק אליצור
 17:00 . 17:30 שורק נחל אליצור - נען/גזר הפועל
 18:30 . 18:00 גדרה מכבי - צפון ברנר הפועל

 

 

  



719 

 

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

 18:30 (05/01/18) 16:00 גדרה מכבי - רותם צ'ראשל מכבי
 18:00 . 17:00 צפון ברנר הפועל - שורק נחל אליצור

 17:30 . 17:00 נען/גזר הפועל - עירוני רחובות מכבי
 17:00 . 18:30 יבנה יצחק אליצור - יהד רחובות   אליצור
 18:00 . 18:00 חדש ברנר הפועל - צעירים ברנר הפועל

 שעה 15/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

 16:00 (18/05/18.                          ) 18:00 רותם צ'ראשל מכבי - חדש ברנר הפועל
 18:00 . 17:00 צעירים ברנר הפועל - יבנה יצחק אליצור
 18:30 . 17:30 יהד רחובות   אליצור - נען/גזר הפועל
 17:00 . 18:00 עירוני רחובות מכבי - צפון ברנר הפועל
 17:00 . 18:30 שורק נחל אליצור - גדרה מכבי

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 17:00 . 17:00 שורק נחל אליצור - רותם צ'ראשל מכבי
 18:30 . 17:00 גדרה מכבי - עירוני רחובות מכבי

 18:00 . 18:30 צפון ברנר הפועל - יהד רחובות   אליצור
 17:30 . 18:00 נען/גזר הפועל - צעירים ברנר הפועל
 17:00 . 18:00 יבנה יצחק אליצור - חדש ברנר הפועל

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  מחזור

 17:00 . 17:00 רותם צ'ראשל מכבי - יבנה יצחק אליצור
 18:00 . 17:30 חדש ברנר הפועל - נען/גזר הפועל
 18:00 . 18:00 צעירים ברנר הפועל - צפון ברנר הפועל
 18:30 . 18:30 יהד רחובות   אליצור - גדרה מכבי

 17:00 . 17:00 ירוניע רחובות מכבי - שורק נחל אליצור
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 מודיעין -'ב סל קט 668 ליגה
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 18:30 . 17:00 כרמים  מודיעין עצמה - לוד אליצור
 17:00 . 17:00 רעות מכבים א"ת מכבי - יעקב באר עצמה
 17:00 . 17:00 שבטים  מודיעין עצמה - פרחים  מודיעין עוצמה

 18:30 . 17:00 אורנים כפר.כ - אורן מכבים/ א"ת מכבי
 18:00 . 17:00 מודיעין אליצור - רמלה דוד נוה אליצור

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

 18:00 . 18:30 מודיעין אליצור - כרמים  מודיעין עצמה
 17:00 . 18:30 רמלה דוד נוה אליצור - ניםאור כפר.כ

 17:00 . 17:00 אורן מכבים/ א"ת מכבי - שבטים  מודיעין עצמה
 17:00 . 17:00 פרחים  מודיעין עוצמה - רעות מכבים א"ת מכבי

 17:00 . 17:00 יעקב באר עצמה - לוד אליצור
 שעה 13/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 18:30 . 17:00 כרמים  מודיעין עצמה - יעקב באר עצמה
 17:00 . 17:00 לוד אליצור - פרחים  מודיעין עוצמה

 17:00 . 17:00 רעות מכבים א"ת מכבי - אורן מכבים/ א"ת מכבי
 17:00 . 17:00 שבטים  מודיעין עצמה - רמלה דוד נוה אליצור
 18:30 . 18:00 אורנים כפר.כ - מודיעין אליצור

 שעה 17/04/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

 16:00 . 18:30 אורנים כפר.כ - כרמים  מודיעין עצמה
 16:00 . 17:00 מודיעין אליצור - שבטים  מודיעין עצמה
 16:00 . 17:00 רמלה דוד נוה אליצור - רעות מכבים א"ת מכבי

 16:00 . 17:00 אורן מכבים/ א"ת מכבי - לוד אליצור
 16:00 . 17:00 פרחים  מודיעין עוצמה - יעקב באר עצמה

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 18:30 . 17:00 כרמים  מודיעין עצמה - פרחים  מודיעין עוצמה
 17:00 . 17:00 יעקב באר עצמה - אורן מכבים/ א"ת מכבי

 17:00 . 17:00 לוד אליצור - רמלה דוד נוה אליצור
 17:00 . 18:00 רעות מכבים א"ת מכבי - מודיעין אליצור

 17:00 . 18:30 שבטים  מודיעין עצמה - אורנים כפר.כ

 

 

  



721 

 

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 18:30 שבטים  מודיעין עצמה - כרמים  מודיעין עצמה
 18:30 . 17:00 אורנים כפר.כ - רעות מכבים א"ת מכבי

 18:00 . 17:00 מודיעין אליצור - לוד אליצור
 17:00 . 17:00 רמלה דוד נוה אליצור - יעקב באר עצמה
 17:00 . 17:00 אור מכבים/ א"ת מכבי - פרחים  מודיעין עוצמה

 שעה 15/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 16/01/18 שישלי יום - 7  מחזור

 18:30 . 17:00 כרמים  מודיעין עצמה - אורן מכבים/ א"ת מכבי
 17:00 . 17:00 פרחים  מודיעין עוצמה - רמלה דוד נוה אליצור
 17:00 . 18:00 יעקב באר עצמה - מודיעין אליצור

 17:00 . 18:30 לוד אליצור - אורנים כפר.כ
 17:00 . 17:00 רעות מכבים א"ת מכבי - שבטים  מודיעין מהעצ

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 17:00 . 18:30 רעות מכבים א"ת מכבי - כרמים  מודיעין עצמה
 17:00 . 17:00 שבטים  מודיעין עצמה - לוד אליצור
 18:30 . 17:00 םאורני כפר.כ - יעקב באר עצמה
 18:00 . 17:00 מודיעין אליצור - פרחים  מודיעין עוצמה

 17:00 . 17:00 רמלה דוד נוה אליצור - אורן מכבים/ א"ת מכבי
 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  מחזור

 18:30 . 17:00 כרמים  מודיעין עצמה - רמלה דוד נוה אליצור
 17:00 . 18:00 אורן מכבים/ א"ת מכבי - מודיעין יצוראל

 17:00 . 18:30 פרחים  מודיעין עוצמה - אורנים כפר.כ
 17:00 . 17:00 יעקב באר עצמה - שבטים  מודיעין עצמה
 17:00 . 17:00 לוד אליצור - רעות מכבים א"ת מכבי
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 ירושלים-'ב סל קט 669 ליגה
 שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 17:00 ירושלים רמות הפועל - עציון גוש אליצור
 17:30 . 18:30 ירושלים אליצור - אפרת עציון.ג אליצור
 18:00 . 18:00 מרכז  ירושלים הפועל - בקעה ירושלים הפועל
 18:00 . 17:30 תלפיות ירושלים הפועל - ירושלים זאב.פ הפועל

 שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

 18:00 . 18:00 מרכז  ירושלים הפועל - תלפיות ירושלים הפועל
 18:00 . 17:30 בקעה ירושלים הפועל - ירושלים אליצור
 18:30 . 17:00 אפרת עציון.ג אליצור - ירושלים רמות הפועל
 17:00 . 17:30 עציון גוש אליצור - ושליםיר זאב.פ הפועל

 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 18:00 . 17:00 תלפיות ירושלים הפועל - עציון גוש אליצור
 17:30 . 18:30 ירושלים זאב.פ הפועל - אפרת עציון.ג אליצור
 17:00 . 18:00 שליםירו רמות הפועל - בקעה ירושלים הפועל
 17:30 . 18:00 ירושלים אליצור - מרכז  ירושלים הפועל

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

 17:30 . 18:00 ירושלים אליצור - תלפיות ירושלים הפועל
 18:00 . 17:00 מרכז  ירושלים הפועל - ירושלים רמות הפועל
 18:00 . 17:30 בקעה ירושלים הפועל - ירושלים זאב.פ הפועל
 18:30 . 17:00 אפרת עציון.ג אליצור - עציון גוש אליצור

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 18:00 . 18:30 תלפיות ירושלים הפועל - אפרת עציון.ג אליצור
 17:00 . 18:00 עציון גוש וראליצ - בקעה ירושלים הפועל
 17:30 . 18:00 ירושלים זאב.פ הפועל - מרכז  ירושלים הפועל
 17:00 . 17:30 ירושלים רמות הפועל - ירושלים אליצור

 שעה 13/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

 17:00 . 18:00 ירושלים רמות הפועל - תלפיות ירושלים הפועל
 17:30 . 17:30 ירושלים אליצור - ירושלים זאב.פ הפועל
 18:00 . 17:00 מרכז  ירושלים הפועל - עציון גוש אליצור
 18:00 . 18:30 בקעה ירושלים הפועל - אפרת עציון.ג אליצור

 שעה 20/03/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

 18:00 . 18:00 תלפיות ירושלים הפועל - בקעה ירושלים הפועל
 18:30 . 18:00 אפרת עציון.ג אליצור - מרכז  ירושלים הפועל
 17:00 . 17:30 עציון גוש אליצור - ירושלים אליצור
 17:30 . 17:00 ירושלים זאב.פ הפועל - ירושלים רמות הפועל
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 669סבוב שלישי: ליגה קט סל ב' ירושלים, 
   

 (5-1)מקומות  בית עליון
 

 24/04/18: יום שלישי 15מחזור 
 חופשית – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 08/05/18: יום שלישי 16מחזור 

 חופשית – 5מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 15/05/18: יום שלישי 17מחזור 

 חופשית – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 

 
 22/05/18: יום שלישי 81מחזור 

 חופשית – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 

 
 29/05/18: יום שלישי 19מחזור 

 חופשית – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 1מקום 

 
 

 (9-6בית תחתון )מקומות 
 

 15/05/18: יום שלישי 18מחזור  24/04/18: יום שלישי 15מחזור 
 חופשי – 6מקום 
 8מקום  – 7מקום 

 
 22/05/18: יום שלישי 19מחזור 01/5/18: יום שלישי 16מחזור 

 8מקום  –חופשי 
 7מקום  – 6מקום 

 

 29/05/18: יום שלישי 20מחזור 08/05/18: יום שלישי 17מחזור 
 חופשי – 7מקום 

 6 מקום – 8מקום                                                                         
 

 

 



724 

 

 יהודה מטה -'ב סל קט 670 ליגה
 שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:30 . 17:00 יהודה מטה הפועל - הדסה.צ ירושלים הפועל
 17:30 . 17:30 ירושלים זיו אסא - ירושלים הרי ה.ל.ע

 18:00 . 17:30 ציון.מ/ירושלים הפועל - גנים ירושלים הפועל
 17:30 . 17:30 אד הר ירושלים הפועל - יהודה הרים עין הפועל

 שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

 18:00 . 17:30 ציו.מ/ירושלים הפועל - אדר הר ירושלים הפועל
 17:30 . 17:30 גנים ירושלים הפועל - ירושלים זיו אסא

 17:30 . 17:30 ירושלים הרי ה.ל.ע - יהודה מטה הפועל
 17:00 . 17:30 הדס.צ ירושלים הפועל - יהודה הרים עין הפועל

 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:30 . 17:00 אד הר ירושלים הפועל - הדסה.צ ירושלים הפועל
 17:30 . 17:30 יהודה הרים עין הפועל - ירושלים הרי ה.ל.ע

 17:30 . 17:30 יהודה מטה הפועל - גנים ירושלים הפועל
 17:30 . 18:00 ירושלים זיו אסא - ציון.מ/ירושלים הפועל

 שעה 20/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

 17:30 . 17:30 ירושלים זיו אסא - אדר הר ירושלים הפועל
 18:00 . 17:30 ציון.מ/ירושלים הפועל - יהודה מטה הפועל
 17:30 . 17:30 גנים ירושלים הפועל - יהודה הרים עין הפועל
 17:30 . 17:00 ירושלים הרי ה.ל.ע - הדסה.צ ירושלים הפועל

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 17:30 . 17:30 אדר הר ירושלים הפועל - ירושלים הרי ה.ל.ע
 17:00 . 17:30 הדסה.צ ירושלים הפועל - גנים ירושלים הפועל
 17:30 . 18:00 יהוד הרים עין הפועל - ציון.מ/ירושלים הפועל

 17:30 . 17:30 יהודה מטה הפועל - ירושלים זיו אסא
 שעה 13/03/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

 17:30 . 17:30 יהודה מטה הפועל - אדר הר ירושלים הפועל
 17:30 . 17:30 ירושלים זיו אסא - יהודה הרים עין הפועל
 18:00 . 17:00 ציו.מ/ירושלים הפועל - הדסה.צ ירושלים הפועל

 17:30 . 17:30 גנים ירושלים הפועל - ירושלים הרי ה.ל.ע
 שעה 20/03/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

 17:30 . 17:30 אדר הר ירושלים הפועל - גנים ירושלים הפועל
 17:30 . 18:00 ירושלים הרי ה.ל.ע - ציון.מ/ירושלים הפועל

 17:00 . 17:30 הדסה.צ ירושלים הפועל - ירושלים זיו אסא
 17:30 . 17:30 יהודה הרים עין הפועל - יהודה מטה הפועל

 

 

 

  



725 

 

 670סבוב שלישי: ליגה קט סל ב' מטה יהודה, 
 

 (5-1בית עליון )מקומות 
/ 

 24/04/18: יום שלישי 15מחזור 
 חופשית – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 08/05/18: יום שלישי 16מחזור 

 חופשית – 5מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 15/05/18שי : יום שלי17מחזור 

 חופשית – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 

 
 22/05/18: יום שלישי 18מחזור 

 חופשית – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 

 
 29/05/18: יום שלישי 19מחזור 

 חופשית – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 1מקום 

 
 

 (9-6בית תחתון )מקומות 
 

 15/05/18: יום שלישי 18מחזור  24/04/18שלישי : יום 15מחזור 
 חופשי – 6מקום 
 8מקום  – 7מקום 

 
 22/05/18: יום שלישי 19מחזור 01/5/18: יום שלישי 16מחזור 

 8מקום  –חופשי 
 7מקום  – 6מקום 

 

 29/05/18: יום שלישי 20מחזור 08/05/18: יום שלישי 17מחזור 
 חופשי – 7מקום 

 6מקום  – 8מקום                                                                          
 

 

 



726 

 

 דרום-'ב סל קט 671 ליגה
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

 17:00 . 17:30 יבנה שאול אליצור - אשדוד הפועל
 17:00 . 17:00 גדרות הפועל - בתיה מזכרת הפועל
 18:00 . 18:30 יבנה גן הפועל - יבנה גן מכבי
 18:30 . 17:00 יבנה יהושע אליצור - אשדוד מכבי
 18:00 . 17:00 אשדוד ר"בית - רתמים אשדוד מכבי

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

 18:00 . 17:00 אשדוד ר"בית - יבנה שאול אליצור
 17:00 . 18:30 רתמים אשדוד מכבי - יבנה יהושע יצוראל

 17:00 . 18:00 אשדוד מכבי - יבנה גן הפועל
 18:30 . 17:00 יבנה גן מכבי - גדרות הפועל
 17:00 . 17:30 בתיה מזכרת הפועל - אשדוד הפועל

 שעה 13/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:00 . 17:00 יבנה שאול אליצור - בתיה זכרתמ הפועל
 17:30 . 18:30 אשדוד הפועל - יבנה גן מכבי
 17:00 . 17:00 גדרות הפועל - אשדוד מכבי
 18:00 . 17:00 יבנה גן הפועל - רתמים אשדוד מכבי
 18:30 . 18:00 יבנה יהושע אליצור - אשדוד ר"בית

 שעה 17/04/18 שלישי יום - 13 חזורמ שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

 16:00 . 17:00 יבנה יהושע אליצור - יבנה שאול אליצור
 16:00 . 18:00 אשדוד ר"בית - יבנה גן הפועל
 16:00 . 17:00 רתמים אשדוד מכבי - גדרות הפועל
 16:00 . 17:30 אשדוד מכבי - אשדוד הפועל
 16:00 . 17:00 יבנה גן מכבי - בתיה מזכרת הפועל

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 17:00 . 18:30 יבנה שאול אליצור - יבנה גן מכבי
 17:00 . 17:00 בתיה מזכרת הפועל - אשדוד מכבי
 17:30 . 17:00 אשדוד הפועל - רתמים אשדוד מכבי
 17:00 . 18:00 גדרות הפועל - אשדוד ר"בית
 18:00 . 18:30 יבנה גן הפועל - יבנה יהושע יצוראל

 

 

  



727 

 

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

 18:00 . 17:00 יבנה גן הפועל - יבנה שאול אליצור
 18:30 . 17:00 יבנה יהושע אליצור - גדרות הפועל
 18:00 . 17:30 אשדוד ר"בית - אשדוד הפועל
 17:00 . 17:00 רתמים אשדוד מכבי - בתיה מזכרת הפועל
 17:00 . 18:30 אשדוד מכבי - יבנה גן מכבי

 שעה 15/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 17:00 יבנה שאול אליצור - אשדוד מכבי
 18:30 . 17:00 יבנה גן מכבי - רתמים אשדוד מכבי
 17:00 . 18:00 בתיה מזכרת הפועל - אשדוד ר"בית

 17:30 . 18:30 אשדוד הפועל - יבנה יהושע אליצור
 17:00 . 18:00 גדרות הפועל - יבנה גן הפועל

 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 17:00 . 17:00 גדרות הפועל - יבנה שאול אליצור
 18:00 . 17:30 יבנה גן הפועל - דודאש הפועל
 18:30 . 17:00 יבנה יהושע אליצור - בתיה מזכרת הפועל
 18:00 . 18:30 אשדוד ר"בית - יבנה גן מכבי
 17:00 . 17:00 רתמים אשדוד מכבי - אשדוד מכבי

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  מחזור

 17:00 . 17:00 יבנה שאול אליצור - מיםרת אשדוד מכבי
 17:00 . 18:00 אשדוד מכבי - אשדוד ר"בית

 18:30 . 18:30 יבנה גן מכבי - יבנה יהושע אליצור
 17:00 . 18:00 בתיה מזכרת הפועל - יבנה גן הפועל
 17:30 . 17:00 אשדוד הפועל - גדרות הפועל

 

 

 
  



728 

 

 אשקלון-ב סל קט 672 ליגה
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 24/10/17 שלישי וםי - 1  מחזור

 17:00 . 17:30 שקמים  אשדוד מכבי - מזרח לכיש הפועל
 17:00 . 18:30 גת קרית מכבי - שפיר  אליצור

 18:30 . 17:00 כוכב אשקלון. ס.א - אשקלון.  ס.א
 17:30 . 17:30 מרחבים/מבועים הפועל - אשקלון חוף הפועל

 17:00 . 18:00 לכיש הפועל - איתו אשקלון וראליצ
 שעה 27/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

 17:00 . 17:00 לכיש הפועל - שקמים  אשדוד מכבי
 18:00 . 17:30 איתו אשקלון אליצור - מרחבים/מבועים הפועל

 17:30 . 18:30 אשקלון חוף הפועל - כוכב אשקלון. ס.א
 17:00 . 17:00 אשקלון.  ס.א - גת קרית מכבי

 18:30 . 17:30 שפיר  אליצור - מזרח לכיש הפועל
 שעה 13/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

 17:00 . 18:30 שקמים  אשדוד מכבי - שפיר  אליצור
 17:30 . 17:00 מזרח לכיש הפועל - אשקלון.  ס.א

 17:00 . 17:30 גת קרית מכבי - אשקלון חוף הפועל
 18:30 . 18:00 כוכב אשקלון. ס.א - איתו אשקלון אליצור
 17:30 . 17:00 מרחבים/מבועים הפועל - לכיש הפועל

 שעה 17/04/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

 16:00 . 17:00 רחביםמ/מבועים הפועל - שקמים  אשדוד מכבי
 16:00 . 18:30 לכיש הפועל - כוכב אשקלון. ס.א

 16:00 . 17:00 איתו אשקלון אליצור - גת קרית מכבי
 16:00 . 17:30 אשקלון חוף הפועל - מזרח לכיש הפועל
 16:00 . 18:30 אשקלון.  ס.א - שפיר  אליצור

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 17:00 . 17:00 שקמים  אשדוד מכבי - אשקלון.  ס.א
 18:30 . 17:00 שפיר  אליצור - אשקלון חוף הפועל
 17:30 . 18:00 מזרח לכיש הפועל - איתו אשקלון אליצור
 17:00 . 17:00 גת קרית מכבי - לכיש הפועל
 18:30 . 17:30 כוכב אשקלון. ס.א - מרחבים/מבועים הפועל

 

 

  



729 

 

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

 18:30 . 17:00 כוכב אשקלון. ס.א - שקמים  אשדוד מכבי
 17:30 . 17:00 מרחבים/מבועים הפועל - גת קרית מכבי

 17:00 . 17:30 לכיש הפועל - מזרח לכיש הפועל
 18:00 . 18:30 יתוא אשקלון אליצור - שפיר  אליצור

 17:30 . 17:00 אשקלון חוף הפועל - אשקלון.  ס.א
 שעה 15/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

 17:00 . 17:30 שקמים  אשדוד מכבי - אשקלון חוף הפועל
 17:00 . 18:00 אשקלון.  ס.א - איתו אשקלון אליצור
 18:30 . 17:00 שפיר  אליצור - לכיש הפועל
 17:30 . 17:30 מזרח לכיש הפועל - מרחבים/מבועים הפועל

 17:00 . 18:30 גת קרית מכבי - כוכב אשקלון. ס.א
 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

 17:00 . 17:00 גת קרית מכבי - שקמים  אשדוד מכבי
 18:30 . 17:30 כוכב אשקלון. ס.א - מזרח לכיש הפועל
 17:30 . 18:30 מרחבים/מבועים הפועל - שפיר  אליצור

 17:00 . 17:00 לכיש הפועל - אשקלון.  ס.א
 18:00 . 17:30 איתו אשקלון אליצור - אשקלון חוף הפועל

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  מחזור

 17:00 . 18:00 שקמים  אשדוד מכבי - איתו וןאשקל אליצור
 17:30 . 17:00 אשקלון חוף הפועל - לכיש הפועל
 17:00 . 17:30 אשקלון.  ס.א - מרחבים/מבועים הפועל

 18:30 . 18:30 שפיר  אליצור - כוכב אשקלון. ס.א
 17:30 . 17:00 מזרח לכיש הפועל - גת קרית מכבי

 

 

 
  



730 

 

 נגב ב סל קט 673 ליגה
 שעה 13/02/18 שלישי יום - 10 מחזור שעה 24/10/17 שלישי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - מיתר הפועל
 17:00 . 17:00 עומר הפועל - דימונה מכבי

 17:00 . 17:00 ש"ב/שבע באר הפועל - שבע באר הפועל
 17:00 . 17:00 ירוחם מכבי - עומרים עומר הפועל
 17:00 . 17:00 נגב תרמ הפועל - חברון הר אליצור

 שעה 27/02/18 שלישי יום - 11 מחזור שעה 05/11/17 ראשון יום - 2  מחזור

  .  נגב רמת הפועל - חופשית
 17:00 . 17:00 חברון הר אליצור - ירוחם מכבי

 17:00 . 17:00 עומרים עומר הפועל - ש"ב/שבע באר הפועל
 17:00 . 17:00 שבע באר הפועל - עומר הפועל
 17:00 . 17:00 דימונה מכבי - מיתר הפועל

 שעה 13/03/18 שלישי יום - 12 מחזור שעה 14/11/17 שלישי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - דימונה מכבי
 17:00 . 17:00 מיתר הפועל - שבע באר הפועל
 17:00 . 17:00 עומר הפועל - עומרים עומר הפועל
 17:00 . 17:00 ש"ב/שבע באר הפועל - חברון הר אליצור
 17:00 . 17:00 ירוחם מכבי - נגב רמת הפועל

 שעה 17/04/18 שלישי יום - 13 מחזור שעה 05/12/17 שלישי יום - 4  מחזור

  .  ירוחם מכבי - חופשית
 16:00 . 17:00 נגב רמת הפועל - ש"ב/שבע באר הפועל
 16:00 . 17:00 חברון הר אליצור - עומר הפועל
 16:00 . 17:00 עומרים עומר הפועל - תרמי הפועל
 16:00 . 17:00 שבע באר הפועל - דימונה מכבי

 שעה 01/05/18 שלישי יום - 14 מחזור שעה 24/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

  .  חופשית - שבע באר הפועל
 17:00 . 17:00 דימונה מכבי - עומרים עומר הפועל
 17:00 . 17:00 מיתר הפועל - חברון הר אליצור
 17:00 . 17:00 עומר הפועל - נגב רמת הפועל
 17:00 . 17:00 ש"ב/שבע באר הפועל - ירוחם מכבי

 

 

  



731 

 

 שעה 08/05/18 שלישי יום - 15 מחזור שעה 02/01/18 שלישי יום - 6  מחזור

  .  ש"ב/שבע באר הפועל - חופשית
 17:00 . 17:00 ירוחם מכבי - עומר הפועל
 17:00 . 17:00 נגב רמת הפועל - מיתר הפועל
 17:00 . 17:00 חברון הר אליצור - דימונה מכבי

 17:00 . 17:00 עומרים עומר הפועל - שבע באר הפועל
 שעה 15/05/18 שלישי יום - 16 מחזור שעה 16/01/18 שלישי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - עומרים עומר הפועל
 17:00 . 17:00 עשב באר הפועל - חברון הר אליצור
 17:00 . 17:00 דימונה מכבי - נגב רמת הפועל
 17:00 . 17:00 מיתר הפועל - ירוחם מכבי

 17:00 . 17:00 עומר הפועל - ש"ב/שבע באר הפועל
 שעה 22/05/18 שלישי יום - 17 מחזור שעה 30/01/18 שלישי יום - 8  מחזור

  .  עומר הפועל - חופשית
 17:00 . 17:00 ש"ב/שבע באר להפוע - מיתר הפועל
 17:00 . 17:00 ירוחם מכבי - דימונה מכבי

 17:00 . 17:00 נגב רמת הפועל - שבע באר הפועל
 17:00 . 17:00 חברון הר אליצור - עומרים עומר הפועל

 שעה 29/05/18 שלישי יום - 18 מחזור שעה 04/02/18 ראשון יום - 9  מחזור

  .  יתחופש - חברון הר אליצור
 17:00 . 17:00 עומרים עומר הפועל - נגב רמת הפועל
 17:00 . 17:00 שבע באר הפועל - ירוחם מכבי

 17:00 . 17:00 דימונה מכבי - ש"ב/שבע באר הפועל
 17:00 . 17:00 מיתר הפועל - עומר הפועל

 

 

 
  



732 

 

 צפון -ילדות 751 ליגה
   שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

  . 17:00 גפן ירדן הפועל - בנות ףנח הפועל
  . 18:30 כרמיאל מכבי - ידת'נוג בועינה הפועל
  . 17:00 כרמיאל הישגי - טורעאן מכבי

  . 18:30 כרום דל'מג הפועל - גולן  גליל  הפועל
  . 18:00 צפת עליון גליל הפועל - סחנין הפועל
  (20/10/17) 16:00 נחף הפועל - חנא דיר הפועל

   שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  ורמחז

  . 17:30 נחף הפועל - גפן ירדן הפועל
  . 18:30 חנא דיר הפועל - צפת עליון גליל הפועל
  . 18:00 סחנין הפועל - כרום דל'מג הפועל
  . 18:00 גולן  גליל  הפועל - כרמיאל הישגי
  . 18:00 טורעאן מכבי - כרמיאל מכבי

  . 17:00 ידת'נוג בועינה פועלה - בנות נחף הפועל
   שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

  . 18:30 גפן ירדן הפועל - ידת'נוג בועינה הפועל
  . 17:00 בנות נחף הפועל - טורעאן מכבי

  . 18:30 כרמיאל מכבי - גולן  גליל  הפועל
  . 18:00 כרמיאל הישגי - סחנין הפועל
  (03/11/17) 16:00 כרום דל'גמ הפועל - חנא דיר הפועל
  . 17:00 צפת עליון גליל הפועל - נחף הפועל

   שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

  . 17:30 צפת עליון גליל הפועל - גפן ירדן הפועל
  . 18:00 נחף הפועל - כרום דל'מג הפועל
  . 18:00 חנא דיר הפועל - כרמיאל הישגי
  . 18:00 חניןס הפועל - כרמיאל מכבי

  . 17:00 גולן  גליל  הפועל - בנות נחף הפועל
  . 18:30 טורעאן מכבי - ידת'נוג בועינה הפועל

   שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

  . 17:00 גפן ירדן הפועל - טורעאן מכבי
  . 18:30 ידת'נוג בועינה הפועל - גולן  גליל  הפועל
  . 18:00 בנות נחף הפועל - סחנין הפועל
  (17/11/17) 16:00 כרמיאל מכבי - חנא דיר הפועל
  . 17:00 כרמיאל הישגי - נחף הפועל
  . 18:30 כרום דל'מג הפועל - צפת עליון גליל הפועל

   שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

  . 17:30 כרום דל'מג הפועל - גפן ירדן הפועל
  . 18:00 צפת יוןעל גליל הפועל - כרמיאל הישגי
  . 18:00 נחף הפועל - כרמיאל מכבי

  . 17:00 חנא דיר הפועל - בנות נחף הפועל
  . 18:30 סחנין הפועל - ידת'נוג בועינה הפועל
  . 17:00 גולן  גליל  הפועל - טורעאן מכבי

 

 

  



733 

 

   שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

  . 18:30 גפן ירדן הפועל - גולן  גליל  הפועל
  . 18:00 טורעאן מכבי - סחנין הפועל
  (08/12/17) 16:00 ידת'נוג בועינה הפועל - חנא דיר הפועל
  . 17:00 בנות נחף הפועל - נחף הפועל
  . 18:30 כרמיאל מכבי - צפת עליון גליל הפועל
  . 18:00 כרמיאל הישגי - כרום דל'מג הפועל

   שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

  . 17:30 כרמיאל הישגי - גפן ירדן הפועל
  . 18:00 כרום דל'מג הפועל - כרמיאל מכבי

  . 17:00 צפת עליון גליל הפועל - בנות נחף הפועל
  . 18:30 נחף הפועל - ידת'נוג בועינה הפועל
  . 17:00 חנא דיר הפועל - טורעאן מכבי

  . 18:30 סחנין הפועל - גולן  גליל  הפועל
   שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

  . 18:00 גפן ירדן הפועל - סחנין הפועל
  (29/12/17) 16:00 גולן  גליל  הפועל - חנא דיר הפועל
  . 17:00 טורעאן מכבי - נחף הפועל
  . 18:30 יד'נוג בועינה הפועל - צפת עליון גליל הפועל
  . 18:00 בנות נחף הפועל - כרום דל'מג הפועל
  . 18:00 כרמיאל מכבי - כרמיאל הישגי

   שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

  . 17:30 כרמיאל מכבי - גפן ירדן הפועל
  . 17:00 כרמיאל הישגי - בנות נחף הפועל
  . 18:30 כרום דל'מג הפועל - ידת'נוג בועינה הפועל
  . 17:00 צפת עליון גליל הפועל - טורעאן מכבי

  . 18:30 נחף הפועל - גולן  גליל  פועלה
  . 18:00 חנא דיר הפועל - סחנין הפועל

   שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

  (12/01/18) 16:00 גפן ירדן הפועל - חנא דיר הפועל
  . 17:00 סחנין הפועל - נחף הפועל
  . 18:30 גולן  גליל  הפועל - צפת עליון גליל הפועל
  . 18:00 טורעאן מכבי - כרום דל'גמ הפועל
  . 18:00 ידת'נוג בועינה הפועל - כרמיאל הישגי
  . 18:00 בנות נחף הפועל - כרמיאל מכבי

 

 

 
  



734 

 

 מפרץ ילדות 752 ליגה
   שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

  . 17:00 ורדים כפר עצמה - תרשיחא הפועל
  . 18:00 אלזהור תמרה הפועל - עראבה הפועל
  . 18:00 מנדא/כאוכב הפועל - נהריה הפועל
  . 18:00 מעיליא הפועל - כאוכב הפועל
  . 17:00 סנאן אבו הפועל - תמרה הפועל
  . 18:00 אשר מטה הפועל - אתנה כאוכב הפועל

   שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

  . 17:30 אשר מטה הפועל - ורדים כפר עצמה
  . 18:00 אתנה כאוכב הפועל - אןסנ אבו הפועל
  . 18:00 תמרה הפועל - מעיליא הפועל
  . 17:00 כאוכב הפועל - מנדא/כאוכב הפועל
  . 17:00 נהריה הפועל - אלזהור תמרה הפועל
  . 17:00 עראבה הפועל - תרשיחא הפועל

   שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

  . 18:00 ורדים כפר עצמה - עראבה הפועל
  . 18:00 תרשיחא הפועל - נהריה הפועל
  . 18:00 אלזהור תמרה הפועל - כאוכב הפועל
  . 17:00 מנדא/כאוכב הפועל - תמרה הפועל
  . 18:00 מעיליא הפועל - אתנה כאוכב הפועל
  (03/11/17) 16:00 סנאן אבו הפועל - אשר מטה הפועל

   שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

  . 17:30 סנאן אבו הפועל - ורדים כפר עצמה
  . 18:00 אשר מטה הפועל - מעיליא הפועל
  . 17:00 אתנה כאוכב הפועל - מנדא/כאוכב הפועל
  . 17:00 תמרה הפועל - אלזהור תמרה הפועל
  . 17:00 כאוכב הפועל - תרשיחא הפועל
  . 18:00 נהריה הפועל - עראבה הפועל

   שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

  . 18:00 ורדים כפר עצמה - נהריה הפועל
  . 18:00 עראבה הפועל - כאוכב הפועל
  . 17:00 תרשיחא הפועל - תמרה הפועל
  . 18:00 אלזהור תמרה הפועל - אתנה כאוכב הפועל
  (17/11/17) 16:00 מנדא/כאוכב הפועל - אשר מטה הפועל
  . 18:00 עיליאמ הפועל - סנאן אבו הפועל

   שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

  . 17:30 מעיליא הפועל - ורדים כפר עצמה
  . 17:00 סנאן אבו הפועל - מנדא/כאוכב הפועל
  . 17:00 אשר מטה הפועל - אלזהור תמרה הפועל
  . 17:00 אתנה כאוכב הפועל - תרשיחא הפועל
  . 18:00 תמרה הפועל - עראבה הפועל
  . 18:00 כאוכב הפועל - נהריה הפועל

 

 

  



735 

 

   שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

  . 18:00 ורדים כפר עצמה - כאוכב הפועל
  . 17:00 נהריה הפועל - תמרה הפועל
  . 18:00 עראבה הפועל - אתנה כאוכב הפועל
  (08/12/17) 16:00 תרשיחא הפועל - אשר מטה הפועל
  . 18:00 אלזהור תמרה הפועל - סנאן אבו הפועל
  . 18:00 מנדא/כאוכב הפועל - מעיליא הפועל

   שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

  . 17:30 מנדא/כאוכב הפועל - ורדים כפר עצמה
  . 17:00 מעיליא הפועל - אלזהור תמרה הפועל
  . 17:00 סנאן אבו הפועל - תרשיחא הפועל
  . 18:00 אשר מטה הפועל - עראבה הפועל
  . 18:00 אתנה כאוכב הפועל - נהריה הפועל
  . 18:00 תמרה הפועל - כאוכב הפועל

   שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

  . 17:00 ורדים כפר עצמה - תמרה הפועל
  . 18:00 כאוכב הפועל - אתנה כאוכב הפועל
  (29/12/17) 16:00 נהריה הפועל - אשר מטה הפועל
  . 18:00 עראבה הפועל - סנאן אבו הפועל
  . 18:00 תרשיחא הפועל - מעיליא הפועל
  . 17:00 אלזהור תמרה הפועל - מנדא/כאוכב הפועל

   שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

  . 17:30 אלזהור תמרה הפועל - ורדים כפר עצמה
  . 17:00 מנדא/כאוכב הפועל - תרשיחא הפועל
  . 18:00 מעיליא הפועל - עראבה הפועל
  . 18:00 סנאן אבו הפועל - נהריה הפועל
  . 18:00 אשר מטה הפועל - כאוכב הפועל
  . 17:00 אתנה כאוכב הפועל - תמרה הפועל

   שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

  . 18:00 ורדים כפר עצמה - אתנה כאוכב הפועל
  (12/01/18) 16:00 תמרה הפועל - אשר מטה הפועל
  . 18:00 כאוכב הפועל - סנאן אבו הפועל
  . 18:00 נהריה הפועל - מעיליא הפועל
  . 17:00 עראבה הפועל - מנדא/כאוכב הפועל
  . 17:00 תרשיחא הפועל - אלזהור תמרה הפועל

 

 

 
  



736 

 

 עמקים ילדות 753 ליגה
   שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

  . 18:30 הושעיה יזרעאל ועלהפ - נצרת מכבי
  . 18:00 אוסאמה יפיע הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
  . 17:00 מעיינות/גלבוע הפועל - אכסאל הפועל
  . 17:30 מוקייבלה. ע.ג הפועל - צעירות   גלבוע הפועל
  . 17:00 כמא כפר הפועל - יפיע הפועל
  . 18:30 דבוריה הפועל - מזרח מעיינות.ג הפועל

   שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

  . 18:30 דבוריה הפועל - הושעיה יזרעאל הפועל
  . 18:30 מזרח מעיינות.ג הפועל - כמא כפר הפועל
  . 17:30 יפיע הפועל - מוקייבלה. ע.ג הפועל
  . 17:30 צעירות   גלבוע הפועל - מעיינות/גלבוע הפועל
  . 17:00 סאלאכ הפועל - אוסאמה יפיע הפועל
  . 18:30 אורטודוקס נצרת הפועל - נצרת מכבי

   שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

 יזרעאל הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 הושעיה

18:00 .  

  . 17:00 נצרת מכבי - אכסאל הפועל
  . 17:30 אוסאמה יפיע הפועל - צעירות   גלבוע הפועל
  . 17:00 מעיינות/גלבוע הפועל - יפיע הפועל
  . 18:30 מוקייבלה. ע.ג הפועל - מזרח מעיינות.ג הפועל
  . 17:00 כמא כפר הפועל - דבוריה הפועל

   שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

  . 18:30 כמא כפר הפועל - הושעיה יזרעאל הפועל
  . 17:30 דבוריה הפועל - מוקייבלה. ע.ג הפועל
  . 17:30 מזרח מעיינות.ג הפועל - ותמעיינ/גלבוע הפועל
  . 17:00 יפיע הפועל - אוסאמה יפיע הפועל
  . 18:30 צעירות   גלבוע הפועל - נצרת מכבי

  . 18:00 אכסאל הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
   שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

  . 17:00 הושעיה יזרעאל הפועל - אכסאל הפועל
  . 17:30 אורטודוק נצרת הפועל - צעירות   עגלבו הפועל
  . 17:00 נצרת מכבי - יפיע הפועל
  . 18:30 אוסאמה יפיע הפועל - מזרח מעיינות.ג הפועל
  . 17:00 מעיינות/גלבוע הפועל - דבוריה הפועל
  . 18:30 מוקייבלה. ע.ג הפועל - כמא כפר הפועל

   שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

  . 18:30 מוקייבלה. ע.ג הפועל - הושעיה יזרעאל פועלה
  . 17:30 כמא כפר הפועל - מעיינות/גלבוע הפועל
  . 17:00 דבוריה הפועל - אוסאמה יפיע הפועל
  . 18:30 מזרח מעיינות.ג הפועל - נצרת מכבי

  . 18:00 יפיע הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
  . 17:00 עירותצ   גלבוע הפועל - אכסאל הפועל

 

 

  



737 

 

   שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

  . 17:30 הושעיה יזרעאל הפועל - צעירות   גלבוע הפועל
  . 17:00 אכסאל הפועל - יפיע הפועל
  . 18:30 אורטודוק נצרת הפועל - מזרח מעיינות.ג הפועל
  . 17:00 נצרת מכבי - דבוריה הפועל
  . 18:30 אוסאמה פיעי הפועל - כמא כפר הפועל
  . 17:30 מעיינות/גלבוע הפועל - מוקייבלה. ע.ג הפועל

   שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

  . 18:30 מעיינות/גלבוע הפועל - הושעיה יזרעאל הפועל
  . 17:00 מוקייבלה. ע.ג הפועל - אוסאמה יפיע הפועל
  . 18:30 כמא כפר הפועל - נצרת מכבי

  . 18:00 דבוריה הפועל - אורטודוקס רתנצ הפועל
  . 17:00 מזרח מעיינות.ג הפועל - אכסאל הפועל
  . 17:30 יפיע הפועל - צעירות   גלבוע הפועל

   שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

  . 17:00 הושעיה יזרעאל הפועל - יפיע הפועל
  . 18:30 צעירו   גלבוע הפועל - מזרח מעיינות.ג הפועל
  . 17:00 אכסאל הפועל - דבוריה הפועל
  (20/12/17) 18:30 אורטודוקס נצרת הפועל - כמא כפר הפועל
  (20/12/17) 17:30 נצרת מכבי - מוקייבלה. ע.ג הפועל
  . 17:30 אוסאמה יפיע הפועל - מעיינות/גלבוע הפועל

   שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

  . 18:30 אוסאמה יפיע הפועל - הושעיה יזרעאל הפועל
  (03/12/17) 18:30 מעיינות/גלבוע הפועל - נצרת מכבי

  (03/12/17) 18:00 מוקייבלה. ע.ג הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
  . 17:00 כמא כפר הפועל - אכסאל הפועל
  . 17:30 דבוריה הפועל - צעירות   גלבוע הפועל
  . 17:00 זרחמ מעיינות.ג הפועל - יפיע הפועל

   שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

  . 18:30 הושעיה יזרעאל הפועל - מזרח מעיינות.ג הפועל
  . 17:00 יפיע הפועל - דבוריה הפועל
  . 18:30 צעירות   גלבוע הפועל - כמא כפר הפועל
  . 17:30 אכסאל הפועל - מוקייבלה. ע.ג הפועל
  . 17:30 אורטודוקס נצרת עלהפו - מעיינות/גלבוע הפועל
  . 17:00 נצרת מכבי - אוסאמה יפיע הפועל
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 חיפה -ילדות 754 ליגה
   שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - יזרעאל עמק הפועל
  . 17:00 שפרעם הפועל - חיפה מכבי

  . 18:30 דליה הכרמל הפועל - טבעון קרית הפועל
  . 17:00 אעבלין מכבי - עבליןא עירוני הפועל
  . 18:00 צעירות  חיפה מכבי - עוספיה הכרמל הפועל
  (20/10/17) 16:00 אעבלין עירוני - שפרעם מכבי

  (20/10/17) 16:30 מתנס ים קרית מכבי - בק חיפה הפועל
   שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

  .  מתנס ים קרית מכבי - חופשית
  (27/10/17) 16:00 בק חיפה הפועל - בליןאע עירוני
  . 17:00 שפרעם מכבי - צעירות  חיפה מכבי
  . 18:00 עוספיה הכרמל הפועל - אעבלין מכבי

  . 18:00 אעבלין עירוני הפועל - דליה הכרמל הפועל
  . 18:00 טבעון קרית הפועל - שפרעם הפועל
  . 18:30 חיפה מכבי - יזרעאל עמק הפועל

   שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  ורמחז

  .  חופשית - חיפה מכבי
  . 18:30 יזרעאל עמק הפועל - טבעון קרית הפועל
  . 17:00 שפרעם הפועל - אעבלין עירוני הפועל
  . 18:00 דליה הכרמל הפועל - עוספיה הכרמל הפועל
  (03/11/17) 16:00 אעבלין מכבי - שפרעם מכבי

  (03/11/17) 16:30 צעירות  חיפה מכבי - בק חיפה הפועל
  . 18:00 אעבלין עירוני - מתנס ים קרית מכבי

   שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

  .  אעבלין עירוני - חופשית
  . 17:00 מתנס ים קרית מכבי - צעירות  חיפה מכבי
  . 18:00 בק חיפה הפועל - אעבלין מכבי

  . 18:00 שפרעם מכבי - דליה הכרמל הפועל
  . 18:00 עוספיה הכרמל הפועל - שפרעם הפועל
  . 18:30 אעבלין עירוני הפועל - יזרעאל עמק הפועל
  . 17:00 טבעון קרית הפועל - חיפה מכבי

   שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - טבעון קרית הפועל
  . 17:00 חיפה מכבי - אעבלין עירוני הפועל
  . 18:00 יזרעאל עמק הפועל - עוספיה הכרמל הפועל
  (17/11/17) 16:00 שפרעם הפועל - שפרעם מכבי

  (17/11/17) 16:30 דליה הכרמל הפועל - בק חיפה הפועל
  . 18:00 אעבלין מכבי - מתנס ים קרית מכבי

  (17/11/17) 16:00 צעירות  חיפה מכבי - אעבלין עירוני
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   שעה 29/11/17 רביעי וםי - 6  מחזור

  .  צעירות  חיפה מכבי - חופשית
  . 18:00 אעבלין עירוני - אעבלין מכבי

  . 18:00 מתנס ים קרית מכבי - דליה הכרמל הפועל
  . 18:00 בק חיפה הפועל - שפרעם הפועל
  . 18:30 שפרעם מכבי - יזרעאל עמק הפועל
  . 17:00 עוספיה הכרמל הפועל - חיפה מכבי

  . 18:30 אעבלין עירוני הפועל - טבעון קרית הפועל
   שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - אעבלין עירוני הפועל
  . 18:00 טבעון קרית הפועל - עוספיה הכרמל הפועל
  (08/12/17) 16:00 חיפה מכבי - שפרעם מכבי

  (08/12/17) 16:30 יזרעאל עמק הפועל - בק חיפה הפועל
  . 18:00 שפרעם הפועל - מתנס ים קרית מכבי

  (08/12/17) 16:00 דליה הכרמל הפועל - אעבלין עירוני
  . 17:00 אעבלין מכבי - צעירות  חיפה מכבי

   שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

  .  אעבלין מכבי - חופשית
  . 18:00 צעירות  חיפה מכבי - דליה הכרמל הפועל
  . 18:00 אעבלין עירוני - שפרעם הפועל
  . 18:30 מתנס ים קרית מכבי - יזרעאל עמק הפועל
  . 17:00 בק חיפה הפועל - חיפה מכבי

  . 18:30 שפרעם מכבי - טבעון קרית הפועל
  . 17:00 עוספיה הכרמל הפועל - אעבלין עירוני הפועל

   שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - עוספיה הכרמל הפועל
  (29/12/17) 16:00 אעבלין עירוני הפועל - שפרעם מכבי

  (29/12/17) 16:30 טבעון קרית הפועל - בק חיפה הפועל
  . 18:00 חיפה מכבי - מתנס ים קרית מכבי

  (29/12/17) 16:00 יזרעאל עמק הפועל - אעבלין עירוני
  . 17:00 שפרעם הפועל - צעירות  חיפה מכבי
  . 18:00 דליה הכרמל הפועל - אעבלין מכבי

   שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

  .  דליה הכרמל הפועל - חופשית
  . 18:00 אעבלין מכבי - שפרעם הפועל
  . 18:30 צעירות  חיפה מכבי - יזרעאל עמק הפועל
  . 17:00 אעבלין עירוני - חיפה מכבי

  . 18:30 מתנס ים קרית מכבי - טבעון קרית הפועל
  . 17:00 בק חיפה הפועל - אעבלין עירוני הפועל
  . 18:00 שפרעם מכבי - עוספיה הכרמל הפועל
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   שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - שפרעם מכבי
  (12/01/18) 16:30 עוספיה הכרמל הפועל - בק חיפה הפועל
  . 18:00 אעבלין עירוני הפועל - מתנס ים קרית מכבי

  (12/01/18) 16:00 טבעון קרית הפועל - אעבלין עירוני
  . 17:00 חיפה מכבי - צעירות  חיפה מכבי
  . 18:00 יזרעאל עמק הפועל - אעבלין מכבי

  . 18:00 שפרעם הפועל - דליה הכרמל הפועל
   שעה 17/01/18 רביעי יום - 12 מחזור

  .  שפרעם הפועל - חופשית
  . 18:30 דליה הכרמל הפועל - יזרעאל עמק הפועל
  . 17:00 אעבלין מכבי - חיפה מכבי

  . 18:30 צעירות  חיפה מכבי - טבעון קרית הפועל
  . 17:00 אעבלין עירוני - אעבלין עירוני הפועל
  . 18:00 מתנס ים קרית מכבי - עוספיה הכרמל הפועל
  (19/01/18) 16:00 בק חיפה הפועל - שפרעם מכבי

   שעה 24/01/18 רביעי יום - 13 מחזור

  .  חופשית - בק חיפה הפועל
  . 18:00 שפרעם מכבי - מתנס ים קרית מכבי

  (26/01/18) 16:00 עוספיה הכרמל הפועל - אעבלין עירוני
  . 17:00 אעבלין עירוני הפועל - צעירות  חיפה מכבי
  . 18:00 טבעון תקרי הפועל - אעבלין מכבי

  . 18:00 חיפה מכבי - דליה הכרמל הפועל
  . 18:00 יזרעאל עמק הפועל - שפרעם הפועל
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 שומרון ילדות 755 ליגה
   שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

  . 17:30 מעגן זכרון הפועל - דרום נתניה. ע אליצור
  . 17:30 פחם אל אום מכבי - חנה פרדס מכבי

  . 18:30 צפון ערערה מכבי - ערערה בימכ
  . 18:30 חפר עמק הפועל - מנשה הפועל
  . 18:30 קרע כפר מכבי - פרדיס מכבי

   שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

  . 18:30 קרע כפר מכבי - מעגן זכרון הפועל
  . 18:00 פרדיס מכבי - חפר עמק הפועל
  . 18:30 מנשה הפועל - צפון ערערה מכבי
  (27/10/17) 16:30 ערערה מכבי - פחם אל אום מכבי

  . 17:30 חנה פרדס מכבי - דרום נתניה. ע אליצור
   שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

  . 17:30 מעגן זכרון הפועל - חנה פרדס מכבי
  . 18:30 דרום נתניה. ע אליצור - ערערה מכבי

  . 18:30 פחם אל אום מכבי - מנשה הפועל
  . 18:30 צפון ערערה מכבי - פרדיס מכבי
  . 18:00 חפר עמק הפועל - קרע כפר מכבי

   שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

  . 18:30 חפר עמק הפועל - מעגן זכרון הפועל
  . 18:30 קרע כפר מכבי - צפון ערערה מכבי
  (10/11/17) 16:30 פרדיס מכבי - פחם אל אום מכבי

  . 17:30 מנשה הפועל - דרום נתניה. ע אליצור
  . 17:30 ערערה מכבי - חנה פרדס מכבי

   שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

  . 18:30 מעגן זכרון הפועל - ערערה מכבי
  . 18:30 חנה פרדס מכבי - מנשה הפועל
  . 18:30 דרום נתניה. ע אליצור - פרדיס מכבי
  . 18:00 פחם אל אום מכבי - קרע כפר מכבי

  . 18:00 צפון ערערה מכבי - חפר עמק הפועל
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   שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

  . 18:30 צפון ערערה מכבי - מעגן זכרון הפועל
  . 18:30 חפר עמק הפועל - פחם אל אום מכבי

  . 17:30 קרע כפר מכבי - דרום נתניה. ע אליצור
  . 17:30 פרדיס מכבי - חנה פרדס מכבי
  . 18:30 מנשה הפועל - ערערה מכבי

   שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

  . 18:30 מעגן זכרון הפועל - מנשה הפועל
  . 18:30 ערערה מכבי - פרדיס מכבי
  . 18:00 חנה פרדס מכבי - קרע כפר מכבי

  . 18:00 דרום נתניה. ע אליצור - חפר עמק הפועל
  . 18:30 פחם אל אום מכבי - צפון ערערה בימכ

   שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

  . 18:30 פחם אל אום מכבי - מעגן זכרון הפועל
  . 17:30 צפון ערערה מכבי - דרום נתניה. ע אליצור

  . 17:30 חפר עמק הפועל - חנה פרדס מכבי
  . 18:30 קרע כפר מכבי - ערערה מכבי

  . 18:30 פרדיס מכבי - נשהמ הפועל
   שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

  . 18:30 מעגן זכרון הפועל - פרדיס מכבי
  . 18:00 מנשה הפועל - קרע כפר מכבי

  . 18:00 ערערה מכבי - חפר עמק הפועל
  . 18:30 חנה פרדס מכבי - צפון ערערה מכבי
  . 17:00 םדרו נתניה. ע אליצור - פחם אל אום מכבי
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 א שרון  ילדות 756 ליגה
   שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - נתניה אליצור
  . 17:00 טייבה הפועל - יונה כפר ר"בית

  . 18:30 עירוני נתניה אליצור - צורן מונד תל  מכבי
  . 17:30 שומרון קרני ס.מ - נתניה עירוני אליצור
  (20/10/17) 16:00 יהודה אבן. ס.מ - תחדיאל טייבה הפועל
  . 18:00 השרון  חוף הפועל - טירה הפועל

   שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

  .  השרון  חוף הפועל - חופשית
  . 18:00 טירה הפועל - יהודה אבן. ס.מ
  . 18:30 אלתחדי טייבה הפועל - שומרון קרני ס.מ

  . 17:30 נתניה עירוני אליצור - עירוני נתניה אליצור
  (27/10/17) 16:00 צורן מונד תל  מכבי - טייבה הפועל
  . 18:30 יונה כפר ר"בית - נתניה אליצור

   שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - יונה כפר ר"בית
  . 18:30 נתניה אליצור - צורן מונד תל  מכבי

  . 17:30 טייבה ועלהפ - נתניה עירוני אליצור
  . 17:00 עירוני נתניה אליצור - אלתחדי טייבה הפועל
  . 18:00 שומרון קרני ס.מ - טירה הפועל
  . 18:00 יהודה אבן. ס.מ - השרון  חוף הפועל

   שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

  .  יהודה אבן. ס.מ - חופשית
  . 18:30 השרון  חוף הפועל - שומרון קרני ס.מ

  . 17:30 טירה הפועל - עירוני נתניה אליצור
  (10/11/17) 16:00 אלתחדי טייבה הפועל - טייבה הפועל
  . 18:30 נתניה עירוני אליצור - נתניה אליצור

  . 17:00 צורן מונד תל  מכבי - יונה כפר ר"בית
   שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

  .  שיתחופ - צורן מונד תל  מכבי
  . 17:30 יונה כפר ר"בית - נתניה עירוני אליצור
  . 17:00 נתניה אליצור - אלתחדי טייבה הפועל
  . 18:00 טייבה הפועל - טירה הפועל
  . 18:00 עירוני נתניה אליצור - השרון  חוף הפועל

  . 18:00 שומרון קרני ס.מ - יהודה אבן. ס.מ
   שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

  .  שומרון קרני ס.מ - חופשית
  . 17:30 יהודה אבן. ס.מ - עירוני נתניה אליצור
  (01/12/17) 16:00 השרון  חוף הפועל - טייבה הפועל
  . 18:30 טירה הפועל - נתניה אליצור

  . 17:00 אלתחדי טייבה הפועל - יונה כפר ר"בית
  . 18:30 הנתני עירוני אליצור - צורן מונד תל  מכבי
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   שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - נתניה עירוני אליצור
  (08/12/17) 16:00 צורן מונד תל  מכבי - אלתחדי טייבה הפועל
  . 18:00 יונה כפר ר"בית - טירה הפועל
  . 18:00 נתניה אליצור - השרון  חוף הפועל

  . 18:00 טייבה הפועל - יהודה אבן. ס.מ
  . 18:30 עירוני נתניה אליצור - שומרון קרני ס.מ

   שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

  .  עירוני נתניה אליצור - חופשית
  . 17:00 שומרון קרני ס.מ - טייבה הפועל
  . 18:30 יהודה אבן. ס.מ - נתניה אליצור

  . 17:00 השרון  חוף הפועל - יונה כפר ר"בית
  . 18:30 טירה הפועל - צורן מונד תל  מכבי

  . 17:30 אלתחדי טייבה הפועל - נתניה עירוני אליצור
   שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - אלתחדי טייבה הפועל
  . 18:00 נתניה עירוני אליצור - טירה הפועל
  . 18:00 צורן מונד תל  מכבי - השרון  חוף הפועל

  . 18:00 יונה כפר ר"בית - יהודה בןא. ס.מ
  . 18:30 נתניה אליצור - שומרון קרני ס.מ

  . 17:30 טייבה הפועל - עירוני נתניה אליצור
   שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

  .  טייבה הפועל - חופשית
  . 18:30 עירוני נתניה אליצור - נתניה אליצור

  . 17:00 ומרוןש קרני ס.מ - יונה כפר ר"בית
  . 18:30 יהודה אבן. ס.מ - צורן מונד תל  מכבי

  . 17:30 השרון  חוף הפועל - נתניה עירוני אליצור
  (05/01/18) 16:00 טירה הפועל - אלתחדי טייבה הפועל

   שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - טירה הפועל
  . 18:00 לתחדיא טייבה הפועל - השרון  חוף הפועל

  . 18:00 נתניה עירוני אליצור - יהודה אבן. ס.מ
  . 18:30 צורן מונד תל  מכבי - שומרון קרני ס.מ

  . 17:30 יונה כפר ר"בית - עירוני נתניה אליצור
  . 17:00 נתניה אליצור - טייבה הפועל
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 'ב שרון ילדות 757 ליגה
   שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

  . 18:00 השרון רמת. ס.א - הדס רעננה מכבי
  . 17:00 רוני הרצליה בני - צעירות רעננה מכבי
  (20/10/17) 16:30 חצב השרון הוד מכבי - אירוס השרון הוד מכבי

  . 18:30 קאסם כפר הפועל - הרצליה בני
  (20/10/17) 16:00 רעננה מכבי - סבא כפר הפועל

   שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

  . 18:30 רעננה מכבי - השרון רמת. ס.א
  . 18:00 סבא כפר הפועל - קאסם כפר הפועל
  (27/10/17) 16:30 הרצליה בני - חצב השרון הוד מכבי

  . 18:30 אירוס השרון הוד מכבי - רוני הרצליה בני
  . 18:00 צעירות רעננה מכבי - הדס רעננה מכבי

   שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

  . 17:00 השרון רמת. ס.א - צעירות רעננה מכבי
  (03/11/17) 16:30 הדס רעננה מכבי - אירוס השרון הוד מכבי

  . 18:30 רוני הרצליה בני - הרצליה בני
  (03/11/17) 16:00 חצב השרון הוד מכבי - סבא כפר הפועל
  . 18:30 קאסם כפר הפועל - רעננה מכבי

   שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  חזורמ

  . 18:30 קאסם כפר הפועל - השרון רמת. ס.א
  (10/11/17) 16:30 רעננה מכבי - חצב השרון הוד מכבי

  . 18:30 סבא כפר הפועל - רוני הרצליה בני
  . 18:00 הרצליה בני - הדס רעננה מכבי
  . 17:00 אירוס השרון הוד מכבי - צעירות רעננה מכבי

   שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

  . 17:00 השרון רמת. ס.א - אירוס השרון הוד מכבי
  . 18:30 צעירות רעננה מכבי - הרצליה בני

  (17/11/17) 16:00 הדס רעננה מכבי - סבא כפר הפועל
  . 18:30 רוני הרצליה בני - רעננה מכבי

  . 18:00 חצב השרון הוד מכבי - קאסם כפר הפועל
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   שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

  . 18:30 חצב השרון הוד מכבי - השרון רמת. ס.א
  . 18:30 קאסם כפר הפועל - רוני הרצליה בני

  . 18:00 רעננה מכבי - הדס רעננה מכבי
  . 17:00 סבא כפר הפועל - צעירות רעננה מכבי
  (01/12/17) 16:30 הרצליה בני - אירוס השרון הוד מכבי

   שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

  . 18:30 השרון רמת. ס.א - הרצליה בני
  (08/12/17) 16:00 אירוס השרון הוד מכבי - סבא כפר הפועל
  . 18:30 צעירות רעננה מכבי - רעננה מכבי

  . 18:00 הדס רעננה מכבי - קאסם כפר הפועל
  (08/12/17) 16:30 רוני הרצליה בני - חצב השרון הוד מכבי

   שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

  . 18:30 רוני הרצליה בני - השרון רמת. ס.א
  . 18:00 חצב השרון הוד מכבי - הדס רעננה מכבי
  . 17:00 קאסם כפר הפועל - צעירות רעננה מכבי
  (15/12/17) 16:30 רעננה מכבי - אירוס השרון הוד מכבי

  . 18:30 סבא כפר הפועל - הרצליה בני
   שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

  . 17:00 השרון רמת. ס.א - סבא כפר הפועל
  . 18:30 הרצליה בני - רעננה מכבי

  . 18:00 אירוס השרון הוד מכבי - קאסם כפר הפועל
  (29/12/17) 16:30 צעירות רעננה מכבי - חצב השרון הוד מכבי

  . 18:30 הדס רעננה מכבי - רוני הרצליה ניב
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 דן -ילדות 758 ליגה
   שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

  .  חופשית - כלנית  סבא כפר הפועל
  . 18:30 שמואל גבעת אליצור - קאסם כפר בני הפועל
  . 17:30 נוגה תקוה פתח הפועל - תקוה פתח אליצור
  . 18:00 העין ראש ניעירו - תקוה פתח הפועל
  . 18:00 סביון ס.א - חן רמת מכבי

  . 18:30 תקוה גני מכבי - עתיד השרון רמת. ס.א
   שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

  .  תקוה גני מכבי - חופשית
  . 18:30 עתיד השרון רמת. ס.א - סביון ס.א

  . 18:30 חן רמת מכבי - העין ראש עירוני
  . 18:00 תקוה פתח הפועל - נוגה תקוה תחפ הפועל
  . 18:30 תקוה פתח אליצור - שמואל גבעת אליצור
  (27/10/17) 16:00 קאסם כפר בני הפועל - כלנית  סבא כפר הפועל

   שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

  .  חופשית - קאסם כפר בני הפועל
  . 17:30 כלנית  סבא כפר הפועל - תקוה פתח אליצור
  . 18:30 שמואל גבעת אליצור - תקוה פתח הפועל
  . 18:00 נוגה תקוה פתח הפועל - חן רמת מכבי

  . 18:30 העין ראש עירוני - עתיד השרון רמת. ס.א
  . 18:30 סביון ס.א - תקוה גני מכבי

   שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

  .  סביון ס.א - חופשית
  . 18:30 תקוה גני מכבי - עיןה ראש עירוני
  . 18:00 עתיד השרון רמת. ס.א - נוגה תקוה פתח הפועל
  . 18:30 חן רמת מכבי - שמואל גבעת אליצור
  (10/11/17) 16:00 תקוה פתח הפועל - כלנית  סבא כפר הפועל
  . 18:00 תקוה פתח אליצור - קאסם כפר בני הפועל

   שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

  .  חופשית - תקוה פתח אליצור
  . 18:00 קאסם כפר בני הפועל - תקוה פתח הפועל
  . 18:00 כלנית  סבא כפר הפועל - חן רמת מכבי

  . 18:30 שמואל גבעת אליצור - עתיד השרון רמת. ס.א
  . 18:30 נוגה תקוה פתח הפועל - תקוה גני מכבי

  . 18:30 העין ראש עירוני - סביון ס.א
   שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

  .  העין ראש עירוני - חופשית
  . 18:00 סביון ס.א - נוגה תקוה פתח הפועל
  . 18:30 תקוה גני מכבי - שמואל גבעת אליצור
  . 17:00 עתיד השרון רמת. ס.א - כלנית  סבא כפר הפועל
  . 18:00 חן רמת מכבי - קאסם כפר בני הפועל
  . 17:30 תקוה פתח הפועל - תקוה פתח אליצור
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   שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

  .  חופשית - תקוה פתח הפועל
  . 18:00 תקוה פתח אליצור - חן רמת מכבי

  . 18:30 קאסם כפר בני הפועל - עתיד השרון רמת. ס.א
  . 18:30 כלנית  סבא כפר הפועל - תקוה גני מכבי

  . 18:30 שמואל גבעת אליצור - סביון ס.א
  . 18:30 נוגה תקוה פתח הפועל - העין ראש עירוני

   שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

  .  נוגה תקוה פתח הפועל - חופשית
  . 18:30 העין ראש עירוני - שמואל גבעת אליצור
  (15/12/17) 16:00 סביון ס.א - כלנית  סבא כפר הפועל

  . 18:00 תקוה גני מכבי - קאסם כפר בני עלהפו
  . 17:30 עתיד השרון רמת. ס.א - תקוה פתח אליצור
  . 18:00 חן רמת מכבי - תקוה פתח הפועל

   שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

  .  חופשית - חן רמת מכבי
  . 18:30 תקוה פתח הפועל - עתיד השרון רמת. ס.א

  . 18:30 תקוה פתח ליצורא - תקוה גני מכבי
  . 18:30 קאסם כפר בני הפועל - סביון ס.א

  . 18:30 כלנית  סבא כפר הפועל - העין ראש עירוני
  . 18:30 שמואל גבעת אליצור - נוגה תקוה פתח הפועל

   שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

  .  שמואל גבעת אליצור - חופשית
 תקוה פתח הפועל - כלנית  סבא כפר הפועל

 נוגה
16:00 (05/01/18)  

  . 18:00 העין ראש עירוני - קאסם כפר בני הפועל
  . 17:30 סביון ס.א - תקוה פתח אליצור
  . 18:00 תקוה גני מכבי - תקוה פתח הפועל
  . 18:00 עתיד השרון רמת. ס.א - חן רמת מכבי

   שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

  .  חופשית - עתיד השרון רמת. ס.א
  . 18:30 חן רמת מכבי - תקוה גני מכבי

  . 18:30 תקוה פתח הפועל - סביון ס.א
  . 18:30 תקוה פתח אליצור - העין ראש עירוני
  . 18:00 קאסם כפר בני הפועל - נוגה תקוה פתח הפועל
  . 18:30 כלנית  סבא כפר הפועל - שמואל גבעת אליצור

 

 

 
  



749 

 

 אביב תל  ילדות 759 ליגה
   שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

  . 18:30 כלנית צ"ראשל הפועל - חולון אליצור
  . 18:00 דני חן רמת מכבי - עתיד כביר תל מכבי

  . 17:30 עירוני צ"ראשל הפועל - יפו ב"ב/  א"ת אליצור
  . 17:30 טל ציונה נס הפועל - לציון ראשון הפועל

  . 17:30 סיוון כביר תל מכבי - אביב תל יהודה בני
  . 17:00 שמיר/חולון אליצור - בגין חולון אליצור

   שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

  . 18:00 שמיר/חולון אליצור - כלנית צ"ראשל הפועל
  . 18:00 בגין חולון אליצור - סיוון כביר תל מכבי

  . 17:00 אביב תל יהודה בני - טל ציונה נס הפועל
  . 17:30 לציון ראשון הפועל - עירוני צ"ראשל הפועל
  . 18:00 יפו ב"ב/  א"ת אליצור - דני חן רמת מכבי

  . 18:30 עתיד כביר תל מכבי - חולון אליצור
   שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

  . 18:00 כלנית צ"ראשל הפועל - עתיד כביר תל מכבי
  . 17:30 חולון אליצור - יפו ב"ב/  א"ת אליצור
  . 17:30 דני חן רמת מכבי - לציון ראשון הפועל

  . 17:30 עירוני צ"ראשל הפועל - אביב תל יהודה בני
  . 17:00 טל ציונה נס הפועל - בגין חולון אליצור
  . 18:30 סיוון כביר תל מכבי - שמיר/חולון אליצור

   שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

  . 18:00 סיוון כביר תל מכבי - כלנית צ"ראשל הפועל
  . 17:00 שמיר/חולון אליצור - טל ציונה נס הפועל
  . 17:30 בגין חולון אליצור - עירוני צ"ראשל הפועל
  . 18:00 אביב תל יהודה בני - דני חן רמת מכבי

  . 18:30 לציון ראשון הפועל - חולון אליצור
  . 18:00 יפו ב"ב/  א"ת אליצור - עתיד כביר תל מכבי

   שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

  . 17:30 כלנית צ"ראשל הפועל - יפו ב"ב/  א"ת אליצור
  . 17:30 עתיד כביר תל מכבי - לציון ראשון הפועל

  . 17:30 חולון אליצור - אביב תל יהודה בני
  . 17:00 דני חן רמת מכבי - בגין חולון אליצור
  . 18:30 עירוני צ"ראשל הפועל - שמיר/חולון אליצור

  . 18:00 טל ציונה נס הפועל - סיוון כביר תל מכבי
   שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

  . 18:00 טל ציונה נס הפועל - כלנית צ"ראשל הפועל
  . 17:30 סיוון כביר תל מכבי - עירוני צ"ראשל הפועל
  . 18:00 שמיר/חולון אליצור - דני חן רמת מכבי

  . 18:30 בגין חולון אליצור - חולון אליצור
  . 18:00 אביב תל יהודה בני - עתיד כביר תל מכבי

  . 17:30 לציון ראשון הפועל - יפו ב"ב/  א"ת אליצור
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   שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

  . 17:30 כלנית צ"ראשל הפועל - לציון ראשון הפועל
  . 17:30 יפו ב"ב/  א"ת אליצור - אביב תל יהודה בני

  . 17:00 עתיד כביר תל מכבי - בגין חולון אליצור
  . 18:30 חולון אליצור - שמיר/חולון אליצור

  . 18:00 דני חן רמת מכבי - סיוון כביר תל מכבי
  . 17:00 עירוני צ"ראשל הפועל - טל ציונה נס הפועל

   שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

  . 18:00 עירוני צ"ראשל הפועל - כלנית צ"ראשל הפועל
  . 18:00 טל ציונה נס הפועל - דני חן רמת מכבי

  . 18:30 סיוון כביר תל מכבי - חולון אליצור
  . 18:00 שמיר/חולון אליצור - עתיד כביר תל מכבי

  . 17:30 בגין חולון אליצור - יפו ב"ב/  א"ת אליצור
  . 17:30 אביב תל יהודה בני - לציון ראשון הפועל

   שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

  . 17:30 כלנית צ"ראשל הפועל - אביב תל יהודה בני
  . 17:00 לציון ראשון הפועל - בגין חולון אליצור
  . 18:30 יפו ב"ב/  א"ת אליצור - שמיר/חולון אליצור

  . 18:00 עתיד כביר תל מכבי - סיוון כביר תל מכבי
  . 17:00 חולון אליצור - טל ציונה נס הפועל
  . 17:30 דני חן רמת מכבי - עירוני צ"ראשל הפועל

   שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

  . 18:00 דני חן רמת מכבי - כלנית צ"ראשל הפועל
  . 18:30 עירוני צ"ראשל הפועל - חולון אליצור

  . 18:00 טל ציונה נס הפועל - עתיד כביר תל מכבי
  . 17:30 סיוון כביר תל מכבי - יפו ב"ב/  א"ת אליצור
  . 17:30 שמיר/חולון אליצור - לציון ראשון הפועל

  . 17:30 בגין חולון אליצור - אביב תל יהודה בני
   שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

  . 17:00 כלנית צ"ראשל הפועל - בגין חולון אליצור
  . 18:30 אביב תל יהודה בני - שמיר/חולון אליצור

  . 18:00 לציון ראשון הפועל - סיוון כביר תל מכבי
  . 17:00 יפו ב"ב/  א"ת אליצור - טל ציונה נס הפועל
  . 17:30 עתיד כביר תל מכבי - עירוני צ"ראשל הפועל
  . 18:00 לוןחו אליצור - דני חן רמת מכבי
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 מרכז ילדות 760 ליגה
   שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

  . 18:30 ירושלים ש.ה.ל.מ - רעות מכבים א"ת מכבי
  . 18:00 גדרה מכבי - שהם מכבי

  . 18:00 מודיעין עצמה - רמלה דוד נווה אליצור
  . 17:00 אדומים מעלה מכבי - פרחים מודיעין עוצמה

  . 18:30 זאב. פ ירושלים א"אס - חובותר מכבי
  . 17:00 ירושלים הפועל - ירושלים א"אס

   שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

  . 18:30 ירושלים הפועל - ירושלים ש.ה.ל.מ
  . 18:00 ירושלים א"אס - זאב. פ ירושלים א"אס

  . 17:00 רחובות מכבי - אדומים מעלה מכבי
  . 17:00 פרחים מודיעין עוצמה - מודיעין עצמה
  . 18:30 רמלה דוד נווה אליצור - גדרה מכבי
  . 18:30 שהם מכבי - רעות מכבים א"ת מכבי

   שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

  . 18:00 ירושלים ש.ה.ל.מ - שהם מכבי
  . 18:00 רעות מכבים א"ת מכבי - רמלה דוד נווה אליצור
  . 17:00 גדרה מכבי - פרחים מודיעין עוצמה

  . 18:30 מודיעין עצמה - רחובות מכבי
  . 17:00 אדומים מעלה מכבי - ירושלים א"אס

  . 18:30 זאב. פ ירושלים א"אס - ירושלים הפועל
   שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

  . 18:30 זאב. פ ירושלים א"אס - ירושלים ש.ה.ל.מ
  . 17:00 ירושלים הפועל - אדומים מעלה מכבי

  . 17:00 ירושלים א"אס - מודיעין עצמה
  . 18:30 רחובות מכבי - גדרה מכבי
  . 18:30 פרחים מודיעין עוצמה - רעות מכבים א"ת מכבי
  . 18:00 רמלה דוד נווה אליצור - שהם מכבי

   שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

  . 18:00 ירושלים ש.ה.ל.מ - רמלה דוד נווה אליצור
  . 17:00 שהם מכבי - פרחים מודיעין עוצמה

  . 18:30 רעות מכבים א"ת מכבי - רחובות מכבי
  . 17:00 גדרה מכבי - ירושלים א"אס

  . 18:30 מודיעין עצמה - ירושלים הפועל
  . 18:00 אדומים מעלה מכבי - זאב. פ ירושלים א"אס

   שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

  . 18:30 אדומים מעלה מכבי - ירושלים ש.ה.ל.מ
  . 17:00 זאב. פ ירושלים א"אס - מודיעין עצמה
  . 18:30 ירושלים הפועל - גדרה מכבי
  . 18:30 ירושלים א"אס - רעות מכבים א"ת מכבי
  . 18:00 רחובות מכבי - שהם מכבי

  . 18:00 פרחים מודיעין עוצמה - רמלה דוד נווה אליצור
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   שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

  . 17:00 ירושלים ש.ה.ל.מ - פרחים מודיעין עוצמה
  . 18:30 רמלה דוד נווה אליצור - רחובות מכבי

  . 17:00 שהם מכבי - ירושלים א"אס
  . 18:30 רעות מכבים א"ת מכבי - ירושלים הפועל

  . 18:00 גדרה מכבי - זאב. פ ירושלים א"אס
  . 17:00 מודיעין עצמה - אדומים מעלה מכבי

   שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

  . 18:30 מודיעין עצמה - ירושלים ש.ה.ל.מ
  . 18:30 אדומים מעלה מכבי - גדרה מכבי
  . 18:30 זאב. פ ירושלים א"אס - רעות מכבים א"ת מכבי
  . 18:00 ירושלים הפועל - שהם מכבי

  . 18:00 ירושלים א"אס - רמלה דוד נווה אליצור
  . 17:00 רחובות מכבי - פרחים מודיעין עוצמה

   שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

  . 18:30 ירושלים ש.ה.ל.מ - רחובות מכבי
  . 17:00 פרחים מודיעין עוצמה - ירושלים א"אס

  . 18:30 רמלה דוד נווה אליצור - ירושלים הפועל
  . 18:00 שהם מכבי - זאב. פ ירושלים א"אס

  . 17:00 רעות מכבים א"ת מכבי - אדומים מעלה מכבי
  . 17:00 גדרה מכבי - מודיעין עצמה

   שעה 03/01/18 רביעי יום - 10 מחזור

  . 18:30 גדרה מכבי - ירושלים ש.ה.ל.מ
  . 18:30 מודיעין עצמה - רעות מכבים א"ת מכבי
  . 18:00 אדומים מעלה מכבי - םשה מכבי

  . 18:00 זאב. פ ירושלים א"אס - רמלה דוד נווה אליצור
  . 17:00 ירושלים הפועל - פרחים מודיעין עוצמה

  . 18:30 ירושלים א"אס - רחובות מכבי
   שעה 10/01/18 רביעי יום - 11 מחזור

  . 17:00 ירושלים ש.ה.ל.מ - ירושלים א"אס
  . 18:30 רחובות מכבי - יםירושל הפועל

  . 18:00 פרחים מודיעין עוצמה - זאב. פ ירושלים א"אס
  . 17:00 רמלה דוד נווה אליצור - אדומים מעלה מכבי

  . 17:00 שהם מכבי - מודיעין עצמה
  . 18:30 רעות מכבים א"ת מכבי - גדרה מכבי
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 דרום  ילדות 761 ליגה
   שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

  . 18:30 בתיה מזכרת הפועל - בנות אשקלון אליצור
  . 18:30 בנות אשדוד מכבי - אשדוד ביתר

  . 17:30 כנות טוביה באר הפועל - טוביה באר הפועל
  . 18:00 ברנר הפועל - אשדוד מכבי

  . 18:00 גדרות הפועל - יבנה אליצור
   שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

  . 17:00 גדרות הפועל - בתיה מזכרת פועלה
  . 18:00 יבנה אליצור - ברנר הפועל
  . 17:30 אשדוד מכבי - כנות טוביה באר הפועל
  . 18:00 טוביה באר הפועל - בנות אשדוד מכבי

  . 18:30 אשדוד ביתר - בנות אשקלון אליצור
   שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

  . 18:30 בתיה מזכרת פועלה - אשדוד ביתר
  . 17:30 בנות אשקלון אליצור - טוביה באר הפועל
  . 18:00 בנות אשדוד מכבי - אשדוד מכבי

  . 18:00 כנות טוביה באר הפועל - יבנה אליצור
  . 18:00 ברנר הפועל - גדרות הפועל

   שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

  . 17:00 נרבר הפועל - בתיה מזכרת הפועל
  . 17:30 גדרות הפועל - כנות טוביה באר הפועל
  . 18:00 יבנה אליצור - בנות אשדוד מכבי

  . 18:30 אשדוד מכבי - בנות אשקלון אליצור
  . 18:30 טוביה באר הפועל - אשדוד ביתר

   שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

  . 17:30 בתיה מזכרת הפועל - טוביה באר הפועל
  . 18:00 אשדוד ביתר - אשדוד מכבי

  . 18:00 בנות אשקלון אליצור - יבנה אליצור
  . 18:00 בנות אשדוד מכבי - גדרות הפועל
  . 18:00 כנות טוביה באר הפועל - ברנר הפועל
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   שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

  . 17:00 כנות טוביה באר הפועל - בתיה מזכרת הפועל
  . 18:00 ברנר הפועל - בנות אשדוד מכבי

  . 18:30 גדרות הפועל - בנות אשקלון אליצור
  . 18:30 יבנה אליצור - אשדוד ביתר

  . 17:30 אשדוד מכבי - טוביה באר הפועל
   שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

  . 18:00 בתיה מזכרת הפועל - אשדוד מכבי
  . 18:00 טוביה רבא הפועל - יבנה אליצור
  . 18:00 אשדוד ביתר - גדרות הפועל
  . 18:00 בנות אשקלון אליצור - ברנר הפועל
  . 17:30 בנות אשדוד מכבי - כנות טוביה באר הפועל

   שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

  . 17:00 בנות אשדוד מכבי - בתיה מזכרת הפועל
  . 18:30 כנות טוביה באר הפועל - בנות אשקלון אליצור

  . 18:30 ברנר הפועל - אשדוד ביתר
  . 17:30 גדרות הפועל - טוביה באר הפועל
  . 18:00 יבנה אליצור - אשדוד מכבי

   שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

  . 18:00 בתיה מזכרת הפועל - יבנה אליצור
  . 18:00 אשדוד מכבי - גדרות הפועל
  . 18:00 טוביה באר הפועל - ברנר הפועל
  . 17:30 אשדוד ביתר - כנות טוביה באר הפועל
  . 18:00 בנות אשקלון אליצור - בנות אשדוד מכבי
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 נגב  ילדות 762 ליגה
   שעה 18/10/17 רביעי יום - 1  מחזור

  (21/12/17) 17:00 אילת הפועל - ערבה הפועל
  . 18:00 אסא שבע באר הפועל - ירוחם מכבי

  . 18:30 שדרות מכבי - מרחבים/ מבועים הפועל
  . 18:30 עומר אשקלון אליצור - ש"ב/שבע באר הפועל
  . 18:30 מאיה אשקלון  אליצור - נגב שדות מכבי

   שעה 25/10/17 רביעי יום - 2  מחזור

  . 17:00 מאיה אשקלון  אליצור - אילת הפועל
  . 18:00 נגב תשדו מכבי - עומר אשקלון אליצור

  . 18:30 ש"ב/שבע באר הפועל - שדרות מכבי
  . 17:30 מרחבים/ מבועים הפועל - אסא שבע באר הפועל
  . 18:30 ירוחם מכבי - ערבה הפועל

   שעה 01/11/17 רביעי יום - 3  מחזור

  (12/12/17) 18:30 אילת הפועל - ירוחם מכבי
  . 18:00 ערבה הפועל - מרחבים/ מבועים הפועל
  . 18:30 אסא שבע באר הפועל - ש"ב/שבע באר הפועל
  (02/11/17) 17:00 שדרות מכבי - נגב שדות מכבי

  . 18:30 עומר אשקלון אליצור - מאיה אשקלון  אליצור
   שעה 08/11/17 רביעי יום - 4  מחזור

  . 17:00 עומר אשקלון אליצור - אילת הפועל
  . 18:30 מאיה שקלוןא  אליצור - שדרות מכבי

  . 17:30 נגב שדות מכבי - אסא שבע באר הפועל
  . 18:30 ש"ב/שבע באר הפועל - ערבה הפועל
  . 18:00 מרחבים/ מבועים הפועל - ירוחם מכבי

   שעה 15/11/17 רביעי יום - 5  מחזור

  . 17:00 אילת הפועל - מרחבים/ מבועים הפועל
  . 18:30 ירוחם מכבי - ש"ב/שבע באר הפועל
  . 18:00 ערבה הפועל - נגב שדות מכבי

  . 18:30 אסא שבע באר הפועל - מאיה אשקלון  אליצור
  . 18:00 שדרות מכבי - עומר אשקלון אליצור
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   שעה 29/11/17 רביעי יום - 6  מחזור

  . 17:00 שדרות מכבי - אילת הפועל
  . 17:30 מרעו אשקלון אליצור - אסא שבע באר הפועל
  . 18:30 מאיה אשקלון  אליצור - ערבה הפועל
  . 18:00 נגב שדות מכבי - ירוחם מכבי

  . 18:30 ש"ב/שבע באר הפועל - מרחבים/ מבועים הפועל
   שעה 06/12/17 רביעי יום - 7  מחזור

  . 18:30 אילת הפועל - ש"ב/שבע באר הפועל
  . 18:30 יםמרחב/ מבועים הפועל - נגב שדות מכבי

  . 18:30 ירוחם מכבי - מאיה אשקלון  אליצור
  . 18:00 ערבה הפועל - עומר אשקלון אליצור

  . 18:30 אסא שבע באר הפועל - שדרות מכבי
   שעה 13/12/17 רביעי יום - 8  מחזור

  . 17:00 אסא שבע באר הפועל - אילת הפועל
  . 18:30 שדרות מכבי - ערבה הפועל
  . 18:00 עומר אשקלון אליצור - ירוחם מכבי

  . 18:30 מאיה אשקלון  אליצור - מרחבים/ מבועים הפועל
  . 18:30 נגב שדות מכבי - ש"ב/שבע באר הפועל

   שעה 27/12/17 רביעי יום - 9  מחזור

  (31/10/17) 18:30 אילת הפועל - נגב שדות מכבי
  . 18:30 ש"ב/שבע באר הפועל - מאיה אשקלון  אליצור
  . 18:00 מרחבים/ מבועים הפועל - עומר אשקלון אליצור

  . 18:30 ירוחם מכבי - שדרות מכבי
  . 18:00 ערבה הפועל - אסא שבע באר הפועל
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 הנחיות )כל המחוזות( –ליגה ילדות 
 

   

 :שלבים 2 -הליגה תתקיים ב

 

 ד )ביתיות על פי הגרלה(בשלב הראשון, כל ליגה תשוחק במסגרת של סיבוב אחד בלב

 סיבובים, 2-בשלב השני, בכל מחוז ששת הקבוצות הראשונות תשחקנה בבית עליון ב

 כשכל הנקודות והתוצאות, מהשלב הראשון, יגררו לשלב השני.

 

 הראשונה, בכל בית, תוכרז כאלופת המחוז.

 

 ורך( כשכל סיבובים )עפ"י הצ 3או  2-, תשחקנה בבית התחתון ב7יתרת הקבוצות, ממקום 

 הנקודות והתוצאות, מהשלב הראשון, יגררו לשלב השני.

 

 קבוצות ומעלה. 10כל השיטה הנ"ל היא רק בליגות שיהיו בהן 

 סיבובים )עפ"י הצורך(. 4או  3קבוצות ומטה, ישחקו בשיטה הרגילה של ליגה בת  9בליגה שיש בה 

 

 :להלן מועדי השלב השני

07/02/18 ,14/02/18 ,21/02/18 ,07/03/18 ,14/03/18 ,21/03/18 ,11/04/18 ,25/04/18 ,09/05/18, 

16/05/18 
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 צפון   בנות סל קט 801 ליגה
 שעה 13/01/18 שבת יום - 8  מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 17:00 (17/12/17.                          ) 17:30 נחף הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 17:00 . 18:00 יזרעאל עמק הפועל - הושעיה יזרעאל  הפועל
 16:00 . 18:30 אלזהור תמרה הפועל - קמא כפר הפועל
 17:00 . 17:00 אעבלין עירוני הפועל - תמרה הפועל

 שעה 14/01/18 ראשון יום - 9  מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

 16:00 (20/01/18)     (      04/11/17) 17:00 אלזהור תמרה הפועל - אעבלין עירוני הפועל
 18:30 (03/11/17) 16:00 קמא כפר הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 18:00 . 17:00 הושעיה יזרעאל  הפועל - נחף הפועל
 17:30 . 17:00 אורטודוקס נצרת הפועל - תמרה הפועל

 שעה 21/01/18 אשוןר יום - 10 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 3  מחזור

 17:00 (27/01/18.                          ) 17:30 אעבלין עירוני הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 17:00 . 18:00 תמרה הפועל - הושעיה יזרעאל  הפועל
 17:00 . 18:30 נחף הפועל - קמא כפר הפועל
 16:00 (26/01/18)           (18/11/17) 16:00 יזרעאל עמק הפועל - אלזהור תמרה הפועל

 שעה 28/01/18 ראשון יום - 11 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

 16:00 (02/02/18)      (     25/11/17) 17:00 יזרעאל עמק הפועל - אעבלין עירוני הפועל
 16:00 (03/02/18.                          ) 17:00 אלזהור תמרה הפועל - נחף הפועל
 18:30 . 17:00 קמא כפר הפועל - תמרה הפועל
 18:00 . 17:30 הושעי יזרעאל  הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל

 שעה 04/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

 17:00 . 18:00 אעבלין עירוני הפועל - הושעיה יזרעאל  הפועל
 17:30 . 18:30 אורטודוקס נצרת הפועל - קמא כפר הפועל
 17:00 (02/12/17) 16:00 תמרה הפועל - אלזהור תמרה הפועל
 17:00 (01/12/17) 16:00 נחף הפועל - יזרעאל עמק הפועל

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 6  מחזור

 17:00 (09/12/17) 17:00 נחף הפועל - אעבלין עירוני הפועל
 16:00 (09/02/18.                          ) 17:00 יזרעאל עמק הפועל - תמרה הפועל
 16:00 (10/02/18.                          ) 17:30 אלזהור תמרה הפועל - אורטודוקס נצרת הפועל
 18:30 . 18:00 קמא כפר הפועל - הושעיה יזרעאל  הפועל

 שעה 18/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

 17:00 (17/02/18.                          ) 18:30 אעבלין עירוני הפועל - קמא כפר הפועל
 18:00 . 17:00 הושעיה יזרעאל  הפועל - אלזהור תמרה הפועל
 17:30 (30/12/17) 16:00 אורטודוקס נצרת הפועל - יזרעאל עמק הפועל
 17:00 . 17:00 תמרה הפועל - נחף להפוע
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 801סבוב שלישי: ליגה קט סל בנות צפון, 
   

 
 04/03/18: יום ראשון 15מחזור 

 7מקום  – 2מקום 
 6מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 
 8מקום  – 1מקום 

 
 18/03/18: יום ראשון 16מחזור 

 5מקום  – 8מקום 
 3מקום  – 7מקום 
 2מקום  – 1מקום 
 4מקום  – 6 מקום

 
 08/04/18: יום ראשון 17מחזור 

 8מקום  – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 7מקום  – 4מקום 
 6מקום  – 5מקום 

 
 22/04/18: יום ראשון 18מחזור 

 6מקום  – 8מקום 
 5מקום  – 7מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 06/05/18: יום ראשון 19מחזור 

 8מקום  – 3מקום 
 2קום מ – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 
 7מקום  – 6מקום 

 
 13/05/18: יום ראשון 20מקום 

 7מקום  – 8מקום 
 6מקום  – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 27/05/18: יום ראשון 21מחזור 

 8מקום  – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 6מקום 
 1מקום  – 7מקום 
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 גלבוע  בנות סל קט 802 ליגה
 שעה 07/01/18 ראשון יום - 8  מחזור שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 17:00 . 17:00 מעיינות/ גלבוע הפועל - השיטה בית מ.ג הפועל
 17:00 . 17:00 חרוד  גלבוע הפועל - דדו. מ.ג הפועל
 17:00 . 17:30 מוקייבלה. מ.ג הפועל - שקד גלבוע הפועל
  .  שיתחופ - ירדן תבור גליל הפועל

 שעה 14/01/18 ראשון יום - 9  מחזור שעה 29/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  .  מוקייבלה. מ.ג הפועל - חופשית
 17:30 . 17:00 שקד גלבוע הפועל - חרוד  גלבוע הפועל
 17:00 . 17:00 דדו. מ.ג הפועל - מעיינות/ גלבוע הפועל
 17:00 . 18:00 טההשי בית מ.ג הפועל - ירדן תבור גליל הפועל

 שעה 21/01/18 ראשון יום - 10 מחזור שעה 12/11/17 ראשון יום - 3  מחזור

  .  חופשית - השיטה בית מ.ג הפועל
 18:00 . 17:00 ירדן תבור גליל הפועל - דדו. מ.ג הפועל
 17:00 . 17:30 מעיינות/ גלבוע הפועל - שקד גלבוע הפועל
 17:00 . 17:00 חרוד  גלבוע הפועל - מוקייבלה. מ.ג הפועל

 שעה 28/01/18 ראשון יום - 11 מחזור שעה 26/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

  .  חרוד  גלבוע הפועל - חופשית
 17:00 . 17:00 מוקייבלה. מ.ג הפועל - מעיינות/ גלבוע הפועל
 17:30 . 18:00 שקד גלבוע הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 17:00 . 17:00 דדו. מ.ג הפועל - יטההש בית מ.ג הפועל

 שעה 04/02/18 ראשון יום - 12 מחזור שעה 03/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

  .  חופשית - דדו. מ.ג הפועל
 17:00 . 17:30 השיטה בית מ.ג הפועל - שקד גלבוע הפועל
 18:00 . 17:00 ירדן תבור גליל הפועל - מוקייבלה. מ.ג הפועל
 17:00 . 17:00 מעיינות/ גלבוע הפועל - חרוד  גלבוע הפועל

 שעה 11/02/18 ראשון יום - 13 מחזור שעה 10/12/17 ראשון יום - 6  מחזור

  .  מעיינות/ גלבוע הפועל - חופשית
 17:00 . 18:00 חרוד  גלבוע הפועל - ירדן תבור גליל הפועל
 17:00 . 17:00 מוקייבלה. מ.ג הפועל - השיטה בית מ.ג הפועל
 17:30 . 17:00 שקד גלבוע הפועל - דדו. מ.ג הפועל

 שעה 18/02/18 ראשון יום - 14 מחזור שעה 31/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

  .  חופשית - שקד גלבוע הפועל
 17:00 . 17:00 דדו. מ.ג הפועל - מוקייבלה. מ.ג הפועל
 17:00 . 17:00 השיטה בית מ.ג הפועל - חרוד  גלבוע הפועל
 18:00 . 17:00 ירד תבור גליל הפועל - מעיינות/ גלבוע הפועל
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 802סבוב שלישי: ליגה קט סל בנות גלבוע, 
   

 
 04/03/18: יום ראשון 15מחזור 

 7מקום  – 2מקום 
 6מקום  – 3מקום 
 5מקום  – 4מקום 
 חופשית – 1מקום 

 
 18/03/18: יום ראשון 16מחזור 

 5מקום  –חופשית 
 3מקום  – 7מקום 
 2מקום  – 1מקום 
 4מקום  – 6מקום 

 
 08/04/18: יום ראשון 17מחזור 

 חופשית – 2מקום 
 1מקום  – 3מקום 
 7מקום  – 4מקום 
 6מקום  – 5מקום 

 
 22/04/18: יום ראשון 18מחזור 

 6מקום  –חופשית 
 5מקום  – 7מקום 
 4מקום  – 1מקום 
 3מקום  – 2מקום 

 
 18/06/05: יום ראשון 19מחזור 

 חופשית – 3מקום 
 2מקום  – 4מקום 
 1מקום  – 5מקום 
 7מקום  – 6מקום 

 
 13/05/18: יום ראשון 20מקום 

 7מקום  –חופשית 
 6מקום  – 1מקום 
 5מקום  – 2מקום 
 4מקום  – 3מקום 

 
 27/05/18: יום ראשון 21מחזור 

 חופשית  – 4מקום 
 3מקום  – 5מקום 
 2מקום  – 6מקום 
 1מקום  – 7מקום 
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 חיפה -בנות סל קט 803 ליגה
   שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

  . 17:30 חיפה מכבי - הכרמל חוף הפועל
  . 17:00 אעבלין עירוני - אשר מטה הפועל
  . 17:30 כאוכב הפועל - נהריה הפועל
  (20/10/17) 16:00 טבעון קרית הפועל - אעבלין מכבי
  . 17:30 בק חיפה הפועל - צעירות  חיפה מכבי

   שעה 29/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  (03/11/17) 16:00 בק חיפה הפועל - חיפה מכבי
  . 17:00 צעירות  חיפה מכבי - טבעון קרית הפועל
  . 17:00 אעבלין מכבי - כאוכב הפועל
  . 17:00 נהריה הפועל - אעבלין עירוני
  . 17:30 אשר מטה הפועל - הכרמל חוף הפועל

   שעה 12/11/17 ראשון יום - 3  מחזור

  . 17:00 חיפה מכבי - אשר מטה הפועל
  . 17:30 הכרמל חוף הפועל - נהריה הפועל
  (17/11/17) 16:00 אעבלין עירוני - אעבלין מכבי
  . 17:30 כאוכב הפועל - צעירות  חיפה מכבי

  (18/11/17) 10:30 טבעון קרית הפועל - בק חיפה הפועל
   שעה 26/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

  (24/11/17) 16:00 טבעון קרית הפועל - חיפה מכבי
  . 17:00 בק חיפה הפועל - כאוכב הפועל
  . 17:00 צעירות  חיפה מכבי - אעבלין עירוני
  . 17:30 אעבלין מכבי - הכרמל חוף הפועל
  . 17:00 נהריה הפועל - אשר מטה הפועל

   שעה 03/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

  . 17:30 חיפה מכבי - נהריה הפועל
  (01/12/17) 16:00 אשר מטה הפועל - אעבלין מכבי
  . 17:00 הכרמל חוף הפועל - צעירות  חיפה מכבי

  (02/12/17) 10:30 אעבלין עירוני - בק חיפה הפועל
  . 17:00 כאוכב הפועל - טבעון קרית הפועל
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   שעה 10/12/17 ראשון יום - 6  רמחזו

  (08/12/17) 16:00 כאוכב הפועל - חיפה מכבי
  . 17:00 טבעון קרית הפועל - אעבלין עירוני
  . 17:30 בק חיפה הפועל - הכרמל חוף הפועל
  . 17:00 צעירות  חיפה מכבי - אשר מטה הפועל
  . 17:30 אעבלין מכבי - נהריה הפועל

   שעה 31/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

  (29/12/17) 16:00 חיפה מכבי - אעבלין מכבי
  . 17:30 נהריה הפועל - צעירות  חיפה מכבי

  (30/12/17) 10:30 אשר מטה הפועל - בק חיפה הפועל
  . 17:00 הכרמל חוף הפועל - טבעון קרית הפועל
  . 17:00 אעבלין עירוני - כאוכב הפועל

   שעה 07/01/18 שוןרא יום - 8  מחזור

  (05/01/18) 16:00 אעבלין עירוני - חיפה מכבי
  . 17:30 כאוכב הפועל - הכרמל חוף הפועל
  . 17:00 טבעון קרית הפועל - אשר מטה הפועל
  . 17:30 בק חיפה הפועל - נהריה הפועל
  (05/01/18) 16:00 צעירות  חיפה מכבי - אעבלין מכבי

   שעה 14/01/18 ןראשו יום - 9  מחזור

  . 17:30 חיפה מכבי - צעירות  חיפה מכבי
  (13/01/18) 10:30 אעבלין מכבי - בק חיפה הפועל
  . 17:00 נהריה הפועל - טבעון קרית הפועל
  . 17:00 אשר מטה הפועל - כאוכב הפועל
  . 17:00 הכרמל חוף הפועל - אעבלין עירוני
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 ןשומרו-בנות סל קט 804 ליגה
   שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

  . 17:00 מתנס יונה כפר ביתר - חנה פרדס מכבי
  . 18:30 עדה.ג בנימינה הפועל - ערערה מכבי

  . 18:00 מעגן/ זכרון  הפועל - זכרון  מעגן הפועל
  (20/10/17) 16:00 מנשה  הפועל - פרדיס מכבי

  . 17:30 חדרה מכבי - ויתקין ח"ע הפועל
   שעה 29/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  (04/11/17) 17:30 חדרה מכבי - מתנס יונה כפר ביתר
  . 17:30 ויתקין ח"ע הפועל - מנשה  הפועל
  . 17:30 פרדיס מכבי - מעגן/ זכרון  הפועל
  . 18:30 זכרון  מעגן הפועל - עדה.ג בנימינה הפועל
  . 17:00 ערערה מכבי - חנה פרדס מכבי

   שעה 12/11/17 ראשון יום - 3  מחזור

  . 18:30 מתנס יונה כפר ביתר - ערערה מכבי
  . 18:00 חנה פרדס מכבי - זכרון  מעגן הפועל
  (17/11/17) 16:00 עדה.ג בנימינה הפועל - פרדיס מכבי

  . 17:30 מעגן/ זכרון  הפועל - ויתקין ח"ע הפועל
  (18/11/17) 18:30 מנשה  הפועל - חדרה מכבי

   שעה 26/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

  (25/11/17) 17:30 מנשה  הפועל - מתנס יונה כפר ביתר
  . 17:30 חדרה מכבי - מעגן/ זכרון  הפועל
  . 18:30 ויתקין ח"ע הפועל - עדה.ג בנימינה הפועל
  . 17:00 פרדיס מכבי - חנה פרדס מכבי
  . 18:30 כרוןז  מעגן הפועל - ערערה מכבי

   שעה 03/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

  . 18:00 מתנס יונה כפר ביתר - זכרון  מעגן הפועל
  (01/12/17) 16:00 ערערה מכבי - פרדיס מכבי

  . 17:30 חנה פרדס מכבי - ויתקין ח"ע הפועל
  (02/12/17) 18:30 עדה.ג בנימינה הפועל - חדרה מכבי

  . 17:30 מעגן/ זכרון  להפוע - מנשה  הפועל
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   שעה 10/12/17 ראשון יום - 6  מחזור

  (09/12/17) 17:30 מעגן/ זכרון  הפועל - מתנס יונה כפר ביתר
  . 18:30 מנשה  הפועל - עדה.ג בנימינה הפועל
  . 17:00 חדרה מכבי - חנה פרדס מכבי
  . 18:30 ויתקין ח"ע הפועל - ערערה מכבי

  . 18:00 פרדיס מכבי - זכרון  מעגן הפועל
   שעה 31/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

  (29/12/17) 16:00 מתנס יונה כפר ביתר - פרדיס מכבי
  . 17:30 זכרון  מעגן הפועל - ויתקין ח"ע הפועל
  (30/12/17) 18:30 ערערה מכבי - חדרה מכבי

  . 17:30 חנה פרדס מכבי - מנשה  הפועל
  . 17:30 עדה.ג בנימינה הפועל - מעגן/ ןזכרו  הפועל

   שעה 07/01/18 ראשון יום - 8  מחזור

  (06/01/18) 17:30 עדה.ג בנימינה הפועל - מתנס יונה כפר ביתר
  . 17:00 מעגן/ זכרון  הפועל - חנה פרדס מכבי
  . 18:30 מנשה  הפועל - ערערה מכבי

  . 18:00 חדרה מכבי - זכרון  מעגן הפועל
  (05/01/18) 16:00 ויתקין ח"ע הפועל - פרדיס מכבי

   שעה 14/01/18 ראשון יום - 9  מחזור

  . 17:30 מתנס יונה כפר ביתר - ויתקין ח"ע הפועל
  (13/01/18) 18:30 פרדיס מכבי - חדרה מכבי

  . 17:30 זכרון  מעגן הפועל - מנשה  הפועל
  . 17:30 ערערה מכבי - מעגן/ זכרון  הפועל
  . 18:30 חנה פרדס מכבי - עדה.ג בנימינה הפועל
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 שרון  בנות סל קט 805 ליגה
   שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

 יצחק בית הפועל - חפר בת/חפר עמק הפועל
 חפר

17:00 (21/10/17)  

  . 17:00 נתניה עירוני אליצור - קדימה/צורן מכבי
  . 17:00 עירונ נתניה  ראליצו - מרכז נתניה. ע אליצור

  . 18:30 פרדסיה הפועל - צורן/מונד תל מכבי
  (21/10/17) 17:30 השרון לב הפועל - יונה כפר ר"בית

   שעה 29/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  (04/11/17) 18:30 השרון לב הפועל - חפר יצחק בית הפועל
  (03/11/17) 16:00 יונה כפר ר"בית - פרדסיה הפועל
  . 17:00 צורן/מונד תל מכבי - עירוני נתניה  אליצור
  . 18:30 מרכז נתניה. ע אליצור - נתניה עירוני אליצור
  (04/11/17) 17:00 קדימה/צורן מכבי - חפר בת/חפר עמק הפועל

   שעה 12/11/17 ראשון יום - 3  מחזור

  . 17:00 חפר יצחק בית הפועל - קדימה/צורן מכבי
 בת/חפר עמק הפועל - מרכז נתניה. ע אליצור

 חפ
17:00 .  

  . 18:30 נתניה עירוני אליצור - צורן/מונד תל מכבי
  . 17:00 עירוני נתניה  אליצור - יונה כפר ר"בית

  . 17:00 פרדסיה הפועל - השרון לב הפועל
   שעה 26/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

  (25/11/17) 18:30 פרדסיה הפועל - חפר יצחק בית הפועל
  . 17:00 השרון לב הפועל - עירוני נתניה  אליצור
  . 18:30 יונה כפר ר"בית - נתניה עירוני אליצור
  (25/11/17) 17:00 צורן/מונד תל מכבי - חפר בת/חפר עמק הפועל
  . 17:00 מרכז נתניה. ע אליצור - קדימה/צורן מכבי

   שעה 03/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

  . 17:00 חפר יצחק בית הפועל - מרכז נתניה. ע אליצור
  . 18:30 קדימה/צורן מכבי - צורן/מונד תל מכבי
  (02/12/17) 17:30 חפר בת/חפר עמק הפועל - יונה כפר ר"בית

  . 17:00 נתניה עירוני אליצור - השרון לב הפועל
  . 17:00 עירוני נתניה  אליצור - פרדסיה הפועל

 

 

  



767 

 

   שעה 10/12/17 ראשון יום - 6  מחזור

  . 18:30 עירוני נתניה  אליצור - חפר יצחק בית הפועל
  . 18:30 פרדסיה הפועל - נתניה עירוני אליצור
  (09/12/17) 17:00 השרון לב הפועל - חפר בת/חפר עמק הפועל
  . 17:00 יונה כפר ר"בית - קדימה/צורן מכבי

  . 17:00 צורן/מונד תל מכבי - מרכז נתניה. ע אליצור
   שעה 31/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

  . 18:30 חפר יצחק בית הפועל - צורן/מונד תל מכבי
  . 17:30 מרכז נתניה. ע אליצור - יונה כפר ר"בית

  . 17:00 קדימה/צורן מכבי - השרון לב הפועל
  (05/01/18) 16:00 חפר בת/חפר עמק הפועל - פרדסיה הפועל
  . 17:00 נתניה עירוני אליצור - עירוני נתניה  אליצור

   שעה 07/01/18 ראשון יום - 8  מחזור

  . 18:30 נתניה עירוני אליצור - חפר יצחק בית הפועל
  . 17:00 עירונ נתניה  אליצור - חפר בת/חפר עמק הפועל
  . 17:00 פרדסיה הפועל - קדימה/צורן מכבי

  . 17:00 השרון לב הפועל - מרכז נתניה. ע אליצור
  . 18:30 יונה כפר ר"בית - צורן/מונד תל מכבי

   שעה 14/01/18 ראשון יום - 9  מחזור

  (13/01/18) 17:30 חפר יצחק בית הפועל - יונה כפר ר"בית
  . 17:00 צורן/מונד תל מכבי - השרון לב הפועל
  . 17:00 מרכז נתניה. ע אליצור - פרדסיה הפועל
  . 17:00 קדימה/צורן מכבי - עירוני נתניה  אליצור
  . 18:30 חפר בת/חפר עמק הפועל - נתניה עירוני אליצור

 

 

 
  



768 

 

 דן   בנות סל קט 806 ליגה
   שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

  . 18:30 השרון לב הפועל - רקפת  סבא כפר הפועל
  . 17:00 לביאות הרצליה בני - רעננה מכבי

  (21/10/17) 10:30 הדס סבא כפר הפועל - כלנית  סבא כפר הפועל
  . 17:00 צורן/  קדימה מכבי - הרצליה בני

  . 18:30 טייבה הפועל - הדס רעננה מכבי
   שעה 29/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  (04/11/17) 10:30 טייבה הפועל - השרון לב הפועל
  . 18:00 הדס עננהר מכבי - צורן/  קדימה מכבי

  (04/11/17) 10:30 הרצליה בני - הדס סבא כפר הפועל
  . 17:00 כלנית  סבא כפר הפועל - לביאות הרצליה בני

  . 18:30 רעננה מכבי - רקפת  סבא כפר הפועל
   שעה 12/11/17 ראשון יום - 3  מחזור

  . 17:00 השרון לב הפועל - רעננה מכבי
  סבא כפר הפועל - יתכלנ  סבא כפר הפועל
 רקפת

10:30 (18/11/17)  

  . 17:00 לביאות הרצליה בני - הרצליה בני
  . 18:30 הדס סבא כפר הפועל - הדס רעננה מכבי

  (18/11/17) 10:30 צורן/  קדימה מכבי - טייבה הפועל
   שעה 26/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

  (25/11/17) 10:30 צורן/  קדימה מכבי - השרון לב הפועל
  (25/11/17) 10:30 טייבה הפועל - הדס סבא כפר הפועל

  . 17:00 הדס רעננה מכבי - לביאות הרצליה בני
  . 18:30 הרצליה בני - רקפת  סבא כפר הפועל
  . 17:00 כלנית  סבא כפר הפועל - רעננה מכבי

   שעה 03/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

  (02/12/17) 10:30 השרון לב הפועל - כלנית  סבא כפר הפועל
  . 17:00 רעננה מכבי - הרצליה בני

  . 18:30 רקפת  סבא כפר הפועל - הדס רעננה מכבי
  (02/12/17) 10:30 לביאות הרצליה בני - טייבה הפועל
  . 18:00 הדס סבא כפר הפועל - צורן/  קדימה מכבי

 

 

  



769 

 

   שעה 10/12/17 ראשון יום - 6  מחזור

  (09/12/17) 10:30 הדס סבא כפר הפועל - השרון לב הפועל
  . 17:00 צורן/  קדימה מכבי - לביאות הרצליה בני

  . 18:30 טייבה הפועל - רקפת  סבא כפר הפועל
  . 17:00 הדס רעננה מכבי - רעננה מכבי

  (09/12/17) 10:30 הרצליה בני - כלנית  סבא כפר הפועל
   שעה 31/12/17 שוןרא יום - 7  מחזור

  . 17:00 השרון לב הפועל - הרצליה בני
  . 18:30 כלנית  סבא כפר הפועל - הדס רעננה מכבי

  (30/12/17) 10:30 רעננה מכבי - טייבה הפועל
  . 18:00 רקפת  סבא כפר הפועל - צורן/  קדימה מכבי

  (30/12/17) 10:30 לביאות הרצליה בני - הדס סבא כפר הפועל
   שעה 07/01/18 ראשון יום - 8  מחזור

  (06/01/18) 10:30 לביאות הרצליה בני - השרון לב הפועל
  . 18:30 הדס סבא כפר הפועל - רקפת  סבא כפר הפועל
  . 17:00 צורן/  קדימה מכבי - רעננה מכבי

  (06/01/18) 10:30 טייבה הפועל - כלנית  סבא כפר הפועל
  . 17:00 הדס עננהר מכבי - הרצליה בני

   שעה 14/01/18 ראשון יום - 9  מחזור

  . 18:30 השרון לב הפועל - הדס רעננה מכבי
  (13/01/18) 10:30 הרצליה בני - טייבה הפועל
  . 18:00 כלנית  סבא כפר הפועל - צורן/  קדימה מכבי

  (13/01/18) 10:30 רעננה מכבי - הדס סבא כפר הפועל
  . 17:00 רקפת  סבא כפר הפועל - יאותלב הרצליה בני

 

 

 
  



770 

 

 'א א"ת בנות סל קט 807 ליגה
   שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

  . 17:00 אחוזה רעננה מכבי - השרון רמת עתיד ס.א
  . 17:00 נמרות הרצליה בני - מתן מכבי
  (21/10/17) 10:00 רקפת השרון הוד מכבי - כלנית השרון.ה מכבי

  . 18:30 השרון חוף הפועל - איילות הרצליה בני
  . 17:30 גל השרון רמת ס.א - קובי העין ראש עירוני

   שעה 29/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  . 18:30 גל השרון רמת ס.א - אחוזה רעננה מכבי
  . 18:00 קובי העין ראש עירוני - השרון חוף הפועל
  (04/11/17) 10:00 איילות הרצליה בני - רקפת השרון הוד מכבי

  . 18:30 כלנית השרון.ה מכבי - נמרות הרצליה בני
  . 17:00 מתן מכבי - השרון רמת עתיד ס.א

   שעה 12/11/17 ראשון יום - 3  מחזור

  . 17:00 אחוזה רעננה מכבי - מתן מכבי
  (18/11/17) 10:00 השרון רמת עתיד ס.א - כלנית השרון.ה מכבי

  . 18:30 נמרות הרצליה בני - איילות ליההרצ בני
  . 17:30 רקפת השרון הוד מכבי - קובי העין ראש עירוני

  . 17:00 השרון חוף הפועל - גל השרון רמת ס.א
   שעה 26/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

  . 18:30 השרון חוף הפועל - אחוזה רעננה מכבי
  (27/11/17) 10:00 גל השרון רמת ס.א - רקפת השרון הוד מכבי

  . 18:30 קובי העין ראש עירוני - נמרות הרצליה בני
  . 17:00 איילות הרצליה בני - השרון רמת עתיד ס.א

  . 17:00 כלנית השרון.ה מכבי - מתן מכבי
   שעה 03/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

  (02/12/17) 10:00 אחוזה רעננה מכבי - כלנית השרון.ה מכבי
  . 18:30 מתן מכבי - איילות הרצליה ניב

  . 17:30 השרון רמת עתיד ס.א - קובי העין ראש עירוני
  . 17:00 נמרות הרצליה בני - גל השרון רמת ס.א

  . 18:00 רקפת השרון הוד מכבי - השרון חוף הפועל

 

 

  



771 

 

   שעה 10/12/17 ראשון יום - 6  מחזור

  . 18:30 רקפת וןהשר הוד מכבי - אחוזה רעננה מכבי
  . 18:30 השרון חוף הפועל - נמרות הרצליה בני

  . 17:00 גל השרון רמת ס.א - השרון רמת עתיד ס.א
  . 17:00 קובי העין ראש עירוני - מתן מכבי
  (09/12/17) 10:00 איילות הרצליה בני - כלנית השרון.ה מכבי

   שעה 31/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

  . 18:30 אחוזה רעננה מכבי - איילות יההרצל בני
  . 17:30 כלנית השרון.ה מכבי - קובי העין ראש עירוני

  . 17:00 מתן מכבי - גל השרון רמת ס.א
  . 18:00 השרון רמת עתיד ס.א - השרון חוף הפועל
  (30/12/17) 10:00 נמרות הרצליה בני - רקפת השרון הוד מכבי

   שעה 07/01/18 ראשון יום - 8  מחזור

  . 18:30 נמרות הרצליה בני - אחוזה רעננה מכבי
  . 17:00 רקפת השרון הוד מכבי - השרון רמת עתיד ס.א

  . 17:00 השרון חוף הפועל - מתן מכבי
  (06/01/18) 10:00 גל השרון רמת ס.א - כלנית השרון.ה מכבי

  . 18:30 קובי העין ראש עירוני - איילות הרצליה בני
   שעה 14/01/18 ראשון יום - 9  מחזור

  . 17:30 אחוזה רעננה מכבי - קובי העין ראש עירוני
  . 17:00 איילות הרצליה בני - גל השרון רמת ס.א

  . 18:00 כלנית השרון.ה מכבי - השרון חוף הפועל
  (13/01/18) 10:00 מתן מכבי - רקפת השרון הוד מכבי

  . 18:30 השרון רמת תידע ס.א - נמרות הרצליה בני

 

 

 
  



772 

 

 'ב א"ת בנות סל קט 808 ליגה
   שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

  . 18:00 דן העין-ראש עירוני - תקוה פתח הפועל
  . 18:00 קאסם כפר הפועל - תקוה גני מכבי

  (21/10/17) 10:30 עתיד השרון רמת. ס.א - השרון רמת ס.א
  . 17:00 עמית תקוה תחפ הפועל - חן רמת מכבי

  . 18:30 גילת תקוה פתח הפועל - סביון. ס.א
   שעה 29/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  . 17:30 גילת תקוה פתח הפועל - דן העין-ראש עירוני
  . 18:30 סביון. ס.א - עמית תקוה פתח הפועל

  (04/11/17) 10:30 חן רמת מכבי - עתיד השרון רמת. ס.א
  . 17:00 השרון רמת ס.א - קאסם כפר הפועל
  . 18:00 תקוה גני מכבי - תקוה פתח הפועל

   שעה 12/11/17 ראשון יום - 3  מחזור

  . 18:00 דן העין-ראש עירוני - תקוה גני מכבי
  (18/11/17) 10:30 תקוה פתח הפועל - השרון רמת ס.א

  . 17:00 קאסם כפר הפועל - חן רמת מכבי
  . 18:30 עתיד השרון רמת. ס.א - ןסביו. ס.א

 תקוה פתח הפועל - גילת תקוה פתח הפועל
 עמית

18:00 .  

   שעה 26/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

  . 17:30 עמית תקוה פתח הפועל - דן העין-ראש עירוני
  (25/11/17) 10:30 גילת תקוה פתח הפועל - עתיד השרון רמת. ס.א

  . 17:00 סביון .ס.א - קאסם כפר הפועל
  . 18:00 חן רמת מכבי - תקוה פתח הפועל
  . 18:00 השרון רמת ס.א - תקוה גני מכבי

   שעה 03/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

  (02/12/17) 10:30 דן העין-ראש עירוני - השרון רמת ס.א
  . 17:00 תקוה גני מכבי - חן רמת מכבי

  . 18:30 תקוה פתח הפועל - סביון. ס.א
  . 18:00 קאסם כפר הפועל - גילת תקוה פתח הפועל
 השרון רמת. ס.א - עמית תקוה פתח הפועל
 עתיד

18:30 .  

 

 

  



773 

 

   שעה 10/12/17 ראשון יום - 6  מחזור

  . 17:30 עתיד השרון רמת. ס.א - דן העין-ראש עירוני
  . 17:00 עמית תקוה פתח הפועל - קאסם כפר הפועל
  . 18:00 גילת תקוה פתח הפועל - קוהת פתח הפועל
  . 18:00 סביון. ס.א - תקוה גני מכבי

  (09/12/17) 10:30 חן רמת מכבי - השרון רמת ס.א
   שעה 31/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

  . 17:00 דן העין-ראש עירוני - חן רמת מכבי
  . 18:30 השרון רמת ס.א - סביון. ס.א

  . 18:00 תקוה גני מכבי - גילת תקוה פתח הפועל
  . 18:30 תקוה פתח הפועל - עמית תקוה פתח הפועל

  (30/12/17) 10:30 קאסם כפר הפועל - עתיד השרון רמת. ס.א
   שעה 07/01/18 ראשון יום - 8  מחזור

  . 17:30 קאסם כפר הפועל - דן העין-ראש עירוני
  . 18:00 עתיד השרון רמת. ס.א - תקוה פתח הפועל
  . 18:00 עמית תקוה פתח הפועל - תקוה גני מכבי

  (06/01/18) 10:30 גילת תקוה פתח הפועל - השרון רמת ס.א
  . 17:00 סביון. ס.א - חן רמת מכבי

   שעה 14/01/18 ראשון יום - 9  מחזור

  . 18:30 דן העין-ראש עירוני - סביון. ס.א
  . 18:00 חן רמת מכבי - גילת תקוה פתח הפועל
  . 18:30 השרון רמת ס.א - עמית תקוה פתח הפועל

  (13/01/18) 10:30 תקוה גני מכבי - עתיד השרון רמת. ס.א
  . 17:00 תקוה פתח הפועל - קאסם כפר הפועל

 

 

 
  



774 

 

 מרכז בנות סל קט 809 ליגה
   שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

  (21/10/17) 17:30 צעירות סביון ס.א - מונסון  נוה ס א
  . 18:30 בנות חן רמת מכבי - עתיד חן רמת מכבי

  . 17:00 חולון אליצור - שרת חולון אליצור
  . 17:00 אביב תל אליצור - רמלה דוד נוה אליצור

  . 18:30 א"ת יהודה בני - שמר נעמי יהודה בני
   שעה 29/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  . 18:30 א"ת הודהי בני - צעירות סביון ס.א
  . 17:30 שמר נעמי יהודה בני - אביב תל אליצור
  . 17:00 רמלה דוד נוה אליצור - חולון אליצור

  . 17:00 שרת חולון אליצור - בנות חן רמת מכבי
  (04/11/17) 17:30 עתיד חן רמת מכבי - מונסון  נוה ס א

   שעה 12/11/17 ראשון יום - 3  מחזור

  . 18:30 צעירות סביון ס.א - עתיד חן רמת מכבי
  . 17:00 מונסון  נוה ס א - שרת חולון אליצור
  . 17:00 בנות חן רמת מכבי - רמלה דוד נוה אליצור

  . 18:30 חולון אליצור - שמר נעמי יהודה בני
  . 17:30 אביב תל אליצור - א"ת יהודה בני

   שעה 26/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

  . 18:30 אביב תל אליצור - צעירות סביון ס.א
  . 17:00 א"ת יהודה בני - חולון אליצור

  . 17:00 שמר נעמי יהודה בני - בנות חן רמת מכבי
  . 17:30 רמלה דוד נוה אליצור - מונסון  נוה ס א

  . 18:30 שרת חולון אליצור - עתיד חן רמת מכבי
   שעה 03/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

  . 17:00 צעירות סביון ס.א - שרת חולון אליצור
  . 17:00 עתיד חן רמת מכבי - רמלה דוד נוה אליצור

  . 18:30 מונסון  נוה ס א - שמר נעמי יהודה בני
  . 17:30 בנות חן רמת מכבי - א"ת יהודה בני

  . 17:30 חולון אליצור - אביב תל אליצור
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   שעה 10/12/17 ראשון יום - 6  מחזור

  . 18:30 חולון אליצור - צעירות סביון ס.א
  . 17:00 אביב תל אליצור - בנות חן רמת מכבי

  . 17:30 א"ת יהודה בני - מונסון  נוה ס א
  . 18:30 שמר נעמי יהודה בני - עתיד חן רמת מכבי

  . 17:00 רמלה דוד נוה אליצור - שרת חולון אליצור
   שעה 31/12/17 וןראש יום - 7  מחזור

  . 17:00 צעירות סביון ס.א - רמלה דוד נוה אליצור
  . 18:30 שרת חולון אליצור - שמר נעמי יהודה בני
  . 17:30 עתיד חן רמת מכבי - א"ת יהודה בני

  . 17:30 מונסון  נוה ס א - אביב תל אליצור
  . 17:00 בנות חן רמת מכבי - חולון אליצור

   שעה 07/01/18 ראשון וםי - 8  מחזור

  . 18:30 בנות חן רמת מכבי - צעירות סביון ס.א
  . 17:30 חולון אליצור - מונסון  נוה ס א

  . 18:30 אביב תל אליצור - עתיד חן רמת מכבי
  . 17:00 א"ת יהודה בני - שרת חולון אליצור
  . 17:00 שמר נעמי יהודה בני - רמלה דוד נוה אליצור

   שעה 14/01/18 ראשון יום - 9  מחזור

  . 18:30 צעירות סביון ס.א - שמר נעמי יהודה בני
  . 17:30 רמלה דוד נוה אליצור - א"ת יהודה בני

  . 17:30 שרת חולון אליצור - אביב תל אליצור
  . 17:00 עתיד חן רמת מכבי - חולון אליצור

  . 17:00 מונסון  נוה ס א - בנות חן רמת מכבי
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 דרום בנות סל קט 810 ליגה
   שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

  . 17:00 יבנה  אליצור - תות ציונה נס הפועל
  (21/10/17) 11:00 ברנר הפועל - עדן ציונה נס הפועל
  . 18:30 עירוני ראשלצ הפועל - לציון ראשון הפועל
  . 17:30 מודיעין עוצמה - צעירות ברנר הפועל

  . 17:00 בתיה מזכרת הפועל - יבנה לאה ליצורא
   שעה 29/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  . 17:00 בתיה מזכרת הפועל - יבנה  אליצור
  . 18:30 יבנה לאה אליצור - מודיעין עוצמה
  . 18:30 צעירות ברנר הפועל - עירוני ראשלצ הפועל
  . 18:00 לציון ראשון הפועל - ברנר הפועל

  (04/11/17) 10:00 עדן ציונה נס הפועל - תות ציונה נס פועלה
   שעה 12/11/17 ראשון יום - 3  מחזור

  . 17:00 יבנה  אליצור - עדן ציונה נס הפועל
  . 18:30 תות ציונה נס הפועל - לציון ראשון הפועל
  . 17:30 ברנר הפועל - צעירות ברנר הפועל
  . 17:00 עירוני לצראש הפועל - יבנה לאה אליצור
  . 17:00 מודיעין עוצמה - בתיה מזכרת הפועל

   שעה 26/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

  . 17:00 מודיעין עוצמה - יבנה  אליצור
  . 18:30 בתיה מזכרת הפועל - עירוני ראשלצ הפועל
  . 18:00 יבנה לאה אליצור - ברנר הפועל
  (25/11/17) 10:00 צעירות רברנ הפועל - תות ציונה נס הפועל
  (25/11/17) 11:30 לציון ראשון הפועל - עדן ציונה נס הפועל

   שעה 03/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

  . 18:30 יבנה  אליצור - לציון ראשון הפועל
  . 17:30 עדן ציונה נס הפועל - צעירות ברנר הפועל
  . 17:00 תות ציונה נס הפועל - יבנה לאה אליצור
  . 17:00 ברנר הפועל - בתיה מזכרת הפועל
  . 18:30 עירוני ראשלצ הפועל - מודיעין עוצמה
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   שעה 10/12/17 ראשון יום - 6  מחזור

  . 17:00 עירוני ראשלצ הפועל - יבנה  אליצור
  . 18:00 מודיעין עוצמה - ברנר הפועל
  (09/12/17) 10:00 בתיה מזכרת הפועל - תות ציונה נס הפועל
  . 17:00 יבנה לאה אליצור - עדן ציונה נס הפועל
  . 18:30 צעירות ברנר הפועל - לציון ראשון הפועל

   שעה 31/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

  . 17:30 יבנה  אליצור - צעירות ברנר הפועל
  . 17:00 לציון ראשון הפועל - יבנה לאה אליצור
  . 17:00 עדן ציונה נס ועלהפ - בתיה מזכרת הפועל
  . 18:30 תות ציונה נס הפועל - מודיעין עוצמה
  . 18:30 ברנר הפועל - עירוני ראשלצ הפועל

   שעה 07/01/18 ראשון יום - 8  מחזור

  . 17:00 ברנר הפועל - יבנה  אליצור
  (06/01/18) 10:00 עירוני ראשלצ הפועל - תות ציונה נס הפועל
  (06/01/18) 11:30 מודיעין עוצמה - עדן יונהצ נס הפועל
  . 18:30 בתיה מזכרת הפועל - לציון ראשון הפועל
  . 17:30 יבנה לאה אליצור - צעירות ברנר הפועל

   שעה 14/01/18 ראשון יום - 9  מחזור

  . 17:00 יבנה  אליצור - יבנה לאה אליצור
  . 17:00 צעירות ברנר הפועל - בתיה מזכרת הפועל
  . 18:30 לציון ראשון הפועל - מודיעין עוצמה
  . 18:30 עדן ציונה נס הפועל - עירוני ראשלצ הפועל
  . 18:00 תות ציונה נס הפועל - ברנר הפועל
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 נגב בנות סל קט 811 ליגה
   שעה 15/10/17 ראשון יום - 1  מחזור

  . 17:00 נגב רמת הפועל - רגבי טוביה באר הפועל
  . 18:00 בנות אשקלון אליצור - ירוחם כבימ

  . 17:00 בנות אשדוד  מכבי - אשדוד מכבי
  . 17:00 לכיש הפועל - עידו   אשקלון אליצור

  . 17:30 טוביה באר הפועל - שדרות מכבי
   שעה 29/10/17 ראשון יום - 2  מחזור

  . 17:00 טוביה באר הפועל - נגב רמת הפועל
  . 17:00 שדרות מכבי - לכיש הפועל
  . 17:00 עידו   אשקלון אליצור - בנות אשדוד  מכבי

  . 17:00 אשדוד מכבי - בנות אשקלון אליצור
  . 17:00 ירוחם מכבי - רגבי טוביה באר הפועל

   שעה 12/11/17 ראשון יום - 3  מחזור

  . 18:00 נגב רמת הפועל - ירוחם מכבי
  . 17:00 רגבי ביהטו באר הפועל - אשדוד מכבי

  . 17:00 בנות אשקלון אליצור - עידו   אשקלון אליצור
  . 17:30 בנות אשדוד  מכבי - שדרות מכבי

  . 18:30 לכיש הפועל - טוביה באר הפועל
   שעה 26/11/17 ראשון יום - 4  מחזור

  . 17:00 לכיש הפועל - נגב רמת הפועל
  . 17:00 יהטוב באר הפועל - בנות אשדוד  מכבי

  . 17:00 שדרות מכבי - בנות אשקלון אליצור
  . 17:00 עיד   אשקלון אליצור - רגבי טוביה באר הפועל
  . 18:00 אשדוד מכבי - ירוחם מכבי

   שעה 03/12/17 ראשון יום - 5  מחזור

  . 17:00 נגב רמת הפועל - אשדוד מכבי
  . 17:00 ירוחם מכבי - עידו   אשקלון אליצור

  . 17:30 רגבי טוביה באר הפועל - שדרות מכבי
  . 18:30 בנות אשקלון אליצור - טוביה באר הפועל
  . 17:00 בנות אשדוד  מכבי - לכיש הפועל
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   שעה 10/12/17 ראשון יום - 6  מחזור

  . 17:00 בנות אשדוד  מכבי - נגב רמת הפועל
  . 17:00 לכיש הפועל - בנות אשקלון אליצור
  . 17:00 טוביה באר הפועל - רגבי טוביה באר הפועל
  . 18:00 שדרות מכבי - ירוחם מכבי
  . 17:00 עידו   אשקלון אליצור - אשדוד מכבי

   שעה 31/12/17 ראשון יום - 7  מחזור

  . 17:00 נגב רמת הפועל - עידו   אשקלון אליצור
  . 17:30 אשדוד מכבי - שדרות מכבי

  . 18:30 ירוחם מכבי - טוביה באר הפועל
  . 17:00 רגבי טוביה באר הפועל - לכיש הפועל
  . 17:00 בנות אשקלון אליצור - בנות אשדוד  מכבי

   שעה 07/01/18 ראשון יום - 8  מחזור

  . 17:00 בנות אשקלון אליצור - נגב רמת הפועל
  . 17:00 בנות אשדוד  מכבי - רגבי טוביה באר הפועל
  . 18:00 לכיש הפועל - ירוחם מכבי
  . 17:00 טוביה באר הפועל - אשדוד מכבי

  . 17:00 שדרות מכבי - עידו   אשקלון אליצור
   שעה 14/01/18 ראשון יום - 9  מחזור

  . 17:30 נגב רמת הפועל - שדרות מכבי
  . 18:30 עידו   אשקלון אליצור - טוביה באר הפועל
  . 17:00 אשדוד בימכ - לכיש הפועל
  . 17:00 ירוחם מכבי - בנות אשדוד  מכבי

  . 17:00 רגבי טוביה באר הפועל - בנות אשקלון אליצור
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 הנחיות )כל המחוזות( –קט סל בנות 
 

 

   

 :שלבים 2 -הליגה תתקיים ב

 

 בשלב הראשון, כל ליגה תשוחק במסגרת של סיבוב אחד בלבד )ביתיות על פי הגרלה(

 סיבובים, 2-ב השני, בכל מחוז ששת הקבוצות הראשונות תשחקנה בבית עליון בבשל

 כשכל הנקודות והתוצאות, מהשלב הראשון, יגררו לשלב השני.

 

 הראשונה, בכל בית, תוכרז כאלופת המחוז.

 

 סיבובים )עפ"י הצורך( כשכל  3או  2-, תשחקנה בבית התחתון ב7יתרת הקבוצות, ממקום 

 ת, מהשלב הראשון, יגררו לשלב השני.הנקודות והתוצאו

 

 קבוצות ומעלה. 10כל השיטה הנ"ל היא רק בליגות שיהיו בהן 

 סיבובים )עפ"י הצורך(. 4או  3קבוצות ומטה, ישחקו בשיטה הרגילה של ליגה בת  9בליגה שיש בה 

 

 :להלן מועדי השלב השני

28/01/18 ,11/02/18 ,18/02/18 ,04/03/18 ,18/03/18 ,08/04/18 ,22/04/18 ,06/05/18 ,13/05/18, 

27/05/18 

 

 

 

  

 

 

 
 



781 

 

 900גביע המדינה לגברים, 
 

 השע                                         19/10/17: יום חמישי סבוב א'

 19:30 הפועל כפר סבא     –מכבי רחובות .1

 19:00 הפועל חיפה –הפועל ר"ג/גבעתיים . 2

 19:30 מכבי הוד השרון –הפועל מגדל העמק .3

    19:00  הפועל אילת –אליצור יבנה .4

 19:30 הפועל גליל/גלבוע        –מכבי רעננה .5

 19:00 הפועל נהריה          –הפועל גליל עליון .6

 19:00                      הפועל תל אביב –הפועל עפולה .7

 19:00 ציוןמכבי ראשון ל –אליצור קרית אתא .8

 19:30  בני הרצליה –מכבי קרית גת .9

 19:00 הפועל נס ציונה –מכבי קרית מוצקין .10

 

 6 מכבי תל אביב, מכבי קבוצות העפילו אוטומטית לשמינית הגמר :
 אשדוד, הפועל ירושלים, מכבי חיפה, הפועל חולון והפועל באר שבע.

 

 דודי הטלויזיה.ייתכנו שינויים במועדים ובשעות המשחקים עקב שי 
 

 24/12/17יום ראשון : שמינית גמר

 31/12/17יום ראשון       : רבע גמר

 12/02/18יום שני        :חצי גמר

 15/02/18יום חמישי              : גמר

 

 כל קבוצה תשחק בגביע, עפ"י התקנון והחוקה, של הליגה בה היא משתתפת. ●

 אומית רשאים לשחק במשחקי הגביע רק בקבוצהשחקנים בעלי "כרטיס כפול" לליגת על ול ●

 בליגת על.   
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 901  ,גביע המדינה לנשים
 

 שעה    30/11/17: יום חמישי סבוב א'

 19:00                                       מכבי רעננה –מכבי רמת חן . 1

 19:00              וניהפועל פתח תקוה ר –א.ס. רמת השרון . 2

 

 קבוצות בני הרצליה, מכבי אשדוד, בני יהודה ת"א, הפועל ראשון לציון, 

 אליצור רמלה ואליצור חולון עלו לרבע גמר.

 

 

    11/01/18יום חמישי רבע גמר: 

 05/03/18יום שני : חצי גמר

 08/03/18יום חמישי : גמר

 

ן, לפי ההגרלה ברבע הגמר, ויפגשו את הקבוצות שעלו ללא מנצחות סיבוב א' לא ייפגשו ביניה 2-במידה ו

 משחק, הרי שאוטומטית מנצחות סיבוב א' תהיינה מארחות בשלב רבע הגמר.
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 902גביע האיגוד לגברים,                       
 

 שעה                                       08/10/17: יום ראשון סבוב א'

 19:00 אליצור גוש עציון –הפועל ירושלים/פסגת זאב .1

 18:00  הפועל חבל איילות –הפועל באר טוביה .2

 20:30  הפועל מבועים/מרחבים –מכבי דימונה .3

 20:00  מכבי מעלה אדומים –הפועל נצר סירני .4

 20:30  הפועל חבל מודיעין  –מכבי בית דגן .5

 20:00  גזר/נעןפועל ה –מכבי מכבים/רעות .6

   19:30   אליצור רמלה –הפועל נען/גזר .7

  20:30   עצמה מודיעין –עצמה באר יעקב .8

  20:30   עירוני רמת גן –ע.ל.ה יהוד .9

 20:30 הפועל כפר סבא מאמנים –יצור פ"ת/סטלמך אל.10

  20:00   הפועל טירה –מכבי חדרה .11

 21:00  הפועל לוד –א.ס. רמת השרון כוכבים .12

 20:30   מכבי שהם –הפועל חוף השרון .13

  מכבי בנץ הוד השרון –חופשית .14

 20:30   הפועל כפר קאסם –מכבי בקה .15

 20:00  הפועל עמק חפר –מכבי קרית ביאליק .16

 20:30   הפועל ג'ת –הפועל קרית טבעון .17

 20:00  הפועל גליל תבור ירדן –הפועל מגידו .18

 20:30  נהביתר כפר יו –הפועל עפולה מוריס .19

  

 

  ,עקב חול המועד סוכות, קבוצות רשאיות, בהסכמה ביניהן מול איגוד הכדורסל 
 יום. 12להקדים את המשחק או לדחותו עד    

 

 12/11/17יום ראשון   סבוב ב':

 2מנצח משחק 1מנצח משחק .20

 4מנצח משחק 3מנצח משחק .21

 6מנצח משחק 5מנצח משחק .22

 8מנצח משחק 7מנצח משחק .23

 10מנצח משחק 9מנצח משחק .24

 12מנצח משחק 11מנצח משחק .25

 14מנצח משחק 13מנצח משחק .26

 חופשית 15מנצח משחק .27

 17מנצח משחק 16מנצח משחק .28

 19מנצח משחק 18מנצח משחק .29

 

  17/12/17יום ראשון :ג'סבוב 

 חופשית 20מנצח משחק .30

 חופשית 21מנצח משחק .31

 חופשית 22מנצח משחק .32

 חופשית 23מנצח משחק .33
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 חופשית 24מנצח משחק .34

 חופשית 25מנצח משחק . 35

 27מנצח משחק 26מנצח משחק .36

 29מנצח משחק 28מנצח משחק .37

 14/01/18רבע הגמר: יום ראשון :ד'סבוב 

 31ק מנצח משח30מנצח משחק .38

 33מנצח משחק 32מנצח משחק .39

 35מנצח משחק 34מנצח משחק .40

 37מנצח משחק 36מנצח משחק .41

 

 

 ד' בו תשחק קבוצה מליגה א' נגד קבוצה מליגה ארצית, -בכל משחק בסיבובים א' ●

 אוטומטית הקבוצה מליגה א' תהיה המארחת. 

 

 21/02/18/ יום רביעי  18/02/18חצי גמר: יום ראשון :ה'סבוב 

 39מנצח משחק 38מנצח משחק .42

 41מנצח משחק 40מנצח משחק .43

 

 21/03/18/ יום רביעי  18/03/18גמר: יום ראשון :ו'סבוב 

 43מנצח משחק 42מנצח משחק .44

   

 'ו' הקבוצה מצד ימין תארח את המשחק הראשון ותתארח במשחק              -בסיבובים ה 
 הגומלין.     
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 903גוד לנשים )ע"ש א. פסח ז"ל(, גביע האי
 

 שעה           10/10/17: יום שלישי סבוב א'

 20:30  אסא ירושלים –אליצור ירושלים .1

   20:30  הפועל באר טוביה –אליצור יבנה .2

 21:00 הפועל ראשון לציון –מכבי תל כביר סיוון .3

 20:30  מכבי תל כביר –עצמה באר יעקב .4

 19:00 אליצור תל אביב –ה אלתחדי הפועל טייב.5

 20:30 א.ס. רמת השרון גל –הפועל טייבה .6

 20:00 הפועל פתח תקוה –אליצור נתניה עירוני .7

   19:30 הפועל כפר סבא –הפועל רמת הכובש .8

 20:30 הפועל זכרון/מעגן –הפועל עמק חפר .9

 19:30  הפועל גליל עליון –מכבי חיפה .10

 21:00 הפועל גלבוע קרן –רת אורתודוקסי הפועל נצ.11

 20:30  הפועל כאוכב –הפועל עראבה .12

עקב חול המועד סוכות, קבוצות רשאיות, בהסכמה ביניהן מול איגוד הכדורסל, להקדים את המשחק  ●

 יום. 12או לדחותו עד 

 

 23/11/17שמינית גמר: יום חמישי סבוב ב':

 חופשית 1מנצח משחק .13

 3מנצח משחק  2חק מנצח מש.14

 חופשית 4.מנצח משחק 15

 6מנצח משחק  5מנצח משחק .16

 חופשית 7מנצח משחק .17

 9מנצח משחק  8מנצח משחק .18

 חופשית 10מנצח משחק .19

 12מנצח משחק 11מנצח משחק .20

 

 14/12/17רבע גמר:  יום חמישי  :ג'סבוב 

 14מנצח משחק 13מנצח משחק .21

 16משחק  מנצח15מנצח משחק .22

 18מנצח משחק 17מנצח משחק .23

 20מנצח משחק 19מנצח משחק .24

ליגה א',  ג' תשחק קבוצה מליגה לאומית נגד קבוצה מליגה ארצית או-בכל משחק בסיבובים א' ●

 אוטומטית הקבוצה מליגה הנמוכה תהיה המארחת.

 

 20/02/18/ יום שלישי  26/01/18חצי גמר: יום שלישי :ד'סבוב 

 22מנצח משחק 21נצח משחק מ.25

 24מנצח משחק 23מנצח משחק .26

 

 29/04/18/ יום ראשון  01/03/18גמר: יום חמישי :ה'סבוב 

 26מנצח משחק 25מנצח משחק .27
 ותתארח במשחק הגומליןה מצד ימין תארח את המשחק הראשון ה' הקבוצ-בסיבובים ד' ●
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 904גביע האיגוד ליגה ב', 
 

 שעה     10/10/17ישי : יום שלסבוב א'

 20:30  הפועל רמת הנגב –הפועל אשכול .1

 20:30  אליצור הר חברון –מכבי ירוחם .2

 19:00  הפועל לכיש –הפועל דימונה .3

 20:00  אליצור יוחנן יבנה –הפועל גדרות .4

 21:00  אליצור לוד –הפועל ברנר .5

 20:30 מכבי ראשל"צ רוזן –אליצור רמלה מערב .6

 20:30 הפועל הפסגה ירושלים –אליצור ירושלים .7

 21:00                ציון אפרתאליצור גוש ע –אליצור ירושלים גבעת זאב .8

 20:30 ביתר ירושלים –הפועל ירושלים מבשרת .9

 19:00 כביר האקדמיה  עירוני ראש העיןמכבי תל .10

 20:00 מכבי תל כביר –ע.ל.ה אור יהודה .11

 19:30 מכבי תל כביר חנן –ירוני רמת גן בלאק ע.12

 20:30 אליצור מ.א. שומרון –אליצור רעננה .13

 21:00 הפועל פרדסיה –אליצור צפון נתניה .14

 21:00 מכבי פרדס חנה –מכבי חדרה/בית אליעזר .15

 20:30 אליצור נתניה מזרח –הפועל גבעת חיים .16

 20:30 אל גרביה מכבי בקה –ביתר כפר יונה שלום .17

 21:00 הפועל גלבוע ותיקים –הפועל ג'ת עירוני .18

 20:30 מכבי אום אל פחם –הפועל עמק יזרעאל .19

 21:00                         הפועל גליל תבור –הפועל נצרת אורתודוקסים .20

 21:00 הפועל עראבה –הפועל גלבוע/בקעת הירדן .21

בוצות רשאיות, בהסכמה ביניהן מול איגוד הכדורסל, להקדים את המשחק עקב חול המועד סוכות, ק ●

 יום. 12או לדחותו עד 

   

 22/11/17יום רביעי  סבוב ב':

 2מנצח משחק  1מנצח משחק .22

 4מנצח משחק 3מנצח משחק .23

 6מנצח משחק 5מנצח משחק .24

 8מנצח משחק 7מנצח משחק .25

 10מנצח משחק 9מנצח משחק .26

 12מנצח משחק 11נצח משחק מ.27

 14מנצח משחק 13מנצח משחק .28

 16מנצח משחק 15מנצח משחק .29

 18מנצח משחק 17מנצח משחק .30

 20מנצח משחק 19מנצח משחק .31

 חופשית 21מנצח משחק .32
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 20/12/17יום רביעי     :ג'סבוב 

 חופשית  22מנצח משחק .33

 24מנצח משחק  23מנצח משחק .34

 חופשית 25נצח משחק מ.35

 27מנצח משחק  26מנצח משחק .36

 חופשית 28מנצח משחק .37

 חופשית 29מנצח משחק .38

 חופשית 30מנצח משחק .39

 32מנצח משחק  31מנצח משחק .40

 

 17/01/18רבע גמר: יום רביעי :ד'סבוב 

 34מנצח משחק 33מנצח משחק .41

 36מנצח משחק 35מנצח משחק .42

 38מנצח משחק 37מנצח משחק .43

 40מנצח משחק 39מנצח משחק .44

 

 28/02/18/ יום רביעי  25/02/18חצי גמר: יום ראשון :ה'סבוב 

 42מנצח משחק 41מנצח משחק .45

 44מנצח משחק 43מנצח משחק .46

 

 12/04/18/ יום חמישי  04/04/18גמר: יום רביעי :ו'סבוב 

 46מנצח משחק 45מנצח משחק .47

 

 ו' הקבוצה מצד ימין תארח את המשחק הראשון  –סיבובים ה' בכל משחק ב 

 ותתארח במשחק הגומלין.
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 905גביע המדינה לנוער )ע"ש יגאל דר, ז"ל(, 
 

 שעה     09/10/17ום שני סיבוב א':  י
 
 20:30   עירוני אהרן ר"ג –מכבי תל אביב .    1
   20:30  הפועל גליל עליון –הפועל ירושלים סמואל .    2
 20:30   הפועל קרית טבעון –הפועל באר שבע .    3
 18:30   אליצור יבנה –מכבי רעננה עירוני .    4
 20:30   מכבי פתח תקוה יותם –הפועל ברנר .    5
 19:30   אליצור נתניה –מכבי הוד השרון .    6
 19:00   א.ס. אשקלון –הפועל לב השרון .    7
   20:30  ירושלים יהב הפועל –מכבי חיפה צעירים .    8
 18:00   הפועל עמק יזרעאל –בני הרצליה .    9

 20:30   מכבי אסי חיפה –מכבי רחובות .  10
 17:00    הפועל אילת –ע.ל.ה יהוד .  11

              
 :עלו לסבוב ב' ללא משחק קבוצות אשר

 הפועל ר"ג/גבעתיים, מכבי אשדוד, בית"ר כפר יונה, הפועל יורם חולון, אליצור קרית אתא, 
 עצמה מודיעין, מכבי חדרה, א.ס. רמת השרון עלומים, הפועל יובל ירושלים, מכבי ראשל"צ איציק, 

 מכבי תל אביב טדי, הפועל תל אביב, הפועל עמק חפר, הפועל נהריה, הפועל גלבוע צעירים, 
 ראשל"צ, הפועל יזרעאל  הפועל כפר סבא אביב, הפועל נס ציונה איתי, הפועל עפולה חן, מכבי עופר

                  צעירים, הפועל גלבוע/מעיינות.
 

 13/11/17יום חמישי  :סיבוב ב'

 
 15/01/18: יום שני שמינית גמר

 
 01/02/18: יום חמישי רבע גמר

    
 08/03/18, יום חמישי 22/02/18: יום חמישי חצי גמר   
 
 28/03/18: יום רביעי גמר   
 

 –נפרד )ללא הגבלה גיאוגרפית( והקבוצות יוזמנו להגרלה כל שלב יוגרל ב

 מועדי הגרלות יפורסמו בנפרד.

קבוצות, שלא מאותה ליגה, כל קבוצה תשחק  2בכל משחק בו משתתפות   ●
 י התקנון של הליגה בה היא משתתפתלפ בגביע 

בכל משחק, עד רבע גמר )כולל(, בו נפגשת קבוצה מליגה לאומית עם קבוצה   ●
 אוטומטית הקבוצה מהלאומית היא המארחת גת על,מלי
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 906גביע האיגוד לנוער, 
 

 שעה               02/10/17: יום שני סבוב א'

 20:00  מכבי דימונה –הפועל להבים  .1

 20:30  אליצור משה יבנה –הפועל מיתר  .2

   19:30  צור הר חברוןאלי –הפועל רמת הנגב  .3

 20:00  מיםמכבי מעלה אדו –הפועל דימונה  .4

 18:00  ע.ל.ה הרי ירושלים –מכבי גדרה  .5

 20:00  מכבי מכבים/רעות –אליצור רחובות  .6

 20:00 הע.ל.ה אור יהוד–הפועל באר טוביה כנות  .7

        20:30 הפועל פסגת זאב ירושלים –אליצור ירושלים  .8

 19:00  מכבי שהם -הפועל ירושלים מרכז  .9

 20:30 אסא זיו ירושלים –הפועל גזר שעלבים  .10

 20:30 אליצור בית שמש –אליצור גוש עציון אפרת  .11

 19:00  מכבי ראשל"צ חרוב –הפועל גל חולון  .12

 18:00 רקדיתקוה אמכבי פתח  –מכבי תל כביר צבי  .13

 20:30  מכבי בית דגן  –מכבי ת"א צפון  .14

 20:30 הפועל ת"א/אוסישקין –א.ס. רמת השרון אסף  .15

 18:00 עצמה באר יעקב –הפועל נס ציונה אשל  .16

 20:30  הפועל כפר סבא גפן –אליצור רעננה  .17

 20:00  הפועל פרדסיה –הפועל חוף השרון  .18

           18:30 רמת גן קליגר עירוני –א.ס. רמת השרון דנה  .19

 20:30 א.ס. רמת השרון שחר –עירוני ראש העין  .20

 19:00 מכבי יורם רעננה –הפועל פרדסיה תפוז  .21

 20:30  דהמ.ס. אבן יהו –הפועל ע"ח/בת חפר  .22

 19:00 מכבי פרדס חנה –ביתר כפר יונה מתנ"ס  .23

 20:30  הפועל ג'ת –הפועל כפר סבא אורן  .24

 20:00  ניה עירוניאליצור נת –מכבי בקה  .25

 19:30 הפועל חיפה צביקה –מכבי זכרון יעקב  .26

 20:00 מכבי קרית מוצקין –הפועל אעבלין אורתודוקסי  .27

 19:00 הפועל מטה אשר –מכבי מוצקין עתודה  .28

 19:00 הפועל גלבוע מולדת –הפועל גלבוע דדו  .29

 20:30 הפועל גליל תבור ירדן –הפועל נצרת אורתודוקסי  .30

 19:00  הפועל גלבוע מזרח –הפועל מגידו  .31

 19:00  הפועל גליל קריה –הישגי כרמיאל  .32

 

 13/11/17יום שני  סבוב ב':

 2מנצח משחק  1מנצח משחק  .33

 4מנצח משחק  3מנצח משחק  .34

 6מנצח משחק  5מנצח משחק  .35

 8מנצח משחק  7מנצח משחק  .36

 10מנצח משחק  9מנצח משחק  .37
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 12מנצח משחק  11מנצח משחק  .38

 14מנצח משחק  13מנצח משחק  .39

 16מנצח משחק  15מנצח משחק  .40

 18מנצח משחק  17מנצח משחק  .41

 20מנצח משחק  19מנצח משחק  .42

 22מנצח משחק   21מנצח משחק  .43

 24מנצח משחק  23מנצח משחק  .44

 26מנצח משחק  25מנצח משחק  .45

 28מנצח משחק  27מנצח משחק  .46

 30מנצח משחק  29מנצח משחק  .47

 32מנצח משחק  31מנצח משחק  .48

 

 

 18/12/17שמינית גמר: יום שני :ג'סבוב 

 34מנצח משחק  33מנצח משחק  .49

 36מנצח משחק  35מנצח משחק  .50

 38מנצח משחק  37מנצח משחק  .51

 40מנצח משחק  39מנצח משחק  .52

 42משחק מנצח  41מנצח משחק  .53

 44מנצח משחק  43מנצח משחק  .54

 46מנצח משחק  45מנצח משחק  .55

 48מנצח משחק  47מנצח משחק  .56

 

 29/01/18רבע גמר: יום שני :ד'סבוב 

 50מנצח משחק  49מנצח משחק  .57

 52מנצח משחק  51מנצח משחק  .58

 54מנצח משחק  53מנצח משחק  .59

 56מנצח משחק  55מנצח משחק  .60

 

 נפגשת קבוצה מליגה ארצית עם קבוצה מליגה מחוזית ד' בו  –בכל משחק בסיבוב א'  ●

  אוטומטית הקבוצה מהמחוזית היא המארחת.    

 

 26/03/18/ יום שני  08/03/18חצי גמר: יום חמישי :ה'סבוב 

 58מנצח משחק   57מנצח משחק  .61

 60מנצח משחק   59מנצח משחק  .62

63.  

 24/05/18/ יום חמישי  21/04/18גמר: יום שני :ו'סבוב 

 62מנצח משחק   61ח משחק מנצ .64

 

 'במשחק הגומלין. ו' הקבוצה מצד ימין תארח את המשחק הראשון ותתארח-בסיבובים ה 
 

  קבוצות שלא מאותה ליגה, כל קבוצה תשחק 2בכל משחק גביע בו משתתפות 

 בגביע לפי התקנון של הליגה בה היא משתתפת.



791 

 

 907גביע המדינה לנערים א' )ע"ש יורם קאופמן, ז"ל(, 
 

 שעה    03/10/17סבוב א': יום שלישי 

 20:30   הפועל גן יבנה –.   הפועל גלבוע/מעיינות 1
 18:30   עירוני רמת גן –מכבי יהושע ת"א .   2
 20:30  מכבי אסף חיפה –הפועל ירושלים ליאל .   3
  19:00   הפועל נס ציונה גיל –בני הרצליה .   4
 20:30   שרוןמכבי הוד ה –הפועל קרית טבעון .   5
 19:30   הפועל מטה אשר  –אליצור יבנה .   6
 18:30   הפועל גליל עליון –מכבי רעננה .   7
 19:00   א.ס. אשקלון –מכבי חיפה צעירים .   8
 19:30   הפועל תל אביב –מכבי יאיר רחובות .   9

 20:30   מכבי שהם –מכבי ראשל"צ נרקיס . 10
 19:30   סבא תמרהפועל כפר  –הפועל ברנר . 11
 18:30  הפועל עמק יזרעאל  –מכבי יאיר ראשל"צ . 12

 20:00 הפועל ירושלים נבון  –הפועל עמק חפר . 13                 
 18:30   אליצור נתניה –הפועל באר שבע . 14
 20:30   הפועל אבי חולון –אליצור קרית אתא . 15
 20:30   א.ס. רמת השרון –מכבי זכרון יעקב . 16
 
 בתיאום עם איגוד הכדורסל. ימים, 5קבוצות רשאיות, בהסכמה ביניהן, להקדים משחק או לדחותו עד   ●  

 

 15/11/17יום רביעי : שמינית גמר

 

 20/12/17יום רביעי : רבע גמר

 

 28/02/18/ יום רביעי  17/01/18: יום רביעי חצי גמר

 

 28/03/18: יום רביעי גמר

 

)ללא הגרלה גיאוגרפית( והקבוצות יוזמנו  דכל שלב יוגרל בנפר ●   
 מועדי ההגרלות יפורסמו בנפרד. –להגרלה 
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 908גביע האיגוד לנערים א', 
 

 שעה              01/10/17: יום ראשון סבוב א'

 הפועל רמת הנגב –חופשית  .1

 18:30  הפועל מיתר –הפועל נצר סירני  .2

 20:00 הפועל באר טוביה –אליצור רחובות  .3

  20:00  אליצור ירושלים –לוד  אליצור .4

 19:30 הפועל ירושלים מרכז –מכבי בית דגן  .5

 19:30 מכבי מעלה אדומים –מכבי מכבים/רעות  .6

 19:00 הפועל ירושלים מבשרת –הפועל מטה יהודה  .7

 18:30 אליצור גוש עציון –אסא זיו ירושלים  .8

 20:00 ע.ל.ה הרי ירושלים –כ. כפר האורנים  .9

 20:30 מכבי אשדוד אוהד –הפועל גזר/שעלבים  .10

 18:30 הפועל ירושלים הפסגה –מכבי תל כביר  .11

 19:30                מכבי בת ים –מ.ס. רמת אפעל  .12

 18:30 הפועל סהר חולון –מכבי ראשל"צ נריה  .13

 18:30 מכבי ברוך ת"א –ע.ל.ה אור יהודה  .14

 18:30              ע.ל.ה יהוד –עצמה מודיעין  .15

 19:00 א.ס. צור רמת השרון –הפועל ת"א/אוסישקין  .16

 20:00 הפועל כפר סבא סגל –אליצור רעננה  .17

 20:00              מכבי פתח תקוה –מכבי מתן  .18

 20:00 הפועל ר"ג/גבעתיים –עירוני ראש העין צחי  .19

 18:00 הפועל לב השרון דקל –הפועל ג'ת  .20

 20:00 הפועל חוף השרון –הפועל מנשה  .21

 19:00 מכבי פ"ת עצמאות –הפועל פרדסיה  .22

 20:00 מכבי הוד השרון אגוז –ביתר כפר יונה מתנ"ס  .23

 19:00 ביתר כפר יונה –מכבי פרדס חנה  .24

 19:30 מכבי בנימין חדרה –הפועל ע"ח/בת חפר  .25

 20:00 הפועל עפולה ניב –הפועל גלבוע ישיבה  .26

 18:00          הפועל בק חיפה –הפועל מגידו  .27

 19:00 עדמכבי מוצקין אל –הפועל נצרת אורתודוקסי  .28

 20:00 מכבי קרית ביאליק –הפועל מטה אשר  .29

 20:30 הפועל גליל תבור ירדן –הפועל גלבוע מערב  .30

 19:00 הפועל גלבוע מזרח –הפועל גליל תבור  .31

 19:00 הפועל איתמר נהריה –הפועל גליל צפון  .32

 

 05/11/17יום ראשון  סבוב ב':

 2מנצח משחק  1מנצח משחק  .33

 4מנצח משחק  3מנצח משחק  .34

 6מנצח משחק  5צח משחק מנ .35

 8מנצח משחק  7מנצח משחק  .36

 10מנצח משחק  9מנצח משחק  .37

 12מנצח משחק  11מנצח משחק  .38

 14מנצח משחק  13מנצח משחק  .39
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 16מנצח משחק 15 מנצח משחק  .40

 18מנצח משחק 17מנצח משחק  .41

 20מנצח משחק 19מנצח משחק  .42

 22מנצח משחק  21מנצח משחק  .43

 24מנצח משחק 23מנצח משחק  .44

 26מנצח משחק 25מנצח משחק  .45

 28מנצח משחק 27מנצח משחק  .46

 30מנצח משחק 29מנצח משחק  .47

 32מנצח משחק 31מנצח משחק  .48

 

 

 17/12/17שמינית גמר: יום ראשון  :ג'סבוב 

 34מנצח משחק 33מנצח משחק  .49

 36מנצח משחק 35מנצח משחק  .50

 38מנצח משחק 37מנצח משחק  .51

 40מנצח משחק 39מנצח משחק  .52

 42מנצח משחק 41משחק  מנצח .53

 44מנצח משחק 43מנצח משחק  .54

 46מנצח משחק 45מנצח משחק  .55

 48מנצח משחק 47מנצח משחק  .56

 

 28/01/18רבע גמר: יום ראשון :ד'סבוב 

 50מנצח משחק 49מנצח משחק  .57

 52מנצח משחק 51מנצח משחק  .58

 54מנצח משחק 53מנצח משחק  .59

 56מנצח משחק 55מנצח משחק  .60

 

 

 21/02/18/ יום רביעי  18/02/18גמר: יום ראשון סבוב ה': חצי 

 58מנצח משחק  - 57מנצח משחק  .61

 60מנצח משחק  – 59מנצח משחק  .62

 

 13/05/18/ יום ראשון  25/03/18סבוב ו':  גמר: יום ראשון 

 62מנצח משחק  - 61מנצח משחק  .63

 

 

 ו' הקבוצה מצד ימין תארח את המשחק הראשון ותתארח  –בסיבובים ה'  ●

 משחק הגומלין.ב    

 

 קבוצות שלא מאותה ליגה, כל קבוצה תשחק  2בכל משחק גביע בו משתתפות  ●

 בגביע לפי התקנון של הליגה בה היא משתתפת.   
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 909גביע המדינה לנערים ב', 
 

 שעה             03/10/17:יום שלישי סבוב א'

 19:00     הפועל באר שבע –הפועל גדרות  .1

    20:00    י שלומי רחובותמכב –אליצור רחובות  .2

 20:30    הפועל ירושלים –אליצור ירושלים  .3

 19:30   אליצור גוש עציון אפרת –ע.ל.ה הרי ירושלים  .4

 20:00     א.ס. אשקלון –מכבי גן יבנה  .5

 20:30    הפועל נצר סירני –הפועל גזר/איילון  .6

 19:00    עצמה מודיעין –הפועל מטה יהודה  .7

 20:00    ועל נס ציונה חרובהפ –כ. כפר אורנים  .8

 19:00    אליצור יבנה –הפועל חבל מודיעין  .9

 18:30     מכבי אשדוד –הפועל רן חולון  .10

 19:30    מכבי שקד ראשל"צ –מכבי מכבים/רעות  .11

 20:30    הפועל ברנר –הפועל נס ציונה חצב  .12

 20:30   הפועל ר"ג/גבעתיים –א.ס. רמת השרון אלון  .13

 20:00    עירוני בליך ר"ג –יטל עירוני ראש העין רו .14

 20:30    עירוני ראש העין ניב –הפועל תל אביב  .15

 (02/10/17)יום שני  20:00     בני הרצליה –הפועל חוף השרון  .16

 18:30     מכבי תל אביב –מכבי רעננה  .17

 19:00    הפועל פרדסיה = א.ס. רמת השרון אריק .18

 18:00    מכבי הוד השרון –מ.ס. אבן יהודה  .19

 20:00     מכבי ורד ראשל"צ –כבי מתן מ .20

 (02/10/17)יום שני  18:00   הפועל לב השרון  –הפועל חוף השרון אריה  .21

 18:00   א.ס. רמת השרון אביב  –מכבי אלפי מנשה  .22

 20:00    הפועל כפר סבא –הפועל עמק חפר  .23

 19:00     מכבי חדרה יורם –הפועל מגידו  .24

 20:00     ביתר כפר יונה –מכבי בקה  .25

 18:30    אליצור נתניה מרכז –הפועל בנימינה  .26

 18:00    מכבי זכרון יעקב –מכבי פרדס חנה נשרים  .27

 20:00    הפועל קרית טבעון –מכבי פרדס חנה  .28

 20:00    מכבי קרית מוצקין –הפועל מטה אשר  .29

 18:00    מכבי חיפה/כרמל –הפועל ירדן תבור  .30

 20:30    הפועל עמק יזרעאל –הפועל גלבוע מרכז  .31

 18:30    הפועל גליל תבור ירדן –מכבי חיפה  .32

 19:00    הפועל גלבוע/מעיינות –הפועל גליל עליון  .33

 

 15/11/17יום רביעי סבוב ב':

 2מנצח משחק      1מנצח משחק  .34

 4מנצח משחק      3מנצח משחק  .35

 6מנצח משחק      5מנצח משחק  .36

 8מנצח משחק      7מנצח משחק  .37

 10מנצח משחק     9מנצח משחק  .38
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  12מנצח משחק   11מנצח משחק  .39

 14מנצח משחק   13מנצח משחק  .40

 16מנצח משחק   15מנצח משחק  .41

 18מנצח משחק   17מנצח משחק  .42

 20מנצח משחק   19מנצח משחק  .43

 22מנצח משחק   21מנצח משחק  .44

 24מנצח משחק   23מנצח משחק  .45

 26מנצח משחק   25מנצח משחק  .46

 28משחק  מנצח  27מנצח משחק  .47

 30מנצח משחק   29מנצח משחק  .48

 32מנצח משחק   31מנצח משחק  .49

 (26/11/17)יום ראשון  33מנצח משחק   49מנצח משחק  .50

 

 20/12/17שמינית גמר: יום רביעי :ג'בוב ס

 35מנצח משחק   34מנצח משחק  .51

 37מנצח משחק   36מנצח משחק  .52

 39מנצח משחק   38מנצח משחק  .53

 41משחק מנצח   40נצח משחק מ .54

 43מנצח משחק   42מנצח משחק  .55

 45מנצח משחק   44מנצח משחק  .56

 47מנצח משחק   46נצח משחק מ .57

 50מנצח משחק   48מנצח משחק  .58

 

 17/01/18רבע גמר: יום רביעי :ד'סבוב 

 52מנצח משחק   51מנצח משחק  .59

 54מנצח משחק   53מנצח משחק  .60

 56מנצח משחק  55מנצח משחק  .61

 58 משחק מנצח   57נצח משחק מ .62

 

 ד' בו נפגשת קבוצה מליגה לאומית עם קבוצה מליגה מחוזית  –בכל משחק בסיבובים א' ●

 אוטומטית הקבוצה מהליגה המחוזית היא המארחת.   

 

 28/02/18/ יום רביעי  25/02/18חצי גמר: יום ראשון :ה'סבוב 

 60מנצח משחק   59מנצח משחק  .63

 62מנצח משחק      61מנצח משחק  .64

 

 25/04/18/ יום רביעי  22/04/18גמר: יום ראשון :ו'סבוב 

 64מנצח משחק   63מנצח משחק  .65

 

 ו' הקבוצה מצד ימין תארח את המשחק הראשון ותתארח  –בסיבובים ה'  ●

 במשחק הגומלין.    

 קבוצות שלא מאותה ליגה, כל קבוצה תשחק  2בכל משחק גביע בו משתתפות  ●

 בה היא משתתי התקנון של הליגה בגביע לפ   
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 910גביע המדינה לנערות א' )ע"ש נאוה פלס, ז"ל(, 
 

 שעה       01/10/17: שמינית גמר: יום ראשון סבוב א'

 19:30 אסא ירושלים –אליצור חולון שמיר  .1

 19:00 אליצור חולון –בני הרצליה  .2

 19:00 הפועל ראשל"צ עירוני –מכבי רמת חן  .3

 19:00 א.ס. רמת השרון –הפועל ראשון לציון  .4

 18:30 אליצור נתניה –הפועל כפר סבא  .5

 18:30 מכבי רעננה –הפועל זכרון/מעגן  .6

 19:00 הפועל עמק יזרעאל –מכבי אום אל פחם  .7

 19:00 הפועל גלבוע מעיינות –מכבי חיפה  .8

 19:00 הפועל נצרת אורתודוקסי –הפועל גליל עליון  .9

 

 

 12/11/17יום ראשון  סבוב ב':

 9מנצח משחק  8מנצח משחק  .10

 

 תעלנה לשלב הבא, ללא משחק. 1-7מנצחות משחקים  ●

 

 31/12/17יום ראשון רבע גמר:    ●

 07/02/18/ יום רביעי  04/02/18יום ראשון חצי גמר:    ●

 25/03/18יום ראשון  גמר:   ●

 

לאומית, אוטומטית  מליגהנגד קבוצה ג', בו משחקת קבוצה מליגה מחוזית  –בכל משחק בסיבובים א'   ●

 וצה מהליגה המחוזית היא המארחת.הקב

קבוצות, שלא מאותה ליגה, כל קבוצה תשחק בגביע  לפי התקנון של  2בכל משחק גביע בו משתתפות   ●

 הליגה בה היא משתתפת.

 גיאוגרפיות. הגרלת משחקי רבע גמר וחצי גמר ייערכו בנפרד, בהשתתפות הקבוצות ללא הגבלות   ●
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 911הם זייף ז"ל(, גביע המדינה לילדים )ע"ש אבר
 שעה                       03/10/17: יום שלישי סבוב א'

 19:00 הפועל באר שבע –הפועל עומר  .1

 17:00 הפועל אילת –הפועל רמת הנגב  .2

 18:30 הפועל באר טוביה –הפועל מבועים/מרחבים  .3

 17:30 הפועל גן יבנה –מכבי אשדוד  .4

 17:00 אליצור יבנה שמשון –הפועל גדרות  .5

 18:30 אסא זיו ירושלים –יצור ירושלים אל .6

 17:30 הפועל ירושלים עידן –ע.ל.ה הרי ירושלים  .7

 19:00 הפועל ירושלים מ. ציון –הפועל מטה יהודה נס הרים  .8

 18:30 מכבי מעלה אדומים –אליצור גוש עציון  .9

 18:00 הפועל ירושלים מרכז –מכבי גן יבנה  .10

 18:30 מכבי ראשל"צ דקל  –עצמה מודיעין  .11

 19:00 הפועל ברנר –מכבי בית דגן  .12

 18:30  הפועל חבל מודיעין –הפועל נס ציונה גפן  .13

 17:00  מכבי מכבים/רעות –הפועל נצר סירני  .14

 17:30  ע.ל.ה אור יהודה –כ. כפר אורנים  .15

 17:00  מכבי שהם –מכבי חיים רחובות  .16

 18:00  מכבי ראשל"צ אלון –אליצור רחובות  .17

 18:00  ס ציונה ורדהפועל נ –עצמה באר יעקב  .18

 19:00  הפועל חולון נריה –הפועל ר"ג/גבעתיים  .19

 19:00  א.ס. רמת השרון תות –עירוני ר"ג טייכר  .20

 19:00  מכבי תל אביב –בני הרצליה דרור  .21

 19:00  הפועל לב השרון דרור –מכבי יגאל ת"א  .22

 18:00  הפועל תל אביב –עירוני ראש העין  .23

 19:00  אונועירוני קרית  –מכבי פתח תקוה  .24

 18:00  הפועל כפר סבא אגוז –הפועל עמק חפר  .25

 17:00  מכבי הוד השרון –בית"ר כפר יונה  .26

 19:00  אליצור נתניה עמוס –הפועל חוף השרון  .27

 19:00  מכבי זכרון יעקב –מכבי רעננה  .28

 19:00  מכבי פרדס חנה  –מכבי חדרה  .29

 17:00  הפועל בנימינה פינקי –הפועל ח. השרון אריות  .30

 19:00  ביתר אחוזה תירוש –הפועל ג'ת  .31

 18:00  הפועל מגידו –מכבי בקה  .32

 17:00  הפועל עפולה –מכבי פרדס חנה אריות  .33

 17:30  מכבי חיפה ליעד –מכבי קרית מוצקין  .34

 18:00  הפועל נהריה –הפעל מטה אשר כזיב  .35

 19:00  הפועל קרית טבעון –אליצור קרית אתא  .36

 18:00  ל צפוןהפועל גלי –הפועל תבור ירדן  .37

 19:00  הפועל גלבוע מעיינות –הפועל גליל תבור ירדן  .38

 19:00  הפועל גליל תבור –הפועל עמק יזרעאל  .39

 18:30  הפועל מטה אשר –הפועל גליל חולתא  .40

  על הקבוצה המנצחת להודיע את תוצאת המשחק למחרת המשחק טלפונית או בפקס או
 במייל לאיגוד הכדורסל.
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 25/11/17יום שבת  סבוב ב':

 2מנצח משחק   1מנצח משחק  .41

 4מנצח משחק   3מנצח משחק  .42

 6מנצח משחק  5מנצח משחק  .43

 8מנצח משחק  7מנצח משחק  .44

 10מנצח משחק  9מנצח משחק  .45

 12מנצח משחק  11מנצח משחק  .46

 14מנצח משחק  13מנצח משחק  .47

 16מנצח משחק  15מנצח משחק  .48

 18מנצח משחק  17מנצח משחק  .49

 20חק מנצח מש 19מנצח משחק  .50

 22מנצח משחק  21מנצח משחק  .51

 24מנצח משחק  23מנצח משחק  .52

 26מנצח משחק  25נצח משחק מ .53

 28מנצח משחק  27מנצח משחק  .54

 30מנצח משחק  29מנצח משחק  .55

 32מנצח משחק  31מנצח משחק  .56

 34מנצח משחק  33מנצח משחק  .57

 36מנצח משחק  35מנצח משחק  .58

 38מנצח משחק   37מנצח משחק  .59

 40צח משחק מנ 39מנצח משחק  .60

 

 14/12/17יום חמישי  :ג'סבוב 

 42מנצח משחק  41מנצח משחק  .61

 44מנצח משחק  43מנצח משחק  .62

 46מנצח משחק  45מנצח משחק  .63

 48מנצח משחק  47מנצח משחק  .64

 50מנצח משחק  49מנצח משחק  .65

 52מנצח משחק  51מנצח משחק  .66

 54מנצח משחק  53מנצח משחק  .67

  56מנצח משחק  55מנצח משחק  .68

 58מנצח משחק  57חק מנצח מש .69

 60מנצח משחק  59מנצח משחק  .70

 

 29/01/18יום שני :ד'סבוב 

 62מנצח משחק 61. מנצח משחק 71

 64מנצח משחק 63. מנצח משחק 72

 66מנצח משחק 65. מנצח משחק 73

 68מנצח משחק 67. מנצח משחק 74

 70מנצח משחק 69. מנצח משחק 75
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 05/02/18יום שני :ה'סבוב 

 חופשי 71ח משחק מנצ .76

 חופשי 72מנצח משחק  .77

 74מנצח משחק  73. מנצח משחק 78

 חופשי 75. מנצח משחק 79
 
 ה' בו משחק קבוצה מליגה לאומית נגד קבוצה מליגה מחוזית, אוטומטית    –בכל משחק, בסיבובים א'  ●

 הקבוצה, מהליגה המחוזית היא המארחת.    
 

 01/03/18/ יום חמישי  26/02/18חצי גמר: יום שני :ו'סבוב 

 77מנצח משחק 76מנצח משחק  .80

 79מנצח משחק 78. מנצח משחק 81
 

  הקבוצה מצד ימין תארח את המשחק הראשון ותתארח במשחק
 הגומלין.

 

 28/03/18גמר: יום רביעי  :ז'סבוב 

 81מנצח משחק 80מנצח משחק  .82

 

  ליגה, כל קבוצות שלא מאותה  2בכל משחק גביע, בו משתתפות
 לפי התקנון של הליגה בה היא משתתפת.  קבוצה תשחק בגביע 
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 912גביע המדינה לנערות ב' )ע"ש נילי נאתכו ז"ל(, 
 

 שעה               03/10/17: יום שלישי סבוב א'

 18:30 אסא ירושלים –הפועל ראשל"צ עירוני  .1

 19:00 אליצור גוש עציון –מכבי מעלה אדומים  .2

 18:30 מכבי רמת חן –ליצור חולון יאיר א .3

 18:00 מכבי רעננה שחף –א.ס. רמת השרון  .4

 18:30 אליצור חולון –מכבי גדרה  .5

 18:30 הפועל ראשון לציון –הפועל כפר סבא  .6

 19:00 הפועל זכרון/מעגן –מכבי רעננה  .7

 18:30 אליצור נתניה עירוני –הפועל מעגן/זכרון  .8

 18:30 /מעיינותהפועל גלבוע –מכבי אום אל פחם  .9

 19:30 מכבי חיפה –הפועל נצרת אורתודוקסי  .10

 19:00 הפועל גליל עליון –הפועל נהריה  .11

 

                                                      

 14/11/17יום שלישי  סבוב ב':

 2מנצח משחק  1מנצח משחק  .12

 חופשית 3מנצח משחק  .13

 חופשית 4מנצח משחק  .14

 חופשית 5מנצח משחק  .15

 חופשית 6מנצח משחק  .16

 8מנצח משחק  7מנצח משחק  .17

 חופשית 9מנצח משחק  .18

 11מנצח משחק 10מנצח משחק  .19

 

 19/12/17יום שלישי רבע גמר: 

 03/02/18/ יום שבת  02/01/18יום שלישי חצי גמר: 

 08/03/18יום חמישי גמר: 

  'מהליגה המחוזית  ג' בו נפגשות קבוצות מהליגה הלאומית נגד קבוצות –בכל משחק בסיבובים א
 אוטומטית הקבוצה מהליגה המחוזית היא המארחת.

 

  קבוצות, שלא מאותה ליגה, כל קבוצה תשחק בגביע  2בכל משחק גביע בו משתתפות 
 לפי התקנון של הליגה בה היא משתתפת.

    הגרלת משחקי רבע גמר וחצי גמר ייערכו בנפרד בהשתתפות הקבוצות ללא הגבלות 

 .גיאוגרפיות      
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 913גביע המדינה לילדות, 
 שעה                     02/10/17: יום שני סבוב א'

 17:00  מודיעיןעצמה  –אסא ירושלים  .1

 18:00  אליצור חולון –הפועל ברנר  .2

   17:00 הפועל ראשון לציון  –הפועל באר טוביה כנות  .3

 18:30 עירוני ראש העין –הפועל באר טוביה  .4

 17:30 פועל פתח תקוהה –הפועל ראשל"צ עירוני  .5

  18:30  א.ס. רמת השרון –בני הרצליה רוני  .6

  17:00 המכבי רעננ –הפועל כפר סבא  .7

 17:30  הפועל זכרון מעגן –אליצור נתניה עירוני  .8

 18:00 אליצור עירוני נתניה –הפועל עמק חפר  .9

 17:30                      מכבי אום אל פחם –מכבי פרדס חנה  .10

 17:00                              ועל מטה אשרהפ –מכבי חיפה  .11

 17:00            הפועל נצרת אורתודוקסי –הפועל חיפה בק  .12

 18:30                 הפועל עמק יזרעאל –הפועל גלבוע מזרח  .13

 18:30                 הפועל גלבוע מעיינות –הפועל גליל עליון  .14

  

  המשחק למחרת המשחק טלפונית או  על הקבוצה המנצחת להודיע את תוצאת 

 בפקס או במייל לאיגוד הכדורסל.

 

 22/11/17יום רביעי  סבוב ב':

 2מנצח משחק  1מנצח משחק .15

 חופשי  3מנצח משחק .16

 5מנצח משחק  4מנצח משחק .17

 חופשי 6מנצח משחק .18

 8מנצח משחק  7מנצח משחק .19

 10מנצח משחק  9מנצח משחק .20

 12מנצח משחק  11משחק  מנצח.21

 14מנצח משחק  13מנצח משחק .22

 

 20/12/17רבע גמר: יום רביעי :ג'סבוב 

 16מנצח משחק  15מנצח משחק .23

 18מנצח משחק  17מנצח משחק .24

 20מנצח משחק   19מנצח משחק .25

 22מנצח משחק  21מנצח משחק .26

 

 28/02/18ביעי / יום ר  31/01/18חצי גמר: יום רביעי:ד'סבוב 

 24מנצח משחק  23מנצח משחק .27

 26מנצח משחק  25מנצח משחק .28

 
 הקבוצה מצד ימין מארחת את המשחק הראשון ומתארחת במשחק הגומלין.

 

 25/03/18גמר: יום ראשון  :ה'סבוב 

 28מנצח משחק  27מנצח משחק .28
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 2017/18עונת  –גביעי אירופה 
 יב(גברים )מכבי תל אב –יורוליג 

  

 יריבה בית/חוץ תאריך
 באמברג גרמניה חוץ 12/10/17
 באסקוניה ספרד בית 19/10/17
 אולימפיאקוס יוון בית 24/10/17
 הכוכב האדום בלגרד חוץ 26/10/17
 מילאנו איטליה בית 02/11/17
 ריאל מדריד ספרד בית 09/11/17
 אנדולו אפס תורכיה בית 14/11/17
 וסקבהחימקי מ חוץ 16/11/17
 ברצלונה ספרד חוץ 23/11/17
 ז'לגיריס קובנה ליטא בית 30/11/17
 ולנסיה ספרד בית 07/12/17
 צסק"א מוסקבה חוץ 15/12/17
 פנאתינייקוס יוון חוץ 19/12/17
 פנרבחצ'ה תורכיה בית 21/12/17
 מלאגה ספרד בית 28/12/17
 ריאל מדריד חוץ 05/01/18
 יהבאמברג גרמנ בית 11/01/18
 אולימפיאקוס יוון חוץ 16/01/18
 הכוכב האדום בלגרד בית 18/01/18
 מילאנו איטליה חוץ 26/01/18
 ז'לגיריס קובנה ליטא חוץ 01/02/18
 ברצלונה ספרד בית 08/02/18
 מלאגה ספרד חוץ 22/02/18
 צסק"א מוסקבה בית 01/03/18
 אנדולו אפס תורכיה חוץ 08/03/18
 קי מוסקבהחימ בית 15/03/18
 פנרבחצ'ה תורכיה חוץ 20/03/18
 פנאתינייקוס יוון בית 22/03/18
 באסקוניה ספרד חוץ 29/03/18
 ולנסיה ספרד חוץ 06/04/18

 

 01/05/18, 26/04/18, 24/04/18, 17/04/18 :רבע גמר

  18/05/18 גמר: חצי

 20/05/18        גמר:
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 יורוקאפ )בהשתתפות הפועל ירושלים(

 

 יריבה בית/חוץ ךתארי

 לייקטבליס חוץ 11/10/17

 בודוצ'נוסט בית 17/10/17

 באיירן מינכן בית 25/10/17

 רג'יו אמיליה חוץ 01/11/17

 גלאטסראיי בית 08/11/17

 לייטקבליס בית 15/11/17

 בודוצ'נוסט חוץ 06/12/17

 באיירן מינכן חוץ  13/12/17

 רגי'ו אמיליה בית 20/12/17

 גלאטסראיי חוץ 27/12/17

 

 

 07/02/18, 31/01/18, 24/01/18, 17/01/18, 10/01/18, 03/01/18: שמינית גמר

 14/03/18, 09/03/18, 06/03/18: רבע גמר

 28/03/18, 23/03/18, 20/03/18: חצי גמר

 16/04/18, 13/04/18, 10/04/18  :גמר
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 גביע האלופות פיב"א    

 )בהשתתפות הפועל חולון(  

  

 יריבה בית/חוץ אריךת

 מורסיה ספרד חוץ 11/10/17

 מונאקו צרפת בית 17/10/17

 עולה מהמוקדמות חוץ 25/10/17

 עולה מהמוקדמות חוץ 31/10/17

 אניסיי רוסיה בית 07/11/17

 ססארי איטליה חוץ 15/11/17

 אולדנבורג גרמניה בית 06/12/17

 מורסיה ספרד בית 12/12/17

 נאקו צרפתמו חוץ 19/12/17

 עולה מהמוקדמות בית  09/01/18

 עולה מהמוקדמות בית 16/01/18

 אניסיי רוסיה חוץ 23/01/18

 ססארי איטליה בית 30/01/18

 אולדנבורג גרמניה חוץ 07/02/18

        

 14/03/18, 07/03/18 :גמר שמינית

 04/04/18, 28/03/18:גמר רבע

 04/05/18:גמרחצי 

 06/05/18:גמר
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 ופקאפ פיב"א יור

 )בהשתתפות בני הרצליה(

  

   תאריך

 אוסטרוב פולין בני הרצליה 24/09/17

 בני הרצליה אוסטרוב פולין 28/09/17

 פורטו פורטוגל בני הרצליה 04/10/17

 בני הרצליה פורטו פורטוגל 11/10/17

  

  06/12/17, 15/11/17, 08/11/17, 01/11/17, 25/10/17, 18/10/17 :סיבוב א'

 07/02/18, 31/01/18, 24/01/18, 17/01/18, 10/01/18, 20/12/17: סיבוב ב'

 14/03/18, 07/03/18  :גמר שמינית

 28/03/18, 21/03/18        :גמר רבע

  18/04/18, 11/04/18        :גמרחצי 

 02/05/18, 25/04/18               :גמר
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 נבחרות ישראל      
 גברים( -יפות העולם )תאריכי אל 

 

 )יום חמישי( 23/11/17 עולה מהמוקדמות ישראל

 )יום שני( 27/11/17 ישראל יוון

 )יום חמישי( 22/02/18 בריטניה ישראל

 )יום ראשון( 25/02/18 ישראל עולה מהמוקדמות

 )יום חמישי( 28/06/18 יוון ישראל

 )יום שני( 02/07/18 ישראל בריטניה

        

 

 נשים( -י אליפות אירופה )תאריכ

 

 )יום שבת( 11/11/17 ישראל אנגליה 

 )יום רביעי( 15/11/17 פורטוגל ישראל 

 )יום שבת( 10/02/18 יוון ישראל 

 ישראל 

 

  

 אנגליה

 

 

 )יום רביעי( 14/02/18
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