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 לכבוד
 

______________ 
 ,.נ.א.ג
 

 1' חוזר מס -שינויים בתוכנית המשחקים:  הנדון
 

 
 
 :ת הבאותפירוק הקבוצונא רשמו את .1

(181)ליגה קטסל בנות דרום-(9966' קבוצה מס)צ עירוני"הפועל ראשל 

(277)ליגה ילדות שומרון-(9276' קבוצה מס)מכבי פרדס חנה 

(876)מחוזית צפון' ליגה נערים א-(9871' קבוצה מס)עצמה כפר ורדים אברהם 

(877)ארצית שרון' ליגה נערים א-(7571' קבוצה מס)גבעת עדה/הפועל בנימינה 

(789)נגב' ליגה נערים ב-(9177' קבוצה מס)מכבי שדות נגב 

(598)'דן א' ליגה ילדים ב-(9168' קבוצה מס)מכבי גני תקוה רביבים 

(976)'רעננה א' ליגה קטסל ב-(7921' קבוצה מס)ליצור רעננה יבנהא 

(772)צפון' ליגה ילדים א-(2116' קבוצה מס)הפועל גליל צפת 

(977)עמקים' ליגה קטסל ב-(6661' קבוצה מס)רמת ישי/הפועל טבעון 

(577)יזרעאל' ליגה ילדים ב-(8668' קבוצה מס)הפועל מרנין טבעון 

(719)עמקים' ליגה נערים ב-(9126' צה מסקבו)הפועל מרנין טבעון 

(716)שומרון' ליגה נערים ב-(7177' קבוצה מס)הפועל בית יצחק 

(717)שרון' ב נערותליגה -(9115' קבוצה מס)הפועל בית יצחק 

(711)נגב' ליגה קטסל ב-(295' קבוצה מס)הפועל מיתר 

 

 :נא רשמו את שינויי המגרשים הבאים.2

אולם מרום נווה-(872)ארצית מרכז' ליגה נערים א-(999' קבוצה מס)עירוני רמת גן, 

 .ג"ר 61חזון איש ' רח

7דרור ' רח,היכל הספורט אפק,(7)צפון' ליגה א-(97' קבוצה מס)מכבי קרית ביאליק, 

 .אפק קרית ביאליק' שכ

אולם דני זק-(772)זבולון' ליגה קטסל א-(7175' קבוצה מס)מכבי קרית ביאליק, 
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 .שכונת סביניה בקרית ביאליק 77 דפנה' רח

אולם תיכונט,(715)לאומית מרכז' ליגה נערים ב-(6755' קבוצה מס)הפועל תל אביב, 

 .תל אביב,5שושנה פרסיץ ' רח

 ס "ביה אולם-(921)מטה יהודה' ליגה קטסל ב-(7228' קבוצה מס)יהודה/הפועל עין הרים

 .חקלאי כין כרם

ס "אולם ביה-(921)מטה יהודה' ליגה קטסל ב-(9171' קבוצה מס)הפועל מטה יהודה 

 .הרטוב בקיבוץ צרעה

( + 886)א"ליגה נוער מחוזית ת-(9767' קבוצה מס)בני הרצליה אודי 

 ( + 775)לאומית שרון' ליגה ילדים א-(176' קבוצה מס)בני הרצליה דרור

 אולם יד התשעה  -(595)א"ת' ליגה ילדים ב-(8665' קבוצה מס)בני הרצליה

 .זיסו בהרצליה' ברח

אולם לב טוב בהרצליה,(879)ארצית דן' ליגה נערים א-(8677' קבוצה מס)בני הרצליה דני. 

ליגה -(9868' קבוצה מס)בני הרצליה( + 119)ליגה קטסל בנות דן-(5778' קבוצה מס)בני הרצליה לביאות

 .אולם בן גוריון בהרצליה, (115)ןקטסל בנות ד

הדקל בהרצליה' רח,אולם אילנית-(591)'ת ב"פ' ליגה ילדים ב-(5775' קבוצה מס)בני הרצליה. 

אולם קיבוץ -(891)מחוזית עמקים' ליגה נערים א-(9515' קבוצה מס)גבת הפועל עמק יזרעאל

 81.51המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה .יפעת

ליגה נערות -(9176)אליצור אשקלון בנות( + 98)נשים דרום' ליגה א-(9151' קבוצה מס)ותאליצור אשקלון בנ

אליצור אשקלון ( + 711)דרום' ליגהנערות ב-(5971' אליצור אשקלון בנות קבוצה מס( + 679)דרום' א

טסל ליגה ק-(7776' קבוצה מס)אליצור אשקלון עידו( +298)ליגה ילדות דרום-(6166' קבוצה מס)בנות

יתר , 81.11משחקי הילדות וקטסל בנות ייערכו בשעה  -אשקלון,8ניסן ' ברחאולם מדעים-(188)בנות נגב

 .המשחקים ייערכו בשעות הרשומות בספר

ליד הבריכה העירונית ,עופר' שד,אולם אגמים-(297)ליגה ילדות נגב-(9266' קבוצה מס)אליצור אשקלון עומר

 .82.51בשעה  המשחקים הביתיים בליגה ייערכו-אשקלון

כל -מעלה הגת אשקלון' רח,אולם כרמים-(188)ליגה קטסל בנות נגב-(6111' קבוצה מס)אליצור אשקלון בנות

 .81.51המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

קרית מוצקין 79בגין ' רח. אולם בגין-(975)מפרץ' ליגה קטסל ב-(6716' קבוצה מס)מכבי קרית מוצקין. 

כל. הרב פינטו פתח תקווה' רח,ביםאולם מכ-(9)שרון' ליגה א-)5925' קבוצה מס)סטלמך/ת"אליצור פ 

 .78.11משחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה 
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כל , יהאולם תיכון באר טוב-(725)'דרום א' ליגה ילדים א-(9885' קבוצה מס)כנות/הפועל באר טוביה

 .81.51המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

 

 :נא רשמו את שינויי שעות המשחקים בליגות כדלקמן.3

כל המשחקים הביתיים -(779)לאומית דרום' ליגה ילדים א-(8767' קבוצה מס)הפועל גדרות 

 81.11בליגה ייערכו בשעה 

חקים הביתיים כל המש-(776)עמקים' ליגה ילדים א-(6578' קבוצה מס)הפועל יפיע 

 .82.51בליגה ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים בליגה -(275)ליגה ילדות עמקים-(7617' קבוצה מס)-הפועל יפיע 

 .82.51ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים  -(877)ארצית שרון' ליגה נערים א-(97' קבוצה מס)ביתר כפר יונה 

 81.51ייערכו בשעה 

ליגה -(562' קבוצה מס)הפועל משגב גליל( + 575)מפרץ' ב ילדיםליגה -(5162' קבוצה מס)הפועל משגב

 .81.11כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(778)לאומית צפון' ילדים א

כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו  -(816)ליגה נוער מחוזית צפון-(6517' קבוצה מס)הפועל משגב גליל

 .86.11בשעה 

קבוצה מס)עצמה כפר ורדים( + 878)לאומית צפון' ליגה נערים א-(8187' וצה מסקב)עצמה כפר ורדים '

 .86.51כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(817)ליגה נוער ארצית צפון-(7811

כל המשחקים הביתיים בליגה -(711)נגב' ליגה קטסל א-(7695' קבוצה מס)אליצור הר חברון 

 .82.11ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים בליגה  -(776)עמקים' ליגה ילדים א-(5797' קבוצה מס)רת אורטודוקסיהפועל נצ

בימי שבת ולא ביום חמישי למעט המשחק נגד הפועל יזרעאל הושעיה שייערך ביום  86.11ייערכו בשעה 

 .86.11בשעה  77.5.81חמישי 

כל המשחקים -(118)ליגה קטסל בנות צפון -(7672' קבוצה מס)הפועל נצרת אורטודוקסי 

 ( שעות לפני המועד הקבוע למשחק 76)ביום שבת 82.51הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

  7.87.82ולא ביום ראשון למעט המשחק נגד הפועל יזרעאל הושעיה שייערך ביום ראשון 

 .בנצרת 82.51בשעה 

(8666' מסקבוצה )מכבי אורנית( +86)ת"פ' ליגה ב-(12' קבוצה מס)שער תקווה/מכבי אורנית- 

 .78.11כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(86)ת"פ' ליגה ב
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כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו -(776)א"לאומית ת' ליגה ילדים א-(5555' קבוצה מס)הפועל תל אביב

 .81.51בשעה 

כל המשחקים הביתיים בליגה -(595)א"ת' ליגה ילדים ב-(6289' קבוצה מס)הפועל תל אביב 

 .81.51בשעה ( ולא בשבת)ייערכו בימי חמישי 

כל המשחקים הביתיים ייערכו -(772)צפון' ליגה ילדים א-(7527' קבוצה מס)הפועל תרשיחא 

למעט המשחקים נגד הפועל מעלות והפועל חצור שייערכו , 86.11בשעה ( ולא בימי חמישי)בימי שבת

 .86.11בימי חמישי של המחזור בשעה 

כל המשחקים הביתיים בליגה -(777)יזרעאל' ליגה קטסל א-(7596' קבוצה מס)הפועל יוקנעם 

 .81.51ייערכו בשעה 

71.51כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה -(86)וםדר' ליגה ב-(8658' קבוצה מס)הפועל גדרות. 

כל המשחקים הביתיים בליגה -(721)מרכז' ליגה ילדים א-(9766' קבוצה מס)כפר אורנים.כ.מ 

 .86.11ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו -(72)ליגה ארצית נשים דרום-(5891' קבוצה מס)אסא/הפועל באר שבע

 .86.11בשעה 

כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו -(775)לאומית שרון' ליגה ילדים א-(7976' קבוצה מס)תר כפר יונהבי

 81.51בשעה 

כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו -(572)נתניה' ליגה ילדים ב-(9296' קבוצה מס)ס"ביתר כפר יונה מתנ

 82.11בשעה 

 כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו -(797)'רון אשומ' ליגה ילדים א-(9226' קבוצה מס)זכרון/מעגןהפועל

 86.11בשעה 

כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו -(597)'דן ב' ליגה ילדים ב-(7161' קבוצה מס)עירוני קרית אונו עתיד

 86.11בשעה 

חקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה כל המש -(598)'דן א' ליגה ילדים ב-(966' קבוצה מס)עירוני קרית אונו

82.11 

 כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה -(297)נגב ילדותליגה -(9171' קבוצה מס)מאיהאליצור אשקלון

81.11 

כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו -(877)לאומית מרכז' ליגה נערים א-(7986' קבוצה מס)עצמה מודיעין

 71.51בשעה 

ליגה -(7198' קבוצה מס)סביון צעירים.ס.א( + 111)'א ב"ליגה קטסל בנות ת-(7761' קבוצה מס)סביון.ס.א

 .81.11כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה -(116)קטסל לבנות מרכז
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רכו בימי כל המשחקים הביתיים בליגה ייע-(796)'א ב"ת' ליגה קטסל א-(6657' קבוצה מס)צהלה/א"הפועל ת

 .ולא בשבתות 82.51שלישי בשעה 

ליגה נערות -(5157' קבוצה מס)הפועל באר טוביה( + 1)דרום' ליגה א -(8612' קבוצה מס)הפועל באר טוביה

למעט משחק הגברים נגד אילת  71.11כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(679)דרום' א

 .81.11שיהיה בשעה 

קבוצה מס)הפועל באר טוביה( + 779)לאומית דרום ' ליגה ילדים א-(261' סקבוצה מ)הפועל באר טוביה '

 .82.11כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(521)'דרום ב' ליגה ילדים ב-(5259

89.51כל המשחקים הביתים בליגה ייערכו בשעה -(278)ליגה ילדות צפון-(7667 'קבוצה מס)הפועל סחנין 

 .ביום רביעי בימי שישי בשבוע ולא

כל המשחקים הביתים בליגה ייערכו בשעה  -(997)'ת ב"פ' ליגה קטסל ב-(669' קבוצה מס)מכבי גני תקווה

82.51 

כל המשחקים הביתים בליגה ייערכו בשעה -(817)ליגה נוער על דרום-(669' קבוצה מס)ג"עירוני אהרון ר

81.51. 

כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו -(812)רצית מרכזליגה נוער א-(7671' קבוצה מס)עירוני רמת גן קליגר

 .71.51בשעה 

 

 (:בספר 689עמוד )אליפות המדינה -לאומית' נא רשמו תיקון בתוכנית נערים א.4

 בליגה  7בליגה לאומית צפון נגד מקום  7בשמינית הגמר תשחק הקבוצה ממקום  8' במשחק מס

 .לאומית מרכז ולא כפי שהודפס בטעות

  7במקום מקום -לאומית בכל המחוזות' בתוכנית הבית התחתון בליגה נערים אן רשמו תיקו נא.5

 .87יש לרשום מקום 

 

 :מעיינות/הפועל גלבוע -שינויי המגרשים והשעות.6

בליגת קט סל א גלבוע תשחק את משחקיה הביתיים באולם שדה אליהו  7151שקד קבוצה מספר . מ.קבוצת ג

 ולא כפי שנרשם תחילה 

בית השיטה בליגת קט סל בנות גלבוע תשחק את משחקיה הביתיים באולם מסילות ולא כפי . מ.קבוצת ג.

 שנרשם תחילה 

תשחק את משחקיה הביתיים באולם ניר דוד  5168מרכז בליגת ילדים ב צפון מספר קבוצה . מ.קבוצת ג.

 ולא כפי שנמסר תחילה  82:51בשעה 

וע תשחק את משחקיה הביתיים באולם במסילות ולא כפי בליגת ילדים א גלב 721צעירים קבוצה מספר . מ.ג.

 .שנמסר תחילה 
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בליגת ילדים א גלבוע תשחק את משחקיה הביתיים באולם בקיבוץ בית אלפא  6888מזרח מספר קבוצה . מ.ג

 ולא כפי שנמסר תחילה 

מליגת ילדים א גלבוע תשחק את משחקיה הביתיים במושב מולדת   9572בוצה הפועל גלבוע הר מספר ק

 ולא כפי שנמסר תחילה  82:11בשעה 

בליגת נערים ארצית צפון תשחק את משחקיה הביתיים באולם  771קבוצת הפועל גלבוע מערב מספר קבוצה 

 דדו מושב ברק ולא כפי שנמסר תחילה 

יגת נוער ארצית צפון תשחק את משחקיה הביתיים באולם מסילות מל 6712מזרח מספר קבוצה . מ.קבוצת ג

 ולא כפי שנמסר תחילה  71:51בשעה 

 :שינויי המגרשים של אליצור גוש עציון.7

 אפרת-הכתובת הנכונה של האולם הביתי של אליצור גוש עציון 
 .אפרת, אולם בית הספר אורות עציון בנים

  :הקבוצות המשחקות באולם זה
 6695קבוצה ' מס -( 996ליגה ' סמ) ' קט סל ב
 5161קבוצה ' מס -( 725ליגה ' מס) ' קט סל א

 6697קבוצה ' מס -(592ליגה ' מס) קבוצה ' מס -'לדים ב
 5618קבוצה ' מס -( 728ליגה ' מס) קבוצה ' מס -'ילדים א
 9675קבוצה ' מס -( 786ליגה ' מס) קבוצה ' מס -'נערים ב
 7121קבוצה ' מס -( 899יגה ל' מס) ם -מחוזית י' נערים א

 6556קבוצה ' מס-( 889ליגה ' מס) ם -נוער מחוזית י
 9117 -קבוצה' מס-(  81ליגה ' מס) ' בוגרים ליגה ב      

 9676קבוצה ' מס -( 712ליגה ' מס) ' נערות ב
 

 :נא רשמו את השינויים הבאים
 

  'ם א-י', בליגה ילדים א(  5618צה קבו' מס) אפרת  -כל משחקי הבית של קבוצת אליצור גוש עציון
 .82:11יתקיימו בשעה (  728' ליגה מס) 
 

 'ם א-י', בליגה ילדים ב(  6697קבוצה ' מס) אפרת  -כל משחקי הבית של קבוצת אליצור גוש עציון
 .82:11יתקיימו בשעה (  592' ליגה מס) 
 

 'ם א-י', בליגה ילדים ב ( 5661קבוצה ' מס) כל משחקי הבית של קבוצת אליצור גוש עציון 
 .86:11יתקיימו בשעה (  592' ליגה מס) 

 
 

 , בכבוד רב                                                                                                       
 

 נפתלי גושן          
 רכז הליגות                                                                                       
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