
 

 

 2018 אוקטובר  16         
 לכבוד 

_______________ 
 ג.א.נ., 

 
 4חוזר מספר  -שינויים בתוכנית המשחקים הנדון: 

 

 : נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות .1
 

 (268ליגה ילדים א' ת"א)-(5365קבוצה מס' יתר תל אביב/נוה אליעזר)ב 
 (5361קבוצה מס' מכבי נצרת)- (259ליגה ילדים א' עמקים) 

 (112ליגה נוער מחוזית שומרון)-(3336קבוצה מס' פועל חוף הכרמל)ה 
 (6987קבוצה מס' מכבי קיסריה)-('355ליגה ילדים ב' שומרון א) 
 (271ליגה ילדים א' ירושלים א')-(5863קבוצה מס' ליצור אחוה ירושלים)א 

 ( 5569קבוצה מס' הפועל צפת/גליל )– 159א' מחוזית צפון, ים ליגה נער 
 455ליגה נערות א' מרכז,  –( 536 קבוצה מס'ל אביב )אליצור ת 
 ( 6637קבוצה מס' אליצור ת"א/יפו )–  ,811ליגה קט סל בנות מרכז 

 ( 6833קבוצה מס' אליצור חולון יאיר )–  ,508ליגה נערות ב' מרכז 
 ( 6111קבוצה מס' מכבי אלפי מנשה )–  ,163ליגה נערים א' שרון 
 ( 6666קבוצה מס' הפועל סחנין) –  ,353ליגה ילדים ב' מפרץ 

 ( 5677קבוצה מס' מכבי ירוחם )–  ,762ליגה ילדות נגב 
 801ליגה קט סל בנות צפון,  –( 6636)קבוצה מס'  הפועל טובא 
 360ליגה ילדים ב' פ"ת ב',  –( 3757)קבוצה מס' אליצור גבעת שמואל 

 ( 6636קבוצה מס' אליצור תל אביב )–  ,'362ליגה ילדים ב' דן ב 
 559ליגה קט סל א' חיפה א',  –( 3876קבוצה מס' בי קרית חיים עתודה )מכ 
 ( 3967קבוצה מס' מכבי קרית חיים )–  ,207ליגה נערים ב' חיפה 

 ( 6656קבוצה מס' מכבי קרית חיים )–  ,111ליגה נוער מחוזית חיפה 
 370ליגה ילדים ב' דרום ב',  –( 3863קבוצה מס' ) ואליצור אשקלון אית 
 556ליגה קט סל א' צפון,  –( 6778קבוצה מס' ראבה )הפועל ע 

 ( 6678קבוצה מס' מכבי כפר קרע )–  ,208ליגה נערים ב' חדרה 
 ( 6687קבוצה מס' מכבי כפר קרע )–  ,'262ליגה ילדים א' שומרון א 
 ( 6683 קבוצה מס'מכבי כפר קרע) -  ,506ליגה נערות ב' שומרון 

 ( 6686קבוצה מס' מכבי כפר קרע )– 755יגה ילדות שומרון, ל 
 ( 6638קבוצה מס' הפועל דבוריה )– 352ם ב' יזרעאל, דיליגה יל 
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 ( 5993קבוצה מס' הפועל לכיש )–  ,456ליגה נערות א' דרום 
 ( 6318קבוצה מס' אליצור גוש עציון )–  ,117ליגה נוער מחוזית ירושלים 

 ( 6661קבוצה מס' הפועל ירושלים )– 509ה נערות ב' דרום, ליג 
 ( 7573קבוצה מס' ביתר אשדוד )–  ,'216ליגה נערים ב' דרום ב 
 ( 7737קבוצה מס' ביתר אשדוד )–  ,676ליגה קט סל ב' אשדוד 

 ( 3968קבוצה מס' הפועל משגב )–  ,260ליגה ילדים א' מפרץ 
  556ליגה קט סל א' צפון,  –( 5136קבוצה מס' )גילון הפועל משגב 
 12ליגה ב' שומרון,  –( 6675קבוצה מס' סווה )הפועל קלנ 

 ( 5731קבוצה מס' מ.ס. רמת אפעל )–  ,'574ליגה קט סל א' ת"א ג 
 ( 6135קבוצה מס' אליצור אשקלון איתו )–  ,217ליגה נערים ב' נגב 
 ( 3755קבוצה מס' הפועל אזור )–  ,213ליגה נערים ב' מרכז 

 ( 6677קבוצה מס' מכבי ברקן )– 568א' פ"ת א',  ליגה קט סל 
 ( 3637קבוצה מס' הפועל אריאל )–  ,210ליגה נערים ב' שרון 

    
 

 (6שינויי השעות יהיו בתוקף החל ממחזור ) הבאותשעות הנא רשמו את שינויי  .7

  '21.00משחקי הבית ייערכו בשעה -(20ליגה ב' נגב)-(2137הפועל עומר)קבוצה מס. 
  משחקי הבית ייערכו בשעה  -(454א' חיפה)ליגה נערות -(865)קבוצה מס' עראבההפועל

18.00. 

  'משחקי הבית ייערכו -(451ליגה נערות א' לאומית צפון)-(5149הפועל כאוכב)קבוצה מס 
  18.00בשעה 

  'משחקי הבית ייערכו -(501ליגה נערות ב' לאומית צפון)-(1433הפועל כאוכב)קבוצה מס
 .18.30בשעה 

  'משחקי הבית ייערכו -(118נוער מחוזית דרום)ליגה -(5690מכבי גן יבנה)קבוצה מס
 19.30בשעה 

  'משחקי הבית -(167ליגה נערים א' מחוזית דרום)-(1509הפועל יואב/צפית)קבוצה מס
 18.00ייערכו בשעה 

  '155ליגה נערים א' ארצית שרון,  –( 538אליצור קרית אתא )קבוצה מס : 
 .19:00משחרי הבית ייערכו בשעה 

  '814ליגה קט סל בנות נגב,  –( 6791הפועל רמת הנגב )קבוצה מס : 
 18:30משחקי הבית ייערכו בשעה 

  '204ליגה נערים ב' לאומית דרום,  –( 5881הפועל עומר )קבוצה מס : 
 .19:30משחקי הבית ייערכו בשעה 
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  '814ליגה קט סל בנות נגב,  –( 6275מכבי שדרות )קבוצה מס : 
 .18:00י הבית ייערכו בשעה משחק

  '20ליגה ב' נגב,  –( 2137הפועל עומר )קבוצה מס : 
 .21:00משחקי הבית ייערכו בשעה 

  '362ליגה ילדים ב' דן ב',  –( 6743הפועל אזור )קבוצה מס : 
 .17:00משחקי הבית ייערכו בשעה 

  '7ליגה א' מרכז,  –( 1437אליצור רמלה )קבוצה מס : 
 .19:30ו בשעה משחקי הבית ייערכ

  '814ליגה קט סל בנות נגב,  –( 6791הפועל רמת הנגב )קבוצה מס: 
 18:30משחקי הבית ייערכו בשעה 

  '17ליגה ב' מרכז,  –( 2674הפועל ברנר )קבוצה מס: 
 .21:00משחקי הבית ייערכו בשעה 

  '203ליגה נערים ב' לאומית מרכז,  –( 3019עצמה מודיעין )קבוצה מס: 
 .20:30ייערכו בשעה משחקי הבית 

  '58ליגה א' נשים צפון,  –( 6579הפועל בועינה/נוג'ידאת )קבוצה מס: 
 19:00המשחקים הביתיים יערכו בשעה 

  '503ון, פליגה נערות ב' צ –( 6642הפועל בועיינה נוג'ידאת )קבוצה מס: 
 .18:00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 

  '207ליגה נערים ב' חיפה,  –( 6706הפועל זבולון/נופית )קבוצה מס: 
 .19:30המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 

  '216ליגה נערים ב' דרום ב',  –( 5885הפועל לכיש )קבוצה מס: 
 .18:30המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 

  '107ליגה נערים א' מחוזית דרום,  –( 6657הפועל לכיש )קבוצה מס: 
 .19:00המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 

  510ב' נגב,  ותנערליגה  –( 7121מבועים/מרחבים )קבוצה מס' הפועל: 
 19:00המשחקים ייערכו בשעה 

  '252ליגה ילדים א' לאומית חיפה,  –( 779הפועל נהריה )קבוצה מס: 
 .17:00ייערכו בשעה  םהמשחקי

 

 :רשמו שינויי האולמות הבאים אנא .6

  'אולם קיבוץ בית ניר -(216')ליגה נערים ב' דרום ב-(7391הפועל יואב/צפית)קבוצה מס . 
 18.00ייערכו בשעה  3המשחקים החל ממחזור      

  '811ליגה קט סל בנות מרכז,  –( 6576אליצור תל אביב )קבוצה מס : 
 , יפו23מגרש פתוח, מועדון בני ברית, אייזיק חריף      
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  :)הפועל מיתר )כל הקבוצות בכל הליגות 
 ך הראל, פינת רח' ארז, מיתרדר     

  '363ליגה ילדים ב' ת"א,  –( 1443בני הרצליה )קבוצה מס: 
 .18:30המשחקים ייערכו בשעה  –, הרצליה 32אולם וולפסון, רח' הפרטיזנים 

  'קרית גת:30אולם שלאון, העצמאות  –( 7248עירוני קרית גת )קבוצה מס , 
 .20:30המשחקים ייערכו בשעה 

 אליצור איתו  119ליגה נוער מחוזית נגב,  –( 6978שקלון )קבוצה מס' אליצור איתו א +
 :678ליגה קט סל ב' אשקלון,  –( 7274אשקלון )קבוצה מס' 

 ,18:00הקט סל ייערכו בשעה משחקי  –, אשקלון 6אולם מקיף ד', רח' הציונות 
 .18:30משחקי הנוער ייערכו בשעה 

 
 

  -572( בליגה קט סל א' ת"א א', 722ס' קבוצת הפועל נס ציונה מושבה )קבוצה מ .3
 ולא בימי שישי. 16:00תקיים את משחקיה הביתיים בימי שבת בשעה        

 
: תקיים את 803ליגה קט סל בנות מפרץ,  –( 7387קבוצת הפועל ג'וליס )קבוצה מס'  .5

 ימים לאחר המועד הקבוע של יום ראשון(. 5) 16:30משחקיה הביתיים בימי שישי בשעה 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ,בכבוד רב                                     
 

 נפתלי גושן                                                                                  
 רכז הליגות                                                                      
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