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 4חוזר מס'  –שינויים בתוכנית המשחקים הנדון:
 

 נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות: .1
 

 160-ליגה נערים א' מחוזית עמקים-(6537)קבוצה מס'  מכבי קרית חיים 

 (5878קבוצה מס' אליצור ירושלים/גבעת זאב)-18-ליגה ב' ירושלים 

 (7586קבוצה מס' אליצור ירושלים מרדכי)-'578-ליגה קטסל א' ירושלים א 

 (6447קבוצה מס' ביתר ירושלים)-62-ליגה א' נשים דרום 

 (7476קבוצה מס' הפועל חוף השרון אריה)-209-ליגה נערים ב' שומרון 

 (6785קבוצה מס' הפועל חוף השרון  עטלפים)-12-ליגה ב' שומרון 

 (5863מס' קבוצה גליל עילבון)-453-ליגה נערות א' צפון 

 (773קבוצה מס' הפועל עראבה)-451-ליגה נערות א' לאומית צפון 

 (375קבוצה מס' הפועל זכרון/מעגן)-506-ליגה נערות ב' שומרון 

 (3346קבוצה מס' הפועל צפת/גליל)-532-ליגה קטסל א' גולן 

 (6636קבוצה מס' ביתר אמית אשדוד)-'273-ליגה ילדים א' דרום א 

 ( 6666קבוצה מס' הפועל דלית אל כרמל) – 454א' חיפה,  ותליגה נער 

 ( 3853קבוצה מס' מכבי כרמיאל )–  ,54ליגה ארצית נשים צפון 

  '805ליגה קט סל בנות שומרון א',  –( 6433הפועל מנשה )קבוצה מס 
 

    
 נא רשמו את שינויי שעות המשחקים הבאים9 .3
 

  'כל המשחקים הביתיים ייערכו 168-ה נערים א' מחוזית נגבליג-(5433הפועל להבים)קבוצה מס ,  
 19.00בשעה     

  'כל המשחקים הביתיים 583-ליגה קטסל א' אשדוד ב'-(7802הפועל קרית מלאכי)קבוצה מגס , 
 17.30ייערכו בשעה     

  'ה , כל המשחקים הביתיים ייערכו בשע544-ליגה ארצית נשים צפון-(2458הפועל סחנין)קבוצה מס 
    19.30. 

  'ליגה -(5945+ הפועל סחנין)קבוצה מס'  109-ליגה נוער מחוזית צפון -(4269הפועל סחנין)קבוצה מס 
 .18.30, כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 504-נערות ב' מפרץ    
  'כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 453-ליגה נערות א' צפון-(4270הפועל סחנין)קבוצה מס , 

    19.00. 
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  'כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 801-ליגה קטסל בנות צפון-(7638הפועל סחנין)קבוצה מס , 
 ימים לפני המועד הקבוע ליום שישי(. 5בימי ראשון בשבוע במקום ביום שישי) 17.00    

  'ייערכו כל המשחקים הביתיים -ליגה נערים א' ארצית דרום-(432מכבי מעלה אדומים)קבוצה מס 
 ,מעלה אדומים.5באולם ברח' הגיא  20.30בשעה     

  'כל המשחקים הביתיים ייערכו , 112-ליגה נוער מחוזית שומרון-(7673הפועל בית יצחק)קבוצה מס 
 .20.00בשעה     

  'כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 4-ליגה ארצית דרום-(92אליצור גבעת שמואל)קבוצה מס, 
    20.30 

  כל המשחקים הביתיים  -164-מחוזית דןא' ליגה נערים -(4600רמת גן/ג"ש)קבוצה מס' אליצור
 ייערכו 

 19.00בשעה     

  'הפועל פתח תקוה)קבוצה  570-ליגה קטסל א' דן א'-(7175הפועל פתח תקוה עוזי)קבוצה מס + 
 ב' פתח  ליגה קטסל-(7666+הפועל פתח תקוה)קבוצה מס'  568-ליגה קטסל א' פ"ת א'-(7176מס'    
 18.00כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה  -663-תקוה ב'    

 כל המשחקים הביתיים ייערכו בשבת 352-ם ב' יזרעאלליגה ילדי-(5756ם גורן)קבוצה מס' הפועל נע , 
 16.00בשעה     

  'רכו בשעה עכל המשחקים הביתיים יי -370-ליגה ילדים ב' דרום ב'-(6591מכבי קרית גת)קבוצה מס 
    17.00 

  'כל המשחקים הביתיים ייערכו בימי שישי 752-(ליגה ילדות א' מפרץ4005הפועל עראבה)קבוצה מס , 
 16.30בשעה     

  'כל המשחקים הביתיים ייערכו 118-ליגה נוער מחוזית שפלה-(5212אליצור מודיעין)קבוצה מס , 
 20.30בשעה     

  '19.00, כל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה 18-ליגה א' דרום-(6573הפועל דימונה)קבוצה מס. 

  'כל המשחקים הביתיים ייערכו 157-ליגה נערים א' ארצית שרון-(65ביתר כפר יונה)קבוצה מס ,   
 .20.30בשעה     

  'כל המשחקים הביתיים   – 203ליגה נערים ב' לאומית מרכז,  –( 4279הפועל חבל מודיעין )קבוצה מס 
 .18:00ייערכו בשעה     

  'כל המשחקים הביתיים בליגה ייערכו  – 758א' דן,  ותליגה ילד –( 4364עירוני ראש העין )קבוצה מס 
 .17:30בשעה     

  'כל המשחקים הביתיים  – 765ליגה ילדות א' שומרון,  –( 3208אליצור עירוני נתניה )קבוצה מס 
 .17:00בליגה ייערכו בשעה  

 כל המשחקים הביתיים  – 264ליגה ילדים א' שרון א',  –( 4887יות )קבוצה מס' רהפועל חוף השרון א 
 .18:00ייערכו בשעה     

  'כל המשחקים הביתיים  – 109( ליגה נוער מחוזית צפון, 4965הפועל טבריה/עמק הירדן )קבוצה מס 
 .19:30ייערכו בשעה     

  'המשחקים הביתיים ייערכו כל  – 272ליגה ילדים א' ירושלים,  -( 341אסא זיו ירושלים )קבוצה מס 
 .17:00בשעה     

  'כל המשחקים הביתיים  – 261ליגה ילדים א' חיפה,  –( 6949הפועל דלית אל כרמל )קבוצה מס 
 בימי שבת ולא בימי חמישי. 18:00ייערכו בשעה     
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  'ל המשחקים הביתיים ייערכו בשעה כ – 505ליגה נערות ב' חיפה,  –( 6249הפועל חיפה )קבוצה מס 
    18:30. 

  'כל המשחקים הביתיים ייערכו  – 811ליגה קט סל בנות מרכז,  –( 6576אליצור תל אביב )קבוצה מס 
 .18:00בשעה     

  'כל המשחקים הביתיים ייערכו  – 389ליגה ילדים ב' דרום א',  –( 4955מכבי גן יבנה )קבוצה מס 
 .17:00בשעה     

  
 
 רשמו את שינויי האולמות הבאים9נא  .5
 

  'הפועל מזכרת בתיה  676-ליגה קטסל ב' אשדוד-(4425הפועל מזכרת בתיה)קבוצה מס +   
 ,מזכרת בתיה. קטסל ב' 2, שדרות אליהו 581-ליגה קטסל א' שורק-(6444המושבה)קבוצה מס'     

 .17.00, קטסל א' ישחקו בשעה 17.30ישחקו בשעה      
 ליגה -(2338+ אליצור ת"א/יפו)קבוצה מס'  22-ליגה לאומית נשים-(198ב)קבוצה מס' אליצור תל אבי 

 + אליצור תל  61-ליגה א' נשים מרכז-(2212+ אליצור ת"א/גולדה)קבוצה מס'  56-ארצית נשים מרכז    
 ליגה  –( 6576+ אליצור תל אביב )קבוצה מס'  508ליגה נערות ב' מרכז,  –( 3454אביב )קבוצה מס'     
 ת"א.-, תל כביר37אולם ברחוב זלמן שזר  - 811קט סל בנות מרכז,     

  'הפועל נעם יפעת)קבוצה מס'  251-ליגה ילדים א' לאומית צפון-(6386הפועל נעם גורן)קבוצה מס + 
 באולם  בנהלל. 154-ליגה נערים א' ארצית צפון-(6384    

 אולם ביה"ס הר טוב  -368-ם ב'ילדים ב' ירושלי ליגה-(6851ה מס' הפועל מטה יהודה/נס הרים)קבוצ 
 בקיבוץ צרעה.    

  '(2586וד)קבוצה מס' ד+ ביתר אש 167-ליגה נערים א' מחוזית דרום-(2893ביתר אשדוד)קבוצה מס- 
 אולם מקיף ג',אשד'וד. – 216-ליגה נערים ב' דרום ב'    

  'אולם מקיף בכאוכב.803-ליגה קטסל בנות מפרץ-(7611הפועל כאוכב/מנדה)קבוצה מס , 

  'אולם קבוץ גבת.754ליגה ילדים א' חיפה,  –( 3364הפועל נעם עמק הגליל )קבוצה מס : 
 
 ( בליגה קטסל בנות שומרון א' ייערכו כולם בימי 6008משחקי הבית של מכבי ערערה)קבוצה מס'  .4

 .הקבוע בתוכנית( דהמועימים לפני  5בערערה ולא בימי שישי ) 17.30ראשון של המחזור בשעה     
 
 :נא רשמו שינויים בשעות המשחקים של הפועל נשר .5

 17.30להקדים לשעה  -(7778קטסל ב')-הפועל גבעת נשר 

 18.00להקדים לשעה -(7204ילדים)-הפועל נשר 

 19.00להקדים לשעה -(7712נוער מחוזית)-הפועל נשר 

 21.00לדחות לשעה -(642בוגרים ליגה ב')-הפועל נשר 
 

 בכבוד רב,                  
 
 

 נפתלי גושן                   
 רכז הליגות                     

 4/חוזרים/שינויים/2019-20/עידית/נפתלי/0
 

 
 


