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 נויי בליגותשי:  הנדון
 

   תשחק בליגה ארצית נשים צפון ( 2127' קבוצה מס)קבוצת הפועל חיפה .0

   בהתאם לתוכנית המשחקים )'במקום הפועל מרום הגליל שירדה לליגה א      

   הקבוצה תקיים את משחקיה הביתיים באולם . 7החל ממחזור ( שפורסמה      

 .71.11בשעה  דגניה בקרית חיים' דגניה בשד      

 
תשחק בליגה ארצית נשים מרכז ( 717' קבוצה מס)קבוצת מכבי רמת חן אור .7

החל ( בהתאם לתוכנית המשחקים שפורסמה)במקום מכבי שוהם שהתפרקה

רמת ,הקבוצה תקיים את משחקיה הביתיים באולם בכפר המכביה .7ממחזור 

 .70.11גן בשעה 

         א למכבי אור רמת חן ייערך "סבין מכבי תל כביר א( 0מחזור )המשחק החוזר           

 .בתל כביר 03.61בשעה   6.00.02ביום חמישי            

 

נשים צפון ' תשחק בליגה א( 362' קבוצה מס)קבוצת הפועל מרום הגליל .6

בהתאם לתוכנית המשחקים )במקום הפועל חיפה שעלתה לליגה ארצית

 יתיים באולםהקבוצה תקיים את משחקיה הב .7החל ממחזור ( שפורסמה

 .03.11בשעה מרום הגליל במירון 

 בין הפועל כרמל דליה להפועל מרום הגליל ייערך  0המשחק החוזר ממחזור            

 .בדלית אל כרמל 71.61בשעה  01.00.02ביום שני           
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 .נשים מרכז' נא מחקו את מכבי רמת חן אור מתוכנית ליגה א .1
 

' תשחק בליגה נערים א( 7566' קבוצה מס)ונה אגסקבוצת הפועל נס צי .5

בהתאם לתוכנית )רעות שהתפרקה/ארצית מרכז במקום מכבי מכבים

הקבוצה תקיים את משחקיה הביתיים  6החל ממחזור ( המשחקים שפורסמה

 .03.11בשעה  נס ציונה,66הזמיר ' באולם ברח

 : 7-ו 0אגס במחזורים להלן מועדים למשחקים חוזרים של הפועל נס ציונה           
 

         03.11שעה  61/00/02ביום רביעי  הפועל נס ציונה אגס-אוסישקין/א"הפועל ת 

 71.11שעה  72/00/02הפועל נס ציונה אגס ביום ראשון -מכבי בת ים        
 

 .מחוזית מרכז' נא למחוק את הפועל נס ציונה אגס מתוכנית ליגה נערים א .2
 

צפון ' תשחק בליגה נערים ב -(2011' ה מסקבוצ)קבוצת מכבי כרמיאל .2

בהתאם לתוכנית )שהתפרקה( 5351' קבוצה מס)במקום הפועל עמק הירדן

הקבוצה תקיים את משחקיה . 6החל ממחזור ( המשחקים שפורסמה

 .כרמיאל,5מורד הגיא ' הביתיים באולם הורוביץ ברח

 :7-ו 0להלן מועדים למשחקי מכבי כרמיאל במחזורים 

 03.61בשעה  72/00/02יום ראשון : הפועל גלבוע מרכז-מכבי כרמיאל

 00.11בשעה  61/00/02יום רביעי  : מכבי כרמיאל-דל כרום'הפועל מג

 

 .צפוןמחוזית ' מתוכנית ליגה נערים א מכבי כרמיאלנא למחוק את  .0

 

' תשחק בליגה ילדים א( 2216' קבוצה מס)קבוצת אליצור פתח תקוה צביה .3

 בהתאם לתוכנית המשחקים )קום אליצור אלקנה שהתפרקהפתח תקוה במ

הקבוצה תקיים את משחקיה הביתיים באולם  .7החל ממחזור (שפורסמה 

 .בימי חמישי 02.11פתח תקוה בשעה ,ישעיהו משורר' ס עמיטל ברח"ביה

בין מכבי פתח תקוה עצמאית לאליצור פתח תקוה  0המשחק החוזר במחזור 

 . בפתח תקוה 03.11בשעה  71.00.02ם חמישי ייערך ביו( 0מחזור )צביה

 

תשחק בליגה קט סל בנות ( 2115' קבוצה מס)קבוצת הפועל מזכרת בתיה .01

המשחקים  בהתאם לתוכנית)רום במקום ביתר אשדוד שהתפרקהד

הקבוצה תקיים את משחקיה הביתיים באולם  . 7החל ממחזור ( שפורסמה

 .מזכרת בתיה 7בגין ' ברח

    בין הפועל מזכרת בתיה להפועל ברנר ייערך ביום  0החוזר ממחזור המשחק            

 .במזכרת בתיה 02.61בשעה  71.00.02ראשון            
 

 .נא למחוק את הפועל מזכרת בתיה מתוכנית ליגה קט סל בנות מרכז .00
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תשחק בליגה נוער מחוזית דרום ( 2211' קבוצה מס)קבוצת מכבי שדות נגב .07

בהתאם לתוכנית המשחקים )פועל מזכרת בתיה שהתפרקהבמקום ה

הקבוצה תקיים את משחקיה הביתיים באולם . 7החל ממחזור ( שפורסמה

 .03.61שדות נגב בשעה 

בין אליצור קבוצת יבנה למכבי שדות נגב ייערך  0המשחק החוזר במחזור 

 .בקבוצת יבנה 71.61בשעה  02/00/02ביום חמישי 

 

לאומית חיפה ' תשחק בליגה ילדים א( 725' וצה מסקב)קבוצת הפועל מגידו .06

בהתאם לתוכנית המשחקים )במקום מכבי קרית ביאליק שירדה למחוזית

הקבוצה תקיים את משחקיה הביתיים באולם . 7החל ממחזור ( שפורסמה

 .02.11במגידו בשעה  אפרים יהר

ם בין מכבי זכרון יעקב להפועל מגידו ייערך ביו 0המשחק החוזר במחזור 

 .בזכרון יעקב 03.11בשעה  71/00/02חמישי 
 

חיפה ' בליגה ילדים א תשחק( 110' קבוצה מס)קבוצת מכבי קרית ביאליק .01

בהתאם לתוכנית המשחקים )מהלאומית שעלתהבמקום הפועל מגידו 

 הקבוצה תקיים את משחקיה הביתיים באולם . 7בחל ממחזור ( שפורסמה

 .קרית ביאליק 01דרור ' אפק ברח

בין ביתר אחוזה קידר למכבי קרית ביאליק ייערך  0המשחק החוזר במחזור 

 .בחיפה 03.11בשעה  71/00/02ביום חמישי 

      

 
 
 
 
 
 

 , בכבוד רב                         
 

 נפתלי גושן        
 רכז הליגות        

     איגוד השופטים:  העתק
            

O:\שינוי בליגות-732\כללי\7102-02\ליגות\לינפת\עידית.docx 


