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הנדון :שינויים בתוכנית המשחקים -חוזר מספר 2
 .1נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות:

























הפועל בית יצחק ע"ח (קבוצה מס' -)1081ליגה נערים ב' שומרון()209
הישגי כרמיאל אירוסים(קבוצה מס' -)5887ליגה ילדים א' צפון()258
הפועל עפולה צעירים(קבוצה מס' -)5717ליגה קטסל א' עמקים()554
הפועל עמק הירדן/טבריה(קבוצה מס' -)1506ליגה נערים א' מחוזית עמקים ()160
הפועל בית יצחק(קבוצה מס' -)5668ליגה נוער מחוזית שומרון()112
הפועל בית יצחק חפר(קבוצה מס' -)1085ליגה קטסל בנות שומרון ב''()806
הפועל ערבה(קבוצה מס' -)1651ליגה ילדים א' נגב()275
הפועל גדרות(קבוצה מס' -)1558ליגה ילדות דרום()761
מכבי כרמיאל(קבוצה מס' -)5175ליגה קטסל א' צפון()556
הפועל אזור(קבוצה מס' -)1710ליגה קטסל א' ת"א ג'()574
הפועל גבעת נשר(קבוצה מס' -)1586ליגה קטסל ב' חיפה()654
הפועל יזרעאל נהלל(קבוצה מס' -)7715ליגה נערים ב' לאומית צפון()201
הפועל יזרעאל צעירים(קבוצה מס' -)1605ליגה נערים א' מחוזית עמקים ()160
אליצור רעננה(קבוצה מס' -)5011ליגה קטסל א' רעננה()566
אליצור רעננה אריאל(קבוצה מס' -)1060ליגה ילדים א' שרון א'()264
הפועל מרנין טבעון(קבוצה מס' -)5661ליגה נוער ארצית צפון()105
הפועל מרנין טבעון(קבוצה מס' -)6005ליגה ילדים א' חיפה()261
מכבי בת ים(קבוצה מס' -)1107ליגה נערים ב' מרכז()213
מכבי אום אל פחם(קבוצה מס' -)5160ליגה קטסל א' חדרה()561
הפועל שפרעם(קבוצה מס' -)5801ליגה קטסל בנות חיפה()804
הפועל גבעתיים נשר(קבוצה מס' -)5671ליגה נוער מחוזית ת"א()115
הפועל תמרה(קבוצה מס' -)5670ליגה ילדים א' מפרץ()260
אליצור נתניה ברק(קבוצה מס' -)507ליגה נוער מחוזית שומרון()112
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אליצור נתניה דרום(קבוצה מס' -)760ליגה ילדים א' שומרון ב'()263
אליצור נתניה(קבוצה מס' -)075ליגה נערות א' מרכז()455
עצמה באר יעקב(קבוצה מס' -)7065ליגה נערים ב' מרכז()213
עצמה באר יעקב איתי (קבוצה מס' -)7066ליגה קט סל א' מרכז ב'()576
הפועל טייבה (קבוצה מס'  – )1655ליגה ילדים ב' שרון358 ,
מכבי ערערה צפון (קבוצה מס'  – )1800ליגה ילדות שומרון755 ,
הפועל דימונה (קבוצה מס'  – )5611ליגה קט סל א' נגב586 ,
הפועל חוף השרון (קבוצה מס'  – )5671ליגה ילדות שרון ב'757 ,
מכבי מכבים/רעות (קבוצה מס'  – )7011ליגה קט סל ב'' מודיעין672 ,
הפועל גלבוע שקד (קבוצה מס'  – )5861ליגה נערות ב' צפון503 ,

 .6משחקיה הביתיים של הפועל בית יצחק(קבוצה מס'  )403בליגה ילדים ב' שומרון
ב'( )356ייערכו בימי שבת של המחזור בשעה  19.00למעט המשחקים נגד אליצור
נתניה דרום ואליצור נתניה מרכז שייערכו כמתוכנן בימי חמישי.
 .6נא רשמו את שינויי השעות הבאות2










מכבי בת ים(קבוצה מס' -)1985ליגה נערים ב' מרכז(-)213כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה 20.00
מכבי בת ים(קבוצה מס' -)7116ליגה קטסל בנות מרכז(– )811כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה 17.30
הפועל כאבול(קבוצה מס' -)7014ליגה נערות א' צפון(-)453כל המשחקים
הביתיים ייערכו 19.00
הפועל הכרמל עוספיא(קבוצה מס' -)4042ליגה ילדות חיפה( ,)754כל
המשחקים הביתיים ייערכו בשעה  ,17.00בימי שישי של המחזור ולא בימי
רביעי ( 48שעות לאחר המועד הרשום בתוכנית).
הפועל מזכרת בתיה(קבוצה מס' -)4785ליגה נערים ב' דרום א'-כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה .20.30
הפועל מזכרת בתיה(קבוצה מס' -)6724ליגה ילדות דרום( -)761כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה .18.30
הפועל הירדן/טבריה(קבוצה מס'  -)5689ליגה ילדים ב' צפון(-)351כל
המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 17.00
אליצור גוש עציון/אפרת(קבוצה מס' -)4334ליגה נוער ארצית דרום( -)108כל
המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .20.30
הפועל חוף השרון(קבוצה מס' -)3743ליגה נערים ב' לאומית שרון()202
כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .19.30
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הפועל חוף השרון אריה(קבוצה מס' -)6480ליגה נערים ב' שומרון( -)209כל
המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .19.30
הפועל חוף השרון(קבוצה מס' -)299ליגה נערים א' ארצית דן(-)156כל
המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 18.00
הפועל גן יבנה סביונים(קבוצה מס' -)7183ליגה ילדים א' דרום א'(-)273כל
המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .17.30
מכבי תל מונד(קבוצה מס' -)7230ליגה נערים א' מחוזית שרון( -)163כל
המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .18.30
הפועל טבריה/עמק הירדן(קבוצה מס' -)1511ליגה ב' עמקים(-)10כל
המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .21.00
הפועל טבריה/עמק הירדן(קבוצה מס' -)1402ליגה נערים א' ארצית צפון(-)154
כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .19.30
מ.ס .רמת אפעל (קבוצה מס'  – )6761ליגה נוער מחוזית ת"א – 115 ,כל
המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .19:30
מכבי ת"א נרקיס (קבוצה מס'  – )385ליגה קט סל א' ת"א ב' + 573 ,מכבי
ת"א איריס (קבוצה מס'  – )6323ליגה קט סל א' ת"א ב' – 573 ,כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה  17:00בימי שלישי של המחזור ולא בימי שישי.
אליצור גוש עציון אפרת (קבוצה מס'  – )3901ליגה ילדים א' ירושלים א'271 ,
– כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .17:30
הפועל ר"ג/גבעתיים (קבוצה מס'  – )1446ליגה נוער לאומית דרום – 114 ,כל
המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .20:30
הפועל גבעתיים עורב (קבוצה מס'  – )29ליגה נוער מחוזית ת"א – 115 ,כל
המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .18:30
הפועל מרנין טבעון (קבוצה מס'  – )6875ליגה ב' עמקים – 652 ,כל
המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .17:00

 .5פירוק קבוצת הפועל אעבלין אורטודוקסי(קבוצה מס'  )880בליגה נוער מחוזית
חיפה(—)111מבוטל והקבוצה תשחק במסגרת המשחקים כמתוכנן בליגה.
 .7פירוק קבוצת הפועל ברנר בליגה ילדות דרום( -)761מבוטל ,והקבוצה תשחק במסגרת
המשחקים כמתוכנן בליגה.
 .1אנא רשמו שינויי האולמות הבאים:



הפועל כאבול(קבוצה מס'  -)7070ליגה נערות ב' מפרץ( + )504הפועל כאבול
(קבוצה מס' -)7071ליגה ילדות מפרץ(-)152אולם חטיבת הביניים בכאבול-
משחקי נערות ב' ייערכו בשעה  ,19.00משחקי הילדות ייערכו בשעה .18.30
הפועל עמק הירדן/צמח(קבוצה מס' -)5950ליגה נערים א' מחוזית צפון(-)159
אולם ביה"ס תחכמוני בטבריה.
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מכבי תל אביב דרום(קבוצה מס' -)6323ליגה נערים ב' דן( + )211מכבי תל
אביב צפון(קבוצה מס' -)3084ליגה נערים ב' ת"א(-)212אולם גימנסיה
הרצליה,רח' זבוטינסקי  ,106תל אביב(המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .)19.00
הישגי כרמיאל צפון(קבוצה מס'  -)5787ליגה נוער מחוזית צפון(-)109
אולם רקפת,רח' אסיף  7שכונת גבעת רם בכרמיאל.
מכבי שוהם(קבוצה מס'  -)7402ליגה א' נשים מרכז( -)61אולם יהלום
ברחוב הקשת  ,24שוהם.
הפועל חוף השרון(קבוצה מס' -)1654ליגה א' שרון(-)6אולם ביה"ס
וייצמן,מושב בית יהושע .המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .19.30
בני יהודה/כ.באהבה(קבוצה מס' -)2675ליגה ארצית נשים מרכז( + )56בני
יהודה/כ.באהבה(קבוצה מס' -)5010ליגה א' נשים מרכז(-)61אולם ביה"ס נופי
ים רח' יצחק בשביץ זינגר ,3ת"א-כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה.21.00
אליצור עירוני נתניה(קבוצה מס' -)652ליגה נערים א' ארצית שרון(+ )155
אליצור נתניה פולג(קבוצה מס' -)5128ליגה נערים א' מחוזית שומרון(-)162
אולם אילן רמון-נתניה.
אליצור יהושע יבנה(קבוצה מס' -)2036ליגה קטסל ב' דרום(-)677אולם
שבזי  ,7יבנה.
אליצור אשר יבנה(קבוצה מס' -)7090ליגה קטסל א' שורק א'(-)581אולם מרכז
הספורט ,רחוב האלון ,27יבנה.
מכבי ר"ג עירוני(קבוצה מס' -)6989ליגה קטסל ב' מרכז( -)668אולם המנחיל,
רחוב הפודים  ,41רמת גן.
הפועל טבריה/עמק הירדן(קבוצה מס' -)2120ליגה ילדים א' לאומית
צפון(- )251אולם בית חינוך ,קיבוץ דגניה א'.
הפועל טבריה/עמק הירדן(קבוצה מס' -)6578ליגה קטסל בנות גלבוע(-)802
אולם בית אלישבע בקיבוץ דגניה ב'.
הפועל מעיינות/גלבוע (קבוצה מס'  – )6933ליגה נערות ב' צפון – 503 ,אולם
דדו גלבוע – המשחקים ייערכו בשעה .19:30
הפועל ג.ע.מוקיילה (קבוצה מס'  – )6351ליגה ילדות עמקים – 753 ,אולם
קבוץ גבע.

 .5נא רשמו שינויים במשחקי אגודת מכבי זכרון יעקב:
קבוצת ילדים ב'(קבוצה מס'  -)6721ליגה ילדים א' שומרון א'()355

המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .18.30
קבוצת ילדים לאומית(קבוצה מס' -)1666ליגה ילדים א' לאומית חיפה(-)252

המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 17.00
קבוצת ילדים ב'(קבוצה מס' -)5542ליגה ילדים ב' שומרון א'(-)355המשחקים

הביתיים ייערכו בשעה 17.00
קבוצת ילדים א' מחוזית(קבוצה מס' -)4904ליגה ילדים א' שומרון א'()262

המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 18.30
קבוצת נערים א' מחוזית(קבוצה מס' -)7109ליגה נערים א' מחוזית

שומרון( -)162המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .20.00

-
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 .0נא רשמו שינויים במשחקי אגודת הפועל עמק יזרעאל2
 נערים א' מחוזית שמשית 1520 -שינוי שעת המשחק הביתי לשעה – 20:00
נערים א' עמקים(-)160המשחקים ייערכו בשימשית ולא ביפעת.
 נערים ב' לאומית 4300 -שינוי אולם ביתי לקיבוץ גבת-נערים ב' לאומית צפון()201
 ילדים ב' גבת 7407 -שינוי שעת המשחק הביתי לשעה  16:00ביום שבת –ילדים ב'
יזרעאל()352
 ילדים ב' נהלל , 2818 -ילדים ב' נהלל  4763שינוי אולם לקיבוץ גבת (ילדים ב'
יזרעאל.)352 ,
 .1משחקי קבוצת מכבי קרית ים(קבוצה מס'  )7077בליגה קטסל א' מפרץ(-)557ייערכו
בימי שלישי של המחזור בשעה  18.30ולא בימי שישי.
 .18להלן שינויים של אגודת בני הרצליה במשחקי מחלקת הנוער:
 קבוצת נערים ב מחוזית  5512תקיים את משחקי הבית שלה באולם יד התשעה רח'
זיסו הרצליה בשעה -19:00ליגה נערים ב' שרון ()210
 קבוצת קטסל בנות  6191תקיים את משחקי הבית שלה באולם אילנות רח הדקל
הרצליה בשעה  -18:30ליגה קטסל בנות שרון א'()807
 .11משחקי קבוצת הילדות של הפועל תמרה(קבוצה מס'  )3980והפועל תמרה
אלזהיר(קבוצהס מס'  -)5633בליגה ילדות מפרץ( -)752ייערכו בימי שישי בשעה
 48(17.00שעות לאחר המחזור) ולא בימי רביעי.
 .16משחקי קבוצת הפועל תמרה(קבוצה מס'  -)4557בליגה קטסל בנות צפון( -)801ייערכו
בימי שבת של המחזור ולא בימי שישי( 24שעות לאחר המועד הרשום בספר למעט
המשחק נגד הפועל יזרעאל הושעיה שייערך במחזור  3ביום ראשון).
 .16להלן שינויים במשחקי הפועל כפר סבא2
 קבוצה מספר  2380קטסל ב שקד תשחק ביום שבת ב  18:30באולם סורקיס.
 קבוצה מספר  7290קטסל א אפרסק תשחק ביום שבת ב  18:30באולם אופירה
נבון.
 קבוצה מספר  6328ילדים א תות תשחק ביום שבת ב  17:00באולם היובל.
 קבוצה מספר  3611ילדים ב חצב תשחק ביום שבת ב  19:00אולם היובל.
 קבוצה מספר  4549ילדים א מחוזית סביון תשחק בשעה  19:00באולם היובל.

-
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 .15להלן שינויים במשחקי הפועל נס ציונה:
 קבוצת הפועל נס ציונה ורד(קבוצה מס' -)2835המשחקת במחוז ילדים א' לאומית
ת"א תקיים את משחקיה הביתיים באולם שדות ברח' הזמיר  ,33נס ציונה.
 קבוצת הפועל נס ציונה חצב(קבוצה מס'  -)4250המשחקת במחוז נערים ב' לאומית
דרום תקיים את משחקיה הביתיים באולם ברחוב נורדאו ,46נס ציונה בשעה 19.00
 קבוצת הפועל נס ציונה טל(קבוצה מס' -)6667המשחקת במחוז ילדות תל
אביב,תקיים את משחקיה הביתיים בשעה .17.30

ברכת חג שמח,
נפתלי גושן
רכז הליגות
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