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 :נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות  .3

 (322)'מרכז א' ליגה קט סל א-(8264' קבוצה מס)הפועל לוד 

 (76)'ת שרון אליגה נוער מחוזי-(3166' קבוצה מס)נתניה מרכז אליצור 

 (82)ליגה נוער מחוזית שרון-(9976' קבוצה מס)אליצור נתניה צפון 

 (66)ליגה לאומית נשים צפון-(84' קבוצה מס)הפועל קרית טבעון 

 (26)מחוזית דן' ליגה נערים א-(6932' קבוצה מס)הפועל יסמין חולון 

 (391)'סל חיפה ב' אליגה קט -(2966' קבוצה מס)מכבי חיפה רעים 

 (311)צפון' ליגה נערות א-(6664' קבוצה מס)טובא הפועל 

 (16)נשים דרום' ליגה א-(2911' קבוצה מס)מכבי באר שבע 

 (14)ליגה נוער ארצית צפון-(8636' קבוצה מס)הפועל גליל גולן 

 (382)צפון' ליגה קט סל א-(6666' קבוצה מס)הפועל קצרין 

 (367)'דרום ב' ליגה ילדים ב-(2616' קבוצה מס)מכבי שדרות 
 (29)שומרוןמחוזית ' ליגה נערים א-(8972' קבוצה מס)נשרים/מכבי פרדס חנה 

 (371)'ת ב"פ' ליגה קט סל ב-(2149קבוצה )נוה מונוסון.ס.א 

 (369)'מרכז ב' ליגה ילדים ב-(9662' קבוצה מס)אליצור אברהם יבנה 

 (26)דןמחוזית ' ליגה נערים א-(9381' קבוצה מס)בארות הפועל מודיעין   
 (368)'א מרכז' ליגה ילדים ב-(2694' קבוצה מס)על מודיעין אחיסמךהפו     

 (324)'שורק א' ליגה קט סל א-(2322' קבוצה מס)הפועל מודיעין גינתון 

 (321)'ת א"פ' ליגה קט סל א-(2328' קבוצה מס)הפועל מודיעין בארות 

 (321)'ת א"פ' ליגה קט סל א-(2329' קבוצה מס)הפועל מודיעין סירקין 

 (361)שפלה' ליגה ילדים ב-(9639' קבוצה מס)יצור מודיעיןאל 

 (72)חיפה' ליגה ילדים א-(2613' קבוצה מס)הפועל חוף הכרמל מירב 
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 (41)ירושלים' ליגה נערים ב-(2181' קבוצה מס)אליצור מודיעין 

 (398)חדרה' ליגה קט סל א-(2173' קבוצה מס)מכבי ערערה 

 (49)נגב' ליגה נערים ב-(9661' קבוצה מס)הפועל רמת נגב 

  (26)צפון מחוזית' ליגה נערים א-(2611' קבוצה מס)חולתא גלילהפועל    

 (389)עליון.ג' ליגה קט סל א-(2618' וצה מסקב)כפר בלום/הפועל גליל  

 (313)ת"פ' ליגה ילדים א-(2614' קבוצה מס)אליצור אלקנה 

 (79)ץמפר' ליגה ילדים א-(2683' קבוצה מס)הפועל נהריה ברוש 

 (71)גלבוע' ליגה ילדים א-(2691' קבוצה מס)מכבי טבריה 

 (21)מחוזית עמקים' ליגה נערים א-(2693' קבוצה מס)מכבי טבריה 

  (41)ירושלים' ליגה נערים ב-(2321' קבוצה מס)יהודההפועל מטה 

 (366)ירושלים' ליגה ילדים ב-(9678' קבוצה מס)הפועל מטה יהודה 

 (28)מחוזית חיפה' ליגה נערים א-(2682' קבוצה מס)הפועל חיפה 

 (631)ליגה ילדות דן-(1692' קבוצה מס)בני הרצליה אופק 

 (362)'דרום ב' ליגה קט סל א-(2361' קבוצה מס)אשקלון ניצן.ס.א 

 (367)'דרום ב' ליגה ילדים ב-(1938' קבוצה מס)אשקלון משה.ס.א 
 (27)ליםמחוזית ירוש' ליגה נערים א-(614' קבוצה מס)הפועל טל ירושלים 

 (29)מחוזית שומרון' ליגה נערים א-(2319' קבוצה מס)ת אחוה'הפועל ג 

 (339)'שומרון א' ליגה ילדים ב-(9881' קבוצה מס)ת'הפועל ג 

 (84)ליגה נוער מחוזית שומרון-(9667' קבוצה מס)ת'הפועל ג 

 (666)נגב ליגה קט סל בנות-(9476' בוצה מס)םמכבי ירוח 

 (631)ליגה ילדות דן-(1896' קבוצה מס)אליצור חולון שרת 

 (43)א"ת' ליגה נערים ב-(9194' קבוצה מס)עלה יהוד 

 (84)'ליגה נוער מחוזית שרון ב-(8788' קבוצה מס)אליצור שומרון 

 
 
 

 :נא רשמו את שינויים שעות המשחקים הביתיים של הקבוצות הבאות.6

מטה ' ליגה קט סל ב-(9799' קבוצה מס)הפועל משואה ירושלים
 .34.11ייערכו בשעה בליגה כל המשחקים הביתיים -(613)יהודה

כל -(362)'ירושלים א' ליגה ילדים ב-(2917' קבוצה מס)הפועל גילה ירושלים
 .36.11המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

מטה ' ליגה קט סל ב-(9171' קבוצה מס)הפועל צור הדסה ירושלים
 .34.11בשעה כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו -(613)יהודה

כל המשחקים הביתיים -(8)ליגה ארצית דרום-(321' קבוצה מס)הפועל לוד
 .37.11בליגה ייערכו בשעה 

כל המשחקים -(368)'מרכז א' ליגה ילדים ב-(9833' קבוצה מס)הפועל לוד
 .37.11הביתיים בליגה ייערכו בשעה 



 

 

-3 -
 

משחקים כל ה-(377)שורק' ליגה קט סל ב-(2636' קבוצה מס)הפועל לוד
 .36.11הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

כל -(361)שפלה ' ליגה ילדים ב-(9221' קבוצה מס)איילון/הפועל גזר
 .34.11המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

כל -(43)א"ת' ליגה נערים ב-(8934' קבוצה מס)ג"ר/הפועל גבעתיים
 .37.11המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

בני (+366)א"ת' ליגה ילדים ב-(3881' קבוצה מס)כיבני הרצליה מרד
כל המשחקים -(331)שרון' ליגה ילדים ב-(1991' קבוצה מס)הרצליה

 37.11הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

כל -(313)לאומית צפון' ליגה נערות א-(219' קבוצה מס)מעגן/הפועל זכרון
 37.11המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

כל  -(61)ליגה לאומית נשים דרום-(6311' וצה מסקב)אליצור רמלה
 37.11המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

( 99)לאומית שרון' ליגה נערים א -(611' קבוצה מס)הפועל לב השרון דקל
-(61)לאומית שרון' ליגה נערים ב-(8949' קבוצה מס)הפועל לב השרון+

 37.11כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

כל המשחקים -(67)שרון' ם בליגה נערי-(8383' קבוצה מס)יצור רעננהאל
 37.11בליגה ייערכו בשעה  הביתיים

כל המשחקים -אשדוד' ליגה קט סל א-(2189' קבוצה מס)אליצור חבל יבנה
 36.11הביתיים בליגה יהיו בשעה 

מכבי ( +76)שומרון' ליגה ילדים א-(9673' קבוצה מס)מכבי בקה
כל המשחקים -(339)'שומרון ב' ליגה ילדים ב-(9196' קבוצה מס)בקה

 34.11הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

כל המשחקים -(631)שומרון ליגה ילדות-(9112' קבוצה מס)י בקהמכב
 32.11הביתיים בליגה ייערכו בימי שישי ייערכו בשעה 

כל -(74)'שומרון א' ליגה ילדים א-(9673' קבוצה מס)ס"ביתר כפר יונה מתנ
 84בימי שבת של המחזור  37.11חקים הביתיים ייערכו בשעה המש

שעות לאחר המועד של יום חמישי למעט המשחקים נגד אליצור נתניה 
 37.11שייערכו ביום חמישי בשעה 

כל -(73)לאומית דרום' ליגה ילדים א-(6669' קבוצה מס)מכבי גדרה
 .36.11המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

כל המשחקים הביתיים -(33)זבולון' ליגה ב-(812' בוצה מסק)הפועל יוקנעם
 .63.11בליגה ייערכו בשעה 

הפועל ( + 78)עמקים' ליגה ילדים א-(2129' קבוצה מס)הפועל מגדל העמק
כל המשחקים -(333)צפון' ליגה ילדים ב-(8786' קבוצה מס)מגדל העמק

 .37.11הביתיים בליגה ייערכו בשעה 
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(69)לאומית דרום' ליגה נערים ב-(8664' קבוצה מס)דודאש/הפועל גן יבנה-
 61.11כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

כל המשחקים -(33)זבולון' ליגה ב-(2816' קבוצה מס)הפועל גבעת נשר
 61.11הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

( 78)עמקים' ליגה ילדים א-(1926' קבוצה מס)הפועל נצרת אורטודוקסי
-(333)צפון' ליגה ילדים ב-(2337' קבוצה מס)צרת אורטודוקסיהפועל נ+

 .34.11כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו בשעה 

כל -(391)'חיפה ב' ליגה קט סל א-(2126' קבוצה מס)מכבי חיפה יחל
 .בימי שבת 32.11המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 

כל -(66)חיפה' ליגה נערים ב-(9276' קבוצה מס)מכבי חיפה ביכורים
באולם ברחוב הביכורים  37.11המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 

 .חיפה,37

(362)'ירושלים בא' ליגה ילדים ב-(9142' קבוצה מס)הפועל מרכז ירושלים- 
 34.11כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 

ירושלים ' ליגה ילדים ב-(2912' קבוצה מס)הפועל הר אדר ירושלים
 .36.11תיים ייערכו בשעה כל המשחקים הבי-(366)'ב

 
 

 :נא רשמו את שינוי האולמות הבאים.1

אולם ביהס -(616)'דרום א' ליגה קט סל ב-(6484' קבוצה מס)ביתר אשדוד
 .אריאל באשדוד

(611)ירושלים' ליגה קט סל ב-(9147' קוצה מס)הפועל גמנסיה ירושלים-
 .אולם אורט מכללה גבעת רם בירושלים

(27)מחוזית ירושלים' ליגה נערים א-(614' מסקבוצה )הפועל טל ירושלים-
 .פסגת זאב בירושלים,אולם ברחוב גל

(322)'מרכז א' ליגה קט סל א-(9287' קבוצה מס)הפועל נס ציונה קריה-
 31.11המשחקים ייערכו בשעה .נורדאו בנס ציונה' אולם הפועל ברח

בשבתות שאחרי מועד המחזור המתוכנן למעט המשחקים נגד אליצור 
 .אליצור רמלה ומכבי בית דגן שייערכו לפי הרשום בספר המשחקים,דלו

אולם ביהס -(8)ליגה ארצית דרום-(48' קבוצה מס)אליצור מכבי אשקלון
 .כרמים ברחוב מעלה הגת באשקלון

אולם -(61)לאומית שרון' ליגה נערים ב-(3197' קבוצה מס)מכבי חדרה יורם
ים הביתיים בליגה ייערכו המשחק. חדרה,3באר אורה ' ביהס מדעים ברח

 .37.11בשעה 

בני ( +97)ארצית שרון' ליגה נערים א-(3869' קבוצה מס)בני הרצליה דני
אולם יד התשעה -(41)דן' ליגה נערים ב-(2612' קבוצה מס)הרצליה עוז
 הרצליה,ברחוב זיסו
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בני (+22)מחוזית שרון' ליגה נערים א-(8819' קבוצה מס)בני הרצליה ברק
אולם לב טוב -(41)דן' ים בליגה נער-(9936' קבוצה מס)ה דרורהרצלי

 .הרצליה,ילו פינת בן גוריוןברחוב ב

אולם -(311)נגב' ליגה ילדים ב-(2324' קבוצה מס)בר.ג/הפועל בני שמעון
 .ישוב גבעת בר

אולם מכבי -(36)שומרון' ליגה ב-(341' קבוצה מס)בית אליעזר/מכבי חדרה
 .חדרה,6ששת הימים ' ברח

אולם -(69)ליגה ארצית נשים חיפה-(1176' קבוצה מס)ת"עמישב פ.ס.מ
 .רחוב המשורר בפתח תקוה,ס עמיטל"ביה

אולם -(376)צפון' ליגה ילדים א-(6326' קבוצה מס)גליל עליון/הפועל עמיר
 .קיבוץ עמיר

אולם הגומא -(76)צפון' ליגה ילדים א-(9661' קבוצה מס)הפועל גליל צעירים
 .בכפר בלום

מחוזית ' ליגה נערים א-(9187' קבוצה מס)קרית חיים/ועל חיפההפ
 .קרית חיים,אולם דגניה בשדרות דגניה,חיפה

(21)ארצית מרכז' ליגה נערים א-(8767' קבוצה מס)אוסישקין/א"הפועל ת-
 .א"ת,אולם הכפר הירוק

אום מקיף ב-(37)דרום' ליגה ילדים א-(2946' קבוצה מס)אשקלון ניצן.ס.א '
 36.11המשחקים הביתיים ייערכו בשעה -אשקלון

אולם בבית ברל -(31)שרון' ליגה ב-(1811' קבוצה מס)הפועל טירה. 

אולם תיכון עומר-(311)נגב' ליגה ילדים ב-(186' קבוצה מס)הפועל עומר. 

אולם -(69)ליגה ארצית נשים חיפה-(6731' קבוצה מס)הפועל עמק חפר
 .גבעת חיים איחוד

מכבי ( +349)'שרון א' ליגה קט סל ב-(6166' קבוצה מס)קדימה/מכבי צורן
אולם גוונים  -(392)נתניה' ליגה קט סל א-(6169' קבוצה מס)קדימה/צורן

 .בקדימה

יהאולם שרת נתנ -(31)שרון' ליגה ב-(847' קבוצה מס)אליצור צפון נתניה. 
 
 
 

' בליגה ילדים א -(2811' קבוצה מס)איילון/בוצת הפועל גזרקכל משחקי החוץ של .8
 .ישיבות בקבוצה עקב שיתוף שחקני 37.11ייערכו בשעה -(319)מרכז
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 :מעיינות/להלן שינויים במשחקי אגודת הפועל גלבוע.9
 

 שינוי אולמות

ם תשחק את משחקיה הביתיים בליגה ב עמקי 3186ותיקים מספר קבוצה . מ.קבוצת ג

 באולם בית אלפא ולא כפי שנמסר תחילה

תשחק את משחקיה הביתיים  2194שקד קט סל בנות גלבוע מספר קבוצה . מ.קבוצת ג

 .באולם בקיבוץ נווה ולא כפי שנמסר תחילה

תשחק את משחקיה  2987בית השיטה מקט סל בנות גלבוע מספר קבוצה . מ.קבוצת ג

 .ת אלפא ולא כפי שנמסר תחילההביתיים באולם בי

תשחק את משחקיה  2196מזרח קט סל בנות גלבוע מספר קבוצה . מ.קבוצת ג

 .הביתיים באולם עין חרוד ולא כפי שנמסר תחילה 

מליגת קט סל ב צפון תשחק את משחקיה  8931שקד מספר קבוצה . מ.קבוצת ג

 .הביתיים באולם מעלה גלבוע ולא כפי שנמסר תחילה

בליגת קט סל ב צפון תשחק את משחקיה הביתיים  9113ון מספר קבוצה רימ. מ.ג

 .באולם ניר דוד ולא כפר שנמסר תחילה

בליגת קט סל ב צפון תשחק את משחקיה הביתיים  2912מולדת מספר קבוצה . מ.ג

 .באולם דדו ולא כפי שנמסר תחילה 

יה הביתיים בליגת קט סל א גלבוע תשחק את משחק 1479רימון מספר קבוצה . מ.ג

 .באולם ניר דוד ולא כפי שנמסר תחילה

בליגת ילדים א גלבוע תשחק את משחקיה הביתיים  8933מזרח מספר קבוצה . מ.ג

 . באולם המחודש בקיבוץ בחמדיה ולא כפי שנמסר תחילה

בליגת ילדים א לאומית צפון תשחק את משחקיה  961צעירים מספר קבוצה . מ.ג

 .א כפי שנמסר תחילההביתיים באולם ניר דוד ול

 שינוי שעות פתיחת משחקי בית 

תשחק את משחקיה  1294מעיינות מליגת ילדות זח עמקים מספר קבוצה /גלבוע

 ולא כפי שנמסר תחילה 36:11הביתיים בשעה 

תשחק את  1228מעיינות מליגת נערות ב לאומית צפון מספר קבוצה /קבוצת גלבוע

 שנמסר תחילה ולא כפי  37:11משחקיה הביתיים בשעה 
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תשחק את משחקיה הביתיים  8931גן נר מליגת ילדים א גלבוע מספר קבוצה . מ.ג

 ולא כפי שנמסר תחילה  37:11בשעה 

תשחק את משחקיה הביתיים  9111שקד מליגת ילדים א גלבוע מספר קבוצה . מ.ג

 ולא כפי שנמסר תחילה  37:11בשעה 

תשחק את משחקיה הביתיים  8412צה מרכז מליגת נערים ב צפון מספר קבו. מ.ג

 ולא כפי שנמסר תחילה  37:11בשעה 

תשחק את משחקיה הביתיים  9491דדו מליגת נוער ארצית צפון מספר קבוצה . מ.ג

 ולא כפי שנמסר תחילה  37:11בשעה 

תשחק את משחקיה  8436מזרח מליגת נוער מחוזית עמקים מספר קבוצה . מ.ג

 שנמסר תחילה  ולא כפי 37:11הביתיים בשעה 

 שינוי אולם ושעה גם יחד

תשחק את משחקיה  8916צעירים מליגת נוער ארצית צפון מספר קבוצה . מ.קבוצת ג

 . ולא כפי שנמסר תחילה  37:11הביתיים באולם ניר דוד ובשעה 

תשחק את משחקיה  664צעירים מליגת נערים א לאומית צפון מספר קבוצה . מ.קבוצת ג

 .ולא כפי שנמסר תחילה 37:11בשעה  הביתיים באולם דדו

 

 :להלן שינויים של אגודת הפועל באר שבע.2

34.11במקום  37.11תשחק בשעה -(3331)לאומית דרום' קבוצת נערים א 

34.11במקום  37.11תשחק בשעה -(6392)לאומית דרום' קבוצת נערים ב 

61.11במקום  61.11תשחק בשעה -(3969)קבוצת נוער לאומית דרום 

 31ברחוב מרדכי מקלף ' תשחק באולם מקיף ד-(9617)נגב' ילדים בקבוצת  
 34.11בשעה 

34.11במקום  37.11תשחק בשעה -(2634)נגב' קבוצת ילדים א 

37.11תשחק בשעה ( 3176)ש"ב/נגב הפועל באר שבע' קבוצת ילדים ב  
 34.11במקום 
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 :להלן שינויים של אגודת הפועל חבל מודיעין.6

ן מודיעי, ישחקו בחט״ב נחשון 4279הפועל חבל מודיעין  67דרום   מיתנערים ב׳ לאו 
 שוהם 31מס 

 ישחקו בקיבוץ בארות יצחק 4730הפועל חבל מודיעין  161קטסל א׳ פ״ת ב׳ 

 ישחקו במושב גמזו 5419הפועל חבל מודיעין  189קטסל ב׳ פ״ת א׳ 

 5800  105ילדים א׳ מרכז מודיעין לפיד .הפועל ח  19:00י הבית שעת משחק 

 161 קט סל א׳ פ״ת ב׳  *  17:30שעת משחקי הבית  4730הפועל חבל מודיעין  
 
 
 
 
 

 :להלן שינויים של אגודת אליצור יבנה.4

 6שבזי ' באולם ברח 37.11המשחק בשעה , 63-על דרום נוער 

  6שבזי ' באולם ברח 61.11המשחק בשעה  -6447נשים ארצית דרום 

66דוגית ' באולם רלף קליין ברח 37.11משחק בשעה ה,324-בוגרים ארצית דרום 

66דוגית ' באולם רלף קליין ברח 37.11המשחק בשעה -8389-לאומית דרום' נערים ב 

6שבזי ' באולם ברח 34.11המשחק בשעה -2641-מחוזית דרום' נערים א 

6שבזי ' באולם ברח 36.11המשחק בשעה -9889-'שורק ב' קט סל א 

6שבזי ' באולם ברח 36.11המשחקי בשעה -2646-אשדוד 'קט סל א 

6שבזי ' באולם ברח 34.11המשחק בשעה  -3176-שורק' קט סל א 

66אלון ' רח,מרכז הספורטב 34.11המשחק בשעה  -269-'א דרום' שורק ב' קט סל ב  

66אלון ' במרכז הספורט רח 36.11המשחק בשעה -9669-ברנר' קט סל ב 

66אלון ' במרכז הספורט רח 34.11משחק בשעה ה-9666-'מחוזית דרום א' ילדים א 

 
 

 :רמת הגולן/להלן השינויים של אגודת הפועל גליל.7
 

 :שינויי שעות משחקי בית

  בחספין( 36:11במקום ) 34:11ליגת קטסל צפון בשעה ( 6141)הפועל גליל חספין 
  קצריןב( 34:11במקום ) 36:11ליגת ילדים לאומית צפון בשעה ( 9173)הפועל גליל אביטל 
  בבני יהודה( 34:11במקום ) 37:11ליגת ילדים לאומית צפון בשעה ( 3666)הפועל גליל גולן 
  בחספין( 37:11במקום ) 36:11ליגת ילדים א צפון בשעה ( 8196)הפועל חספין 
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 :להלן השינויים של מכבי זכרון יעקב.31

 לאולם תיכון , 4504לאומית מספר  ' כתובת האולם המעודכנת  למשחקי קבוצת נערים ב      
 .רחוב מעוף הציפור זכרון יעקב -המושבה            

 37:11לשעה  תוקדם, 6006'  שעת משחקי קבוצת הנוער מחוזית מס. 
 אולם תיכון ,היא  0666'  לאומית מס' כתובת האולם המעודכנת למשחקי קבוצת ילדים א            
 זכרון יעקב רחוב מעוף הציפור  המושבה             

 34:11שעה ב תהיה, 4904' מחוזית מס' שעת משחקי קבוצת הילדים א. 
 34:11שעה   ב תהיה, 6007' דור מחוזית  מס' שעת משחקי קבוצת הילדים א. 
 36:11לשעה  תוקדם 5542' מס' שעת משחקי קבוצת הילדים ב. 

 
 :להלן השינויים של בני הרצליה .33

 
  פיק בנות ונאלץ לפרק אותהלא מונה מס 1692קבוצת ילדות מספר. 
  (אלון)באותו אולם  37:11אבקש לשנות את שעת המשחק ל 3881קבוצת ילדים ב 
  (אלון)באותו אולם  37:11  אבקש לשעה 1991קבוצת ילדים ב 
  אבקש להעביר לאולם יד התשעה  2612נערים ב מחוזית +  3869נערים ארצית

             (הם בהצלבה לפי המסמך הראשון)באותה השעה 
  אבקש להעביר לאולם לב טוב  9936נערים ב מחוזית +  8819נערים א מחוזית

 .(הם בהצלבה לפי המסמך הראשון)באותה השעה 
 
 
 

 :להלן שינויים של אגודת עירוני ראש העין.36
 באולם  34.11יום חמישי בשעה , 9414' קבוצה מס-(47)א"ת לאומית' א ילדים

 .ןבראש העי 4ון קנדי 'ג' רח,בגין
 באולם שבזי  34.11בשעה  יום חמישי,2126' קבוצה מס-(313)ת"מחוזית פ' ילדים א

 .בראש העין
 באולם  34.11יום חמישי בשעה , 9438' קבוצה מס-(337)פתח תקוה' ילדים ב

 (.4ון קנדי 'ג' רח)בגין
 
 

' קבוצה מס)והפועל לב השרון ברוש+ 2843' קבוצה מס)משחקי קבוצת הפועל לב השרון תמר.31
ייערכו בימי שבת ולא ביום חמישי באותם השעות למעט -(336)נתניה' ליגה ילדים ב-(9118

 .כו בימי חמישיצור כוכב יאיר ואליצור רעננה שייערהמשחקים נגד אלי
 
 

ייערכו בימי -(334)שרון' בליגה ילדים ב -(9116' קבוצה מס)משחקי קבוצת הפועל לב השרון אלון.38
עות למעט המשחקים נגד אליצור שומרון ואליצור רעננה שייערכו שבת ולא ביום חמישי באותם הש

 .בימי חמישי
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 :להלן השינויים של אגודת הפועל ברנר.39
 

בדיסק המשחקים המפורסם באתר ישנה טעות לגבי קבוצות הפועל ברנר שמשחקות באולם 
 ס בית אור ברנר וצריך להיות בית ספר בית אור קדרון "בקדרון רשום בטעות ב

 :הקבוצות הן 
 1314נוער ליגת על דרום קבוצה .3

 8613לאומית דרום קבוצה ' נערים ב.6

 1164לאומית מרכז קבוצה ' ילדים א.1

 3411' קבוצה מס' שורק ב' קט סל א.8

  8721' הפועל ברנר צפון קבוצה מס' קט סל ב.9

  63.11משחקים בשעה  9934' נשים ליגה א דרום קבוצה מס.2

 

ס בראשית "אולם בב ישחקו 2617' רנר צעירות קבוצה מסקבוצת קט סל בנות הפועל ב

 (662)בליגה קט סל בנות דרום, 36:11במושב בית אלעזרי משחקי בית בשעה 

ס תיכון ברנר בגבעת ברנר "ב ישחקו באולם 6268' פועל ברנר קבוצה מסקבוצת בוגרים ה

 (.4)דרום' בליגה א 63:11בשעה 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , בכבוד רב        
 

 נפתלי גושן         
 רכז הליגות                                                                          
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