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 אליצור יבנה –מעיינות /הפועל גלבוע .7

 בעין חרוד 70:11שעה   62412472ראשון יום 
 ביבנה 70:11שעה   61412472יום רביעי 

 (במידה ויהיה צורך)בעין חרוד  70:11שעה   1641/472יום שני 
 

 מכבי רעננה –הפועל תל אביב  .6
 בתל אביב 61:01שעה   62412472ראשון יום 

 ברעננה 70:11שעה    61412472יום רביעי 
 (במידה ויהיה צורך)בתל אביב  61:01שעה    1641/472יום שני 
 

 הפועל גליל עליון –מכבי תל אביב  .0
 בתל אביב 61:11שעה   62412472ראשון יום 

 בגליל עליון 71:11שעה   61412472יום רביעי 
 (במידה ויהיה צורך)בתל אביב  61:11שעה   1641/472יום שני 
 

 מכבי הוד השרון –רושלים הפועל דני י .2
 בירושלים 61:01שעה   62412472ראשון יום 

 בהוד השרון 70:01שעה   61412472יום רביעי 
 (במידה ויהיה צורך) בירושלים 61:01שעה   1641/472יום שני 
 

 /1155051יום שישי         /5055051יום שני       /5055051יום חמישי     :חצי גמר

 /1055051יום חמישי            /1/55051יום שני                      

6מנצח משחק 7מנצח משחק  ./   

2מנצח משחק 0מנצח משחק .  2   
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 /1555051יום שני  /3/55051יום חמישי  /3155051יום שני             :גמר

 /5055/51ראשון יום  /5355/51יום חמישי                     

 

2מנצח משחק /משחק מנצח .1   
 
 

 ./ייתכנו שינויים במועדים ובשעות עקב שידורים ישירים בערוץ 
 

 .ייערכו בשיטת המפסיד יוצא, בשלב הגמר סל, המשחקים
 

משחקים כשהקבוצה הבכירה בדירוג בבית  0-ברבע גמר ייערכו המשחקים בשיטת הטוב מ
( במידה ותהיינה באותו מקום בליגהאו הקבוצה עם המאזן הטוב ביותר בין הקבוצות )העליון 

קבוצות יתפסו בליגה בבית העליון את אותו  6-במידה ו, תארח את המשחק הראשון והשלישי
ייערך המשחק הראשון באולמה של הקבוצה הרשומה , הדירוג וגם מאזן הנקודות שלהן שווה

 .ייערך באולם ניטראלי( במידת הצורך)מצד ימין והמשחק השלישי 
 

משחקים כשהקבוצה הבכירה בבית  /-ובגמר המשחקים ייערכו בשיטת הטוב מ בחצי גמר
( או הקבוצה עם המאזן הטוב ביותר בין הקבוצות במידה ותהיינה באותו מקום בליגה)העליון 

 .השלישי והחמישי, תארח את המשחק הראשון
הנקודות שלהם קבוצות יתפסו בליגה בבית העליון את אותו הדירוג וגם מאזן  6 -במידה ו

ייערך המשחק הראשון והשלישי באולמה של הקבוצה הרשומה מצד ימין והמשחק , שווה
 .ייערך באולם ניטראלי( במידת הצורך)החמישי 
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