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 1' חוזר מס -שינויים בתוכנית המשחקים:  הנדון
 

 

 :נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות  .1

 (921)'מרכז א' ליגה ילדים ב-(6195' קבוצה מס)אליצור לוד 

 (6)צפון' ליגה א-(611' קבוצה מס)הפועל תרשיחא 

 (11)'שרון א' ליגה ילדים א -(1786' קבוצה מס)פי מנשהמכבי אל 

 (962)'חיפה א' ליגה קט סל א-(5217' קבוצה מס)הפועל חיפה 

 (298)ליגה קט סל בנות צפון -(5876' קבוצה מס)הפועל עפולה 

 (978)מפרץ' ליגה קט סל ב -(1168' קבוצה מס)נופית/הפועל זבולון 

 (68)וער מחוזית מרכזליגה נ -(1888' קבוצה מס)רמת אפעל.ס.מ 

 (927)'דרום א' ליגה ילדים ב -(5872' קבוצה מס)אליצור נחל שורק 

 (69)ליגה נוער מחוזית ירושלים -(5275' קבוצה מס)כפר אורנים 

 (76)ירושלים' ליגה נערים ב -(5216' קבוצה מס)כפר אורנים המאוחדת 

 (226)ליגה קט סל בנות מרכז -(6551' קבוצה מס)מכבי שוהם 

 (916)מרכז' ליגה נערות ב -(5987' קבוצה מס)שוהם מכבי 

 (981)שפלה' ליגה ילדים א -(1967' קבוצה מס)מכבי שוהם ניצנים 

 (57)מחוזית מרכז' ליגה נערים א -(5965' קבוצה מס)מכבי שוהם יהלום 

 (228)ליגה קט סל בנות שומרון -(1551' קבוצה מס)בית יצחק/ח"הפועל ע 

 (81)שרון' ליגה נערים ב -(5881' קבוצה מס)אליצור שומרון 

 (298)שומרון ילדותליגה (5851' קבוצה מס)הפועל זכרון יעקב 

 (226)'א א"ליגה קט סל בנות ת-(5956' קבוצה מס)אליצור אלקנה 

 (988)'שרון ב' ליגה ילדים א-(6588' קבוצה מס)אליצור רעננה אריאל 

 (87)צפון' ליגה נערים ב-(6168' קבוצה מס)הפועל עמק הירדן 

 (86)לאומית דרום' ליגה נערים ב-(5829' קבוצה מס)מכבי שדות נגב 

 (296)ליגה ילדות דרום-(5988' קבוצה מס)הפועל בני שמעון 

 (55)מחוזית שרון' ליגה נערים א-(6786' קבוצה מס)עירוני ראש העין 
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 :נא רשמו את שינויים שעות המשחקים הביתיים של הקבוצות הבאות .2

 כל המשחקים  -(995)'שומרון ב' ליגה ילדים ב-(592' קבוצה מס)קדימה/מכבי צורן
 .91.88הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

 כל המשחקים -(968)'שרון א' ליגה קט סל א -(5656' קבוצה מס)הפועל כפר סבא מלל
 .98.68הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

 מכבי ( + 976)'שרון א' ליגה קט סל ב -)2688' קבוצה מס)קדימה/מכבי צורן
כל המשחקים הביתיים  -(965)נתניה' ליגה קט סל א -(2686' קבוצה מס)קדימה/צורן

 .בימי שלישי ולא ביום שישי 97.68ייערכו בשעה 

 כל המשחקים  -(962)'חיפה א' ליגה קט סל א -(1867' קבוצה מס)הפועל חיפה בק
 .בימי שלישי ולא ביום שישי 98.88הביתיים ייערכו בשעה 

  כל המשחקים הביתיים בליגה -(92)שומרון' ליגה ב -(1187' קבוצה מס)קיסריהמכבי
 .29.88ייערכו בשעה 

 כל המשחקים הביתיים . -(18)שומרון' ליגה ילדים א -(6179' קבוצה מס)מכבי קיסריה
 .98.68בליגה ייערכו בשעה 

 בליגה כל המשחקים הביתיים  -(95)דן' ליגה ב -(5867' קבוצה מס)הפועל מזכרת בתיה
 .29.88ייערכו בשעה 

 כל המשחקים  -(998)נתניה' ליגה ילדים ב -(9879' קבוצה מס)מכבי אלפי מנשה
 .98.68הביתיים ייערכו בשעה 

 כל המשחקים הביתיים  -(65)ליגה נוער לאומית צפון -(969' קבוצה מס)הפועל ניר נהריה
 .91.68בליגה ייערכו בשעה 

 כל המשחקים  -(917)מודיעין' ליגה קט סל ב -(5219' קבוצה מס)כפר אורנים.כ.מ
 .בימי שלישי ולא ביום שישי 97.68הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

 מכבי הוד השרון ( + 292)'ליגה ילדות שרון ב -(6518' קבוצה מס)מכבי הוד השרון איריס
כל המשחקים הביתיים בליגה בימי  -(292)'ליגה ילדות שרון ב-(5888' קבוצה מס)חצב

 .95.68ייערכו בשעה שישי 

 קבוצה מס)סביון.ס.א( + 952)'דן א' ליגה קט סל א -(2879' קבוצה מס)סביון.ס.א '
 .97.68כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(912)'דן ב' ליגה קט סל ב -(6618

 כל המשחקים הביתיים  -(76)נגב' ליגה נערים ב -(6798' קבוצה מס)הפועל באר טוביה
 .97.88ו בשעה בליגה ייערכ

 כל המשחקים  -(965)דרום' ליגה נערות א -(6862' קבוצה מס)הפועל באר טוביה
 .28.88הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

 כל המשחקים הביתיים -(65)ליגה נוער לאומית צפון -(868' קבוצה מס)הפועל לב השרון
 .91.88בליגה ייערכו בשעה 

 כל המשחקים הביתיים  -(65)ומית צפוןליגה נוער לא -(185' קבוצה מס)הפועל משגב
 .91.88בליגה ייערכו בשעה 
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 כל המשחקים  -(996)מפרץ' ליגה ילדים ב -(6162' קבוצה מס)הפועל משגב מורשת
 .97.88הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

 כל המשחקים הביתיים בליגה  -(98)מרכז' ליגה ב -(2581' קבוצה מס)הפועל ברנר
 .28.68ייערכו בשעה 

 כל המשחקים הביתיים בליגה  -(66)ליגה נוער על דרום -(6987' קבוצה מס)הפועל ברנר
 .91.68ייערכו בשעה 

 (1289)הפועל ברנר+  -(19)ליגה נוער ארצית דרום -(1167' קבוצה מס)הפועל ברנר- 
 .97.88כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  -(86)דרום לאומית' ב נעריםליגה 

 כל המשחקים  -(68)לאומית דרום' ליגה נערים א -(2926' קבוצה מס)הפועל ברנר
 .97.68הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

 הפועל ברנר ( + 78)לאומית מרכז' ליגה ילדים א -(6687' קבוצה מס)הפועל ברנר
' קבוצה מס)הפועל ברנר חדש( + 957)'שורק א' ליגה קט סל א -(6785' קבוצה מס)צפון

כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה  –( 915)שפלה' ל בליגה קט ס -(6695
שפלה ' בליגה קט סל ב( 6695' קבוצה מס)משחקי הבית של הפועל ברנר חדש. 98.88

ייערכו בימי שבת ולא בימי שלישי למעט המשחק עם אליצור רחובות שייערך ביום ראשון 
 .95.88בשעה  26.1.98

 כל המשחקים  -(986)מרכז' ליגה ילדים א -(1812' קבוצה מס)הפועל ברנר צעירים
 .ברנרגבעת באולם קיבוץ  98.68הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

 כל המשחקים -(26)ליגה ארצית נשים חיפה-(6171' קבוצה מס)רמת השרון גל.ס.א
 .29.88הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

 המשחקים  כל-(981)'דרום ב' ליגה ילדים א-(5689' קבוצה מס)הפועל לכיש מזרח
 .97.68ביתיים בליגה ייערכו בשעה 

 כל המשחקים הביתיים בליגה -(15)חיפה' ליגה ילדים א-(1667' קבוצה מס)הפועל נשר
 .98.88ייערכו בשעה 

 כל המשחקים -(298)ליגה קט סל בנות צפון-(6128' קבוצה מס)הפועל נצרת אורטודוקס
למעט ( שעות לפני המועד המתוכנן 21)בימי שבת 95.68הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

 .95.68בשעה  97/2/98המשחק נגד עמק יזרעאל שייערך ביום שבת 

 כל המשחקים -(78)דן' ליגה נערים ב-(1761' קבוצה מס)פתח תקוה אליצור בניה
 .91.68הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

 כל המשחקים הביתיים בליגה -(98)מרכז' ליגה ב-(6915' קבוצה מס)בותאליצור רחו
 .29.88ייערכו בשעה 

 כל המשחקים הביתיים בליגה -(6)צפון' ליגה א-(196' קבוצה מס)הפועל עמק יזרעאל
 .28.68ייערכו בשעה 

 כל המשחקים -(921)'מרכז א' ליגה ילדים ב-(5196' קבוצה מס)הפועל נס ציונה סביונים
 .98.68ם בליגה ייערכו בשעה הביתיי

 כל המשחקים -(958)'מרכז א' ליגה קט סל א-(2851' קבוצה מס)הפועל נס ציונה איריס
 .ולא בימי שלישי( שלאחר המחזור)בשבתות 95.68הביתיים ייערכו בשעה 
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 כל המשחקים הביתיים בליגה -(991)חיפה' ליגה ילדים ב-(2622' קבוצה מס)הפועל נשר
 .97.68 ייערכו בשעה

 כל המשחקים -(67)ארצית צפון' ליגה נערים א-(688' קבוצה מס)הפועל עפולה ניב
 .97.68הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

 כל המשחקים -(58)מחוזית דן' ליגה נערים א-(5978' קבוצה מס)הפועל ארז גבעתיים
 .91.68הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

 כל המשחקים הביתיים -(11)עמקים' א ליגה ילדים-(5871' קבוצה מס)הפועל עפולה
 98.68בליגה ייערכו בשעה 

 כל המשחקים -(67)ארצית צפון' ליגה נערים א -(6856' קבוצה מס)נופית/הפועל זבולון
 .97.68הביתיים בליה ייערכו בשעה 

 
 :נא רשמו את שינוי האולמות הבאים .3

 קצנלסון ' ם ברחאול -(986)'שורק ב' ליגה קט סל א -(2226' קבוצה מס)מכבי גדרה
 .בגדרה

 בכפר  סירקיסאולם  -(292)'ליגה ילדים שרון ב -(5666' קבוצה מס)הפועל כפר סבא ורד
 .95.68המשחקים הביתיים המתוכננים לימי שישי ייערכו בשעה  -סבא 

 אולם גוונים  -(86)לאומית שרון' ליגה נערים ב -(6615' קבוצה מס)צורן/מכבי קדימה
 .הדקל בקדימה' ברח

 אולם יובלים  -(56)מחוזית שומרון' ליגה נערים א -(2698' קבוצה מס)קדימה/בי צורןמכ
 .בצורן 9האילנות ' ברח

 אולם בגין בקרית  -(996)מפרץ' ליגה ילדים ב -(1287' קבוצה מס)מכבי קרית מוצקין
 .מוצקין

 אולם גורן  -(998)עמקים' ליגה ב -(6818' קבוצה מס)גבת/הפועל עמק יזרעאל
 .29.88המשחקים בליגה ייערכו בשעה -קיבוץ מזרע,יזרעאל

 אולם רמת  -(988)'ירושלים א' ליגה קט סל א -(6788' קבוצה מס)אליצור הר חברון קריה
 .ארבעממרא בקרית 

 הפועל באר ( + 986)'דרום א' ליגה קט סל א -(5991' קבוצה מס)הפועל באר טוביה
 -ס תיכון באר טוביה"אולם ביה -(921)'דרום ב' ליגה ילדים ב -(6865' קבוצה מס)טוביה

 .98.88המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

 הפועל באר ( + 921)'דרום ב' ליגה ילדים ב-(1156' קבוצה מס)הפועל באר טוביה רגבים
אולם רגבים במושב -(987)'דרום א' ליגה ילדים א-(5996' קבוצה מס)טוביה כנות

 .אמונים

 םאולם נופי -(59)ארצית דרום' ים אליגה נער -(582 'קבוצה מס)הפועל באר טוביה 
 .בכנות

 מורשת ,ס יסודי"ביהאולם  –( 1)צפון' ליגה ב -(5816' קבוצה מס)הפועל בן משגב. 

 קבוצה מס)הפועל ברנר( + 62)נשים דרום' ליגה א -(6697' קבוצה מס)הפועל ברנר '
 .קדרון ס אור במושב"אולם ביה -(225)ליגה קט סל בנות דרום -(5281
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 ס "אולם ביה -(926)'מרכז ב' ליגה ילדים ב-(1561' קבוצה מס)הפועל ברנר צפון
בימי שבת של  91.88כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה . בראשית בבית אלעזרי

כמתוכנן בלוח המשחקים בימי חמישי  שייערךהמחזור למעט המשחק נגד אליצור יבנה 
 .91.88בשעה  99.6.98

 רח,אולם אלון -(986)תל אביב' ליגה ילדים א -(861' קבוצה מס)אשון לציוןמכבי אשל ר '
 .97.88המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה . יגאל אלון בראשון לציון

 צביה ' אולם תלם ברח-(96)תל אביב' ליגה ב-(988' קבוצה מס)רמת גן/הפועל גבעתיים
 .28.68כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה . בגבעתיים

 הדג. ס.מ( +991)פתח תקוה' ליגה ילדים ב-(6169' קבוצה מס)ת"עמישב פ הדג. ס.מ 
ישעיהו ' אולם ביהס עמיטל ברח(. 78)דן' ליגה נערים ב-(5221' קבוצה מס)ת"עמישב פ

 .משורר בפתח תקוה

 אולם גורן יזרעאל בקיבוץ -(98)עמקים' ליגה ב-(6818' קבוצה מס)הפועל יזרעאל גבת
 .מזרע

 אולם לב -(68)לאומית דרום' ליגה נערים א-(2889' קבוצה מס)ל נס ציונההפועל גי
כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה . בנס ציונה 25דוד אלעזר ' המושבה ברח

28.68. 

 הפועל עמק ( + 75)לאומית צפון' ליגה ילדים א-(2928' קבוצה מס)הפועל עמק הירדן
 .האולם ביבניאל -(85)צפון' ים בליגה נער-(5621' קבוצה מס)הירדן צעירים

 אולם קיבוץ דגניה -(297)ליגה קט סל בנות גלבוע-(5687' קבוצה מס)הפועל עמק הירדן
 .'ב

 פני ' מגרש פתוח ברח -(956)'דן ב' ליגה קט סל א-(6671' קבוצה מס)עירוני רמת גן צפון
 .ברמת גן 6הגבעה 

 אולם קיבוץ נען-(62)רוםליגה נוער מחוזית ד-(5181' קבוצה מס)נען/הפועל גזר. 

 אולם מושב -(66)ליגה נוער מחוזית נגב-(5986' קבוצה מס)בר.ג/הפועל בני שמעון
 .28.88המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה -ברוש
 
 

לאומית שרון ייערכו בימי ' בליגה ילדים א -(558' קבוצה מס)משחקי קבוצת מכבי הוד השרון .1
למעט המשחק נגד אליצור נתניה שייערך ביום חמישי ולא בימי חמישי  91.88שבת בשעה 

 .91.88בשעה  1.2.98
 

ייערכו בימי ( 291)בליגה קט סל בנות חיפה-(1978' קבוצה מס)משחקי קבוצת מכבי חיפה .6
למעט המשחק עם הפועל חוף  (שעות לאחר המועד הקבוע בספר 21)רשבת של המחזו

 .98.88בשעה  68.9.98הכרמל שייערך ביום שלישי 
 

עמקים ' בליגה קט סל ב-(6751' קבוצה מס)משחקי קבוצת הפועל עמק יזרעאל שמשית .5
 .במקום בימי שלישי 98.88ייערכו בימי שבת שלאחר מועד המחזור בשעה 
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עמקים ייערכו בימי ' בליגה קט סל ב-(6118' קבוצה מס)משחקי קבוצת הפועל גורן יזרעאל .8
 .מקום בימי שלישיב 97.68שבת שלאחר מועד המחזור בשעה 

 
ייערכו בשעה  -(78)דן' בליגה נערים ב-(5622' קבוצה מס)כל משחקי החוץ של מכבי אורנית .7

 .עקב שיתוף תלמידי ישיבות בקבוצה 28.68
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , כבוד רבב        

 
 

 פתלי גושן נ        
 כז הליגותר          
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