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הנדון:שינויים בתוכנית המשחקים – חוזר מס' 1
 .1נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות:




































הפועל חיפה אחוזה(קבוצה מס' -)7781ליגה נערים ב' חיפה207-
מ.ס.אבן יהודה(קבוצה מס' -)6027ליגה ארצית נשים שרון55-
מכבי שדות נגב(קבוצה מס' -)7363ליגה נערות ב' נגב510-
אליצור חבל יבנה(קבוצה מס' -)7042ליגה ילדות א' דרום761-
הפועל מרנין טבעון(קבוצה מס' -)7575ליגה ילדים ב' יזרעאל 352-
הפועל אילת(קבוצה מס' -)7605ליגה ילדות א' נגב762-
מכבי פרדס חנה כרכור(קבוצה מס' -)7711ליגה ילדים ב' שומרון א'355-
הפועל טייבה(קבוצה מס' -)4123ליגה קטסל בנות שרון א'807-
הפועל טייבה(קבוצה מס' -)7702ליגה קטסל א' רעננה566-
הפועל מגידו(קבוצה מס' -)275ליגה ילדים א' לאומית חיפה252-
הפועל יוקנעם(קבוצה מס' -)6822ליגה נוער מחוזית חיפה111-
מכבי הישגי כרמיאל צפון(קבוצה מס' -)5787ליגה נוער מחוזית צפון109-
הפועל חיפה/קרית חיים(קבוצה מס' -)7154ליגה ילדות ב' צפון780-
הפועל ראש פינה(קבוצה מס' -)7066ליגה קטסל א' גולן552-
אליצור נתניה מרכז(קבוצה מס' -)2353ליגה ילדים ב' נתניה357-
אליצור נתניה צפון(קבוצה מס' -)3345ליגה נערים ב' חדרה208-
אליצור הר חברון קריה(קבוצה מס' -)6926ליגה ילדים ב' ירושלים א'367-
א.ס.אשקלון משה(קבוצה מס' -)4971ליגה נערים ב' נגב217-
הפועל דימונה(קבוצה מס' -)7763ליגה נערים ב' נגב217-
מכבי ירוחם(קבוצה מס' -)7792ליגה נערים ב' נגב217-
מכבי ירוחם(קבוצה מס' -)6873ליגה קטסל בנות נגב814-
הפועל מזכרת בתיה המושבה(קבוצה מס' -)6444ליגה ילדים ב' מרכז ב'366-
הפועל גדרות(קבוצה מס' -)4251ליגה נערים א' מחוזית מרכז165-
אליצור אלקנה(קבוצה מס' -)5264ליגה א' נשים שרון60-
הפועל מטה יהודה נחושה(קבוצה מס' -)7596ליגה נוער מחוזית ירושלים117-
אליצור רעננה אריאל(קבוצה מס' -)7422ליגה נערים א' מחוזית שרון.163-
הפועל לכיש מושב(קבוצה מס' -)7462ליגה קטסל א' דרום584-
אליצור לוד(קבוצה מס' -)7755ליגה נערים ב' דרום א'215-
מכבי עירוני רעננה(קבוצה מס' )6900ליגה ילדים א' מחוזית שרון265-
מכבי עירוני רעננה(קבוצה מס' -)7790ליגה קטסל ב' רעננה ב'661-
מכבי חיפה יתד(קבוצה מס' -)6362ליגה קטסל א' חיפה ב'560-
הפועל מג'דל כרום(קבוצה מס' -)4259ליגה נערים א' מחוזית צפון159-
בני יהודה ת"א(קבוצה מס' -)6846ליגה נערים ב' ת"א212-
מכבי חיפה צעירים(קבוצה מס' -)7215ליגה ילדים ב' חיפה354-
מכבי שהם חן(קבוצה מס' -)6155ליגה נוער מחוזית מרכז116-
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הפועל בני שמעון/ב"ש(קבוצה מס' -)5532ליגה נוער מחוזית נגב120-
הפועל באר שבע(קבוצה מס' -)7612ליגה א' נשים דרום62-
א.ס.אשקלון כוכב(קבוצה מס' -)4972ליגה קטסל ב' דרום677-
הפועל חיפה(קבוצה מס' )5050ליגה נערים א' מחוזית עמקים160-
מכבי גן יבנה(קבוצה מס' -)7689ליגה ב' מרכז17-
מכבי אשדוד רתמים(קבוצה מס' -)3054ליגה ילדים ב' מרכז ב'366-
מכבי מעלה אדומים ינון(קבוצה מס' -)3068ליגה ילדים א' ירושלים272-
הפועל ברנר דרום(קבוצה מס' -)4958נוער מחוזית שפלה118-
מכבי תל אביב מערב(קבוצה מס' -)7576ליגה נערים ב' תל אביב212-
מכבי בת ים(קבוצה מס' -)7522ליגה ילדות א' ת"א759-
הפועל עכו(קבוצה מס' -)7350ליגה א' נשים חיפה59-

 .2נא רשמו את שינויי שעות המשחקים הבאים:














א.ס.אשקלון(קבוצה מס' -)5485ליגה קטסל א' דרום .584-כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה 18.30
הפועל טייבה(קבוצה מס' -)7704ליגה ילדות ב' מרכז + 781-הפועל טייבה(קבוצה מס'
-)5839ליגה ילדות א' שרון .756-כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה  17.30בימי
רביעי בשבוע ולא בימי שישי.
מכבי שדות נגב תושיה(קבוצה מס' -)7687ליגה קטסל א' עוטף עזה .585-כל
המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .18.00
א.ס.אשקלון(קבוצה מס' -)3515ליגה נערים א' לאומית דרום .153-כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה .20.00
בני יהודה ת"א(קבוצה מס' -)5986ליגה נערים א' מחוזית דן + 164-בני יהודה
ת"א(קבוצה מס'  -)4019ליגה נוער מחוזית ת"א .115-כל המשחקים הביתיים ייערכו
בשעה .20.30
הפועל מטה יהודה(קבוצה מס' -)986ליגה א' דרום .18-כל המשחקים הביתיים ייערכו
בשעה  19.00למעט המשחק נגד הפועל אילת שייערך כמתוכנן בלוח המשחקים.
מכבי מוצקין אלעד(קבוצה מס' -)791ליגה נערים א' ארצית שרון .155-כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה .18.00
מכבי קרית מוצקין(קבוצה מס' -)5903ליגה נערים ב' לאומית צפון .201-כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה .19.00
הפועל עמק חפר(קבוצה מס' -)1760ליגה נערים א' לאומית צפון .152-כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה .18.30
הפועל קרית טבעון מרנין(קבוצה מס' -)3525ליגה נוער מחוזית חיפה .111-כל
המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .18.30
הפועל פתח תקוה(קבוצה מס' -)7176ליגה קטסל א' פ"ת א' .568-כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה .18.30
הפועל מזכרת בתיה(קבוצה מס' -)7659ליגה נערות ב' דרום .509-כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה .19.30
הפועל ניר נהריה(קבוצה מס' -)151ליגת על נוער צפון .101-כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה 20.00
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עירוני קרית אונו עתיד(קבוצה מס' -)5749ליגה נערים ב' תל אביב -212-כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה 18.00
הפועל גן יבנה(קבוצה מס' -)127ליגה נוער לאומית דרום -104-כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה 19.00
מכבי שפרעם(קבוצה מס' -)7776ליגה ילדות א' חיפה ,754-כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה 18.30
הפועל באר שבע(קבוצה מס' -)5595ליגה קטסל ב' נגב -679-כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה 17.00
מכבי שהם(קבוצה מס' -)14ליגה ילדים א' ת"א -268-כל המשחקים הביתיים ייערכו
בשעה 18.30
אליצור שומרון/בית אריה(קבוצה מס' -)7649ליגה ילדים א' פתח תקוה -266-כל
המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 19.00
הפועל באר שבע אסא(קבוצה מס' -)90ליגה ב' נגב-20-כל המשחקים הביתיים ייערכו
בשעה 19.30
הפועל חוף הכרמל(קבוצה מס' -)5351ליגה ילדים ב' חיפה -354-כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה 19.00
הפועל חוף הכרמל(קבוצה מס' -)5718ליגה ילידם א' לאומית חיפה-252-כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה 17.30
מכבי ת"א נורית(קבוצה מס' -)5793ליגה ילדים א' דן-267-כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה 17.30
מכבי תל אביב(קבוצה מס' -)5018ליגה נערים ב' לאומית מרכז-203-כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה 20.30
אליצור יצחק יבנה(קבוצה מס' –5725ליגה קטסל ב' שורק א'+ 670-אליצור יהושע
יבנה(קבוצה מס' -)2036ליגה קטסל ב' דרום -677-כל המשחקים הביתיים ייערכו
בשעה 17.30
הפועל רמת הנגב(קבוצה מס' -)5640ליגה נערים א' מחוזית נגב -168-כל המשחקים
הביתיים ייערכו בשעה 20.00
הפועל כפר קאסם(קבוצה מס' -)5574ליגה ארצית צפון -3-כל המשחקים הביתיים
ייערכו בשעה 19.30
מכבי קיסריה(קבוצה מס' -)4978ליגה א' שרון -6-כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה
21.00
מכבי קיסריה(קבוצה מס' -)6154ליגה קטסל א' שומרון + 562-מכבי קיסריה(קבוצה מס'
-)5667ליגה קטסל ב' חדרה -656-כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 18.30

 .3נא רשמו את שינויי האולמות הבאים:



הפועל נחף(קבוצה מס'  -)6248ליגה ילדות ב' צפון + 780-הפועל נחף בנות
עירוני(קבוצה מס' -)7752ליגה קטסל בנות צפון .801-אולם חדש  :תיכון
אלקסאלה,נחף.
הפועל מרנין טבעון(קבוצה מס'  -)6522ליגה קטסל א' מפרץ .557-אולם פיס,רח' בן
צבי,קרית טבעון.
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הפועל עמק הירדן/טבריה(קבוצה מס' -)3789ליגה קטסל א' גלבוע + 553-הפועל עמק
הירדן/טבריה(קבוצה מס' -)7598ליגה קטסל ב' צפון .650-מגרש פתוח ,קיבוץ אשדוד
יעקב איחוד.
הפועל טבריה/עמק הירדן(קבוצה מס' -)5309ליגה א' צפון  +הפועל עמק
הירדן/טבריה(קבוצה מס' -)1511ליגה ב' עמקים .10-אולם מקיף בית ירח עמק הירדן.
מכבי קרית מוצקין אריות(קבוצה מס' -)6670ליגה נערים ב' חיפה ,207-אולם אבישי
בקרית מוצקין.
מכבי קרית מוצקין(קבוצה מס' -)1561ליגה ילדים א' לאומית חיפה . 252-אולם בגין
בקרית מוצקין.המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .19.00
הפועל קרית טבעון(קבוצה מס' -)3529ליגה קטסל ב' זבולון .652-אולם אורט גרינברג
בקרית טבעון.
אליצור דוד יבנה(קבוצה מס' -)7512ליגה נערים ב' דרום ב'-216-אולם רבין,רח' הדייגים
,4יבנה.
הפועל רמת נגב(קבוצה מס' -)5094ליגה ילדים א' נגב ,275-אולם מדרשת בן גוריון.
מכבי שהם(קבוצה מס' -)1729ליגה נערים א' ארצית מרכז ,157-אולם ניצנים,שהם-
המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 20.00
מכבי שהם יהלום(קבוצה מס' -)6158ליגה ילדים א' לאומית ת"א ,254-אולם
ניצנים,שהם
הפועל באר שבע/ב"ש(קבוצה מס' -)1097ליגה ילדים ב' נגב ,371-אולם מקיף ד',רח'
מקלף ,10באר שבע
הפועל באר שבע אסא(קבוצה מס' -)4523ליגה קטסל בנות נגב ,762-אולם מקיף ג' רח'
מבצע יואב ,4באר שבע
הפועל באר שבע/ב"ש(קבוצה מס' -)7265ליגה קטסל בנות נגב-814-אולם מקיף ג',רח'
מבצע יואב ,4באר שבע .המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 17.00
אליצור נתניה(קבוצה מס' -)203ליגה לאומית נשים ,22-אולם אלדד,רח' אריה לוין
.נתניה
מכבי יגאל ת"א(קבוצה מס' -)846ליגה ילדים א' לאומית ת"א ,254-אולם רח' פינשטיין
,83רמת אביב ג' תל אביב
מכבי תל אביב(קבוצה מס'  -)373ליגה ילדים ב' ת"א + 363-מכבי ת"א רמת
החייל(קבוצה מס' -)1207ליגה ילדים ב' ת"א -363-אולם כוכב הצפון,רח' אבא קובנר
,16ת"א
הפועל גבעת עדה/בנימינה(קבוצה מס' -7235ליגה קטסל א' שומרון,562-אולם
גבע,סמטת היסמין-גבעת עדה
מכבי ראשון לציון ניצן(קבוצה מס' -)7593ליגה נערים ב' מרכז ,213-אולם ביה"ס יגאל
אלון ברחוב יגאל אלון בראשל"צ .המשחקים הביתיים ייערכו בשעה .18.00
הפועל חולון ברוש(קבוצה מס' -)1898ליגה ילדים ב' ת"א -363-מגרש פתוח,רח' אחד
במאי ,38חולון.
עירוני קרית אונו(קבוצה מס' -)644ליגה ילדים ב' דן א' + 361עירוני קרית אונו(קבוצה
מס' -)6233ליגה ילדים ב' פ"ת ב' ,360-אולם רימונים ברח' בר יהודה ,5קרית אונו.
הפועל מטה אשר(קבוצה מס' -)4689ליגה נערים ב' לאומית צפון -201-אולם מכללת
גליל מערבי ,עכו.
הפועל מטה אשר אלון(קבוצה מס' -)53018ליגה נערים ב' חיפה ,207-אולם קיבוץ גשר
הזיו.
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מכבי רעננה יונתן(קבוצה מס' -)906ליגה ילדים א' שרון ב'+ 265-מכבי רעננה
יונתן(קבוצה מס' -)677ליגה ילדים ב' שרון + 358-מכבי עירוני רעננה(קבוצה מס'
 -)6313ליגה ילדים ב' שרון ,358-אולם תל"י-רחוב הפרחים  ,27רעננה.
הפועל גליל עליון(קבוצה מס' -)7558ליגה ילדים ב' צפון + 351-הפועל גליל צפון(קבוצה
מס'  -)3358ליגה נערים א' מחוזית צפון -159-אולם קיבוץ עמיר.
הפועל עמיר/גליל עליון(קבוצה מס' -)2162ליגה ילדים א' צפון + 258-הפועל גליל עליון
צעירים(קבוצה מס'  -)6776ליגה נערים ב' צפון .206-אולם ביה"ס הגומא-קיבוץ כפר
בלום.

 .4משחקיה הביתיים של מכבי הוד השרון תפוז(קבוצה מס' -)2957ליגה ילדים ב' שרון.358-
ייערכו בשבתות בשעה  17.00ולא ביום חמישי למעט המשחקים נגד אליצור רעננה ואליצור
שומרון שייערכו בימי חמישי בהתאם לספר המשחקים.
 .5משחקיה הביתיים של מכבי הוד השרון אתרוג(קבוצה מס'  -)7466בליגה ילדים ב' שרון-
 ,358ייערכו בשבתות בשעה  17.00ולא בימי חמישי למעט המשחקים נגד אליצור רעננה
ואליצור שומרון שייערכו בימי חמישי בהתאם לספר המשחקים.
 .6משחקיה הביתיים של מכבי הוד השרון לימון(קבוצה מס' -)6071בליגה ילדים ב' פתח תקוה
א' ,359-ייערכו בשבתות בשעה  17.00במקום בימי חמישי למעט המשחקים נגד מכבי
אורנית,אליצור פתח תקוה נחשון,מ.ס.עמישב פ"ת,אליצור שומרון תפוח ואליצור שומרון,
שייערכו בימי חמישי בהתאם לספר המשחקים.
 .7משחקיה הביתיים של הפועל תל אביב ירוק(קבוצה מס' -)4931בליגה ילדים ב' דן ב',362-
ייערכו בימי חמישי בשעה  19.00ולא בימי שבת.
 .8משחקיה הביתיים של מכבי הוד השרון(קבוצה מס' -)667בליגה ילדים א' לאומית שרון,253-
ייערכו בימי שבת בשעה  19.00ולא בימי חמישי למעט המשחקים נגד אליצור נתניה
עמוס,מכבי רעננה והפועל כפר סבא תפוז שייערכו בימי חמישי בהתאם לספר המשחקים.
 .9משחקיה הביתיים של הפועל טבעון/רמת ישי(קבוצה מס'  )4537בליגה קטסל א' מפרץ-
 ,557ייערכו בשבתות בשעה  18.00ברמת ישי ולא ביום שלישי למעט שלושת המשחקים
נגד קבוצות אליצור קרית אתא שייערכו כמתוכנן בספר המשחקים.
 .10משחקיה הביתיים של מכבי הוד השרון אפרסק(קבוצה מס'  )3522בליגה ילדים א' שרון ב'
ייערכו בשבתות בשעה  19.00ולא בימי חמישי למעט המשחקים נגד אליצור רעננה והפועל
כפר סבא תות שייערכו כמתוכנן בספר המשחקים.
 .11משחקיה הביתיים של מכבי הוד השרון רקפת(קבוצה מס'  )3521בליגה קטסל בנות שרון
א' 807-ייערכו בימי שבת בשבוע( 5ימים לאחר המחזור של יום ראשון) בשעה 10.00
בבוקר.
 .12משחקיה הביתיים של מכבי אשדוד(קבוצה מס'  )6835בליגה ילדים ב' דרום א' 369-ייערכו
בימי שבת בשעה  19.00ולא בימי חמישי למעט המשחקים נגד אליצור יבנה,אליצור חבל
יבנה ואליצור נחל שורק שייערכו בימי חמישי בהתאם לספר המשחקים.

-6-

 .13משחקיה הביתיים של הפועל ע"ח/בת חפר(קבוצה מס'  )2911בליגה ילדים א' שומרון-262-
ייערכו בשבתות בשעה  19.00במקום בימי חמישי למעט המשחקים נגד הפועל הכרמל
מירב ואליצור עירוני נתניה שייערכו בימי חמישי לפי ספר המשחקים.
 .14משחקיה הביתיים של הפועל ע"ח/בת חפר(קבוצה מס'  )6715בליגה ילדים ב' שומרון ב'-
 ,356ייערכו בשבתות בשעה  19.00במקום בימי חמישי למעט המשחק נגד אליצור נתניה
דרום שייערך ביום חמישי לפי ספר המשחקים.
 .15משחקיה הביתיים של מכבי אשדוד(קבוצה מס'  )3591בליגה ילדים א' לאומית דרום,256-
ייערכו בשבתות בשעה  19.00במקום בימי חמישי למעט המשחקים נגד אליצור יבנה
שמשון,הפועל אילת ואליצור שלמה יבנה שייערכו לפי הרשום בספר המשחקים.
 .16מחזור משחקים מס'  5בליגה קטסל ב' דן ב' ייערך כולו ביום שלישי  7/1/20באותם השעות
ולא כפי שהודפס בספר המשחקים.
 .17משחקיה הביתיים של הפועל יפיע אוסמה(קבוצה מס' -)3794בליגה ילדות א' עמקים.753-
ייערכו בימי שישי בשבוע בשעה 17.30
 .18משחקיה הביתיים של ביתר כפריונה(קבוצה מס' -)5683וביתר כפר יונה מתנס(קבוצה מס'
-)6770ליגה קטסל בנות שומרון ב' -806-ייערכו בימי שבת בשבוע בשעה  5(17.00ימים
לאחר המחזור הקבוע ליום ראשון),אולם שרונה,רח' אהבת אדם ,כפר יונה למעט המשחקים
נג ד קבוצות אגודת אליצור נתניה שייערכו לפי התוכנית המקורית ביום ראשון.
 .19משחקיה הביתיים של מכבי חיפה ביכורים(קבוצה מס' -)2681ייערכו בימי חמישי של
המחזור במקום בשבת בשעה  19.00באולם בית בירם בחיפה.

בברכת חג שמח ושנה טובה
נפתלי גושן
רכז הליגות
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